
ایران، میزبان بازار دالر برای سرمایه گذاری مناسب نیست
مسابقات2015جهانی 
است

2روند بررسي قیمت گذاری دالر نشان می دهد
کمک اصناف اصفهانی برای 

آزادی زندانیان جرائم غیر عمد
 ُمدهایی که 

33سرطان زا شدند
پیش نویس الیحه حذف تبصره 

ازدواج با فرزندخوانده نهایی شد

بیات اصفهان حکایت از غم و 
شکایت از هجران بشر دارد

 سیاست های باز توزیع درآمدی 
رشد اقتصادی می آورد

  استاندار:تغییر الگوی کشت
 موردتوجه قرار گیرد 

 مصرف قند و نمک  مرگ را
 جلو می اندازد

تخلیه حساب شهروندان با بهانه 
برنده شدن در قرعه کشی
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مرگ خاموش مطبوعات محلی در کنار چاق شدن مطبوعات سراسری 3
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رئیس هیئت مدیره اتحادیه مطبوعات محلی استان ها مطرح کرد
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کوچ جوانان ایرانی برای ادامه 
تحصیل به خارج از کشور 

مهاجرت جوانان ایرانی به کش��ورهای خارجی حتی در 
گزارش های صندوق بین المللی پول هم در رده های باال 
می نش��یند. طبق آمار صندوق بین المللی پول در سال 
2009 ایران ب��ه لحاظ مهاجرت نخب��گان، در میان 91 
کشور درحال توسعه و توس��عه نیافته مقام اول را داشته 
است. مس��افرانی که نیمی از آن ها 22 س��اله و با هزینه 
شخصی برای ادامه تحصیل از کشور خارج شده اند و سه...

3

وام مسکن 50 میلیونی شد
اقشار کم درآمد وام مسکن ارزان می گیرند 

4

4

4

رئیس کل بانک مرکزی ب��ا بیان این که دریافت 
کارم��زد برای خدم��ات بانک��داری الکترونیک 
امری اجتناب ناپذیر است، گفت: این موضوع به 
تصمیم شورای پول و اعتبار بستگی دارد و این 
کار عملیاتی خواهد ش��د و به هیچ وجه منتفی 

نشده است.
ولی اهلل س��یف در رابطه با وضعیت موسس��ات 
غیرمجاز پولی و بانکی گفت: از جهت گیری های 
جدی بانک مرکزی مواجهه با بازار غیرمتشکل...

محق��ق و پژوهش��گر دانش��گاه علوم پزش��کی 
اصفهان گفت: الزم اس��ت که آم��ار صحیح در 
خصوص بار بیماری ها به مردم اعالم شود تا در 
جوی شفاف و اطالع رسانی واقعی چاره ای برای 
آن اندیش��یده شود.س��ید مرتضی میر لوحی با 
گالیه از عدم شفاف س��ازی در اعالم آمار واقعی 
بیماری ها، اظهار داشت: تا زمانی که در این حوزه 
شفاف سازی نشود و سیر بیماری ها را در خفا و 

فضای پنهانی نگه دارند نمی توان از...

س��خنگوی دولت گفت: وام مس��کن در کالنش��هرها ۵0 میلیون 
تومان شد. محمدباقر نوبخت س��خنگوی  دیروز  در حاشیه جلسه 
هیئت وزیران در جمع خبرنگاران از افزایش س��قف تسهیالت در 
کش��ور خبر داد و گفت: هم س��قف وام باال رفته و هم ارزان شده 
و مابه التفاوت آن را خود دولت باید تأمین کند.س��خنگوی دولت 
از افزایش وام مسکن در کالنش��هرها به ۵0 میلیون، در شهرهای 

کوچک و دارای جمعیت باالی 200 هزار نفر به 40 میلیون و سایر 
ش��هرها 30 میلیون تومان خبر داد و گفت: به این ترتیب افزایش 
سقف تس��هیالت این امکان را فراهم می کند که افراد متقاضی با 
اولویت هایی که گفته شده، بتوانند نس��بت به تأمین مسکن اقدام 

کنند. این وام ها متوجه زوج های جوان و اقشار کم درآمد است.
وی افزود: مجموعه اقدامات دولت در جهت ساخت...

دریافت کارمزد از خودپردازها 
منتفی نشد

 مردم اصفهان از آلودگی  هوا 
نفسشان گرفته است 

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E RW W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M
پنجشنبه  24 مهر    1393 |  21 ذی الحجه   1435

 شمار ه  1425   / 8  صفحه  |    قیمت:500 تومان
No. 1425  october16,2014 
8 Pages

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی 
اجتماعی 

موسسه خیریه دیابت اصفهان

نید  مرگ و میر بعد از  آیا می دا

 قطع پا در سال اول 20% و در 

 5 سال بعد تا %80 

گزارش شده است؟ 

            آگهی مناقصه شماره 722و721 - 93
» یک مرحله ای« 

 دس�تگاه مناقص�ه گ�زار : ش�رکت آب وفاض�اب روس�تایی اس�تان اصفه�ان  ) ارقام 
برآوردوتضمین به ریال (  

مبلغ تضمینبرآورد دستگاه رشته و رتبه مورد نظر عنوان مناقصهردیف

1
احداث ایستگاه پمپاژ و مخزن در ابتدای خط انتقال آب روستای چاهریسه 

از توابع شهرستان اردستان) 721- 93(

رشته آب- حداقل 
رتبه 5 حقوقی

1/652/991/390 11/500/000

2
تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع آب در روستای اردیب از توابع شهرستان 

خور و بیابانک ) 93-722 (

رشته آب- حداقل 
رتبه 5 حقوقی

4/911/368/98821/500/000

 *- محل دریافت اس�ناد مناقصه : اداره حقوق�ي و قراردادهاي ش�رکت آب وفاضاب 
روستایي استان اصفهان واقع درمیدان جهاد

* - محل تحویل پاکات پیش�نهاد قیمت : دبیرخانه ش�رکت آبفار تلف�ن  32363066 
دورنگار 32369023 

 * - تاریخ فروش اسناد : از تاریخ   26/ 93/07  لغایت 01 /93/08
  *- مبلغ خرید اسناد : 300.000 ریال 

   * -  آخری�ن مهل�ت تکمیل و تحوی�ل پیش�نهادات : س�اعت  13:00 روز پنج ش�نبه
 مورخ  15 /93/08

   * -  تاریخ جلس�ه مناقصه :  ش�نبه مورخ   17 /93/08س�اعت 9 صبح درمحل س�الن 
جلسات شرکت

    ضمنًا آگهي درسایت شرکت به نش�اني www.Abfar-isfahan.ir و سایت شرکت 
 مهندس�ي آب وفاض�اب کش�ور ب�ه  نش�اني      .http://tender.nww.co  وپای�گاه

 اطاع رساني مناقصات به نشاني IETS.MPORG.IRدرج گردیده است.
       » شماره حساب 2175210320001 سیبا ملي جهت واریز هزینه خرید

 اسناد مي باشد.«
کمیسیون معامالت شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان  

ir

 شماره مجوز )341419(
1- موضوع مناقصه :ترمیم ترانشه های خطوط اصلی ، فرعی و انشعابات پراکنده در سطح مناطق چهار گانه 

گاز رسانی شهر اصفهان   
2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : اصفهان ، خیابان چهار باغ باال ، شرکت گاز استان اصفهان 

3- مهلت اعام آمادگی : حداکثر تا تاریخ 1393/08/07 
4- میزان تضمین شرکت در مناقصه : 98/000/000 ریال )نو د و هشت میلیون ریال (کد فراخوان:1377111

مناقص�ه گران م�ی توانند جهت کس�ب اطاعات بیش�تر به پای�گاه اطاع رس�انی الکترونیکی ش�رکت 
گاز اس�تان اصفه�ان ب�ه آدرس :www.iets.mporg.ir ، www. nigo-isfahan.ir  ی�ا ب�ا ش�ماره 
 تلف�ن ه�ای 5-36271031-031  ام�ور ق�رار داده�ای ش�رکت گاز اس�تان اصفه�ان تم�اس حاص�ل

 فرمایند . 
روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان 

نوبت اول آگهی فراخوان مناقصه عمومی 

 شرکت ملی گاز ایران
  شرکت گاز استان اصفهان سهامی خاص



اخبار کوتاهيادداشت

کری: دستیابی به توافق نهايی با 
ايران دور از دسترس نیست

به نقل از خبرگ��زاری رویترز، جان کری، وزی��ر امور خارجه 
آمریکا در یک کنفرانس خبری در پاری��س درباره مذاکرات 
هسته ای ایران، گفت: من فکر نمی کنم که دستیابی به توافق 
نهایی دور از دسترس باشد. اما ما مسائل بسیار سختی برای 

حل کردن داریم.
وزیر امور خارجه آمریکا اف��زود: من نمی خواهم گمانه زنی در 
این زمینه انجام دهم. الزم اس��ت که ما به رایزنی های جدی 

خود ادامه دهیم و سپس ببینیم که کجا هستیم.
جان کری که در پاریس با سرگئی الوروف وزیر امور خارجه 
روس��یه نیز دیدار کرده بود درب��اره پیش بینی ه��ا مبنی بر 
احتمال تمدید مذاکرات، گفت: من خوشحالم که کارشناسان 
و تحلیل گران در حال گمانه زنی درباره احتمال دس��تیابی به 

توافق نهایی هستند. آن ها بیشتر از من می دانند.

علوی: داعش در چتر اطالعاتی 
وزارت اطالعات قرار دارد

حجت االسالم والمسلمین سید محمود علوی وزیر اطالعات 
در نشست خبری با اصحاب رس��انه که به مناسبت سی امین 
سالگرد تأسیس وزارت اطالعات با عنوان »30 سال مجاهدت 
خاموش« برگزار ش��د ضمن تبریک اعیاد ماه ذیحجه گفت: 
بس��یاری از حرف های وزارت اطالعات گفتنی نیست اما این 
بدان معنا نیس��ت که پیوند وزارت اطالعات با مردم آن هم از 

طریق رسانه ها برقرار نباشد.
سید محمود علوی در مورد رصد فعالیت گروهک های داعش  
گفت: بیرون از مرزهای ما بودن دلیل نمی شود که ما بر آن ها 
اشراف اطالعاتی نداش��ته باش��یم. هرچند که اقدامات آنان 
مستقیم متوجه سوریه و عراق اس��ت اما منافع ملی ما را نیز 
تهدید می کند و دستگاه اطالعاتی ایران نیز ناگزیر باید نسبت 

به این گروه ها حساسیت نشان دهد.
وی ادامه داد: وزارت اطالعات از س��ال ها پیش با کشورهایی 
که امنیت آن ها توسط داعش به چالش کشیده شد همکاری 
اطالعاتی داشت و اشراف اطالعاتی مناسبی بر حرکت داعش 

داشته و برنامه های داعش را پیش بینی کرده بود. 

 گروه دوستی پارلمانی ايران
 و کرواسی عازم زاگرب شد

مشاور امور بین الملل رئیس مجلس ش��ورای اسالمی گفت: 
اعضای گ��روه دوس��تی پارلمانی جمهوری اس��المی ایران و 
کرواس��ی برای دیدار و گفت وگو با مقامات پارلمانی کرواسی 

عازم زاگرب پایتخت این کشور شدند.
حسین شیخ االس��الم افزود: هیئت پارلمانی ایران به ریاست 
»جبار کوچک��ی نژاد« نماین��ده مردم در مجل��س به دعوت 
رسمی »مالدن نواک« رئیس گروه دوستی پارلمانی کرواسی 

و جمهوری اسالمی ایران به کرواسی سفرکرده است.
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مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اقدام تروریستی اخیر در منطقه کاظمین 2
عراق را که به شهادت احمد الخفاجی نماینده مجلس و نیز جمعی از مردم بی گناه این کشور 

منجر شد، به شدت محکوم کرد.
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در بحران سوریه همه اطراف شهر به دست گروه تروریستی 
داعش افتاد و یگان های مدافع خلق )ی پ گ( که یک گروه 
نظامی هستند از این شهر در مقابل تروریست های داعش 
حفاظت می کنند. شاخه های این گروه شبه نظامی همچنین 
در عفرین و قامشلی در حال جنگ با تروریست ها می باشند.

از اوایل س��ال 2014 به این س��و کوبانی به محاصره داعش 
درآمد تا تسلیم شود اما تاکنون موفق به این کار نشده است.

هرچند از چند روز پیش به این سو، داعش با هجوم از چند 
جبهه توانست دیوار دفاعی شهر را شکسته و وارد آن شود 
و بخش ش��رقی و حدود 40 درصد ش��هر را به اشغال خود 
درآورد.باید گفت که اکثر جمعیت این ش��هر تخلیه شده و 
به مرزهای ترکیه فرار کرده اند و تعداد کمی غیرنظامی که 
موفق به فرار نش��ده اند و نیز جنگجویانی »پ گ «هنوز در 

شهر حضور دارند.
اما موضوعی که این نوش��تار در پی آن اس��ت بحث بازتاب 
رس��انه ای تحوالت کوبانی در عرصه بین المللی، منطقه ای 
و نیز داخلی آن و نقش بازیگران منطقه ای و بین المللی در 
این تحوالت اس��ت.باید گفت که پیش از کوبانی شهرهای 

زیادی در مناطق شمالی س��وریه به تصرف تروریست های 
داع��ش درآمده و جنایات زیادی در این ش��هرها از س��وی 
تروریست های تکفیری رقم خورده است، اما اخبار تحوالت 
در کوبانی با سرعت و در سطح گسترده منتشر می شود. این 
درست همان اتفاقی است که سال گذشته در هنگامه تصرف 
مناطق دیگر کردنشین س��وریه رخ داد، اما بعدها مشخص 
شد که بخشی از آمارهای جنگ رسانه ای بوده و نه میدانی و 

واقعی.به عنوان نمونه تابستان سال گذشته
 2 روستای کردنشین در نزدیکی حسکه که هر یک جمعیتی 
بالغ بر 1200 نفر داشتند مورد هجوم تروریست های داعش 

قرار گرفتند.
رسانه های کردی و به تبع آن رسانه های غربی این طور عنوان 
کردند که در این حمالت بالغ بر 1800 کرد کشته شده اند و 

یک قتل عام بی سابقه رخ داده است.
این اظهارات در حالی از سوی حزب» پی ی د «که وابسته 
به» پ ک ک «است عنوان شد که مس��عود بارزانی با ابراز 
تردید نسبت به تعداد کشته شدگان، با فرستادن 6 بازرس 
حزب دموکرات از اقلیم کردستان به آن منطقه، اعالم کرد 

که با تحقیقات انجام شده مشخص شد که حدود 30 نفر در 
این درگیری ها کشته شده اند.

بارزانی به طور تلویح��ی این نکته را ب��ه کردهای منطقه و 
جامعه جهانی گوشزد کرد که آنچه در این مناطق رخ داده 
با اغراق بسیار از س��وی» پ ک ک «منتش��ر می شود تا با 
این پروپاگاندای رسانه ای، امتیازات داخلی، نیز منطقه ای 
و بین المللی خود را کس��ب کند.درواقع جنگ داخلی بین 
مس��عود بارزانی و» پ ک ک« منجر به مش��خص ش��دن 

واقعیت شد. 
وضعیت موجود در کوبانی یا عین العرب اگرچه مانند اتفاق 
سال گذشته منطقه کردنشین س��وریه نیست، اما باکمی 
تأمل می توان به دلیل این حجم گسترده رسانه ای اخبار آن 
پی برد، البته بازیگران بیشتر منطقه ای و بین المللی در آن به 

نقش آفرینی می پردازد.
ترکیه؛ ناظر فعال در قضیه کوبانی

ترکیه نزدیک ترین کشور به تحوالت عین العرب است و بر 
همین مبنا بیشترین حساسیت را نسبت به تحوالت آن دارد.

 ارتش این کشور طی هفته گذش��ته از مجلس مجوز ورود 
نظامی را کسب کرد، اما به مس��تقر کردن تانک ها و نیروی 
نظامی خود در این بخش اکتفا ک��رده و اعالم کرده حاضر 
نیست علیه داعش وارد عمل ش��ود مگر آنکه حکومت اسد 
سرنگون شود.ترک ها برای حضور خود در ائتالف علیه داعش 
نیز ش��رط ایجاد منطقه حائل و پروازممنوع را گذاش��تند، 
هرچند بعدها اخب��ار متناقضی در خصوص ق��رار گرفتن 
پایگاه اینجرلیک ترکیه در اختی��ار ائتالف بین المللی ضد 
داعش منتشر ش��د که هنوز به تائید مقامات رسمی ترکیه 

نرسیده است.
ترک ها عجل��ه چندانی ب��رای ورود به کوبان��ی ندارند و به 
نظر می رس��د که از س��قوط این منطقه به دس��ت داعش 
چندان نگران نیستند چراکه در غیر این صورت باید منتظر 
قدرت یاب��ی گروهی جدی��د از کردها در همس��ایگی خود 
باش��ند که داعیه پیروزی در جنگ علیه تروریس��ت های 
داعش را دارد.این س��کوت و عدم تحرک برای آن ها آن قدر 
ارزشمند هس��ت که تظاهرات داخلی ترکیه و کشته شدن 
 37 نفر از مردم در طول تظاه��رات بر تصمیم آن ها تأثیری

 نداشته باشد.
ائتالف بین المللی داعش؛ مترسکی غیر تأثیرگذار يا 

اهرم تغییر در ژئوپولتیک منطقه
این جریان که سردمداری آن را آمریکا، فرانسه و انگلیس بر 

عهده دارند، در ماجراهای گذشته نیز نشان داد که کردها را 
بیشتر از سایر طوایف در منطقه موردتوجه خود قرار داده اند 
و این موضوع تحت عنوان کمک به اقلیت های دینی و قومی 

دنبال می شود.
اگرچه می توان هدف اصلی را حمای��ت از جریاناتی خواند 
که نزدیک��ی و هم پیمانی ب��ا آمریکا را در منطقه داش��ته و 
از این راه ت��الش می کنند که موازن��ه ای را بین قدرت های 
منطقه ای و بین المللی شکل دهند؛ اما این ائتالف در ماجرای 
کوبانی نشان داد که بیش��تر تمایل به فعالیت های نمایشی 
دارد تا عملیات تأثیرگذار، چراک��ه در حمالت هوایی آن ها 
تعداد معدودی تروریست تکفیری معموالً کشته می شوند 
 که ای��ن ضربات هم آس��یب چندانی به گ��روه داعش وارد

 نکرده است.
درواقع ائتالف بین المللی علیه داعش هیچ دستاوردی را ثبت 
نکرده و کارنامه آن تا زمان حاضر خالی تر از آن است که بتوان 
عملکرد آن را بررسی کرد.این ائتالف در خوش بینانه ترین 
حالت فعالیت مفید چندانی به جز بمب��اران چند منطقه و 
به خصوص در اطراف س��د موصل و نیز جلوگیری محدود 
از حرکت داعش به اقلیم کردس��تان نداش��ته که آن هم در 
راس��تای حفظ منافع راهبردی اعضای ای��ن ائتالف یعنی 
آمریکا و انگلیس در منطقه کردس��تان عراق اس��ت؛ اما در 
حالتی بدبینانه یا ش��اید واقع گرایانه ای��ن ائتالف به دنبال 
اهدافی در س��وریه و منطقه اس��ت که طی 3 سال گذشته 
نتوانسته به سرانجام برساند و یا حداقل منطقه پروازممنوع 

را در شمال سوریه پیاده کند.
نتیجه گیری

به نظر می رس��د وضعیت کوبانی ازنظر میدانی مانند سایر 
شهرهای ش��مال س��وریه و مرکز این کش��ور و همچنین 
عراق است که بین نیروهای مدافع ش��هر و تروریست های 
داعش بر سر حفظ و اش��غال آن جنگی در جریان است، اما 
تفاوت های سیاس��ی و ژئوپلیتیک این منطقه و نیز اهداف 
هر یک از بازیگران و نقش آن ها باعث شده که تحوالت آن 
 طی یک ماه اخیر در صدر رسانه های منطقه ای و نیز داخلی

 قرار بگیرد.
وزارت خارجه جمهوری اس��المی ایران با در پیش گرفتن 
سیاستی معقوالنه ضمن اعالم سیاست ایران مبنی بر لزوم 
حفظ تمامیت ارضی کشورها، حمایت از دولت سوریه و نیز 
حمایت از کوبانی در صورت درخواس��ت دولت دمش��ق در 
مس��یری برخالف جریان  سازی اخیر رس��انه ای و سیاسی 
به راه افتاده توسط رس��انه های غربی و نیز برخی جریانات 

کردی حرکت کرد.
ای��ن سیاس��ت  می توان��د موردتوج��ه دولتم��ردان 
و مس��ئوالن کش��ور نیز قرار بگیرد تا در زمی��ن این بازی 
 طراحی ش��ده از س��وی برخی جریانات ک��ردی و غربی ها 

قرار نگیرند.

چرا کوبانی در صدر اخبار منطقه ای و بین المللی قرار گرفت

درواقع ائتالف بین المللی علیه داعش هیچ دستاوردی را ثبت نکرده است 

ائتالف بین المللی داعش؛ مترسکی غیر تأثیرگذار

محکومیت حادثه تروریستی در کاظمین

نتايج پیمايش ملی سالمت روان در کنگره انجمن 
روانپزشکان ايران اعالم شد

افزايش افسردگی در زنان، شهرنشینان، 
افراد بیکار و طالق گرفته

متأسفانه60 درصد افراد افس��رده به روان پزشک مراجعه نمی کنند و 
از میان 40 درصد باقی مانده نیز ، یک سوم به درمان های سنتی و طب 
مکمل مانند عطاری ها، طب سوزنی، دعانویس روی آورده و از درمان های 
اس��تاندارد پزش��کی محروم می مانند. رضا راد گودرزی، مجری طرح 
پیمایش ملی سالمت روان، بابیان یافته های پیمایش انجام گرفته در 
کشور گفت: افسردگی در زنان، شهرنشینان، بیکاران، افراد طالق گرفته 
یا کسانی که از یکدیگر جداشده، اما هنوز به طور رسمی طالق نگرفته ا ند، 
افرادی که همسر خود را ازدست داده اند و عده ای که از وضعیت اجتماعی 
و اقتصادی پایینی برخوردارند به طور معناداری بیش از سایر افراد است.

راد گودرزی افزود: این مطالعه که برای اولین بار در کش��ور روی 7 هزار 
886 نفر افراد 15 تا 64 ساله در سال 89 تا 90 انجام شده، نشان می دهد، 
اختالل افسردگی در جمعیت عمومی 12/7 درصد است.وی با اشاره به 
اینکه روش این پژوهش نمونه گیری تصادفی با ابزار CIDI اس��ت که 
این ابزار از سوی کنسرسیوم بهداشت روان سازمان جهانی بهداشت در 
آمریکا و در اروپا و برخی از کشورهای آسیایی به کار گرفته شده است، اظهار 
داشت: متولی این طرح دفتر سالمت روان وزارت بهداشت و دانشگاه علوم 
پزشکی تهران است و این طرح از سوی این وزارتخانه با کمک 7 مجری 

در کلیه استان های کشور اجراشده است.
راد گودرزی تصریح کرد: بر اساس این مطالعه 15/4 درصد خانم ها اختالل 
افسردگی اساسی دارند، این در حالی است که 10/2 درصد آقایان به این 
بیماری مبتال هستند.وی گفت: همچنین 22 تا 24 درصد از افراد طالق 
گرفته اعم از زن و مرد یا کسانی که از یکدیگر جداشده، اما هنوز به طور رسمی 
طالق نگرفته اند و نیز عده ای که همسر خود را ازدست داده اند به افسردگی 
اساسی مبتال هستند. این در حالی است که افسردگی در افراد متاهل 12/5 
درصد بوده است.مجری طرح پیمایش ملی سالمت روان اضافه کرد: درصد 
اختالل افسردگی در بیکاران به طور معناداری بیش از شاغالن، دانشجویان 
و محصالن است به طوری که میزان افسردگی در افراد بیکار 16/5 درصد و در 
شاغالن 11 درصد است.وی اظهار داشت: افسردگی اساسی در حالی13/5 
درصد از  شهرنشینان را گرفتار کرده است که این رقم در روستاها 11 درصد 
برآورد می ش��ود.به گفته راد گودرزی، نتایج این مطالعات بیانگر آن است 
که افسردگی در افرادی که ازنظر وضعیت اجتماعی و اقتصادی در جایگاه 
پایین تری قرار دارند 14/9 درصد و در افراد با وضعیت اجتماعی و اقتصادی 
باال 11/7 درصد است.آفرین رحیمی موقر مجری اصلی این طرح و  از دیگر 
سخنرانان سی و یکمین کنگره سالیانه انجمن روانپزشکان ایران نیز اظهار 
داشت: در میان کل بیماری ها، افسردگی بیشترین بار بیماری ها را بر زنان 
تحمیل می کند. این در حالی است که سهم افسردگی در ایجاد بار بیماری ها 
در مردان از رتبه س��وم برخوردار اس��ت.وی گفت: بر اساس این پژوهش 
انجام شده، سه چهارم افراد دارای مش��کالت  اعصاب و روان برای مراجعه 
به روانپزشک احساس نیاز می کنند و این احساس نیاز در یک چهارم بقیه 
وجود نداشته است.رحیمی موقر با اشاره به اینکه تنها 40 درصد بیماران 
افسرده برای دریافت خدمات درمانی مراجعه می کنند، ادامه داد: 77 درصد 
کل بیماران دچار افسردگی یا  اساساً درمانی را دریافت نمی کنند یا اینکه از 

حداقل کیفیت درمان محروم اند.

متخصص گوش و حلق و بینی عنوان کرد

 مردان بیشتر در معرض
 پیرگوشی هستند

متخصص گوش و حلق و بینی با اشاره به افزایش شیوع 
و کاهش سن ابتال به پیرگوشی در ایران گفت: پیرگوشی 
می تواند عامل انزوا، ترس، عصبانیت و اضطراب بین مردم 
باشد.ابراهیم رزم پا متخصص گوش و حلق و بینی تصریح 
کرد: پیرگوش��ی یک افت ش��نوایی تدریجی است که با 
افزایش سن اتفاق می افتد و نوعی معمول از کم شنوایی 
حس��ی عصبی اس��ت که به دنبال اختالل در حلزون یا 
عصب شنوایی رخ می دهد و منجر به اختالل شنوایی دائم 
می شود و اغلب مردم به وجود آن آگاه نیستند.وی با اشاره 
به شیوع بیشتر پیرگوشی در مردان در قیاس با زنان افزود: 
قرار گرفتن در معرض سروصدای ناخواسته مثل صدای 
بوق خودروها، فش��ارخون، افزایش س��ن، استرس زیاد، 
مصرف برخی داروها، ارث و قرار داشتن طوالنی مدت در 
معرض سروصدا از علل پیرگوش��ی است.رزم پا دشواری 
در تشخیص اصوات به ویژه اصوات زیر مثل حرف )س(، 
تش��خیص بهتر صدای م��ردان از زنان را از نش��انه های 
پیرگوشی دانست و گفت: در افراد مبتالبه پیرگوشی فهم 
مکالمات به وی��ژه در هنگام وجود س��روصدای زمینه ای 
مشکل است ضمن اینکه افت ش��نوایی معموالً دوطرفه 
اس��ت و ممکن اس��ت با وزوز در یک یا دو گوش همراه 
باش��د.این متخصص گوش و حلق و بینی خاطرنش��ان 
کرد: یکی دیگر از نش��انه ها ممکن است سرگیجه باشد. 
افراد مبتالبه پیرگوشی معموالً می گویند باوجود شنیدن 
گفتار در فهمیدن مش��کل دارند و همه عالئم ذکرش��ده 
توانایی های ف��رد را کاه��ش داده و روی کیفیت زندگی 
فرد تأثیر می گذارد.وی تصریح کرد: امروزه پیرگوش��ی 
در ایران نسبت به گذشته با س��رعت بیشتر و در سنین 
کمتری اتفاق می افتد و این در حالی است که میلیون ها 
نفر از مردم به افت شنوایی شان اهمیت نمی دهند غافل از 
اینکه ممکن است انزوا، ترس، عصبانیت و اضطراب آن ها 
برخاسته از همین مشکل اس��ت.رزم پا با اشاره به موارد 
ذکرشده به همگان توصیه کرد اگر احساس کم شنوایی 
می کنند بهتر اس��ت برای ارزیابی میزان افت شنوایی به 
یک اودیولوژیست مراجعه کنند البته مفیدترین کاری که 
یک شنوایی شناس می تواند برای افراد با مشکل پیرگوشی 

انجام دهد سمعک ها و برنامه های توانبخشی است.

 واکسن انسانی هاری به زودی
 در ايران تولید می شود

معاون توسعه قائم مقام 
انستیتو پاستور از تولید 
واکسن هاری در آینده 
نزدیک خبر داد و گفت: 
کارهای تکنیکی و اولیه 
تولید واکس��ن انسانی 
هاری در کشور صورت 
گرفته و در مرحله تائید 
تضمین کیفیت و تائید 
نهایی است.دکتر نوید دین پرس��ت جدید در حاشیه همایش  
بین المللی هاری که در انس��تیتو پاس��تور تهران برگزار شد، 
افزود: سال هاست که واکس��ن حیوانی هاری در داخل کشور 
تولید می شود اما واکس��ن انس��انی به زودی در  داخل کشور 
تولید خواهد شد.دکتر احمد فیاض کارشناس هاری سازمان 
بهداشت جهانی نیز با تشریح بیماری هاری و چگونگی ساخت 
واکس��ن آن گفت: اصل بیماری هاری در حیوانات است یعنی 
گزیدگی حیوان به حیوان باعث هاری می شود که واکسن آن 
نیز سال هاست در داخل کشور تولید می شود.وی افزود: اما اگر 
حیوانی انسانی را بگزد، موضوع را نباید ساده گرفت بلکه باید 
جای گزیدگی را با آب و صابون شست، چراکه هاری از طریق 
بزاق دهان به مجروح منتقل می شود و باید با مراجعه سریع به 

مراکز بهداشتی واکسن و سرم هاری تزریق شود.

ُمدهايی که سرطان زا شدند
در قرن اخیر رخ داد 

در دنیای مد هرروز ش��اهد ظهور پدیده های مختلفی هستیم 
که می آیند و می روند اما برخی از آن ه��ا تبعات جبران ناپذیر و 
غیرقابل پیش بینی برجای می گذارند.شماری از عوامل فرهنگی 
و تاریخی طی ق��رن اخیر نظیر تغییر ُم��د و طراحی لباس های 
متفاوت سبب افزایش احتمال ابتال به نوع وخیم سرطان پوست 
موسوم به »مالنوم« شده اند. بنابر یک مطالعه جدید که از سوی 
»رونالد او. پرلمن«، متخصص دانشکده پوست دانشگاه نیویورک 
انجام شده، تش��خیص س��ریع و اقدامات مؤثر و بهبودیافته در 
گزارش موارد ابتال، عامل اصلی افزایش مستمر آمار مبتالیان به 
سرطان پوست مالنوم نیست.بنا بر اعالم مرکز کنترل و پیشگیری 
امراض ایاالت متحده )CDC( در سال 2011 میالدی 12 هزار 
و 212 نفر شامل 8241 مرد و 3971 زن در آمریکا براثر ابتال به 
سرطان پوس��تی مالنوم جان باختند. مالنوم، مرگبارترین نوع 
سرطان پوست است که در آمریکا تقریباً به اندازه سرطان پستان 

مرگبار است.متخصصان پوست تصمیم گرفتند تأثیر شیوه های 
مختلف پوشیدن لباس، معیارهای اجتماعی، نمونه های پزشکی،  
درصد افرادی که پوست خود را برنزه می کنند، شرایط اقتصادی 
و الگوی سفر را با تمرکز روی افراد مبتالبه مالنوم به منظور برآورد 
نرخ ابتال به سرطان مالنوم مورد تحلیل قرار دارند. آن ها نخست 
به بررسی اوایل قرن بیستم که افراد لباس های تقریباً پوشیده ای 
که از سرتاپایشان را می پوشاند و به طبقه باالی اجتماعی تعلق 
داشتند، پرداختند.»دیوید پولسکای« در بیانیه ای اعالم کرد: در 
اوایل قرن بیستم استفاده از نور خورشید به طور گسترده برای 
درمان نرمی استخوان و سل پذیرفته ش��ده بود و نور خورشید 
به عنوان یک عامل مفید برای سالمت عموم بدن در نظر گرفته 
می شد. این مسئله سبب شکل گیری این باور شد که برنزه کردن 
برای سالمتی مفید اس��ت. درنتیجه آفتاب گرفتن و پوشیدن 
لباس های شنا که بخش کمتری از پوس��ت را می پوشاند رواج 

یافت.عالوه بر این م��وارد، تغییر باورهای اجتماعی نس��بت به 
برنزه کردن سروکله اش پیدا ش��د. درحالی که پوست برنزه در 
ارتباط به طبقه س��طح پایین اجتماع که در زیر نور آفتاب کار 
می کردند تعلق داشت اما باگذش��ت زمان داشتن پوست برنزه 
به نشانه ای از رفاه اجتماعی و سالمت جسمانی بدل شده است.

به نقل از نیچر ورلد نیوز، نتایج این مطالعه نشان می دهد هرچه 
درصد قرارگیری در معرض نور خورشید افزایش می یابد، تعداد 
مبتالیان به س��رطان »مالنوم« نیز در آمریکا بیش��تر می شود. 
پولسکی نتیجه می گیرد که رویکردها و عادت ها میزان قرارگیری 

در معرض نور خورشید را شکل می دهند.

عفونت های لگنی از علل شايع ناباروری

Society,Cultural  Newspaper No.1425|  oct 16،2014  |  8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.com

عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینا تأکید 
کرد که با عدم درمان به موقع بیم��اری مزمن التهابی 
لگن، بیم��ار در معرض خطر ناباروری ق��رار می گیرد.

دکتر سرور اسدی،  متخصص بیماری های عفونی گفت: 
عفونت های داخلی لگن س��ومین گروه از عفونت های 
شایع در زنان است. این عفونت میزان گلبول های سفید 
خون را افزای��ش می دهد و اگر ای��ن عفونت در حالت 
حاد به خوبی درمان نش��ود، امکان بروز چسبندگی و 
ایجاد عوارضی در داخل لگ��ن را افزایش می دهد. این 
امر باعث انسداد لوله ها و درنهایت نازایی می شود.وی 
گفت: بیماری التهابی لگ��ن )PID(، عفونت لوله های 
فالوپ و اعضای تناسلی زنان است و این بیماری معموالً 
با عفونت های زنانه از قبیل س��وزاک و عفونت قارچی 

کالمیدیا ایجاد می شود.
اسدی به تش��ریح برخی عالیم این بیماری پرداخت و 
افزود: تب و درد در ناحیه اطراف استخوان لگن، ترشح 
واژینال، خونریزی قاعدگی غیرطبیعی، درد در حین 
ادرار کردن و مقاربت ازجمله عالئم شناخته ش��ده این 
بیماری به ش��مار می روند.وی در ادامه تأکید کرد: اگر 
بیماری التهابی لگن درمان نش��ده باق��ی بماند، بیمار 
در معرض خط��ر ناب��اروری، بارداری خ��ارج رحمی، 
زخم ش��دن و درد مزمن لگن قرار می گیرد.عضو تیم 
تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن س��ینا در رابطه با 
علل ش��ایع بیماری التهابی لگن یا به عبارتی دردهای 

مزمن لگنی خاطرنش��ان ک��رد: این بیماری ب��ا انواع 
مختلفی از باکتری ها ایجاد می ش��ود که ش��ایع ترین 
آن ها ارگانیسم هایی هس��تند که از گروه بیماری های 
مقاربتی به شمار می روند.این متخصص بیماری های 
عفونی بابیان اینکه بیماری التهابی لگن می تواند از لوازم 
جراحی نیز انتقال یابد، تصریح کرد: عفونت زمانی آغاز 
می شود که ارگانیسم ها از واژن و گردن رحم به سمت 
اعضای تناسلی داخلی حرکت کرده، سبب آلوده شدن 
و ایجاد الته��اب در بافت نموده ک��ه می تواند منجر به 
انسداد لوله های فالوپ شود که به ناباروری می انجامد.

اسدی افزود: اگر در اثر زخم شدن بافت یکی از لوله های 
فالوپ تنها به میزان جزئی مسدود شود، تخمک ممکن 
است به رحم نرس��یده، در لوله باقی بماند و در صورت 
بارور شدن، حاملگی خارج رحمی رخ دهد.این عضو تیم 
تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینا، درمان بیماری 
التهابی لگن شامل مصرف یک یا دو عدد آنتی بیوتیک 
با نظر پزشک مربوطه دانست و تأکید کرد: مؤثرترین 
روش پیش��گیری از بیماری التهابی لگن، پیشگیری 
از ابتال به بیماری های مقاربتی اس��ت.جهت آشنایی 
زوجین با بیم��اری عفونت های مزمن لگنی، ش��نبه 
26 مهرماه و از س��اعت 19 برنامه ای ب��ا عنوان »پایان 
ناب��اروری« با هم��کاری مرکز فوق تخصص��ی درمان 
 ناباروری و س��قط مکرر ابن سینا، از شبکه چهار پخش 

می شود.

هم اکنون در کوبانی بیش از سی  روز درگیری  را شاهد هستیم که تاکنون ۱2۸ کشته را برای دفاع از منطقه خود 
داده است، ولی اين اتفاق کمابیش در شهرهای ديگر سوريه و شمال عراق رخ می دهد و جنگ در اين مناطق جريان 
دارد بدون آنکه چنین فضاسازی رسانه ای در مورد آن ها باوجود آيد.کوبانی يا عین العرب شهری کردنشین در 
کردستان سوريه است. اين شهر به همراه روستاهای آن جمعیتی بالغ بر 3۸0 هزار نفر دارد که در نزديکی مرز 

ترکیه قرارگرفته و شمال اين منطقه نیز نقطه صفر مرزی ترکیه و سوريه به حساب می آيد.



یادداشت

»روز جهانی علم« در تقویم رسمی 
کشور ثبت شد

با پیگیری دوس��اله انجمن ترویج علم ایران، 19 آبان ماه به عنوان روز 
جهانی »علم در خدمت صلح و توسعه« در مناسبت های تقویم رسمی 

کشور ثبت شد.
پ��س از کنفرانس جهان��ی علوم در س��ال 1999 میالدی، س��ازمان 
فرهنگی، علمی، آموزش��ی ملل متحد)یونسکو( و شورای بین المللی 
 علوم از سال 2001)1380،(، دهم نوامبر برابر با 19 آبان ماه را به عنوان

  »روز جهان��ی عل��م در خدم��ت صل��ح و توس��عه، « اع��الم 
کردند. 

تأکید ب��ر اهمیت به کارگی��ری علوم در فرآیند توس��عه کش��ورها و 
نیز کاهش ش��کاف میان علم و جامع��ه از اهداف این برنامه اس��ت و 
کوش��ش می ش��ود تا توجه مردم را ب��ه اهمیت نقش عل��م در جهت 
پیش��رفت جهان جلب کنند. یکی از دیگر از اهداف روز جهانی علم، 
 بهره مند ش��دن آحاد مردم، بنا به تخصص و مهارت خ��ود، از این روز

 است.

 برگزاري پنجمين همایش طالب
 َسيد )علوي( در اصفهان

فردا پنجمین همایش ُطالب َس��ید )علوي( استان اصفهان با حضور 
آیت اهلل مرتضي مقتدایي، مدیر شورای عالی حوزه علمیه قم در اصفهان 

برگزار می شود.
بر اساس این گزارش، سخنراني آیت اهلل مرتضي مقتدایي، مدیر شورای 
عالی حوزه علمیه ق��م و عضو مجلس خبرگان رهب��ري، پخش پیام 
تصویري آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی و تقدیر از ُطالب سادات خواهر 
و برادر داراي رتبه های ممتاز علمي از ویژه برنامه های این همایش است. 
همچنین با حضور آیت اهلل س��ید یوس��ف طباطبایي نژاد؛ امام جمعه 
اصفهان، آیت اهلل سید ابوالحسن مهدوي؛ امام جمعه موقت اصفهان و 
آیت اهلل محمدعلي ناصري، تعدادي از ُطالب اصفهاني ُمعمم شده و به 

لباس روحانیت، ُملبس می شوند. 
گفتني اس��ت، در این همایش از بانو علویه همایونی، شاگرد برجسته 
بانو مجتهده امین و نیز حجت االسالم والمسلمین سید احمد سجادی 
به عنوان دو تن از چهره های ماندگار و شاخص َسید )علوي( حوزه های 

علمیه استان اصفهان تجلیل می شود.

کمپينگ باغ فدك از 20 مهر تا 15 
اسفندماه مسافر نمی پذیرد

     مدیر منطقه 7 اصفهان از تعطیل شدن کمپینگ باغ فدك از بیستم 
مهرماه تا 15 اسفندماه سال جاري خبر داد.

احمدرضا مصور اظهار داشت: با توجه به سرد شدن هوا باغ فدك از 20 
مهرماه تعطیل شده و مسافر نمی پذیرد زیرا شب ها در این مکان دماي 
هوا بسیار کاهش می یابد و امکان استقرار مسافران در این مکان وجود 
ندارد لذا مسافران به سمت هتل ها و مهمان پذیرهاي سطح شهر سوق 

داده می شوند.
وي با اش��اره به میانگین مس��افر روزانه در باغ فدك اذعان داشت: در 
س��ال جاري به طور میانگین روزان��ه 700 تخته چ��ادر در باغ فدك 
اسکان داده شده اند که با احتس��اب اینکه در هر چادر به طور میانگین 
4 نفر استقراریافته باشند روزانه 2 هزار و 800 نفر در باغ فدك اسکان 

داده شده اند.

آخرین آمار مهاجرت نخبگان ایرانی 60 هزار نفر

کوچ جوانان ایرانی برای ادامه تحصيل 
به خارج از کشور 

مهاج��رت جوان��ان ایرانی ب��ه کش��ورهای خارج��ی حتی در 
گزارش ه��ای صن��دوق بین المللی پول ه��م در رده ه��ای باال 
می نش��یند. طبق آمار صندوق بین المللی پول در س��ال 2009 
ایران به لحاظ مهاجرت نخبگان، در میان 91 کشور درحال توسعه 
و توسعه نیافته مقام اول را داشته است. مس��افرانی که نیمی از 
آن ها 22 ساله و با هزینه ش��خصی برای ادامه تحصیل از کشور 
خارج شده اند و سه انتخاب اول آن ها کشورهای آمریکا، کانادا و 
بریتانیا بوده است.کوچ جوانان ایرانی برای ادامه تحصیل به خارج 
از کشور طی س��ال های اخیر به مثابه درختی تنومند شده است 
که باردهی آن نصیب کشورهایی می شود که از ظرفیت جوانان 

ایرانی بهره می برند. 
س��ایه این درخ��ت به ط��وری بر س��ر پیش��رفت کش��ورهای 
خارجی افتاده اس��ت که نخس��ت وزیر کان��ادا به صراحت اعالم 
کرد دولت ایران م��ا را 25 س��ال پیش��رفت داد، چراکه زمینه 
مهاجرت ه��زاران متخص��ص ایرانی به ای��ن کش��ور را فراهم 
کرد. مهاجرت جوان��ان ایرانی به کش��ورهای خارجی حتی در 
 گزارش ه��ای صن��دوق بین المللی پ��ول هم جای��گاه برتر پیدا

کرده است. 
دکتر اشرف بروجردی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی دراین باره به خب��ر آنالین می گوید: . طبق 
این آمار ساالنه بین 150 تا 180 هزار ایرانی تحصیل کرده برای 
خروج از کشور اقدام می کنند. تعدادی که با بررسی موردی برخی 
کشورهای مهاجرپذیر جوانان ایرانی همخوانی دارد؛ برای مثال 
در حال حاضر حدود 14 هزار دانشجوی ایرانی در کشور مالزی 

مشغول تحصیل هستند.
بروج��ردی می گوی��د:  از س��وی دیگر نتایج بررس��ی س��االنه 
نام نویسی های بین المللی دانشگاه های آمریکا نشان می دهد در 
س��ال تحصیلي 2010-2011 که 5 هزار و ۶2۶ ایرانی در حال 
تحصیل در این کشور هستند و این رقم 19 درصد افزایش نسبت 

به سال قبل را نشان مي دهد.
 در این رابطه می ت��وان به آمارهای داخلی نی��ز مراجعه کرد؛ بر 
اساس آمار مجلس ش��وراي اسالمي در س��ال 1389، ۶0 هزار 
نخبه ایرانی از ایران مهاجرت کرده اند ک��ه اغلب از المپیادهای 
علمی و یا ج��زو نف��رات برتر کنک��ور و یا دانش��گاه ها اس��ت. 
آمار و اطالعات نش��ان می دهد اکن��ون 25 درص��د از ایرانیان 
تحصیل کرده، در کشورهای توس��عه یافته زندگی می کنند که 
 از مجموع مهاجران حدود 40 درصد را دختران وزنان تش��کیل

 می دهند.
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برگزاری جشن »پسران علوی، دختران فاطمی« در اصفهان
جشن »پسران علوی، دختران فاطمی« ویژه دانش آموزان سادات دختر و پسر دیروز 
در شهرستان اصفهان برگزار شد. این جشن به مناسبت عید غدیر با حضور مسئوالن 
آموزش وپرورش اس��تان و دانش آموزان دختر سیده و پسر س��ید شهرستان اصفهان 

برگزارشده است.
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وزی��ر بهداش��ت، از تهی��ه لیس��ت فرآورده های 
آسیب رسان به سالمت و ارسال آن به دستگاه های 
مربوطه خبر داد و گفت: پایش باقی مانده سموم و 
آفت کش ها در محصوالت کش��اورزی، غنی سازی 
م��واد غذای��ی، افزای��ش مص��رف ریزمغذی ها و 
برچس��ب گذاری مواد غذایی ازجمله برنامه هایی 

است که در وزارت بهداشت دنبال می شود.
دکتر سید حسن هاش��می در همایش روز جهانی 
غذا افزود: طبق س��ند ابالغی از س��وی رهبر، باید 
به ص��ورت عادالنه س��بد غذایی س��الم و کافی در 
اختیار مردم قرار گیرد و بر اولویت پیش��گیری بر 

درمان و اصالح سبک زندگی تأکید شده است.
وی ادامه داد: در رابطه ب��ا موضوعات غذا و هوا در 
کشور به صورت علمی و جدی پیگیری می کنیم و 
نباید اجازه دهیم به نگاه های سیاس��ی آلوده شود 
و از همه گروه ها و جریان های سیاسی می خواهم 
که حوزه غذا و س��المت مردم را اج��ازه بدهند که 
فقط از مراکز اصلی تحقیقاتی و دستگاه متولی که 
وزارت بهداشت است و تریبون های اعالم شده فقط 
اعالم شود که صرفاً نگاه علمی دارند و از این منظر 

قضاوت می کنند.

هاش��می با اش��اره به تالش های دول��ت در حوزه 
هوا گفت: باید از دولت ب��رای تالش هایی که برای 
مرغوب سازی بنزین انجام داده تشکر کنیم چراکه 
وزارت نفت و س��ازمان مدیریت در ش��رایطی که 
دولت به شدت به اعتبارات نیاز دارد به این اقدامات 
دست زده است و همه موظفیم برای رعایت حقوق 
مردم از حاشیه پردازی پرهیز کنیم و اجازه دهیم 

در مسیر علمی و منطقی، امور پیش برود.
وزیر بهداشت گفت: بیش از 12 هزار واحد تولیدی 
به تولید مواد غذایی و آش��امیدنی مشغول اند، 45 
هزار و 500 پروانه صادرشده و این در حالی است 
 که 25 درصد از درآم��د خانوار ش��هری را تأمین 

مواد غذایی تشکیل می دهد.
هاشمی بر ارتقای صادرات مواد غذایی تأکید کرد 
و گفت: هم اکنون 1.3 میلیارد تومان سهم صادرات 
مواد غذایی اس��ت که مانند حضور ش��رکت های 
دارویی در مجامع بین المللی، از حضور صنعت غذا 

در سطح بین المللی استقبال می کنیم.
وی تأکی��د ک��رد: بای��د مراق��ب باش��یم و موارد 
هشداردهنده ای که اعالم می کنیم باعث ترساندن 
مردم نشود چراکه این هشدارها یک آسیب روانی 

محسوب می شود و باید بامتانت و دقت برای ارتقای 
فرهنگ عمومی کمک کنیم.

وزیر بهداش��ت به برنامه های حوزه غذا اشاره کرد و 
گفت: 50 درصد جمعیت کشور افزایش وزن دارند به 
همین دلیل باید انرژی دریافتی مردم محدود شود و 
تغییر الگو در مصرف چربی ها از اشباع به غیراشباع 
و ح��ذف تران��س از روغن های خوراکی، ش��کالت، 
ش��یرینی و غیره ازجمله برنامه هایی اس��ت که در 

دست اجرا داریم.
هاشمی ادامه داد: محدود کردن قند و نمک در منابع 
غذای��ی از برنامه های دیگر وزارتخانه اس��ت چراکه 
بیماری ه��ای قلبی به عنوان رتب��ه اول مرگ ومیر و 
سال های ازدس��ت رفته عمر مردم به مصرف قند و 

نمک بستگی دارد.
وی افزود: طبق اعالم س��ازمان جهانی بهداش��ت، 
میزان دریافت ش��کر در روز باید حداکثر 10 درصد 
کالری دریافتی باشد درحالی که طی سال های 87 
تا 90 میزان ش��کر دریافتی 30 درصد افزایش یافته 
و نش��ان دهنده افزایش از ش��اخص 21.1 به 23.9 

کیلوگرم بوده ایم.
وزیر بهداش��ت گفت: همچنی��ن 2.5 برابر بیش از 
میانگین جهان��ی نمک مصرف می کنی��م که باعث 
فشارخون، گرفتگی رگ ها و بروز سکته می شود به 
همین دلیل در برنامه وزارت بهداشت کاهش ساالنه 
10 درصد نمک دریافتی در دس��تور کار قرارگرفته 

است.
وی با اشاره به برنامه برچس��ب گذاری مواد غذایی 
گفت: ظرف یک و نیم سال آینده بر روی تمام مواد 
غذایی عالئم هشداردهنده نصب می شود، هموطنان 
بدانند کدام مواد مجاز و کدام غیرمجاز است البته در 
نظر داریم سیاست های تشویقی در مالیات و عوارض 

برای کاالهای مجاز در نظر بگیریم.
هاش��می در رابطه با مص��رف روغن نی��ز گفت: در 
مصرف روغن شاهد افزایش ساالنه حدود 3 کیلوگرم 
هس��تیم که در بین س��ال های 87 ت��ا 90 مصرف 
روغن 20 درص��د افزایش یافته ک��ه امیدواریم طی 
3 س��ال آینده به 20 درصد کاهش دهیم. در مورد 
اس��یدهای چ��رب تران��س، امیدواری��م بتوانیم در 
 آین��ده ای نزدیک همین 5 درص��د موجود را حذف

کنیم.

 وزیر بهداشت :»غذا «و »هوا« را سياسی نکنيد 

نصب عالئم هشدار دهنده روی مواد غذایی 
مصرف قند و نمک  مرگ را جلو می اندازد

یادداشت

ميزبانی بازی های رایانه ای افتخاری 
بزرگ برای اصفهان است

مدیرکل امور اجتماعی اس��تانداری اصفه��ان گفت: میزبانی 
نخستین دوره رسمی مسابقات کشوری بازی های الکترونیکی 
اعزام به باکو به طورقطع افتخ��ار بزرگی برای اصفهان خواهد 

بود.
 اعضای کمیت��ه بازی ه��ای الکترونیکی اس��تان اصفهان با 
مدیرکل امور اجتماعی اس��تانداری اصفهان دیدار و پیرامون 
میزبانی نخستین دوره رسمی مسابقات بازی های الکترونیکی 

کشور و اعزام به باکو گفت وگو کردند.
مدی��رکل امور اجتماعی اس��تانداری اصفه��ان در این دیدار 
اظهار کرد: ما برای این میزبانی که یک کار فرهنگی اس��ت و 
در راستای کمک به دولت برای نشاط و شور اجتماعی خواهد 
بود اعالم آمادگ��ی و همکاری می کنی��م و امیدواریم کمیته 
بازی های الکترونیکی هیئت ورزش های همگانی در راستای 

برگزاری این رقابت ها موفق باشد.

  فردا یک روز شاد و به یادماندنی
 را تجربه کنيد

       مجموعه تفریحی فرهنگی ناژوان در  فردا )روز جمعه 25 
مهرماه  ( برنامه ای ش��اد و مفرح را وی��ژه خانواده ها در پارك 

جنگلی ناژوان برگزار می کند. 
مدیر مجموعه تفریحی ناژوان گف��ت:  این برنامه باهدف ارائه 
الگوی تفریح س��الم در بین خانواده ها از س��اعت 10 صبح تا 
10 ش��ب برگزار می گردد.  رش��یدی عنوان کرد: تیراندازی 
خانوادگی، بازی ه��ای آپارتمانی، مس��ابقات تفریحی، بازی 
ماس��ه ای، بازی های مهی��ج خانوادگی ازجمل��ه بخش های 
تفریح��ی و اجرایی این برنامه هس��ت که تا س��اعت 1۶ دایر 

خواهند بود.  
وی در ادامه اف��زود: در این برنامه پ��س از اقامه نماز مغرب و 
عش��اء، برنامه جنگ تفریحی به عنوان حسن ختام از ساعت 

18:30 تا   22 شب برپا می شود.  
وی خاطرنشان کرد: عالقه مندان برای شرکت در این برنامه 
می توانند به پارك جنگلی ن��اژوان واقع در پل وحید، خیابان 

 سهروردی مراجعه نمایند.  

پيش نویس الیحه حذف تبصره 
ازدواج با فرزندخوانده نهایی شد

مع��اون ام��ور زن��ان و خان��واده رئیس جمه��وری از نهایی 
ش��دن پیش نویس الیحه حذف تبصره ازدواج سرپرس��ت با 
فرزندخوانده، از قانون حمایت از کودکان بی سرپرس��ت خبر 
داد و گف��ت: این پیش نویس در موقعیت مناس��ب به مجلس 

ارائه خواهد شد.
ش��هین دخت موالوردی گفت: در قانون حمایت از کودکان و 
نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرس��ت مصوب 31/۶/1392 
مجلس و  بر اساس تبصره ماده 2۶ این قانون، موضوع ازدواج 
سرپرست با فرزندخوانده )کودك یا نوجوان تحت سرپرستی( 
با اجازه دادگاه و با اخذ نظر مشورتی سازمان بهزیستی کشور 

به صراحت قیدشده است.
معاون امور زنان و خانواده نه��اد رئیس جمهوری، افزود: این 
امر موجب تشویش اذهان عمومی و مخالفت هایی در داخل و 
خارج از کشور شد و با اذعان بر اینکه در آینده، تبعات منفی 
در امر فرزندخواندگی و تمایل به آن در کشور به همراه داشته 
باش��د؛ ضمن اینکه این تبصره باهدف کالن قانون مذکور که 
حمایت از کودکان فاقد سرپرس��ت و بدسرپرست است و نیز 
با منافع عالیه جس��می و روانی کودکان، در تعارض آش��کار 

قرار دارد.

کمک اصناف اصفهانی برای آزادی 
زندانيان جرائم غير عمد

دیروزپرون��ده 87 زندان��ی جرائ��م غی��ر عم��د در اصفهان 
موردبررسی گرفت و به کمک اصناف اصفهانی زمینه آزادی 

زندانیان جرائم غیر عمد میسر شد.
دیروز جمعی از خیران و روسای اتحادیه های اصناف اصفهان 
به زندان مرکزی اصفهان آمدند و از بخش��ی از زندان بازدید 

کردند.
87 نفر از زندانیان جرائم غیر عمد دیروز  به واسطه نیت خیر 

اصناف مجوز آزادی خویش را گرفتند.
در ۶ ماه نخس��ت س��ال جاری تعداد 347 نفر در طی جشن 
گلریزانی که در اصفهان برگزارشده اس��ت توانسته  اند با رقم 
28 میلیارد ریال کم��ک مالی از زندان آزاد شوند.بخش��ی از 
این مبلغ توسط خیران و بخشی توسط بانک ها پرداخت شده 
و بخشی نیز توسط شاکیان گذشت شده است.گفته می شود 
که مبلغ 8 میلیارد و 310 میلیون ریال در این قسمت توسط 
خیران کمک شد و خیران سبب شدند عده ای رنگ زندان را 
نبینند،درواقع خیران با این اقدام پس��ندیده خود خنده را به 
فرزندان بس��یاری از خانواده ها هدیه می کنند و مانع ریزش 

اشک خانواده ها می شوند.

 اعزام 18 هزار دانش آموز اصفهانی
 به اردو های راهيان نور

رئی��س اداره فرهنگ��ی، هن��ری و فعالیت ه��ای اردوی��ی 
آموزش وپرورش اصفهان گفت: در س��ال تحصیلی گذش��ته 
18 هزار دانش آموز پسر و دختر پایه دوم دبیرستان از استان 
اصفهان به اردو های راهیان نور اعزام شده و از مناطق عملیاتی 
جنوب بازدی��د کرده اند. محمد اس��ماعیل زاده با اش��اره به 
اینکه دانش آموزان هرس��اله به مناطق عملیاتی جنوب اعزام 
می ش��وند، اظهار کرد: در س��ال تحصیلی گذش��ته نیز اعزام 
18 هزار دانش آموز پسر و دختر پایه دوم دبیرستان از استان 

اصفهان به اردو های راهیان نور صورت گرفته است.
اع��زام دانش آموزان اس��تان ب��ه اردو ه��ای راهی��ان نور در 
مرحله نخس��ت از 20 مهرماه امس��ال صورت گرفته اس��ت 
و در مرحله نخس��ت روزان��ه 300 نفر دانش آموز از اس��تان 
 با هفت دس��تگاه اتوبوس ب��ه مناطق عملیاتی جن��وب اعزام

 می شوند.

اخبار کوتاه

SMS

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مطبوعات 
محل��ی اس��تان ها گف��ت: ب��ه دلیل 
نابرابری امکان��ات روزبه روز مطبوعات 
سراس��ری چاق تر و مطبوعات محلی 
نحیف تر می ش��وند تا جایی که برخی 
 مطبوعات محلی دچار مرگ خاموش

 شده اند.
 خ��داداد ابراهیم��ی در نخس��تین 
همای��ش مطبوعات محلی اس��تان ها 
که در کتابخانه ملی با حضور حس��ین 
انتظامی معاون مطبوعاتی ارشاد برگزار 
ش��د با اعالم اینک��ه مطبوعات محلی 
توانایی ویژه ای دارند گفت: ازجمله این 
توانایی ها می توان ب��ه تولید محتوای 
محلی، پرداختن به ادبیات پایداری و 

مواردی ازاین دست اشاره کرد.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مطبوعات 
محلی اس��تان ها ادام��ه داد: برخی از 
مطبوعات محلی دوزبانه هس��تند که 
این ویژگی حتی در فرهنگ رسانه ها در 
کشورهای هم جوار تأثیر گذاشته است.

وی بابی��ان اینک��ه مطبوع��ات محلی 
در راس��تای همبس��تگی ملی جانانه 
قلم می زنند گفت: باوج��ود همه این 
قابلیت ها رسانه های محلی در دهه های 
اخی��ر مغف��ول مانده ان��د به طوری که 
بیشترین توجهات به نشریات مرکزی 

شده است.
وی همچنین یادآور ش��د: مطبوعات 
محل��ی از مش��کالت زیرس��اختی و 

اقتصادی رنج می برن��د درصورتی که 
مطبوعات فرانس��وی س��ال ها پیش با 
دالر 7 هزار تومان برای خود چاپخانه 
خصوصی راه  انداخته بودند و آگهی ها 

را چاپ می کردند.
به گفته رئی��س هیئت مدیره اتحادیه 
مطبوع��ات محل��ی اس��تان ها چنین 
ش��رایطی باع��ث می ش��ود روزبه روز 
رس��انه ها و مطبوع��ات سراس��ری 
چاق ت��ر ش��وند و مطبوع��ات محلی 
نحیف تر ش��وند ت��ا جایی ک��ه برخی 
 مطبوعات محلی دچار مرگ خاموش 

شدند.
ابراهیم��ی در ادام��ه س��خنان خ��ود 
گفت: مطبوع��ات و خبرنگاران محلی 

هم��واره ب��ه حاش��یه رانده ش��ده اند 
و در نشس��ت های خب��ری و س��فر 
مسئوالن و وزرا همیش��ه خبرنگاران 
نورچشمی آن ها را همراهی می کنند 
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه در برخی 
مواقع بهتری��ن پوش��ش های خبری 
 توس��ط مطبوع��ات محل��ی انج��ام

می شود.
وی بابی��ان اینکه تهذی��ب اخالقی و 
تقوای قلم در مطبوع��ات حرف اول را 
می زند خاطرنش��ان ک��رد: مطبوعات 
محلی پ��ل ارتباط��ی میان م��ردم و 
حاکمیت اس��ت و پیش��نهاد می شود 
روز مل��ی مطبوعات محل��ی در تقویم 

ثبت شود.

فردی با ارس��ال پیامکی با عنوان » برنده ش��دن در 
قرعه کش��ی « طعمه های خود را به کنار دس��تگاه 
عابر بانک کش��انده و باترفنده��ای خاص موجودی 
حس��اب آن ها را به حس��اب خود منتق��ل می کرد 
توس��ط کارآگاهان پلیس فتای  اصفهان دس��تگیر 
شد. س��رهنگ »س��ید مصطفی مرتضوی «رئیس 
پلیس فضای تولی��د و تبادل اطالع��ات فرماندهی 
انتظام��ی اس��تان اصفه��ان  ب��ا اعالم ای��ن مطلب 
اظهار اش��ت : در پی ش��کایت یکی از ش��هروندان 
مبنی ب��ر کالهب��رداری از وی ب��ه طریق ارس��ال 
پیامک موض��وع در دس��تور کار کارآگاهان پلیس 
فتای اس��تان قرار گرفت .وی اف��زود : در تحقیقات 
صورت گرفته از مالباخته مشخص شد وی پیامکی 
 با عنوان » ش��ما برنده قرعه کش��ی عتبات عالیات 
شده اید « را دریافت کرده و سپس با فرد ارسال کننده 
پیامک تماس می گیرد و او هم از وی می خواهد تا به 

یکی از دستگاه های عابر بانک برود . 

رئیس پلیس فتای اس��تان گفت :ف��رد به عابر بانک 
می رود و به دستورات او عمل می کند وبه این طریق 
موجودی این ش��هروند که 8 میلیون ری��ال بوده با 
ترفندی خاص به حس��اب فرد کالهب��ردار منتقل 
می شود .  این مقام مس��ئول عنوان داشت : با اظهار 
فرد مالباخته بالفاصله در این زمینه پرونده تشکیل و 
کارآگاهان پلیس فتا جهت دستگیری فرد کالهبردار 
وارد عمل شده و با استفاده از اقدامات ویژه و تخصصی 
پلیس  فتا مخفیگاه این ش��خص را شناسایی کرده 
و ظرف 24 س��اعت او  را دستگیر می کند . سرهنگ 
مرتضویی بابیان اینکه متهم که در ابتدا منکر هرگونه 
بزهی بود اظهار داشت : این ش��خص هنگامی که با 
مدارك و مستندات پلیس مواجه شد به صراحت به بزه 
انتسابی اعتراف و به کالهبرداری از چندین شهروند 
به این طریق اقرار نمود این مقام انتظامی بابیان اینکه 
تاکنون تعدادی از مالباختگان شناسایی شدند بیان 
داشت : با شکایت شاکیان پرونده متهم جهت سیر 
مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی داده شد. رئیس 
پلیس فتای استان با هشدار به شهروندان در خصوص 
کالهبرداری های پیامکی گفت : به شهروندان توصیه 
می کنیم هرگز به پیامک های از نوع برنده شدن در 
قرعه کش��ی که از آن ها خواسته می ش��ود تا به عابر 
بانک مراجعه کنن��د توجهی نک��رده و در خصوص 
برخورد با این گونه موارد حتماً از طریق شماره تلفن 

110 موضوع را به پلیس فتای استان اطالع دهید .  

محقق و پژوهش��گر دانشگاه 
علوم پزش��کی اصفهان گفت: 
الزم اس��ت که آم��ار صحیح 
در خصوص ب��ار بیماری ها به 
مردم اعالم ش��ود تا در جوی 
شفاف و اطالع رس��انی واقعی 
چ��اره ای برای آن اندیش��یده 

شود.س��ید مرتضی میر لوحی با گالیه از عدم شفاف س��ازی در 
اعالم آمار واقعی بیماری ها، اظهار داشت: تا زمانی که در این حوزه 
شفاف سازی نش��ود و س��یر بیماری ها را در خفا و فضای پنهانی 
نگه دارند نمی توان از بروز آن پیش��گیری ک��رد.وی بابیان اینکه 
در مورد اصفهان تنه��ا خوبی هایش را بی��ان کرده ایم و هیچ گاه 
مشکالت آن را آن گونه که بوده اعالم نکردیم، ادامه داد: به همین 
 دلیل اصفهان در دید تمام مردم کشور پر از زیبایی مانند خیابان 
چهارباغ است.محقق و پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
خاطرنش��ان کرد: در حالی صدای مردم اصفهان کمتر به گوش 
مسئوالن رسیده اس��ت وی بابیان اینکه مردم اصفهان خواستار 
رفع آلودگی هوا هستند، ادامه داد: مردم اصفهان از شدت آلودگی 
هوا نفسشان گرفته اس��ت.میر لوحی در خصوص شش ایستگاه 
س��نجش آلودگی هوا نیز بیان داش��ت: این ایس��تگاه ها به جای 
اینکه در میدان های پرتردد سطح شهر نصب شود در مکان هایی 
 نامناسب کار گذاشته ش��ده که میزان دقیق آلودگی هوا را نشان

 نمی دهد.

رئيس پليس فضای توليد و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان  

تخليه حساب شهروندان با بهانه برنده شدن در قرعه کشی 
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رئيس هيئت مدیره اتحادیه مطبوعات محلی استان ها مطرح کرد

مرگ خاموش مطبوعات محلی در کنار چاق شدن مطبوعات سراسری

آمارهای صحيح را باید به مردم اعالم کرد

 مردم اصفهان از آلودگی  هوا 
نفسشان گرفته است 



اخبار کوتاهيادداشت

افزايش ۳۵ درصدی صادرات 
فرآورده های دامی از اصفهان

     معاون سللامت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان گفت: 
صادرات فراورده های دامی از اسللتان به خارج از کشللور ۳۵ 
درصد افزایش یافته است.محمد کشتکار بابیان اینکه استان 
اصفهان با دار بودن ۳۰ کارخانه تولید خللوراک دام در ایران 
نمونه است، اظهار داشللت: شهرستان اردستان و بخش زواره 
یکی از قطب های تولید خوراک دام در اسللتان و کشور است. 
وی با اشللاره به وجود ۱۷ کشللتارگاه صنعتی فعال طیور در 
استان اصفهان، افزود: این استان دارای ۲۰۰ واحد بسته بندی 
و قطعه بندی گوشللت و ۵ هزار مرکز عرضه فراورده های خام 
دامی است. معاون سامت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان 
بر نظارت مراکز بسته بندی فراورده های دامی و کشتارگاه ها 
تأکید کرد و بیان داشت: این استان با ۳۳ کشتارگاه دام جز ۳ 
استان بزرگ کشور است. وی به وجود ۱۳ کارخانه تولید دارو 
و مکمل و ۲ کارخانه تولید داروهای گیاهی در استان اصفهان 
اشاره کرد و گفت: ۸ نوع داروی گیاهی منحصربه فرد تنها در 

این استان تولید می شود.

 بازار دالر برای سرمايه گذاری
 مناسب نیست

پیش بینللی وضعیللت بازارها با توجلله به تصمیمللان دولت 
قدری دشوار شده است.روند بررسللي قیمت گذاری دالر در 
بازار تهران نشللان می دهد که پس از اظهارنظرهاي سللیف 
رئیس کل بانک مرکزي در مورد ایجاد ثبات در بازار ارز، روند 
معامات و قیمت گذاری ها با توقف روبرو شللده است. فعاالن 
بللازار اظهارنظرهاي رئیللس کل بانک مرکللزي را به معناي 
توقف روند افزایشي قیمت دالر تحلیل کرده اند. براین اساس 
سللرمایه گذاری های خرد در این بازار متوقف شده است. طي 
روزهاي گذشته نیز قیمت دالر با نوسان کاهشي ۵ تا ۷ توماني 

روبرو بوده است. 
به گفته برخي واسطه گران بازار سرمایه گذاری در بازار دالر 
متوقف شللده و آنچه در بازار رخ می دهللد، خریدهاي روزانه 
اسللت. بااین وجود قیمت دالر از مرز ۳ هزار و ۲۵۰ تومان نیز 

کوتاه نمی آید.

تجديدنظر استانداردهای 
آزمايشگاهی محصوالت هر ۵ سال

     رئیللس اداره امللور آزمایشللگاه های اداره کل اسللتاندارد 
اسللتان اصفهان گفللت: بللر اسللاس قوانین مصللوب، هر ۵ 
سللال یک بار اسللتاندارد محصوالت تغییریافتلله و یا تجدید 
می شللود درحالی که بسللته به نوع فرآورده، این استانداردها 
نیز تغییر می کند.فرزانه بابا ربیع با اشللاره بلله اینکه وظیفه 
امور آزمایشللگاه های این اداره کل، آزمللون و کنترل کیفیت 
کاالهاست، اظهار داشت: در این راسللتا باید واحدهای تحت 

پوشش را با استانداردهای مربوطه مطابقت دهیم. 
وی بابیان اینکه هللر محصول، اسللتانداردهای مخصوص به 
خود را دارد و بر اساس شللرایط تولید، این استانداردها ارتقاء 
می یابد، افزود: بر اسللاس قوانین مصوب، هر ۵ سللال یک بار 
اسللتاندارد محصوالت تغییر و یا تجدید می شود درحالی که 

بسته به نوع فراورده، این استانداردها نیز تغییر می کند. 
رئیس اداره امور آزمایشللگاه های اداره کل استاندارد استان 
اصفهان با اشللاره به اینکه آزمایشگاه های اداره کل استاندارد 
در بخش مواد غذایی همچون لبنیات، گوشت و نوشیدنی ها، 
آرد و سایر فراورده ها وجود دارد و هرکدام ازلحاظ شیمیایی 
و میکروبی به بخش های دیگری تقسیم می شود، افزود: تنها 
در بخش آزمایشللگاه های میکروبی، فراورده های سلولزی و 

بهداشتی، مقوای بهداشتی و دستمال کاغذی و ... است. 

اصفهان به محیطی امن برای 
سرمايه گذاران تبديل نشده است

نماینده مللردم اصفهان در مجلللس گفت: اسللتان اصفهان 
باوجود ظرفیت های موجود هنوز نتوانسللته به محیطی امن 
برای سرمایه گذاران تبدیل شللود.عباس مقتدایی در حاشیه 
دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی اصفهان افزود: 
این استان دچار نوعی سخت گیری در امر حل وفصل مسائل 
تولیدکنندگان شده و اگرچه این به معنای دقیق بودن نظارت 
و کنترل در این استان اسللت اما باید نگاه مجموعه مدیریتی 

درباره این سخت گیری های آسیب زننده را تغییر داد. 

4
سکه در اصفهان ۹۳۶ هزار تومان معامله شد

    با کاهش بهای اونس دیروز هر قطعه سللکه تمام بهار آزادی ۳ هزار تومان ارزان و در اصفهان ۹۳۶ 
هزار تومان معامله شد.دیروز در بازار اصفهان هر نیم سکه ۴۷۰ هزار تومان، ربع سکه ۲۶۵ هزار تومان 
و سکه گرمی ۱۷۰ هزار تومان معامله شد. دیروز هر اونس طا در بازارهای جهانی ۱۲۲۳ دالر است 
و قیمت هر گرم طای ۱۸ عیار ۹۶ هزار تومان و هر مثقال طای ۱۷ عیار ۴۱۶ هزار تومان اعام شد.   روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره1425 پنجشنبه 24 مهر 1393 | 21 ذی الحجه   1435

سخنگوی دولت گفت: وام مسکن در 
کانشللهرها ۵۰ میلیون تومان شد. 
محمدباقر نوبخت سخنگوی  دیروز  
در حاشیه جلسلله هیئت وزیران در 
جمللع خبرنگاران از افزایش سللقف 
تسهیات در کشور خبر داد و گفت: 
هم سللقف وام باال رفتلله و هم ارزان 
شده و مابه التفاوت آن را خود دولت 
باید تأمین کند.سللخنگوی دولت از 
افزایش وام مسللکن در کانشهرها 

به ۵۰ میلیون، در شهرهای کوچک و دارای جمعیت باالی 
۲۰۰ هزار نفر به ۴۰ میلیون و سللایر شللهرها ۳۰ میلیون 
تومان خبر داد و گفت: به این ترتیب افزایش سقف تسهیات 
این امکان را فراهم می کند که افراد متقاضی با اولویت هایی 
که گفته شده، بتوانند نسبت به تأمین مسکن اقدام کنند. 

این وام ها متوجه زوج های جوان و اقشار کم درآمد است.
وی افللزود: مجموعلله اقدامللات دولللت در جهللت 
ساخت وسازهای مسللکن به فضای اقتصادی کشور کمک 
می کند تا دولت سیاست خروج از رکود را با سرعت بیشتری 

دنبللال کند.نوبخللت تصویب 
الیحه است ماک و اجاره اتباع 
خارجی در کشللور را از دیگر 
مصوبات دولت عنللوان کرد و 
گفت: این مصوبه آماده ارسال 

به مجلس شد.
با ایللن کار می خواهیم امکان 
حضور سرمایه گذاران خارجی 

را در کشور فراهم کنیم.
سخنگوی دولت از اختصاص 
مبلغ ۵۵ میلیللارد تومان در خصوص محیط زیسللت برای 
مقابله با پدیده گردوغبار و خشکسالی و احیای دریاچه ها 

خبر داد.
نوبخت خاطرنشللان کرد: عاوه بر موارد اعام شللده برای 
کسانی که قصد بازسازی بافت های فرسوده دارند مبلغی را 
برای وام اختصاص داده ایم که در کانشهرها تا ۲۰ میلیون 
با سود ۹ درصد برای ودیعه و ۱۰ درصد برای کسانی که از 
تأمین مسکن اسللتفاده می کنند و برای سایر شهرها ۱۰ و 

۱۵ میلیون تومان است.

واردات برنج ممنوع شد
 نایب رئیس کمیسللیون واردات اتللاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشللاورزی ایران اعام کرد: واردات شکر و برنج 

برای تنظیم بازار داخلی توسط دولت ممنوع شده است.
محمدرضللا صفا اظهللار کللرد: ممنوعیت واردات شللکر 
توسللط دولت برای ایجاد تعادل در بازار و کمک به تولید 

کارخانه های داخلی است.
وی افللزود: کارخانه هللای داخلللی نمی تواننللد به طللور 
کامللل نیللاز بللازار را تأمیللن کننللد و واردات، الزملله 
بازار داخلی اسللت اما در حللال حاضر به انللدازه ظرفیت 
 بازار، موجللودی شللکر داریم و نیللاز بلله واردات مجدد

 نداریم.
صفا بابیان اینکلله میزان نیاز بللازار بللرای واردات پایان 
هرسللال محاسللبه و اعام می شللود، خاطرنشللان کرد: 
واردات شللکر که عمدتاً توسط شللرکت بازرگانی دولتی 
 از کشللورهای آمریکای التین و بللا ارز مبادله ای صورت

 می گیرد.
نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران اظهار 
کرد: واردات برنج هم مانند شکر برای تنظیم و تعادل در 
بازار انجام می شللود. تفاوت واردات برنج با شکر این است 
که واردات برنج به طور کامللل در اختیار بخش خصوصی 

قرارگرفته است.

اقشار کم درآمد وام مسکن ارزان می گیرند 

وام مسکن ۵0 میلیونی شد 

در آمریکا که نماد سرمایه داری است نیز مدیران شرکت های 
مالی با شللدیدترین انتقادات مواجه اند چراکه بسللیاری در 
جامعه اعتقاددارند که درآمد این مدیران بسللیار بیشللتر از 

لیاقت آن ها است.
 به گزارش  خبرآنایللن  صفحه مربوط به بچلله پولدارهای 
تهران )RichKidsofTehran( در شللبکه اینسللتاگرام 
فعالیت خود را تعطیل کرده و تب مربللوط به این پدیده نیز 
در شبکه های اجتماعی فروکش کرده است به همین خاطر 
شاید اکنون زمان مناسبی باشد تا این پدیده با نگاهی کمتر 

احساسی موردبررسی قرار بگیرد:

 ثروتمندان اصوالً در همه ج�ای دنیا چهره های 
چندان محبوبی نیستند

نمللاد  کلله  آمریللکا  در 
سللرمایه داری اسللت نیللز 
مدیران شللرکت های مالی 
بللا شللدیدترین انتقللادات 
مواجه اند چراکه بسیاری در 
جامعه اعتقاددارند که درآمد 
این مدیران بسللیار بیشللتر 
از لیاقللت آن ها اسللت. طی 
سال های اخیر بارها ادعاهایی 
در این مورد مطرح شللده که 
مدیللران بانک هللا اقتصللاد 
آمریکا را به ورطه بحران مالی 
کشاندند و سللپس دولت با 
حمایت از بانک ها باعث شد 
تا این مدیللران ناالیق نه تنها 

محاکمه نشللوند بلکه همچنان از درآمدهای میلیون دالری 
 Gregory( بهره ببرند. اقتصاددانانی مانند گرگوری منکیو
Mankiw( از این مدیران مالی دفاع کرده اند و گفته اند که 
آن ها استحقاق چنین درآمدی رادارند و دلیل انتقاد مردم از 
آن ها این است که مردم از شیوه پول درآوردن مدیران مالی 
به خوبی سر در نمی آورند اما در سوی دیگر اقتصاددانانی مانند 
پل کروگمللن )Paul Krugman( و جوزف اسللتیگلیتز 
)Joseph Stiglitz( کلله اتفاقاً هر دو نوبللل اقتصاد را نیز 
در کارنامه دارند انتقادات از مدیران مالی را موجه می دانند. 
درواقع یکی از اصلی ترین دالیلی که باعث شد کتاب سرمایه 
 Thomas( در قرن بیسللت و یکم نوشللته توماس پیکتی
Piketty(، اقتصاددان فرانسوی، به کتابی پرفروش در غرب 
تبدیل شود هم همین نکته بود که این کتاب بحث نابرابری 

درآمدی در جهان سرمایه داری را پررنگ و از افزایش آن انتقاد 
کرده بود. پس نمی توان گفت که در جهان غرب، هیچکس 
نگران افزایش نابرابری و اثرات آن بر اقتصاد نیست  و پدیده 

عدم محبوبیت ثروتمندان تنها به ایران محدود می شود.
اطرافیان ما لزوماً نشان دهنده کل جامعه نیستند

اگر شما چند ثروتمند را می شناسللید که با »رانت خواری« 
به طبقه مرفه پیوسللته اند دلیل نمی شللود که آن را به همه 
افرادی که عکس هایشان در صفحه »بچه پولدارهای تهران« 
منتشرشده بود نسبت دهید، به طور مشابه شناختن چند فرد 
که با شایستگی به ثروت هنگفت رسیده اند نیز برای تطهیر 
همه پولدارهای پایتخت کافی نیست. نگاه کردن به اطرافیان 
و تعمیم دادن آن ها به کل برای جامعه ای پرجمعیت و متنوع 
مانند جامعه ایران چندان کارساز نیست. از انتخابات گرفته 
تا بچه پولدارهای پایتخت، تعمیللم دادن عملکرد اطرافیان 
به کل جامعه گمراه کننده اسللت. در نبود تحقیقات جامع و 
گسترده در مورد میزان رانت خواری و نقش آن برابر ثروتمند 
شدن در ایران، بهتر است که همگی در مورد منشأ ثروت بچه 
پولدارهای تهللران بااحتیاط حرف بزنیم. در تحقیق نسللبتاً 
جامعی که توسط صندوق بین المللی پول )IMF( انجام شده 
آمده که اجماعی نسللبی در مطالعات اقتصادی وجود دارد 
مبنی بر اینکه افزایللش نابرابری در یک کشللور می تواند به 
بخش های آموزش و سامت یک جامعه آسیب برساند، باعث 
ایجاد باثباتی سیاسی و اجتماعی شللود و درنتیجه از میزان 
سللرمایه گذاری را بکاهد و همچنین یکدلی در جامعه برای 
مواجه شدن با شللوک های اقتصادی را کاهش دهد. درواقع 
 نتایج تحقیقات این نهاد نشللان می دهد که سیاسللت های

 بللاز توزیع درآمللدی که باهللدف کاهش نابرابللری صورت 
می گیرند می توانند باعث ایجاد رشدی پایدار و حتی سریع تر 
شوند و نمی توان ادعا کرد که تاش برای کاهش نابرابری به 

مانعی برای رشد اقتصادی تبدیل خواهد شد.

چرا از ثروتمندان متنفريم؟ چند نکته اقتصادی در مورد پديده بچه پولدارهای تهران

سیاست های باز توزیع درآمدی رشد اقتصادی می آورد 
مشکلی برای تأمین آب شرب در 

فصل سرما نداريم

 صرفه جويی فقط مربوط به 
فصول تابستان و بهار نیست 

معللاون بهره بللرداری 
شللرکت آب و فاضاب 
استان اصفهان با اشاره 
بلله اینکه بللرای تأمین 
و  پاییللز  شللرب  آب 
زمستان مشکل خاصی 
نداریم، گفللت: در حال 

حاضر چاه های فلمن خشک است و با بازگشایی 
زاینده رود، وضعیت این چاه ها مطلوب تر خواهند 

شد.
مجتبی قبادیان با اشللاره به ضرورت صرفه جویی 
مصرف آب، اظهار داشت: در حال حاضر با توجه 
به شللرایط آبی کشللور و عدم تعادل بین میزان 
مصارف و منابللع آب، صرفه جویی تمام بخش ها 
ازجمله شرب، کشللاورزی و صنعت در همه ایام 

سال ضرورت دارد. 
وی با تأکیللد بر اینکه صرفه جویللی فقط مربوط 
به فصول تابسللتان و بهار نیسللت، تصریح کرد: 
این موضوع باید به فرهنگی برای تمام ایام سللال 
به خصوص برای استان هایی ازجمله اصفهان که 

شرایط آبی مناسبی ندارند، تبدیل شود. 
اش�تراک آب در اصفهان به بخش های 

پرمصرف واگذار نمی شود
کارگروه تخصیص آب شرکت آبفا استان اصفهان 
اشللتراک آب به بخش هللای پرمصللرف، واگذار 
نمی کند.کارگروه تخصیص آب این شللرکت در 
نیمه نخست امسال با تشکیل ۱۰ جلسه و بررسی 
۲۷۵ پرونللده، با واگللذاری یا افزایللش ظرفیت 
انشعاب آب ۱۳۲متقاضی موافقت و با واگذاری یا 
افزایش انشعاب آب ۱۴۳متقاضی دیگر مخالفت 

کرده است. 
 با توجه به تصويب برنامه آبي سال 

۹۳- ۹4 توسط وزارت نیرو 

 تغییر الگوی کشت
 موردتوجه قرار گیرد 

     استاندار اصفهان گفت: با توجه به تصویب برنامه 
آبي سال ۹۳- ۹۴ توسللط وزارت نیرو، در کشت 
پاییزه باید تغییر الگوي کشللت و همچنین بیمه 
محصوالت کشاورزي موردتوجه کشاورزان قرار 
گیرد.رسول زرگر پور در جلسلله ستاد مدیریت 
بحران استان، با اشاره به برگزاري جلسه کمیته 
هماهنگي احیللاي حوضلله آبریز زاینللده رود با 
حضللور وزاري ذی ربط در هفته گذشللته اظهار 
داشللت: در این جلسلله برنامه آبي سال ۹۴-۹۳ 
به تصویب رسید و تکلیف بخش های مختلف در 
قالب آن برنامه مشللخص که با اعام این برنامه 
مدیللران در جریللان کامل طللرح و فعالیت های 
خود قرار گرفتند. وي با تأکید بر اینکه شللرکت 
آب منطقه ای موظف اسللت تمللام اقدامات خود 
را بااستثنا با سللازمان جهاد کشاورزی و تشکل 
صنفي کشللاورزي هماهنگ کند، افزود: این امر 
بهتریللن برآیند و بیشللترین هم افزایی را خواهد 
داشت چراکه بخش کشللاورزي تخصص توزیع 
آب به صورت کلي و نظام صنفي کشللاورزان نیز 
متخصص در توزیع آب در مزرعه است که این دو 

می تواند هم افزایی خوبي را ایجاد کند.
اسللتاندار اصفهان بابیان اینکه ایللن برنامه، یک 
برنامه ملي و نه برنامه آب منطقه ای است، افزود: 
این برنامه توسللط وزیر نیرو اباغ و در کمیته به 
تصویب رسللیده و همه باید در راسللتای اجرایي 

کردن این برنامه حرکت کنند. سیف اعام کرد.
                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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ابالغ وقت رسیدگی
7/415 در خص��وص پرونده کالس��ه 1203/93خواهان علیرضا زارع بهرام دادخواس��تی 
مبنی برالزام به طرفیت محمد هادیان جزی تقدیم نموده اس��ت وقت رسیدگی برای مورخه 
93/8/26ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
کدپستی 8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف: 18672 دفترشعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

7/416 در خصوص پرونده کالس��ه 781/93خواهان زهرا اس��المی فرد دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفی��ت منیر اعظم عزمی تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی ب��رای مورخه 
93/8/26س��اعت 9/30 تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 18692 

دفترشعبه هفتم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی و ابالغ دادخواست ضمایم
7/443 آقای سید شهاب الدین سهرابی سده در خواس��تی به انتقال سند موتور سیکلت مدل 
1388-به شماره انتظامی 58823-تهران 46 بطرفیت آقای سید محسن عزیزی که اعالم شده 
مجهول المکان اس��ت تقدیم و به کالسه 396/93  در ش��عبه یک حقوقی شورای حل اختالف 

لنجان ثبت گردیده و به علت مش��خص نبودن آدرس محل اقامت خوانده برای دفتر شورا و 
بنا به تقاضای خواهان و تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیر االنتشار نش��ر و از نامبرده دعوت می شود در روزچهار شنبه مورخ 
93/9/5ساعت 5 عصر در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر اینصورت وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
شورا غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.  م الف 295 دبیر شعبه یک حقوقی شورای 

حل اختالف لنجان
ابالغ رای

7/432 ش��ماره دادنامه : 9309970351301044 ش��ماره پرونده : 9309980351300003 
شماره بایگانی ش��عبه : 930003 خواهان ها : 1- آقای رجبعلی داوری 2- خاتم زهرا کردی 
3- آقای سعید کمالی دولت آباد 4- آقای عبدالحسین مجلسی 5- آقای مسعود کمالی دولت 
آبادی با وکالت آقای افشین کمالی  اصیل به نشانی اصفهان – اصفهان – سی و سه پل مجتمع 
تجاری کوثر فاز 2 ط 5 واحد 737  خواندگان : 1- خانم منیژه کفایت 2- آقای مظفر کالنتر 3- 
خانم زهرا محبتی 4- آقای محسن توتون کوبان  5- آقای جعفر محبتی 6- آقای اصغر محبتی 
همگی به نشانی مجهول المکان 7- آقای محمد داوری 8- آقای محسن داوری همگی به نشانی 
اصفهان – خ پروین – ابتدای خ عسکریه – سمت راست – آپارتمان مسکونی داوری – ط سوم 
9- آقای اکبر مظفری به نشانی اصفهان – خ فردوس��ی – خ مجمر – بن بست گلزار – پ 31 
خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- اعتراض ثالث اصلی 880120ح13 گردشکار : 
دادگاه از توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به انشاء رای 
می نماید.  رای دادگاه :  در خصوص دعوی سعید کمالی دولت آبادی و مسعود کمالی دولت 
آبادی و عبدالحسن مجلسی و رجب علی داوری و زهرا کردی با وکالت افشین کمالی اصیل 
به طرفیت محمد داوری و مظفر کالنتر و منیژه کفایت و اکبر مظفری و جعفر محبتی و اصغر 
محبتی و زهرا محبتی ومحس��ن توتون کوبان به خواس��ته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه 
شماره 9-1057 مورخ 85/9/30 شعبه س��یزده حقوقی اصفهان در پرونده کالسه 4-6/83 

13ح 13 با توجه به محتویات پرونده و اینکه خواهانها و وکیل آنان دلیلی که مثبت ادعایشان 
باش��د به دادگاه ارائه ننموده اند و وکیل خواهانها فتوکپی پنج فقره سند عادی را که توسط 
وی مصدق گردیده ضمیمه دادخواست نموده و در جلسه اول دادرسی مشار الیه نسبت به 
ارائه اصول مستندات اقدام که مالحظه گردیده  اسناد عادی ابرازی بصورت نسخه کاربنی 
بوده است و دادگاه نسبت به مالحظه و تطبیق نسخه های کاربنی اسناد عادی با فتوکپی های 
مصدق شده توس��ط وکیل خواهانها دقیقا اقدام که مغایرت های متعددی مشاهده گردیده و 
این مغایرت ها در صورتجلسه مورخ 93/7/1 دادگاه قید ش��ده است و با توجه به محتویات 
استنادی مربوط به دادنامه مورد اعتراض و دفاعیات  خوانده اکبر مظفری و دفاعیات منیژه 
کفایت و اینکه سایر خواندگان علیرغم ابالغ اخطاریه و ابالغ وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی 
در دادگاه حاضر نش��ده اند لذا دادگاه دعوی اعتراض ثالث خواهانها را غیر وارد تشخیص 
علیهذا دادگاه به استناد ماده 418 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی اعتراض ثالث 
صادر و اعالم می نماید . رای صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در 
 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد . م الف 18736  طاووسی رئیس شعبه 13 حقوقی

 اصفهان 

حصر وراثت
7/463آقای مصطفی سعادت دارای شناسنامه ش��ماره 408 به شرح دادخواست به کالسۀ 
3580/93ح10 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده 
که شادروان غالمعلی سعادت بشناس��نامه 4 در تاریخ 93/2/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- مصطفی سعادت ش.ش 
408 )فرزند( 2- حسین سعادت ش.ش 5012 )فرزند( 3- فاطمه سعادت ش.ش 1202 )فرزند( 
4- صغری سعادت ش.ش 3708 )فرزند( 5- مریم س��عادت ش.ش 5398 )فرزند( 6- زینب 
سعادت ش.ش 13 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. مالف:18319 شعبه دهم 
حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
7/464آقای سید علیرضا صدرارحامی دارای شناسنامه شماره 226 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 3589/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سید رضا صدرارحامی بشناسنامه 144 در تاریخ 93/5/23 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به افراد ذیل:1- صدیقه ارحام 
صدر ش.ش 967 )همس��ر( 2- شهین جودکی ش.ش 1330 )همس��ر( 3- الهه صدرارحامی 
ش.ش 362 )فرزند( 4- س��ید حامد صدرارحامی ش.ش 753 )فرزند( 5- س��ید حمیدرضا 
صدرارحامی ش.ش 528 )فرزند( 6- سید علیرضا صدرارحامی ش.ش 226 )فرزند(. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. مالف:18318 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

7/462آقای احمد تابش دارای شناس��نامه ش��ماره 287 به ش��رح دادخواس��ت به کالسۀ 
2346/93ح10 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده 
که شادروان مهدی تابش بشناس��نامه 26462 در تاریخ 51/5/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به افراد ذیل:1- صدیقه تابش ش.ش 
323 )فرزند( 2- احمد تاب��ش ش.ش 287 )فرزن��د( 3- محمود تاب��ش ش.ش 131 )فرزند( 
4- محمدعلی تابش ش.ش 356 )فرزند( 5- ربابه صفائی زاده ش.ش 32383 )همسر(. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
 دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. مالف:18320 ش��عبه دهم حقوقی شورای حل اختالف

 اصفهان

رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که دریافت کارمزد برای خدمات بانکداری الکترونیک 
امری اجتناب ناپذیر است، گفت: این موضوع به تصمیم شورای پول و اعتبار بستگی دارد 

و این کار عملیاتی خواهد شد و به هیچ وجه منتفی نشده است.
ولی اهلل سیف در رابطه با وضعیت موسسات غیرمجاز پولی و بانکی گفت: از جهت گیری های 
جدی بانک مرکللزی مواجهه بللا بازار غیرمتشللکل پولی اسللت. چرا که این موسسللات 
غیرمجاز از گذشللته های دور فعال شللده اند و در راسللتای مقابله با آن بانک مرکزی تا به 
حال اقداماتی انجام داده اسللت که در برخی مللوارد موثر بوده اما در برخللی موارد کار به 

پایان نرسللیده اسللت.رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: امید اسللت تا پایان امسللال 
موسسلله غیرمجاز فعالی در کشللور نداشللته باشللیم و در این راسللتا برای اینکلله اجازه 
 شللروع فعالیت به هیچ موسسلله غیرمجللازی داده نشللود از نیروی انتظامللی نیز کمک 

خواسته ایم.
سیف همچنین با بیان اینکه سرمایه سپرده گذاران در این موسسات غیرمجاز در معرض 
خطر است، خاطرنشان کرد: سرمایه گذاران نباید تحت تأثیر نرخ سودهای باال قرار بگیرند 

و سرمایه خود را در خطر بگذارند.

دريافت کارمزد از خودپردازها منتفی نشد

افزايش نابرابری در 
يک کشور می تواند 

به بخش های 
آموزش و سالمت 
يک جامعه آسیب 

برساند، باعث 
ايجاد باثباتی 

سیاسی و اجتماعی 
شود



 رضا یزدانی در مجتمع فرهنگی هنری »استاد فرشچیان« در اصفهان کنسرت برگزار 
کرد.سید محمد قلمکاریان  رئیس مجتمع فرهنگی  هنری استاد فرشچیان  با اشاره به 

برگزاری کنسرت رضا یزدانی، اظهار کرد: رضا یزدانی در دو سانس کنسرت اجرا کرد. 
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هفتصدای رضا یزدانی به اصفهان رسید

 نخستین رادیوی تخصصی 
شعر و داستان افتتاح شد

رادیوی اینترنتی تخصصی ش��عر و داس��تان باهمت موسسه 
فرهنگی هنری شهرستان ادب افتتاح شد.این رادیوی اینترنتی 
باهدف ایجاد فضایی آموزش��ی برای همه اقشار عالقه مند به 
مقوله ادبیات و با موضوعات شعر و داس��تان معاصر کار خود 
را آغاز کرد.رادیو ش��عر و داس��تان که می توان نام دیگر آن را 
مجله صوتی تخصصی شعر و داس��تان نهاد سعی دارد با ارائه  
برنامه هایی متنوع، آموزنده و جذاب از طریق فضای مجازی به 
پرورش آن دسته از جوانان عالقه مند به شعر و داستان که به 
هر دلیل امکان برخورداری از خدمات آموزشی ارائه شده توسط 

موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب را ندارند بپردازد.

حضور پیشکسوت نی نوازی برای 
اولین بار در تلویزیون

استاد محمد موسوی پیشکس��وت چیره دست نی برای اولین 
بار به تلویزیون می آید.محمد موس��وی نوازنده چیره دس��ت 
نی، ردیف دان و دلنوازی که با هنرمندان تراز اول موس��یقی 
کش��ور چون محمدرضا ش��جریان، پایور، بنان، ایرج، قوامی، 
ش��هناز، عبادی، یاحقی، ملک، بدیعی و... س��ال ها نی نوازی 
داشته است، با حضور در برنامه »دس��تان« دلنوازی می کند.

سیری در 40 سال فعالیت هنری موسوی، کنسرت ها با اساتید 
نام آشنا، یادمان حسن کس��ایی، اخبار و تازه های موسیقی از 
دیگر بخش های این برنامه موسیقی محور خواهد بود.دوربین 
»دس��تان« در این هفته از پخش خود موزه موس��یقی دیدار 
با علی مرادخانی و نکوداش��ت اس��تاد فخرالدینی و نی نوازی 
موسوی مضراب و دیدار با اهالی موس��یقی را خواهد داشت. 
برنامه »دستان« به تهیه کننده سید محمد مناجاتی و اجرای 
سید عباس س��جادی هر هفته جمعه ها س��اعت 21 از شبکه 
آموزش به روی آنتن م��ی رود. بازپخش این برنامه ش��نبه ها 

ساعت 21 است.

 نقد و بررسی مستند
 »فاکتور صوری«

مستند »فاکتور صوری« برای اولین بار از سوی فرهنگسرای 
رسانه امروز مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. مدیر فرهنگسرای 
رسانه ضمن اعالم این خبرگفت: این  برنامه در محل حوضخانه 
الغدیر واقع در س��اختمان الغدیر باغ غدیر اصفهان از ساعت 
1۵:۳0 امروز ر برگزار می ش��ود.  ش��ریفی فر عنوان کرد: این 
مستند در مورد مس��ئله ربا در نظام بانکی به کارگردانی سید 
مهدی کرباسی ساخته ش��ده که ۸ مهرماه  در تهران رونمایی 
شد و برای اولین بار در اصفهان نمایش داده خواهد شد.  وی در 
ادامه افزود: این مستند در تهران با پیام آیت اهلل مکارم شیرازی 
رونمایی شد و در افتتاحیه آن تعداد قابل توجهی از  کارگردانان 

و منتقدان مستند حضور داشتند. 

هفته فرهنگی ایران در تونس با 
استقبال تونسی ها از هنر ایران 

کارش را رسماً آغاز کرد.
 اولین هفته فرهنگی ایران در 
تونس پس از انقالب این کشور 
با حض��ور وزی��ران فرهنگ دو 
کش��ور و افتتاح نمایشگاه های 
هنره��ای  و  صنایع دس��تی 
 تجس��می عص��ر سه ش��نبه

 )22 مهرم��اه( به وق��ت تونس 
گشایش یافت.علی جنتی  وزیر 
فرهنگ و ارش��اد اسالمی  که 
صبح همی��ن روز در فرودگاه 
تون��س م��ورد اس��تقبال مراد 
الصلک��ی همتای تونس��ی اش  
قرارگرفته بود، ب��ه همراه او در 
قص��ر عبدلیه حاضر ش��دند و 
از نمایش��گاه آثار هنری ایران 

دیدن کردند.
در این مراسم که حجت االسالم 
مصطف��ی بروجردی  س��فیر 
جمه��وری اس��المی ای��ران 
در تون��س ، ص��ادق رمضانی 
گل افزان��ی  رای��زن فرهنگ��ی 
کش��ورمان در تونس ، س��ید 
محمدحسین هاشمی  معاون 
فرهنگ��ی س��ازمان فرهنگ و 
ارتباط��ات اس��المی ، مهرداد 
آگاهی  مدیرکل همکاری های 
فرهنگ��ی و هنری س��ازمان  و 
تعداد قابل توجهی از رسانه های 
داش��تند،  حض��ور  تون��س 
هنرمندان حاضر در نمایشگاه 
هرکدام درباره کارهای حضور 

توضیح  دادند.

پ��س از افتتاح ای��ن بخش که 
موردتوجه وزیر فرهنگ تونس 
و بازدیدکنندگان تونسی قرار 
گرفت، وزیران فرهنگ دو کشور 
در چایخانه ایرانی تعبیه  شده در 
حیاط قصر مورد پذیرایی قرار 
گرفتند و در ادامه دو تفاهم  نامه 
فرهنگی درزمینه چاپ و نشر و 

موسیقی امضا کردند.
س��پس حاض��ران ب��ه منطقه 
گردش��گری س��یدی بوسعید 
رفتند و برنام��ه در قصر نجمه 

الزهرا ادامه پیدا کرد.
وزیر فرهنگ ای��ران به همتای 
تونس��ی اش که اهل موسیقی 
اس��ت، یک جلد قرآن کریم و 
یک س��ه تار هدیه داد. الصلکی 
نیز هدیه ای را که یک اثر هنری 

بود به علی جنتی تقدیم کرد.
سپس وزیر فرهنگ تونس در 
س��خنانی اظهار کرد: دومین 
هفت��ه فرهنگ��ی تون��س در 
ایران طب��ق وعده آق��ای وزیر 
برگزار خواهد ش��د. همچنین 
تفاهم نامه  های امضاءشده بین 
دو کش��ور در زمینه های نشر 
و ترجمه و موس��یقی اجرایی 

خواهد شد.
مراد الصلکی با اشاره به این  که 
تفاهم نامه پیش تر امضاش��ده 
بین دو کش��ور به سال ها پیش 
مربوط بوده اس��ت، به جایگاه 
سینمای ایران در تونس و عالقه 
تونسی ها به سینمای کشورمان 

اشاره کرد.

محمد معتمدی در نخس��تین قس��مت از »نغمه ها« 
تأکید کرد اس��تاد محمدرضا لطفی پدر هنری بنده 
اس��ت و من نیز به عنوان خواننده در گروه شیدا با او 

همکاری می کردم.
برنام��ه »نغمه ه��ا« باه��دف معرف��ی خوانن��دگان، 
آهنگسازان، شعرا، چگونگی تولید برخی از آثار فاخر 
و... برای تقویت پایه های فرهنگی و موس��یقایی غنی 
و اصیل ایران پخش خود را از شبکه چهار سیما آغاز 

کرده است.
این برنامه میزبان محمد معتمدی خواننده موسیقی 
س��نتی کش��ور بود و در این برنامه درباره چگونگی 
تولید چهار قطعه شنیدنی و تأثیرگذار »اپرای موالنا، 
امید جان، گفت��م غم ت��ودارم و دلدار«، ب��ه ترتیب 

با آهنگس��ازی اس��تادانی چون بهزاد عب��دی، پرویز 
یاحقی، محمدرضا لطفی و فری��دون حافظی گفتگو 
ش��د.معتمدی که متولد کاش��ان اس��ت، در ابتدای 
سخنان خود گفت: ساز خوش آوای نی، اولین سازی 
 بود که یاد گرفتم و با آن دس��تگاه های موس��یقی را

 شناختم.
 او در ادامه از تأثیر معماری سنتی و اصیل کاشان برای 
گرایش و عالقه مندی خود به هنر معماری و موسیقی 
گف��ت و افزود: س��ال 77 در دانش��کده صداوس��یما 
پذیرفته شدم و در کنار رش��ته کارگردانی، آواز را نیز 

فراگرفتم.
استاد لطفی پدر هنری من است

این خواننده آشنایی با اساتیدی همچون حمیدرضا 

نوربخش، مجید درخشانی و محمدرضا لطفی را نقاط 
عطفی ب��رای هنر موس��یقی خود برش��مرد و گفت: 

استاد محمدرضا لطفی 
پدر هنری بنده هستند 
و م��ن نی��ز به عن��وان 
خواننده در گروه شیدا 

با او همکاری می کردم
معتم��دی درب��اره اثر 
اپ��رای مول��وی گفت: 
اپ��رای موالن��ا، قطعه 
گفتگ��وی ش��مس و 
موالنا اس��ت. ای��ن اثر 
در سال ۸7 تولید شد. 
نمایش��نامه ای��ن اث��ر 
توسط بهروز غریب پرور 
به رشته تحریر درآمد و 
بهزاد عبدی آهنگساز 

آن بود. 
اپرای عروسکی موالنا 

بازس��ازی زندگی موالنا از زمان کودکی و آشنایی با 
شمس تبریزی را تصویر می کند.

عضو گروه ش��یدا درب��اره آواز بیات اصفه��ان اظهار 
ک��رد: آواز بی��ات اصفه��ان دس��تگاهی اس��ت ک��ه 
نه نغم��ه غم دارد و نه نغمه ش��اد. ای��ن آواز ترجمان 
ش��عر »بش��نو از نی چون حکایت می کند« اس��ت. 
بیات اصفه��ان حکایت از غ��م و ش��کایت از هجران 
 بش��ر دارد ک��ه امی��د وص��ل و رس��یدگی را نیز به

 همراه دارد.

در بخ��ش چش��م انداز هش��تمین دوره جش��نواره 
بین المللی س��ینما حقیقت، منتخبی از مستندهای 

برگزیده کشور ژاپن به نمایش درمی آید.
اس��امی آثار برگزیده ی بخش چش��م انداز سینمای 
مستند ژاپن جشنواره به ش��رح ذیل هستند:فلوجه: 
جنگ ع��راق و گروگان های ژاپن��ی )میگومی ایتو(، 
شکل گیری و تحول لیک یات )ساتورو ایتو(، روستای 
هدف )میکامی چ��ی(، امپراطوری هس��ته ای )روکا 
هاینتسرلینگ(، 12۸7 )یان توماس(، جیابورو، استاد بورگس، پاتریش��یا نه وس(، دلبر و بوکسور )زاخاری 

انیماتور )ماساتو ایشیوکا(، خاکسترها )ادریسا گویرو، 
مالنی پاوی(

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور 
سینمایی، هشتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم 
مستند ایران »سینما حقیقت« را همزمان با والدت 
باسعادت حضرت امام موسی کاظم)ع( و طی روزهای 
9 تا 16 آذرماه 1۳9۳، با ش��عار »حقیق��ت بهترین 
راهنماست« که از فرمایشات حضرت علی)ع( است، 

در شهر تهران برگزار خواهد کرد.

معتمدی در »نغمه ها«:

چشم انداز سینمای مستند ژاپن در جشنواره سینما حقیقت

استاد لطفی پدر هنری من بود
بیات اصفهان حکایت از غم و شکایت از هجران بشر دارد

استقبال تونسی ها از هنر ایران

آواز بیات اصفهان 
دستگاهی است 

که نه نغمه غم دارد 
و نه نغمه شاد. این 
آواز ترجمان شعر 
»بشنو از نی چون 
حکایت می کند« 

است
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مزایده 
7/69 اجرای احکام شعبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در 
به  عزیزا...  فرزند  اسماعیلی  فرزانه  خانم  دعوی   203/93 شماره  پرونده  خصوص 
و خانمها  آقایان  به طرفیت  پالک 593   – دهم  فرات  خ   – ایثار  خ   – بهارستان  نشانی 
عفت   -7 فاطمه صغری   -6 5- حسن  علی  عباس   -4 کریم   -3 اصغر   -2 1- حسین 
السادات سجادی فرزند  8- عصمت 9- نصرت همگی به شهرت خاک نگار و اشرف 
سید حسین 11- زهرا نجفی فرزند محمد 12- شهال شریعتی فرزند غدیرعلی به آدرس 
همگی بهارستان – خ ایثار – خ فرات دهم – پالک 593 به خواسته دستور فروش پالک 
4796/532 بخش 5 ثبت اصفهان در روز چهارشنبه 93/08/14 ساعت 8 الی 9 صبح 
اتاق 309 قسمت اجرای شعبه  این اجرا واقع در دادگستری نیکبخت طبقه 3  در محل 
شش حقوقی اصفهان جهت فروش پالک ثبتی 4796/532 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
با توجه به عوامل موثر در قضیه  که براساس نظریه کارشناسان رسمی دادگستری 
از  قسمتی  و  برگزار  گردیده  ارزیابی  ریال  مبلغ 6/000/000/000  به  آن جمعا  ارزش 
پالک ثبتی مذکور را از طریق مزایده به فروش برساند. طالبین خرید می توانند 5 روز 
قبل از مزایده به نشانی ذیل مراجعه و از آن بازدید نموده تا با تودیع نقدی 10 درصد 
قیمت کارشناسی در روز مزایده به حساب سپرده نزد بانک ملی دادگستری اصفهان 
به شماره 2171290210008 و ارائه فیش واریزی به این اجرا در مزایده شرکت نمایند 
مزایده از قیمت کارشناسی شروع و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
بود. مشخصات ملک: یک باب منزل مسکونی قدیمی واقع در نیکبخت شرقی – بن بست 
شماره 30- پالک 252 با سقفهای تیرچه چوبی و قدمت بیش از 36 سال بدون نما کف 
حیاط موزاییک فاقد نماکاری و انشعابات آب و برق و گاز می باشد مساحت عرصه آن 
امکان ورود  به مقدار 254/94 مترمربع است و به علت محدودیت عرض گذر شرقی 
علیهم  در تصرف محکوم  اکنون  هم  و  باشد  نمی  میسر  نقلیه سبک  و خروج وسائط 

می باشد.م الف:17172 فانی مدیر اجرای احکام شعبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده: 9309980350600341  ابالغیه: 9310100350604661 شماره  7/372 شماره 
بایگانی شعبه: 930383 خواهان آقای علیرضا دهقانی دادخواستی به طرفیت  شماره 
و  دادرسی  هزینه  پرداخت  از  اعسار  خواسته  به  تیرانی  صابری  منصور  خوانده 
تقدیم  چک  وجه  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و  دادرسی  خسارات  مطالبه 
دادگاه   6 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 310 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
9309980350600341 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/10/23 و ساعت 11:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:18254 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده: 9309980350600735  ابالغیه: 9310100350604642 شماره  7/373 شماره 
قاسمی  هاجر  خانم  وکالت  با  عابدی  حمید  خواهان   930819 شعبه:  بایگانی  شماره 
دادخواستی به طرفیت خواندگان محمدرضا احسان و شرکت چکاد آینده سازان مهدیار 
با نمایندگی حسن خاکزاد و محسن عزتی به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارات 
دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان  تقدیم  تادیه  تاخیر  دادرسی و مطالبه خسارت 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 310 ارجاع و به کالسه 9309980350600735 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1393/10/22 و ساعت 10:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده آقای محمدرضا احسان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:18255 شعبه ششم 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

احضار 
موغاری  مجید مظفری  امیر 2-  فرزند  نورزاده  هادی   -1 آقایان  اینکه  به  نظر   7/374
فرزند جعفر 3- غالمرضا محمدی فرزند نبی 4- مرتضی رهبرجاه فرزند حسنعلی به 
اتهام مشارکت در جعل و کالهبرداری حسب شکایت آقای مجید کریمی فرزند محمد از 
طرف این دادسرا در پرونده کالسه 920735ب15 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
 115 ماده  اجرای  در  بدینوسیله  نگردیده  ممکن  او  اقامت  محل  نبودن  معلوم  بواسطه 
نامبرده  به  مراتب  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون 
ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی و 
انقالب اصفهان جهت پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور 
 18256 م الف:  شد.  خواهد  معمول  قانونی  اقدام  آگهی  انتشار  تاریخ  از  یکماه  از   پس 

شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی 

7/375 شماره در خواست: 9310460359500066 شماره پرونده: 9309980359501043 
منصوری  شاه  هدی  شاکی  میگردد  اعالم  بدینوسیله   931060 شعبه:  بایگانی  شماره 
علیه مهدی نجفی فرزند حسین دایر بر هتک حیثیت و مزاحمت اینترنتی مجهول المکان  
مشتکی  از  که  است  گردیده  ثبت  931060ب16  شماره  به  و  تسلیم  بازپرسی  این  به 
و  میشود  حضور  به  دعوت  رسیدگی  جهت  آگهی  نشر  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  عنه 
از  یکی  در  ابالغ  منزله  به  آگهی  این  کیفری  دادرسی  آئین  قانون   115 ماده  تجویز  با 
این  و در صورت عدم حضور  نوبت درج  یک  برای  کثیراالنتشار محلی  روزنامه های 
دادگستری  طرف  از  آگهی  نشر  هزینه  ضمنا  نمود.  خواهد  تصمیم  اتخاذ  بازپرسی 
دادسرای عمومی  بازپرسی  بازپرس شعبه 16  پرداخت می گردد.م الف:18257 مولوی 

و انقالب اصفهان)مجتمع2(
ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی

7/376 شماره در خواست: 9310460359500065 شماره پرونده: 9309980359500951 
شماره بایگانی شعبه: 930967 بدینوسیله اعالم میگردد شاکی جبار پیرغیب جونقانی 
از  برداشت غیرقانونی وجه  بر  دایر  فرزند زین العابدین  احمدی خشوئی  بنیامین  علیه 
ثبت  930967ب16  به شماره  و  تسلیم  بازپرسی  این  به  مجهول المکان  اینترنت  طریق 
رسیدگی  جهت  آگهی  نشر  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  عنه  مشتکی  از  که  است  گردیده 
دعوت به حضور میشود و با تجویز ماده 115 قانون آئین دادر سی کیفری این آگهی 
برای یک نوبت درج و در  از روزنامه های کثیراالنتشار محلی  ابالغ در یکی  به منزله 
صورت عدم حضور این بازپرسی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ضمنا هزینه نشر آگهی 
از طرف دادگستری پرداخت می گردد.م الف:18258 مولوی بازپرس شعبه 16 بازپرسی 

دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع2(
ابالغ 

7/377 شماره ابالغنامه: 9310100351203216 شماره پرونده: 9209980351201367 
خ  نشانی  کجانی  عباسی  حقیقی: حسین  ابالغ شونده   921409 بایگانی شعبه:  شماره 
 1394/01/15 حضور:  تاریخ  اسالمی-پ395-مجهول المکان  15خرداد-ک  چمران-خ 
شنبه ساعت:10:30 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان 
خصوص  در  حضور:  علت  شماره321  اصفهان-طبقه3-اتاق  استان  کل  دادگستری 
این شعبه  به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در  دعوی جعفر کریمی 

حاضر شوید.م الف:18265شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

7/378 شماره ابالغنامه: 9310100351203265 شماره پرونده: 9209980351201401 
مرکزی  زندان  نشانی  تاکی  اکبر  ابالغ شونده حقیقی:  بایگانی شعبه: 921443  شماره 
محل  ساعت:09:30  یکشنبه   1393/09/09 حضور:  تاریخ  اصفهان-مجهول المکان 
استان  کل  دادگستری  نیکبخت-ساختمان  شهید  باال-خ  چهارباغ  اصفهان-خ  حضور: 
اصفهان-طبقه3-اتاق شماره321 علت حضور: در خصوص دعوی مهدی اصفهانی به 
 طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف:18267

شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

7/379 در خصوص پرونده کالسه 1086/93 خواهان حسن پایاب اورگانی دادخواستی 
نموده است وقت  تقدیم  ناصر  فرزند  به طرفیت حسین سلیمانی  بر مطالبه چک  مبنی 
رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 93/9/4 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 

واقع در  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جراید  مدنی 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
مجتمع  حقوقی   12 شعبه  م الف:18277  می شود.  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  فانی  قاسمی  بتول  خواهان   734/92 کالسه  پرونده  خصوص  در   7/380
-180443 شماره  به  چک  فقره  دو  بابت  ریال   21/600/000 مبلغ  مطالبه  بر  مبنی 

78/7/4و935417-78/9/3 به انضمام کلیه خسارات وارده قانونی اعم از هزینه دادرسی 
و تاخیر تادیه و قرار تامین خواسته به طرفیت احمد حسن زاده تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز دو شنبه مورخ 93/9/10 ساعت 17عصر تعیین گردیده 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- خیابان 22بهمن-جنب مسجد 
جواداالئمه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
اتخاذ می شود.م الف:18278  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده  حضور وقت رسیدگی 

شعبه 34 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

7/381 در خصوص پرونده کالسه 492/93 خواهان سراج رفیعی سندگانی دادخواستی 
تومان  هزار  دویست  و  میلیون  یک  جمعًا  مطالبه  بر  مبنی  رسیدگی  تقاضای  بر  مبنی 
در وجه 3 فقره چک به انضمام هزینه دادرسی تاخیر تادیه و بدواً صدور قرار تامین 
خواسته به طرفیت بهروز بهرامی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یک شنبه 
بودن خوانده  به مجهول المکان  با توجه  تعیین گردیده  مورخ 93/9/23 ساعت 4عصر 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خوراسگان انتهای خیابان مسجدعلی-روبروی دانشگاه پیام نور مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:18280 شعبه 35 حقوقی مجتمع 

شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

7/382 در خصوص پرونده کالسه 498/93 خواهان علیرضا سجادی دادخواستی مبنی 
برای  وقت رسیدگی  است  نموده  تقدیم  یونس صادقی  به طرفیت  استرداد خودرو  بر 
مورخه 93/9/9 ساعت 3/30عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب  روبروی مدرسه نیلی  پور–   – اول ارباب   – به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان-شعبه 
اخذ  ثانی دادخواست و ضمائم را  22 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
اختالف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع  حقوقی   22 شعبه  م الف:18282  می شود. 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

7/383 شماره:1660/92 به موجب رای شماره 379 تاریخ 93/2/31 حوزه 11 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حسین بختیاری فرزند 
حیدر به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 22/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 104/000 ریال بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
 در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 92/8/5 تا تاریخ اجرای حکم و حق الوکاله

با  فرزند رضا  نیلوفری  تعرفه در حق خواهان اصغر  آگهی طبق  و هزینه نشر  وکیل 
وکالت فرزانه طباطبائی فخار به نشانی سه راه سیمین-جنب پمپ بنزین-مجتمع آرش-
قانون   34 ماده  احکام.  اجرای  در حق  االجرا  نیم عشر حق  و  طبقه چهارم-واحد402 
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:17840 

شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
7/384 شماره:1995/92 به موجب رای شماره 273 تاریخ 93/2/31 حوزه 11 شورای 
 حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه عبدالحسین حسن پور
به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و 106/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر 
دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  همچنین خسارت  و  قانونی  تعرفه  طبق  آگهی 
با  اصغر  علی  فرزند  نیلوفری  اصغر  در حق خواهان  تاریخ وصول  لغایت   92/12/18
وکالت فرزانه طباطبائی فخار به نشانی سه راه سیمین-جنب پمپ بنزین-مجتمع آرش-
قانون   34 ماده  احکام.  اجرای  حق  در  حق االجرا  عشر  نیم  و  چهارم-واحد402  طبقه 
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:17842 

شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

7/385 شماره:190/93 به موجب رای شماره 442 تاریخ 93/3/31 حوزه 11 شورای 
به  یافته است محکوم علیه حسین بهشتی  حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ نه میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و  قانونی  تعرفه  مبنای  بر  وکیل  و حق الوکاله  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  و 180/000 
همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 93/2/4 لغایت تاریخ وصول 
و نیز هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی در حق خواهان علی هنری فرد فرزند مجتبی 
با وکالت فرزانه طباطبائی فخار به نشانی سه راه سیمین-مجتمع آرش-طبقه چهارم-
واحد402 و نیم عشر حق االجرا در حق اجرای احکام. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
یا مالی معرفی  یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد  آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
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 
 17843 م الف:  نماید.  اعالم  صریحا  ندارد،  مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به   را 

شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

 14 شعبه  رسیدگی:  مرجع   93/6/18-1026 دادنامه:  شماره   699/93 کالسه:   7/386
عاملی  مدیریت  به  عسگریه  اعتباری  و  مالی  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای 
نشانی:  2واحد4  طبقه  عسگریه  اعتباری  و  مالی  موسسه  شرقی   6 جوادی  امین  سید 
زاده  شیروانی  یاسر  وکیل:  خیابان  جنوبی-نبش  شیراز  کردستان-انتهای  تهران-خ 
آرانی نشانی: اصفهان-خ شیخ صدوق شمالی-روبروی سه راه مفید-ساختمان مالی 
فرهادی 3- محمد  توحید  احمدی 2-  مریم  اعتباری عسگریه-طبقه4 خواندگان: 1-  و 
مبلغ  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی:  به  همگی  نصیر  مهران   -4 زینعلی  جواد 
16/000/000 ریال طبق رسید عادی با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی مالی و اعتباری عسگریه به مدیریت 
عاملی سید امین جوادی 6 شرقی موسسه مالی و اعتباری عسگریه طبقه2 واحد4 با 
محمد   – توحید فرهادی   – وکالت یاسر شیروانی زاده آرانی به طرفیت مریم احمدی 
رسید  طبق  ریال   16/000/000 مبلغ  مطالبه  به خواسته  نصیر  مهران   – زینعلی  جواد 
عادی مورخ 89/8/6 به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و 
بقای اصول مستندات در ید خواهان و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
خویش)خود(  ذمه  برائت  موید  که  ومدرکی  دلیل  هیچگونه  و  نیافته  حضور  رسیدگی 
نسبت به دعوی خواهان ارائه ننموده لذا شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت دانسته و 
با استناد به مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ 16/000/000 ریال بابت اصل خواسته و دویست و ده هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی طبق 
تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )93/4/24( لغایت 
تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.م الف:17855 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

زاویه

 چرا چشم به روي سایر 
توهين ها بستند؟

به نظر می رس��د رفتار کمیت��ه انضباطی 
در مورد ش��عارها علیه بازیکنان مختلف 

تفاوت دارد.
 اخی��راً کمیته انضباط��ی از مدیرعامل و 
سرپرست سپاهان برای توضیح در مورد 
شعارهای هواداران سپاهان علیه محسن 
بنگر در جریان دیدار سپاهان و پرسپولیس دعوت کرده است، عالوه 
بر این، رئیس کمیته انضباطی پیش از این نیز در مصاحبه ای بابت 
رفتار هواداران سپاهان تاسف خورده بود و به مسئوالن این باشگاه 

تذکر داده بود. 
این در حالی اس��ت که در همان دیدار س��پاهان و پرس��پولیس، 
هواداران تیم تهرانی با ش��دت بیش��تر علیه محمدرضا خلعتبری 
ش��عار س��ر دادند و مش��ابه این اتف��اق نی��ز در دیدار اس��تقالل 
 و ملوان با ش��عارهاي ه��واداران اس��تقالل علیه مه��رداد اوالدی

 رخ داد. 
با این حال کمیته انضباطی چشم بر روی این توهین ها بست و در 
حالی که تماشاگران ۳ تیم استقالل، پرسپولیس و سپاهان تخلف 
کرده بودند تنها از مدیرعامل و سرپرست تیم اصفهانی برای ادای 

توضیحات دعوت به عمل آورد. 
البته ب��ه نظ��ر می رس��د مصاحبه ه��ای رنگارنگ محس��ن بنگر 
 پس از بازي با س��پاهان نی��ز در ای��ن برخورد کمیت��ه انضباطي

 موثر است.

ذوب آهن در تالش برای کسب 
سهميه آسيایی

  سرپرس��ت تیم فوتبال ذوب آهن گفت: 
ذوب آهن در پی آن اس��ت که با کس��ب 
امتیازات قابل قبول در بازی های پیش رو، 

سهمیه آسیایی کسب کند.
علی شجاعی در مورد وضعیت تیم فوتبال 
ذوب آهن در آس��تانه بازی ب��ا نماینده 
بوشهر گفت: اکنون تیم در وضعیت مناسبی قرار دارد. بعد از بازی 
با نفت، یحیی گل محمدی ۴ روز به بازیکنان استراحت داد و از روز 
سه شنبه تمرینات مجدداٌ از سر گرفته شد و بازیکنان در دو نوبت 
صبح و بعدازظهر به تمرین پرداختند. وی در خصوص تالش ذوب 
آهن برای کسب سهمیه آسیایی گفت: ذوب آهن نیز همانند سایر 
تیم ها در تالش است تا بتواند این سهمیه را کسب کند. امتیازات 
تیم ها هم در باال و هم در پایین جدول بس��یار به هم نزدیک است 
و با دو الی س��ه برد ما می توانی��م جایگاه خود در ج��دول را ارتقا 
دهیم. ما به دنبال آن هستیم که با کس��ب امتیازات قابل قبول در 
۴ بازی پیش رو تا تعطیالت نیم فصل و عملکرد مناس��ب در بازی 
های خانگی در نیم فصل دوم به س��همیه آس��یایی دس��ت یابیم. 
شجاعی افزود: خوشبختانه، ذوب آهن هیچ مصدوم و یا محرومی 
 برای این دیدار در جام حذف��ی و رویارویی با ف��والد در لیگ برتر 

ندارد. 

برگزاری دوره داوری بين المللی 
GRTP در اصفهان 

فرامرز می آبادی رئی��س هیأت هندبال 
استان با اعالم این خبر گفت: دوره داوری 
GRTP که اساس ارتقاء داوران به درجه 
بین المللی است با حضور داوران منتخب 
از ایران و دیگر کشورهای قاره آسیا درتاالر 
 هتل س��فیر اصفه��ان برگزار می ش��ود.

وی با اش��اره به اینکه مدیریت اجرایی و برگ��زاری دوره به هیأت 
هندبال استان اصفهان واگذار شده است اظهار داشت: دوره داوری 
بین المللی هندبال برای نخستین بار در ایران با همکاری فدراسیون 
هندبال و به میزبانی اصفهان از 25 مهرماه لغایت 2 آبان سال جاری 
برگزار خواهد شد و از آنجا که در کنار برگزاری هر دوره داوری باید 
یک دوره مس��ابقات رس��می نیز به منظور انجام کار عملی توسط 
داوران شرکت کننده انجام شود، مسابقات هندبال قهرمانی دسته 
اول باشگاه های کشور نیز همزمان با دوره از 26 مهر لغایت اول آبان 
ماه در تاالر خانه هندبال ورزشگاه شهید سجادی و تاالر مجموعه 

امام علی )ع( برگزار می شود.
رئیس هیأت هندبال اس��تان با بیان اینکه تعداد 15 کوبل داوری 
در این دوره ش��رکت دارند گفت: داوران حاضر در ای��ن دوره را ۳ 
کوبل از ایران و 8 کوبل از کش��ورهای عمان، ک��ره جنوبی ، چین، 
اردن، قزاقس��تان ، تایلند، ع��راق و بحرین تش��کیل می دهند که 
 پس از انجام آزمونهای مختلف برای حض��ور در این دوره انتخاب

 شده اند.

 فوتبال انگليس، گران ترین
 مسابقات اروپا

هزینه تماشای مسابقات فوتبال در لیگ 
برتر انگلیس از سال 2011 تا کنون تقریبا 
به میزان دو برابر نرخ تورم در این کش��ور 

افزایش یافته است. 
به گزارش س��اکرنت، نتایج یک مطالعه 
نش��ان می دهد که ه��واداران تیم های 
لیگ برتر اکن��ون مجبورند برای خرید بلیت مس��ابقات یک فصل 
 حدود چهار برابر بیش��تر از طرفداران فوتب��ال در آلمان پول خرج 

کنند.
 بر اس��اس نتایج به دست آمده، متوس��ط قیمت بلیت ارزان ترین 
مسابقه در چهار لیگ انگلیس از س��ال 2011 تا کنون 1۳ درصد 
افزایش یافته است در حالیکه هزینه های زندگی در همین مدت در 

انگلیس 6.8 درصد افزایش پیدا کرده است.
این تحقیق��ات همچنین نش��ان م��ی دهد ک��ه آرس��نال گران 
تری��ن تی��م اروپ��ا از نظ��ر خرید بلی��ت مس��ابقات ی��ک فصل 
 آن اس��ت و منچسترس��یتی ارزان تری��ن بلی��ت لی��گ برت��ر را 

دارد.
قیمت باالی پیراهن تیم های منچس��تریونایتد و منچسترسیتی 
نسبت به تیم های دیگر و همچنین فروش گران ترین فنجان های 
چای در سه باشگاه لیورپول، منچستریونایتد و ساوتهمپتون از دیگر 

نتایج این تحقیق است.

6
دیدار مدال آوران با مقام معظم رهبری

غالمرضا شعبانی بهار معاون توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان ضمن بیان این 
خبر اعالم کرد: مدال آوران ایران در بازی های آس��یایی اینچئون روز شنبه 26 مهر با مقام 

معظم رهبری دیدار خواهند کرد.

رئيس فدراسيون بدنسازی وپرورش اندام:  

مسابقات مردان آهنين برگزار نمی شود

ایران، میزبان مسابقات2015جهانی است
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ساخت 7 سالن ورزشی 
جدید در تيران و کرون

شيوه جدید مسابقات 
اتومبيلرانی سرعت

سید اس��ماعیل میری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج تیران و کرون از 
کمک و مساعدت بسیج در ساخت هفت سالن ورزشی جدید در نقاط 
مختلف شهرس��تان خبر داد و اظهار کرد: ورزش برای روح و جس��م 
انسان الزم است و پیامبر اکرم )ص( و ائمه اطهار نیز به ورزش کردن 
تاکید فراوانی داشته اند و جوانان با روی آوردن به ورزش از مواد مخدر 
و دیگر موارد دور خواهند شد.فرمانده ناحیه مقاومت بسیج تیران در 
مورد سالن های ورزشی ساخته شده در شهرس��تان افزود :سه سالن 
ورزشی در ش��هر تیران و چهار سالن دیگر در ش��هرهای رضوانشهر، 
عس��گران و روس��تاهای افجان و مبارکه احداث ش��ده است.وی در 
ادامه در مورد مشخصات سالن های ورزشی بیان داشت: سالن 9 دی 
بزرگ ترین سالن این پروژه در ش��هر تیران احداث شده و یک هزار و 
500 متر است و تمام رش��ته های ورزش��ی در آن می توانند فعالیت 

داشته باشند.

مس��ابقات اتومبیلرانی س��رعت فردا جمعه 25 مهرماه در پیست مجموعه 
ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد.فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، 
به منظور ارتقاء سطح مهارت ورزشکاران و همچنین سطح برگزاری مسابقات 
ریس و تکمیل تجهیزات کمک آموزشی پیست آزادی، اقدام به خرید سیستم 
تایم گیری پیش��رفته با امکانات بروز کرده اس��ت و مطابق با استانداردهای 
جهانی، ورزشکاران می توانند از پیست آزادی برای انجام تمرینات و شرکت در 
مسابقات استقاده نمایند که مجهز به سنسور تایم گیری است.بر این اساس 
اتومبیلرانان برای شرکت در رقابت سرعت فردا .باید سنسورهای تایم گیری 
را در خودروهای خود نصب کنند.عدم تهیه سنسور و عدم نصب آن به منزله 
انصراف شرکت کننده خواهد بود و رانندگان حق هیچگونه اعتراضی نخواهد 
داشت.مسابقات ریس یا س��رعت اتومبیلرانی عالقه مندان فراوانی دارد که 
متاسفانه این ورزش در شهرستانها از امکانات مساعدی برخوردار نیست که 

امید توجه و سرمایه گذاری با مشارکت حامیان خصوصی است .

مصاف بسکتبال ایران و چين

دومین دوره بازی های پاراآس��یایی از روز شنبه رسما آغاز می شود 
و تیم ملی بس��کتبال با ویلچر زنان ایران در نخستین بازی خود که 
دوشنبه 28 مهرماه برگزار می شود به مصاف چین می رود.تیم ملی 

مردان نیز فردا جمعه به مصاف مالزی می رود.

ابراز رضایت دونگا 
سرمربی تیم ملی فوتبال برزیل پس از برتری تیمش مقابل ژاپن 
گفت: با وجود شرایط سخت بازی در آسیا، از عملکرد بازیکنان 
راضی هستم. تیم برزیل در این بازی دوستانه که سه شنبه شب 

برگزار شد، با چهار گل نیمار ژاپن را ۴ بر صفر شکست دهد. 

تست کاله الکترونيکی در تکواندو
کاله الکترونیکی وس��یله جدیدی برای باالبردن دقت در ثبت امتیاز 
در مسابقات تکواندو اس��ت که ش��رکت »دیدو« برای اولین بار آن را 
تولید کرده اس��ت. با تصمیم مسئوالن فدراس��یون جهانی، مسابقات 

گرند پریکس و قهرمانی اروپا با کاله التکرونیکی برگزار می شود.

مرحله یک شانزدهم جام حذفی؛

ليگ برتری ها در مصاف با شگفتی سازان

شکایت باشگاه ذوب آهن از پرسپوليس 

 حق رشد صادقيان باید 
پرداخت شود!

مدیر عامل باشگاه ذوب آهن گفت: براساس قوانین جاری 
فیفا، باشگاه پرسپولیس باید حق رشد صادقیان را به باشگاه 
ذوب آهن بپردازد. حقی که میزان آن توسط فیفا مشخص 

و تعیین شده است.
س��عید آذری در خصوص ش��کایت باش��گاه ذوب آهن از 
پرسپولیس گفت: باشگاه پرسپولیس موظف است براساس 
قوانین فیفا، حق رشد پیام صادقیان را به باشگاه ذوب آهن 
پرداخت کند که این مسئله دقیقاٌ بر قوانین مربوط به نقل و 
انتقال بازیکنان مستعدی که در یک باشگاه رشد می کنند، 
منطبق است. این موضوع هیچ مطالبه و یا خطری را متوجه 
صادقیان نمی کند چرا که مسئله ما به هیچ عنوان شخصی 
نیس��ت بلکه یک موضوع کاماٌل حقوقی اس��ت. میزان این 

مطالبه نیز توسط فیفا به خوبی مشخص شده است. 
وی اف��زود: موضوع مطالبه حق رش��د بازیکنان مس��تعد، 
جزو قوانی��ن فیفاس��ت و اگ��ر تاکن��ون تیم��ی در ایران 
اقدام به آن نکرده اس��ت احتماالٌ ناش��ی از ع��دم آگاهی از 
اینگون��ه قوانین حقوقی اس��ت. ما این مس��ئله را پیگیری 
خواهیم ک��رد و حتی اگ��ر در ای��ران هم به ح��ق و حقوق 
 خود نرس��یم، از دس��تگاه های بین المللی تقاضای کمک 

می کنیم. 
وی با اشاره به موضوع شهاب گردان و حسین ماهینی گفت: 
با توجه به اینکه باشگاه گیرنده موظف بوده است که در زمان 
نقل و انتقال بازیکنان، 20 درصد از مبلغ قرارداد این بازیکنان 
را به حساب باش��گاه ذوب آهن واریز کند و این اتفاق روی 
نداده است لذا باشگاه پرسپولیس می بایست این بدهکاری 
خود را نیز به ذوب آهن وصول کند. این مس��ئله را چندین 
بار در کمیته انظباطی مطرح کردیم اما به نتیجه مورد نظر 
نرسیدیم. امیدوار هس��تیم که این بار با تالش های صورت 
گرفته و انج��ام مراحل قانونی و حقوق��ی، مطالبات خود را 
دریافت کنیم. بازهم تأکید می کنم که طرف حساب باشگاه 
ذوب آهن، خود باشگاه پرسپولیس است نه بازیکنان، چرا که 
این دو بازیکن، خود از باشگاه ذوب آهن طلبکار هستند و در 

فرصتی مناسب بدهی این دو نیز تسویه خواهد شد. 
وی در خصوص آخرین وضعیت سینا عشوری اظهار داشت: 
وضعیت سینا عشوری به رأی نهایی کمیته تعیین وضعیت 
بازیکنان در فدراسیون بستگی دارد. ما در این زمینه مواردی 
را دنبال می کنیم و امیدواریم که به نتایج مطلوب دس��ت 

یابیم. 
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مرحله یک شانزدهم جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور از 
فردا پنجشنبه آغاز خواهد شد تا تیم های لیگ برتری به مصاف 

شگفتی سازان بروند.
 رقابت های جام حذفی در کشورهای مختلف همواره با نتایج 
دور ازانتظار وشگفتی های بسیاری روبرو بوده است که فوتبال 

ایران نیزاز این مساله جدا نیست.
دراین راستا می توان رس��یدن تیم گس��ترش فوالد تبریز به 
دیدارنهایی جام حذفی درس��ال 1۳88 را به عنوان مثال ذکر 
کرد. این تیم تبریزی در آن سال لیگ یکی بود و با هدایت رسول 
خطیبی به عنوان بازیکن مربی با شکست دادن حریفان لیگ 
برتری به دیدار نهایی رسید اما مغلوب پرسپولیس شد و به عنوان 

نایب قهرمانی دست یافت.
اکنون جام حذفی باشگاه های ایران درفصل9۳-9۴باسپری 
کردن مراحل مقدماتی خود وارد مرحله یک ش��انزدهم نهایی 

شده تا تیم های لیگ برتری نیز وارد گود شوند.
گذشته این رویداد به خوبی نش��ان می دهد که مربیان شاغل 
درلیگ برتربه هیچ عنوان حریفان لیگ یکی و حتی دسته های 
پایین تر خود را دستکم نمی گیرند. چرا که یک لغزش کوچک 
باعث شکست و وداع خواهد شد. برگزاری مسابقات جام حذفی 
ایران به صورت تک دیدار سبب شده تا این رقابت ها با حساسیت 
بیشتری دنبال شود و رسیدن تیم نخست این رویداد به لیگ 

قهرمانان آسیا نیز بر اهمیت مسابقات فوق افزوده است.
تیم ها برای رسیدن به لیگ قهرمانان آس��یا باید درلیگ برتر 
۳۴هفته به میدان رفته و بین ۳ تیم نخست قرار بگیرند ولی در 
جام حذفی با چهار الی پنج پیروزی و رسیدن به قهرمانی، حضور 

در آسیا حتمی می شود.
درجام حذفی باشگاه های ایران تیم های استقالل وپرسپولیس 

به ترتیب باشش و پنج قهرمانی پرافتخارترین تیم ها محسوب 
می شوند و مسلما در فصل جاری سرخابی ها حساب وی ژه روی 
موفقیت در این جام باز کرده اند چراکه مسیر آنان برای موفقیت 

در لیگ برتر بسیار
 دشوار است.

برنامه مرحله یک شانزدهم جام حذفی از این قرار است:
پنج شنبه 2۴ مهر

کیان بختیاری - سایپا ساعت 1۴
راه آهن - پاس ساعت 1۴:۳0

شهرداری اردبیل - صبا ساعت 1۴
فجر- استقالل خوزستان ساعت 1۴:۳0

نفت مسجد سلیمان - نیروی زمینی ساعت 17
گسترش - شهدای ارتش ساعت 1۴

ذوب آهن - پیام چغاوک ساعت 16:50
پرسپولیس - کارگر بندر ساعت 16:50

جمعه 25 مهر 1۳9۳
پارسه تهران - فوالد خوزستان ساعت 1۴

صنعت ساری - ملوان ساعت 1۴:۳0
تراکتور سازی - کارون اهواز ساعت 1۴:۳0

پیکان - بهمن شیراز ساعت 16:50
پدیده مشهد - خونه به خونه ساعت 1۴

شنبه 26 مهر 1۳9۳

گل گهر سیرجان - سپاهان ساعت 1۴
فوالد نوین - استقالل ساعت 19
استقالل اهواز - نفت تهران 17

*قهرمانان ادوار گذشته جام حذفی:
فصل 1۳55:ملوان بندرانزلی
فصل 1۳56:استقالل تهران
فصل 1۳65:ملوان بندرانزلی

فصل 1۳66:پرسپولیس تهران
فصل 1۳67: شاهین اهواز

فصل 1۳69: ملوان بندرانزلی
فصل 1۳70: پرسپولیس تهران

فصل 1۳72: سایپای تهران
فصل 1۳7۳: بهمن تهران

فصل 1۳7۴: استقالل تهران
فصل 1۳75: برق شیراز

فصل 1۳77: پرسپولیس تهران
فصل 1۳78: استقالل تهران

فصل 1۳79: فجرسپاسی شیراز
فصل 81 - 1۳80: استقالل تهران

فصل 82 - 1۳81: ذوب آهن اصفهان
فصل 8۳ - 1۳82: سپاهان اصفهان

فصل 8۴ - 1۳8۳: صباباتری

فصل 85 - 1۳8۴: سپاهان اصفهان
فصل 86 - 1۳85: سپاهان اصفهان
فصل 87 - 1۳86: استقالل تهران

فصل 88 - 1۳87: ذوب آهن اصفهان
فصل 89 - 1۳88: پرسپولیس تهران
فصل 90 - 1۳89: پرسپولیس تهران

فصل 91 - 1۳90: استقالل تهران
فصل 92-1۳91 : سپاهان اصفهان

فصل 9۳-1۳92: تراکتورسازی تبریز

 اصغر 
قلندری

 ناصرپورعلی فرد رئیس فدراسیون 
بدنسازی وپرورش اندام جمهوری 
اس��المی ای��ران خب��راز برگزاری 
مس��ابقات قهرمانی پرورش اندام 2015جهانی درایران 

داد.
وی درگفتگوی با خبرنگار زاینده رود با اشاره به برگزاری 
مس��ابقات جهانی 2015 پرورش ان��دام درایران گفت: 
احتماالیکی از مدرسان وتنی چند از مسئوالن فدراسیون 
جهانی بدنسازی وپرورش اندام برای بازدید از تاسیسات 
ورزشی کش��ورمان به ایران س��فر میکنندودیاری هم 
خواهند داش��ت از اصفهان که به ن��ام پایتخت فرهنگ 
وتمدن ایران اس��المی لقب گرفته است که ازهم اکنون 
باید هیئت بدنس��ازی وپ��رورش اندام اس��تان اصفهان 
ت��دارکات الزم را درای��ن زمینه به عم��ل آورند،ضمن 
اینکه دراین میزبانی اسپانسراز اصفهان بیشترین نقش 
راخواهد داشت  .پورعلی فررئیس فدراسیون بدنسازی 
وپرورش اندام س��پس به اعزام تیم ملی کش��ورمان به 
کشوریرزیل اش��اره کرد وافزود:18آبان ماه سال جاری 
تیم ملی کشوربرای ش��رکت در مس��ابقات جهانی که 
قراراست درروزهای 2۳ و2۴آبان ماه دراین کشوربه مورد 
اجرا درآیدبا کمک وحمای��ت کمیته ملی المپیک عازم 

برزیل می شود.
وی تصریح کرد: تیم ملی بادی کالسیک هم دردهه 

دوم آذرماه برای شرکت در مسابقات جهانی 
بادی کالس��یک عازم کش��ور اس��پانیا 

خواهد شدکه در 10وزن برگزارمی 
ش��ود که یک وزن آزاد دارد اما ما 
در9 وزن ش��رکت می کنیم که 
ش��انس بیش��تری برای کسب 
مدال داریم، هرچند که پیش از 

این مسابقات تیم ملی بادی 
کالسیک کشورمان 

باید درمس��ابقات آس��یایی تایلن��د در)6( وزن حضور 
پیدا کند ودرفاصله کمتر از بیست روز به آمادگی الزم 
برسندوتیم ملی رادررقابت های جهانی همراهی کنند.

مسابقات مردان آهنين برگزار نمی شود
به گزارش مهر، ناصر پورعلی فرد ، اظهار کرد: مسابقات 
مردان آهنین به خاطر یک س��ری از مش��کالت نوروز 
 امس��ال برگزار نمی ش��ود .وی ب��ا بیان اینک��ه ورزش

 پ��رورش ان��دام یک��ی از ورزش های اس��ت ک��ه تمام 
ورزش��کاران به آن  نیازمند هس��تند، تصریح کرد: باید 
تمامی ورزش��کاران یک بدن و جسم ورزشکاری داشته 
باشند.وی با اشاره به اینکه ورزش��کار واقعی ورزشکار با 
اخالق است؛ بیان داش��ت: باید در تمام میادین ورزشی 
داخلی و خارجی اخالق و مرام ورزش��ی خود را رعایت 
کنند زیرا ورزشکاران س��فیران کشور هستند و نباید به 
بهانه های واهی آبروی کشور و فدراسیون را از بین ببرند.

پورعلی فرد در ادامه به کمبودهای اعتباری اشاره و بیان 
کرد: فدارسیون پرورش اندام دچار مشکل اعتباری است 
وی با اش��اره به مواد نیرو زا کاذب در باش��گاه بیان کرد:  
باید سعی و تالش شود ورزشکاران از مواد نیرو زا کاذب 
استفاده نکنند و فقط از مواد که تاییدیه وزارت بهداشت و 

فدارسیون  را دارد استفاده کنند.
رئیس فدراس��یون پ��رورش اندام گف��ت: برای 
پیش��رفت ورزش باید رابطه بین 
ورزش��کار و فدراس��یون 
و س��ازمان ورزش و 
جوانان بیشر شود.

ش  ز ر و
بان�وان در 
بدن س�ازی و 
پ�رورش ان�دام 
کش�ور فعال 

می شود
رئیس فدراس��یون 
بدن سازی و پرورش 
ان��دام گف��ت: ورزش 
بانوان در بدن س��ازی و 
پرورش اندام کش��ور فعال 
می ش��ود، هرچند که قرار 
نیس��ت در این رشته 
مس��ابقاتی برگ��زار 

ش��ود.ناصر پورعلی ف��رد در مجم��ع انتخاباتی هیئت 
بدنس��ازی و پرورش اندام اس��تان اصفه��ان اظهار کرد: 
مدیران کل در اس��تان ها به عنوان نماینده تام االختیار 
وزیر ورزش در استان  حضور دارند که معموال در اجرای 
شاخص های ورزش در استان کمک می کنند و به همین 
دلیل ما باید تالش کنیم که عملکرد، رفتار و گفتار ما در 
هیئت های ورزش��ی خاطره خوبی در خاطر اداره کل به 

جای گذارد.
وی بیان کرد: ما باید سعی کنیم تعامل خوبی با اداره کل 
ورزش و جوانان داشته باش��یم و با ایجاد فضای تعاملی 
مناسب میان قهرمانان و اعضای فعال این رشته با اداره کل 
فضای خوبی را ایجاد کنیم؛ متأسفانه جوانمردی و اخالق 
در ورزش کم رنگ  ش��ده به همین دلیل م��ا نباید اجازه 
دهیم که الگو ها از دس��ت بروند و باید با تقویت اخالق، 
از الگو  های جامعه خود حمایت کنیم تا ورزش پیشرفت 
کند.رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام تصریح 
کرد: ورزش یعنی اخالق به همین دلیل ما باید با رعایت 
اخالق روابط دوس��تی را افزایش دهیم و با صداقت جلو 
برویم تا به اهداف خود در ورزش برسیم؛ ما باید اختالفات 
درون خودمان را بین خود اعضا رفع کرده و وقت اداره کل 
را به خاطر این مشکالت کوچک نگیریم.وی افزود: ورزش 
در عین صمیمیت جنگ بوده و ما باید با حفظ اخالق برابر 
حریفان پیروز ش��ویم اما نکته مهمی که در این ورزش 
وجود دارد، اخالق اس��ت.وی تصریح کرد: ما باید تالش 
کنیم از همه ظرفیت های هیئت استفاده کنیم و از همه 
مشورت گیریم، با دوری از حاشیه ها به سمت نتیجه گیری 
برویم و به کسب افتخارات کشوری در مسابقات آسیایی 
فکر کنیم؛ م��ا برنامه های بس��یاری در آین��ده پیش رو 
 داریم ک��ه باید تالش کنی��م آن ها را به بهترین ش��کل

 برگزار کنیم.
رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش کشور گفت: با توجه 
به دغدغه هایی که امر بانوان وجود دارد ما معاونت بانوان را 
وارد سیستم پرورش اندام و بدنسازی کرده و تالش داریم 
در راستای آموزش و تبیین آن در بین بانوان تالش کنیم؛ 
البته قرار نیست که در بخش بانوان مسابقاتی برگزار شود.
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یادداشت

ساخت نیروگاه برق آبی » بسته«  
اردل آغاز شد

عملیات ساخت پروژه نیروگاه برق آبی »بسته« اردل با انعقاد 
 NFC قرارداد مش��ارکت شرکت های ماشین س��ازی ویژه و
چین آغاز ش��د. مجری طرح نیروگاه های متوسط و کوچک 
شرکت توس��عه منابع آب و نیروی ایران گفت: قرارداد پروژه 
نیروگاه برق آبی بس��ته اردل به صورت طرح، ساخت و تأمین 
منابع مالی با مش��ارکت ش��رکت های ماشین س��ازی ویژه و 
NFC چین بسته ش��ده و عملیات احداث آن نیز آغاز شد که 

مدت زمان ساخت این طرح 3/5 سال پیش بینی شده است.
محمد رهب��ری اضافه کرد: ظرفیت نصب کل ای��ن نیروگاه ها در 
حدود 19.9 مگاوات است که از این مقدار 5/6 مگاوات به نیروگاه 
عزیزآباد )به عنوان نیروگاه اول(، 2/3 مگاوات به نیروگاه آبس��رده 
)نیروگاه دوم( و 12م��گاوات به نیروگاه دوپالن )نیروگاه س��وم( 
اختصاص دارد و تولید انرژی ساالنه این طرح 103 گیگاوات ساعت 
خواهد بود.وی تصریح کرد: نیروگاه های آبی کوچک به نیروگاه های 
با ظرفیت کمتر از 10مگاوات ساعت اطالق می شود که در زمره 

نیروگاه های پاک و سازگار با محیط زیست محسوب می شود. 

اصالح معابر و خیابان ها از برنامه های 
اولویت دار شهرداری شهرکرد 

شهردار ش��هرکرد بابیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 
بیش از 25 هزار تن آس��فالت در این شهر تولید و پخش شده 
است، گفت: اصالح معابر و خیابان های سطح شهر و همچنین 
تس��ریع در تکمیل پروژه ه��ای نیمه تمام عمران��ی، یکی از 
مهم ترین برنامه های شهرداری شهرکرد در سال جاری است.

نوراهلل غالمیان دهکردی اظهار کرد: ب��رای تولید این میزان 
آس��فالت بیش از 3 میلی��ارد و 750 میلیون توم��ان از محل 
اعتبارات داخلی ش��هرداری ش��هرکرد هزینه شده است.وی 
بابیان اینکه در سال جاری بیش از 250 هزار مترمربع از معابر 
سطح شهر آس��فالت ش��ده، افزود: تولید و پخش آسفالت در 
سطح معابر شهرکرد نسبت به سال گذشته رشد قابل قبولی 

به دنبال داشته است.

رتبه پست استان تا پایان امسال 
تک رقمی می شود

مدیرکل اداره پس��ت مرکزی چهارمحال و بختیاری پس��ت 
استان رتبه 18 را در میان ادارات پس��ت کشور دارد و تالش 
ما تک رقمی کردن رتبه پست اس��تان تا پایان امسال در ارائه 
خدمات پس��تی به مشتریان اس��ت.حمیدرضا فضلعلی پور با 
اش��اره به فعالیت های پست در چند س��ال اخیر افزود: عمده 
خدمات شبکه پس��تی بر مبنای نیاز مردم اس��ت تا مشکلی 
از مشکالت مردم در بعد مس��ائل اقتصادی در بحث ارتباطی 

برطرف شود.

آوای موسیقی  محلی در 
چهارمحال و بختیاری پیچید

جش��نواره موس��یقی محل��ی زاگ��رس نش��ینان ب��ا 
 اج��رای هنرمندان خط��ه زاگ��رس در بروجن اس��تان

 چهارمحال و بختیاری  دیروزبه کار خود پایان داد.
جش��نواره موس��یقی محلی زاگرس نش��ینان کار خود 
را  از سه ش��نبه با اج��رای هنرمندان خط��ه زاگرس در 
بروجن اس��تان چهارمح��ال و بختیاری آغ��از کرد.این 
جش��نواره به مدت دو روز در محل فرهنگسرای بروجن 
برگزار ش��د..این جش��نواره در دو بخش گ��روه نوازی و 
تک نوازی با حضور هنرمندان 11 اس��تان زاگرس نشین 
کش��ور برگزار ش��دو 150 هنرمند در این جش��نواره به 
 رقابت با یکدیگر پرداختند. جش��نواره موسیقی محلی

 زاگ��رس نش��ینان در راس��تای تقوی��ت موس��یقی 
محل��ی اس��تان های زاگ��رس نش��ین برگزارش��د. 
اس��تان  اس��المی  ارش��اد  و  فرهن��گ  مدی��رکل 
چهارمحال و بختی��اری اظهار داش��ت: این جش��نواره 
 در راس��تای تقوی��ت موس��یقی محل��ی اس��تان های 
زاگرس نشین بود.جواد کارگران ادامه داد: یکی از اهداف 
دیگر برگزاری این جشنواره تقویت وحدت و همدلی بین 
استان های زاگرس نیشین اس��ت.وی بیان داشت: 150 

هنرمند در این جشنواره شرکت کردند.

خریداری 17 خودرو سنگین 
برای خدمات راهداری استان

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: 17 خودرو سنگین 
برای خدمات راهداری چهارمحال و بختیاری خریداری 
شد.قاسم سلیمانی در مراسم رونمایی از خودروها سنگین 
راهداری در ش��هرکرد گفت: 17 خودرو س��نگین برای 
خدمات راهداری چهارمحال و بختیاری خریداری شده 
اس��ت که مدارک آن در اختیار مدیرکل راه و شهرسازی 
گذاش��ته می ش��ود.وی افزود: این تعداد خودرو شامل 9 
دس��تگاه لودر وهشت دس��تگاه کامیون است.وی اظهار 
داشت: برای این تعداد خودرو سنگین بیش از پنج میلیارد 

تومان هزینه شده است.

اخبار کوتاه یادداشت  استقبال مردم شهرکرد از نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری
جمعی از مردم شهرکرد عصر سه ش��نبه از نماینده ولی فقیه چهارمحال و بختیاری و 
امام جمعه شهرکرد اس��تقبال کردند. حجت االسالم والمسلمین محمدعلی نکونام  در 
حج تمتع امسال به سرزمین وحی مشرف شده بود و اعمال حج واجب را به جای آورد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد در بدو ورود به شهرکرد 
در چهارراه طالقانی از این استقبال مردم قدردانی کرد.
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مدیرکل بنیاد مس��کن انق��الب اس��المی چهارمحال و 
بختی��اری گف��ت: تاکن��ون 80 روس��تای در مع��رض 
 خطر این اس��تان توس��ط بنیاد مس��کن انقالب اسالمی

 جابه جاشده اند. 
غالمرض��ا کش��اورز  اظه��ار ک��رد: عم��ران و آبادان��ی 
بنی��اد  اقدام��ات  مهم تری��ن  از  یک��ی  روس��تاها 
 مس��کن انق��الب اس��المی در روس��تاهای کش��ور

 است.
وی با اشاره به عملکرد بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری 
 در حوزه بازس��ازی مس��کن روس��تایی افزود: س��اخت

 7 هزار و 261 واحد بازسازی شده در روستاهای زلزله زده 
 با پرداخت تس��هیالت بازس��ازی و نوس��ازی بااعتباری

  بالغ ب��ر 133 میلیارد ری��ال و پرداخ��ت کمک بالعوض 
 بالغ ب��ر 33 ه��زار میلی��ون ری��ال ب��ه 3 ه��زار و 759 
 خان��وار و اح��داث خان��ه عال��م، ات��اق عالم، مس��جد و

 دارالق��رآن در بخش های صمصامی و بازفت شهرس��تان 
 کوهرن��گ در 23 روس��تا ازجمل��ه ای��ن اقدام��ات

 است.
کش��اورز بی��ان داش��ت: جابه جای��ی 80 روس��تای در 
معرض خطر و احداث 55 ش��هرک جدید در این استان، 
آماده س��ازی منطقه منظریه ش��هرکرد به مس��احت 33 
هکت��ار بااعتب��اری بالغ ب��ر 20 میلی��ارد ریال، س��اخت 

مجموع��ه 24 واح��دی روس��تای چلی��وان و س��اخت 
مجموعه 20 واحدی مس��کونی روس��تای دزک ازجمله 
 دیگر اقدام��ات بنیاد مس��کن در این اس��تان به ش��مار

 می رود.
مدیرکل بنیاد مس��کن انق��الب اس��المی چهارمحال و 
بختیاری ادامه داد: ساخت مجموعه 20 واحدی مسکونی 
روستای آورگان و ساخت مجموعه 42 واحدی مسکونی 
روستای چم کاکا نیز ازجمله دیگر اقدامات انجام گرفته از 

سوی بنیاد مسکن انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری 
 درزمینه بازس��ازی مس��کن روس��تایی در این اس��تان

 است.
کشاورز خاطرنشان کرد: در حال حاضر این نهاد اعتبارات 
بالع��وض و همچنین تس��هیالت خوبی را ب��ه واحدهای 
نیازمند بازس��ازی، تعمیر و همچنین ب��ه واحدهای واقع 
در مناطق زلزله زده اس��تان چهارمح��ال و بختیاری ارائه 

می کند.

ایستگاه سیار هواشناس��ی در چهارمحال 
و بختیاری با حضور مس��ئوالن اس��تانی 
و شهرس��تانی رونمایی ش��د و در اختیار 
مدیریت ستاد بحران اس��تان چهارمحال 
و بختیاری ق��رار گرفت.معاون س��ازمان 
هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری 
در مراس��م رونمایی این ایس��تگاه اظهار 
داش��ت: این ایس��تگاه هواشناس��ی یک 
ایستگاه هواشناسی خودکار و مجهز است 
ک��ه پارامترهای هواشناس��ی را به صورت 
خ��ودکار در هر منطقه ای ک��ه قرار بگیرد 
اندازه گیری می کند.وی بیان کرد: اطالعات 
هواشناسی این ایستگاه می تواند در زمان 
بحران نقش مهمی را ایفا کن��د و در ارائه 

خدمات نقش ارزنده ای را داشته باشد.
 ب�رای خری�د ایس�تگاه س�یار 
هواشناسی 250 میلیون تومان هزینه 

شده است
وی بیان کرد: اگ��ر اتف��اق و حادثه ای در 
منطقه ای رخ دهد این ایستگاه هواشناسی 
به منطقه انتقال پی��دا می کند و اطالعات 
هواشناس��ی را درآن منطق��ه دیده بانی و 
ثبت می کند.معاون س��ازمان هواشناسی 
اس��تان چهارمحال و بختی��اری تصریح 
کرد: تمام تجهیزات این ایستگاه با آخرین 
استانداردهای هواشناسی تنظیم شده اند 
 و اطالع��ات هواشناس��ی آن بس��یار 

دقیق است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری خبر داد

ایستگاه سیار هواشناسی در چهارمحال و بختیاری  رونمایی شد

جابه جایی 80 روستای در معرض خطر استان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رای 
 14 شعبه  رسیدگی:  مرجع   92/6/18-1028 دادنامه:  شماره   701/93 کالسه:   7/387
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مالی و اعتباری عسگریه به مدیریت عاملی سید 
امین جوادی 6 شرقی موسسه مالی و اعتباری عسگریه طبقه 2واحد4 نشانی: تهران-خ 
کردستان-انتهای شیراز جنوبی-نبش خیابان وکیل: یاسر شیروانی زاده آرانی نشانی: 
اعتباری  و  مالی  مفید-ساختمان  راه  سه  شمالی-روبروی  صدوق  شیخ  اصفهان-خ 
عسگریه-طبقه4 خواندگان: 1- مریم احمدی 2- توحید فرهادی 3- محمد جواد زینعلی 
 40/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی:  به  همگی  نصیر  مهران   -4
ریال طبق رسید عادی با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا 
قاضی  رای  می نماید.  رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  و  اعالم  را  ختم رسیدگی 
شورای حل اختالف: در خصوص دعوی مالی و اعتباری عسگریه به مدیریت عاملی 
سید امین جوادی 6 شرقی موسسه مالی و اعتباری عسگریه طبقه2 واحد4 با وکالت 
جواد  محمد   – فرهادی  توحید   – احمدی  مریم  طرفیت  به  آرانی  زاده  یاسر شیروانی 
ریال طبق رسید عادی  مبلغ 40/000/000  مطالبه  به خواسته  مهران نصیر   – زینعلی 
و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  قانونی  خسارات  مطلق  انضمام  به   1390/3/8 مورخ 
بقای اصول مستندات در ید خواهان و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
خویش)خود(  ذمه  برائت  موید  که  ومدرکی  دلیل  هیچگونه  و  نیافته  حضور  رسیدگی 
نسبت به دعوی خواهان ارائه ننموده لذا شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت دانسته و 
با استناد به مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته و دویست و ده هزار 
قانونی و هزینه نشر آگهی  تعرفه  بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق  ریال 
لغایت   )93/4/24( دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  در  تاخیر  خسارت  و  تعرفه  طبق 
تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.م الف:17856 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

هفت  شعبه  رسیدگی:  مرجع   93/6/3-946 دادنامه:  شماره   313/93 کالسه:   7/388
شورای حل اختالف خواهان: حسین جهانفر به نشانی اصفهان – خ عالمه امینی – پ47 
خوانده: علی عابدی به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه اجور معوقه از 92/8/30 
الی 93/2/30 شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رای مینماید. رای شورای حل اختالف: در خصوص دعوی حسین 
جهانفر به طرفیت علی عابدی به خواسته بابت اجور معوقه از تاریخ 92/8/30 لغایت 
93/2/30 به مدت 6 ماه طبق قرارداد نظر به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی از 
اجاره  به  عنایت  با  و  دادرسی  در جلسه  عدم حضور خوانده  و  وکیل خواهان  ناحیه 
ماهیانه  مستاجر  آن  طبق  که   92/2/30 تاریخ  به  دعوی  اصحاب  فیمابین  منعقده  نامه 
می بایستی مبلغ شش میلیون ریال بابت اجاره بها به موجر بپردازد فلذا شورا دعوی 
مطروحه خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 198و519 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شش میلیون ریال بابت اصل خواسته 
به انضمام مبلغ یکصد و پنجاه و پنج هزار ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:17860 

شعبه هفت حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

7/389 شماره: 93-349 به موجب رای شماره 710 تاریخ 93/4/29 حوزه 7 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه رضا اسماعیلی به نشانی 
خواسته  اصل  بابت  ریال   15/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان  
پرداخت  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  هفت  و  شصت  یکصدو  مبلغ  پرداخت  و 
قانونی و پرداخت خسارت تاخیر  حق الوکاله و پرداخت هزینه نشر آگهی طبق تعرفه 
تادیه از تاریخ سررسید چک 77/5/25 لغایت تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له مهدی 
الهه  وکالت  با  و  18-پالک3  خمینی-خیابان  امام  سمیرم-خیابان  نشانی  به  تباشیری 
صانعی به نشانی سه راه سیمین-جنب پمپ بنزین-ساختمان آرش-طبقه4-واحد402 
و پرداخت نیم عشر اجرایی. 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 
اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  که خود  باشد و در صورتی  آن میسر  از  به  محکوم 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:17857 شعبه هفتم حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

7/390 شماره: 92-1646 به موجب رای شماره 290 تاریخ 93/2/31 حوزه 7 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه غالم حسین پور به 
نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 8/500/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت 108/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت هزینه نشر آگهی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 89/8/5 
له علی هنری فرد به نشانی سه راه سیمین-جنب  لغایت اجرای حکم در حق محکوم 
پمپ بنزین-مجتمع آرش- طبقه4-واحد402 و پرداخت نیم عشر اجرایی. 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:17859 

شعبه هفتم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

7/391 شماره:92-2012 به موجب رای شماره 700 تاریخ 93/4/25 حوزه 7 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علی صافی به نشانی 
مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 10/200/000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ یکصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ هفتصد هزار ریال 
بابت هزینه کارشناسی در حق محکوم له محمدکاظم جزینی به نشانی شهر ابریشم-
نیم عشر اجرایی.  الغدیر-کوی شهید کریم کریمی و پرداخت  آباد-بلوار  منطقه حسن 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
یا ترتیبی برای پرداخت  به اجرا بگذارد  مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  که  در صورتی  و  باشد 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 
اختالف  حل  دو شورای  شماره  مجتمع  حقوقی  هفتم  شعبه  م الف17863  نماید.   اعالم 

شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی: شعبه  مرجع   93/6/10-946 دادنامه:  پرونده:120/93 شماره  کالسه   7/392
وکالت  با  فرزند حسین  عباسی  ابراهیم  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  هشت شورای 
رضوان یگانه دوست نشانی وکیل: اصفهان- سه راه سیمین-مجتمع اداری اسپادانا-
طبقه اول-واحد6 خوانده: امید مداح فرزند حیدرعلی نشانی: مجهول المکان با عنایت به 
محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: دعوی ابراهیم عباسی فرزند حسین 
با وکالت رضوان یگانه دوست به طرفیت امید مداح فرزند حیدرعلی به خواسته مطالبه 
مبلغ 19/500/000 ریال وجه حواله شماره 330452 مورخ 92/5/25 عهده موسسه مالی 
مستندات  اصول  بقای  به  توجه  با  قانونی  مطلق خسارات  انضمام  به  مهر  اعتباری  و 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده 
در جلسه به هر دلیلی حضور نیافته و دلیلی که اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء نماید 
ابراز نداشته بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 198-519-522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 19/500/000 ریال بابت اصل خواسته 
و هزینه های نشر آگهی و 100/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )93/1/27( 
تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده 
غیابی  صادره  رای  می نماید  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  می باشد  احکام  اجرای 
بود.م الف:17867  خواهد  مرجع  این  به  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز   20 ظرف   و 

شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ رای 
7/393 کالسه پرونده: 119/93 شماره دادنامه: 942-93/6/10 مرجع رسیدگی: شعبه 8 
شورای حل اختالف خواهان: ابراهیم عباسی نشانی: اصفهان- شهیدان غربی-جنب خ 
ملت-موزاییک سازی حاج حسین عباسی وکیل: رضوان یگانه دوست نشانی: سه راه 
سیمین-مجتمع اداری اسپادانا-ط1-واحد6 خوانده: ناهید رضایی نشانی: مجهول المکان 
به  ریال   18/500/000 مبلغ  به   92/4/25-736300 شماره  به  چک  مطالبه  خواسته: 
انضمام مطلق خسارات و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم 
اختالف: در  مینماید. رای قاضی شورای حل  به صدور رای  مبادرت  آتی  به شرح  و 
خصوص دعوی آقای ابراهیم عباسی با وکالت رضوان یگانه دوست به طرفیت خانم 
ناهید رضایی به خواسته مطالبه مبلغ هیجده میلیون و پانصد هزار ریال وجه چک به 
شماره 736300-92/4/25 به عهده بانک ایران زمین به انضمام مطلق خسارات قانونی، 
عدم  گواهی  و  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 
نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 
ثابت  علیه خوانده  لذا دعوی خواهان  ننموده  ارایه  و  ابراز  از خود  به دعوی خواهان 
198و515و519و522  و  تجارت  قانون  310و313  مواد  استناد  به  که  می رسد  نظر  به 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هیجده میلیون و 
پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و هزینه های نشر آگهی 150/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف )92/4/25( تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
قابل تجدید نظرخواهی در  اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز  از  می باشد و پس 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف17868 شعبه هشتم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

محمد  علی  خواهان:   230-93 بایگانی:  شماره   878-93/5/30 دادنامه:  شماره   7/394
جعفری هرستانی نشانی: اصفهان-مشتاق سوم-شهرک شهید حاج میرزائی-بلوک27 
یک  رسمی  سند  انتقال  به  الزام  خواسته:  مجهول المکان  نشانی:  نجفی  منا  خوانده:   e
شماره  و  662ب97-ایران59  انتظامی  شماره  به   89 مدل   141 پراید  سواری  دستگاه 
عنایت  با  شورا  گردشکار:   .S  3482289330770 شاسی  شماره  و   3802945 موتور 
رای  صدور  به  مبادرت  ذیل  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به 
می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی علی محمد جعفری هرستانی به آدرس 
یک  رسمی  سند  انتقال  به  الزام  خواسته  به  مجهول المکان  نجفی  منا  طرفیت  به  فوق 
شماره  و  662ب97-ایران59  انتظامی  شماره  به   89 مدل  پراید141  سواری  دستگاه 
موتور 3802945 و شماره شاسی S 3482289330770 با عنایت به بررسی محتویات 
پرونده و دادخواست تقدیمی خواهان و با توجه به فتوکپی مصدق مبایعه نامه مورخ 
91/12/3 که رابطه حقوقی بیع فیمابین خوانده و خواهان را تایید می نماید و با توجه به 
پاسخ استعالم از راهور اصفهان به شماره 1411306/629 مورخ 93/4/22 که مالکیت 
اعالم  تایید می نمایند و هر چند  نام خوانده خانم منا نجفی  به  را  خودروی فوق الذکر 
نموده که خودرو طی حکم قضایی اعالم سرقت گردیده و لغو نشده که مراتب از پلیس 
از  از آن مرجع در مورخه 93/4/30  آگاهی اصفهان استعالم گردید و حسب جوابیه 
خودرو رفع توقیف و تحویل خواهان گردیده است لذا شورا دعوی خواهان را محمول 
به صحت دانسته و به استناد مواد 219و220و225 ق.آ.د.م خوانده را به تنظیم و انتقال 
سند خودروی سواری سایپا SL 141 مدل 1389 رنگ نوک مدادی به شماره موتور 
3802945 و شماره شاسی S 3482289330770 و شماره انتظامی 59-622ب97 به نام 
خواهان محکوم می نماید و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:17869 هنرفر قاضی شعبه 45 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرایی
7/395 شماره:92-1353ش9 به موجب رای شماره 1749 تاریخ 92/11/24 شعبه نهم 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مهدی علی 
پور به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 48/000/000 ریال بابت وجه 
 212/000 مبلغ  و  982556-90/6/5و90/5/10-907639  های  به شماره  فقره چک  دو 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه 
از زمان سررسید چکهای موصوف لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی 
به نشانی اصفهان- سه راه  الهه صانعی  با وکالت  له علی هنری فرد  در حق محکوم 
سیمین-جنب پمپ بنزین-ساختمان آرش-طبقه چهارم-واحد402 و مبلغ نیم عشر بابت 
ابالغ شد،  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  حق االجرا. 
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:17875 شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

7/396 شماره: 92-1468ش9 به موجب رای شماره 1860 تاریخ 92/12/14 شعبه نهم 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیها 1- کرامت 
اصفهان-خ  نشانی  به  عسگری  رسول   -2 مجهول المکان  نشانی  به  اشکفتگی  تاجی 
به  تضامنی  نحو  به  هستند  محکوم  دانیار-پالک72  بست  رفسنجان-بن  باهنر-کوی 
-130765 های  شماره  به  چک  فقره  دو  وجه  بابت  ریال   25/000/000 مبلغ  پرداخت 

و  دادرسی  هزینه  عنوان  به  ریال   216/000 مبلغ  و  87/12/27و87/12/27-130774 
سررسید  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  ومبلغ  قانونی  تعرفه  طبق  وکیل  حق الوکاله 
چکهای موصوف لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی در حق محکوم 
له علی هنری فرد با وکالت الهه صانعی به نشانی اصفهان-سه راه سیمین-جنب پمپ 
بابت حق االجرا. ماده  نیم عشر  بنزین-ساختمان آرش-طبقه چهارم-واحد402 و مبلغ 
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 
باشد  میسر  آن  از  به  استیفاء محکوم  و  اجرای حکم  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به 
باید ظرف مهلت مزبور  نداند،  اجرائیه  به اجرای مفاد  قادر  و در صورتی که خود را 
صریحا  ندارد،  مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را  خود  دارایی  جامع  صورت 
اختالف  حل  شورای  دو  شماره  مجتمع  حقوقی  نهم  شعبه  م الف:17876  نماید.   اعالم 

شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

7/397 کالسه پرونده: 93-471 شماره دادنامه: 884-93/5/27 مرجع رسیدگی: شعبه 
نهم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: عباس روستائی نشانی: اصفهان-خ زینبیه-

عاشق اصفهانی-کوچه اسفند-پالک104 خوانده: پیمان ماکریان نشانی: مجهول المکان 
خواسته: مطالبه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای 
حل اختالف: در خصوص دعوی آقای عباس روستائی به طرفیت آقای پیمان ماکریان 
به خواسته مطالبه مبلغ 26/700/000 ریال وجه دو فقره چک به شماره های 520822-

83/2/25 و 520803-82/12/24 به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی، 
عدم  گواهی  و  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 
نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 
به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به 
نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
ریال   26/700/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  آیین 
تادیه  تاخیر و  بابت هزینه دادرسی و خسارت  بابت اصل خواسته و 470/000 ریال 
اجرای حکم درحق  تاریخ  تا  )82/12/24و83/2/25(  تاریخ سررسید چک موصوف  از 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
 روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:17877 

شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

تمامی واگن ها با سیس��تم تهویه مطبوع 
و وای ف��ای داخل��ی مجهز خواهند ش��د. 
سیس��تم تبلیغاتی الکترونیک��ی جدید با 
نمایش��گرهای پویا نیز جایگزین تبلیغات 
کاغ��ذی قدیمی خواهند ش��د. اس��تودیو 
طراحی انگلیسی»پریس��ت م��ن گود«از 
پروژه قطارهای مترو ب��دون راننده آینده 
لندن رونمایی کرده است. این تیم طراحی 
به مدت سه سال با مرکز حمل و نقل لندن 
همکاری داشته تا نس��ل آینده قطارهای 
مترو برای قدیمی ترین سیستم مترو جهان 
را معرفی کند.   س��بک معاص��ر قطارهای 
جدید در طراحی داخلی آن ه��ا نیز ادامه 
یافته اس��ت. بر همین اس��اس، واگن های 
س��نتی جدا از هم ب��ه محی��ط راحت تر و 

منسجم یک استوانه طوالنی که کل طول 
قطار را در ب��ر می گیرد، تبدیل ش��ده اند.    
طراحی این قطارها هماهنگی بیشتری با 
درهای دو تایی دارد. سیس��تم در بزرگتر 

قطاره��ای جدید دسترس��ی آس��ان تر و 
سریع تر مس��افران به قطار را فراهم کرده 
 و ارائه خدمات بهینه تر را موجب می شود. 
  بنابر اعالم »پل پریست من«، مدیر پریست 

من گود، طراحی داخل��ی قطارهای مترو 
جدید تحت تاثیر تجربه قابل توجه تیم این 
شرکت در زمینه طراحی صنعت هوانوردی 
صورت گرفته اس��ت. با این وج��ود، رنگ 
های قرم��ز، خاکس��تری گ��رم و ذغالی با 
نگاهی به میراث مترو لن��دن، و معماری و 
 چش��م اندازهای معاصر این شهر انتخاب 
شده اند. در حقیقت، تیم طراحی پریست 
من گ��ود معرف��ی محصولی زیبا، س��اده، 
کاربردی و ب��ا قابلیت تعمی��ر و نگهداری 
باال را مد نظر داشته اس��ت.  اگرچه ناوگان 
جدید مترو لندن تا س��ال 2020 عملیاتی 
نخواهد شد اما قطارهای جدید برای پوشش 
پیکادلی، باکرلو، سنترال و واترلو، و خطوط 

شهری برنامه ریزی شده اند. 

برای پی بردن به اینک��ه تا چه حد آدم راحتي هس��تید یا برعکس 
بیش ازحد به خودتان وزندگی ت��ان گیر مي دهید وزندگی را به کام 
خود و دیگران تلخ مي کنید و اینکه آیا همسر یا نامزدتان هم فردی 
است که زندگی را بیش ازحد سخت می گیرد یا خیر، می توانید این 
تس��ت را باهم انجام دهید و در مورد نتیجه به دست آمده با یکدیگر 

گفت و گو کنید.
به همه مسائل دید مثبت داشته باشيد

شادکام بودن کار سختی نیست؛ اگرچه در جامعه متمدن کنونی، 
انسان ها ارزش زیادی برای تفکر تعقل قائل هستند و کمتر به عواطف 
اهمیت می دهند. انسان بدون عاطفه احساس پوچی می کند چراکه 
بسیاری از مفاهیم زیباشناختی از عواطف بشر سرچشمه می گیرد. 
برای ش��ادکام بودن فقط کافی اس��ت دید مثبتی نس��بت به همه 
مسائل زندگی داشته باشیم. این گونه می توانیم حتی در سختی های 
اجتناب ناپذیر زندگی شادباش��یم و امیدوار باش��یم سختی ها زود 
می گذرند. ما باید به توانایی خود برای به دست آمده آوردن شادکامی 
ایمان داشته باش��یم. اگر در برابر ناکامی ها کمر خم کرده و خود را 

ناتوان بپنداریم مطمئناً شادکامی از زندگی ما پر خواهد کشید.
درس بگيرید

یکی از موانع موجود در برابر ش��ادکام بودن انسان ها اسنادی است 
که در برابر شکست های خوددارند. اسناد یعنی نسبت دادن چیزی 
به چیز دیگر؛ این اسناد به شکل درونی- بیرونی، پایدار- ناپایدار و 

کلی- جزئی هستند. اگر در برابر ناکامی ها اسنادمان درونی، پایدار 
و کلی باشند یعنی شکس��ت هایمان را به توانایی های درونی خود 
نسبت داده و این ناکامی ها را پایدار و همیشگی بدانیم و آن ها را به 
همه زمینه های زندگی مان ازجمله تحصیلی، شغلی و... نسبت دهیم، 
ناامیدی و افسردگی تمام وجود ما را خواهد گرفت درصورتی که برای 
شادکام زیستن باید این اسناد را تغییر دهیم، یعنی آن ها را بیرونی، 
ناپایدار و جزئی بدانیم. زندگی ما خالی از مشکالت و ناکامی نیست. 
ما باید نحوه برخورد با این مسائل را بدانیم و هر شکستی را به عنوان 
پله ای برای موفقیت به حس��اب آوریم و از ناکامی ها درس گرفته و 

ناامید نشویم.
 نمره سختگيری شما چند است؟

با انجام این تست می توانید متوجه شوید چقدر زندگی را به کام خود 
و شریک زندگی تان تلخ می کنید.نکته: پاسخ مثبت به هر سؤال 5 

امتیاز دارد.
همیشه بدون تعمق کافي چیزهایي مي گویم که بعداً باعث کدورت 

و سوء تفاهم بین من و دیگران مي شود.
همیشه با نگراني به آینده نگاه مي کنم و انتظار پیشامدهاي ناگواری 
رادارم.اکثراً درگذشته زندگي مي کنم. خاطرات و اتفاقات گذشته را 
در ذهنم مرور مي کنم و وقتي حالم را با گذشته مقایسه مي کنم به 

گذشته ام حسرت مي خورم.همیشه کارهاي امروز را به فردا موکول 
مي کنم.اگر کسي به من کوچک ترین اهانتي کند، تمام روزم خراب 

مي شود.
اگر باکسی برخورد کنم که خلق عصبي و تندي دارد به شدت تحت 
تأثیر او قرار مي گیرم.وقتي درست به زندگي ام نگاه مي کنم مي بینم 

که همیشه تمایل داشته ام از کاه کوه بسازم.
وقت��ي باکس��ی روب��ه رو مي ش��وم ک��ه در ن��گاه اول ب��ه دل��م 
 نمي چس��بد، مي دان��م ک��ه هرگ��ز نمي توان��م ب��ا وي رابطه اي

 داشته باشم.

براي اینکه جلوي ناراحتي هاي بعدي را بگیرم تنهایی همه کار ها را 
انجام مي دهم و از کسي کمکي نمي خواهم.

همیشه در درونم پر از فشار است و براي خودم ساعاتی برای آرامش 
فراهم نمي کنم.اگر آن طور که تصور کرده ام در کارم موفق نش��وم 

به شدت خود را به محاکمه مي کشم.
اصاًل حساب وکتاب پولم را ندارم یا آن قدر حساب وکتاب مي کنم تا 
هیچ پولی را بیخودي خرج نکنم، درنتیجه این کار وقتم را مي گیرد و 

برایم مشکل به وجود می آورد.
وقتي مي بینم طرف مقابلم به کاري که انجام مي دهم توجه الزم را 

نمي کند دلم از او می گیرد.
وقتي کسي از من انتقاد مي کند یا به جانم نق مي زند با خودم فکر 

مي کنم که او به من عالقه ندارد.
اگر کاري را ک��ه مي خواهم پیش ن��رود دنیا پیش روی��م تیره وتار 
مي شود.همیشه آدم ها را مقصر مي دانم مگر اینکه خالف آن ثابت 
ش��ود.وقتي در کاري موفقیتي به دس��ت آمده م��ي آورم، موفقیتم 
آن چنان که بایدوشاید به نظرم نمي آید.فکر مي کنم نباید به آدم هاي 
دیگر اعتماد کرد چراکه همه بد مرا مي خواهند.هیچ وقت احتیاج به 

کمک دیگران نداشته ام و ندارم.
رفت��اری را که هرروز انجام مي دهم دوس��ت ن��دارم و اصاًل بیهوده 

دارم زندگ��ي ام را خراب مي کنم.ح��اال امتیازهای به دس��ت آمده 
 را باه��م جم��ع بزنید و تفس��یر امتی��از خ��ود را در زیر مش��اهده

 کنید:
کمتر از 40 :

تبریک مي گوییم. ش��ما زندگي را به کام خودتان تلخ نمي کنید و 
به موقع در مقابل ناکامی ها و شکس��ت ها مي ایستید و از آن ها گذر 
می کنید. زیبایی های زندگی را می شناسید و به طرف مقابلتان هم 
 آن ها را نشان می دهید. می توانید از زندگی در کنار تمام مشکالت

 لذت ببرید.
بین 40 تا 50:

الزم است در رفتار خود تجدیدنظر کنید و جنبه های مثبت زندگي و 
اتفاقات آن را هم در نظر بگیرید تا بتوانید بادید بهتر و انرژی بیشتری 

زندگی خود را زیبا سازید.
باالتر از50:

باید واقعاً به فکر باش��ید و براي تغیی��ر این اف��کار کاري کنید. در 
مورد عباراتي که به آن ها پاس��خ مثبت داده اید ب��ا دقت فکر کنید 
و از خ��ود بپرس��ید: »چرا م��ن این گون��ه فکر می کنم؟« س��پس 
براي تغیی��ر آن برنامه ریزي کنید و با همس��ر یا نام��زد یا بهترین 
دوستتان در این مورد صحبت کنید. اگر این افکار بیش ازحد شمارا 
 ناراحت می کن��د، می توانی��د از متخصصان در ای��ن زمینه کمک

 بگیرید.

مترو لندن به قطارهای بدون راننده مجهز مى شود

چه قدر زندگى را سخت مى گيرید؟

آینه های مجازی اشياء 
موزه ها را زنده مى کند 

فن��اوری نوی��ن امکان 
تماش��ا و حت��ی لمس 
مجازی اش��یاء موجود 
فراه��م  موزه ه��ا   در 

می کند.
کارشناسان اعتقاد دارند 
در آینده افراد می توانند 
از طری��ق آینه ه��ای 
مجازی اشیاء موجود در موزه ها را از نزدیک لمس و حتی آن 
ها را در هوا به صورت مجازی حرکت دهند. گفتنی است، 
آینه های مج��ازی 3 بعدی حتی می توان��د تاریخچه آثار 
باستانی و اشیاء را در کنار آن ها به صورت مجازی و شناور 
در هوا به کاربران نشان دهد.  بررس��ی ها نشان می دهند، 
این ایده توسط دانشمندان دانشگاه بریستول توسعه داده 
ش��ده و حتی می تواند عالوه بر موزه ها برای اسکن مغزی 
 بیماران، فروش اشیاء و انواع لوازم در آینده مورد استفاده 

قرار گیرد. 

 عجيب ترین لباس های 
۱۰۰ سال آینده 

کار شناس��ان اعتق��اد 
دارن��د افراد ب��ا توجه به 
پیشرفت های تکنولوژی 
درآینده زندگی بس��یار 
متفاوتی به نسبت زندگی 
امروز خواهند داش��ت. 
کار شناسان اعتقاد دارند 
در آینده افراد با استفاده 
از پرینتره��ای 3 بعدی ه��ر روز لباس های��ی جدید برای 
خود پرینت گرفته و می پوشند.گفتنی است، همین طور 
پرینترهای 3 بعدی به منابع تامین کننده مواد اولیه برای 
تولید انواع محصوالت مانن��د لوازم خانگ��ی، غذا و حتی 
داروهای بیماری ها متصل می شوند و افراد می توانند مواد 
مورد نیاز خود را به سرعت پرینت کرده و مورد استفاده قرار 
دهند.کار شناسان اعتقاد دارند، نس��ل آینده البسه دارای 
سیس��تم های کنترل درجه حرارت بدن است و می تواند 

مطابق با خواسته فرد تغییر رنگ داده و گرم و سرد شود.

 باهوش ها، خوب
 نمى بينند

پژوهش ه��ای ص��ورت 
گرفته توسط پژوهشگران 
دانش��گاه روچستر نشان 
می ده��د، افراد ب��ا بهره 
هوش��ی )IQ(  باالت��ر در 
مشاهده اش��یاء بزرگتر و 
حرکات پس زمینه دچار 
ضع��ف هس��تند.افرادی 
 که در آزم��ون های بهره هوش��ی نمرات باالتری کس��ب

 می کنند، تنها باهوش محسوب نمی شوند، بلکه پردازش 
اطالعات حس��ی آن ها ب��ا افراد ع��ادی نیز تف��اوت دارد.

پژوهشگران دانشگاه روچستر با نمایش تصاویر ویدئویی 
ثابت و متحرک بر روی صفحه نمایش رایانه، قدرت ادراک 

بصری افراد باهوش و معمولی را مورد ارزیابی قرار دادند.
نتایج بدست آمده نشان می دهد، افراد با بهره هوشی باالتر 
در مشاهده اش��یاء بزرگتر یا حرکات پس زمینه ای دچار 

ضعف بوده و اغلب این تصاویر را نادیده می گیرند.

چاي کوهي به مقدر زی��اد در آمریکا و اروپا پرورش 
مي یابد و معموال به صورت خ��ودرو در میان مزارع 
 گندم و ذرت یافت مي ش��ود . چاي کوهي در اروپا

و آمریکا به نام س��نت جونز ش��هرت دارد و مدتي 
اس��ت که بس��یار معروف شده اس��ت . جالب است 
بدانید ک��ه روغ��ن چاي کوه��ي براي مدت س��ه 
قرن در انگلس��تان تنها داروي زخم ها بوده اس��ت 
. چاي کوه��ي در ای��ران در دامنه کوه ه��اي البرز 
، کرج ، چالوس و مازندران و نقاط غرب ایران به حد 
 زیاد مي روید . در اروپا نانوائ��ي ها این گیاه را خوب

 م��ي شناس��ند زی��را کم��ي از آن را ب��ه در اضافه 
 م��ي کنند ک��ه ن��ان را بهت��ر و خ��وش طع��م تر 
مي کند  گل هاي چاي کوهي به رنگ سفید یا زرد 
مي باشند که در باالي س��اقه به صورت مجتمع به 
چش��م مي خورد . این گل ها کمي معط��ر و داراي 
بوي مخصوصي مي باشد . میوه چاي کوهي به شکل 

کپسول است .
خواص داروئي:  

از نظر طب قدیم ایران این گیاه گرم و خشک است . 
ماده قرمز رنگي که در برگ هاي چاي کوهي وجود 
دارد وبا فشار دادن برگ ها از آن استخراج مي شود 
براي التیام زخم ها و درمان سوختگي ها به کار مي 
رود . براي تهیه جوشانده و یا دم کرده این گیاه باید 
ح��دود یک قاش��ق چایخوري برگ و گل خش��ک 
گی��اه را در دو فنجان آب جوش ریخت��ه و آن را آن 
قدر بجوش��انید تا یک فنجان باقي بماند سپس آن 
را مصرف کنید . به طور خالصه م��ي توان به مورد 
زیر اش��اره کرد : ضد ک��رم معده و روده مي باش��د. 
ادرار آور وقاعده آور اس��ت . گرفتگي صدا را باز مي 
 کند و خلط آور است.براي درمان مرض کزاز به کار

 مي رود. اگر برگ آن را به صورت پ��ودر در آوریدو 
 روي زخم هاي عمی��ق و متعفن بپاش��ید این نوع

 زخم ه��ا را خوب مي کند. درمان کننده اس��هال و 
اسهال خوني است .براي درد دنبالچه بهترین دارو 
است .همان طوري که قبل گفته ش��د این دارو اثر 
بسیار خوبي بر روي افسردگي درد البته اگر سه  روز 
متوالي از این دارو استفاده شود حاالت افسردگي را از 
بین برده بي خوابي را مداوا مي کند و بیماران اعتماد 

به نفس خود را باز مي یابند .

صاحب امتياز : شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره
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نش��انی : اصفهان، خيابان ارتش، جنب پل حسين آباد، ساختمان 119، 
واحد 3

 عشق ثروت و موفقيت!
کدام را مى خواهيد؟

زنی از خانه بیرون آمد و سه پیرمرد را با چهره های زیبا جلوی 
 در دید.به آن ها گفت: » من ش��ما را نمی شناس��م ولی فکر

 می کنم گرسنه باشید، بفرمائید داخل تا چیزی برای خوردن 
به شما بدهم.«

 آن ها پرسیدند:» آیا شوهرتان خانه است؟«
 زن گفت: » نه، او به دنبال کاری بیرون از خانه رفته.«

  آن ه��ا گفتن��د: » پس ما نم��ی توانی��م وارد ش��ویم منتظر
 می مانیم.«

 عصر وقتی شوهر به خانه برگشت، زن ماجرا را برای او تعریف 
کرد.

 شوهرش به او گفت: » برو به آن ها بگو شوهرم آمده، بفرمائید 
داخل.«

  زن بیرون رفت و آن ها را به خانه دع��وت کرد. آن ها گفتند: 
» ما با هم داخل خانه نمی شویم.«

 زن با تعجب پرس��ید: » چرا!؟« یک��ی از پیرمردها به دیگری 
اشاره کرد و گفت:» نام او ثروت است.« و به پیرمرد دیگر اشاره 
کرد و گفت:» نام او موفقیت است. و نام من عشق است، حاال 

انتخاب کنید که کدام یک از ما وارد خانه شما شویم.«
 زن پیش ش��وهرش برگش��ت و ماجرا را تعریف کرد. شوه�ر 
گفت:» چه خوب، ث�روت را دعوت کنیم تا خانه مان پر از ثروت 
شود! « ولی همسرش مخالفت کرد و گفت:» چرا موفقیت را 

دعوت نکنیم؟«
  فرزند خانه که س��خنان آن ها را می ش��نید، پیش��نهاد کرد

:» بگذارید عش��ق را دعوت کنیم تا خانه پر از عشق و محبت 
ش��ود.« مرد و زن هر دو موافق��ت کردند. زن بی��رون رفت و 

گفت:» کدام یک از شما عشق است؟ او مهمان ماست.«
 عشق بلند ش��د و ثروت و موفقیت هم بلند ش��دند و دنبال او 

راه افتادند. زن با تعجب پرسید:» شما دیگر چرا می آیید؟«
 پیرمردها با هم گفتند:» اگر ش��ما ثروت یا موفقیت را دعوت 
می کردید، بقیه نمی آمدند ولی هرجا که عشق است ثروت و 

موفقیت هم هست! «
 آری... با عش��ق هر آنچه که می خواهید می توانید به دست 

آوردید.
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 پایيز با رنگ آميزی خاص و منحصر به فرد برگ هایش، انسان را مجذوب مى کند، پایيز یکى از زیباترین فصل هاست؛ این فصل مانند یک تابلوی زیبای نقاشى چشم را خيره
 مى  سازد و خش خش برگ های خشک زیر پای عابران مانند یک ملودی زیبا مى ماند که گوش را نوازش مى دهد.
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