
سایهفالکتازسرایرانیاندورمیشود
تارسیدن به 
قله های رفیع 
وساحل مقصود 
راهی نیست  

موسسه مطالعاتي اقتصاد ايران نیز به تازگی پیش بینی کرد 
 »شانس« از کجا
2 نشأت می گیرد

دريافت کارمزد از کارت خوان ها 
دوباره بررسی می شود  45

 ستاره ها  به راديوی  
اصفهان می آيند    

مشموالنخودراتا۲۲بهمن
معرفیکنند

ذوبآهناصفهانباالتریننشان
صادراتيراگرفت

راهاندازینخستینمرکزپردازش
پسماندخشککشوردراصفهان

اصفهانمیزبانجشنوارهتئاتر
معلوالنآفتابمیشود

اجرایطرحویژهبرخوردبا
تاکسیرانانمتخلفدراصفهان
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جشنواره استانی عشاير
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 هوای اصفهان  قابل
 تنفس شد

     استاندار اصفهان گفت: با توزیع بنزین و گازوئیل یورو ۴ 
در استان میزان گوگرد و مواد سرطان زا موجود در هوای 

اصفهان به صورت چشمگیری کاهش یافته است.
رسول زرگر پور مسئله زیست محیطی در استان اصفهان 
و به خصوص ش��هر اصفهان را یکی از مشکالت و مسائل 
اساس��ی و حیاتی و از مطالبات اصلی مردم عنوان کرد و 

اظهار داشت: این موضوع با توجه به اثرات مخربی که...

3

اسیدپاشاصفهاندرتیزاب
مجازات

اسیدپاشی های اصفهان زنجیره ای نیست

4

3

3

 رئیس دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم در 
اصفهان در حالی از برگزاری ششمین همایش 
بین المللی ادی��ان توحیدی در س��ال اقتصاد و 
فرهنگ با عزم مل��ی و مدیریت جه��ادی خبر 
داد که اصفهان را مهد گفتگوی ادیان توحیدی 
جهان طی 113 سال گذشته به همت آقا نوراهلل 

نجفی عنوان کرد.
حجت االس��الم حبیب رضا ارزانی گفت: اولین 

گفتگوی اسالم و مسیحیت 113 سال پیش...

معاون توس��عه مدیری��ت و مناب��ع وزارت امور 
اقتصاد و دارایی گفت: رتبه های نخست تا سوم 
رشته های اقتصاد، مدیریت و حسابداری و علوم 
اداری از دانش��گاه های تراز اول کشور در وزارت 

امور اقتصاد و دارایی جذب می شوند.
احمد صادق��ی گلمکانی از شناس��ایی نخبگان 
کش��ور خبر داد و اظه��ار کرد: تا پایان امس��ال 
جوانان برگزیده واجد ش��رایط استخدام در این 

وزارتخانه فراخوان...

انتساب اسیدپاشي به آمرين به معروف و نهي از منکر، محکوم است
 سردار آقاجانی :متأسفانه پیرامون اين حادثه شايعات گوناگونی از سوی افراد غیرمسئول و برخی شبکه های اجتماعی 

مطرح شده است 

 اصفهان آغازگر گفتگوی
ادیان توحیدی

 نخبگان در وزارت اموراقتصاد
 و دارایی جذب می شوند
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آگهیفراخوان
شرکتفوالدمبارکهاصفهان

روابطعمومیشرکتفوالدمبارکهاصفهان
)کد آگهی  :ر- 930106(

مهلت ارسال مدارک موضوعشمارهنوع فراخوان رديف 

انجام عملیات بومی سازی کامپیوتر های دستگاه ضخامت سنج ناحیه نورد گرم 48365030مناقصه 1
1393/8/17شرکت فوالد مبارکه

1393/8/20راهبری مجموعه فرهنگی ، ورزشی و تفریحی فردوس شرکت فوالد مبارکه 48380981مناقصه۲

1393/8/10خرید 10 تن مس48378575تمدید مناقصه3

1393/8/6خرید 200 تن آلکالین مورد نیاز خط قلع اندود48380224مناقصه 4

5
تجدید آگهی 

فراخوان 
عمومی

خرید 2 دستگاه آمبوالنس به همراه کلیه تجهیزات و مطابق با استاندارد های 48371899
1393/8/6مربوط جهت واحد اورژانس فوالد مبارکه

جهت دريافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانی : www.msc.ir مراجعه فرمايید.

آگهیمناقصهعمومیمرحلهدوم

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه تا سقف مبلغموقعیتعملیات رديف

ضلعجنوبیترمینالشرقتکمیلساختماناداریسازماناتوبوسرانی1
5/000/000/000ریالپنجمیلیاردریالشهرضا

۲50/000/000ریال

دویستوپنجاهمیلیونریال

3/000/000/000ریالسهمیلیاردریالخیابانمدینهاحداثمجموعهفرهنگیاختصاصیبانوان۲
150/000/000ریال

صدوپنجاهمیلیونریال

شهرداریشهرضا

چاپ اول

شهرداری شهرضا در نظر دارد از طريق مناقصه عمومی پروژه های ذيل را به پیمانکاران واجد شرايط واگذار  نمايد.

 لذا پیمانکاران دارای صالحیت فنی و رتبه بندی میتوانند از تاريخ درج آگهی تا ساعت 13  روز  پنج شنبه  مورخ 1393/08/08    
 هم�ه روزه بجز اي�ام تعطی�ل جهت دريافت اس�ناد و م�دارک به ش�هرداری مراجع�ه و حداکث�ر تا پاي�ان وقت اداری روز ش�نبه 

مورخ 1393/08/10جهت تسلیم مدارک  به دبیرخانه محرمانه شهرداری اقدام نمايند .
 مبالغ س�پرده ش�رکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی و يا واريز وجه نقد به حس�اب 3100000052002  شهرداری شهرضا 

میباشد.
تاريخ گشايش اسناد : روز يک شنبه مورخ 1393/08/11 در محل شهرداری 

www.shahreza.ir : سايت اينترنتی شهرداری



اخبار کوتاهيادداشت

 عراقچی: می توان تا سوم آذر
 به جمع بندی رسید

عضو ارش��د تیم مذاکره کننده هس��ته ای بابی��ان این که در 
مذاکرات هس��ته ای هنوز در همه موضوع��ات میان دو طرف 
اخت��اف وج��ود دارد، گفت: اگر ط��رف مقابل حس��ن نیت 
داشته باش��د و مقداری هم به ایده ها و گزینه های جمهوری 
اسامی ایران توجه بیش��تری کند، می توانیم تا قبل از 3 آذر 

به جمع بندی برسیم.
سید عباس عراقچی در جمع خبرنگاران به اختافات موجود 
میان ایران و 1+5 اش��اره کرد و اظهار داش��ت: هنوز در همه 
موضوعات میان دو طرف اخت��اف وجود دارد و تاکنون هیچ 

توافقی حاصل نشده است.
وی افزود: بااین حال درباره این اختافات، ایده ها و گزینه های 
مختلفی مطرح و بررسی ش��ده که این روند در نشست بعدی 

هم ادامه خواهد داشت.

برگزاری مجمع بزرگ مبلغان استان 
رئیس دارالمبلغان دفتر تبلیغات حوزه علمیه اصفهان گفت: 
مجمع بزرگ مبلغان اس��تان اصفهان روز پنج شنبه با حضور 
رئیس دفتر تبلیغات اس��امی حوزه علمیه ق��م در اصفهان و 

با تجلیل از ۷ نفر ار مبلغان شاخص استان برگزار می شود.
حجت االسام والمس��لمین امیر ارزانی اظه��ار کرد: مجتمع 
بزرگ مبلغان اس��تان اصفهان هرس��ال 2 بار در آس��تانه ماه 
مبارک رمضان و ماه محرم برگزار می ش��ود که بیش از هزار 
و 100 نفر مبل��غ از اصفهان به مناطق مختلف اس��تان اعزام 

می شوند.
وی با اشاره به برگزاری جلسات توجیهی برای مبلغان استان 
در ماه محرم بیان کرد: ن��کات آئین نامه های تبلیغی به عنوان 
ره توشه به مبلغان داده می ش��ود و برگزاری دانش افزائی برای 
گروه های س��نتی مختلف، برگزاری کارگاه های آموزش��ی، 
ارتباط با مردم و مدارس ازجمله اقداماتی اس��ت که مبلغان 
در م��اه محرم در شهرس��تان ها و روس��تاهای اس��تان به آن 

می پردازند.

 نمايشگاهی برای آشنايی 
 بافرهنگ ايثار در نجف آباد 

جانشین لشگر ۸ نجف اش��رف از برپایی نمایشگاه نجف آباد 
نیم قرن و حضور و حماسه والیی در نجف آباد خبر داد و گفت: 
این نمایشگاه امروز )سه شنبه( با حضور علی الریجانی رئیس 

مجلس شورای اسامی افتتاح می شود.
سیف اله رش��ید پور اظهار کرد: برگزاری کنگره ملی شهدای 
نجف آباد فرصتی برای فرهنگ سازی و آشنایی بافرهنگ ایثار 

و شهادت به نسل جوان است.
وی افزود: نمایشگاه نجف آباد نیم قرن و حضور و حماسه والیی 
یکی از برنامه های مهم این کنگره در راستای معرفی عملکرد 
شهرس��تان نجف آباد در فضایی به وسعت 6 هزار مترمربع در 

قالب 30 غرفه ایجاد شده است.
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مراسم افتتاحیه هشتمین همایش ملی نخبگان جوان با حضور حجت االسام حسن روحانی 2
رئیس جمهور، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان، 
مسئوالن، اساتید کشور و نخبگان جوان امروز سه شنبه در سالن اجاس سران برگزار می شود.
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مصاحب��ه همزمان و مفصل هش��ت نماین��ده مجلس با 
خبرگزاری مجلس بانام »همسویی برنامه های صداوسیما 
با رس��انه های بیگانه برای تضعیف نظ��ام« آخرین پرده 
از اعتراض نماین��دگان مجلس به آن چیزی اس��ت که 
آن را مس��خره کردن مجلس می دانند؛ آیا در این روند، 
تنها رسانه ها مقصرند؟پیش ازاین، دکتر علی الریجانی، 
رئیس مجلس شورای اس��امی نیز از رسانه ها خواسته 
بود تا نگاهشان به مجلس »تمس��خرآمیز« نباشد. آقای 
الریجانی ش��نبه هجدهم مرداد در س��خنرانی خود به 
مناس��بت »روز خبرنگار« از مجلس ش��ورای اس��امی 
به عنوان »پایگاه مهم جمهوریت« نام برد و به همه هشدار 
داد »اگر نهاد جمهوریت در کش��ور خسران ببیند، همه 
خس��ارت می بینند«. رئیس مجلس به طور خاص از سه 

موضوع »ساپورت، وازکتومی و اشتباه امایی در نگارش 
یک طرح )درج عبارت ام پی تی به جای عبارت ان پی تی(« 
در حکم موضوعاتی نام برد که طرح آن  در مجلس شورای 
اسامی، به »تمسخر« مجلس منجر شد. سخنان هشت 
نماینده ای که بی سابقه همزمان انتقادات خود را متوجه 
صداوس��یما کرده اند و البته جهت گی��ری انتقاد خود را 
متوجه شخص رئیس س��ازمان نموده اند، شاید از زاویه 
مهم مورداشاره رئیس مجلس نباشد، ولی نکته مهم آن 
این است، هرچند نمایندگان مجلس در دوره چهارساله 
نمایندگی خود، تقریباً از هر نظارت��ی معاف اند، به مرور 
تعداد بیش��تری از آن ها مدعی هس��تند و یا دس��ت کم 
احس��اس می کنند که برخی رس��انه ها در حال مسخره 
کردن آن ها هستند. هرچند نمی توان با قاطعیت مطمئن 

بود آن چیزی را که نمایندگان مجلس »مسخره کردن« 
می نامند، واقعاً مسخره کردن است یا طنز یا عیب جویی 
یا تخریب یا هر چیز دیگری، آمارهای مجالس گذش��ته 
نشان می دهد به طورکلی رضایت از نمایندگان مجلس در 
سطح پایینی است. شرایط سیاسی ایران در همه سال های 
گذش��ته متغیر بوده و مس��ائل مختلفی در جابجایی در 
ترکیب مجلس مؤثر بوده است که شهادت شمار بسیاری 
از نمایندگان یک دوره، رد صاحیت نمایندگان در یک 
دوره در انتخابات دوره بعد و مسائلی مانند آن تنها بخشی 
از این دالیل است، ولی به هرحال، تعداد نمایندگانی که 
توانس��ته اند در مجلس بعد بمانند، هم��واره کمتر از ۴0 
درصد بوده اس��ت و اکنون کمی بیش از یک سال مانده 
به انتخابات مجلس، برخی به آسانی از تغییر ۹0 درصدی 
ترکیب مجلس سخن می گویند که البته با واقعیت فاصله 
خواهد داشت. وقتی که نزدیک به ۷0 درصد مجلس هشتم 
در مجلس نهم از بهارستان بیرون رفتند، مماشات در برابر 
مشکات دولت قبل، ارتباط نامناس��ب نماینده با مردم 
حوزه انتخابیه و پاس��خگو نبودن به خواسته های آن ها، 
دلیل تغییر وسیع در ترکیب مجلس دانسته شد. واقعیت 
این است که عملکرد مجلس هشتم و نهم تفاوت چندانی 
ندارد این  در حالی اس��ت که راه جدی��دی برای نظارت 
مردم و یا هر نهادی دیگر بر کیفیت عملکرد نمایندگان 
مجلس وجود ندارد، کار نمایندگان روز به روز بیشتر زیر 
ذره بین افکار عمومی می رود. اکنون طرح های موردنظر 
نمایندگان پیش از اینکه در صحن بررسی شود، از سوی 

افکار عمومی بررسی می شود.
 فهرست نمایندگانی که در هر جلس��ه مجلس تأخیر یا 
غیبت می کنند، به آگاهی مردم می رسد و مردم روز به روز 
از محتوای نطق نمایندگان مجلس بیشتر مطلع می شوند. 
در پایان باید گفت، تا هنگامی که این شرایط تغییر نکند، 
احتماالً روز به روزشمار بیش��تری از نمایندگان مجلس 
همین احساس��ی را خواهند داشت که اکنون این هشت 

نماینده مجلس بر زبان آورده اند.

شبکه تلویزیونی پرس تی وی در خبری فوری و زیر نویس 
اعام کرد خبرنگار این ش��بکه در ترکیه در زمان بازگشت 
از محل تهیه گ��زارش، در حادث��ه رانندگی ج��ان خود را 
ازدس��ت داده است.سربس نظری، س��ردبیر پرس تی وی ، 
عنوان کرد: با توجه به اظهارات دو روز قبل خانم سرنا شیم 
خبرنگار پرس تی وی مبنی بر اینکه مورد تهدید و تعقیب 
قرارگرفته است، مرگ وی مشکوک بوده و در شرایط مبهمی 
در نزدیکی مرز ترکیه و سوریه رخ داده است.وی اضافه کرد: 
ساعت 12:30 به وقت تهران ما با س��رینا شیم مصاحبه ای 

درباره کوبانی داش��تیم و قرار بود در بخش خبری س��اعت 
1۴:30 نیز گفتگویی با این خبرنگار داشته باشیم  بااین حال 
هنگامی که ما در این س��اعت و بر مبنای قرار پیشین با وی 

تماس گرفتیم، موفق به گفتگو نشدیم.
س��ردبیر پرس تی وی اضافه ک��رد: تا اینک��ه بعدازظهر به 
مسئوالن پرس تی وی خبر دادند که وی در حادثه رانندگی 
در مرز ترکیه کشته شده است.وی بابیان اینکه دو روز قبل 
سرنا شیم در مصاحبه با پرس تی وی عنوان کرد مورد تهدید 
و تعقیب قرارگرفته و متهم به جاسوسی شده، همین مسئله 

مرگ وی را مشکوک ساخته است.گفتنی است سرنا شیم، 
خبرنگار شبکه پرس تي وي دو روز پیش اعام کرد آنکارا وي 
را به جاسوسي متهم کرده که احتماالً دلیلش پوشش اخبار 
مربوط به موضع ترکیه در قبال تروریس��ت هاي داعش در 

کوباني و مناطق اطراف آن بوده است.

چرا صحبت از مسخره کردن مجلس باب شده است؟

مرگ مشکوک خبرنگار »پرس تی وی« در ترکیه

میزان رضایت از نمایندگان مجلس  در آمارها

حضور رئیس جمهور  در همایش ملی نخبگان

سرمقاله واشنگتن پست:

بايد با تداوم کاهش قیمت نفت 
به ايران و روسیه فشار وارد کرد

کاهش قیمت نفت خام اوپک که از چند ماه گذش��ته 
آغازش��ده، همچنان س��یر نزولی خود را دارد، به زعم 

بسیاری از کارشناسان این کاهش درنهایت در عدد
 ۹0 دالر بای��د می ایس��تاد، اما هفته گذش��ته کاهش 
قیمت نفت به زیر ۸5 دالر در ش��رایط فروش��ندگان 
 نفت اثرگ��ذار بوده و وضعیت این ب��ازار را دچار تاطم 

کرده است.
ام��ا روزنام��ه واشنگتن پس��ت در س��رمقاله خود در 
اظهارنظری خصمانه عنوان کرده است که باید تاش 
کرد تا روند نزولی قیمت نفت در بازارهای جهانی ادامه 
یابد تا از این طریق بر ایران، روس��یه و ونزوئا فش��ار 

وارد شود.
روزنامه واشنگتن پست روز یکشنبه در سرمقاله خود به 
بحث کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی پرداخته 
و نوش��ته اس��ت که باید تاش ک��رد با پایی��ن آوردن 
بیش ازپیش قیمت نفت، از آن به عن��وان ابزاری برای 
افزایش فشارها بر ایران، روسیه و ونزوئا استفاده کرد.

این روزنامه بابی��ان اینکه کاهش م��داوم قیمت نفت 
می تواند این سه کش��ور را تحت فشار قرار دهد، نوشته 
است: »سیاست خارجی شدیداً ضدآمریکایی این سه 
کشور در س��ال های اخیر، تا حد زیادی با درآمد رو به 
رشد نفت تغذیه شده است«.واشنگتن پست با اشاره به 
مؤلفه ضدآمریکایی بودن این س��ه کشور نوشته است: 
»کاهش قیمت ها می تواند با اثر ناش��ی از تحریم های 
بین المللی علیه ایران و روسیه تلفیق شود«.این روزنامه 
سپس با تش��ریح وضعیت اقتصادی س��ه کشور آورده 
است: »اراده و توان روسیه، ایران و ونزوئا برای چالش 
با ایاالت متح��ده و نظم پس از جنگ س��رد، با افزایش 
 مداوم قیمت نف��ت از آغاز قرن، به ص��ورت مداوم باال

 رفته است. 
اگر این کاه��ش ب��رای چند س��ال ادامه پی��دا کند، 
که ام��ری امکان پذی��ر هم به نظ��ر می رس��د، عواید 
ژئوپلیتیک��ی حاص��ل از آن، حتی می توان��د از منافع 
 م��ادی مصرف کنن��دگان )در غ��رب( ه��م بیش��تر

 باشد«.
س��رمقاله واشنگتن پس��ت که به وضوح تاش آمریکا 
برای آغاز جنگ نفتی را آش��کار می کند، تائیدی است 
بر تحلیل ه��ای روزهای اخیر مبنی ب��ر اینکه ریاض با 
همراهی واشنگتن برای پیشبرد اهداف سیاسی خود، 
سعی در اس��تفاده از اهرم نفت باهدف فشار بر رقبای 

خود رادارند.

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی)ره( گفت: اصطاح »خوش شانسی« 
به افکار و عقاید انس��ان وابس��ته اس��ت؛ بعضی از تحقیقات انجام شده در 
کشورهای غربی نشان می دهند افرادی که خود را خوش شانس می دانند، 

شانس آن ها همان بازخورد افکار و عقایدشان است.
یکی از موضوعاتی که از دیرباز در جامعه ما و در جوامع مختلف موردتوجه 
قرارگرفته، اعتقاد به مسئله ش��انس است، بارها از افراد گوناگون شنیده ایم 
که می گویند فانی خوش شناس و یا بدشانس است و یا اینکه چه چیزهایی 
برای انسان خوش شانس��ی می آورد لذا هر رویداد خوب و بدی را به شانس 
نسبت می دهند و درواقع با این کار به نوعی اراده و اختیار انسان را زیر سؤال 

می برند.
- شانس از کجا نشأت گرفته است

- خوش شانسی و بدشانسی تا چه اندازه صحت دارد
- ارتباط خوش شانسی و بدشانسی با نگرش انسان ها بر زندگی

-تأثیر اعتقاد به خوش شانسی و بدشانسی در زندگی
- نگاه قرآن و اسام به مقوله شانس

- تفاوت قرعه کشی و شانس
- دستاوردهای اعتقاد به شانس

این ها سؤاالتی است که در ذهن بسیاری از افراد نقش می بندد و بخشی از 
باورها و اعتقادات آن ها را شکل می دهد.

گفت وگوی فارس  با حجت االس��ام ابوالفضل س��اجدی عضو هیئت علمی 
مؤسسه آموزش��ی و پژوهش��ی امام خمینی )ره( پیرامون جایگاه اعتقاد به 

مسئله »شانس و خرافه« به این سؤاالت پاسخ می دهد.
وی در ابتدا اظهار داشت:  اصل کلمه »شانس« فرانسوی و به معنای فرصت 
است و ظاهراً در معنای فارسی قدیم، این واژه وجود نداشته و به تدریج وارد 
زبان فارسی شده است و ش��اید این اندیشه خالی از نکته نباشد که فرهنگ 

خودمان چنین چیزی را در برندارد.
 اعتقاد به شانس، روح ناامیدی را در انسان به وجود می آورد

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهش��ی امام خمینی )ره( در پاسخ 
به این سؤال که آیا واقعاً شانس به معنای رایجش حقیقت دارد یا نه، عنوان 
کرد: در پاسخ به این سؤال باید عرض کنیم بستگی دارد به این که ما شانس 
را به چه معنا بگیریم؛ اگر شانس به این معنا باش��د که در این عالم، بعضی 
از امور از روی تصادف  و اتفاق روی داده و بدون علت محقق می ش��وند این 
سخن، سخنی ناتمام و ناصواب است چراکه هر چیزی در این جهان مبتنی 

بر علل خویش است و بر اساس آن محقق می شود.
وی ابراز داشت: اما اگر شانس به این معنا باشد که ممکن است چیزی محقق 
شود درحالی که من از علت آن آگاهی الزم را ندارم به این معنا یعنی تحقق 
اموری که من به همه آن علم ندارم در این صورت قابل پذیرش است ازاین رو 
بسیاری از مسائل در این عالم می تواند اتفاق بیفتند که من از علت آن خبر 
ندارم؛ البته حقیقتاً نباید عنوان شانس را بر آن بگذاریم چون آن معنای رایج 

ذهنی شانس، بدون علت بودن آن است که من نقشی در تحقق آن ندارم.
ساجدی ادامه داد: عاوه بر این که این اعتقاد، آثار روانشناسی منفی ای در 
پی دارد و سبب ضعف مدیریت و سستی انسان در انجام امور می شود چه بسا 

روح ناامیدی را ایجاد می کند درعین حال که سخن اشتباهی هم است.
 وی اظه��ار داش��ت: البته همان طور که قب��ًا هم عرض ش��د خوش بینی و 
حسن ظن به خداوند مثبت بوده و می تواند آثار خوبی را در پی داشته باشد، 
اگر کسی به جهان خوش بین باش��د زمینه یکسری راحتی ها و نعمت هایی 
را برای خویش فراهم می کند. لذا اگر شخص را خوش شانس بدانیم به این 
معنا که انسان خوش بینی است صحیح است. اما بعضی از افراد بسیار نسبت 
به جهان آفرینش، خداوند و حتی به خودش��ان نیز بدبین هس��تند، برخی 

»تَُطّیر« داشته و همه چیز را به فال بد می گیرند درحالی که اسام از فال بد 
زدن و نوعی نگاه منفی داشتن را به دلیل این که آثار روانی و بیرونی منفی آن 

شامل حال انسان نشود او را از این مسئله بازداشته است.
اصطالح »خوش شانسی« به افکار و عقايد انسان وابسته است  

عضو هیئت علمی مؤسس��ه آموزشی و پژوهش��ی امام خمینی )ره(، عنوان 
کرد:  ما در روایات داریم که ائمه اطهار )ع( می فرمایند به خداوند حسن ظن 
داشته باشید و بر اس��اس آن ظنی که به خداوند دارید خدا با شما برخورد 
می کند اما این سخن بدان معنا نیست که ما خطا، گناه، دزدی و ظلم کنیم 
و حسن ظن هم  داشته باش��یم در این صورت خداوند متعال صریحاً به ما 
وعده عذاب داده است بنابراین اگر ما وظایفمان را به درستی انجام دهیم و 

درعین حال خو ش بین هم باشیم این نوع خوش بینی می تواند مؤثر باشد.
وی تصریح کرد: به طورکلی تا حدودی این اصطاح »خوش شانسی« به افکار 
و عقاید انسان وابسته است؛ بعضی از تحقیقات انجام شده در کشورهای غربی 
نش��ان می دهند افرادی که خود را خوش شانس می دانند، مشاهده شده که 
شانس آن ها همان بازخورد افکار و عقایدشان است یعنی خوش بینی آن ها 
نسبت به خود و حوادث پیرامونشان است که احساس خوش شانسی را برای 
آن ها به ارمغان می آورد و چون نگاه مثبتی به رویدادها و جهان دارند این نوع 

نگرش در زندگی آن ها اثرگذار است.
 راهکاری برای مصون ماندن از خوش شانس�ی و بدشانسی در 

زندگی
س��اجدی بابیان اینکه در این عالم، تمام امور تابع عل��ل خویش بوده و ما از 
بعضی علل آن خبر نداریم، گفت: راه حل اینکه ما به این نوع نگاه منفی مبنی 
بر »محوریت شانس« مبتا نشویم این است که یک نگاه جامع به تمام علل 
عالم داش��ته باش��یم و فقط در علل مادی که تحت علم و فهم ما قرار دارد، 
محدود نشویم.وی بابیان اینکه آیات متعددی در قرآن کریم وجود دارد که 
بیانگر آن است که حوادث این عالم با رفتار انسان ارتباط دارد، ابراز داشت: 
َئٍة َفِمن نَّْفِسَک« یک قاعده  آیه ۷۹ سوره مبارکه نساء »َما أََصابََک ِمن َس��ِیّ

کلی به ما می دهد و آن اینکه هر بدی که به شما می رسد این دستاورد عمل 
خود انسان اس��ت ازاین رو عمل خود ما می تواند منش��أ بدی های ما باشد و 
این آیه بیانگر آن است که بخشی از بدی هایی که داریم منشأ رفتار و یا سوء 

اختیار خودمان است.
 بر اساس آيات قرآن اگر شانس به معنای اينکه حادثه ای بدون 

علت باشد، اشتباه است
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(، افزود: البته 
گاهی اوقات سوء رفتار پدر و مادر، دوستان و یا اقوام، مشکلی را برای شخص 
درست می کند و ظاهراً در حق ما ظلم می شود در اثر ارتکاب رفتار سوء یک 
فرد ما متحمل ضرر می شویم. لذا آن مقداری از مشکات که منشأ آن خود 
فرد نباشد اگر در زندگی وی حاکم شود در قبال تحمل آن ها پاداش ویژه ای 

می بیند که جبران این مشکات را می کند.
وی عنوان کرد: اگر منشأ تفاوت ها خطاهایی بود که دیگران انجام داده اند و 
منشأ آن سوء اختیار خود فرد نیست این باها و مشکات با پاداشی که در 

آن دنیا در پاسخ آن ها دریافت می کنیم جبران خواهد شد. 
 لذا الزمه اختیار انسان، این تفاوت ها و مش��کاتی است که برای افراد پیدا 
می شود و اگر مقدمات الزم را در این جهان فراهم کنیم یعنی؛ گناه نکنیم، 
تدبی��ر الزم را در زندگی داش��ته و در ام��ور مختلف دقت ک��رده، از عقل و 
کارشناسی های عقلی و روایات بهره ببریم بس��یاری از مشکاتی که برای 
دیگران ایجاد می شود برای ما رقم نخورده و می توان خود را تا حدود زیادی 

در برابر مشکات حفظ کرد.
ساجدی با اشاره به آیه ۴1 سوره مبارکه روم مبنی بر »َظَهَر الَْفَساُد فِی الَْبِرّ 
َوالَْبْحِر بَِما َکَسَبْت أَیِْدی الَنّاِس«، اظهار داشت: اگر خداوند متعال می فرماید 
به واس��طه کار مردم در دنیا فساد گس��ترش پیدا می کند، واقعاً همین طور 
اس��ت امروزه مش��اهده می کنیم که آمریکا، داعش، القاعده و تروریست ها 
چه باهایی بر س��ر مردم می آورند.وی یادآور شد: ناگفته نماند گاهی خود 
شخص کاری انجام می دهد که فساد را در زندگی اش پدید می آورد و گاهی 

هم ممکن اس��ت فرد قدرتمند دیگری مرتکب این امر شود بنابر این آیات 
قرآن کریم نش��ان می دهد ش��انس به معنای این که حادثه ای بدون علت 
ا َکُفوًرا« ما انسان را هدایت  ا َشاِکًرا َوإَِمّ ِبیَل إَِمّ باشد، نداریم؛ »إِنَّا َهَدیَْناُه الَسّ
می کنیم اما ممکن اس��ت او راهنمایی را بپذیرد و سپاسگزار باشد و ممکن 
است که هدایت را نپذیرد که در این صورت نتایج بدی را برای او و دیگران 

در پی خواهد داشت.
نگهداری »نعل اسب« در خانه، ازجمله خرافاتی است که بعد از 

حادثه کربال رواج يافت
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش��ی و پژوهشی امام خمینی )ره(، گفت:  با 
ی«؛ برای انسان بهره ای نیست مگر  توجه به آیه »لَّْیَس لِْلِنَساِن إاَِلّ َما َس��عَ
تاشی که انس��ان خودش انجام می دهد، که بیانگر آن است اسامی جبر 
را نمی پذیرد همچنین امام صادق )ع( در روایت��ی می فرمایند »ابی اهلل ان 
یجری االمور اال باالسباب« خداوند اِبا دارد از این که امور بدون سبب محقق 
کند اما اسباب امور متفاوت اند؛ گاهی این اس��باب خارج از اختیار انسان و 
گاهی تحت اختیار انسان است لذا این که بگوییم مسئله شانس، هیچ علتی 
ندارد قابل قبول نیست.وی خاطرنشان کرد:  بعضی از چیزهایی که می گویند 
خوش شانسی می آورد مانند نگهداری »نعل اسب« در خانه، ازجمله خرافاتی 
اس��ت که بعد از حادثه کربا بعضی از افراد به آن دامن زدند همان طور که 
بعضی از فرقه های اسامی متأسفانه دهه محرم را جشن می گیرند که یک 

اقدام ناشایست و اشتباهی است که ما باید از آن دوری کنیم.
 انتخ�اب به قیدقرعه، امری درس�ت اس�ت/ توجه ب�ه عوامل 

اختیاری، غیر اختیاری و معنوی در زندگی
ساجدی عنوان کرد: جالب اس��ت بدانیم امام صادق )ع( می فرمایند: تعداد 
کسانی که به واس��طه گناه می میرند از تعداد کسانی که به واسطه سر آمدن 
عمرشان می میرند خیلی بیشتر است و تعداد کسانی که به سبب نیکوکاری، 
عمری طوالنی پیدا می کنند نس��بت به کس��انی که با عم��ر اصلی خویش 
زندگی می کنند، بیشتر اس��ت یعنی آن قدر گناه در مرگ ناگهانی اثرگذار 
است و از طرف دیگر نیز نیکوکاری در حفظ شدن از باها و طول عمر بسیار 
تأثیرگذار است.وی گفت: بنابراین آنچه مهم اس��ت این است که وقتی در 
زندگی خویش به محاسبه می پردازیم هم به عوامل اختیاری خود ازجمله 
به کار گرفتن مدیریت عقلی، مراجعه به کارشناس، مشاوره های الزم و هم 
به عوامل غیبی مانند ارتباط باخدا، میزان دعا و توس��ل، میزان گناه کردن، 
میزان انجام کارهای نیک و هم به عوامل غی��ر اختیاری که خارج از اراده و 
اختیار انسان است مانند مشکاتی که دوس��ت، خانواده و بستگان شخص 
برای او به وجود می آورند توجه کرد چراکه تمام این ها می تواند کم وبیش در 
زندگی انسان اثرگذار باشد.عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی 
امام خمینی )ره(، درباره »قرعه کش��ی« تصریح کرد: انتخاب به قیدقرعه، 
امری درس��ت اس��ت چراکه به خاطر محدود بودن تعداد جایزه  ما مجبور 
می شویم افراد کمی را انتخاب کنیم؛ این موضوع چه علتی می تواند داشته 

باشد که مثًا از میان هزار نفر، تنها به سه نفر هدیه ای داده می شود. 
در اینجا شانس ازاین جهت که سه نفر برنده جایزه شده اند و هزار نفر دیگر 
جایزه ای نبرده اند، منعی وجود ن��دارد.وی گفت: عواملی مانند دعا و صدقه 
می تواند در برنده شدن افراد اثرگذار باش��د. در اینکه قرعه به نام فرد بیفتد 
و آن را ش��انس تلقی کنیم به یک معنا قابل قبول است و آن اینکه من نقش 
چندانی در این که کدام گزینه به نام من بیفتد را ن��دارم، و به یک معنا اگر 
بگوییم شانس��ی در اینجا دخیل اس��ت و هیچ علتی ب��رای آن وجود ندارد 
ازاین جهت که ای��ن دنیا یک دنیای محدود اس��ت لذا وقت��ی می خواهیم 
جایزه ای را میان هزار نفر تقسیم کنیم چاره ای جز این نیست که قرعه به نام 

افراد محدودی درآید و نمی توان نام آن را شانس گذاشت.

تفاوت قرعه کشی و خوش شانسی در چیست؟

»شانس« از کجا نشأت می گیرد
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 اگر شانس به اين 
معنا باشد که در اين 

عالم، بعضی از امور از 
روی تصادف  و اتفاق 

روی داده و بدون علت 
محقق می شوند اين 

سخن، سخنی ناتمام 
و ناصواب است چراکه 

هر چیزی در اين جهان 
مبتنی بر علل خويش 

است و بر اساس آن 
محقق می شود



یادداشت

 راه اندازی  نخستین مرکز پردازش 
پسماند خشک کشور در اصفهان 

    مديرعامل س��ازمان مديريت پسماند ش��هرداري اصفهان از 
راه اندازی نخستین مرکز پردازش پسماند خشک کشور تا هفته 

آينده در اصفهان خبر داد.
 تیمور باجول با اعالم اين مطلب اظهار داش��ت: در حال حاضر 
جدا سازی مواد بازيافتی به صورت سنتی و دستی انجام می شود 
ولي با راه اندازی نخس��تین مرکز پردازش پس��ماند خشک در 
اصفهان جدا س��ازی مواد بازيافت��ی به صورت مکانی��زه انجام 

می شود. 
وي با اشاره به مزاياي اين طرح اذعان داشت: کاهش هزينه ها، 
کم شدن دخالت نیرو های انس��انی، رعايت بهداشت و مباحث 
زيست محیطی و افزايش سرعت عمل در فرآيند کار از مهم ترين 
مزايای راه اندازی مرکز پردازش پس��ماند خش��ک محس��وب 

می شود. 
مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان عنوان 
کرد: راه اندازی اين مرکز هزينه ای بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان در 

برداشته است. 
باجول ادامه داد: اين مرک��ز جهت فرهنگ س��ازی در رابطه با 
بازيافت نیز می تواند بسیار مؤثر باشد و گروه های دانش آموزی 

می توانند از اين مجموعه بازديد کنند. 
وي همچنی��ن گف��ت: اصفهان بر اس��اس برنامه به س��ه مرکز 
پردازش پسماند خش��ک نیاز دارد که دومین مرکز نیز تا پايان 
سال جاري در منطقه ۱۲ ش��هرداري اصفهان و سومین مرکز 

سال آينده احداث خواهد شد.

دستورالعمل وزارت بهداشت برای 
نظارت بر تکایا در محرم

 معاون فنی بهداش��ت محیط مرکز سالمت محیط و کار وزارت 
بهداشت از تشديد نظارت ها و بازرسی ها از اماکن تولید و توزيع 

نذورات، مساجد، تکايا و حسینیه ها در ايام محرم خبر داد.
مهندس سید رضا غالمی گفت: دستورالعمل کنترل و نظارت بر 
حسینیه ها، تکايا، مساجد و مراکز تولید و توزيع نذورات پیش 
از ماه محرم توسط معاونت های بهداش��تی دانشگاه های علوم 

پزشکی در سراسر کشور ابالغ می شود.
وی گفت: به اين منظور بازرس��ان بهداش��تی وزارت بهداشت 
با مس��ئوالن هیئت های عزاداری، جلس��ات مختلف را برگزار و 
آموزش های چهره ب��ه چهره را ارائه خواهن��د داد. همچنین به 
هاين منظور همکاری ها با س��اير نهادها و مسئوالن ذی ربط در 

حال انجام است.
غالمی با تأکید بر لزوم استفاده از ظروف گیاهی يک بارمصرف 
برای توزيع نذورات گ��رم، چرب و حاوی PH اس��یدی، ادامه 
داد: در صورت توزي��ع غذای گرم، چرب يا ترش مزه، اس��تفاده 
از ظروف يک بارمصرف گیاهی در اولويت ق��رار دارد. از ظروف 
يک بارمصرف آلومینیومی نی��ز می توان به عنوان اولويت بعدی 

در توزيع اين نذورات استفاده کرد.
معاون فنی بهداشت مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت 
تأکید کرد: برای توزيع چای، شیر داغ يا هر نوع نوشیدنی  ديگر 
نیز الزم اس��ت از ظروف يک بارمصرف گیاهی و ظروف يک بار 
مصرف آلومینیومی اس��تفاده ش��ود. هر نوع ظروفی غیرازاين 
موارد برای توزيع نذورات گرم و چرب غیربهداشتی است و سبب 

آسیب به سالمت فرد مصرف کننده می شود.
وی ادامه داد: استفاده از ظروف يکبار مصرف کاغذی، پلی اتیلن 
و … برای توزيع نذورات گرم به هیچ وجه مناسب نیست و از اين 
ظروف می توان برای توزيع مواردی نظیر میوه، سبزی خوردن، 

نوشیدنی های سرد و … استفاده کرد.
غالمی ضمن تأکید بر توزيع و مصرف نذورات غذايی پخته شده 
تا ۱.5 و نهايتاً دو س��اعت بعد از پخت اظهار کرد: اگر قرار است 
نذری پس از برگزاری مراسم عزاداری توزيع شود بايد حتماً آن 
را گرم نگه داش��ته و اس��تفاده کنند. هرگونه بسته بندی غذا در 
ظروف يک بارمصرف بیش از ۱.5 تا دو ساعت توصیه نمی شود.

غالمی همچنین بر استفاده از نمک تصفیه شده يددار در تهیه 
غذا و مصرف سر سفره تأکید کرد و گفت: رعايت بهداشت فردی 

توسط تهیه کنندگان و توزيع کنندگان نذورات الزم است.
وی همچنین گفت: در صورت استفاده از سبزی خوردن مراحل 
چهارگانه پاک سازی، شستشوی اولیه، انگل زدايی و گندزدايی 
و شستش��وی نهايی بايد رعايت ش��ود و همچنین اس��تفاده از 

فراورده های لبنی پاستوريزه مورد تأکید است.
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الیحه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار به شورای شهر اصفهان رفت

 سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان از بررسی اليحه توانمندسازی زنان سرپرست 
خانوار در کمیسیون های اقتصادی، حقوقی و فرهنگی اين شورا خبر داد.

 ندا واشیانی پور درباره مصوبات جلسه علنی روز گذشته اين شورا اظهار کرد: ۱۱ اليحه 
و طرح در پنجاه و هشتمین جلسه علنی اين شورا تصويب شد. 
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     استاندار اصفهان گفت: با توزيع بنزين و گازوئیل 
يورو ۴ در اس��تان میزان گوگرد و مواد س��رطان زا 
موجود در ه��وای اصفهان به صورت چش��مگیری 

کاهش يافته است.
رسول زرگر پور مسئله زيس��ت محیطی در استان 
اصفه��ان و به خصوص ش��هر اصفه��ان را يکی از 
مشکالت و مسائل اساس��ی و حیاتی و از مطالبات 
اصلی مردم عنوان کرد و اظهار داشت: اين موضوع 
با توجه به اث��رات مخربی که بر روی بهداش��ت و 
س��المت و روان م��ردم دارد از اهمی��ت و اولويت 

خاصی برخوردار است. 

وی با اش��اره به آلودگی هوا در سال گذشته، بیان 
داش��ت: در سال گذشته ش��اهد روزهای متمادی 
بوديم که شهر اصفهان و شهرس��تان های اطراف 
با هوای ناسالم، در مرحله هش��دار يا حتی بحران 
مواجه بودند که اين امر سبب تعطیلی و اختالل در 

زندگی مردم می شد. 
اس��تاندار اصفهان بابیان اينکه با تالش مستمر و 
پیگیری های فراوان در س��ال گذشته طرح پايش 
کنترل آلودگی هوای منطق��ه اصفهان به تصويب 
رس��ید، افزود: در اين ط��رح ۳۸ اقدام اساس��ی و 
۶۰ پروژه بايد انجام ش��ود و به دلیل اينکه حدود 

۷۰ درصد از آلودگی ها مربوط به حمل ونقل و تردد 
اتومبیل ها بوده، بار اصلی اقدامات بر دوش مديريت 

شهری است. 
اتمام فاز نخس�ت طرح پایش کنترل آلودگی 

هوای منطقه اصفهان تا پایان سال 94 
وی تصريح کرد: از ابتدای امسال اين طرح و کنترل 
آلودگ��ی در اصفهان ب��ه مرحله اج��را درآمده و در 
حدود ۳۰ دس��تگاه اجرای اس��تان ملزم به اجرای 
برنامه ها هستند و فاز نخس��ت آن تا پايان سال ۹۴ 

به پايان می رسد. 
زرگر پور به آلودگی های ناشی از فعالیت نیروگاه ها 
اشاره کرد و گفت: متأسفانه باوجود ضرورت فعالیت 
نیروگاه ها برای تأمین برق و آسايش جامعه، در هر 
۲۴ س��اعت، 5۰۰ تن گوگرد به اضافه ده ها تن مواد 

مضرتر از گوگرد در هوای اصفهان تخلیه می شود. 
وی به کمبود گاز برای مصرف نیروگاه اش��اره کرد و 
بیان داشت: با پیگیری های صورت گرفته و جسارت 
دستگاه قضايی اس��تان حکم پلمب سیستم مازوت 
سوز نیروگاه صادر ش��د و از ابتدای امسال اين حکم 
اجرا شد و در هفت ماه گذشته امسال، اين نیروگاه ها 
تنها از سوخت گاز برای تولید برق استفاده می شود. 
استاندار اصفهان با اش��اره به نتايج اين طرح اظهار 
کرد: در ۶ ماه گذش��ته میزان آلودگی ها ۲5 درصد 
نسبت به مدت مش��ابه کاهش يافته و خوشبختانه 

هوای قابل تنفسی در منطقه داشتیم. 
وی با اشاره به سرد ش��دن هوا و کمبود گاز، تأکید 
کرد: چنانچه در کشور کمبودی وجود داشته باشد، 
بايد برای همه شهرها به صورت عادالنه وجود داشته 
باشد و اگر شرايط به گونه ای پیش رفت که وضعیت 
برق در اس��تان اصفهان با محدوديت مواجه ش��د، 
تصمیم خواهی��م گرفت که موقتا پلمپ بازش��ود و 
يا نه که اين موضوع نیز به نظر مردم و دادس��تان باز 

مي گردد.

استاندار اصفهان خبر داد: با توزیع بنزین و گازوئیل یورو 4 صورت گرفت 

هوای اصفهان  قابل تنفس شد

یادداشت

 جمع آوری کمک یک میلیارد و
 300 میلیون تومانی مردم اصفهان 

معاون مش��ارکت های مردمی کمیته امداد اس��تان اصفهان 
گفت: مردم نیکوکار استان در جشن عاطفه های سال گذشته 
بالغ بر يک میلی��ارد و ۳۰۰ میلیون تومان ب��ه دانش آموزان 
نیازمن��د کمک کردند. بهرام س��وادکوهی با اش��اره به اينکه 
مردم شريف اصفهان در جشن عاطفه ها نیز مشارکت خوبی 
داش��تند، اظهار کرد: امس��ال ۳ هزار و 5۹۳ پايگاه در سطح 
اس��تان مس��تقر ش��د که ۲ هزار و 5۰۰ پايگاه با هماهنگی 
آموزش وپرورش، آموزش��گاه ها و مدارس استان، ۳۸۰ پايگاه 
کمیته امداد، ۲۰۰ پايگاه بس��یج و 5۲۰  پايگاه در مساجد و 

مراکز نیکوکاری اجرای جشن عاطفه ها را بر عهده داشتند.
وی افزود: مردم اصفهان امس��ال يک میلیارد و ۳۰۰ میلیون 
تومان به جشن عاطفه ها و کمک هزينه تحصیلی دانش آموزان 
تحت پوشش کمیته امداد کمک کردند که 5۷5 میلیون آن 

توسط پايگاه های کمیته امداد جمع آوری شد.

اجرای طرح ویژه برخورد با 
تاکسیرانان متخلف در اصفهان

مسئول بازرسی سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: از 
شنبه طرح ويژه برخورد با تاکسیرانان متخلف به منظور نظارت 
بر نرخ کرايه های دريافتی از مردم و استفاده رانندگان از سامانه 

هوشمند تاکسی در اصفهان اجراشده است.
 رضا روحانی در پاس��خ به اين سؤال که س��ازمان تاکسیرانی 
در راس��تای برخورد با رانندگان متخلف که به صورت دلخواه  
نسبت به دريافت کرايه از مردم اقدام می کنند، چه برنامه ای 
دارد، اظه��ار کرد: اجرای ط��رح ويژه برخورد با تاکس��یرانان 
متخلف به منظور نظارت بر ن��رخ کرايه های دريافتی از مردم 
و استفاده رانندگان از سامانه هوش��مند تاکسی از مهم ترين 
برنامه های اين س��ازمان در اين حوزه اس��ت.وی با اشاره به 
اينکه اين طرح از شنبه هفته جاری به صورت ويژه در اصفهان 
اجراش��ده اس��ت، اضافه کرد: با اج��رای اين طرح بازرس��ان 
تاکس��یرانی بر نرخ کرايه تاکسی ها و اس��تفاده تاکسی ها از 

سامانه هوشمند نظارت می کنند.
وی با تأکید بر اينکه مردم نیز بايد تخلفات رانندگان تاکسی را 
به تاکسیرانی اعالم کنند، افزود: سامانه پیامکی ۲۰۰۰۰۲۶۱ 
و ش��ماره تلفن ۳5۶۸۸۱۰۰ برای دريافت شکايات مردمی 

اختصاص دارد.
مسئول بازرسی س��ازمان تاکسیرانی ش��هرداری اصفهان با 
اشاره به اينکه در حال حاضر هنوز استفاده از سامانه هوشمند 
تاکسی در میان مردم نهادينه نش��ده است، گفت: اما مردم و 
رانندگان تاکسی بايد از اين سامانه استفاده کرده و کرايه های 

خود را از اين روش پرداخت کنند

 مشموالن خود را تا ۲۲ بهمن
 معرفی کنند

جانشین اداره منابع انسانی س��تاد کل نیروهای مسلح گفت: 
با افزايش زمان خدمت س��ربازی در س��ال ۹۴ مدت خدمت 
امريه ها افزايش نمی يابد. همچنین مشموالن غايب از فرصت 
عفو اضافه خدمت تا ۲۲ بهمن استفاده کنند و خود را معرفی 
کنند. سردار موسی کمالی، جانشین اداره منابع انسانی ستاد 
کل نیروهای مس��لح گفت: ب��ا اجرای قان��ون جديد خدمت 
س��ربازی از ابتدای س��ال ۹۴ که خدمت از ۲۱ م��اه تبديل 
می ش��ود به ۲۴ ماه امريه ها افزايش نمی يابد و ثابت می ماند 
اما با اين تفاوت که کسر خدمت همسر و فرزند به آن ها تعلق 
می گیرد.وی افزود: البته اگر اآلن هم مش��مول دارای فرزند 
باش��ند به ازای هر فرزند ۲ ماه کسر خدمت شاملشان خواهد 
شد.سردار کمالی تصريح کرد: اين عفوی که صادرشده است 
و تا ۲۲ بهمن سال جاری هم ادامه دارد بهترين فرصت برای 

مشموالن غايب است.

برگزاري همایش هیئت های مذهبي 
بانوان شهرستان اصفهان

     نماينده هیئت مذهبي بانوان استان اصفهان گفت: باهدف 
آشنا کردن مس��ئوالن و ُمبلغان هیئت های مذهبي بانوان با 
نقش زنان در عاشورا و ارائه خوراک فرهنگي به آن ها براي ايام 

ماه ُمحرم، همايش »زنان عاشورايي« در اصفهان برگزار شد.
کاظمي ابراز داشت: در راس��تاي ساماندهي جلسات مذهبي 
بانوان، مرکز جلسات بانوان زير نظر اداره کل تبلیغات اسالمي 
استان اصفهان، فعال است. وي افزود: هیئت های تحت پوشش 
مرکز جلسات بانوان داراي اساس��نامه و مجوز فعالیت ُمبلغ 
هس��تند. نماينده هیئت مذهبي بانوان استان اصفهان گفت: 
در آستانه فرارسیدن ماه ُمحرم، همايش »زنان عاشورايي« با 
حضور تعداد ۱5۰ ُمبلغ زن و ۱5۰ مسئول هیئت های مذهبي 
بانوان شهرستان اصفهان در هتل آسمان اين شهر برگزار شد. 
وي بیان داش��ت: هدف از برگزاري اين همايش، آشنا کردن 
مسئوالن و ُمبلغان هیئت های مذهبي بانوان با نقش زنان در 
عاشورا و ارائه خوراک فرهنگي به آن ها براي ايام ماه ُمحرم بود. 
کاظمي گفت: همچنین در خصوص آس��یب های عزاداري و 

مداحي در ماه ُمحرم، آموزش هايی به ُمبلغین، ارائه شد. 

کلنگ زني مرکز جدید داده 
شهرداری اصفهان تا پایان سال

    مديرعامل س��ازمان فاوا ش��هرداري اصفهان از کلنگ زني 
 مرکز جديد داده شهرداري در سه ماهه آخر سال جاري خبر

 داد.
همايون يزدان پناه با اعالم اين مطلب اظهار داش��ت: حدود 
۲۰ سال از راه اندازی مرکز داده شهرداري اصفهان می گذرد 
لذا راه اندازی مرکز داده جديد با رويک��رد ارائه خدمات الزم 
به شهر متناس��ب با ش��رايط امروز امري مهم و ضروري بود 
که در دس��تور کار س��ازمان قرار گرف��ت. وي بابی��ان اينکه 
تقريباً طراحي س��ازه اين پروژه به اتمام رس��یده است افزود: 
برآورد هزينه اين پروژه در حال انجام اس��ت ت��ا اعتبار الزم 
 براي اجراي اين پروژه در بودجه س��ال آين��ده در نظر گرفته

 شود.

اخبار کوتاه
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رئیس دفتر تبلیغات اسالمی حوزه 
علمیه ق��م در اصفه��ان در حالی 
از برگ��زاری شش��مین همايش 
بین المللی اديان توحیدی در سال اقتصاد و فرهنگ 
با عزم ملی و مديريت جهادی خبر داد که اصفهان را 
مهد گفتگوی اديان توحیدی جهان طی ۱۱۳ سال 

گذشته به همت آقا نوراهلل نجفی عنوان کرد.
حجت االس��الم حبیب رض��ا ارزانی گف��ت: اولین 
گفتگ��وی اس��الم و مس��یحیت ۱۱۳ س��ال پیش 
در اصفهان مطرح ش��ده اس��ت و ۳۴ مجل��د به نام 

»االسالم« از آن به يادگار مانده است.
 وی بابیان اينکه اين دبیرخانه در س��ال ۸۹ افتتاح 
ش��د، گفت: اديان توحی��دی از ديرب��از در اصفهان 
زيست می کرده اند اما جايگاهی برای نشان دادن و 

نهادينه کردن اين ارتباط اين اديان نبود.
 رئیس دفتر تبلیغات اسالمی استان اصفهان بابیان 
اينکه رفع مش��کالت و نهادينه ک��ردن ارتباط بین 
اديان از وظايف دبیرخانه اديان توحیدی است، اظهار 
داشت: ما اعتقاد راسخ داريم که تعامل اسالم با اديان 

يک همزيستی اعتاليی است.
وی دين و فرهنگ و ارتباط اي��ن دو را از محورهای 
مهم شش��مین همايش بین المللی اديان توحیدی 
اعالم ک��رد و گفت: اين همايش در بهمن ماه س��ال 

جاری برگزار خواهد شد.
 حجت االسالم ارزانی در خصوص فعالیت های گروه 
داعش در منطقه نیز اظهار داشت: هیچ کتاب دينی 
خشونت را تبلیغ نمی کند و اگر گروهی مثل داعش 
به وج��ود می آيد اي��ن نتیجه يک تفک��ر انجمادی 
اس��ت که به هیچ عنوان در مردم ايران وارد نخواهد 

ش��د چراکه ملت ايران در تاريخ مردمانی مهرورز 
بوده اند.

ظهور گروه های افراطی در منطقه ضرورت گفتگوی 
اديان توحیدی را دوچندان می کند.

دبیر اجرايی شش��مین همايش بین المللی اديان 
توحیدی نیز در ادامه اين نشست گفت: فعالیت های 
بین اديانی ب��ا توجه به ظهور عناص��ر و گروه های 
افراطی در خاورمیانه و جنايات رژيم صهیونیستی 

در غزه از اهمیت فراوانی برخوردار است.
فريبرز راهدان بابیان اينکه همه نمايندگان و رهبران 
دينی اديان توحیدی در ايران همکاری الزم با اين 
همايش داشته اند، گفت: همايش اديان توحیدی در 
روز پنج شنبه» ۱۶ بهمن« در هتل عباسی اصفهان 

در دو بخش عمومی و تخصصی برگزار خواهد شد.
 وی افزود: در بخش عموم��ی همايش پیام آيت اهلل 
مظاهری به نمايندگی از مسلمانان قرائت خواهد شد 
و نمايندگان ساير اديان توحیدی نیز مواضع خود را 

نسبت به همايش اعالم خواهند کرد.
 راه��دان بابیان اينک��ه بخش تخصص��ی همايش 
در چه��ار بخش اس��ت، گف��ت: مفهوم شناس��ی، 
روش شناس��ی، پیشینه شناس��ی و مسئله شناسی 
مطالعه فرهنگ نگرانه به جايگاه اديان توحیدی در 
مواجهه با مس��ائل دينی جهان معاصر از محورهای 

اصلی و مهم بخش تخصصی همايش است.
 وی بابیان اينکه مقاالت پس از رسیدن به دبیرخانه 
جشنواره موردبررس��ی قرار خواهند گرفت، اظهار 
داش��ت: مقاالت برگزيده نیز در فصل نامه پژوهشی 

الهیات تطبیقی چاپ خواهد شد.
 رئیس پژوهش��کده مطالعات اس��المی اصفهان و 

دبیر اجرايی شش��مین هماي��ش بین المللی اديان 
توحی��دی بابیان اينکه نس��بت به مقاالت رس��یده 
به هماي��ش مهمانان خارجی نیز خواهیم داش��ت، 
گفت: از ويژگی های مهم اين همايش برجس��تگی 
وجه علم��ی همايش و محورها طراحی ش��ده برای 

همايش است.
 وی اظهار داش��ت: فعالیت های بین اديانی با توجه 
به ظهور عناصر و گروه های افراطی در خاورمیانه و 
جنايات رژيم صهیونیستی در غزه از اهمیت فراوانی 

برخوردار است.
 راهدان با اش��اره به اينکه بیش از ۲۰ نهاد کشوری 
در برگزاری اين همايش مش��ارکت دارن��د، افزود: 
ازجمله می توان به نهاد رياس��ت محترم جمهوری، 
وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی اشاره کرد.
 وی در پايان گفت: جايگاه اديان توحیدی در عرصه 
فرهنگی، مناسبات فرهنگی و کارکردهای فرهنگی 
بین الملل��ی اديان توحیدی و ن��گاه اديان توحیدی 
به حقوق مدرن و حقوق بش��ر از ديگ��ر محورهای 

ششمین همايش بین المللی اديان توحیدی است.

فرمانده انتظامی اصفهان با تشريح جزئیات اسیدپاشی در استان، گفت: احتمال 
می رود، فرد اسیدپاش دارای شخصیت ضداجتماعی بوده و باانگیزه شخصی 
اين کار را کرده است و شايعات مبنی بر بدحجابی صحت ندارد. سردار عبدالرضا 
آقاخانی با تشريح آخرين جزئیات ماجرای اسیدپاشی در اصفهان اظهار کرد: از 
ابتدای سال تاکنون چهار مورد اسیدپاشی در اصفهان رخ داده است که به دلیل 
اينکه عدم آس��یب جدی و عدم پیگیری در سیستم نیروی انتظامی و قضايی 

داشته، انعکاس خاصی نداشته است.
وی بابیان اينک��ه مورد آخر اسیدپاش��ی منجر به آس��یب دي��دن يک خانم 
شده اس��ت و اين موجب ايجاد حساس��یت در بین مردم ش��د، ادامه داد: اما 
يافته های پلیس نش��ان می دهد که فرد اس��یدپاش احتماالً از يک شخصیت 
ضداجتماعی رنج می برد و باانگیزه مشخص و در يک فرصت مناسب با پاشیدن 
اسید، متواری شده است.فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان خاطرنشان کرد: 
متأسفانه پیرامون اين حادثه ش��ايعات گوناگونی از س��وی افراد غیرمسئول 
و برخی ش��بکه های اجتماعی مطرح شده اس��ت که هیچ کدام صحت ندارد.

 آقاخانی عنوان کرد: اين موضوع که قربانی اسیدپاشی افراد بدحجاب هستند، 
صحت ندارد.

بستری ش�دن دو زن براثر اسیدپاشی در بیمارس�تان سوانح و 
سوختگی اصفهان

فريدون عابدينی رئیس بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان نیز در پی انتشار 
اين اخبار، گفت: چهار مورد اسیدپاشی داشتیم که دو مورد آن منجر به بستری 

شد و دو مورد بسیار جزئی بودند و نیاز به بستری شدن نداشتند.

وی اضافه کرد: بحث آسیب به چشم در اثر اسیدپاشی به اين زنان  نیز صحت 
ندارد.رئیس بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان در پايان متذکر شد: دو نفر 
از افرادی که بستری شدند، اهل اصفهان هستند، اما دو مورد ديگر که سرپايی 

درمان شدند، يک خانم افغانی و يک نفر ديگر هم از اصفهان بود.
اسیدپاشی های اصفهان زنجیره ای نیست

قائم مقام وزير کشور در امور اجتماعی و فرهنگی گفت: اسیدپاشی های اصفهان 
زنجیره ای نبوده است و تاکنون سه تا چهار نفر به عنوان متهم دستگیرشده اند.

مرتضی میرباقری اظهار کرد: بر اس��اس گزارش استاندار اصفهان به هیچ وجه 
نگرانی در سطح استان اصفهان نسبت به اسیدپاشی وجود ندارد. البته با اين 
اقدامات جنون آمیز مقابله می شود و نوع و ش��دت مقابله در کاهش اين گونه 

اقدامات مؤثر است.
وی در ادامه گفت:  پس از وقوع اسیدپاش��ی های اصفهان حوزه های ذی ربط 
در اس��تان اصفه��ان اقدام��ات در اين زمین��ه را انج��ام دادند و وزير کش��ور 
 فردای روز اسیدپاش��ی با اس��تاندار اصفهان همه ابعاد اين مس��ئله را بررسی

 کرد.
میرباقری درباره نامه وزير کش��ور به منظور اعتراض به طرح آمران به معروف 
به رئیس مجلس ش��ورای اس��المی اظهار کرد: درزمینه امربه معروف و نهی 
از منکر قوانین باالدس��تی وجود دارد و برای فعالیت در اي��ن زمینه به قانون 
جديدی نیاز نداريم. اگر تش��خیص دهیم که اتفاقاتی ک��ه در صحن مجلس 
 درزمینه اين ط��رح رخ می دهد نیازمند اصالحاتی اس��ت، دول��ت وارد عمل 

می شود.

قائم مقام وزير کش��ور در امور اجتماعی و فرهنگی تصريح کرد:  درصورتی که 
اين طرح بار مالی داشته باشد شورای نگهبان با آن مخالفت می کند درزمینه 
حقوقی نیز افرادی مانند معاون حقوقی رئیس جمهور، حضور دارند و مباحث 
الزم را مطرح می کنند. در کل درزمینه امربه مع��روف و نهی از منکر نیازی به 

چنین طرح هايی نیست. 
انتس�اب اسیدپاش�ي ب�ه آمرین ب�ه مع�روف و نه�ي از منکر،

 محکوم است
    قائم مقام دبیر س��تاد احیای امر به معروف و نهی از منکر اس��تان اصفهان با 
اشاره به اينکه قطعاً شبکه هاي ضد انقالب ماهواره اي در تالش هستند تا عالوه 
بر بزرگنمايي اسیدپاش��ي هاي اخیر، آن را به گروه هاي خاصي نسبت دهند، 
گفت: انتساب اسیدپاشي هاي اخیر به آمرين به معروف و نهي از منکر، محکوم 
است.حجت االسالم و المسلمین مجتبي اخوان با ابراز تأسف از اسیدپاشي هاي 
اخیر در اصفهان، ابراز داشت: اين کار شرعاً و عقاًل محکوم است و مرتکبین آن 

بايد به اشد مجازات برسند. 

اسیدپاشی های اصفهان زنجیره ای نیست

اسیدپاش اصفهان در تیزاب مجازات
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در نشست خبری ششمین همایش بین المللی ادیان توحیدی مطرح شد

اصفهان آغازگر گفتگوی ادیان توحیدی
پیدایش پروه های افراطی در منطقه گفتگوی ادیان توحیدی را می طلبد

مریم 
یاوری



اخبار کوتاهيادداشت

 سايه فالکت از سر ايرانیان
 دور می شود

پیش بینی ها نشان می دهد تا سال 1394 شاخص فالکت در 
ایران به سمت صفر با سرعت اندکی حرکت می کند.

 طي یک سال و نیم گذشته نرخ تورم روند نزولي را پیش گرفته 
است و برهمین اس��اس پیش بینی می ش��ود میزان شاخص 

فالکت نیز کاهش پیدا کند.
موسسه مطالعاتي اقتصاد ایران نیز به تازگی پیش بینی خود 
از ش��اخص فالکت در س��ال 1394 را ارائه داده است. براین 
اساس میزان این شاخص با حرکتي آرام به سمت صفر جهت 
پیداکرده است. درصورتی که این روند ادامه پیدا کند، وضعیت 

معیشتي زندگي ایرانیان بهبود می یابد.

نیاز شبکه راه های اصفهان به ۳ هزار 
کیلومتر راه جديد تا ۱۰ سال آينده

     مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: ضروری است 
تا 1۰ س��ال آینده، حداقل 3 هزار کیلومتر راه جدید ش��امل 
آزادراه، بزرگراه و راه اصلی درراه های این استان ساخته شود.

محمود محم��ودزاده در خصوص احداث کمربندی ش��رقی 
کاشان اظهار داشت: تاکنون در حدود 1۰ کیلومتر این پروژه 

در حد عملیات خاکی اجرایی شده است. 
وی مش��کل اصلی پروژه احداث کمربندی ش��رقی کاشان را 
آزادسازی مسیر بیان کرد و افزود: با آزادسازی مسیر توسط 

مسئوالن محلی ادامه عملیات این پروژه اجرا خواهد شد. 
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان اضافه کرد: درزمینه 
راه و شهرس��ازی تصمیم ه��ای خوبی برای توس��عه عمرانی 

شهرستان کاشان گرفته است.

 نخبگان در وزارت 
امور اقتصاد و دارايی جذب می شوند

معاون توس��عه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصاد و دارایی 
گفت: رتبه های نخست تا سوم رش��ته های اقتصاد، مدیریت 
و حس��ابداری و علوم اداری از دانشگاه های تراز اول کشور در 

وزارت امور اقتصاد و دارایی جذب می شوند.
احم��د صادق��ی گلمکان��ی از شناس��ایی نخب��گان کش��ور 
خب��ر داد و اظه��ار کرد: ت��ا پایان امس��ال جوان��ان برگزیده 
 واج��د ش��رایط اس��تخدام در ای��ن وزارتخان��ه فراخ��وان

 می شوند.
وی افزود: دانش آموختگان رتبه های نخست تا سوم رشته های 
اقتصاد، مدیریت و حسابداری و علوم اداری از دانشگاه های تراز 

اول کشور جذب می شوند.
معاون توس��عه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصاد و دارایی 
گفت: شرایط عمومی و اختصاصی استخدام این افراد تا دو ماه 

آینده اعالم می شود.
صادقی گلمکانی خاطرنشان کرد: تأمین مالی پایدار، کاهش 
وابستگی به درآمدهای نفتی، افزایش مشارکت های مؤثر در 
سیاست گذاری و سیاست های کالن اقتصادی، شفاف سازی 
مال��ی در کش��ور، ارتق��ای تعام��ل درون و برون س��ازمانی، 
یکپارچه س��ازی اطالعات مدیریت��ی در بخش های مختلف 
اقتصادی و توسعه هدف من سرمایه های انسانی از اولویت های 

امسال وزارت اقتصاد و دارایی است.

پژوهشکده بذر در دانشگاه آزاد 
اصفهان راه اندازی شد

نخستین بار در کشور پژوهشکده بذر در دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اصفهان )خوراسگان( راه اندازی شد.

 معاون پژوهش��ی و فن��اوری دانش��گاه آزاد اس��المی واحد 
اصفهان گف��ت: این پژوهش��کده باهدف اس��تقالل کش��ور 
در تولید نهاده های بذور کش��اورزی و گلخان��ه ای و با مجوز 
 شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری راه اندازی

 شد.
پیام نجفی بابیان اینکه دانش��گاه آزاد اصفهان از س��ال های 
گذش��ته درزمینه تولید بذر فعالیت کرده اس��ت، افزود: این 
پژوهشکده دارای دو گروه پژوهشی بذور زراعی و گلخانه ای 
است.وی بابیان اینکه رس��یدن به تولید انبوه بذور موردنیاز 
بخش کشاورزی کشور مهم ترین اولویت کاری ما است، اظهار 
کرد: اکنون تحقیقات درب��اره بذرهای خیار، چ��اودار )گیاه 
زراعی برای علوفه دامی(، گوجه، فلفل و بادمجان گلخانه ای 

در این پژوهشکده در حال اجراست.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: تولید برخی بذرها مانند خیار، 
بادمجان گلخانه ای و فلفل در انحصار هفت کشور دنیاست و ما 

درصددیم به جمع این کشورها بپیوندیم.

 آغاز به کار يازدهمین نمايشگاه
 صنايع و تجهیزات پزشکی 

یازدهمین نمایش��گاه بین المللی صنایع و تجهیزات پزشکی، 
دندانپزشکی، آزمایش��گاهی، دارویی و توان بخشی امروز  در 

اصفهان آغاز به کار خواهد کرد. 
این نمایش��گاه با حضور 85 مش��ارکت کننده در قالب 149 
 غرفه از اس��تان های اصفهان، ته��ران، آذربایجان ش��رقی و 
خراس��ان رضوی و نمایندگان فروش کش��ورهای فرانس��ه، 
 ایتالیا، س��وییس، آمریکا، آلمان، چین، تای��وان و انگلیس تا

 2 آب��ان م��اه ط��ی س��اعات بازدی��د 1۰ ال��ی 18 در محل 
نمایش��گاه های بین الملل��ی اس��تان اصفه��ان واق��ع در پل 

شهرستان دایر است. 
85۰۰ مترمرب��ع فض��ای نمایش��گاه اصفه��ان در اختی��ار 
مش��ارکت کنندگان این دوره اس��ت تا آخرین محصوالت و 
نمونه های تولیدی خود را درزمینه تجهیزات آزمایش��گاهي، 
پزشکي و دندانپزش��کي، تجهیزات توان بخش��ی، تجهیزات 
هتلین��گ و بیمارس��تاني، خدم��ات داروی��ي و داروس��ازي 
ارائه دهن��د. همچنین مراک��ز علمي و تحقیقاتي، نش��ریات 
تخصصي، مراکز توانبخش��ی، س��ازمان ها، بیمارس��تان ها و 
 آزمایش��گاه ها برای معرف��ی خدمات خود به این نمایش��گاه

 می آیند.  

4
سکه در اصفهان ۹۳۸ هزار تومان معامله شد

     با نوسانات بهای دالر و اونس،دیروز  هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در بازار اصفهان بدون تغییر نسبت 
به چند روز گذشته  938 هزار تومان معامله شد.دیروز در بازار اصفهان قیمت نیم سکه 4۷1 هزار تومان، 

ربع سکه 2۶3 هزار تومان و سکه گرمی 1۷2 هزار تومان اعالم شد. 

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comNo. 1429   octb21,2014  |  8 Pages

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره1429 سه شنبه 29 مهر 1393 | 26 ذی الحجه   1435

     تحقق ۱4۵ درصدی تسلیم 
اظهارنامه مالیاتی در برخی استان ها

رئیس سازمان امور مالیاتی از تحقق 145 درصدی تعداد اظهارنامه های 
 مالیاتی پیش بینی ش��ده ب��رای س��ال ج��اری در برخی اس��تان ها 

خبر داد.
 علی عسکری در سخنانی در سی و یکمین همایش سراسری جامعه 
اسالمی کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی 
کشور، اظهار داشت: وقتی صحبت از بهبود شاخص های اقتصادی در 
کشور می شود، این انتظار وجود دارد که درآمدهای دولت نیز افزایش 
یابد و مهم ترین منبع آن پس از صادرات نفت، درآمدهای مالیاتی است. 
وی بابیان اینکه امسال خوشبختانه شاهد افزایش درآمدهای مالیاتی 
بوده ایم، اف��زود: پیش بینی ها برای درآمدهای حوزه مالیات در س��ال 
1393 بالغ بر 59 هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که طی ش��ش ماهه 
نخست س��ال جاری، از این رقم، معادل 28 هزار میلیارد تومان یعنی 

نزدیک به 95درصد محقق شده است. 
رئیس س��ازمان امور مالیاتی کش��ور افزود: این رقم حدود 53 درصد 

نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد.
وی بابیان اینکه طی چند س��ال اخیر تالش زیادی برای شناس��ایی 
و ثبت نام مودیان مالیاتی صورت گرفته اس��ت، اظه��ار کرد: موفقیت 
طرح خود اظهاری درحدی بوده است که امسال در برخی از استان ها 
تا 145 درصد تحقق تسلیم اظهارنامه، رشد داشته ایم و بخش اعظم 
 این افراد کس��انی هس��تند که قباًل حت��ی یک بار هم مالی��ات نداده 

بودند. 
عس��کری بیان داش��ت: درعین حال هنوز فعاالن اقتص��ادی زیادی 
 هس��تند که خودش��ان را معرفی نکرده اند و باید از سوی ما شناسایی

 شوند.

قیمت آب شرب بايد منطقه ای باشد
قائم مقام وزیر نیرو بابیان اینکه موضوع پرداخت یارانه آب ش��رب به 
مناطق مختلف کشور در زمان تفکیک آب شرب از مصارف بهداشتی 
مطالعه می شود گفت: دریافت قیمت آب باید بر اساس منطقه تعیین 

و دریافت شود.
س��تار محم��ودی درب��اره طرح برخ��ی مباح��ث درب��اره پرداخت 
یارانه به عن��وان تأمی��ن هزینه آب ش��رب مصرفی م��ردم در زمان 
تفکیک آب ش��رب از مصارف بهداش��تی گفت: واقعیت این اس��ت 
که م��ا در آینده باید به این س��مت بروی��م که در هر یک از ش��هرها 
 که نحوه تأمی��ن آب متفاوت اس��ت، اقدامات جداگان��ه ای را انجام

 دهیم.
قائم مق��ام وزیر نیرو با اش��اره به اینک��ه ممکن اس��ت قیمت آب در 
منطقه ای ارزان تر و درجایی گران تر باشد اظهار داشت: این موضوع 
باید جداگانه دیده ش��ود و نمی توان به صورت یکسان با تمامی نقاط 

کشور برخورد کرد.
محمودی خاطرنشان کرد: بنابراین باید قیمت آب بر اساس منطقه 
تعیین و دریافت شود. در یک ش��هری که قیمت آب گران تر است و 
 مردم نیز توان پرداخت ندارند باید از س��وی دول��ت یارانه پرداخت

 شود.
 اما در شهری که آب گران است ولی مردم توان پرداخت دارند، باید 

هزینه آب از سوی مردم تأمین شود.
این مقام مس��ئول در وزارت نیرو افزود: یارانه به ص��ورت هدفمند و 

واقعی در این بخش باید پرداخت شود. 
به عبارت دیگ��ر هم��ان یاران��ه ای ک��ه ب��ه ته��ران پرداخ��ت 
می ش��ود را نمی ت��وان ب��ه اس��تان های مح��روم نی��ز پرداخ��ت 
 کرد و بای��د روی این موض��وع کار ش��ود و در طول زم��ان به نتیجه 

رسید.

     

مدیرعامل ش��رکت آب 
اصفه��ان  منطق��ه ای 
با تأکی��د ب��ر اینکه 93 
درصد حوضه زاینده رود 
در اس��تان اصفهان قرار 
دارد از تنزل 48 درصدی 
میزان ب��ارش از برف به 
باران در این منطقه خبر 

داد.
مسعود میر محمدصادقی 
در بازدید سفیر آلمان در 
ای��ران از تصفیه خان��ه 

فاضالب شمال اصفهان، اظهار داشت: نخستین 
 تصفیه خانه فاضالب کشور در اصفهان راه اندازی 

شد.
وی تأکید ک��رد: میان صنع��ت آب و فاضالب و 
دانش��گاه های اصفهان که یک��ی از مراکز معتبر 
علم��ی کش��ور محس��وب می ش��وند، ارتباط 

تنگاتنگی وجود دارد. 
مدیرعام��ل ش��رکت آب منطق��ه ای اصفه��ان 
بابیان اینک��ه در حال حاضر، دو مش��کل وقوع 
پدیده خشکس��الی و دیگ��ری مدیریت حوضه 

زاینده رود وجود دارد، 
تأکی��د ک��رد: در چند 
سال اخیر وقوع پدیده 
خشکس��الی، افزایش 
جمعیت، رش��د سریع 
صنایع و عدم مدیریت 
صحیح آب مش��کالت 
پرش��ماری در بخ��ش 
آب اس��تان اصفه��ان 
رق��م زده اس��ت. وی 
گفت: حوضه زاینده رود 
در دو اس��تان مدیریت 
می ش��ود درحالی ک��ه 93 درص��د وس��عت 
ای��ن حوض��ه در اصفه��ان و ۷ درص��د آن 
 در اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری ق��رار

 دارد. می��ر محمدصادق��ی در چند س��ال اخیر 
ب��ارش در اس��تان اصفه��ان در مقایس��ه ب��ا 
میانگی��ن بلندم��دت 2۰ درص��د کاهش یافته 
که این ام��ر چالش هایی را به همراه داش��ته اما 
انتظار م��ی رود با اعم��ال مدیری��ت یکپارچه، 
 کاستی های پیشین مرتفع و خشکی زاینده رود 

مرتفع شود. 

مديرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان

 کاهش 4۸ درصدی میزان بارش از برف
 به باران در استان 

دبیر کل بانک مرکزی بابیان اینکه طرح دریافت کارمزد 
تراکنش  کارت خوان ه��ا از اول آبان اجرایی نمی ش��ود، 
گفت: با توجه به حواش��ی به وجود آمده و مطرح ش��دن 
آن در هیئت دولت مقرر ش��د این طرح در شورای پول 
و اعتب��ار مط��رح و جوانب کار مجدداً بررس��ی ش��ود و 
پس از تصویب به اجرا درآی��د. محمود احمدی در جمع 
خبرنگاران درباره طرح چکاوک )چک الکترونیک( اظهار 
داش��ت: هدف از اجرای این طرح متمرکز کردن تبادل 
چک  در س��امانه ای متمرکزی که امکان رصد و مدیریت 
وجود داشته باشد، از دو س��ال پیش مصوب در شورای 
پول و اعتبار تصویب و وارد فاز اجرایی ش��د.وی افزود: با 
توجه به دامنه وس��یع این طرح، از اول مهرماه چکاوک 
در چهار استان راه اندازی و کار به صورت آزمایشی پیش 
برده شد تا ازلحاظ اجرایی نقایص فنی آن مشخص شود؛ 
جلسات زیادی با حوزه های بانک و فناوری بانکی تشکیل 
و آموزش های الزم به بانک ها برای استفاده از این سامانه 
داده ش��د.دبیر کل بانک مرکزی تصریح کرد: قرار بود از 
اول آذرماه طرح چکاوک در کل کش��ور راه اندازی شود 
اما با توجه به وس��عت برخی بانک ه��ا و طوالنی تر بودن 
فرایند پیاده  س��ازی طرح برای آن ها، مقرر شد طرح دو 

ماه به تعویق بیفتد.وی تأکید کرد: به نظر می رس��د این 
طرح از بهمن یا اس��فند به طور کامل در سراس��ر کشور 
اجرا شود و فرایند صدور و وصول چک ساماندهی خواهد 
ش��د.احمدی با اش��اره به ویژگی های راه ان��دازی طرح 
چکاوک، گفت: این ط��رح ویژگی های زی��ادی دارد اما 

یک��ی از ویژگی های اصلی آن ایج��اد اطمینان از وصول 
برای گیرنده چک اس��ت؛ در فاز نهایی چک در س��امانه 
چکاوک در تمامی بانک ها قابل نقد شدن است.به گفته 
وی روزانه به طور متوس��ط 1۷ هزارت��ا 2۰ هزار چک در 
کل شبکه بانکی برگشت می خورد.احمدی در خصوص 

اجرای طرح دریاف��ت کارم��زد از کارت خوان ها، اظهار 
داش��ت: این طرح از اردیبهش��ت ماه مطرح شد و در این 
فاز قرار بود از دارندگان دس��تگاه کارمزد دریافت ش��ود 
اما با توجه به حواشی به وجود آمده و مطرح شدن آن در 
هیئت دولت، مقرر شد در ش��ورای پول و اعتبار مطرح و 
جوانب کار مجدداً بررسی ش��ود و پس از تصویب شورا، 
اجرا شود.وی گفت: طرح دریافت کارمزد از کارت خوان ها 
از اول آبان اجرا نمی شود؛ هر اقدام پس از تصویب شورای 
پ��ول و اعتبار خواهد بود؛ در جلس��ه ش��ورا متخصصان 
پولی و بانکی،  نمایندگان بخش خصوصی و مس��ئوالن 
بانکی  حضور دارند و طرح از جنبه های مختلف بررسی 
می شود.دبیر کل بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که 
آیا بازهم انتشار ایران چک از طریق مجوزهای ساالنه در 
قانون بودجه اجرایی می شود، گفت: ما طرح دائمی شدن 
آن را در قالب برنامه ششم توسعه ارائه کرده ایم زیرا باید 
از این ابزار استفاده کنیم؛ البته بانک مرکزی انتشار ایران 
چک را در حداقل ممکن دنبال می کند تا مردم بیشتر از 
ابزارهای الکترونیک پرداخت استفاده کنند اما این ابزار 
نیاز جامعه به پول نقد را پوش��ش می ده��د و ترجیح ما 

استفاده از این ایران چک ها است.

روزانه ۱۷ تا ۲۰ هزار چک برگشت می خورد 

دريافت کارمزد از کارت خوان ها دوباره بررسی می شود 

همزمان با روز ملی صادرات طی آئین ویژه ای که با حضور 
دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و وزرای صنعت 
، معدن تجارت و نیرو تعدادی از مقامات بخش های دولتی 
و خصوصی حوزه صادرات در محل س��الن اجالس سران 
تهران برگزار ش��د ، ذوب آهن اصفهان ب��راي اولین بار در 
کش��ور به عنوان صادرکننده ممتاز در سال 93 ، باالترین 
نشان صادراتي را دریافت کرد.  لوح سپاس و تندیس ویژه 
این موفقیت بزرگ توسط معاون اول رئیس جمهور  به دکتر 

سعد محمدی مدیرعامل این شرکت اهداء شد.
 ذوب آهن اصفهان تاکن��ون پنج بار در س��ال های 138۰

 – 1385 -1388 -1391-  1392صادرکننده نمونه ملی 
کشور شده است.

دکتر سعد محمدی در حاش��یه برگزاری این آئین پس از 
دریافت لوح س��پاس و تندیس ویژه کس��ب این موفقیت 
بسیار ارزشمند را به کلیه همکاران سختکوش ذوب آهن 
تبریک گفت و اظهارامیدواری کرد باهمت و همدلی کلیه 
کارکنان ش��رکت ، شرایطی فراهم ش��ود که در سال های 
بعد ازلحاظ تناژ و ری��ال همچنین تنوع محصول ، حرکت 
به سمت رشد تعالی ذوب آهن حضور مؤثر در عرصه های 

رقابتی و بین المللی بیشتر فراهم شود .
وی یکی از راهکارهای مهم ب��رای خروج از رکود فروش را 
ایجاد بازارهای صادراتی جدید ذکر نمود و گفت : این مهم 

باهمت همه کارکنان شریف زحمتکش ذوب آهن عملیاتی 
می شود و در همین راستا در سال آتی برنامه ای داریم که 
بتوانیم عالوه بر تولید محصوالت صادراتی با استانداردهای 

BS    و با ایجاد تن��وع محصول ) تولی��د ریل وتیر 
آهن های بال پهن( ، یک رویکرد جدید و ارزشمند 

را برای صادرات فراهم نماییم .
وی گف��ت : ایج��اد بازارهای جدید، ش��رایط 
س��وددهی و توسعه متناس��ب ذوب آهن را به 

همراه دارد و شناس��اندن محصوالت جدید 
 ذوب آهن در خارج از کش��ور ما را در توسعه 

س��رمایه گذاری و ارتقاي دانش فن��ی و ایجاد 
ارتباط با فوالدسازان بزرگ دنیا هدایت می کند 

.
دکتر س��عد محم��دی تصریح کرد : توس��عه 
ذوب آهن اصفه��ان زمانی امکان پذیر اس��ت 
که ما جای��گاه فروش محصوالتم��ان را ارتقاء 
دهیم و زمینه های الزم را برای سرمایه گذاری  

خط جدید 2 میلیون تن ) طرح شهید کاظمی ( 
فراهم نماییم .

وي میزان صادرات سال گذشته این شرکت را 
بیش از 52۰ هزار تن به کشورهای هدف ذکر 

نمود وگفت : امید است با اجرایی شدن برنامه 

های ذوب آهن طی مدت مورد نظر،  بتوانیم تا 5 سال آینده 
ارزش میزان صادرات را به یک میلیارد دالر افزایش دهیم

وی رسالت اولیه ذوب آهن در تولید محصوالت فوالدی را 
اشباع بازارهای داخلی ذکر نمود و گفت : با افزایش تولید 
ضمن اش��باع نیازهای داخلی ،  حوزه ه��ای صادراتی نیز 

گسترش می یابد .
همچنین به��زاد کرمی مدی��ر بازاریابی ف��روش خارجی 
ذوب آهن اصفه��ان نیز ب��ا تبریک این روی��داد مهم ملی 
به تمامی کارکنان همکاران ،  عوامل اصلی در برگزیده شده 
ذوب آهن به عنوان صادرکننده ممتاز را به شرح ذیل عنوان 
نمود :کسب 5 مرتبه صادرکننده نمونه ملی ، تداوم رشد 
صادرات شرکت در طی س��ه س��ال اخیر ، افزایش تعداد 
بازارهای ه��دف صادراتی ، ص��ادرات محصوالت فوالدی 
باارزش افزوده باالتر ، تنوع درروش های پرداخت ، حفظ 
کیفیت برتر محص��والت، همکاری نزدیک با مؤسس��ات 
مالی اعتباری نظیر صندوق ضمانت صادرات ایران ، ثبت 
   ZOBESCO( جهانی برند و لوگوی ذوب آهن اصفهان
ESCO،   ( ، حض��ور موف��ق و پررن��گ در همایش ها و 
سمینارهای تخصصی بین المللی وایراد سخنرانی ، استفاده 
بهینه از قوانین مرتبط بر واردات و صادرات کاال به ویژه در 
مبحث اس��ترداد حقوق ورودی رفع تعه��د از پروانه های 

کاالهای وارداتی از محل صادرات .

 در آيین تجلیل از صادرکنندگان نمونه سال 9۳  و براي اولین بار در کشور

ذوب آهن اصفهان باالترین نشان صادراتي  را گرفت 
اختصاص ۶ درصد 

ارزش افزوده معادن کشور به 
استان اصفهان

     مس��ئول کمیته مع��دن اتاق اصفه��ان گفت: 
ط��رح آمای��ش س��رزمین در بخ��ش مع��دن 
 می توان��د ب��ه بهره ب��رداری از مع��ادن کم��ک 

کند.
عباس تاج بخ��ش در نوزدهمین جلس��ه کمیته 
معدن اتاق اصفهان تصریح کرد: طی س��ال های 
اخیر فعالیت ه��ای پراکنده در حوزه شناس��ایی 
ظرفیت های معدنی اس��تان اصفهان انجام شده 
ام��ا طرح آمای��ش س��رزمین می تواند س��اختار 
 مناس��بی ب��رای فعالی��ت معدن��کاران ایج��اد 

کند. 
وی از کاهش ص��ادرات مواد معدنی طی س��ال 
جاری خبر داد و افزود: سال گذشته 2۰ میلیون 
تن سنگ آهن صادرشده درحالی که نیمه نخست 
امس��ال صادرات این محصوالت به 2 میلیون تن 

نمی رسد. 
وی از بیکاری کارگران برخ��ی از معادن به ویژه 
در بخ��ش فل��زات خب��ر داد و تاکید ک��رد: اگر 
راهکارهایی برای بخش معدن ایجاد نشود شاهد 
بیکاری معدنکاران بیشتری در این بخش خواهیم 

بود. 
عضو کمیت��ه معدن اتاق اصفهان در این جلس��ه 
با اش��اره طرح آمایش سرزمین اس��تان اصفهان 
در بخش ه��ای مختلف گفت: بخ��ش معدن این 
آمایش می تواند با همکاری فعاالن بخش معدن 

تکمیل شود. 
سید رسول رنجبران اضافه کرد: استان اصفهان 
در طرح آمایش س��رزمین پیش��رو بوده و معاون 
برنامه ری��زی رئیس جمه��ور از تهی��ه این طرح 

تقدیر کرد. 
عضو کمیت��ه معدن اتاق اصفهان در این جلس��ه 
گفت: ش��رایط برای معادن س��نگ آهن بس��یار 
دش��وار ش��ده اس��ت زیرا هزین��ه حمل ونقل و 
دس��تمزد کارگران افزایش یافته و از طرف دیگر 
 قیمت س��نگ آهن در بازاره��ای جهانی کاهش

 یافته است . 
احمد دادوند با اش��اره به چالش مع��ادن زغال، 
گفت: به دلیل افزایش هزینه ه��ا و عدم افزایش 
قیمت زغال، معادن این بخ��ش با چالش جدی 

روبرو است. 



یادداشت
    اثر نقاش��ی یک پس��ر ۱۰ س��اله اصفهانی به عنوان یکی از ۲۰ اثر برگزیده مس��ابقه 

بین المللی پوستر سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد )فائو( انتخاب شد.
غ��ذا جهان��ی  روز  مناس��بت  ب��ه  پی��ش  س��ال  س��ه  از  فائ��و   س��ازمان 

 )۲۴ مهرماه( مس��ابقه ای را برای کودکان و نوجوانان گروه های س��نی ۸-۵، ۱۲-۹ و 
۱۷-۱۳ سال برگزار می کند. 
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هفتیادداشتنقاشی پسر ۱۰ ساله اصفهانی به عنوان یکی از ۲۰ اثر برگزیده

گشایش نخستین موزه عروسک های 
خیمه شب بازی ایران در کاشان

نخستین موزه اسباب بازی و 
عروسک های خیمه شب بازی 
ای��ران در خان��ه »عالم��ه 
فیض��ی« در باف��ت تاریخی 

کاشان گشایش یافت.
 طراح و مدیر این موزه گفت: 
تاکنون ۱۱۰ عروسک و ۱۰۰ 
اسباب بازی برای نمایش در 

موزه اسباب بازی و عروس��ک های خیمه شب بازی جمع آوری 
و آماده نمایش شده است.

امیر سهرابی افزود: این اشیا به مناطق مختلف ایران از جنوب 
تا خراسان و آذربایجان، کردس��تان، مناطق مرکزی، گیالن، 
مازندران و سیستان و بلوچستان تعلق دارد و با توجه به این که 
هنوز این طرح پژوهشی در کل کشور به پایان نرسیده، شمار 

آثار قابل نمایش در این موزه افزایش خواهد یافت.
وی خاطرنش��ان کرد: خانه »جعفر عالم��ه فیضی« روحانی و 
شاعر اواخر دوره قاجار خریداری و مرمت و آماده سازی بنای 
ساختمان باهدف تبدیل به این موزه انجام شده که قدیمی ترین 
اش��یای این موزه، عروس��ک های خیمه ش��ب بازی مربوط به 
اواسط دوره قاجار هستند که از روستاهای شهرستان نایین و 
وسایل شعبده بازی متعلق به اواخر دوره قاجار از شهر اصفهان 

جمع آوری شده است.

ستاره ها  به رادیوی  اصفهان می آیند    
برنامه ای با عنوان »خبر از 
ستاره« با موضوع گفتگو با 
آزاده ها در رادی��و اصفهان 

تهیه و پخش می شود.
 برنام��ه خب��ر از س��تاره از 
ش��رایط ام��روز و خاطرات 
اس��ارت آزاده هایی که در 
طول دوران دف��اع مقدس 

اسیر شده اند گزارش تهیه می کند. 
دراین برنام��ه موفقیت ه��ا و فعالیت های خان��واده آزاده ها از 
 طریق تهیه گ��زارش و مراجعه به محل س��کونت آن ها بیان

 می شود.
همچنی��ن اس��تفاده از دیال��وگ فیلم ه��ا ، س��رودهای 
دوران دف��اع مق��دس به س��بک جدی��د و س��خنانی درباره 
 جوان��ان ام��روز از جمل��ه بخش ه��ای ای��ن برنام��ه خواهد

 بود.
برنامه خبر از س��تاره به مدت ۱۰ دقیقه ب��ه تهیه کنندگی و 
گزارشگری محبوبه س��لیمانی در مرکز اصفهان تولید و شده 
روزهای چهارش��نبه  س��اعت ۲۰ : ۱۶ از رادیو اصفهان پخش 

می شود.

هشتمین جشنواره استانی قصه گویی 
در شاهین شهر پایان یافت

»هش��تمین جش��نواره اس��تانی 
قصه گوی��ی زی��ر گنبد کب��ود« با 
معرف��ی قصه گوی��ان برتر اس��تان 
اصفه��ان یکشنبه ش��ب در مرک��ز 
فرهنگی هنری شاهین شهر پایان 
یافت. مدیرکل کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان استان اصفهان، 
در آیین اختتامیه این جش��نواره با 
اشاره به قدمت و پیش��ینه قصه گویی گفت: خداوند مهربان خود 
باالترین قصه گو اس��ت و در تمام کتاب های آسمانی به ویژه قرآن 
کریم بابیان قصه ه��ای مختلف به دنبال بیداری انس��ان ها و آگاه 
س��اختن آن ها به هدف خلقتش��ان هس��ت.وی با تأکید بر تأثیر 
باالی قصه گویی در سازندگی شخصیت کودکان گفت: با توجه به 
اهمیت فعالیت قصه گویی در مراکز کانون استان اصفهان، مفاهیم 
سوره مبارکه قصص به صورت ویژه در مراکز کانون برای اعضا و با 
استفاده از ابزارهای فرهنگی هنری آموزش داده شد که این طرح 
با استقبال خانواده ها نیز همراه بود.مدیرکل کانون اصفهان، ارتباط 
چهره به چهره، افزایش دایره لغات فارسی کودکان، تصویرسازی 
ذهنی و همزادپنداری باشخصیت های مثبت قصه را چهار ویژگی 
مهم قصه گویی برشمرد.عس��گری فر افزود: قصه گویی می تواند 
یکی از بهترین راه ها برای افزایش دایره لغات کودکان باش��د و با 
تصویرسازی ذهنی از قصه، خالقیت کودکان هرچه بیشتر تقویت 
می شود.وی همزادپنداری باشخصیت های مثبت قصه در سنین 
کودکی را از دیگر ویژگی های قصه گویی عنوان کرد.عس��گری فر 
همچنین با اشاره به برگزاری ۲۰ جشن قصه گویی در مراکز کانون، 
فرآیند محور بودن را ویژگی مثبت این مهارت در کانون دانست.

وی در ادامه از برپایی دو کارگاه آموزشی ویژه مربیان مهدکودک 
و معلمان دوره ابتدایی خبر داد و افزود: کانون این آمادگی را دارد 
که با همکاری س��ازمان رفاهی تفریحی ش��هرداری شاهین شهر 
دوره های آموزش مهارت قصه گویی را ویژه م��ادران برگزار کند 
تا آن ها بتوانند با استفاده از این فرهنگ کهن، آموزه های دینی و 
ملی را به صورت عمیق در کودکان نهادینه کنند.در مدت دو روز 
برگزاری این جش��نواره ۳۲ قصه گو در دو نوبت صبح و بعدازظهر 
قصه هایی با عناوین در جست وجوی خدا، مروارید علم، سکاکی، 
هدیه پری، سلطان و آهو، صد سکه طال، خجه ته چاه، پیر جوان و 
انسان پیر، دل خوشی و درخت دستکشی گفتند.کالغ خنزر پنزر، 
بجنبان ریش را، دختر نارنج، ماه پیشانی، نبرد رستم با دیو سپید، 
هدیه خوبان، عباس تنوری، قصه زندگی، هفت برادر، یک نردبان 
و دو هندوانه، میخ خانه پدری و خوش��بخت ترین اس��یر از دیگر 
قصه هایی بود که با دو ش��یوه با ابزار و بدون ابزار در این جشنواره 

بیان شد.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: اصفهان در 
اردیبهشت ماه س��ال ۹۴ میزبان جشنواره منطقه ای 
تئاتر معل��والن آفتاب خواهد بود.س��عید صادقی در 
نشست هم اندیش��ی و هم افزایی س��ومین جشنواره 
تئاتر معلولین منطقه ای »آفتاب« با اش��اره به تحت 
پوشش قرار داشتن ۳۰۰ هزار نفر در استان اصفهان 
اظهار داش��ت: از این تع��داد ۱۲۰ هزار نف��ر معلول 
جسمی حرکتی هس��تند.وی بابیان اینکه متأسفانه 
در جامعه کنون��ی نگاه ترح��م برانگیز ب��ه معلوالن 
مشکالتی را برای این دس��ته از افراد در جامعه ایجاد 
کرده اس��ت، افزود: این نگاه باعث می ش��ود که این 
افراد دررسیدن به کمال و تعالی دچار مشکل شوند و 
کمتر اعتمادبه نفس داشته باشند.مدیرکل بهزیستی 
استان اصفهان توانمندسازی معلوالن را از مهم ترین 
برنامه های در دستور کار سازمان بهزیستی عنوان کرد 
و اظهار داش��ت: چنانچه معلوالن در جامعه به عنوان 
شهروند درجه یک معرفی شوند از فرصت های موجود 
در جامع��ه نهایت بهره ب��رداری را خواهند داش��ت و 
پیشرفت های زیادی با بالفعل کردن توانایی هایشان 
خواهن��د داش��ت.وی بابی��ان اینکه توانمندس��ازی 
آموزش��ی، فرهنگی و اجتماعی از وظایف س��ازمان 
بهزیستی در قبال معلوالن اس��ت، ادامه داد: در حال 
حاضر و با توجه به فعالیت های گس��ترده در س��طح 
استان آمار نیازمندان به حمایت بهزیستی در سطح 

استان به صفر رسیده است.صادقی اس��تفاده از ابزار 
هنر برای درمان افراد معلول را امری ضروری و کارآمد 
دانست و گفت: امروز هنر تئاتر کارکردهای اجتماعی 
فراوانی دارد و این هنر برای پیشگیری بسیار مفید و 

قابل استفاده است.
وی با اش��اره به برگزاری جش��نواره منطقه ای تئاتر 
معلولین آفتاب اظهار داشت: این جشنواره به صورت 
مشترک بین استان های اصفهان، تهران، چهارمحال 
و بختی��اری، کهکیلویه و بویراحم��د، مرکزی و البرز 
برگزار می ش��ود.مدیرکل بهزیستی اس��تان اصفهان 
با تأکید بر اینک��ه اجرای هنر تئاتر توس��ط معلوالن 
اعتمادبه نف��س را در آن ها ب��اال می ب��رد، ادامه داد: 
ازاین رو توجه ب��ه هنر در مراکز بهزیس��تی اس��تان 
اصفهان موردتوجه ویژه قرارگرفته اس��ت.وی بابیان 
اینکه اصفهان در اردیبهش��ت ۹۴ میزبان جش��نواره 
منطقه ای تئات��ر معلولین آفتاب خواه��د بود، افزود: 
اجرای این جشنواره در اصفهان که پایتخت فرهنگی 

ایران اسالمی است امری ضروری است.
صادقی با انتقاد از روند مناسب س��ازی معابر اصفهان 
برای تردد معلوالن نیز بیان داش��ت: در جشنواره ای 
که در دوره گذشته برای معلوالن در اصفهان برگزار 
شد معلوالن با مش��کالت متعددی برای تردد مواجه 
 شدند که امیدواریم در سال آینده این مشکل مرتفع

 شود.

 64 اثر به دبیرخانه جشنواره تئاتر معلوالن 
آفتاب ارسال شده است 

نماین��ده هیئت بازخوان متون س��ومین جش��نواره 
تئاتر معلولی��ن منطقه ای آفتاب گف��ت: تاکنون ۶۴ 
متن نمایشی برای بازبینی به دبیرخانه این جشنواره 

ارسال شده است.
مجید صدیقی بابیان اینکه برگزاری جش��نواره تئاتر 
معلولین آفتاب روزنه امیدی برای معلوالن در راستای 
ارائه هنرهایشان است، اظهار داشت: استقبال از این 
جشنواره از تمام استان های حاضر تاکنون قابل توجه 

بوده است.
وی با اش��اره به ارس��ال ۶۴ اثر به دبیرخانه جشنواره 
منطقه ای تئاتر معلولین آفتاب بیان داشت: این آثار 
در قالب نمایشنامه به دبیرخانه ارسال شده است که از 
این تعداد ۲۷ متن نمایش صحنه ای و ۷ متن نمایش 

خیابانی پذیرفته شده است.
نماین��ده هیئت بازخوان متون س��ومین جش��نواره 
تئاتر معلولین منطقه ای آفتاب ب��ا تأکید بر اینکه در 
مرحله اول کیفیت دراماتیک متون و در مرحله دوم 
هم راس��تایی متون با اهداف جش��نواره موردبررسی 
قرار گرفت اف��زود: متون نمایش��ی به نقطه بس��یار 
خوبی رس��یده اس��ت و امیدواریم در مرحله اجرای 
نمایش ها نیز ش��اهد یک جشنواره باش��کوه باشیم.

حسن اکلیلی، کارگردان تئاتر و تلویزیون نیز در ادامه 
این نشست بابیان اینکه ایرانی ها در تمام عرصه های 
هنری پیش��تاز در تمام دنیا بوده اند، اظهار داش��ت: 
در این راس��تا ضروری اس��ت که ایرانی ه��ا در حوزه  
 معرفی تئات��ر معلولین ب��ه مردم جهان نیز پیش��تاز

 باش��د.وی با اش��اره به روند برگزاری جشنواره تئاتر 
معلولین در اس��تان اصفهان اظهار داش��ت: بررسی 
گذش��ته برگزاری این جش��نواره بیانگر افقی روشن 
برای این هنر در اس��تان اصفهان و هم چنین س��طح 
کش��ور اس��ت.این کارگردان تئاتر بابیان اینکه تفکر 
بزرگ و حمایت های مناسب می تواند شخصیت های 
بزرگ��ی را در عرص��ه هنر رش��د ده��د، ادام��ه داد: 
خوش��بختانه در بین معلولین اتفاقات هنری بس��یار 
خوبی رخ داده اس��ت و این وظیفه همگانی است تا از 

این افراد حمایت الزم را داشته باشند.

اردیبهشت 94 صورت می گیرد 

اصفهان میزبان جشنواره تئاتر معلوالن آفتاب می شود

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

مفاد آرا
7/440 شماره 93/4066/33/و-93/7/17 آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک اردستان
که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالک اردستان صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 
15روز از طریق روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی میشود تا شخص یا اشخاصی 
که به آرای مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین آگهی ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد و امالک اردستان تسلیم ورسید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به ثبت اردستان تسلیم نمایند در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد و یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت 
اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید ضمنًا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.           
1(رای شماره 139360302032000495 مورخه 1393/06/30 آقای علی اصغر عسکرزاده 
اردستانی فرزند یدا... ششدانگ یک درب باغ احداثی بر روی قسمتی از پالک 23 فرعی از 
یک اصلی بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 1455/54 مترمربع انتقالی رسمی از طرف 

آقای جعفر اصغری ابواسحق می باشد.
2(رای شماره 139360302032000109 مورخه 1393/02/14 خانم شوکت جمشیدی ها 
کچو مثقالی فرزند علی ششدانگ قسمتی از یک باب خانه پالک 119 اصلی سفلی واقع در بخش 
 هفده ثبت اصفهان به مساحت 326/97 مترمربع انتقال رسمی از طرف علی جمشیدی ها.
3(رای شماره 139360302032000531 مورخه 93/07/08 آقای محمد رحمتی فرزند علی 
ششدانگ یک باب خانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 94 فرعی واقع در کچو مثقال از 75 
اصلی سفلی واقع در بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 134/41 مترمربع انتقال رسمی 

انتقالی رسمی از طرف حسین رحمتی و غیرو.
4(رای شماره 139360302032000526 مورخه 1393/07/08 آقای رضا جمالی ماستبندی 
فرزند حسین ششدانگ یک باب خانه احداثی بر روی قسمتی از مزرعه ماستبندی 78 اصلی 
علیا واقع در بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 339/39 مترمربع انتقال رسمی از طرف 

آقای حسن جمالی ماستبندی.
5(رای شماره 139360302032000525 مورخه 1393/07/08 خانم نرجس کچوئی زاده 
فرزند علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه واقع در کچو مثقال احداثی 
بر روی قسمتی از پالک 142 فرعی از 75 اصلی سفلی واقع در بخش هفده ثبت اصفهان به 

مساحت 137/19 مترمربع انتقال رسمی از طرف قدرت ا... رحمتی کچو مثقالی.
نادر رحمتی فرزند  6(رای شماره 139360302032000524 مورخه 1393/07/08 آقای 
قدرت ا... نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه واقع در کچو مثقال احداثی بر 
روی قسمتی از پالک 142 فرعی از 75 اصلی سفلی واقع در بخش هفده ثبت اصفهان به 

مساحت 137/19 مترمربع انتقال رسمی از طرف قدرت ا... رحمتی کچو مثقالی.
7(رای شماره 139360302032000527 مورخه 1393/07/08 آقای سید محمدرضا فاطمی 
فرزند سید مرتضی ششدانگ یک باب خانه واقع در مزرعه آردران پالک 28 اصلی علیا 
واقع در بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 207/50 مترمربع انتقال رسمی از طرف خانم 

صاحب احسانی.
8(رای شماره 139360302032000496 مورخه 1393/06/30 آقای حسن قاسمی فرزند 
محمود ششدانگ یک باب خانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 3811 فرعی از یک اصلی 
از طرف  انتقال رسمی  واقع در بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 258/46 مترمربع 

عزیزا... هویدی اردستانی.
فرزند  پور  طحان  رضا   1393/07/12 مورخه   139360302032000542 شماره  9(رای 
عباس ششدانگ یک باب خانه )به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی( احداثی بر روی قسمتی از پالک 
3916 فرعی از یک اصلی واقع در بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 707/25 مترمربع 

انتقال رسمی از طرف کوکب دهقانی.
السادات  اشرف  خانم   1393/07/08 مورخه   139360302032000530 شماره  10(رای 
میرکاظمی فرزند سید آقا رضا ششدانگ یک باب خانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 425 
فرعی از 75 اصلی سفلی واقع در بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 154/54 مترمربع 

انتقال رسمی از طرف خانم عفت میرکاظمی.
11(رای شماره 139360302032000447 مورخه 1393/06/15 آقای محمد انزل اردستانی 
فرزند رضا سه دانگ یک باب خانه احداثی مفروز از پالک 1599 فرعی از یک اصلی واقع در 
 بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 45/01 مترمربع انتقال رسمی از طرف خانم فاطمه مرادی.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/07/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/08/14 

م الف:328 عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان اردستان

تاسیس شرکت
بشماره  محدود  مسئولیت  زواره–با  کار  پویا  خدماتی  شرکت  تاسیس  آگهی   7/528
وتقاضانامه  واساسنامه  شرکتنامه  خالصه  ملی14004306413.  192وشناسه  ثبت 
خدماتی پویا کار زواره -بامسئولیت  که در تاریخ 93/5/21به شماره ثبت 192وشناسه 
اداره به ثبت رسیده  ودر تاریخ 93/5/21 از نظر امضا ذیل  این  ملی14004306413در 
دفاتر تکمیل گردیده برای اطالع عموم درروزنامه زاینده رود وروزنامه رسمی کشور 
فعالیت  پروانه  واخذ  منزله صدور  به  ذیل  ثبت موضوع  میگردد.موضوع شرکت:  آگهی 
نمیباشد:تعمیر وحفظ ونگهداری وتعویض تاسیسات وتجهیزات آب ،برق ،گاز ،تلفن بجز 
مواردی که در انحصار شرکت مخابرات ایران باشد،اخذ وام وتسهیالت ارزی وریالی از 
بانک ها وموسسات دولتی وخصوصی صرفا جهت تحقق اهداف شرکت ،انعقاد قرارداد 
با اشخاص حقیقی وحقوقی،شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی،صادرات 
مراجع ذیصالح  از  اخذ مجوزهای الزم  از  ،پس  بازرگانی  کاالهای مجاز  کلیه  وواردات 
مرکز اصلی شرکت: زواره خ امامزاده یحیی پالک 282کدپستی 8441768873. سرمایه 
شرکت :مبلغ یک میلیون ریال نقدی که تماما پرداخت ودر اختیار مدیرعامل قرارد ارد 
مدیران وصاحبان امضا : خانم فاطمه عرب زاده بشماره ملی2297844956 بسمت رئیس 
هیات مدیره وسید مهدی معینی طباء بشماره ملی1189604914بسمت مدیرعامل برای 
مدت نامحدود انتخاب شدند وکلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد اور شرکت از قبیل چک 
،سفته ،بروات ،قراردادها ،عقوداسالمی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 

http://irsherkat.ssaa.ir. ذبیح اله فدایی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره 
آگهی فقدان سند مالکیت

7/529 آقای حبیب اله داور فرزند نصراله به موجب وکالتنامه شماره 61865-93/3/11دفتر 
181 تهران وکالتا از طرف وراث مع الواسطه خانم مریم عامری شهرابی باستناد دوبرگ 
استشهاد یه محلی که هویت و امضاء مشهود رسماً گواهی شده و مدعی است که سند 
بخش  سفلی  دهستان  اصلی  پالک181  ششدانگ   از720سهم  مشاع  سهم   20 مالکیت 
هفده ثبت اصفهان که در صفحه 164دفتر 7 آب بنام علی عامری شهرابی سابقه  ثبت 
و سند صادر و تسلیم گردیده و طی  اسناد انتقال شماره 1080و1081و2920و2921-
31/6/20دفتر 49تمامت چهار سهم از مالکیت نامبرده به خانم مریم عامری شهرابی انتقال   
که نامبرده نیز دو حبه ویک دوم حبه از مالکیت خود رابه غیر انتقال قطعی داده وبه حکایت 
دفتر امالک معامله ای انجام نگردیده ودر اثر سهل انگاری مفقود شده است  نظر باینکه 
درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده، طبق  ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون 
ثبت  مراتب آگهی  می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیراز آنچه در این آگهی 
ذکرشده ( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد . اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
 سند معامله ارائه نشود ، المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

ذبیح اله فدایی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
آگهی فقدان سند مالکیت

7/530 آقای سیدعلی احسانی احدی از ورثه سید حسین احسانی طبائی زواره باستناد 
دوبرگ استشهاد یه محلی که هویت و امضاء مشهود رسمًا گواهی شده و مدعی است که 
سند مالکیت 54سهم  مشاع از1200سهم ششدانگ  پالک 25 اصلی دهستان گرمسیر بخش 
هفده ثبت اصفهان که در صفحه 111دفتر 86 امالک بنام نصراله فقیه مرتضوی   ثبت 
و سند صادر و تسلیم گردیده و تمامت22سهم مشاع از مورد ثبت را ذیل سند رسمی 
3452-25/5/2دفتر 50 به عبدالحمید حقیر زواره وتمامت 32 سهم ازمورد ثبت فوق را بغیر 
انتقال متعاقبا عبدالحمید حقیر زواره ذیل سندرسمی شماره 4497-28/2/3دفتر 50 تمامت 
بیست ودو سهم مالکیت خویش را به سید حسین احسانی طبائی زواره انتقال  نموده وبه 
حکایت دفتر امالک معامله ای انجام نگردیده ودر اثرسهل انگاری مفقود شده است  نظر 
باینکه درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده، طبق  ماده 120 اصالحی آیین نامه 
قانون ثبت  مراتب آگهی  می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیراز آنچه در این 
آگهی ذکرشده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی تا مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
 سند معامله ارائه نشود، المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

ذبیح اله فدایی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
 آگهی مزایده

بر اساس پرونده اجرائی به شماره بایگانی 9200132 تمامت ششدانگ یک قطعه زمین محل 
اجراي طرح شرکت توسعه تجارت طلوع مهرشرق اسپادانا بمساحت 10800 مترمربع که 

بموجب قرارداد واگذاري شماره 4844– 09-و– ج مورخه 1386/02/22 از طرف شرکت 
شهرکهاي صنعتي استان اصفهان به شرکت توسعه تجارت طلوع مهرشرق اسپادانا واگذار 
گردیده بانضمام ماشین آالت و تاسیسات و تجهیزات و مستحدثات و خالصه آنچه در 
به موجب سند رهني شماره 2735 مورخ  باشد و  اجراي طرح موجود مي  زمین محل 
1386/06/31 دفتر اسناد رسمي شماره 193 اصفهان از طرف شرکت مذکور در رهن 
بدهی  پرداخت   به علت عدم  قرار گرفته و  آزادي اصفهان  میدان  بانک صادرات شعبه 
بستانکار تقاضای صدور اجرائیه نموده و پس از ابالغ اجرائیه به درخواست بانک بستانکار 
وباستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آئین نامه اصالحی مربوطه موارد 
رهن ارزیابی که برابر صورت مجلس تنظیمی توسط مامور اجرا و برگ ارزیابی کارشناس 
رسمی دادگستری بدین شرح توصیف و ارزیابی گردید.  1- عرصه واعیان: محل مورد 
نظر یک کارخانه تولیدات و محصوالت پلي ووددر زمیني به مساحت 10800مترمربع به 
ابعاد 90 * 120 میباشد که با دیوار آجري دوطرف نما با دربهاي فلزي ریلي محصور شده 
و شامل ساختمانهاي نگهباني، دفتر انبار شرکت، و سرویسهاي بهداشتي و سوله هاي خط 
تولید و سقفهاي شیبدارجهت انبارمصالح ومحوطه خاکریزي شده ومنابع بتني آب به شرح 
ذیل میباشد1: ابعادزمین 90 * 120 مترمربع بوده ودرجنوب وشمال به طول 120 متربه 
پالک ودرغرب به خیابان هشتم به طول 90متر مي باشد و در اطراف زمین دیوارکشي دو 
طرف نما با آجر5 سانتي متر با سنگ ازاره در پائین دیوار به طول حدود410 مترطول به 
ارتفاع 2/20 متر با دو درب فلزي ریلي به عرض 6 متر در سمت غرب )به خیابان هشتم( 
و یک درب فلزي ریلي در ضلع شرق محصور شده است 2: محوطه بین درب ورودي و 
سوله ها به مساحت حدود2300 مترمربع به ارتفاع حدود 80 سانتي مترخاکریزي وکوبیده 
باقیمانده است 3: ساختمانهاي نگهباني، دفتر  بایر  شده وحدودنصف زمین به صورت 
انبار شرکت و سرویسهاي بهداشتي در سمت راست درب ورودي میباشدکه شامل الف: 
با دیوار باربر، سقف تیرآهن، و طاق  ساختمان نگهباني به مساحت حدود42 مترمربع 
ضربي، کف موزائیک و سطوح دیوارها در قسمت آبدارخانه کاشي و بقیه آجرنما پنج 
سانتي متر، پنجره هاي داخلي فلزي شیشه خور با محوطه پیاده سازي به عرض 1/20 
متر با موزائیک میباشد. ب: دفتر انبار شرکت به مساحت حدود27 مترمربع با دیوار باربر 
سقف تیرآهن و طاق ضربي، سطوح دیوارکاشي و کف سرامیک، درب ورودي وپنجره 
آلومینیومي با محوطه پیاده رو به عرض 1/20 متر میباشد.ج: سرویسهاي بهداشتي به 
مساحت حدود40 مترمربع به ابعاد 4 * 10 با دیوارهاي باربر و سقف تیرآهن و طاق 
ضربي به دو قسمت تقسیم شده قسمت اول شامل یک دوش، یک توالت ایراني و یک توالت 
فرنگي و یک روشوئي با دربهاي آلومینیومي مجزا و سطوح دیوارها کاشي و کف سرامیک 
میباشد و قسمت دوم سرویسهاي بهداشتي شامل شش توالت با دربهاي مجزا آلومینیومي 
و درب ورودي آلومینیومي و سطح دیوارهاي کاشي وکف سرامیک بوده و هردو سرویس 
بهداشتي داراي لوله کشي آب سرد و گرم میباشد.4: سوله خط تولیددر قسمت جنوب شرق 
شامل دو سوله با دهانه هاي 20 متر چسبیده به هم بصورتیکه ستون وسط آنها مشترک 
بوده و جمعا به مساحت 2400 مترمربع به ابعاد60 * 40 به ارتفاع پایه 7/5 متر با اسکلت 
فلزي سوله و هر دو سوله جهت جراثقال طراحي شده ولي فقط بر روي سوله سمت چپ 
یکدستگاه جراثقال 10 تن باتیرفلزي زیرریل احداث میباشد. در ضلع شمال سوله دیوار 
بتني به ارتفاع حدود 5 / 5 متروقسمت فوقاني آن دو ردیف پنجره فلزي شیشه خورثابت 
نصب مي باشد و قسمت شرق سوله یک درب فلزي ریلي به ارتفاع حدود 5 / 6 متر و عرض 
6 متر نصب بوده و دو طرف دیوار آجرنما با سنگ ازاره در پائین اجرا شده و قسمت 
فوقاني آن ورقهاي گالوانیزه پوشیده شده است . درسمت جنوب سوله دیوارآجرنما پنج 
سانتي متر دو طرف نما به ارتفاع حدود 5/5 متر و قسمت فوقاني آن دو ردیف پنجره فلزي 
شیشه خور ثابت نصب میباشد. و سمت غرب سوله که ورودي به سوله ازقسمت محوطه 
سازي میباشدودودرب فلزي ریلي به ارتفاع حدود5 / 6 متروعرض شش مترنصب بوده 
ودو طرف آن دیوار آجرنما پنج سانتي متر دو طرف نما با سنگ ازاره در پائین میباشد 
و قسمت فوقاني آن باورق گالوانیزه پوشیده شده است و سقف سوله ها با پوشش ورق 
گالوانیزه و تورمرغي و پشم شیشه بوده و کف سالن بتني میباشد و در دهانه هفتم کانال 
بتني درکف سالن به عرض حدود90 سانتي متروعمق 25 سانتي مترجهت عبورلوله هاي 
تاسیساتي اجراشده ودودهنه آخرسوله باورق گالوانیزه و اسکلت قوطي 8 * 4 به صورت 
دیوارجداکننده جهت انبارمصالح وآسیاب مصالح جدا شده است. 5: در خارج سوله سمت 
جنوب شرقي سقف شیبداربه مساحت حدود150 مترمربع با قوطي فلزي و پوشش سقف 
ورق گالوانیزه وتورمرغي وپشم شیشه جهت انبارمصالح احداث میباشد. 6: دومنبع بتني به 
ابعاد3 * 3 مترمربع و ارتفاع 5 / 2 متردرجلوي سوله هاسمت شمال درکف محوطه مدفون 
شده است . باعنایت به موارد مذکور و موقعیت محل زمین ومساحت ومشخصات وکیفیت 
مساحت سالنهاوساختمانهاودیوارکشي اطراف زمین ومحوطه خاکریزي وکوبیده شده 
ومنابع بتني ودربهاي فلزي جمعًا ارزش عرصه واعیان مبلغ هفده میلیاردوششصدوپنجاه 
شرکت  تولیدات  الف  آالت:  وماشین  تاسیسات  میگردد.  برآوردواعالم  ریال  میلیون 

مذکوربه علت اختالفات بین شرکاء راکدوماشین آالت خط تولیددرحال کارنمي باشد. ب: 
شرکت داراي خطوط تولیدمحصوالت پلي وودي شامل ورق پي وي سي ودیوارپوش 
جهت  موادمصرفي  میباشد.ج:  درب(  )روکش  ولمینه  ودولنگه  لنگه  تک  وقرنیزودربهاي 
تولیدات فوق عبارتنداز: 1. پي وي سي 2. پودرچوب 3. خاک اره 4. استابلیز5. موادفوم 
کننده د: تجهیزات خطوط تولیدعبارتندازدستگاههاي 1. موتوردي سي بافن سانیریفوژ 
)خنک کننده( 2. گیربکس یک  3. گیربکس دو 4. اکسترودردومارپیچ 5. گلوگاه 6. قالبهاي 
پي وي سي 7. قالبهاي پلي وود 8. کالیبرها 9. سیستم وکیوم 10. کشنده 11. قسمت اره 
)برش( وکلیه متعلقات دیگروبه عبارت دیگرتجهیزات خطوط شامل دستگاه هاي 1. پودرکن 
2. خشک کن 3. میکسر4. آسیاب 5. سیستم تغذیه 6. اکسترودرسیلندرماردون7. پائین خط 
اکسترودر8. لمینه 9. چاپ 10. مونتاژدرب پلي وودي 11. قالبهاي پي وي سي 12. قالبهاي 
پلي وودي وتجهیزات جانبي خطوط که همگي ساخت کشورچین میباشد. چون تجهیزات 
خط تولیدمکمل یکدیگرندلذاباتوجه به ردیفهاي الف – ب – ج – د – ارزش پایه خطوط 
جمعًا به مبلغ هشت میلیاردوهشتصدوچهل وپنج میلیون ریال برآوردواعالم میگرددوطبق 
اعالم بانک موردمزایده فاقدبیمه میباشد.  در جلسه مزایده که ازساعت 9 صبح الی 12 
روز دوشنبه  مورخ 19/ 08/ 1393  در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکیل میگردد.

از طریق مزایده به فروش میرسد.چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینی نشده ای مواجه 
گردد روز بعد از آن جلسه مزایده تشکیل میگردد.مزایده از مبالغ کارشناسی بیست وشش 
باالترین قیمت پیشنهادی و به هر  میلیاردوچهارصدونودوپنج میلیون ریال شروع وبه 
کس که خریدار باشد فروخته میشود وعرصه موردمزایده طبق شرایط وضوابط شرکت 
شهرکهاي صنعتي اصفهان به برنده مزایده واگذارمیگردد طالبین میتوانند قبل از تشکیل 
اصفهان شهرک صنعتي   – جلسه از مورد مزایده به آدرس: کیلومتر25 جاده شهرضا 
86391 ازموردمزایده بازدید به عمل  رازي خیابان هشتم پالک 223 کدپستي 13711– 
آورند الزم به ذکر است که کلیه هزینه های قانونی اعم از هزینه های انتقال سند در دفاتر 
اسناد رسمی ومالیات دارائی وعوارض شهرداری وبدهی های مربوطه به حق انشعاب 
این  میباشد  مزایده  برنده  عهده  بر  متعلقه  های  هزینه  برق وگازوسایر  و  وآبونمان،آب 
منتشر میشود.   تاریخ 29/ 1393/07 چاپ و  در  زاینده رود  یکنوبت در روزنامه   آگهی 

یوسفیان مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا 
ابالغ رای 

 9209980352401139 پرونده:  شماره   9309970352400761 دادنامه:  شماره   7/551
شماره بایگانی شعبه: 921229 خواهان: آقای احسان میان دار اصفهانی با وکالت آقای 
احمد چم ریز شیرازی و علیرضا ایزدی به نشانی اصفهان – خیابان محتشم کاشانی – 
مجاورت دفتر اسناد رسمی شماره5-طبقه سوم دفتر وکالت خوانده: آقای فرید عبداللهی 
دامنه به نشانی خ پروین-ک نیلوفر-پ27 خواسته ها: 1- مطالبه طلب 2- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقایان علیرضا ایزدی 
و احمد چم ریز شیرازی به وکالت از آقای احسان میاندار اصفهانی به طرفیت آقای فرید 
 عبداللهی دامنه به خواسته مطالبه مبلغ 962/999/000 ریال وجه سه فقره چک به شماره های

917958-90/8/12و917963-91/1/20و917959-90/12/10 و خسارات دادرسی و تاخیر 
تادیه نظر به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مالحظه اصول چکهای مستند دعوی در 
ید خواهان و گواهی های عدم پرداخت آنها واینکه خوانده نسبت به خواسته خواهان ایراد 
و اعتراضی به عمل نیاورده و دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده است فلذا دادگاه 
مستنداً به مواد 249و313و314 قانون تجارت و 198و515و522 قانون آیین دادرسی مدنی 
و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک خوانده را به پرداخت مبلغ 962/999/000 
ریال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی و حق الوکاله به میزان مقرره قانونی و تاخیر 
تادیه از تاریخ چکهای مستند دعوی لغایت تاریخ اجرای رای برابر مقررات در حق خواهان 
محکوم می نماید رای صادره غیابی است و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی و 
اعتراض در این دادگاه می باشد.م الف:18270 قربانی رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

7/534 در خصوص پرونده کالسه 1185/93ش33 خواهان ژاله شیران دادخواستی مبنی بر 
مطالبه خسارت به مبلغ 11/700/000 ریال بابت خسارت دادرسی به انضمام مطلق خسارت 
ناشی از تصادف به طرفیت سکینه بهرامی میرآبادی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
روز سه شنبه مورخ 93/9/4 ساعت 10صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.م الف:19097 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

 مسابقات پرش با اسب 
درآران و بیدگل

مسابقات پرش با اسب گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش در 
شهرستان آران و بیدگل برگزار شد .هیئت سوارکاری شهرستان 
آران و بیدگل با همکاری مجموعه سوارکاری شبدیز و اداره ورزش 
و جوانان شهرستان به مناس��بت گرامیداشت هفته تربیت بدنی 
و ورزش اولین رویداد مسابقات پرش با اس��ب را برگزار کرد.این 
برنامه در روز جمعه 25 مهرماه در مجموعه س��وارکاری شبدیز 
در سه رده اسب مبتدی ،س��وار مبتدی و سوار پیشرفته با حضور 
 21 سوارکار برگزار شد و نفرات برتر این دوره از مسابقات شناخته

 شدند.
در رده سوار مبتدی

سید علی ابراهیمی با اسب سرلشگر کسب مقام اول
علی معین مهر با اسب بی غم کسب مقام دوم

 علی سینا باالخانه با اسب افسون کسب مقام سوم
در رده سوار پیشرفته

حمید رضا استرکی با اسب افسون کسب مقام اول
حمید رضا صادق پور با اسب پژواک کسب مقام دوم

دیدار راه آهن- سپاهان از شبکه 
ورزش  اگر دوربین ها را راه بدهند!

تمام دیدارهای هفت��ه دوازدهم لیگ برت��ر در کنداکتور)جدول 
پخش( شبکه های مختلف صدا و سیما قرار گرفته است.

هرچند فدراس��یون رس��ماً اعالم کرده اس��ت در هفته دوازدهم 
اجازه ورود دوربین های صدا و سیما را به ورزشگاه ها نمی دهد اما 
بدون اعتنا به این مسئله پخش دیدارهای لیگ برتر در کنداکتور 

شبکه های مختلف سازمان صدا و سیما قرار گرفته است.
برنامه پخش زنده هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال به ش��رح زیر 

است: 
امروز)سه شنبه ۹۳.۰۷.۲۹ (

صبای قم - گسترش فوالد تبریز ساعت 1۶:5۰
پخش زنده از شبکه های نور و سهند

پرسپولیس تهران - سایپا البرز ساعت 1۶:5۰
پخش زنده از شبکه های سه، جام جم 2 و جام جم ۳

استقالل خوزستان - نفت مسجد سلیمان ساعت 1۷:۰۰
پخش زنده از شبکه های شما و خوزستان

چهارشنبه ۹۳.۰۷.۳۰ 
پدیده خراسان - استقالل تهران ساعت 15:۰۰

پخش زنده از شبکه های سه، جام جم 2 و جام جم ۳
ملوان بندرانزلی - نفت تهران ساعت 15:15

پخش زنده از شبکه باران
ذوب آهن اصفهان - فوالد خوزستان ساعت 1۶:5۰

پخش زنده از شبکه های اصفهان و خوزستان
راه آهن تهران - سپاهان اصفهان ساعت 1۶:5۰

پخش زنده از شبکه ورزش سیما
تراکتورسازی تبریز - پیکان تهران ساعت 1۷:۰۰

پخش زنده از شبکه های شما و سهند

6
احتمال لغوقطراز میزبانی

پس از این که چند روزنامه  انگلیسی از تقلب در رای گیری برای انتخاب قطر به عنوان میزبان 
جام جهانی 2۰22خبر دادند، میشل پالتینی عنوان کرد در صورتی که این ادعاها ثابت شود، 
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غالمرضا مصدقیان رئیس فعال وتحصیلکرده هیئت موتورسواری 
واتومبیلرانی استان اصفهان، که بابرخورداری ازوجود کارشناسان 
وخبرگان این رش��ته ورزش��ی و با زی��ر مجموع��ه ای توانمند 
وکاردان که طی سه سال گذشته به نتایج ارزشمندی در سطوح 
مختلف کشوری دست پیداکرده،یقین دارد: اصفهان درورزش 
 موتورس��واری و اتومبیلرانی با پتانس��یل باال وموتورس��واران و

اتومبیل رانان ورزیده وبا اس��تعدادی ک��ه دارد می تواند باایجاد 
انگیزه الزم وبرگزاری مسابقات استانی وکشوری، پرصالبت تراز 
گذشته نه تنها دررقابت های داخلی که درمسابقات بین المللی 

هم ارزش و توانمندی های خود را به نمایش درآورد.
رئیس هیئ��ت موتورس��واری واتومبی��ل رانی اس��تان تصریح 
کرد:البته برای رسیدن به قله های رفیع وساحل مقصود نیازبه 
پاره ای تحقیقات وس��یع وگس��ترده داریم که با بررس��ی های 

به عمل آمده ودنب��ال نمودن برنام��ه های راهب��ردی ویافتن 
 راهکارهای اساس��ی ، دس��تیابی به این اه��داف را دوراز انتظار

نمی دانیم.
 مصدقیان باابرازخوش��حالی م��ی افزاید: خوش��بختانه دراین 
س��ال های اخیر قهرمانان نامدارما توانس��ته اند درکالس های 
متعدد و مختلف کشوری بدرخش��ند وبه عناوین خوبی دست 
 پیداکنند تابا امی��دواری به آینده وافق روش��نی که برایش��ان 
پیش بینی می کنیم ازجایگاه مناس��بی بهره مند ش��وند که به 

توفیقات قابل توجهی نیز دست پیداکرده اند.   
   قهرمانی مهردادصفری دراساللوم

نمونه ب��ارز فعالیت ه��ای موفقیت آمیزاخی��ر هیئت،برگزاری 
مسابقات اساللوم مشترک بانوان وآقایان بود که باقهرمانی مهرداد 

صفری به پایان رسید.
دراین دوره ازرقابت های اساللوم)مهارت درکنترل وسرعت( که 
روز11مهر ماه   9۳باش��رکت 2۰اتومبیلران در محل  پارکینگ 
موقت )ورزش��گاه نقش جهان( ! زیر نظرهیئت متحول ش��ده 
موتورسواری و اتومبیلرانی استان)بانام گرامی داشت هفته دفاع 
مقدس ( باحضورسرکار خانم شاکری فرمعاون امورورزش بانوان 
اداره کل ورزش وجوانان ونایب رئیس هیئت ورزش های همگانی 
اس��تان درامور بانوان،غالمرضا مصدقیان معاون توسعه منابع و 
پش��تیبانی اداره این کل ورئیس پرتالش هیئت موتورسواری و 
اتومبیلرانی استان وجمعی ازخانواده اتومبیل رانان شرکت کننده 
وعالقه مندان به این رشته ورزشی برگزارشد و درپایان مسابقه به 

نفرات اول تاسوم حکم قهرمانی وکاپ اهداء شد.
درکالس آقای��ان: مهرداد صف��ری بازمان یک دقیق��ه و8ثانیه 
و۳2صدم ثانیه مس��یر مس��ابقه راب��دون خطا  طی ک��رد واول 
 ش��د، بهرام کمالی دوم وس��تار احمدی سوم ش��دند. دربخش

 خانم ها:پریس��ا جعفری اول، یگانه س��اطعی دوم وسیمابیات 
احمدی سوم شدند.

نگاهی اجمالی به اهم فعالیت ها ی هیئت
غالمرضا مصدقیان رئیس هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی در 
بخش دیگری  از گفتگوی خود به خبرنگار ما نگاهی داشت به اهم  
فعالیت های هیئت از جمله بازگشایی دفتر هیئت درورزشگاه 
تختی، تکمیل وباسازی وراه اندازی سایت  هیئت ، به روزآوری 
کارت بیم��ه ورزش��ی وثبت ن��ام عالقه من��دان ب��ه عضویت 
درموتورس��واری واتومبیلرانی، تکمیل وراه ان��دازی12 کمیته 
مختلف هیئت،برگزاری جلسات هماهنگی وهم اندیشی درهرسه 
 ماه یکبارباحضورمس��ئوالن کمیت��ه هاوروس��ای هیئت ها در

 شهر های تابعه و رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان میزبان، 
برای بررس��ی وضعیت موج��ود و حل مش��کالت، برنامه ریزی 
وتشکیل کمیته فرهنگی برای حضورمستمر درمناسبت ها وفوق 
برنامه ه��ای فرهنگی ورزش��ی، احداث 5پیس��ت موتورکراس 

در5 شهردهاقان،شهرضا، خمینی شهر،مبارکه وشرق اصفهان، 
 که۳پیست به بهره برداری رسیده و2پیست دردست تکمیل و

راه اندازی اس��ت، برگزاری وش��رکت درنمایشگاه های مختلف 
درس��طح کش��ور)به دلی��ل دراختی��ار داش��تن اتومبی��ل ها 
وموتورس��یکلت های کالس��یک عتیقه وبی نظیردراصفهان(

برگ��زاری کالس های متع��دد وکوناگون توجیهی وآموزش��ی 
درزمینه داوری ومربیگری ویژه بانوان وآقایان دردورشته موتورو 
اتومبیل،اعزام ورزشکاران اتومبیلرانی به کالس های مختلف که 
باحضورمدرسان خارجی برگزارمی شود، تشکیل کمیته بازاریابی 
 واقتصادی،جهت جذب اسپانس��ر برگزاری مس��ابقات بزرگ و

مثال زدنی مانند رالی خانوادگی ورالی کامیونها، اما اصلی ترین 
ومهم ترین اقدامی که صورت گرفته،عقدقرارداد واگذاری هفت 
هکت��اراز زمین های ورزش��گاه ب��زرگ جهت احداث پیس��ت 
اتومبیلرانی که امیدواریم دراین زمینه بتوانیم از کمک ومساعدت 

شهرداری وشورای اسالمی شهر بهره مند شویم.

۷۰ اتومبیل، درمسابقه رالی خانوادگی    

                                                       نطنزابیانه
در آستانه فرا رسیدن هفته تربیت بدنی وورزش فرصت مناسبی 
برای برگزاری مس��ابقه رالی خانوادگی، نطنز� ابیانه دس��ت داد 
تابه همت م��ردان تالش��گرهیئت موتورس��واری واتومبیلرانی 
 استان،رالی خانوادگی درزیبا ترین شکل ممکنه به مورد اجرادر

آید. 
درپایان این مس��ابقه جعف��ر امانی ب��ا) 5( خطا اول ش��دو پریا 

فرامرزی،غالمرضاقدمی،عل��ی غالمعلی��ان، مه��دی رحیمی 
وسینااحمدی به ترتیب دوم تاششم شدند.

متکی بر بازوان پرتوان و خالق 
آقای وحید روفیگران مدیرگالری اتومبیل دنیای خودرو که سابقه 
دبیری هیئتی موتورسواری واتومبیلرانی استان اصفهان رادارد و 
درادوارگذشته نیز منشاء خدمات وحمایت های مالی این رشته 
ورزش��ی بوده ودرحال حاضر یکی ازکارشناس��ان خبره واردات 
اتومبیل های خارجی دربعد گسترده ای درایران به شمار می آید، 
عالوه بر اسپانسری این دوره مسابقات رالی خانوادگی به عنوان 
رئیس کمیته کالسیک با هیئت موتورسواری واتومبیلرانی استان 
اصفهان به شکل گسترده ای همکاری دارد.این اقدام پسندیده 
وارزشی روفیگران راس��توده وآرزومی کنیم الگویی باشد برای 

سایر خیرین ورزشیار اصفهان.

درحاشیه:ازمهم ترین دغدغه های هیئت موتور سواری واتومبیل 
رانی استان اصفهان که جزوپنج هیئت برترکشورقراردارد،نداشتن 
پیست اختصاصی اتومبیل رانی است! امید است مسئوالن به ویژه 
شهردارمحترم حامی ورزش و ورزشکاران ازبذل توجه ویژه دریغ 
نورزند.  همکاری خوب  آقای اسماعیلی دبیر هیئت خانم طاهری 
عضو کمیته برگزاری  و آقای استکی  مسئول روابط عمومی در امر 
 تهی��ه عک��س و نتای��ج مس��ابقات قاب��ل س��پاس و تش��کر 

است .

تفکرات مدیریتی برای آینده ای فراتر ازکشوری!  

تارسیدن به قله های رفیع وساحل مقصود راهی نیست      
بی گمان فردی که ازس�وی نمایندگان باشگاه های ورزشی، ورزش�کاران،مربیان، داوران ودیگر اصغر 

قلندری دس�ت اندرکاران ورزش به عن�وان رئیس یک هیئت ورزش�ی برگزیده می ش�ود،فردی اس�ت  
متعهدومتدین به دین اسالم، با اصلحیت و خیراندیش�ی که از روی خلوص نیت واعتقادات دینی 
ومذهبی برای کمک وحمایت ازنونهاالن،نوجوانان وجوانان ورزشکارجامعه ای که این روزا سخت درمعرض خطراعتیاد 
ودیگر مفاسد اجتماعی قرارگرفته،بامیل باطنی وعالقه شخصی خدمت به این قشر آسیب پذیر را عبادت می داند،وبا 
طیب خاطراین مس�ئولیت خطیر رامی پذیرد که وظیفه دارد به پ�اس قدردانی ازاعتمادوآراء م�ردم، با قدرت وتوان 
دوچندان درهمه زمینه های مختلف ورزشی مرتبط با هیئتی که س�کان رهبریش را برعهده گرفته کوشا باشد،تحت 
 هیچ ش�رایطی فریفته پس�ت ومقامی که به طورامانت ب�ه وی واگذارگردیده نش�ود،عدل وانص�اف را درتمامی امور
مد نظرداشته باشد،وتنها به رشد وتوسعه ورزشی بیاندیشد که مسئولیت اداره اش راعهده دارشده، برنامه ریزی مدون 
ومشخصی رادنبال کند ودرجهت ارتقاء دانش مربیان وداوران گام بردارد. به همین خاطر براین باوریم که هرمدیریتی 
برمحوریک اصول واعتقادی شکل می گیرد وتجلی می کند، بی گمان مدیری موفق خواهد بود که بارعایت اصول اخالقی 
وبرحسب وظیفه و رس�التی که برعهده دارد،خستگی ناپذیر وسرشاراز انرژی وشوروش�وق وپایبندی به ارزش های 
معنوی واعتقادی با هدفی مشخص درراه پویایی هرچه بیشتر تا رسیدن به قله های پیروزی وسرافرازی تالش می کند.
هیئت موتور سواری واتومبیلرانی استان اصفهان، ازوجود چنین فردالیق و متفاوتی برخوردار شده که سابقه مدیریتی 
درادارات ورزشی داشته ودرحال حاضرنیزبه عنوان معاون توسعه منابع وپشتیبانی اداره کل ورزش وجوانان درخدمت 
جامعه ورزش استان منشاء خدمات ارزنده ای است وبنا به گفته اکثر قریب به اتفاق کارشناسان این رشته ورزشی، با 
مشخصه ذکرشده سعی دررعایت واجرای مجموع قوانین و دستورالعمل های فدراسیون دارد و درسایه درایت ومدیریت 
خوب خود توانسته است با برنامه ریزی های مدون و اساسی درطول سال های اخیر، هیئت موتورسواری واتومبیلرانی 
استان را نسبت به سال های گذشته کامالاحیاء ومتحول کند که بی گمان انتخاب این هیئت ازسوی فدراسیون مربوطه 

به عنوان پنج هیئت موفق و برتر کشور گویای این حقیقت انکارناپذیراست. 

زاویه

قهرمان�ی در بازی های آس�یایی ۲۰14 و کس�ب 
اولین مدال طالی این رقابت ها با سایر مدال ها و 

قهرمانی های شما در آسیا چقدر تفاوت داشت؟
تیم ملی ایران چندین بار قهرمان آس��یا ش��ده بود اما 
مدال ط��الی بازی های آس��یایی در کارنام��ه این تیم 
دیده نمی شد. به همین دلیل،  کس��ب عنوان قهرمانی 
بازی های آس��یایی برای ما لذت ویژه ای داشت. چهار 
سال پیش هم در فینال به همین تیم ژاپن باختیم و در 
حالی که همه فکر می کردند قهرمان می شویم به عنوان 

دومی رسیدیم. کسب مدال طالی بازی های آسیایی و 
جبران شکست چهار س��ال پیش مقابل ژاپن نیز لذت 

خاصی داشت.
تیم ایران هم در بدترین ش��رایط بدنی ممکن و خیلی 

خسته برای بازی های آسیایی به کره جنوبی رسید.
فکر نمی کنم تیمی در دنیا در آن مقطع زمانی به اندازه 
ایران تحت فش��ار بود. ما اردوهای زیادی را پش��ت سر 
گذاش��تیم و بازی های فراوانی در نقاط مختلف جهان 
انجام دادیم. س��ال پرمش��غله ای بود که خدا را شکر با 

موفقیت تمام شد.
دید حریفان آس�یایی شما نس�بت به چهار سال 

قبل چقدر به تیم ایران فرق کرده است؟
آن ها تغیی��ر چندانی نکرده اند و هم��ان تیم های قوی 
قبل هستند و ضعیف نش��ده اند ولی والیبال ما آن قدر 
قدرت پیدا کرده که حریفان آسیایی خود را به راحتی 
 می بریم. کمی لغزش و سس��تی باعث می ش��ود دوباره

 آن ها به جایگاه قبلی خود برگردند.
هدف بعد تیم ملی چیست؟

هدف گذاری برای تیم ملی توس��ط فدراسیون صورت 
می گیرد اما هدف بعدی ما حضور در المپیک اس��ت و 
اینکه با انجام بازی های خوب روی سکو برویم و مدال 
بگیریم. ایس��تادن روی س��کوی المپیک، کار آس��انی 
نیس��ت ولی خیلی ها معتقدند که م��ا می توانیم به این 

مهم دست پیدا کنیم.
بازی ب�ا آرژانتین و پی�روزی مقابل ای�ن تیم در 

مسابقات قهرمانی جهان حس خاصی نداشت؟
آن بازی حساسیت هایی داش��ت ولی ما با غلبه بر این 
اس��ترس ها ثابت کردیم که مقابل تیم های خوب دنیا، 
عالی بازی می کنیم و پیروز شدن از هر چیزی برای ما 

مهم تر است.
دل والسکو هنوز هم با ایران است

والس��کو تیم ایران را خیل��ی دوس��ت دارد و این تیم 
را متعلق به خ��ودش می داند. او برای تی��م ما زحمت 
کشیده و بازیکنان ایران نیز همگی قدرشناس زحمات 
او هستند. خوشبختانه بازی آرام شروع و آرام هم تمام 

شد و بین هر دو طرف فقط احترام بود.
او یک نتیجه خوب هم به سود شما گرفت. آرژانتین با 

شکست دادن آمریکا، ایران را به مرحله سوم فرستاد.
خود والس��کو هم گفت ک��ه در آن بازی ب��رای وطن 
دومش می جنگد و با کس��ب این نتیجه می خواس��ت 
کار نیمه تمامش را ب��رای ایران تمام کن��د. ما همه از 
والسکو تش��کر کردیم، چون او می توانست در آن بازی 
بب��ازد و نتیجه بازی هی��چ فرقی برای او و ش��اگرانش 
 نمی ک��رد. او ب��ا کارش نش��ان داد که دلش ب��ا ایران 

است.

دل والسکو هنوز هم با ایران است

رستاخیز بلندقامتان برای المپیک روسیه
شکست ؛بهانه خستگی طالیی پوشان

خلیلیان :هواپیمایی مقصراست
سپاهان برابر تیم دسته اولی گل گهر سیرجان با نتیجه یک 
بر صفر شکست خورد تا مس��ئوالن این تیم بدانند تنها با 
هزینه کردن و گردآوری بازیکنان گران قیمت و به اصطالح 
تاپ نمی توانند شرط کافی برای قهرمانی را کسب کنند، 
چراکه اگر به این ش��کل بود فصل گذشته پرسپولیس با 
گردآوری گلچینی از بهترین بازیکنان سالیان اخیر سپاهان 
و ذوب آهن می توانست عنوان قهرمانی لیگ را کسب کند، 

اما در عمل دیدیم که این اتفاق رخ نداد.
سپاهانی ها که خستگی را عامل شکست تیمشان می دانند 
باید بدانند این تنها دلیل حذف تیمشان از رقابت های جام 
حذفی نبود، چراکه سابقه این تیم برابر تیم های به ظاهر 
ضعیف تر سابقه چندان خوبی نیست و طالیی پوشان دیار 
زاینده رود آمار قابل مالحظه ای برابر اینگونه تیم ها ندارند.

براساس آماری که از نتایج سپاهان برداشت می شود این 
تیم در این فصل برابر پنج تیم مدعی استقالل، نفت تهران، 
فوالد، تراکتور و پرس��پولیس در مجموع 8 امتیاز کسب 
کرده اس��ت که میانگین 1.۶ امتیاز در هر بازی را نش��ان  
می دهد و در س��وی دیگر اگر بازی ج��ام حذفی این تیم 
برابر گل گهر را نیز در نظر بگیریم در ۷ بازی برابر تیم های 
متوسط و ضعیف 12 امتیاز کسب کرده است که میانگین 

آن 1.۷ امتیاز در هر بازی می شود.
بدین ترتیب در یک آمار عجی��ب میانگین امتیاز گرفتن 
س��پاهان از تیم های مدعی تقریباً برابر با میانگین امتیاز 
گرفتن این تیم از تیم های متوسط و ضعیف است؛ در حالی 
که میانگین امتیاز گرفتن از اینگونه تیم ها باید به مراتب 

باالتر از این باشد.
شاید عدم نتیجه گیری سپاهان برابر تیم های ضعیف تر به 
دلیل غرور بیش از حد خودشان یا انگیزه مضاعف بازیکنان 
تیم های حریف باشد، اما هرچه باشد بازیکنان سپاهان به 
طور حتم اشتباهاتی در نوع نگرش یا بازی تیمشان برابر 
این گونه تیم ها دارند که موجب می ش��ود نتوانند نتیجه 

بگیرند.
خلیلیان مدیرعامل باشگاه سپاهان گفت: درست است که 
ما از جام حذفی کنار رفتی��م اما باخت ما یک عامل اصلی 
داشت و آن هم یک شرکت هواپیمایی است که قرار بود ما 
را از اصفهان به کرمان ببرد اما به دلیل تأخیر بیش از حد 
باعث شد بازیکنان و اعضای تیم ما از ساعت ۶:۳۰ صبح تا ۷ 
شب در فرودگاه اصفهان باشند و بیش از 12 ساعت معطل 
شوند. این شرکت هواپیمایی به تعهداتی که داده بود، عمل 

نکرد و برنامه های ما را به هم ریخت.

خداحافظی ماهینی با هواداران

حس��ین ماهینی در صفحه ش��خصی اش در یکی از ش��بکه های 
اجتماعی عکسی منتشر کرده و در زیر این عکس پیامی به هواداران 
پرسپولیس داده است. ماهینی در این پیام عماًل خبر جدایی اش از 
پرسپولیس را به علت مشکالت کارت پایان خدمت اعالم کرده است.

ملی پوش اصفهانی  چهارم شد

در ادامه مسابقات دو و میدانی کم بینایان و نابینایان بازی های پاراآسیایی 
2۰1۴ اینچئون و در ماده پرتاب وزنه کالس F11/12، مسعود حیدری با 
رکورد 1۳ متر و 82 سانتی متر دوم شد و به مدال نقره رسید.اما آرین لطفی 

ملی پوش اصفهانی با ایستادن در رده چهارم موفق به کسب مدال نشد.

فصل مسابقات ملی تیم والیبال ایران با قهرمانی در بازی های آس�یایی ۲۰14 اینچئون به پایان رسید. شاگردان 
کواچ در حالی برای شرکت در بازی های آسیایی وارد کره جنوبی شدند که عنوان چهارمی لیگ جهانی و ششمی 

قهرمانی جهان را در کارنامه داشتند.
یکی از بازیکنان این تیم عادل غالمی بود،  مدافع وس�ط باتجربه تیم ملی والیبال که فصل آینده را در تیم میزان 
مشهد بازی خواهد کرد. او از عملکرد هم تیم هایش در فصلی که گذشت و مسائل مختلف دیگر صحبت کرده است 

که مشروح آن در زیر می آید:
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یادداشت

هفت خانه قرآن جدید دراستان 
ایجاد شد

مس��ئول دارالقرآن الکریم چهارمحال و بختیاری از ثبت یک 
موسسه قرآنی و هفت خانه قرآن ش��هری و روستایی امسال  
دراس��تان خبر داد. مهدی پرتوی افزود: در راستای گسترش 
و ترویج فعالیت های قرآنی در استان مراحل ثبت دو موسسه 
قرآنی در شهرس��تان فارس��ان انجام ش��ده که مجوز فعالیت 
موسس��ه قرانی »ندای ملکوت«صادرش��ده و مجوز موسسه 

»نوراثقلین« نیز به زودی صادر می شود.

راه اندازی فروشگاه های بزرگ 
روستایی در چهارمحال و بختیاری 

سرپرست س��ازمان تعاون روس��تایی چهارمحال و بختیاری 
گفت: فروش��گاه های بزرگ روس��تایی در تمامی روستاهای 
چهارمحال و بختی��اری به ویژه مناط��ق صعب العبور باهدف 
تروی��ج فرهن��گ مدرن تج��ارت و دسترس��ی ب��ه کاالهای 
اساس��ی زندگی ایجاد می ش��وند.عباس س��یاح با اش��اره به 
اج��رای این ط��رح به ص��ورت پایل��وت در شهرس��تان کیار 
افزود: در دو روس��تای دس��تگرد و خراجی این شهرس��تان 
فروش��گاه های بزرگ روس��تایی آماده بهره برداری است و با 
 برگزاری دوره آموزشی برای کارکنان این هایپرها راه اندازی

 می شوند.

 مرمت سه بنای تاریخی 
در استان پایان یافت

مرمت سه بنای تاریخی در چهارمحال و بختیاری بااعتبار 750 
میلیون ریال پایان یافت. سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری چهارمحال بختیاری با اعالم این 
خبر به رس��انه های اس��تان، مرمت عصار خانه فرخشهر، پل 
کنرک شهرستان لردگان و کاروانسرای خان اِوی شهرستان 

اردل را از این طرح ها عنوان کرد.
مصطفی هادیپور استحکام بخش��ی ط��اق، برچیدن الحاقات 
نامناس��ب روی پل، سبک س��ازی پل، دوغ آب ریزی و انجام 
مرمت های حفاظتی و سازه ای، جداره س��ازی، ایجاد اندود، 
ساماندهی سازه س��نگی پایه پل و اندود کاهگل روی بام را از 

اقدامات مرمتی این بناها بیان کرد.
وی بابیان اینکه مرمت این بناها از اوایل سال جاری آغازشده 
اس��ت، افزود:قدمت این بناه��ا به دوران قاجاریه و ساس��انی 

تعلق دارد.
عصار خانه فرخشهر درگذشته به عنوان کارگاه محلی عصاره 
گیری مورداستفاده قرار می گرفت و به شماره ثبت 29585در 

فهرست آثار تاریخی ایران به ثبت رسیده است. 
پل کنرک شهرس��تان لردگان نیز با ش��ماره ثبت 12425 و 
کاروانسرای خان اوی با ش��ماره ثبت 8243 در فهرست آثار 

ملی کشور به ثبت رسیده است.

 فرمانده انتظامي استان
 چهارمحال و بختیاري:

 سارق كارت هاي عابر بانك 
در شهركرد دستگیر شد

فرمانده انتظامي اس��تان چهارمح��ال و بختیاري 
گفت: س��ارق حرفه اي که با ش��یوه و شگرد خاص 
اقدام به سرقت کارت عابر بانک شهروندان مي کرد 
توسط پلیس آگاهي استان شناس��ایي و دستگیر 
ش��د. س��رهنگ نورعلي یاري اظهار ک��رد: در پي 
 وقوع چند فقره س��رقت کارت عابر بانک به روش 
کش روي در سطح شهرستان ش��هرکرد موضوع 
به صورت ویژه در دس��تور کار کارآگاهان ش��عبه 
اول اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهي و مأموران 
کالنتري 13 ام��ام خمیني )ره( ق��رار گرفت.وي 
افزود: در تحقیقات ابتدایي مش��خص شد سارق با 
انتخاب س��وژه هاي خود به بهانه هاي مختلف سر 
صحبت را با آن ها بازکرده و در فرصت مناس��ب و 
با ش��گردي خاص به روش ک��ش روي کارت عابر 
بانکش��ان را ربوده و به س��رعت از مح��ل متواري 
مي ش��ود.فرمانده انتظام��ي اس��تان چهارمحال 
و بختی��اري اظهار کرد: باگذش��ت 24 س��اعت از 
آغ��از تحقیقات پلیس، س��رانجام س��ارق دریکی 
از محله ه��اي ش��هرکرد درحالی ک��ه ب��ا چه��ره 
مبدل و اس��تفاده از کاله گیس در ح��ال تردد بود 
 شناس��ایي و در عملیات��ي غافلگیران��ه دس��تگیر 

شد.

 مدیركل اقتصاد و دارایی 
استان منصوب شد

آرمین کریمی در حکمی از س��وی عل��ی طیب نیا وزیر 
اقتص��اد و دارایی به عن��وان مدیرکل س��ازمان اقتصاد و 
دارایی چهارمحال و بختیاری منصوب شد. آئین تودیع 
و معارفه مدیرکل سازمان اقتصاد و دارایی چهارمحال و 
بختیاری برگزار شد.تیمور فتاحی مدیرکل سابق سازمان 
اقتصاد و دارایی چهارمحال و بختیاری با 35 سال سابقه 
کاری، 13 سال سابقه مدیریت سازمان اقتصاد و دارایی 
استان را به عهده داش��ته اس��ت.آرمین کریمی در این 
مراسم بابیان اینکه این اس��تان در منطقه جغرافیایی با 
ظرفیت باالیی واقع شده است، اظهار کرد: بالفعل کردن 
 این ظرفیت ها نیازمند برنامه ریزی و مدیریت بلندمدت

 دارد.

اخبار كوتاه یادداشت صادرات کاال از گمرک استان ۲۶ درصد کاهش یافت
مدیر گمرک چهارمحال و بختیاری گفت: ارزش صادرات در شش ماهه نخست امسال 
بالغ بر 82 میلیون دالر بود که ازنظر ارزش 2۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

کاهش یافته است.
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مدیرکل اوق��اف و ام��ور خیریه اس��تان 
چهارمحال و بختیاری از تش��کیل ستاد 
بصیرت عاش��ورایی در اس��تان خبر داد و 
گفت: این ستاد فعالیت خود را از این هفته 

به صورت رسمی آغاز می کند.
حجت االس��الم والمس��لمین محس��ن 
غالمیان با اشاره به فرارسیدن ماه محرم، 
اظهار کرد: تأکیداتی که در طول تاریخ بر 
احیای فرهنگ حس��ینی و عزاداری برای 
شهادت امام حسین)ع(، آماده شدن برای 
احیای این فرهنگ را ضروری کرده است.

وی با اش��اره به حب مردم نسبت به امام 
حس��ین)ع( افزود: 30 درصد از موقوفات 
استان مربوط به امام حسین)ع( و اصحاب 
ایشان است که عمده این موارد در ارتباط 
با احی��ای مجالس روض��ه و تعزیه خوانی 
اهل بیت)ع(بوده است.غالمیان با اشاره به 

تشکیل ستاد بصیرت عاشورایی در استان 
از آغاز فعالیت این ستاد از پنجشنبه، یکم 
آبان ماه خبر داد و برگزاری مراس��م های 
روضه خوانی و سخنرانی در ارتباط با امام 
حسین )ع( و شهادت ایش��ان را از عمده 

برنامه های این ستاد عنوان کرد.
مدیرکل اوق��اف و ام��ور خیریه اس��تان 
چهارمحال و بختیاری همچنین از  اعزام 
50 طلبه برای احیای سنت وقف به نقاط 
مختلف اس��تان در ایام محرم امسال خبر 
داد.وی اف��زود: این اف��راد در طول مدت 
فعالیت خ��ود ضمن بیان اح��کام مربوط 
به مس��ائل وقف و ترغیب مردم به احیای 
این س��نت پس��ندیده الهی ب��ه برگزاری 
مراسم های دهه محرم می پردازند.غالمیان 
با اشاره به برگزاری تجمع بزرگ لبیک یا 
حسین در مرکز اس��تان و شهرستان ها ، 

اظهار ک��رد: این تجمع ب��رای اولین بار و 
به صورت سراس��ری در کل کشور در روز 
دوم مح��رم در بقاع و موقوفات ش��اخص 
استان برگزار خواهد ش��د. وی همچنین 
بر لزوم ترویج فرهن��گ وقف تأکید کرد و 

گفت: چنانچه برنامه ه��ا و موارد مصرف 
موقوف��ات به درس��تی تبیین و تش��ریح 
ش��وند، مردم نس��بت به احی��ای این امر 
 خیر و ش��رکت در وقف ترغی��ب خواهند

 شد.

مدی��ر کل ورزش و جوان��ان چهارمحال و بختی��اری گفت: به 
مناس��بت هفته تربیت بدنی 135 برنامه فرهنگی ورزش��ی در 
این استان اجرا می ش��ود.عبدالرحمن قاسمی با تبریک هفته 
تربیت بدنی به جامعه ورزش استان اظهار کرد: هفته تربیت بدنی 

از 2۶ مهرماه آغاز و تا 2 آبان ماه ادامه دارد.
مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری با اشاره به نقش 
ورزش در سالمت جسم و روح انسان عنوان کرد: ورزش زمینه 

شادابی و نشاط افراد جامعه را فراهم می سازد.
قاسمی از برگزاری جش��نواره بزرگ هنرهای رزمی در استان 
چهارمح��ال و بختی��اری خب��ر داد و گفت: همزم��ان با هفته 
تربیت بدنی جشنواره هنرهای رزمی روز چهارشنبه 30 مهرماه 

در سالن تختی شهرکرد برگزار می شود.
وی برگزاری مسابقات فرهنگی ورزشی، دیدار با خانواده ش��هدا، دیدار با پیشکسوتان 
ورزشی،افتتاح چند سالن ورزش��ی و برگزاری همایش پیاده روی را از دیگر برنامه های 

هفته تربیت بدنی در این استان بیان کرد.
مدیرکل ورزش و جوانان اس��تان چهارمحال و بختیاری از بهره برداری س��الن بوکس 

شهرکرد همزمان با هفته تربیت بدنی خبر داد و عنوان کرد: 
سالن بوکس شهرکرد در سال جاری بااعتباری بالغ بر 120 

میلیون تومان تجهیز و بهسازی شد.
وی با اش��اره ب��ه حضور بان��وان والیبالیس��ت این اس��تان 
دربازی های پاراآس��یایی اینچئ��ون کره جنوب��ی تصریح 
کرد: نس��رین فرهادی و طیبه جعفری دو ورزشکار استان 
چهارمحال و بختیاری برای حضور دربازی های پاراآسیایی 

عازم کشور کره جنوبی شدند.
قاسمی گفت: ورزش نقش مهمی در ایجاد نشاط، شادابی و 
امیدآفرینی در جامعه به ویژه در قشر جوان دارد و باید بدان 

توجه ویژه ای شود.
وی از تصویب 25 پروژه عمرانی ورزشی همزمان با سفر ریاست جمهوری در استان خبر 
داد و اذعان داشت: با تخصیص اعتبارات الزم این پروژه های عمرانی اجرا و به بهره برداری 

خواهند رسید.
مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری افتتاح سالن چندمنظوره شهر سامان 

و زمین چمن شهر نقنه را از دیگر برنامه های هفته تربیت بدنی در این استان برشمرد. 

در آستانه ماه محرم؛

به مناسبت هفته تربیت بدنی

اجرای 135 برنامه فرهنگی ورزشی در بام ایران 

ستاد »بصیرت عاشورایی« در چهارمحال و بختیاری تشکیل شد 
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بایگانی شعبه: 921655 خواهان: تعاونی اعتباری ثامن االئمه به نمایندگی آقایان محمدحسین 
نظری توکلی و مسعود مهردادی با وکالت خانم شهزاد احمدی دارانی به نشانی اصفهان – خ 
توحید- چهارراه پلیس – ساختمان ماکان3-طبقه سوم-واحد15 خواندگان: 1 آقای مهدی 
بهشاد به نشانی اصفهان-خیابان احمدآباد- کوی نواب – پالک9-مجهول المکان، 2- آقای 
 – کوی پنجم   – استقالل جنوبی   – خیابان مرداویج   – حمید دادخواه به نشانی اصفهان 
پالک53 – واحد3 -مجهول المکان 3- آقای احمدرضا رزازی به نشانی اصفهان – خیابان 
آپادانا اول – کوچه باغ توت – کوچه شهید اکبر رضایی – پالک54، 4- آقای سعید دهقانی به 
 نشانی اصفهان – خیابان نظرشرقی – جنب طبقه فوقانی پیتزا نظر – پالک138 خواسته ها:

1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل 3- مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم شهزاد احمدی با وکالت از تعاونی اعتباری 
ثامن االئمه به طرفیت آقایان حمید دادخواه و مهدی بهشاد فر و سعید دهقانی و احمدرضا 
رزازی به خواسته مطالبه مبلغ 165 میلیون ریال وجه چک شماره 658199-92/9/28 و 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مالحظه چک 
مستند دعوی و گواهی عدم پرداخت آن و اقرار و پذیرش ضمنی و صریح آقایان رزازی 
و دهقانی و دفاعیات غیر موجه آنان و اینکه سایر خواندگان نسبت به خواسته خواهان 
ایراد و اعتراضی به عمل نیاورده و دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده اند فلذا دادگاه 
مستنداً به مواد 249و313و314 قانون تجارت و 198و515و522 قانون آیین دادرسی مدنی 
و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک خواندگان را متضامناً به پرداخت مبلغ یکصد 
و شصت و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت دادرسی و حق الوکاله به میزان 
مقرره قانونی و تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت تاریخ اجرای رای در حق خواهان محکوم 
می نماید رای صادره در خصوص آقایان بهشاد فر و دادخواه غیابی است و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و در خصوص سایرین حضوری است و ظرف 
اعتراض در دادگاه تجدیدنظر اصفهان می باشد. م الف:18268  قابل  ابالغ  از   20 روز پس 

قربانی رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
اجراییه 

7/552 شماره اجراییه: 9210420352400400 شماره پرونده: 9009980352401379 شماره 
بایگانی شعبه: 901394 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره دادنامه مربوطه 
به نشانی شهرک  اتحاد سپاهان  9109970352400812 محکوم علیهم 1- شرکت صبح 
صنعتی مورچه خورت – خ دکتر حسابی 4، 2- احمدعلی احمدپور فرزند عباسعلی به نشانی 
شهرک صنعتی مورچه خورت – شرکت آچین سازه، 3- عباس تیمورپور فرزند ستار به 
نشانی شهرک صنعتی مورچه خورت – انتهای خ اول – فاز3، 4- مهدی تیموری فرزند مظفر 
به نشانی خ کاوه – چهارراه دکتر باهنر – روبروی مسجد سجاد محکوم هستند به اجرای 
مفاد دادنامه و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. مشخصات محکوم له: بانک 
ملت به مدیریت علی دیواندری به نشانی خ شیخ صدوق شمالی. محکوم علیه مکلف است 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم 
نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و 
پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت 
خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد 
به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از 
ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی 
مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 

1377 توجه نمائید.م الف:18272 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

7/535 در خصوص پرونده کالسه 1200/93 خواهان اله یار طالبی دادخواستی مبنی بر بدواً 
صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال خوانده مستند به ماده 108 قانون آیین دادرسی 
مدنی سپس محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال به همراه خسارات وارده 
- هزینه رسیدگی و تاخیر تادیه به طرفیت علی مونجانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز شنبه مورخ 93/9/8 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.م الف:19061 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
7/536 شماره ابالغیه: 9310100350804676 شماره پرونده: 9309980350800526 شماره 
بایگانی شعبه: 930552 خواهان بانک مهر اقتصاد به مدیریت آقای حمید نوری دادخواستی 
به طرفیت خواندگان زینب عیدی وند و حسن عیدی وند به خواسته مطالبه وجه بابت ... 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 8 دادگاه 
نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی( 
کالسه  به  و  ارجاع   315 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان 
و ساعت 10:30  آن 1393/09/23  وقت رسیدگی  که  گردیده  ثبت   9309980350800526
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
م الف:19062  گردد.  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم   و 

داوری منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
احضار متهم

 9309980362300444 پرونده:  شماره   9310100353403639 ابالغیه:  شماره   7/537
کالسه  پرونده  در  صادره  کیفرخواست  موجب  به   931051 شعبه:  بایگانی  شماره 
9309980362300444 برای مجید شعاعی به اتهام خیانت در امانت تقاضای کیفر نموده که 
رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1393/09/11 ساعت 
10:30 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان  بودن وعدم دسترسی به متهم و در 
اجرای مقررات مواد 115و180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه 
حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل 

خواهد آمد. م الف:19068 شعبه 108 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

7/538 در خصوص پرونده کالسه 1203/93 خواهان شاپور کیفی دادخواستی مبنی بر 
کلیه  انضمام  به  ریال  میلیون  میزان 27/000/000  به  مطالبه وجه  تقاضای صدور حکم 
خسارات قانونی و هزینه دادرسی با قرار تامین خواسته توقیف اموال بالمعارض اعم از 
منقول و غیر منقول به طرفیت مهرداد خدادادی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
سه شنبه مورخ 93/9/11 ساعت 9 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:19075 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

7/539 در خصوص پرونده کالسه 1202/93 خواهان شاپور کیفی دادخواستی مبنی بر 
کلیه  انضمام  به  ریال  میلیون  میزان 27/000/000  به  مطالبه وجه  تقاضای صدور حکم 
خسارات قانونی و هزینه دادرسی با قرار تامین خواسته توقیف اموال بالمعارض اعم از 
منقول و غیر منقول به طرفیت مهرداد جوانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه 
شنبه مورخ 93/9/11 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:19076 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  کیفی  شاپور  خواهان   1204/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   7/540
بر تقاضای صدور حکم مطالبه وجه به میزان 27/000/000 میلیون ریال به انضمام کلیه 
خسارات قانونی و هزینه دادرسی با قرار تامین خواسته توقیف اموال بالمعارض اعم از 
منقول و غیر منقول به طرفیت افشین قربانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
سه شنبه مورخ 93/9/11 ساعت 9/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
اتخاذ  نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

می شود.م الف:19078 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

7/541 در خصوص پرونده کالسه 93-530 خواهان صدیقه عسگری دادخواستی مبنی 

بر مطالبه 11/400/000 ریال به انضمام مبلغ کارشناسی 200/000 تومان و هزینه تعمیر 
کمدها و کابینت ها شاید بیشتر از مبلغ فوق و کلیه هزینه های دادرسی به طرفیت علی 
اسماعیلی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخه 93/9/1 ساعت 4عصر 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب 
– روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت 
 عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:19093 

شعبه 18 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

7/542 در خصوص پرونده کالسه 825/93ش33 خواهان محمدرضا رفیعی رنانی با وکالت 
ندا سادات میرحسینی دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 6/280/000 ریال بابت یک فقره چک 
162382-91/11/15 به انضمام مطلق خسارات به طرفیت مهدی شریعتی جونی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 93/9/4 ساعت 11صبح تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:19094 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

نیروی  مصرف  تعاونی  شرکت  خواهان   939/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   7/543
انتظامی با وکالت خانمها امیریان و صالحپور دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت 
صفیه آذرنگ فرزند عبدالرضا تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یک شنبه مورخ 
1393/9/2 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
 عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:19098 

شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
احضار

7/544 چون آقای محمد نامداریان فرزند علی شکایتی علیه آقایان 1- حمیدرضا جهانگیری 
2- اسماعیل حیدری مبنی بر شرکت در تخریب عمدی و اخالل در آسایش و تهدید و قدرت 
نمایی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 930752ک112 این دادگاه ثبت وقت رسیدگی 
93/9/19 برای ساعت 12ظهر تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان  میباشد لذا حسب 
ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر 
حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود. م الف:19105 مدیر دفتر شعبه 112 دادگاه عمومی  جزایی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

7/545 در خصوص پرونده کالسه 1171/93ش11 خواهان حسین عباسی به وکالت ندا 
انتظامی  شماره  به  پژوپارس  استرداد  بر  مبنی  دادخواستی  سلیمانی  آزاده  و  حیدری 
273ص52-ایران53 به طرفیت رضا کریمی تقدیم نموده است وقت 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 مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
اتخاذ  نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

می شود.م الف:19110 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

7/546 در خصوص پرونده کالسه 1196/93 خواهان شرکت چیکا سپاهان با وکالت آقای 
حیدری دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت آقای جواد ابطحی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 93/9/2 ساعت 9صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
 اتخاذ می شود.م الف:19112 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

                                                   ابالغ وقت رسیدگی
7/547 در خصوص پرونده کالسه 1195/93 خواهان شرکت چیکا سپاهان با وکالت آقای 

حیدری دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت آقای جواد ابطحی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 93/9/2 ساعت 8/30صبح تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:19114 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

7/548 در خصوص پرونده کالسه 93-196 خواهان سید اسحاق شکراللهی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت کیانوش آقائی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه 
مورخه 93/9/1 ساعت 4عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
جنب ساختمان  روبروی مدرسه نیلی  پور–  اول ارباب –  شعبه واقع در خیابان سجاد – 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:19116 شعبه 23 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ 

 9309980350100718 پرونده:  شماره   931010035104046 ابالغنامه:  شماره   7/549
شماره بایگانی شعبه: 930812 ابالغ شونده حقیقی: امیر رفیعیان نشانی مجهول المکان تاریخ 
حضور: 1393/09/11 سه شنبه ساعت: 09:00 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید 
نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه3-اتاق شماره333 علت حضور: در 
خصوص دعوی حسن مساح کیانی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 
این شعبه حاضر شوید.م الف:19123 احمدی نبی منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

7/553 کالسه پرونده:202/93 شماره دادنامه: 360/93 مرجع رسیدگی: شعبه 22 شورای حل 
اختالف اصفهان خواهان: محمدامین توشقانیان فرزند احمد نشانی: اصفهان-خ احمدآباد – 
کوی فاضل32-بن غدیر-پالک163 خوانده: ایمان دادخواه فرزند احمد نشانی: مجهول المکان 
خواسته: مطالبه مبلغ 20/700/000 ریال بابت یک فقره چک شماره 1399/928388/30-

93/2/20 بانک ملت گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای 
محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست محمدامین توشقانیان به 
طرفیت ایمان دادخواه به خواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون و هفتصد هزار ریال وجه یک فقره 
چک به شماره 1399/928388/30 عهده بانک ملت ایران شعبه خاقانی اصفهان به انضمام 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات 
دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در 
قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز 
حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی 
به استناد مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 315و310و309و307و249 
قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون و هفتصد هزار ریال به 
عنوان اصل خواسته و پرداخت یکصد و پانزده هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی و هزینه 
نشر آگهی و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید لغایت زمان وصول و ایصال 
آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره 
 غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود.م الف:18283 

شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

7/554 شماره: 853/92 به موجب رای شماره 244 تاریخ 92/4/4 شعبه 23 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیها 1- بهاره طاهری فرزند 
یوسف 2- آرش زعفرانیان فرزند حسن 3- محمد زعفریان فرزند آرش هر سه به نشانی 
مجهول المکان  محکوم هستند به پرداخت مبلغ چهارده میلیون ریال بابت اصل خواسته به 
انضمام خسارات تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله به صورت تضامنی در حق 
محکوم له بانک قرض الحسنه مهر به مدیریت عباس فقیهی با وکالت عطاءا... افشاری و 
پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

م الف:18284 شعبه 23 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
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جوزهندی برای درمان و تس��کین بسیاری از دردها 
مفید شناخته شده است. در طب سنتی، دانه و روغن 
جوزهندی را ب��رای درمان بیماری ه��ای مربوط به 

اعصاب و سیستم گوارش تجویز می کنند.
درخت جوزهندی از جنس درختان همیشه س��بز 
است. جوزهندی میوه  درختی به همین نام است که 
مصرف آن به صورت خشک شده در مناطق گرمسیری 
رواج بسیاری دارد. هر دانه را از خارج، پوسته  سختی 
به رنگ قهوه ای متمایل به خاکستری در برمی گیرد 
و شیارهای عمیقی دارد که با جدا کردن این پوسته، 

دانه ی آن ظاهر می شود.
 دانه، سطحی چین خورده دارد و رنگ آن متمایل به 
خاکستری اس��ت. به طورکلی، جوزهندی در طولی 
حدود 2/5 سانتی متر و قطری حدود 1/5سانتی متر 

شکلی شبیه به تخم مرغ دارد.
 آنچ��ه جوزهن��دی را ب��ه یک��ی از طعم دهنده ها و 
ادویه های پُرمصرف در غ��ذا، به خصوص در مناطق 
گرمس��یری، تبدیل کرده اس��ت، عطر و بوی تند و 

مطبوع آن است.
 صرف نظر از نقش جوزهندی به عنوان ادویه در غذا، 
این دانه خواص غذایی و درمانی بس��یاری نیز دارد؛ 
جوزهندی منبع خوبی از ویتامین ها، امالح معدنی، 
اسیدهای آمینه، روی، آهن،  مس، کلسیم،  ژرمانیوم، 

فالوونوئیدها و بسیاری مواد مفید دیگر است.
 مخلوطی از چند قطره روغن جوزهندی و عسل حالت 

تهوع، سوءهاضمه و اسهال شدید را درمان می کند.
 درگذش��ته خردش��ده دانه ه��ای ج��وز را به عنوان 
طعم دهنده به بسیاری از غذاها می افزودند. همچنین 
برای برطرف ک��ردن مزه نامطبوع داروه��ا، آن را به 
تنتورها اضافه می کردند. خواصی ازجمله هضم کننده 
غذا، ضدنفخ، ضد درد، محرک، ضد میکروب، مقوی 
معده و ضداسپاس��م )دل درد( برای آن قائل بوده و 

هستند.
 امروزه از این دانه استفاده بسیار زیادی می شود و آن 
را در بسیاری از کشورها در انواع نوشیدنی ها، کیک ها 
و شیرینی های و حتی انواع سوپ ها می ریزند. حتی 
اسانس آن در صنایع عطرسازی و آرایشی بهداشتی 
کارب��رد دارد. دانه های جوز دارای روغنی هس��تند 
 که با روش فشردن از آن جدا می ش��ود و به نام کره

 جوز هندی ش��هرت دارد. این ک��ره به صورت نیمه 
جامد و به رنگ قهوه ای مایل به قرمز و با طعم و بوی 

جوز است.
 آرام کننده درد معده

برای درمان قولنج روده، جوزهندی را امتحان کنید 
چراکه سال ها برای درمان سوءهاضمه، اسهال و باد 

روده مصرف می شده است.
مسکن دندان درد

روغن جوزهندی مانند روغن دانه میخک س��الیان 
س��ال برای درم��ان دن��دان درد و درد لث��ه مصرف 
می شده است. سارا اسنو نویس��نده کتاب »زندگی 
ت��ازه« دراین ب��اره می گوید: »س��عی کنی��د یک یا 
دو قط��ره از روغن جوزهن��دی را روی لث��ه بمالید. 
 روغن جوزهن��دی را می توانی��د از عطاری ها تهیه 

کنید.
 فایده دیگر روغن جوزهندی: تحقیقات نش��ان 
داده اس��ت که ترکیبات روغن جوزهندی به مبارزه 
باکتری های دهان و دندانی می رود که موجب ایجاد 

حفره در دندان می شوند.
لکه زدایی از پوست  

جوش های چرکی در ح��ال ظهور را ب��ا این داروی 
خانگ��ی، از بی��ن ببری��د: در یک کاس��ه، مق��داری 
جوزهندی را با شیر ترکیب کنید تا به شکل خمیری 
ضخیم درآید، کرم به دس��ت آمده را روی قس��مت 
موردنظر پوستتان قرار دهید، کرم باید چند دقیقه 
روی جوش بمان��د، پس از گذش��ت زم��ان کافی، 
آن را تمی��ز کنید. گفته می ش��ود ک��ه جوزهندی، 
خاصیت ضدالتهابی دارد که همراه با ش��یر غنی از 
 ویتامین، پوس��تی لطیف و ش��اداب را به شما هدیه 

خواهد کرد.
تسهیل کننده خواب

درصورتی که هنگام بس��تن چشم و خواب با مشکل 
مواجه می شوید، یک فنجان شیر داغ را با جوزهندی 
مخلوط کرده و میل کنید. ش��یر حاوی تریپتوفان، 
اسیدآمینه ای اس��ت که به س��روتونین برای ترویج 

خواب در بدن تبدیل می شود.
 جوزهندی موجب می ش��ود که اثر س��روتونین در 
بدن طوالنی تر باقی بماند )بنابراین در مغز به مدت 

طوالنی تری می ماند(.
برای کنترل آکنه، 2 تا 3 دانه جوزهندی آسیاب شده 
را باکمی شیر مخلوط کنید تا به شکل ضماد دربیاید. 
پس از شس��تن صورت با آب ولرم و خش��ک کردن، 
ضماد را به صورت بمالید و پس از 2 ساعت ابتدا با آب 
ولرم و سپس برای بستن منافذ با آب سرد بشویید. 
این ضماد به عنوان اسکراب برای رفع جوش استفاده 

می شود.
زیاده روی نکنید

نکته آخر این که نباید در مصرف این گیاه زیاده روی 
کرد چون اس��انس دانه دارای مواد محرکی است که 
مصرف مداوم و زیاد آن باع��ث اختالالت قلبی، تند 
شدن حرکات قلب، سرخی صورت، سردرد و نوعی 

مسمومیت می شود.

خواص غذایی و درمانی 
جوزهندی

سالمت

داستان

قصاب و سگ باهوش !
قصاب با دیدن س��گی ک��ه به طرف 
مغازه اش نزدیک می ش��د حرکتی 
کرد ک��ه دورش کند ام��ا کاغذی را 

دردهان سگ دید.
کاغذ را گرفت. روی کاغذ نوشته بود 
»لطفاً 12 سوسیس و یه ران گوشت 

بدین«. 1۰ دالر همراه کاغذ بود.
قصاب که تعجب کرده بود سوسیس 
و گوشت را در کیس��ه ای گذاشت و 

دردهان سگ گذاشت.سگ هم کیسه را گرفت و رفت.
قصاب که کنجکاو ش��ده بود و از طرفی وقت بستن مغازه بود تعطیل 
کرد و به دنبال سگ راه افتاد.س��گ در خیابان حرکت کرد تا به محل 
خط کشی رسید. باحوصله ایستاد تا چراغ سبز شد و بعد از خیابان رد 

شد.قصاب به دنبالش راه افتاد.
سگ رفت تا به ایستگاه اتوبوس رسید نگاهی به تابلو حرکت اتوبوس ها 

کرد و ایستاد.قصاب متحیر از حرکت سگ منتظر ماند.
اتوبوس آمدT سگ جلوی اتوبوس آمد و ش��ماره آن را نگاه کرد و به 
ایستگاه برگش��ت. صبر کرد تا اتوبوس بعدی آمد دوباره شماره آن را 

چک کرد. اتوبوس درست بود سوار شد.
قصاب هم درحالی که دهانش از حیرت باز بود سوار شد.

اتوبوس در حال حرکت به سمت حومه شهر بود و سگ منظره بیرون 
را تماشا می کرد. پس از چند خیابان سگ روی پنجه بلند شد و زنگ 
اتوبوس را زد. اتوبوس ایستاد و سگ با کیسه پیاده شد. قصاب هم به 
دنبالش.سگ در خیابان حرکت کرد تا به خانه ای رسید. گوشت را روی 
پله گذاشت و کمی عقب رفت و خودش را به در کوبید. این کار را بازهم 
تکرار کرد اما کسی در را باز نکرد. سگ به طرف محوطه باغ رفت و روی 
دیواری باریک پرید و خودش را به پنجره رساند و سرش را چند بار به 
پنجره زد و بعد به پایین پرید و به پشت در برگشت.مردی در را باز کرد و 
شروع به فحش دادن و تنبیه سگ کرد.قصاب باعجله به مرد نزدیک شد 
و داد زد: چه کار می کنی دیوانه؟ این سگ یه نابغه است. این باهوش ترین 
سگی هست که من تابه حال دیدم.مرد نگاهی به قصاب کرد و گفت: تو 
به این میگی باهوش؟ این دومین بار تو این هفته است که این احمق 

کلیدش را فراموش می کنه.
)پائولو کوئلیو(

بازی محلی هلیکا

دریچه 

کشف مولکولی برای درمان سرطان
محقق��ان در سراس��ر جه��ان در ح��ال ت��الش ب��رای پیدا 
ک��ردن داروی��ی هس��تند ک��ه س��رطان را از بی��ن بب��رد؛ 
اخی��راً دانش��مندان اس��ترالیایی از یک دانه ن��ادر، مولکولی 
 اس��تخراج کردند که قادر به از بین بردن تومورهای سرطانی

 است. دانش��مندان ش��رکت دارویی با آزمایش هایی بر روی 
درخت��ی س��رخ رنگ که بوم��ی ش��مال کوئینزلند اس��ترالیا 
اس��ت، متوجه ش��دند که دانه های این درخ��ت خواص ضد 
 Hylandia س��رطانی دارد؛ نام علمی این درخت سرخ رنگ
dockrillii اس��ت.به گفته محققان، تزری��ق این مولکول به 
داخل تومور مؤثر واقع شده است و می تواند جایگزینی برای شیمی درمانی باشد؛ از این دارو می توان 
برای بهبودی سرطان های مالنوم، سرطان سینه، سرطان ریه و س��رطان پروستات استفاده کرد.

اولین آزمون بر روی سگ، گربه و اسب انجام شد؛ مطالعات بالینی در موش نیز اخیراً توسط موسسه 
 PLoS انجام شد.نتایج این آزمایش ها در مجله علمی QIMR Berghofer تحقیقاتی پزشکی

One منتشر شد که نشان می دهد تومور سرطانی 7۰ درصد پسرفت داشته است.
دکتر »گلن بویل« از این موسسه تحقیقاتی گفت: با ترکیب سه روش می توان سرطان را از بین برد: 
 کش��تن تومور، قطع جریان آن در خون و فعال کردن سیستم ایمنی بدن برای پاک کردن منطقه 

سرطانی.

ش��رح بازی: ابت��دا دو بازیک��ن به عنوان 
سرگروه تعیین می شوند و سایر بازیکنان 
را به طور مساوی تقس��یم می کنند. بعد 
به قیدقرعه )مانند ش��یر و خط( گروهی 
داخل زمین بازی ق��رار می گیرند و گروه 

دیگر در بیرون زمین به عنوان مهاجم.
بازی بدی��ن ترتیب آغاز می ش��ود که به 
پیشنهاد سرگروه مهاجم، یکی از یاران با 
یک پا وارد زمین بازی می شود و به صورت 
لی لی به ط��رف بازیکن��ان داخل زمین 

حمله کرده و با دس��ت آن ه��ا را لمس می کند که موجب س��وختن و خارج ش��دن آن ها از داخل 
زمین بازی می ش��ود.البته در این میان فردی که لی لی می رود سعی دارد با سرعت بیشتر و حفظ 
تعادل، وظیفه اش را انجام دهد و بازیکنان داخل زمین نیز س��عی بر این دارند که با فرار کردن، از 
دسترس حریف مهاجم دور بمانند.حال چنانچه اگر بازیکن مهاجم خسته شده و پای دیگرش را نیز 
روی زمین بگذارد خواهد سوخت. و بایستی نفر دیگری بنا به پیشنهاد سرگروه داخل زمین بیاید و 
َرَوند بازی را حفظ کند. این بازی تا لی لی رفتن آخرین نفر از گروه مهاجم ادامه می یابد چنانچه اگر 
توانسته باشند تمام بازیکنان داخل زمین را لمس کنند، در دور بعدی جای دو گروه عوض می شود 
 و آن ها داخل زمین قرار می گیرند وگرن��ه در دور بعدی نیز به عنوان گ��روه مهاجم بازی خواهند

 کرد.هر بُرد یک امتیاز دارد و در آخر بازی، هرکدام از گروه ها بتواند امتیازات خود را به حدنصاب 
براسند برنده بازی اعالم می گردد.نکات: محوطه بازی را می توان به شکل دایره نیز خط کشی کرد. 
در بعضی مناطق بازی فوق با این چاشنی توأم است که بازیکنان داخل مین می توانند پای باالیی 
بازیکن مهاجم را به سطح زمین برسانند و از بازی برکنار کنند.نتیجه بازی: این بازی نه تنها باعث 
تحرک و نشاط جسمی کودکان می شود، بلکه موجب می گردد، حس نیکی و از خود گذشتگی در 
آن ها به اوج برسد، به طوری که مالحظه می شود هر بازیکن سعی دارد خستگی لی لی را تحمل کند 
و تعدادی را از گروه مقابل لمس کند تا سایر بچه های گروهش کمتر خسته شوند و شانس بیشتری 
برای برنده شدن و نهایتاً داخل زمین قرار گرفتن داشته باشند که این موارد باعث افزایش سرعت 
و بهبود عمل ها و عکس العمل ها خواهد گردید که در مواقع ضروری در رابطه با کمک به دوستان و 

همکالسی ها الزم به نظر می رسد.

به گفته یک کارش��ناس نجومی احتماالً کهکشان 
راه ش��یری خان��ه بیش از 3 ه��زار تم��دن بیگانه 
اس��ت، اما فاصله بس��یار زیادی که بین ما و اقوام 
کهکشانی مان وجود دارد شانس مالقات با آن ها را 

بسیار کم کرده است.
 مایکل گ��رت رئیس تحقیقات فضای��ی داچ هلند 
در کنگ��ره بین الملل��ی ستاره شناس��ی در تورنتو 
گفت: داده های جمع آوری شده توسط ناسا و دیگر 
آژانس های فضایی نشان می دهد که زمین یکی از 
۴۰ میلیارد سیاره ای در کهکشان ما است که به طور 
بالقوه در منطقه مقابل س��کونت ستاره مادری اش 
قرار دارد و این نکته را هم باید در نظر داش��ت که 
هرساله یک سیاره قابل سکونت نیز شکل می گیرد.

 

عالوه ب��ر ای��ن، کهکش��ان راه ش��یری به تنهایی 
می تواند خانه  بی��ش  از 3۰۰۰ تم��دن فرازمینی 
باشد اما فواصل بین س��یاره ها به قدری زیاد است 
 که عماًل امکان تم��اس با آن ه��ا را فوق العاده کم 

کرده است. 
بااین حال گرت گفت که با توجه به قطر کهکشان 
راه ش��یری که بیش از 1۰۰ هزار سال نوری است، 
نور یا سیگنال با سرعت متوسط 3۰۰ هزار کیلومتر 
در ثانیه برای رسیدن به نزدیک ترین منظومه یعنی 
آلفا قنطورس ۴ سال زمان الزم دارد و سفر از یک 
کهکشان به کهکش��ان دیگر نیز 1۰۰ هزار سال به 

طول می انجامد.
 موقعیت منظومه شمس�ی در کهکشان

 راه شیری
 گرت افزود: به طور متوس��ط 1۰۰۰ س��ال نوری 
فاصله بین تمدن های کهکش��ان ما وج��ود دارد، 
این فاصله بسیار زیادی است به عالوه که باید برای 
رفت وبرگشت اطالعات فاصله ای دو برابر این مقدار 
را در نظر گرفت بنابراین باید حداقل چند هزار سال 
فرصت داشته باش��ید تا بتوانید با تمدن های دیگر 

صحبت کنید.
 از س��وی دیگ��ر زمانی ک��ه تمدن هوش��مند در 
این س��یارات به وجود بیاید و ش��اید از بین بروند 
نیز ب��رای م��ا ناش��ناخته اس��ت، به عن��وان یک 
مثال در س��یاره زمی��ن به محض اینکه ش��رایط 
مهی��ا ش��د، حی��ات ش��کل گرف��ت اما س��الیان 
 درازی طول کش��ید ت��ا زندگی هوش��مند ایجاد 

شود.
 نمی خواه��م منفی ب��اف باش��م ام��ا یافت��ن 
س��یگنال های SETI )جس��تجو ب��رای ه��وش 
 فرازمین��ی( در کهکش��ان م��ا بس��یار ن��ادر

 هستند.
 س��تی حدود ۶۰ س��ال اس��ت ک��ه ب��رای یافتن 
نش��انه هایی از حیات فرازمینی در تالش اس��ت، 
این بدان معنا نیس��ت که س��تاره شناس��ان باید 
جس��تجو در ای��ن زمین��ه را متوقف کنن��د بلکه 
کاماًل برعکس، با جهش بزرگ��ی که در تکنولوژی 
رخ داده و پیش��رفت در ستاره شناس��ی رادیویی و 
پردازش داده نسبت به گذش��ته امکان موفقیت و 
 جستجوی س��یگنال بیگانگان خیلی بیشتر شده

 است.

یک کارشناس نجومی خبر داد:

کشف بیش از 3 هزار تمدن بیگانه

شهرداری فوالد شهر به اس�تناد مصوبه شماره 4/1227 مورخ 93/2/16 شورای اسالمی ش�هر در نظر دارد فروش واحد های تجاری 
بشرح ذیل واقع در محله شهید دکتر چمران )C1( را برگزار نماید، لذا از کلیه متقاضیان جهت شرکت در مزایده دعوت بعمل می آید.

 متقاضیان فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 93/8/17 جهت اطالع از شرایط و شرکت در مزایده به واحد امور

 قرار دادهای شهرداری فوالد شهر مراجعه نمایند. 

آگهی مزایده عمومی 

مساحت ) متر شماره واحدنوع کاربری ردیف 
مربع ( 

قیمت کارشناسی هر 
متر مربع ) ریال (  

مبلغ 
سپرده)ریال(

219/1923/000/0001/150/000تجاری1

324/1023/000/0001/150/000تجاری2

420/6523/000/0001/150/000تجاری3

516/9024/000/0001/200/000تجاری 4

616/6324/000/0001/200/000تجاری5

719/5323/500/0001/175/000تجاری6

824/3123/000/0001/150/000تجاری7

933/6222/500/0001/125/000تجاری8

1031/4622/000/0001/110/000تجاری9

1134/3422/000/0001/110/000تجاری10

/1239/2222/200/0001/110/000تجاری11

1326/8522/500/0001/125/000تجاری12

 مساحت شماره واحدنوع کاربری ردیف 
) متر مربع ( 

قیمت کارشناسی هر 
متر مربع ) ریال (  

مبلغ 
سپرده)ریال (

1421/6523/000/0001/150/000تجاری13

1518/4223/000/0001/150/000تجاری14

1617/6522/800/0001/140/000تجاری15

1721/9922/800/0001/140/000تجاری16

1824/7723/000/0001/150/000تجاری17

1920/4823/500/0001/175/000تجاری18

2042/5723/500/0001/175/000تجاری19

 انباری تجاری20
116/5812/000/000600/000) طبقه اول( 

 انباری تجاری21
214/5712/000/000600/000) طبقه اول( 

 انباری تجاری22
314/5812/000/000600/000) طبقه اول( 

قیمت کارشناسی هر متر مربع مساحت ) متر مربع ( شماره واحدنوع کاربری ردیف 
مبلغ سپرده)ریال () ریال (  

22/4022/500/0001/125/000یک- شمال غربی تجاری1

22/4022/000/0001/100/000دو-  جنوب غربی تجاری2

34/3023/500/0001/175/000سه- مرکزی )غربی (تجاری3

34/4023/500/0001/175/000چهار- مرکزی) شرقی (تجاری 4

22/4022/500/0001/125/000پنج- شمالی )شرقی( تجاری5

22/4022/000/0001/100/000شش- جنوبی ) شرقی ( تجاری6

نوبت اول

حسین امیری شهردار فوالد شهر

چاپ اول 

تجاری های قطعه 674

تجاری های قطعه 671
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