
پایان تک   تازی صنایع قاچاق و چینی در نقش جهان 
دستیار کی روش:
 تیم ملی ایران
 می تواند موفق
 شود 

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی
روزانه هزار مورد سقط جنین

3 در کشور رخ می دهد
ضرورت استفاده مردم از تجهیزات 

کاهنده در مصرف آب 4 2
جلوی نفوذ ابزارهای مخرب 

فرهنگی گرفته شود 
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ارایه مشاوره رایگان ژنتیک 
خانواده و ازدواج به زوج ها

معاون ام��ور جوان��ان اداره کل ورزش و جوانان اس��تان 
اصفهان از برگزاری بیش از ۱۳۰ برنامه به مناسبت هفته 
جوان با همکاری دستگاه های عضو ستاد ساماندهی امور 
جوانان در استان اصفهان خبر داد. محمدمسعود کریمی 
با اش��اره به نام گذاری هفته جوان از ۱۷ تا ۲۳ خردادماه 

به مناسبت...

مسیر شرق اصفهان
به بنادر جنوبی کوتاه می شود

جذب فارغ التحصیالن 
دانشگاهی در تعاونی ها 

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: با احداث 
جاده رامش��ه - ابرکوه، ارتباط راه شرق اصفهان به استان 
یزد بهتر و حدود ۱5۰ کیلومتر مسیر شرق اصفهان با بنادر 

جنوبی کشور کوتاه تر می شود.
محمود محم��ودزاده اظهار کرد: پروژه ورزنه - ندوش��ن، 
65 کیلومتر است که ۳۰ کیلومتر آن توسط این اداره کل 
احداث شده و ۳5 کیلومتر در حوزه استان یزد قرار گرفته 

است و جهت ارتباط به ادامه احداث...

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جذب فارغ التحصیالن 
دانشگاهی در شرکت های تعاونی خبر داد و ابراز امیدواری 
 کرد این کار زمینه اشتغال جوانان جویای کار و استفاده از 

ظرفیت های بخش تعاون را فراهم کند.
 علی ربیعی اظهار کرد: با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های 

باالی بخش تعاونی..
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برگزاری مسابقات بازی های رایانه ای جام ولی عصر)عج(

موزه دایمي شهید بهشتي)ره( راه اندازی می شود
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گیم نت ها  کنار قهوه خانه ها می آیند
مس��ؤول کمیته بازی های الکترونیکی اس��تان اصفهان از برگزاری 
مس��ابقات بازی های رایانه ای جام ولی عصر)عج( ویژه انتخاب تیم 

استانی  در تاریخ ۲6 تا ۲9 خردادماه خبر داد.
 ب��ه گ��زارش خبرن��گار زاین��ده رود محم��د مه��دی کاظم��ی در 
جم��ع خبرن��گاران با اش��اره ب��ه تاکی��دات رهب��ر معظ��م انقالب 
ب��ر ایج��اد ش��ادابی و نش��اط در می��ان جوان��ان اظه��ار داش��ت: 

 ه��دف اصل��ی فدراس��یون ورزش ه��ای همگان��ی، ایج��اد
 ورزش ه��ای فراگی��ر ب��رای تمام م��ردم همراه ب��ا  ایجاد نش��اط 
 و تعال��ی انس��انی اس��ت.  ب��ازی ه��ای رایان��ه ای نی��ز یک��ی از

 راه های جذب جوانان به این سمت و سو است.
وی با اشاره به این که اصفهان قطب بازی های رایانه ای کشور است، 

بیان داشت:...

خانه فرهنگ شهید بهشتي )ره( هم زمان با ایام شهادت ایشان اقدام به 
راه اندازی موزه دایمی شهید بهشتی)ره( می کند. خانه فرهنگ شهید 
 بهش��تي )ره( در جهت راه اندازي موزه دایمي شهید بهشتي )ره( که 
 ه��م زم��ان ب��ا ای��ام ش��هادت ایش��ان در اوای��ل تیرم��اه افتت��اح

 مي شود و در راستاي بهره برداري بهتر شهروندان از سیر نمایشگاهي 

تعریف ش��ده در این مجموعه، اق��دام به برگ��زاري کارگاه تخصصي 
آموزشي ویژه راهنمایان تورها و بازدیدکنندگان این موزه نموده است. 
این کارگاه در ۱6 جلسه ۲ س��اعته روزهاي 5 شنبه از ۱۱ اردیبهشت 
تشکیل ش��ده و در پایان از بین افرادي که بیشترین امتیاز را در طول 

دوره کسب نموده اند...
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اصفهان از  سرمایه گذاران آلمانی 
استقبال می کند

رییس اتاق بازرگانی اصفهان در دیدار با ۱۲ خبرنگار، روزنامه نگار و عکاس آلمانی گفت: 
اصفهان گنج پنهان است که هنوز برای جهانیان شناخته نشده و رسانه ها می توانند این 

گنج را به جهانیان بشناسانند.
 ۱۲ خبرنگار و روزنامه نگار آلمانی به میزبانی معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری در س��فر یک هفته ای خود، از جاذبه های گردشگری ایران 
به ویژه اصفهان با هدف انتشار گزارش و اخبار  در نش��ریات و جراید گردشگری، بازدید 
به عمل آوردند. ریی��س اتاق بازگانی اصفهان در این بازدید آلمان را یکی از کش��ورهای 

توسعه یافته جهان برشمرد و اظهار کرد: این کشور...
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 شرکت ملی گاز ایران
  شرکت گاز استان اصفهان سهامی خاص

فرا رسيدن زاد روز مهدی موعود )ع( را خدمت شما همشهريان عزيز تبريک و تهنيت 
عرض نموده انتظارداريم در برپايی محافل جش�ن و سرور اهلبيت )ع( به ويژه فرخنده 
مولود نيمه شعبان كه با بيشترين آذين بندی و روشنايی همراه است  حريم يا فاصله های 
قانونی شبكه های برق رادر نظر داشته تا از هرگونه رخداد احتمالی ناگوار پيشگيری به 

عمل آيد .
توصيه شده لوازم و تجهيزات كم مصرف برق در آيين های نيمه شب استفاده نماييد تا 
عالوه بر كاهش مصرف برق پايداری و ايمنی ش�بكه های برق نيز پيش از گذشته مورد 

توجه قرار گيرد .
- شبكه های برق عايق نيستند به آنها نزديک نشويد 

- در برپايی مجال�س و محافل ميالد امام زم�ان )عج ( از متخصصين برق برای توس�عه 
روشنايی و نور افشانی استفاده كنيد 

- كابل های قطعه قطعه و لوازم برقی  فرس�وده عالوه بر آنكه خط�رات برق گرفتگی را 
افزايش می دهد شبكه های برق را ناپايدار و مصرف برق را دو چندان می سازد 

خانه فرهن�گ مديريت مصرف ب�رق را برای راهنمايی و ارائه مش�اوره با ش�ماره تلفن 
32221336 آماده پاسخگويی است . 
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1/757/159/00087/900/000جاریعملیات نصب انشعابات آب و فاضالب  منطقه چهار شهر اصفهان93-1-103

37/326/813/6481/163/900/000 جاریانجام امور خدماتی ستاد مرکزی و ادارات مناطق ششگانه شهر اصفهان 93-1-104
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اخبار کوتاهيادداشت

وجود دادگاه ويژه روحانیت در نظام 
ضروری است

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان در دیدار حکام شرع، دادستان ها 
و قضات دادسراهای ویژه روحانیت کش��ور بر ضرورت وجود دادگاه 
ویژه روحانیت تاکید کرد. آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد اظهار 
کرد: حفظ ش��أن و احترام روحانیت یکی از دالیل تاس��یس دادگاه 

ویژه روحانیت بود. 
وی مهم ترین وظیفه دادگاه ویژه روحانیت را جذب روحانیون خاطی 
در انقالب و نظام دانس��ت و ادامه داد: مبادا برخوردتان با مراجعان 
به گونه ای باش��د که آنها را از نظام و انقالب زده کنید. عضو مجلس 
خبرگان رهبری به روایتی از اهل بیت )علیهم الس��الم( استناد کرد 
و عنوان داشت: در روایات آمده است »اذا َفَس��د العالِم، َفَسَد العالَم؛ 
هنگامی که عالِمی مفسد شد، دنیا نیز فاسد می شود« بنابراین این 

امر مسؤولیت شما را صدچندان می کند.

پیگیری تشکیل سازمان مبارزه با 
مفاسد اقتصادی در کمیسیون

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اس��المی گفت: با توجه به 
تاکید مقام معظم رهبری در برخورد جدی با مفسدان اقتصادی، طرح 
تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستور کار کمیسیون 

اصل ۹۰ قرار گرفته و با جدیت در حال پیگیری است.
سیدمحمدحسین  میرمحمدی با اشاره به اقدامات کمیسیون اصل 
نود در رابطه با مفاس��د اقتصادی اظهار کرد: جلسات مربوط به این 
مساله دوشنبه هرهفته در کمیسیون تشکیل می شود و بررسی طرح 
تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در این جلسات سرعت 

گرفته است تا هرچه سریع تر به نتیجه برسد.

برداشت آب از رودخانه زاينده رود 
ناعادالنه است

 نماینده مردم شهرس��تان های فری��دن، فریدونش��هر ، چادگان و 
بوئین میاندشت گفت: برداشت آب از رودخانه زاینده رود ناعادالنه 
است و من بارها از تریبون مجلس این مس��اله را به گوش مسؤوالن 

رسانده ام.
محمد علی اسفنانی در دیدار با مردم روس��تاهای اصفهانک، ورباد 
و ونک اظهار داشت: مدیریت نادرس��ت منابع آبی توسط مسؤوالن 

پیشین، موجب افزایش بحران آب در کشور شده است.

اصولگرايان بايد جامعتین را محور 
وحدت قرار دهند

وزیر عل��وم، تحقیق��ات و فن��اوری دولت ده��م گفت: مه��م ترین 
 مساله اصولگرایان، انس��جام و وحدت اس��ت که باید شکل بگیرد و

 اصولگرایان باید جامعتین را محور وحدت قرار دهند.کامران دانشجو 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با اش��اره به ش��رایط کنونی فضای 
سیاسی کش��ور گفت: مهم ترین رس��الت اصولگرایان همانند قبل،  
نگاه به انگشت اشاره مقام معظم رهبری و دنباله روی از ایشان است.

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: حق نداریم در مسایل خانوادگی و اسرار مردم تجسس کنیم.
محمدکاظم بهرامی در همایش مسؤوالن واحدهای امر به معروف و نهی از منکر نیروی زمینی ارتش، گفت: 
ما مامور به ظاهر هستیم و حق نداریم در مسایل خانوادگی و اس��رار مردم تجسس کنیم و اقدامات موثر 

فرهنگی تنها راه صحیح ایجاد باورهای عمیق دینی و مذهبی در جامعه است.
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 حج��ت االس��الم محم��د تق��ی رهب��ر در می��الد حض��رت
 عل��ی اکب��ر )ع( و روز ج��وان اظه��ار داش��ت: حض��رت

 علی اکب��ر )ع( به عنوان فرزند ارش��د امام حس��ین )ع( آیینه 
تمام نمایی از صفات ظاهری و اخالق حسنه پیامبر اکرم )ص( 
بودند و با درخش��ش بی نظیر خود می توانن��د برترین الگوی 

جوانان امروزی قرار بگیرند.
وی با اشاره به مهم ترین ویژگی های اخالقی و روحی حضرت 
 علی اکبر )ع( تاکید ک��رد: وفاداری به امام و پیش��وای زمان،

  حق طلب��ی، روحیه جه��ادی و به وی��ژه مجاهده ب��ا نفس را 
 می توان مه��م تری��ن ویژگی ش��خصیتی فرزند ارش��د امام 
 حس��ین )ع( بر ش��مرد که ای��ن ویژگی ه��ا،  ارزن��ده ترین و

 مهم ترین الگوی جوانان ما در  دوران دفاع مقدس بود و اکنون 
نیز می تواند برترین سرمشق جوانان امروزی باشد.

روحیه واليت مداری حضرت علی اکبر )ع( الگوی 
ويژه جوانان امروز

امام جمعه موقت اصفهان با بیان ای��ن که جوانان ما به روحیه 
جهادی و امام مداری نیاز مبرم دارند، گفت: امروزه نیز جوانان 
 باید ب��ا الگوپذیری از حضرت عل��ی اکبر )ع( و با ش��ناخت از 
 ولی فقیه زمان در پش��ت س��ر علمای اس��الم و در صدر آنها 

ولی فقیه گام بردارند.
وی  با انتقاد از مس��ؤوالن جامعه و دولت ب��رای بی تفاوتی در 
قبال هجمه های بیرونی دشمنان از طریق رسانه های بیگانه 
و در معرض بی بندوباری قرار گرفتن از درون کشور که آن نیز 
بخشی از نقشه دشمنان است، بیان داش��ت: متاسفانه برخی 
مس��ؤوالن نه تنها به وظایف ش��رعی و قانونی خ��ود در قبال 
جامعه عمل نکرده اند، بلک��ه علمای دغدغه مند در قبال دین 
و فرهنگ جامعه را به انس��ان های بیکار تعبیر کرده و به آنها 

نسبت تندروی داده اند.
حجت االس��الم رهبر تاکید کرد: حکومت اسالمی نمی تواند 
از زیر بار مس��ؤولیت خود در قب��ال جوانان ش��انه خالی کند 
 و باید جلوی نف��وذ ابزارهایی را که موج��ب گمراهی جوانان 

می شود، بگیرد.

انتقاد از وزارت ورزش و جوانان برای کم کاری در 
زمینه ايجاد اشتغال

بگزارش مهر ، وی با انتقاد از این ک��ه وزارت ورزش و جوانان 
نیمی از مس��ؤولیت خود را به دست فراموش��ی سپرده است، 
تصریح کرد: سوال ما از مس��ؤوالن این وزارت خانه این است 
که تاکنون برای اشتغال و سالمت دینی جوانان چه اقداماتی 

انجام داده است؟
 امام جمع��ه موق��ت اصفه��ان تصریح ک��رد: متاس��فانه این 
وزارت خانه با فرع قرار دادن وظایف خود در قبال جوانان تنها 
به ورزش و به ویژه فوتبال اهمیت داده و این در حالی است که 
همین جوانان عالقه مند به ورزش نیز نیازمند حمایت فرهنگی 

و ایجاد اشتغال هستند.
وی اف��زود: مس��ؤوالن نباید 
از زیر ب��ار مس��ؤولیت های 
خود در قبال جوانان ش��انه 
خالی کنند، بلکه باید شرایط 
الزم را برای رشد جوانان در 

چارچوب اسالم آماده کنند.
حجت االسالم رهبر با اشاره 
به حدیثی از امام صادق )ع( 
که بای��د جوان��ان را مطابق 
روز تربیت ک��رد، تاکید کرد: 
این مس��اله بدان معناس��ت 
که جوانان نیازمند اس��تفاده 
از دانش ام��روزی و ابزار روز 

زمان خود هستند.
لبت��ه  ا داد:  ادام��ه  وی 

 باید به این نکته توجه داش��ته باش��یم که حالل و حرام دین 
هیچ گاه تغیی��ر نمی کند و بای��د در چارچوب اس��المی و در 
راس��تای علوم امروزی و با مهندس��ی زمان جوانان را تربیت 
کنیم.امام جمعه موقت اصفهان با اش��اره به این که پیشرفت 
ها و س��رمایه گذاری های علمی ایران هم��واره در چارچوب 
اس��الم بوده اس��ت، تاکید کرد: جوانان امروز ما ب��ه اندازه ای 
فرهیخته هس��تند که همواره پش��تیبان نظام و دین باشند و 
 با دس��تیابی به برترین علوم روز و  دانش هس��ته ای در مقابل

 زیاده خواهی های آمریکا بایستند..

حکومت اسالمی بايد راه های نفوذ فساد را مسدود 
کند

وی با اش��اره به س��خن برخی مس��ؤوالن که خود مردم باید 
راه درس��ت را انتخاب کنند و نم��ی توان ب��ه زور راه صحیح 
 را به مردم نش��ان داد، بیان داش��ت: نمی ت��وان ویروس های

 بیم��اری زا را به جامعه وارد ک��رد و  انتظار داش��ت که مردم 
بیمار نش��وند؛ بلکه حکومت اس��المی باید راه های فس��اد را 
 ببندد تا از نفوذ بیماری های روحی و بی بندوباری پیشگیری 

شود.

حجت االسالم رهبر عنوان کرد 

جلوی نفوذ ابزارهای مخرب فرهنگی گرفته شود 
ريیس جمهوري: 

اهمیت توسعه روابط میان 
ايران و ترکیه در کل منطقه

 حس��ن روحانی پیش از عزیم��ت به ترکی��ه، در جمع 
خبرنگاران یادآور ش��د: در س��فراردوغان نخست وزیر 
ترکیه به تهران توفیقی ش��د که س��طح روابط از لحاظ 

کیفی ارتقا یابد.
رییس جمهور با اشاره به عزم ایران و ترکیه برای افزایش 
س��طح روابط، گفت: در س��فر به ترکیه، اولین جلس��ه 
مشترک دو کشور در سطح عالی وزیران برگزار می شود.

وی ادامه داد: طی آن س��فر قرار ش��د در سفرهای مهم 
دوجانبه، کمیس��یون عالی مش��ترک یا هیات دولت دو 
کشور به صورت مشترک بین ایران و ترکیه برگزار شود 
و وزیران دو کشور دور هم جمع شوند تا مسایل مهم این 
کشورها در این شورا و در سطح عالی وزیران بررسی شود 
که این کار به معنای اراده دو کش��ور برای توسعه روابط 

همه جانبه است.
رییس جمهور با اش��اره به اهمیت روابط ب��ا ترکیه برای 
ایران، گفت: ترکیه یکی از کشورهای بسیار مهم منطقه 
و همس��ایه غربی ایران است که از س��ال های گذشته با 
این کشور دارای روابط بسیار خوب سیاسی و اقتصادی 
بوده ایم. یکی از برنامه های دولت جدید، استحکام روابط 
با همسایگان است که از روزهای اول کار دولت، مدنظر 
داشته ایم. روحانی در ادامه به س��فر مقامات عالی رتبه 
ترکیه به ایران اش��اره کرد و گفت: در سفر نخست وزیر 
ترکیه به ایران سندهای همکاری بین دو کشور امضا شد 
و برای توسعه روابط، مسایلی مطرح و قرار بر این شد که 

ادامه مباحث، در سفری که به ترکیه داریم دنبال شود.
وی با بیان این که در این س��فر درب��اره روابط دوجانبه 
اقتصادی به ویژه در حوزه های ان��رژی، نفت، گاز، برق و 
راه گفت وگو می کنیم، افزود: در زمینه مسایل گمرکی، 
فرهنگی و توریستی، اسنادی برای همکاری های امنیتی 
و سیاسی بین دو کشور امضا خواهد شد. رییس جمهور 
با بیان این که ایران و ترکیه دارای موقعیت ژئوپولیتیک 
در منطقه هس��تند، گفت: ایران و ترکی��ه در کنار هم، 
یعنی وصل ک��ردن خاورمیانه و دری��ای عمان به دریای 
سیاه و دریای مدیترانه و اتصال اقیانوس هند به اقیانوس 
اطلس؛ بنابراین بهبود روابط دو کش��ور در توس��عه کل 
منطقه اهمیت به س��زایی دارد. روحانی با اش��اره به این 
که ایران و ترکیه هر دو همسایه سوریه و عراق هستند، 
یادآور شد: در ماه های اخیر شاهد بروز تحوالت مثبت در 
منطقه از جمله در عراق و سوریه بوده ایم و الزم است در 
همه زمینه ها از جمله در مسایل مربوط به شمال آفریقا، 
فلسطین و خاورمیانه، همکاری بین دو کشور انجام گیرد.

 حکومت اسالمی 
نمی تواند از زير 

بار مسؤولیت خود 
در قبال جوانان 

شانه خالی کند و 
بايد جلوی نفوذ 
ابزارهايی را که 
موجب گمراهی 
جوانان می شود 

بگیرد

رشد 100 درصدي تجهیز کتابخانه هاي 
عمومي استان

 مدی��رکل کتابخان��ه ه��اي عموم��ي اس��تان اصفه��ان گف��ت: تجهیز 
کتابخانه هاي عمومي استان با رش��د 1۰۰ درصدي به دو میلیون و 8۰۰ 
هزار جلد کتاب رسیده و طي چهار سال گذش��ته سالیانه 1۰۰ هزار جلد 

کتاب به کتابخانه هاي عمومي اهدا شده است.
غالمرضا یاوري در جلسه انجمن و کمیته نهضت مطالعه مفید شهرستان 
گلپایگان که در سالن اجتماعات فرمانداري گلپایگان برگزار شد، با تقدیر 
از اقدامات انجام گرفته در راستاي گرایش آحاد جامعه به نهضت مطالعه 
مفید، اظهار داشت: شهرستان گلپایگان نسبت به شهرستان هاي دیگر به 
لحاظ وجود علما و مبلغان دیني که در س��طح ملي و جهان اسالم در کل 
کشور درخشیدند و تاثیرگذار بودند، داراي ویژگي ها و فرصت هایي است 

که در دیگر شهرستان ها وجود ندارد.
وی به فرصت هایي که در شهرس��تان گلپایگان وجود دارد اش��اره کرد و 
افزود: اولین فرصت، خود مردم این خطه هستند که به لحاظ فرهنگي در 
سطح باالیي بوده و همچنین داشتن مسؤوالني در رده هاي مختلف نظام 
از جمله آیت اهلل محمدي گلپایگاني رییس دفتر مقام معظم رهبري است.

مدیرکل کتابخانه هاي عمومي اس��تان اصفهان با اشاره به ساخت پروژه 
کتابخانه آیت اهلل محمدي گلپایگاني اظهار داش��ت: در س��اخت و تجهیز 
 این کتابخانه که داراي س��ه هزار مترمربع زیربنا است، افراد و مسؤوالني 
دس��ت اندرکار بوده و زحمات فراواني کشیدند، از جمله امام جمعه اسبق 
گلپایگان که مبلغ یک میلیارد تومان از رییس جمهور دوره هفتم و هشتم 
و مبلغ یک میلیارد تومان از رییس جمهور دوره نهم و دهم برای س��اخت 

این مصلي کمک دریافت کرده بود.

زيرساخت های توسعه گردشگری 
خارجی در تخت فوالد فراهم می شود

مدیر مجموعه فرهنگی مذهبی تخت فوالد اصفهان از ایجاد زیرساخت های 
توسعه گردشگری خارجی در تخت فوالد خبر داد و گفت: این زیرساخت ها 
تا پایان شهریور فراهم می شود. حجت االسالم منوچهر مهروی پور اظهار 
کرد: مبحث گردشگری خارجی نیاز به توسعه زیرساخت ها دارد به طوری 
که بسیاری از زیرس��اخت ها در تخت فوالد ایجاد ش��ده و بخش دیگری 
 از این زیرساخت ها نیز تا ش��هریور فراهم می ش��ود. وی افزود: اکنون نیز 
 تخت فوالد میزبان گردش��گران خارجی اس��ت؛ چرا که زبان مش��ترک 
آن، زبان هنر اس��ت. بنابراین انج��ام اقدامات موثر در زمینه گردش��گری 
داخلی و خارج��ی در تخت ف��والد مورد توج��ه قرار گرفته اس��ت. مدیر 
مجموعه فرهنگی مذهب��ی تخت فوالد با اش��اره ب��ه ورود این مجموعه 
 فرهنگی مذهبی به حوزه گردشگری مجازی، تصریح کرد: سایت مجموعه

 تخت فوالد نیز تکمیل و به روز رسانی شده اس��ت. وی با بیان این که در 
سطح ملی نیز از ظرفیت های تخت فوالد برای توسعه گردشگری استفاده 
شده است، خاطرنشان کرد: نمایش��گاه تخت فوالدشناسی در حرم مطهر 
حضرت معصومه)س( برگزار شده و اکنون نیز برگزاری این نمایشگاه در 
حرم مطهر امام رضا)ع( در حال پیگیری است. حجت االسالم مهروی پور 
با اشاره به این که 12 دوره آموزش تخت فوالدشناسی برگزار شده است، 
افزود: اکنون برگزاری دوره ها به صورت تخصصی مورد توجه قرار گرفته و 
هم زمان با والدت حضرت مهدی)عج( واحد آموزشی پژوهشی تخت فوالد 

در زمینه آموزش و پژوهش فعال می شود.

به گ��زارش خبرن��گار زاین��ده رود، احمد ادیب در نشس��ت 
 خبری خود با اصحاب رس��انه اظهار داشت: با توجه به  تعیین

 کاربری فروشگاه های واقع در میدان امام )ره( به عنوان صنایع 
دس��تی، به هیچ عنوان برای فعالیت خرازی ها در این میدان 

مجوزی  صادرنشود.
وی افزود:  افزایش فروشگاه های خرازی در میدان نقش جهان 
بر دیدگاه گردشگرانی که کیلومترها مس��یر را برای بازدید از 
این میدان تاریخی و صنایع دستی آن به ایران طی می کنند، 

تاثیر  منفی می گذارد.
 معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان اصفهان  تاکید کرد: تمام تالش ما این بوده 
اس��ت که میدان  تاریخی نقش جهان اصفهان به عنوان نگین 
گردش��گری پایتخت فرهنگی جهان اس��الم از صنایع دستی 

قاچاق و چینی پاکسازی شود.
وی با اشاره به ترویج فروش صنایع دستی غیر بومی در کشور 
افزود:  الزم است مسؤوالن ذی ربط برای سامان دادن به واردات 
بی رویه صنایع دستی خارجی و به ویژه چینی، اقدامات الزم را 

انجام دهند و در تمام فروشگاه های صنایع دستی کشور فروش 
صنایع دستی تقلبی و قاچاق را ممنوع اعالم کنند.

ادیب با اش��اره به این که بس��یاری از کاالهای صنایع دستی 
خارجی موجود در بازار به صورت قاچاق به کش��ور وارد شده،   
تصریح کرد: این صنای��ع تقلبی نه تنها از لح��اظ هنری قابل 
توجه نیس��ت، بلکه از مواد اولیه غیر استاندارد تهیه شده  و به 
جای صنایع دستی ایرانی به مردم فروخته می شود. بنابراین 
این گونه واردات به فروش و رونق  صنایع دستی بومی آسیب 

جدی وارد می سازد .
وی ادامه داد:  البت��ه این نکته نیز قابل ذکر اس��ت که واردات 
صنایع دس��تی از مبادی قانونی کش��ور و ب��ا دریافت گواهی 
سالمت از سازمان استاندارد، هیچ مشکلی برای صنایع دستی 

داخلی ایجاد نمی کند. 
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و 
گردشگری استان اصفهان با اشاره به تاسیس دفتر صادرات در 
معاونت صنایع دستی،تاکید کرد: با ایجاد این دفتر امیدواریم 
 گام های موثری در راس��تای رفع مش��کل ص��ادر کنندگان 

 صنای��ع دس��تی و به��ره من��دی آن��ان از جوای��ز صادراتی
 برداریم.

وی با اش��اره به این که صنایع دستی استان اصفهان همچنان 
بازارهای سنتی خود را در کش��ورهای اروپای غربی، فرانسه، 
آلمان ، ایتالیا و حوزه خلیج فارس حفظ کرده است،  اضافه کرد: 
همچنین درصدد توسعه بازارهای هدف صادرات صنایع دستی 
استان اصفهان هستیم تا صنایع دستی این استان به کشورهای 
آمریکای جنوبی، شمال آفریقا و آسیای میانه نیز صادر شود. 

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان اصفهان در ادامه با اشاره به بودجه معاونت 
صنایع دس��تی اس��تان اصفهان تاکید کرد:  از 5 س��ال پیش 
تاکنون این بودج��ه 4۰۰ میلیون تومانی هیچ گونه رش��دی 
نداشته؛ ضمن این که میزان تحقق این بودجه در سال گذشته 

1۹ درصد بوده است. 
وی  با اش��اره به  این که اصفهان پایتخت صنایع دستی کشور 
 محس��وب می ش��ود،  تاکید کرد: 28۹ رش��ته صنایع دستی 
ثبت ش��ده در کش��ور وجود دارد که از این میان 1۹2 رشته 

متعلق به استان اصفهان است.
 ادیب تصریح ک��رد: با وج��ود محدویت های مال��ی در طول 
سال های گذش��ته، هیچ رش��ته ای از صنایع دس��تی استان 
اصفهان منس��وخ نش��ده و تعدادی از رش��ته های در معرض 
 خطر صنایع دستی مانند ماشته بافی، ترمه بافی، قفل سازی،

 نمد بافی و گالبتون سازی نیز احیا شده است. 
معاون صنایع دستی اس��تان اصفهان درباره میزان اشتغال در 
حوزه صنایع دستی نیز  گفت: سه هزار مجوز مشاغل خانگی، 
2۰ هزار کارت شناسایی برای فعالیت های انفرادی در زمینه 
صنایع دس��تی و پنج هزار پروانه فعالیت کارگاهی در اس��تان 

اصفهان صادر شده است. 
وی با اش��اره به برخی مش��کالت گردش��گران خارجی بیان 
داشت: بد اخالقی تعدادی از راهنمایان تورهای گردشگری و 
همچنین تبانی برخی از فروشگاه ها که منجر به گران فروشی 
و تضییع حقوق خریدار می شود، از آن جمله است و البته این 
دو موضوع برای رس��یدگی به معاونت صنایع دس��تی کشور 

ارجاع شده است.
ادیب  ادامه داد: همچنین  گردش��گران تنها در چند فروشگاه 
محدود در اصفهان امکان خرید با کارت های اعتباری خود را 

دارند که این موضوع نیز یکی از مشکالت آنهاست.

معاون صنايع دستی اداره کل میراث فرهنگی ، صنايع دستی

پایان  تک تازی صنایع قاچاق و چینی در نقش جهان 

موزه دايمي شهید بهشتي)ره( 
راه اندازی می شود

خانه فرهنگ ش��هید بهش��تي )ره( ه��م زمان ب��ا ایام 
ش��هادت ایش��ان اقدام به راه اندازی موزه دایمی شهید 
بهش��تی)ره( می کند. خانه فرهنگ شهید بهشتي )ره( 
 در جهت راه اندازي موزه دایمي ش��هید بهشتي )ره( که 
 هم زمان با ایام ش��هادت ایش��ان در اوایل تیرماه افتتاح

 مي ش��ود و در راس��تاي بهره برداري بهتر شهروندان از 
سیر نمایشگاهي تعریف ش��ده در این مجموعه، اقدام به 
برگزاري کارگاه تخصصي آموزشي ویژه راهنمایان تورها 
و بازدیدکنندگان این موزه نموده است. این کارگاه در 1۶ 
جلسه 2 ساعته روزهاي 5 شنبه از 11 اردیبهشت تشکیل 
ش��ده و در پایان از بین افرادي که بیشترین امتیاز را در 
طول دوره کس��ب نموده اند مصاحبه شده و برگزیدگان 
تحت عنوان راهنماي موزه ش��هید بهشتي )ره( مشغول 
به فعالیت مي شوند. محتواي این دوره شامل آشنایي با 
ابعاد شخصیتي شهید بهشتي )ره( و اندیشه هاي ایشان، 
دوره تخصصي فن بیان و دوره هاي تخصصي راهنمایان 
تور به صورت تئوري و عملي بوده که با حضور اس��اتید 

مجرب ارایه مي شود.

 آثار هنرمندان ايرانی
 در نمايشگاه صنايع دستی

 معاون صنایع دستی س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دس��تی و گردش��گری از برگزاری بیس��ت و چهارمین 

نمایشگاه بین المللی صنایع دستی در تهران خبر داد.
بهمن نامور مطلق اف��زود: هم زمان با بزرگداش��ت روز 
 جهانی صنایع دس��تی، بیس��ت و چهارمین نمایش��گاه 
بین المللی صنایع دس��تی از 2۰ ت��ا 25 خردادماه ۹۳ 
در محل دایمی نمایش��گاه های بین الملل��ی تهران برپا 

می شود. 

تجهیز سینمای فريدون شهر 
به دستگاه گیرنده ديجیتال

ریی��س اداره فرهن��گ و ارش��اد اس��المی شهرس��تان 
فریدون ش��هر از راه اندازی دس��تگاه گیرن��ده دیجیتال 
سینمای این شهرس��تان در آینده ای نزدیک خبر داد و 
گفت: این دس��تگاه به زودی خریداری و نصب می شود.

نور محمد رحیمی اظهار کرد: تا کنون 2 فیلم به صورت 
ویدیویی درس��ینمای فریدون ش��هر اکران شده و این 
درحالی است که با گذشت چندین سال، هنوز مردم این 

شهرستان در انتظار هنر هفتم به سر می برند. 
وی بی��ان کرد: ب��ا فعالی��ت و راه اندازی س��ینما در این 
شهرس��تان می توان درس��ایه این هن��ر، فرهنگ وهنر 
 اصیل اس��المی و ایرانی را در این منطق��ه حفظ کرد و

ترویج داد.

حق نداریم در اسرار مردم تجسس کنیم

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1322 سه شنبه 20   خرداد 1393 | 12  شعبان  1435

2

امام جمعه موقت اصفهان با بیان اين که الزم است حکومت جلوی نفوذ ابزارهای مخرب فرهنگی را بگیرد، گفت: 
مسؤوالن وزارت ورزش و جوانان در ايجاد اشتغال برای جوانان و در زمینه تقويت باورهای فرهنگی دينی آنها کم 

کاری کرده و بايد در اين زمینه پاسخگو باشند.

معاون صنايع دستی اداره کل میراث فرهنگی ، صنايع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت:  گروه 
تمام تالش ما اين بوده است که میدان  تاريخی نقش جهان اصفهان به عنوان نگین گردشگری فرهنگ

پايتخت فرهنگی جهان اسالم، از صنايع دستی قاچاق و چینی پاکسازی شود.



یادداشت

روزانه هزار مورد سقط جنین
 در کشور رخ می دهد

مشاور فنی دفتر سللامت خانواده وزارت بهداشت گفت:150 تا 
350 هزار سقط جنین در طول سال داریم که روزی هزار سقط 
می شود؛120 هزار مورد اعام کرده اند که فرزند نمی خواسته اند، 
100 هزار مورد بیمار بوده اند و 20 تا 36 درصد به دلیل مسایل 

اقتصادی بوده است.
محمد اسامی در نشست کشوری ارتقای نرخ باروری در دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: نرخ باروری در سال های 62 
تا 68 به6/8 رسید که باعث شللد صحبت از کنترل جمعیت آغاز 

شود و سال 72 قانون تنظیم خانواده تصویب شد.
وی ادامه داد: اما از سللال 79 نرخ باروری به کمتر از2/1 حرکت 
کرد و اکنون به1/8 رسللیده و باید به باالی2/1 برسللد. بنابراین 
حتی ماندن روی این نرخ به معنای جمعیت صفر است و سودمند 
نیست. وی افزود: میانگین فاصله ازدواج و اولین تولد فرزند باید 3 
تا 5 سال، فاصله با بچه دوم 4 یا 5 و با فرزند سوم3تا 5 سال باشد.

در واقع فاصله دو بارداری باید بین 3 تا 5 سال باشد.
وی ادامه داد: از نگرانی های ما این است که با افزایش بارداری در 
زنان باالی 40 سال مواجهیم که این ایده آل نیست و باید بین 18 
تا 35 سال باشللد. ادامه داد: در بررسی انجام شده بین سال های 
86 تا 91 مشخص شد که 27 درصد عامل مرگ و میر مادرانی که 
در این سال ها فوت کرده اند، بارداری باالی 35 سال، 21 درصد 
مرگ به دلیل بارداری ناخواسللته و 73 درصد بلله دلیل این که 
بیماری زمینه ای داشته اند و مراقبت بارداری را نداشته اند، بوده 
است. وی ادامه داد: همچنین34/1 درصد مرگ مادران به دلیل 
بارداری کمتر از 2 سال بوده است، بنابراین باید فاصله بارداری ها 

به 3 سال برسد تا سن باروری مناسب را از دست ندهند.
وی با اشاره به سللقط های غیر قانونی در کشور گفت: پیامدهای 
سقط افسردگی، اندوه، گوشه گیری و عذاب وجدان است که پس 

از عوارض جسمی گزارش شده است.
وی به دالیل سللقط جنین در ایران اشللاره کرد و گفت: افزایش 
سن زن، افزایش سن همسر، فاصله بارداری زیاد پس از ازدواج، 
بارداری برنامه ریزی نشللده و عدم تمایل به فرزنللد آوری از این 
دالیل است و اعتقادات مذهبی مهم ترین مانع برای انجام سقط 

گزارش شده است.
اسامی گفت: از این 220 هزار مورد در سال 91، 120 هزار مورد 
اعام کرده اند که فرزند نمی خواسته اند، 100 هزار مورد گفته اند 
بیمار بوده اند، 20 تا 36 درصد به دلیل مسللایل اقتصادی بوده و 
5 درصد به دلیل تداخل با تحصیل گزارش شده است. وی گفت 
سازمان پزشکی قانونی مجوز 7 هزار سقط را داده و در سال های 
گذشته اعطای مجوز، 8 تا 10 درصد رشد داشته است. وی گفت: 
مردم باید بدانند که با انجام عمل جراحی، باروری آنها به صورت 

100 درصد باز می گردد.
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۸۵ درصد از پسماند شهر پردازش مي شود
 مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شللهرداری اصفهان اظهار داشت: به طور متوسط روزانه 85 
درصد از پسماند شللهر اصفهان پردازش می شللود.تیمور باجول با بیان این مطلب گفت: به طور 

میانگین 85 درصد از پسماند شهری پردازش و به چرخه استفاده بازمی گردد.
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مسؤول کمیته بازی های الکترونیکی اسللتان اصفهان از 
برگزاری مسابقات بازی های رایانه ای جام ولی عصر )عج( 
ویژه انتخاب تیم اسللتانی  در تاریخ 26 تللا 29 خردادماه 

خبر داد.
 به گللزارش خبرنگار زاینللده رود محمد مهللدی کاظمی 
در جمع خبرنگاران با اشللاره بلله تاکیللدات رهبر معظم 
انقاب بر ایجاد شللادابی و نشللاط در میان جوانان اظهار 
 داشت: هدف اصلی فدراسیون ورزش های همگانی، ایجاد

 ورزش های فراگیر برای تمام مردم همراه با  ایجاد نشللاط 
 و تعالی انسللانی اسللت.  بازی های رایانه ای نیللز یکی از

 راه های جذب جوانان به این سمت و سو است.
 وی با اشللاره بلله ایللن کلله اصفهان قطللب بللازی های

 رایانه ای کشور است، بیان داشت: سال گذشته یک جوان 
 ایرانی 16 سللاله توانست در مسللابقات جهانی بازی های

 رایانه ای در کشور چین مقام نخست را به دست آورد. وی 
با بیان این که یک سللوم جمعیت 10 تا 40 ساله کشور ما 
از بازی های دیجیتالی اسللتفاده می کنند، افزود: با توجه 
به موارد ذکر شده و با عنایت به لزوم ایجاد فضاهایی برای 
 این امر، به دنبال احداث گیم  نللت  در کنار هر قهوه  خانه و 
کافی شاپ سطح شهر اصفهان هسللتیم تا جوانان بتوانند 

انتخاب مناسبی در این زمینه داشته باشند.
 وی با بیان ایللن که یکللی از اهللداف کمیته بللازی های

 رایانه ای تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در 
این بخش است، گفت: مجموعه جام دیجیتال تاکنون بالغ 
بر دو و نیم میلیارد تومان برای ایجاد یک مجموعه فرهنگی 

تفریحی در این زمینه هزینه کرده است.
کاظمی یکی دیگر از اهللداف این کمیتلله را ارتباط  موثر 
با گیللم نت ها دانسللت و بیان داشللت: با توجه بلله امکان 
کم  تحرکی که ممکن اسللت با ترویج بللازی های رایانه ای 
ایجاد شللود، سللعی کردیللم در فضاهللای مجموعه های 
 فرهنگللی، ورزشللی تفریحی ای سللازمان عللاوه بر این

 بازی هللا، فضاهایی بللرای بازی های پرتحللرک همچون 
 تنیللس روی میللز، فوتبللال دسللتی و گل کوچللک

 ایجاد کنیم.
مسللؤول کمیته بازی هللای الکترونیکی اسللتان اصفهان 
 با بیللان این که سللعی در هدایللت گیم نت ها به سللمت 
بازی های مطابق با فرهنگ ایرانی اسللامی را داریم، بیان 
داشللت: یکی از دغدغه های ما تولید بازی های یارانه ای 
 ایرانی اسللت تا بتوانیللم در برابر بازی های غیر اسللامی، 
بازی های جذاب و با ارزش ایرانللی را جایگزین کنیم و بر 

این مبنا با مراکزی برای تولید این نوع از بازی های مذاکره 
داشللته ایم. وی گفت: همچنین از وزارت ارشاد و وزارت 
 ورزش خواسللته شللده که در  راسللتای تولید بازی های 
رایانه ای ایرانی و اسللامی اقدام کند و پیشللنهاد ساخت 
این نوع بازی ها داده شد. کاظمی بیان داشت:  مسابقات 
 رایانه ای جام ولی عصر برای نخسللتین بار تحت نظارت 

هیات های ورزش های همگانی  برگزار می شود.
 وی اظهار داشللت: عاقه مندان تللا 23 خردادماه امکان 

ثبللت نللام دارنللد و در 
روز 25 خردادمللاه  نیز 
قرعه کشی در مجموعه 
ورزشللی  فرهنگللی 
تفریحی جللام دیجیتال 
انجام و این مسللابقات از 
26 تللا 29 خردادماه به 
صورت گروهللی برگزار 
مللی شللود. در اداملله 
ایللن جلسلله محمدی 
مدیر ورزشللی سازمان 
تفریحللی  فرهنگللی، 
اصفهللان  شللهرداری 
اظهار داشللت: بللا توجه 
به تاکیدات رهبر معظم 
انقاب دربللاره فرهنگ، 
شعار امسللال شهرداری 
بللرای ورزش همگانللی 

ورزش، تقوا، ایمان و پاکدامنی اسللت و سللعی داریم در 
اصفهان فضایی ایجاد کنیللم که مردم در خصوص ورزش 

همگانی احساس نیاز کنند. 
وی با بیان این که تاش ما این اسللت که ورزش در سبد 
 خانوارهللا قرار بگیللرد، افزود: بلله مناسللبت والدت امام

 زمان )عج( دو همایش پیللاده روی خانوادگی ویژه بانوان 
در سپاهان شهر و ِکرد آباد تدارک دیده شده است. مدیر 
ورزشی سللازمان فرهنگی، تفریحی شللهرداری اصفهان 
با بیان این که 30 مرکز ورزشللی تحت پوشللش فرهنگی 
تفریحی شهرداری اصفهان قرار دارد، گفت: از ابتدای سال 
93 تاکنون، بیش از 62 برنامه همگانی برای مردم شللهر 
اصفهان اجرا شد.وی از برگزاری جام رسانه ها برای آقایان 
در اصفهان خبر داد و تصریح کرد: این مسللابقات در کنار 
مسابقات بازی های رایانه ای برای اهالی رسانه اصفهان برپا 
می شللود.وی ادامه داد: همچنین در قالب بازی های جام 
موالی عرشیان، یک سری از بازی ها برای بانوان اصفهان 
 در حوزه هندبال، والیبال و بدمینتون تدارک دیده شللده 

است.

برگزاری مسابقات بازی های رایانه ای جام ولی عصر)عج(

گیم نت ها  کنار قهوه خانه ها می آیند

با توجه به امکان 
کم  تحرکی که 
ممکن است با 

ترویج بازی های 
رایانه ای ایجاد 

شود سعی کردیم 
از بازی های 

پرتحرک مثل 
تنیس روی میز 
و فوتبال دستی 

استفاده کنیم

یادداشت

نخستین جشنواره »بهترین ها از 
دورریختنی ها« در  گلپایگان

به همت امور فرهنگی و اجتماعی شللهرداری گلپایگان نخسللتین 
جشللنواره »بهترین ها از دورریختنی ها« در سللاختمان شماره دو 

شهرداری گلپایگان گشایش یافت.
شهردار گلپایگان در حاشللیه برپایی این جشنواره در جمع اصحاب 
رسللانه بیان کرد: فرهنگ بازیافللت و تفکیک زباله از مبللداء نیاز به 
فرهنگ سازی دارد. به پسماند یا زباله »طای کثیف« می گویند که 
این نام نشان دهنده اهمیت بازیافت و نقش تفکیک زباله در محیط 

زیست دارد.
محمود بخشللی با بیان این که به زودی طللرح تفکیک زباله از درب 
منازل در سطح شهر گلپایگان آغاز می شللود، ازشهروندان خواست 
راس ساعت 21 زباله ها را بیرون از منازل بگذارند که در این صورت 
 دیگر به مخازن بللزرگ زباله که خود منشللاء آلودگی هسللتند، در 

خیابان ها و معابر نیاز نیست.

آماده باش آتش نشانی اصفهان در پی 
احتمال وقوع طوفان در استان

مدیرعامل سللازمان آتش نشانی شللهرداری اصفهان گفت: با توجه 
به احتمال وقوع طوفان در شللهر اصفهان، آتش نشللانی این شللهر 
تمام امکانللات الزم را بللرای ارایه خدمللات در زمان وقللوع طوفان 
 بلله کار می بللرد و آتش نشللانان و نیروهللای کشللیک در حالللت 

آماده باش هستند.
بهزاد بزرگ زاد درباره احتمال وقللوع طوفان در اصفهان اظهار کرد: 
سازمان آتش نشللانی به طور مرتب گزارشللات هواشناسی را مبنی 
بر تغییرات جوی و شللدت وزش به احتمال وقللوع طوفان، پیگیری 
 می کند تا بلله شللهروندان را از طریق صدا و سللیما اطاع رسللانی

 کند.
وی با توصیه به شللهروندان هنگام وقوع باد شللدید یا طوفان بیان 
کرد: شللهروندان خودروهللا را در نقطلله ای امن متوقللف کنند و از 
 درختللان، داربسللت های فلللزی و درهللا و پنجره های شیشلله ای

 فاصله بگیرید.
 مدیرعامل سازمان آتش نشانی شللهردار اصفهان تصریح کردکرد: 
شللهروندان در زمان باد شللدید به پشللت بام نروند. شللدت باد در 
پشت بام که بی حصار بوده، بیشتر اسللت و الزم است شهروندان از 

ساختمان های نیمه کاره فاصله بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت وقوع طوفان به مکان های 
امن پنللاه ببرنللد و حتی االمکان از منللازل خود خارج نشللوند و در 
 صورتی که موردی را مشللاهده کردنللد، بافاصله با شللماره 125 

تماس بگیرند.

کاهش آمار متوفیان ناشی از حوادث 
ترافیکی  در استان 

در دو ماهلله اول  امسللال، 178 نفر در حللوادث ترافیکی اسللتان 
اصفهان جان خود را از دسللت دادند که این آمار در مقایسه با مدت 
 زمان مشابه سال گذشللته ) 195نفر( ،  8/7 درصد کاهش  را نشان

 مي دهد.
از مجموع تلفات حوادث ترافیکی  دو ماهه اول امسال در این استان،   

40 نفر زن  و 138 نفر مرد  بودند.
قابل توجه این که  بیشللترین تلفات حوادث ترافیکللی  با 95  مورد 
در جاده هاي برون شللهري و پللس از آن با 71  مورد در مسللیرهاي 
درون شللهري، 6  مورد در جاده هاي روسللتایي و  6  مورد مربوط به 

جاده های خارج استان گزارش شده است.
همچنین در دو ماهه اول امسللال، 3 هللزارو  744 مصدوم حوادث 
ترافیکی به اداره کل  پزشکي قانوني اسللتان اصفهان و مراکز تابعه 
مراجعه کردند که از این تعداد  2 هللزار و  629 نفر مرد و یک هزار و 

115  نفر زن هستند.

تردد نزدیك به دو میلیون وسیله 
نقلیه از محورهاي مواصالتي استان 

سرپرست مرکز مدیریت راه هاي اداره کل حمل و نقل و پایانه های 
 استان اصفهان از تردد یک میلیون و 940 هزار892 وسیله نقلیه از 
 راه هللای مواصاتللی اسللتان اصفهللان در روزهللای اخیللر

 خبر داد.
محمدعلي اسماعیل زاده با بیان این که این میزان تردد توسط 47 
ایستگاه تردد شللمار فعال و با 34 دسللتگاه دوربین کنترل سرعت 
مرکللز مدیریت راه هللا در تاریخ هللاي 14 ، 15، 16 خللرداد ماه به 
 دسللت آمده اسللت، اظهار کرد: بیشللترین تردد نیز در محورهای

 شاهین شهر - میمه ، مورچه خورت - شاهین شهر، میمه – دلیجان، 
اصفهان – نطنز )ابتداي آزادراه ( و بلعکس بوده است. 

اخبار کوتاه

3000625577 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper No. 1322 |  june   10,2014  |  8 PagesSMS

نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه

قانون اجازه رواج بی اخالقی در جامعه را نمی دهد

مسؤول امور کودکان اداره کل بهزیستی استان:

اصفهان به 108 مهد کودک جدید نیاز دارد

با همکاری دستگاه های عضو ستاد ساماندهی امور جوانان انجام می شود

ارایه مشاوره رایگان ژنتیك، خانواده و ازدواج به زوج ها

سللخنگوی قللوه قضاییلله گفللت: کسللانی کلله فرهنللگ 
ابتللذال را و برخللاف خواسللته ملللت مسلللمان بی عفتی، 
بی اخاقللی و بی حجابی را ترویللج می دهنللد، بدانند مردم 
 متدین هسللتند و قانللون، اجللازه چنیللن کاری را بلله آنها

 نمی دهد.
حجت االسللام غامحسللین محسللنی اژه ای در شللصت و 
سللومین نشسللت خبری خود اظهار داشللت: کسللانی که 
فرهنگ ابتللذال را ترویج می دهند و در کشللور اسللامی بر 
خاف قانون و شللرع و برخاف خواسللته ملت مسلللمان به 
بی عفتی، بی اخاقللی و بی حجابللی دامن می زننللد، بدانند 

 کلله ایللن کشللور کشللور اسللامی اسللت و مللردم متدین
 هستند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: این توصیه و سفارش همیشگی 
نیست؛ چرا که اگر آنها به اقدامات مجرمانه خود ادامه دهند 
دسللتگاه های ذی ربط نیروی انتظامی و قللوه قضائیه با آنها 

برخورد می کند.
محسللنی اژه ای ادامه داد: ما از نیروی انتظامللی که با جرایم 
مشهود برخورد می کند تشکر می کنیم و مصرانه می خواهیم 
افراد معدودی که فضای جامعه اسامی را به هم می زنند و به 
خصوص آنهایی که به صورت باندی و گروهی با برنامه ریزی 
اقدام به این گونه کارهای خاف می کنند، حتما شناسللایی 

کند.
حتللی اگللر نیللاز بللود  از سیسللتم اطاعاتللی کمللک 
 بگیللرد و ایللن باندهللا را بلله دسللتگاه قضایللی معرفللی

 کند.
حجت االسللام غامحسللین محسللنی اژه ای سللخنگوی 
قللوه قضائیلله اداملله داد: دسللتگاه قضایللی از اقدامللات 
درسللت نیروی انتظامللی حمایللت می کند و به دادسللتان 
 توصیه شللده از ضابطیللن بخواهند بللا این باندهللا برخورد

 کنند.

مسللؤول امللور کللودکان اداره کل بهزیسللتی 
استان اصفهان گفت: این اسللتان امسال به 108 
مهدکودک جدیللد نیاز دارد کلله در صدد صدور 
مجللوز و موافقت اصولللی بللرای متقاضیان مهد 

کودک هستیم.
 عفللت  نجف پور با اشللاره بلله فراخوان تاسللیس 
مهد کودک در سللال جللاری اظهار داشللت: در 
راسللتای فرمایشللات رهبر معظم انقللاب و در 
راسللتای اهداف عالیلله نظام مقللدس جمهوری 
اسامی در جهت خدمت رسللانی به جامعه هدف 
بهزیستی و بهبود ارایه خدمات به مردم و به منظور 
کاهش حجم و تصدی گری دولت و همچنین در 
جهت توسللعه مهدهای کودک در سللطح استان 

اصفهان، اداره کل بهزیستی استان اصفهان در فروردین 
مللاه فراخوانی داد کلله از بانوان، با شللخصیت حقیقی و 
حقوقی واجد شرایط جهت تاسیس مهد کودک به عنوان 

مدیر موسس دعوت به همکاری می کند. 
وی با اشللاره به این که افراد درخواست کننده مشخص 
و در مرحله گزینش هسللتند، افزود: هر سللاله بر اساس 
نیازسللنجی کلله در سللطح اسللتان صللورت می گیرد، 
تعللداد مهدهای کودک مورد نیاز مشللخص و هرسللاله 

 تعللدادی مهللد کللودک جدیللد در اصفهان تاسللیس
 می شود.

مسللؤول امللور کللودکان اداره کل بهزیسللتی اسللتان 
اصفهان تصریح کللرد: افراد متقاضی از بین رشللته های 
لیسللانس علوم  تربیتی، مشللاوره، روانشناسللی، و علوم 
 قرآنی هسللتند که برای گرایش پیش دبسللتان انتخاب 

می شوند.
این مسؤول با تاکید بر این که مؤسسان مهدهای کودک 

تست روانشناسی می شوند، ادامه داد: 
البته انتخاب مربیان مهدهای کودک، 
منوط به گذراندن دوره های کارورزی 
و یا سوابق یک سللاله کار در مهدهای 

کودک است.
نجف پللور اضافه کرد: امسللال به 108 
مهد کللودک در سراسللر اسللتان نیاز 
داریم که در صدد صدور مجوز تاسیس 
این مهللد کودک هللا و موافقت اصولی 

هستیم.
وی با بیان این کلله 360 نفر متقاضی 
تاسیس مهد کودک در استان اصفهان 
هستند، متذکر شللد: درصدد هستیم 
این تعداد مهد کودک مورد نیاز، مجوز تاسیس دریافت 
کنند و این در حالی اسللت که متقاضیان مهدکودک ها 
برای تاسیس مهد کودک، یک و نیم سال فرصت و شش 

ماه مدت تمدید دارند.
مسؤول امور کودکان اداره کل بهزیستی استان اصفهان 
با اشللاره به این که 842  مهدکودک در اسللتان اصفهان 
وجود دارد، اذعان داشت: سال گذشته 40 مهد کودک به 

مهدکودک های استان اضافه شد.

     

معاون امور جوانللان اداره کل ورزش و جوانان اسللتان اصفهان از 
برگزاری بیش از 130 برنامه به مناسبت هفته جوان با همکاری 
دستگاه های عضو ستاد ساماندهی امور جوانان در استان اصفهان 
خبر داد. محمدمسللعود کریمی با اشللاره به نام گللذاری هفته 
 جوان از 17 تا 23 خردادماه به مناسللبت سالروز والدت حضرت 
علی اکبر )ع(، گفت: معرفی جوان شایسته تراز اول با توجه به ابعاد 
شللخصیتی حضرت علی اکبر )ع(، تقویت امید، نشللاط، ایمان و 
غیرت جوان مسلمان ایرانی، اهتمام به ترویج و تبیین دیدگاه های 
مقام معظم رهبری در حوزه جوانان و معرفی دستاوردهای انقاب 
اسامی در حوزه جوانان، از جمله اهداف برنامه های هفته جوان 

در اصفهان است. 
وی افزود: به مناسبت این هفته در استان اصفهان، بیش از 130 
برنامه با همکاری دستگاه های عضو ستاد ساماندهی امور جوانان 
اجرا می شود که ارایه مشاوره ژنتیک، خانواده و ازدواج به زوج ها 
به صورت رایگان از سوی مراکز مشاوره بهزیستی و دانشگاه های 
استان از مهم ترین این برنامه ها هسللتند. کریمی تصریح کرد: 
استفاده جوانان از اماکن ورزشی به صورت نیم بها، برگزاری برنامه 
شب شعر جوان با همکاری شللهرداری و جمعی از مجموعه های 
فرهنگی، برگزاری جشللن بزرگ دختران با همکاری بسیج شهر 
گلدشللت، برگزاری همایش بزرگ اسللکیت در روز 23 خرداد، 
افتتاح خانه بازی های جوانی در روز 21 خردادماه در مجتمع پرواز 
و معرفی و تقدیر از جوانان برتر با همکاری صدا و سللیمای مرکز 

اصفهان از جمله برنامه های این هفته است. 
وی ادامه داد: تجلیل از سازمان های مردم نهاد فعال و برتر جوانان 
در حوزه هللای مختلف، اجللرای طرح گردشللگری کارآفرینی با 
محوریت خودباوری و ایجاد انگیزه و خاقیت در جوانان، رونمایی از 
تمبر یادبود هفته جوان، برگزاری نشست های جوانان و مسؤوالن، 
برگزاری تریبون آزاد و کرسی های آزاداندیشی در مراکز آموزش 
عالی و برپایی ایستگاه بورس ایده جوانان از دیگر برنامه های هفته 

جوان در استان اصفهان است.
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راه اندازي نخستين واحد پرورش 
صنعتي گاوميش در شهرضا

  مدير امور دام س��ازمان جهادكش��اورزي اس��تان اصفه��ان گفت: 
نخستین واحد پرورش صنعتي گاومیش استان اصفهان در شهرضا 

راه اندازي شد.
طهمورث نامداري با اش��اره به تولید ماهانه ۱۶تن شیر در نخستین 
واحد پرورش گاومیش اس��تان اصفهان، اظهار داش��ت: اين واحد با 
سرمايه گذاري ۶ میلیارد ريالي و تسهیالت ۴میلیارد و ۲۰۰ میلیون 

ريالي با ۷۰ راس گاومیش مولد راه اندازي شد.
وی افزود: اين واحد پرورشي با اشتغالزايي مستقیم ۶ نفر به صورت 

كامال صنعتي در زمیني به مساحت ۲ هكتار فعالیت مي كند.

مسير شرق اصفهان به بنادر جنوبی 
150 کيلومتر کوتاه می شود

 مديركل راه و شهرس��ازی اس��تان اصفهان گفت: با اح��داث جاده
 رامشه - ابركوه، ارتباط راه شرق اصفهان به استان يزد بهتر و حدود 
۱5۰ كیلومتر مس��یر ش��رق اصفهان با بنادر جنوبی كشور كوتاه تر 

می شود.
محمود محمودزاده اظهار كرد: پروژه ورزنه - ندوش��ن، ۶5 كیلومتر 
اس��ت كه 3۰ كیلومتر آن توس��ط اين اداره كل احداث ش��ده و 35 
كیلومتر در حوزه استان يزد قرار گرفته است و جهت ارتباط به ادامه 
احداث محور مذكور توسط اداره كل راه و شهرسازی استان يزد نیاز 

است كه مقرر شد نسبت به احداث و تكمیل آن اقدام شود.
محمودزاده با اش��اره به تعامل ادارات كل راه و شهرسازی دو استان 
اصفهان و يزد در اجرای پروژه رامش��ه – ابركوه نیز گفت: اليه دوم 
آسفالت اين پروژه به طول ۶5 كیلومتر در حوزه استان اصفهان با 5۰ 
درصد پیشرفت فیزيكی در حال اجرا است كه مقرر شد استان يزد نیز 
نسبت به انجام اليه دوم آسفالت 35 كیلومتر باقی مانده، اقدام نمايد.

وی تاكید كرد: اين پروژه ضمن ارتباط راه ش��رق اصفهان به استان 
يزد و كوتاه تر شدن حدود ۱5۰ كیلومتر مسیر شرق اصفهان با بنادر 
 جنوبی كش��ور، صرفه جويی در مصرف بهینه س��وخت را به همراه 

دارد.

اجرای عمليات شبکه گذاری فاضالب 
در مسکن مهر فريدون شهر

مديرعامل شركت تعاونی مس��كن مهر فريدون شهر گفت: عملیات 
شبكه گذاری فاضالب در فاز نخس��ت پروژه مسكن مهر فريدونشهر 
صورت گرفته و در فازهای بع��دی، به تامین اعتباراز س��وی دولت 

نیاز است.
ابراهیم اصالنی با بیان اين كه پروژه مس��كن مهر فريدون ش��هر در 
سال جاری تكمیل می شود، اظهار كرد: از مجموع 3۶ هزار مترمربع 
عملیات نازک كاری در اين پروژه، تاكن��ون ۶ هزار و 5۰۰ متر مربع 
پايان يافته و بقیه در 5 بلوک با روند روبه رشد در حال تكمیل و پايان 
 اس��ت. وی با بیان اين كه كل واحدهای مس��كن مهر فريدون شهر

 ۲۶۴ واحد اس��ت، اف��زود: تاكنون ۷۲ واح��د از مس��كن مهر اين 
شهرستان به متقاضیان واگذار شده و 9۶ واحد از فاز دوم اين پروژه تا 

پايان تابستان سال جاری تكمیل و به بهره برداری می رسد.

توليد 23 درصد فرآورده های نفتی 
کشور در پااليشگاه اصفهان

مس��ؤول محیط زيس��ت پااليش��گاه اصفه��ان گف��ت: ۲3 درصد 
فرآورده های نفتی تولید ش��ده در كشور توس��ط پااليشگاه اصفهان 

صورت می گیرد.
حس��ین صالحی در جلسه س��تاد دايمی پايش محیط زيست گروه 
آب، كش��اورزی، محیط زيست و توس��عه پايدار با اش��اره به نقش 
مهم پااليش��گاه اصفهان در تولید فراورده های نفتی اظهار كرد: در 
حال حاضر پااليش��گاه اصفهان ح��دود ۲3 درص��د از فرآورده های 
نفتی كش��ور را تولید می كند. وی تامی��ن آب را يكی از چالش های 
پااليشگاه اصفهان دانس��ت و اضافه كرد: تصفیه پساب شهری بايد 
به عنوان يک طرح ملی و اس��تانی برای تامی��ن آب مورد نیاز بخش 
صنعت در نظر گرفته شود. مسؤول محیط زيست پااليشگاه  اصفهان 
 تاكید ك��رد: نیازی نیس��ت برای رفع مش��كالت آبی اي��ن بخش با 
چهار محال و بختیاری ها بحث كنیم و طرح تصفیه پس��اب شهری 
بايد مورد حماي��ت قرار بگیرد. وی به ضرورت انرژی، س��وخت های 
فسیلی و بحث ارتقای كیفیت سوخت اشاره كرد و ادامه داد: ما بايد 
به سمت اس��تفاده از بنزين يورو ۴ و يورو 5 برويم و كیفیت سوخت 
مورد استفاده در اصفهان بايد افزايش پیدا كند. صالحی با بیان اين 
كه بايد تالش شود تا وضعیت مشكالت زيست محیطی در اصفهان 
بد تر نشود، تاكید كرد: ش��اخصه ها و پیامد های زيست محیطی بايد 
بهبود پیدا كند و ارتقای كیفیت فرآورده ه��ای نفتی اجتناب نا پذير 
است. وی با تاكید بر اين كه درصدد بهینه سازی فرآورده های نفتی 
پااليش��گاه اصفهان هس��تیم، افزود: اين موضوع بايد در چارچوب 
توسعه پايدار و تالش های الزم در راستای تولید بنزين يورو ۴ و يورو 

5 ، صورت بگیرد.

خشکی بی سابقه درختان مثمر انار 
در باغات شهرضا

مدير اداره جهاد كشاورزی شهرستان شهرضا گفت: برودت بی سابقه 
روزهای گذش��ته در شهرستان شهرضا، سبب خش��كاندن و كف بر 
شدن درختان مثمر انار در سطح وسیعی شده است. عبدالرضا تاكی 
اظهار كرد: شهرستان شهرضا با سطح زير كشت ۱55۰ هكتار انار كه 
۱3۰۰ هكتار آن بارور و ۲5۰ هكتار آن جديد االحداث اس��ت، مقام 
سوم استان را به خود اختصاص داده است. وی افزود: از اين سطح زير 
كشت ۷۰۰ هكتار آن باغات سنتی بوده كه از قديم احداث شده و در 
آنها اختالط انواع ارقام انار محلی نظیر مخمل شهرضا، ملس شهرضا، 
دانه سیاه شهرضا، پوست سفید، دانه صورتی شیرين و پوست سفید 
ترش مشاهده می شود. مدير اداره جهاد كش��اورزی شهرضا با بیان 
اين كه از س��ال ۱38۲ به بعد حدود 85۰ هكتار ب��اغ انار به صورت 
مكانیزه و با شیوه های نوين باغداری و آبیاری احداث شده و در آنها 
تفكیک بهترين ارقام انار رعايت شده، بیان كرد: حدود ۴5۰ هكتار 
آن شامل برجس��ته ترين ارقام صادراتی معرفی شده از طرف وزارت 
جهاد كشاورزی شامل رباب نیريز، نادری نطنز، ملس ساوه، يوسف 
خانی ساوه، شیش��ه كپ فردوس  و ۴۰۰ هكتار باقیمانده از بهترين 

ارقام بومی شهرضا است.

4
قیمت گذاری ۹۴۹ هزار تومانی سکه در اصفهان

 در پی نوس��انات نرخ دالر و اونس، هر قطعه س��كه تمام بهار آزادی در اصفهان 9۴9 ه��زار تومان قیمت گذاری 
 شد. در روزهای گذش��ته در بازار اصفهان نرخ هر نیم سكه ۴۷8 هزار تومان، ربع س��كه ۲۷8 هزار تومان و گرمی 

۱8۶ هزار تومان اعالم شده بود.
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وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماع��ی از جذب ف��ارغ التحصیالن 
دانش��گاهی در ش��ركت های تعاونی خبر داد و اب��راز امیدواری 
 كرد اين كار زمینه اش��تغال جوان��ان جويای كار و اس��تفاده از 

ظرفیت های بخش تعاون را فراهم كند.
 علی ربیعی اظهار كرد: ب��ا توجه به ظرفیت ها و پتانس��یل های 
باالی بخ��ش تعاون��ی، درصدديم ت��ا در زمینه ايجاد مش��اغل 
 كوچک و خانگی از پتانس��یل تعاونی ها استفاده كنیم و با جذب 
فارغ التحصیالن دانش��گاهی در ش��ركت ه��ای تعاونی اهداف 

اشتغالزايی را تحقق بخشیم.
وی ارتق��ای بخش تع��اون و تقويت تش��كل های تعاون��ی را از 
رويكردهای مهم و م��ورد نظر دولت ذكر ك��رد و افزود: در حال 
 حاضر بیش��ترين س��هم خصوصی س��ازی در اقتص��اد نصیب 
ش��ركت های دولتی و ش��به دولتی شده و س��هم تعاون در اين 
زمینه نزديک به صفر اس��ت، ام��ا نگاه دولت يازدهم به س��مت 
 ارتقا و توانمندس��ازی بخش تع��اون و اس��تفاده از قابلیت های 

شركت های تعاونی  است.
به گفته ربیعی برخالف آن كه قانون اساسی كشور از بخش تعاون 
به عنوان يكی از اركان مهم اقتصاد و توزيع گر عادالنه ثروت نام 
برده، فرهنگ تعاون و كار جمعی آن طور كه بايد مورد توجه قرار 
نگرفته اس��ت؛ به نحوی كه حتی يک نظام حقوقی مناس��ب در 

حمايت از تعاونی ها وجود ندارد.
وزير تعاون كار و رفاه اجتماعی در پايان افزود: برای آن كه بخش 
تعاون تا پايان برنامه پنجم به سهم ۲5 درصدی خود دست پیدا 
كند، توانمندس��ازی تعاونی ها بايد در دس��تور كار قرار گیرد و 
وزارت تعاون اهتمام خ��ود را در جهت تحقق اهداف توس��عه و 

ماموريت های اين بخش به كار خواهد گرفت.

مديرعامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: مردم 
نس��بت به نصب ابزار تجهیزات كاهن��ده در مصرف آب اقدام 
كنند و با رعايت الگوی مصرف اقدام به صرفه جويی در مصرف 
آب نمايند. هاشم امینی اظهار كرد: در حال حاضر ۷8 درصد 
آب موجود در بخ��ش خانگی به مصرف می رس��د. به منظور 
تامین پايدار آب ش��رب مش��تركان به ۱۴/5 متر مكعب آب 
در ثانیه نیاز است، اما وقوع متوالی ۷ سال پديده خشكسالی 
منجر شد كه هم اكنون ۱۱/5 متر مكعب آب در ثانیه برای اين 

امر موجود باشد.
وی افزود: رفع كمبود 3 متر مكعب آب در ثانیه به منظور تامین 
آب ش��رب مش��تركان تنها از طريق صرفه جويی ۲5 الی 3۰ 
درصدی آنها میسر می شود. در غیر اين صورت با چالش هايی 
مواجه خواهیم شد. امینی رعايت الگوی مصرف را بسیار موثر 

در مصرف بهینه آب دانست.
وی گفت: شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد با 
استفاده از ظرفیت رس��انه ملی و ديگر ابزارهای اطالع رسانی 
چگونگی مصرف بهینه آب را به م��ردم آموزش دهد؛ هرچند 
كه در سال های اخیر رسانه ملی نهايت همكاری را با شركت 
 آب و فاضالب اس��تان اصفهان جهت ترويج مصرف بهینه آب

 داشت.
مديرعامل و ريیس هیات مديره شركت آب و فاضالب استان 
اصفهان به راه اندازی پرتال مديريت مصرف آب اشاره و بیان 
كرد: عالوه بر راه اندازی پرتال ملی مديريت مصرف آب، پرتال 
استانی روش های مصرف بهینه آب هم راه اندازی شده است 
كه مشتركان می توانند با اس��تفاده از اين پرتال با روش های 

چگونگی مصرف بهینه آب بهتر آشنا شوند.

مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان:

ضرورت استفاده مردم از تجهيزات کاهنده در مصرف آب
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

جذب فارغ التحصيالن دانشگاهی در تعاونی ها

ريیس اداره تحقیقات H.S.E ذوب آهن اصفهان گفت: بیش از 
۱5 هزار هكتار فضای سبز در ذوب آهن اصفهان وجود دارد كه 
توسعه پايدار، شامل ۱3 هزار هكتار از اين فضای سبز می شود.

 رسول قربانعلی در جلسه ستاد دايمی پايش محیط زيست گروه 
آب، كشاورزی، محیط زيست و توسعه پايدار با اشاره به اولويت 
نخس��ت ذوب آهن اصفهان در راس��تای ارتقای شاخصه های 
زيس��ت محیطی اي��ن مجموعه اظه��ار كرد: مديري��ت بهینه 
منابع آب در فضای س��بز ذوب آهن از اولويت های نخست اين 

مجموعه است.

وی بیان كرد: اعتبارات كار را به عنوان كاربرد در فضای س��بز 
ذوب آهن آورده ايم و می توانیم آب فضای سبز اين مجموعه را 

مديريت كنیم.
ريی��س اداره تحقیقات H.S.E ذوب آهن اصفه��ان با تاكید بر 
اين كه در حال حاضر جن��گل خوب��ی در مجموعه ذوب آهن 
اصفهان وجود دارد، تصريح ك��رد: در حال حاضر ۲هزار هكتار 
از فضای س��بز موجود در ذوب آهن اصفهان، به صورت غرقابی 

نگهداری می شود.
وی با اش��اره به اين كه زمان��ی ۱۷ حلقه چاه ب��ا هدف كنترل 

آب های سطحی كارخانه در منطقه احداث شده بود، ادامه داد: 
به ظرفیت های زيست محیطی موجود در مجموعه ذوب آهن 
اصفهان واقف هس��تیم، اما هزينه های مديريتی آن بسیار باال 
است. قربانعلی با بیان اين كه هزينه تجمیعی احداث ۱3 هزار 
هكتار فضای س��بز در ذوب آهن اصفهان كمتر از 5۰۰ میلیون 
تومان بوده است، تاكید كرد: براساس برآورد های صورت گرفته 
هزينه احداث و نگهداری ۲هزار هكتار فضای سبز در ذوب آهن 

اصفهان، حدود ۴۰ میلیارد تومان است.
وی تاكید كرد: درست است كه ذوب آهن خصوصی شده، اما اين 

هزينه ها بسیار باال است و به دنبال ايده هايی كم هزينه، پايدار 
و كاربردی برای مديريت منابع آبی ذوب آهن هستیم. در حال 
حاضر از دو روش برای نگهداری فضای سبز ذوب آهن استفاده 
می شود كه استفاده از پساب های تصفیه شده غیر صنعتی يكی 

از اين روش ها است.
ريیس اداره تحقیقات H.S.E ذوب آهن اصفهان گفت: تصفیه 
كامل پس��اب كارخان��ه و بازگرداندن آن به بخ��ش صنعت، از 
برنامه های ما در ذوب آهن اصفهان اس��ت و در حال حاضر در 

ذوب آهن ۱۰۰ متر مكعب در ساعت، پساب سمی وجود دارد.

13هزار هکتار فضای سبز ذوب آهن اصفهان دارای توسعه پايدار است

ريیس اتاق بازرگان��ی اصفهان در ديدار ب��ا ۱۲ خبرنگار، 
روزنامه نگار و عكاس آلمانی گف��ت: اصفهان گنج پنهان 
اس��ت كه هنوز برای جهانیان شناخته نش��ده و رسانه ها 

می توانند اين گنج را به جهانیان بشناسانند.
 ۱۲ خبرن��گار و روزنامه نگار آلمانی ب��ه میزبانی معاونت 
گردش��گری س��ازمان میراث فرهنگی ،صنايع دستی و 
گردش��گری در س��فر يک هفته ای خ��ود، از جاذبه های 
گردش��گری ايران به ويژه اصفهان با هدف انتشار گزارش 
و اخبار  در نشريات و جرايد گردش��گری، بازديد به عمل 
آوردند. ريیس اتاق بازگان��ی اصفهان در اين بازديد آلمان 
را يكی از كشورهای توس��عه يافته جهان برشمرد و اظهار 
كرد: اين كش��ور همواره در صنعت گردش��گری و صنايع 
مرتبط، نقش موثری داشته است و استان اصفهان خواستار 
استفاده از  تجربیات اين كشور در توسعه  اين بخش است.

خسرو كسائیان فرصت های سرمايه گذاری را در اصفهان 
به ويژه در بخش هتل س��ازی و حمل و نق��ل، قابل توجه 
دانس��ت و گفت: اس��تان اصفهان آماده ارايه خدمات به 
س��رمايه گذاران آلمانی در بخش های مختل��ف از جمله 

گردشگری است.

وی برگزاری نمايش��گاه مش��ترک، معرف��ی جاذبه های 
گردشگری و فرصت های سرمايه گذاری در اين بخش را از 
اقدامات موثر در توسعه روابط اقتصادی و گردشگری آلمان 
و اصفهان برشمرد و تصريح كرد: رويكرد دولت جديد ايران 
تعامل بیشتر با كشورهای جهان به ويژه كشورهای اروپايی 
است و در اين راستا می توانیم روابط تجاری خود را نیز با 

اين كشورها افزايش دهیم.
ريیس اتاق بازرگانی اصفهان با اش��اره به قدمت تاريخی 
همكاری فرهنگی و اقتص��ادی ايران با  آلم��ان در طول 
۱۰۰س��ال اخیر خاطرنش��ان كرد: ايران و آلمان همواره 
روابط پر فراز و نشیبی در اين مدت داشته اند و امیدواريم 
پس از برداشتن كامل تحريم های اقتصادی  شاهد توسعه 
بیشتر روابط و همكاری های اقتصادی و تجاری دو طرف 
باشیم. وی خواستار تسهیل در صدور ويزا برای شهروندان 
دو كشور ش��د و گفت: نخس��تین گام برای توسعه روابط 
اقتصادی، آسان س��ازی صدور ويزا است.كسائیان صدور 
ويزا در فرودگاه اصفهان را يكی از اقدامات موثر در جذب 
گردشگران خارجی برش��مرد و افزود: امیدواريم بتوانیم 
اين ويزا را برای ش��هروندان  آلمان��ی در فرودگاه اصفهان  

صادر كنیم و به صورت متقابل برای شهروندان ايرانی در 
فرودگاه های آلمان  نیز ويزا صادر شود.

عضو كمیسیون گردشگری اتاق اصفهان در اين جلسه با 
اشاره به جذابیت های گردشگری اصفهان گفت: اصفهان با 
توجه به ظرفیت های بسیار در بخش گردشگری فرهنگی 

می تواند يكی از مقصدهای گردشگران آلمانی باشد.
علی كرباسی زاده افزود: ۴ گروه هدف برای توسعه صنعت 
گردشگری اصفهان طراحی شده اس��ت؛ عموم  مردم كه 
 خواستار بازديد از جاذبه های گردشگری هستند؛ جامعه 
س��رمايه گ��ذاران ك��ه خواس��تار اط��الع از فرصت های 
گردشگری هستند و همچنین بخش دولتی  كه بايد نگاه 

درستی به وضعیت ايران داشته باشد.
وی چهارمین رويكرد گردش��گری اصفه��ان را همكاری 
بین دانشگاه ها و  اس��تادان دانشگاه های آلمان و اصفهان 
برش��مرد. در اي��ن دي��دار خبرن��گاران  آلمانی با اش��اره 
به ظرفیت ه��ای باالی اصفه��ان در جذب گردش��گران 
خارجی خواس��تار برگزاری تورهای گردشگری و معرفی 
توانمندی های اين شهر تاريخی و فرهنگی در رسانه های 

آلمان شدند.

رييس اتاق بازرگانی اصفهان:

اصفهان، گنج پنهان و ناشناخته برای جهانيان است

اصفهان از  سرمایه گذاران آلمانی استقبال می کند
اس��تاندار اصفهان گف��ت: 8۰ هزار فرصت 
شغلی در سال 9۲ در اصفهان از دست رفت.

 رسول زرگرپور در دومین جلسه كارگروه 
اشتغال اين استان در سال جاری، اشتغال را 
از موضوعات مهم و اساسی در حوزه  اقتصاد 
و مس��ايل اجتماعی، فرهنگی و سیاس��ی 
عنوان كرد و اظهار داش��ت: دولت تدبیر و 

امید توجهی ويژه ای به اين مقوله دارد.
وی خاطرنشان كرد: نرخ بیكاری در استان 
باال و رش��د س��رمايه گذاری پايین است و 
اين موارد باعث ش��ده اس��ت كه وضعیت 
اشتغال در استان اصفهان وضعیت مناسبی 
نداشته باش��د. اس��تاندار اصفهان تصريح 
كرد: با توجه به اهمیت ايجاد اش��تغال در 
اصفهان، كارگروه اشتغال و سرمايه گذاری 
در سال جاری به رياست اس��تاندار برگزار 
خواهد شد و شخصا اين موضوع را پیگیری 
خواهم كرد. زرگرپ��ور با بی��ان اين كه در 
سال 9۲ دس��تگاه های متولی اشتغال بايد 
9۰ هزار ش��غل ايجاد می كردن��د، متذكر 
شد: براساس گزارش��ات ارايه شده، حدود 
۷9 هزار ش��غل جديد در س��ال 9۲ ايجاد 
ش��د و اين نش��ان دهنده  يک عملكرد 88 
درصدی در اين خصوص اس��ت. استاندار 
اصفهان تصريح كرد: با توجه به اين كه در 
سال گذش��ته همین مقدار شغل فعال نیز 
از دس��ت رفته، می توان نتیج��ه گرفت كه 
در مجموع عملكرد اين اس��تان در اشتغال 

مثبت نبوده است.
زرگرپور با تاكید بر اين كه بايد نرخ اشتغال 
را حداقل به ۲ برابر وضعیت فعلی افزايش 
دهیم، افزود: بايد به سمت افزايش اشتغال 
و كاهش ن��رخ بیكاری در اس��تان حركت 
كنیم. وی به وضعیت اش��تغال و منابع آن 
در سال 93 اشاره كرد و يادآور شد: تاكنون 
۶5۰ میلیارد تومان تسهیالت بانكی شورای 
اش��تغال به اس��تان اصفهان ابالغ شده كه 
حدود 5۰۰ میلیارد تومان از اين تسهیالت 

توسط بانک ها تايید شده است.
زرگرپور با اشاره به اين كه در ۲ ماه ابتدای 
س��ال، ۱۶۱ طرح به سیس��تم بانكی ارايه 

شده است، تاكید كرد: سیستم های بانكی 
بايد هرچه س��ريع تر اين طرح ها را تصويب 
كنند و منابع آن را در اختیار متقاضیان قرار 
دهند. اس��تاندار اصفهان يادآور شد: طبق 
سند اشتغال اس��تان در س��ال جاری بايد 
۷8 هزار ش��غل جديد ايجاد شود و تالش 
خواهیم كرد ك��ه به اهداف خود در س��ال 

جاری دست يابیم.
وی به موانع ايجاد اشتغال در دستگاه های 
مختلف اش��اره كرد و افزود: بخشی از اين 
موانع، ملی اس��ت و بايد در س��طح ملی به 
آن پرداخته ش��ود و موانع موجود در سطح 
استانی نیز توسط مديران ذی ربط پیگیری 

خواهد شد.
اين مس��ؤول به جذب اعتبارات از صندوق 
توس��عه  ملی اش��اره و تصريح كرد: استان 
اصفهان ب��ا ج��ذب ۴۲۰میلی��ارد تومان 
اعتبارات ريالی از اين صندوق رتبه  دوم را 

به خود اختصاص داده است .
زرگرپور با اعالم اين كه جذب اين اعتبارات 
سقفی برای اس��تان ها ندارد، افزود: بخش 
خصوصی در اين فضای رقابتی می تواند به 

خوبی وارد عمل شود.
اس��تاندار اصفهان بی��ان كرد: ب��ا توجه به 
ظرفیت ب��االی اصفهان و نی��روی فعال در 
بخ��ش خصوصی، اين اس��تان می تواند در 
جذب اعتبارات صندوق توسعه  ملی به رتبه  

اول دست يابد. 
 وی ب��ا تاكی��د ب��ر اي��ن ك��ه باي��د میزان

 س��رمايه گ��ذاری در بخ��ش خصوصی به 
حداكثر خود برس��د، افزود: بايد بیكاری به 
حداقل كاه��ش يابد تا بتوانی��م در ارتباط 
با مس��ايل فرهنگی و سیاس��ی جامعه، در 

شرايط بهتری قرار گیريم.
اس��تاندار اصفهان با تاكید بر اين كه موانع 
س��رمايه گذاری در بخ��ش خصوصی بايد 
برطرف شود، ابراز داش��ت: تالش مديران 
بر اين اس��ت كه اين موانع به حداقل برسد 
و بايد به اين اصل ايمان بیاوريم كه توسعه  
استان جز از طريق توسعه  بخش خصوصی 

امكان پذير نخواهد بود.

برداشت 360 هزار تن 
صيفی جات 

تولي�د ۷00 تن پش�م 
گوسفند در استان 

   مسؤول س��بزی و صیفی سازمان جهادكش��اورزی اس��تان اصفهان گفت: 
پیش بینی می شود تا پايان ش��هريور 3۶۰ هزار تن صیفی جات از مزارع اين 
استان برداشت شود. ابراهیمی با اشاره به آغاز برداشت صیفي جات در مزارع 
استان اصفهان، اظهار داشت: برداشت صیفی از ۱۱ هزار و 3۰9 هكتار مزارع 
استان اصفهان آغاز شد. وی عملكرد محصول صیفی جات را در هكتار 3۲ تن 
دانست و افزود: اين محصوالت ش��امل گوجه فرنگی، خیار، هندوانه، خربزه، 

طالبی، انواع كدو و ديگر محصوالت صیفی است.
 وی با بی��ان اين ك��ه پیش بینی می ش��ود تا پاي��ان ش��هريور 3۶۰ هزار تن 
صیفی جات از مزارع اس��تان اصفهان برداش��ت ش��ود، تصريح كرد: كاشان، 
اصفهان، نطنز، فالورجان، مباركه و اردستان عمده شهرستان های تولیدكننده 

صیفی جات در استان هستند. 

   مديركل امور عش��اير اس��تان اصفهان گفت: ب��ا پايان فصل پش��م چینی 
گوسفندان حدود ۷۰۰ تن پشم گوسفند در اين استان تولید شد. اصغر مرادی 
با اشاره به تولید اين میزان پشم در استان اصفهان اظهار داشت: عشاير مناطق 
يیالقی شهرستان های س��میرم، فريدون شهر، ش��هرضا، دهاقان و چادگان 
 و بخش جرقويه علیای اصفهان، اين میزان پش��م چیده ش��ده را برای تولید

 دست بافت های داخلی تولید كردند. 
وی افزود: از پشم گوسفندان برای تولید فرش دستباف، نمد، خورجین و ديگر 
دستبافت های عشايری استفاده می ش��ود و اين كار عالوه بر صرفه اقتصادی 

ضريب ايمنی گوسفندان را در حین كوچ به علت كاهش وزن باال می برد. 
مديركل امور عشاير استان اصفهان يادآور ش��د: اين میزان پشم از 5۰۰ هزار 

راس گوسفند و بز عشاير استان اصفهان به دست آمده است. 

 استاندار اصفهان:

نظام بانکی هر چه سريع تر به طرح های اشتغال 
منابع دهد
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مفاد آراء 
تکلیف  تعیین  ت  هیا  قانون  نامه  ایین   3 ماده  موضوع  23366اگهی 
سند  فاقد  وساختمانهای  اراضـــــــــــــــــــــی  ثبتی  وضعیت 

رسمـــــــــــــــی
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  هیات  صادره  آرائ  برابر 
مالکانه  تصرفات  میمه  ثبت  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد 
تقاضا بشرح ذیل جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی 
می شود  در صورتی که افراد نسبت به صدور سند متقاضیان اعتراض 
داشته باشند از تاریخ  انتشار  اولین نوبت اگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت  اسناد وامالک میمه ارائه وپس از اخذ رسید ظرف 
به مراجع قضایی  اعتراض دادخواست خود را  تاریخ تسلیم  از  یک ماه 

تسلیم  نمایند:
محمد  فرزند  فضلی  علی  اقای   139360302020000022 1(رای شماره 
 6229959471 ملی  شماره  اصفهان   29 حوزه   27 شناسنامه  شماره 
پالک  از  قسمتی  مربع  38/16متر  مساحت  به  مغازه   یکباب  ششدانگ 

67/549 واقع در حسن رباط در ازاء ما لکیت مشاعی خریداری شده.
آقای محمد رضا شفیع فرزند  2(رای شماره 139360302020000023 
احمد شناسنامه شماره 10میمه شماره ملی 6229887436ششدانگ یک 
باب مغازه به مساحت 25/15متر مربع در قسمتی از پالک 1/2237واقع 
در میمه کوی باال مع الواسطه خریداری از مالک رسمی  عباسعلی نیک 

نژاد .

فرزند  زارعی  عباسعلی  آقای  رای شماره 139360302020000024   )3
امید علی شماره شناسنامه 40شماره ملی 6229885557ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 225/03متر مربع در قسمتی از پالک 1/2274واقع در 

میمه در ازاء مالکیت مشاعی خریداری شده است .
4( رای شماره 139360302020000025  اقای محمد رضا صادق فرزند 
مصطفی شماره شناسنامه 3508 میمه شماره ملی 6229695111ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 132/09 در قسمتی از یکبابخانه  از پالک 1/2512 
واقع در میمه خیابان امام حسین )ع( در ازائ مالکیت مشاعی  خریداری 

شده.
غفرانی  حسین  محمد  اقای   139360302020000026 شماره  رای    )5
فرزند محمد علی شناسنامه شماره 62 وزوان شماره ملی 6229835452 
ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 504/43 متر مربع در قسمتی 
از پالک 11/5424واقع در وزوان در ازائ مالکیت مشاعی خریداری شده..
6( رای شماره 139360302020000027 اقای ابو الفضل ذاکری فرزند 
ششدانگ   6229947501 ملی  شماره  میمه   3 شماره  شناسنامه  علی 
 1/7778 پالک  از  قسمتی  در  مربع  متر   327/40 به مساحت  یکبابخانه  

واقع در میمه  خیابان نیلو فر در ازائ مالکیت مشاعی خریداری شده. 
فرزند  گرامی  اقا  حبیب  اقای   139360302020000028 شماره  7(رای 
 6229804816 ملی  شماره  میمه   9 شماره  شناسنامه  صادق  میرزا 
ششدانگ یکباب گاراژ بمساحت760/10  مترمربع   در قسمتی از پالک 
30/281 واقع در زیاد اباد خریداری مع الواسطه از وراث کشورسلطان 

گرامی .

8( رای شماره 139360302020000029 خانم نوش اذز خانعلی فرزند 
حسین شماره شناسنامه 13 شماره ملی ششدانگ یکباب گاراژ وزمین 
محصور وصل ان به مساحت 330 متر مربع در قسمتی از پالک 11/2055 
واقع در وزوان خریداری معال واسطه از مالک رسمی عبدالهاشم خانعلی.

ر  فرزند  وار  امید  اعظم  خانم   139360302020000030 شماره  رای   )9
مضانعلی شماره شناسنامه 3204 تهران شماره ملی 0055165761 شدانگ 
یکبابخانه قدیمی به مساحت 233/40 متر مربع در قسمتی از پالک 11/2609 
ازائ مالکیت مشاعی  خریداری  واقع در وزوان خیابان شهید بوستان  در 

شده.
فرزند  اکبری  علی  یحیی  اقای    139360302020000031 شماره  رای   )10

6229864916ششدانگ  ملی  شماره  وزوان   45 شماره  جمشیدشناسنامه 
ازپالک 11/2609  درقسمتی  233/40مترمربع  به مساحت  قدیمی  یکبابخانه  
واقع دروزوان خیابان شهیدبوستان درازا ئ مالکیت مشاعی خریداری شده.

فرزند  زاده   کریم  علی  اقای    139360302020000032 شماره  رای   )11
حسین  شناسنامه شماره 1853 میمه شماره ملی 6229794462 ششدانگ 

یکباب خانه  به مساحت 228/86 متر مربع  در قسمتی از پالک 26/1523 
واقع در ونداده کوی قبرستان  در ازائ مالکیت مشاعی از مالک رسمی 

اقای حبیب اله کریمان.
گذار  کار  جواهر  خانم    139360302020000033 شماره  12(رای 
فرزندحسینعلی شماره شناسنامه 61 وزوان شماره ملی 6229816741 
از  قسمتی  در  مربع  متر   103 بمساحت  وزوان  در  یکبابخانه  ششدانگ 

پالک 11/2626 واقع در وزوان  در ازاء مالکیت مشاعی خریداری شده.
ازان  جعفری  مریم  خانم    139360302020000034 شماره  رای   )13
فرزندعباسعلی شماره شناسنامه4میمه شماره ملی6229911833ششدانگ 
ازپالک35/181واقع  درقسمتی  بمساحت195/76مترمربع  یکبابخانه 

درازان درازائ مالکیت مشاعی خریداری شده.
فرزند  غازان  اکبر  آقای    139360302020000035 شماره    14(رای 
محمد علی شماره شناسنامه73میمه شماره ملی 6229901951ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 195/76 مترمربع  در قسمتی از پالک 35/181واقع 

درازان درازاء مالکیت  مشاعی خریداری شده.
فرزند  فضلی  علی  آقای     139360302020000036 شماره  15(رای 
محمد شناسنامه شماره 27 میمه بشماره ملی 6229959471 ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 333/65 مترمربع در قسمتی از پالک 67/3 واقع در 

حسن رباط در ازاء ماکیت مشاعی خریداری شده .
16(رای شماره139360302020000069  آقای طهمورث شعیبی فرزندآقا 
داراب شماره شناسنامه10262تهران شماره ملی0035570156ششدانگ 
واقع  ازپالک30/122  درقسمتی  مساحت256/44مترمربع  به  یکبابخانه 

درزیاد آباد خریداری مع الواسطه از وارث رسمی بانو خانم احمد جو.
بدیهی است در صورت انقضا مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1393/3/20تاریخ انتشار نوبت دوم  1393/4/4                               

  اداره ثبت اسناد وامالک میمه  

ابالغ 

پرونده  شماره    9310460358800014  : خواست  در  23411شماره 
اعالم  911610بدینوسیله  شعبه  بایگانی  شماره   9109980358801593
المکان    آقای رضا عمری مجهول  علیه  لیال شیبانی    میگردد شکایتی خانم 
با  بازپرسی  این  به  ارجاع  از  پس  که  مطرح  درکالهبرداری  بر شرکت  دایر 
 1393/4/29 تاریخ  در  نامبردگان  از  لذا  گردیده  ثبت   9 ب   911610 کالسه 
ساعت 8/30 صبح جهت رسیدگی دعوت به حضور میشود   و با تجویز ماده 
115 قانون آئین دادر سی  کیفری این آگهی به منزله ابالغ در یکی از روزنامه 
های کثیر االنتشار محلی بریا یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این 
نهم  شعبه  دفتر  مدیر   5093 الف  م   . نمود  خواهد  تصمیم  اتخاذ  بازپرسی 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان ) مجتمع بهارستان 

ابالغ 
پرونده  شماره    9310460359500022  : خواست  در  23410شماره 
اعالم  920977بدینوسیله  شعبه  بایگانی  شماره   9209980359500968
میگردد محبوبه بهشتی با وکالت بهاره زکی پور   علیه رحمان افالکیان نجف 
آبادی فرزند رضا قلی  دایر بر ممانعت از حق  مجهول المکان به این بازپرسی 
تسلیم و به شماره 920977 ب 16 ثبت گردیده است که از مشتکی عنه ظرف 
با  و  میشود  به حضور  آگهی جهت رسیدگی دعوت  نشر  تاریخ  از  ماه  یک 
تجویز ماده 115 قانون آئین دادر سی  کیفری این آگهی به منزله ابالغ در یکی 
از روزنامه های کثیر االنتشار محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم 
حضور این بازپرسی اتخاذ تصمیم خواهد نمود . ضمنا هزینه نشر آگهی از 
طرف دادگستری پرداخت می گردد .م الف 5089 بازپرس شعبه 16 دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان 

آگهي مزايده مال غير منقول

  9200015 بایگاني  شماره  به  اجرائی   های  پرونده  اساس   بر 
به  واگذاري  قرارداد  موضوع  طرح  اجراي  محل  و9200130و9200161  
/ 1385 بین شرکت شهرکهای   10 / و مورخ 24   – ج   –  9  – شماره 4628 
صنعتی استان اصفهان وسیروس مرادی سیاه افشاری بانضمام مستحدثات 
وماشین آالت واعیانی ها وانشعابات وهرآنچه به محل اجرای طرح اضافه 
خواهد شد که به موجب اسناد رهنی شماره 10221 مورخ 02 / 08 / 1386 
اصفهان  اسناد رسمي شماره 135  دفتر   1387 /  12 / و 14876 مورخ 27 
وسندشماره182344 مورخ 23 / 05 / 1390 دفتر اسناد رسمي شماره 71 
اصفهان از طرف سیروس مرادي سیاه افشاري در رهن بانک صادرات شعبه 
بستانکار  بدهی  پرداخت  عدم  علت  وبه  گرفته  قرار  اصفهان   آزادي  میدان 
بانک  درخواست  به  اجرائیه  ابالغ  از  پس  و  نموده  اجرائیه  تقاضای صدور 
نامه  آئین  و  ثبت  قانون  اصالحی   34 ماده  اصالح  قانون  باستناد  بستانکار 
اصالحی مربوطه مواردرهن مورد ارزیابی قرار گرفته وبرابر صورت مجلس 
تنظیمی توسط مامور اجرا وبرگ ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری بدین 
شرح توصیف وارزیابی گردید.مشخصات عرصه واعیان: مورد بازدید که به 
صورت کارخانه بسته بندي حبوبات است به مساحت عرصه 3192 متر مربع 
ومساحت اعیاني آن شامل ساختمانها1.نگهباني ودفاتر وسرویس بهداشتي 
به مساحت 108 متر مربع )به ابعاد 18*6 متر(که با دیوارهاي باربر وسقف 
تیرچه وبلوک ودرب وپنجره هاي فلزي وبدنه گچ میباشد2.سوله به مساحت 
1022 متر مربع )به ابعاد 3 / 21 * 48 متر(با دیوارهاي باربر وسقف پلیت 
وتوري وپشم وشیشه وبدنه وکف سرامیک ودرب وپنجره ها فلزي وقسمتي 
از آن دو طبقه است به مساحت 132 متر مربع )به ابعاد 3 / 21* 2 / 6 متر(که 
سقف طبقه همکف با تیرچه وبلوک میباشد وبه صورت دفاتر اداري استفاده 
داخل  ودربهاي  پي وي سي  دوپوش  بدنه وکف سرامیک وسقف  مي شود 
اف  دي  ام  کابینت  با  کاشي  تمام  وآشپزخانه  آلومینیوم  ها  وپنجره  چوبي 
میباشد.3.محوطه که اطراف آن با دیوار آجري به ارتفاع حدود 2/2 متر وکف 
آن قسمتي آسفالت وقسمتي شني وجدول کاري میباشد ضمنا دو عدد تانکر 
آب ال آی تی 8000 لیتر ویک عدد تانکر ال آی تی  2000 لیتر ویک عدد تانکر 

ال آی تی 1000 لیتر در محوطه میباشد.که کال به مبلغ پنج میلیاردوپانصد 
میلیون ریال ارزیابي گردیده است.ماشین آالت و تاسیسات شامل :1.جدا ساز 
2.میز آزمایش 3.تابلو فرمان 4.بوجاري 5.الک 6.باالبرها 7.ترازو 8.دستگاه 
بسته بندي 9.مخزن ها 10.روشنائي صنعتي 11. دستگاه شستشو 12. برق 
شبکه  از پست برق هوائي 50 کیلو وات که دستگاههای فوق ساخت شرکت 
کال  میباشد.که  حبوبات  بندي  بسته  وجهت  وغیره  تهران  بهاره  رام صنعت 
جلسه  .در  است  گردیده  ارزیابي  ریال  میلیون  هشتصدوهفتادوپنج  مبلغ  به 
مزایده که ازساعت 9 صبح الی 12 روز دوشنبه مورخ 27 / 05 / 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 ازجمع مبالغ کارشناسي شش 
میلیاردوسیصدوهفتادوپنج میلیون ریال شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی 
وبه هر کس که خریدار باشد فروخته میشود طالبین میتوانند قبل از تشکیل 
جلسه از مورد مزایده به آدرس: کیلومتر 15 جاده شهرضا - اصفهان شهرک 
رازي خیابان پنجم پالک 461 کد پستي 15166 - 86391 بازدید به عمل آورند 
الزم به ذکر است که کلیه هزینه ی قانونی اعم از هزینه های انتقال سند در 
دفاتر اسناد رسمی ومالیات دارائی وعوارض شهرداری و بدهی های مربوطه 
به حق انشعاب وآبونمان ،آب و برق وگازوسایر هزینه های متعلقه بر عهده 

برنده مزایده میباشد .این آگهی یکنوبت در روزنامه زاینده رودچاپ اصفهان 
اسناد  اجراي  / 1393 درج ومنتشر میشود مسئول واحد   3  / تاریخ 20  در 

رسمي شهرضا-   یوسفیان

مزايده اموال غير منقول )سند رهنی ( 
اجرائی  پرونده  به موجب   139303902132000003 : آگهی  23201 شماره 
مساحت  به  اصلی   129 پالک  ملی  اراضی  کارخانه  دانگ  فوق شش  کالسه 
5000 متر مربع عرصه در بخش 17 ثبت اصفهان به آدرس : اردستان مهاباد 
اداره  الواسطه به  جنب قطب صنعتی مجاور جاده قدیم مهاباد موغار و مع 
منابع طبیعی منتقل شده است کارخانه فوق دارای سالنی به مساحت حدود 
فلزی  باربر و ستون  دیدارها محیطی  متر   5 ارتفاع حدود  به  مترمربع   160
پنجره  و  در  بدون کف سازی  کاشی شده  بدنه  اکسپوز  بتنی  دل  از  سقف 
ساختمان نگهبانی به مساحت حدود 40 متر مربع با دیوارهای باربری نمای 
آجر 5/5 سانتی سقفهای دال بتنی اکسپوز در حد سفتکاری و نما و نصب در 
و پنجره فلزی محوطه محصور شده با دیوار اطراف متوسط 2/20 متر و به 
طول حدود 300 متر در ورودی نصب شده است طبق سند رهنی شمارهای 
22977و24626 و 20880 دفتر خانه 50 اردستان در قبال مبلغ 767911825 
ریال در رهن بانک سپه قرار گرفته است و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 
420000000 ریال ارزیابی شده است پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز شنبه 
مورخ 1393/4/7 در اداره ثبت واقع در اردستان از طریق مزایده به فروش می 
رسد مزایده از مبلغ 420000000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقدا فروخته می شود . الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب 
، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که 
مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت 

هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر 
وحق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 
اسناد رسمی اجرای  واحد  مسئول  اله عصاری  70خیر  الف  م   خواهد شد  

 اردستان  

مزايده اموال غير منقول ) اسناد رهنی ( 

 : پرونده  شماره    139303902137000002 آگهی  شماره   23349
از  اجرائی کالسه فوق قسمتی  پرونده  به موجب    1/9000400213700001
شش دانگ یک قطعه زمین پالک شماره  7707 فرعی از 11 اصلی واقع در 
بخش ثبتی میمه به آدرس : وزوان خیابان مولوی جنوبی بعد از 32 دستگاه 

که سند آن در صفحه 571 دفتر جلد 118 امالک ذیل شماره 17481 با شماره 
ثبت و  نام سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان  به  چاپی 178918 
صادر و جهت احداث ساختمان به شرکت سپاهان سازه سدید به شماره ثبت 
28701 اداره ثبت شرکتهای اصفهان  واگذار گردیده سپس طبق صورتجلسه 
تفکیکی شماره 5018-1382/09/16 اداره ثبت میمه پالکهای 9032 الی 9041 
و 9048 الی 9058 از آن مفروز و مجزا گردید که مشخصات آن بدین شرح 
با  ) دربه حیاط(  آپارتمانهای شمالی  الی 9041  ( پالکهای 9032  الف  است: 
سه طبقه ساختمان – اسکلت بتن آرمه – سقف تیرچه و فوم و بدنه ها گچ 
و خاک و سنگ آزاره – کف سیمان – چارچوب فلزی پنجره ها فلزی شیشه 
خور تعدادی از آشپزخانه ها و حمام و سرویسهای کاشی و گچ – راه پله ها 
سنگی که تعدادی از پاگردها سنگ فرش شده – لوله کشی های برق و آب و 
فاضالب در تعدادی نیمه کاره اجرا شده – پشت بام ایزوگام و نمای ورودی 
رومی پالک ثبتی 11/9032 و 11/9033 با جمع کل اعیانی 396 متر مربع که 
پالک 11/9032 به مساحت 169.88 متر مربع شماال اول پخ محسوب است 
به طول 2.12 متر و دوم به طول 7.50 متر محل پی است به گذر ده متری 
شرقا به طول 19 متر محل پی است به شماره 9033 جنوبا به طول 9 متر 
محل پی است به شماره 9048 و غربا به طول 17.50 متر محل پی است به 
خیابان 12 متری . پالک 11/9033 به مساحت 171 متر مربع  شماال به طول 

9 متر محل پی است به گذر ده متری شرقا به طول 19 متر محل پی است به 
پالک 9034 فرعی جنوبا به طول 9 متر محل پی است به شماره 9049 فرعی 
و غربا به طول 19 متر محل پی است به شماره 9032 فرعی . پالک 11/9034 
به مساحت 171 متر مربع که شماال به طول 9 متر محل پی است به گذر ده 
متری شرقا به طول 19 متر محل پی است به شماره 9035 فرعی جنوبا به 

طول 9 متر محل پی است  به شماره 9050 فرعی غربا به طول 19 متر محل 

پی است به شماره 9033 فرعی پالک 11/9035 به مساحت 171 متر مربع 
که شماال به طول 9 متر محل پی است به گذر ده متری شرقا به طول 19 

متر محل پی است به شماره 9036 جنوبا به طول 9 متر محل پی است به 
شماره 9051 و غربا به طول 19 متر محل پی است به شماره 9033 فرعی 
مربع  متر  پروانه 397  مطابق  و 9035  پالک 9034  دو  اعیانی  کل  )که جمع 
است ( پالک ثبتی 11/9036 به مساحت 171 متر مربع که شماال به طول 9 
متر محل پی است به گذر ده متری شرقا به طول 19 متر محل پی است به 
شماره 9038 فرعی جنوبا به طول 9 متر به شماره 9052 فرعی و غربا به 
طول 19 متر به پالک 9035 فرعی  پالک ثبتی 11/9037 به مساحت 171 متر 
مربع که شماال به طول 9 متر محل پی است به گذر ده متری شرقا به طول 
19 متر محل پی است به شماره 9038 جنوبا به طول 9 متر محل پی است به 

شماره 9053 فرعی  و غربا به طول 19 متر محل پی است به شماره 9036 
فرعی ) که جمع کل اعیانی دو پالک 9036 و 9037 و 397 مترمربع می باشد 
( پالک ثبتی 11/9038 به مساحت 168 متر مربع که شماال اول به طول 17 
متر ، دوم شرقی به طول 2 متر و سوم به طول 2 متر محل پی است به شارع 
شرقا به طول 17 متر محل پی است به شماره 9039 جنوبا به طول 9 متر 
محل پی است به شماره 9054 فرعی و غربا به طول 19 متر محل پی است به 
شماره 9037 فرعی پالک ثبتی 11/9039 به مساحت 153 متر مربع که شماال 
به طول 9 متر محل پی است به کوچه شرقا به طول 17 متر محل پی است 
به شماره 9040 جنوبا به طول 9 متر محل پی است به شماره 9055 فرعی 
غربابه طول 17 متر محل پی است به شماره 9038فرعی ) که جمع کل اعیانی 
دو پالک 9038 و 9039و391 متر مربع می باشد ( پالک ثبتی 11/9040 به 
مساحت 153 متر مربع که شماال بطول 9 متر محل پی است به کوچه شرقا 
به طول 17 متر محل پی است به پالک 9041 جنوبا به طول 9 متر محل پی 
است به شماره 9056 غربا به طول 17 متر محل پی است به شماره 9039 
فرعی پالک 11/9041 به مساحت 344.25 متر مربع شماال به طول 12.95 متر 
محل پی است به گذر ده متری شرقا بطول 23.35 محل پی است به خیابان ده 
متری جنوبا به طول 16.98 متر محل پی است به شماره های 9058و 9057 
فرعی غربا اول به طول 17 متر محل پی است به شماره 9040 دوم به طول 
6 متر محل پی است به کوچه ) که جمع کل اعیانی دو پالک اخیر الذکر مطابق 
پروانه صادره 432.60 متر مربع می باشد ( . ب( آپارتمانهای جنوبی ) دربه 
ساخت ( شامل پالکهای تفکیکی 9048 الی 9058 فرعی از 11 اصلی با دو طبقه 
ساختمان با اسکلت بتن آرمه – سقف تیرچه و فوم – بنه های قسمت اعظم 
آنها گچ و سفید کاری شده – نمای کوچه سنگ نمای حیاط در طبقه پایین 
سنگ و طبقه باال سیمالن سفید – کف حیاط موزائیک – انبار ی ها  روی 
بام – بام ایزوگام – درب حیاط و پارکینگ فلزی لوله کشی های برق و 
آب و فاضالب انجام شده بدین شرح : پالک ثبتی 11/9048 به مساحت 
169.88 متر مربع شماال به طول 9 متر محل پی است به شماره 9032 
فرعی شرقا به طول 19 متر محل پی است به شماره 9049 فرعی ، جنوبا 
اول به طول 7.50 متر دوم پخ  محسوب است به طول 2.12 متر محل پی 
است به خیابان 12 متری غربا به طول 17.50 متر محل پی است به شارع 
12 متری پالک ثبتی 11/9049 به مساحت 171 متر مربع شماال به طول 
9 متر محل پی است به شماره 9033 فرعی شرقا به طول 19 متر محل پی 
است به شماره 9050 فرعی جنوبا به طول 9 متر محل پی است به خیابان 
14 متری غربا به طول 19 متر محل پی است به شماره 9048 فرعی ) که 
جمع کل اعیانی دو پالک 9048 و 9049 مطابق پروانه صادره 518.73 
متر مربع می باشد ( پالک ثبتی 11/9050 به مساحت 171 متر مربع شماال 
به طول 9 متری محل پی است به شماره 9034 فرعی شرقا به طول 19 متر 
به  است  پی  محل  متر   9 طول  به  جنوبا   9051 شماره  به  است  پی  محل 
خیابان 14 متری غربا به طول 19 متر محل پی است به شماره 9049 
فرعی پالک ثبتی 11/9051 به مساحت 171 متر مربع که شماال به طول 9 
متر محل پی است به شماره 9035 فرعی شرقا به طول 19 متر محل پی 
است به شماره 9052 فرعی جنوبا به طول 9 متر محل پی است به خیابان 
14 متری غربا به طول 19 متر محل پی است به شماره 9050 فرعی )که 
جمع اعیانی دو پالک اخیر الذکر 518.73 متر مربع می باشد ( پالک ثبتی 
11/9052 به مساحت 171 متر مربع که شماال به طول 9 متر محل پی 
به شماره  است  پی  متر محل  به طول 19  به شماره 9036 شرقا  است 
9053 جنوبا به طول 9 متر محل پی است به خیابان 14 متر ی غربا به 
طول 19 متر به شماره 9051 فرعی پالک ثبتی 11/9053 به مساحت 171 
متر مربع شماال به طول 9 متر محل پی است به شماره 9037 شرقا به طول 
19 متر محل پی است به شماره 9054 فرعی جنوبا  به طول 9 متر محل پی 
است به خیابان 14 متری غربا به طول 19 متر محل پی است به شماره 
9052 فرعی ) که جمع کل اعیانی دو پالک 518.73 متر مربع می باشد 
( پالک ثبتی 11/9054 به مساحت 171 متر مربع شماال به طول 9 متر 
محل پی است به پالک 9038 فرعی شرقا به طول 19 متر محل پی است 
به شماره 9055 فرعی جنوبا به طول 9 متر محل پی است به خیابان 14 
متری غربا به طول 19 متر محل پی است به شماره 9053 فرعی  پالک 
محل  متر   9 طول  به  شماال  مربع  متر   171 مساحت  به   11/9055 ثبتی 
پی است به شماره 9039 فرعی شرقا به طول 19 متر محل پی است به 
شماره 9056 فرعی جنوبا به طول 9 متر محل پی است به خیابان 14 
متری غربا به طول 19 متر محل پی است به شماره 9054 فرعی ) که جمع 
ثبتی  (پالک  باشد  می  مربع  متر  9054و9055و518.73  پالک  دو  اعیانی 
11/9056 به مساحت 171 متر مربع شماال به طول 9 متر محل پی است 
به شماره 9040 فرعی شرقا به طول 19 متر محل پی است به شماره 
9057 جنوبا به طول 9 متر محل پی است به خیابان 14 متری غربا به 
طول 19 متر محل پی است به شماره 9055 فرعی پالک ثبتی 11/9057 به 
مساحت 171 متر مربع که شماال به طول 9 متر محل پی است به شماره 
9041 فرعی  شرقا بطول 189 متر محل پی است به شماره 9058 فرعی 
جنوبا به طول 9 متر محل پی است به خیابان 14 متری ، غربا به طول 19 
متر محل پی است به شماره 9056 فرعی ) که جمع اعیانی های دو پالک 
9056 و 9057و 518.73 متر مربع می باشد ( کل پالکهای تفکیکی مزبور 
موجب سند رهنی شماره 1729 – 1387/5/20 دفتر خانه 166 میمه در 
بانک مسکن قرار گرفته و طبق  قبال مبلغ 8176420948 ریال در رهن 

نظر کارشناس رسمی جمعا به مبلغ 11100000000 ریال ارزیابی شده . 
پالکهای فوق از ساعت  9 الی  12 روز یکشنبه مورخ 1393/4/15 در اداره 
ثبت میمه واقع در میمه خیابان طالقانی ازطریق مزایده به فروش می رسد 
پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  ریال شروع  مبلغ 11100000000  از  مزایده 
نقدا فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوطه به آب 
اشتراک و مصرف در صورتي که  یا حق  انشعاب و  از حق  اعم  گاز   برق 
مورد مزایده داراي آنها باشد و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده است. و نیز  در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت 
هزینه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد . ونیم عشر 
و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 
 خواهد شد .  الف 4958 حسین نوروزرئیس واحد اجرای اسناد رسمی 

میمه 

ابالغ رای 

 : پرونده  شماره   9309970351300151  : دادنامه  شماره   23400
آقای کریم   : : 920018 خواهان  بایگانی  9209980351300014 شماره 
 - اصفهان   نشانی  به  شیری  رضا  حمید  آقای  وکالت  با  پور  اسالمی 
اول  ط   – فرهنگ  ساختمان   -222 پ   – غربی  بهشت  هشت  خیابان 
آقای   -3 امین  آقای سعید   -2 ممنون  آقای غالمحسین   -1  : خواندگان 
علی معتمدین امامی 4- آقای ناصر مهرابی نصیر آبادی همگی به نشانی 
) برج ( ک پنجم پ 87 شرکت اسپادانا و شهر  خ شیخ صدوق جنوبی 
آذین 5- خانم بهجت السادات غفاریان 6- آقای اکبر غفاریان 7- آقای 
محمود غفاریان همگی به نشانی مجهول المکان خواسته : الزام به تنظیم 
ختم  پرونده  محتویات  بررسی  با  دادگاه   : گردشکار  ملک  رسمی  سند 
رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رای مینماید. رای دادگاه در خصوص دعوی کریم اسالمی پور 
با وکالت حمید رضا شیری به طرفیت اکبر غفاریان و محمود غفاریان 
الزام  بخواسته  غفاریان  الدین  کمال  فرزندان  غفاریان  السادات  بهجت  و 
خواندگان به تنظیم  سند رسمی و انتقال سند رسمی مقدار ده هزار متر 
از پالک ثبتی 31 اصلی بخش 18 ثبت اصفهان به انضمام هزینه  مربع 
داد رسی و حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی با توجه به محتویات 
را  فیه  متنازع  داشته خواهان ملک  اظهار  اینکه وکیل خواهان  و  پرونده 
و  امین  و سعید  امامی  معتمدین  علی  از   85/10/17 عادی  داد  قرار  طی 
غالمحسین ممنون و ناصر مهرابی نصر آبادی خریداری نموده است  و 
نامبردگان نیز طی قرار عادی 69/3/30 ملک متنازع فیه را از خواندگان 
اکبر و محمود و بهجت السادات غفاریان خریداری کرده اند و با توجه 
به پاسخ استعالم ثبتی به شماره 92/146137 مورخ 92/11/9 اداره ثبت 
اسناد و امالک غرب اصفهان در مالکیت مورث خواندگان بنام کمال الدین 
غفاریان بوده است که در اجرای قانون اصالحات ارضی سهم زارعین 
تعیین شده و پس از آن پالک ثبتی مذکور در مالکیت ورثه کمال الدین 
به نظریه  با توجه  آنان در آمده است و  االرث  به نسبت سهم  غفاریان 
که   92/11/24 مورخ   92-151 شماره  به  دادگستری  رسمی  کارشناس 
هفتاد  ارضی جهت  اصالحات  قانون  اعمال  مورد  داشته مساحت  اعالم 
و دو حبه سیصد و بیست هکتار اعالم که هر حبه از هفتاد و دو حبه 
معادل چهل و چهار هزار و چهار صدو و چهل و چهار  سهم یک حبه 
می تواند محاسبه گردد و نظریه مذکور نیز مصون از هر گونه تعرض 
باقی مانده است و خواندگان علیرغم ابالغ وقت رسیدگی از طریق نشر 
باشد  دعوی  در  موثر  که  دفاعی   و  اند  نشده  حاضر  دادگاه  در  آگهی 
تشخیص  وارد  را  خواهان  دعوی  دادگاه  لذا  اند  نیاورده  بعمل  خود  از 
مواد  و  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   519 ماده  استناد  به  دادگاه  علیهذا 
انتقال سند  10و219و220 قانون مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به 
رسمی  مقدار ده هزارم سهم مشاع از چهل و چهار هزار و چهار صد و 
چهل و چهار سهم یک حبه از پالک ثبتی 31 اصلی بخش 18 ثبت اصفهان 
بنام خواهان در یکی از دفاتر اسناد رسمی و پرداخت مبلغ یک میلیون 
بابت  ریال  میلیون  دوازده  مبلغ  پرداخت  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال 
در حق خواهان صادر  وکیل  الوکاله  پرداخت حق  و  کارشناسی  هزینه 
و اعالم می نماید و در خصوص دعوی خواهان کریم اسالمی  پور با 
وکالت حمید رضا شیری به طرفیت علی معتمدین امامی و سعید امین و 
غالمحسین ممنون و ناصر مهرابی نصیر آبادی بخواسته الزام خواندگان 
به انتقال سند رسمی  ده هزار متر مربع از پالک 31 اصلی بخش18 ثبت 
در  خواندگان  اینکه  و  مذکور  ثبتی  استعالم  پاسخ  به  توجه  با  اصفهان 
متوجه خواندگان  را  دادگاه دعوی  لذا  ندارد  مالکیتی  مذکور  ثبتی  پالک 
آئین  قانون  ماده 89  ماده 84 و   4 بند  استناد  به  دادگاه  علیهذا  ندانسته 
دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می نماید رای صادره در 
مورد اکبر و محمود و بهجت السادات غفاریان غیابی و ظرف بیست روز 
بیست  از آن ظرف  دادگاه و پس  قابل واخواهی در همین  ابالغ  از  پس 
دادگاه  در  خواهی  نظر  تجدید  دادگاه  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  روز 
تجدید نظر استان اصفهان میباشد و در مورد قرار رد دعوی ظرف بیست 
قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان  ابالغ  از  روز پس 
الف 4588 رئیس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی . م   اصفهان میباشد 

 اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

همایش بزرگ اسکیت سواران
همایش ب��زرگ اس��کیت وی��ژه آقایان روز جمعه بیس��ت و س��وم 
 خردادماه به مناسبت نیمه شعبان والدت منجی عالم بشریت مهدی

 صاحب الزمان)عج( و هفته جوان و والدت حضرت علی اکبر)ع( در 
اصفهان برگزار می شود.

تجمع اسکیت س��واران س��اعت 7 صبح در مجموعه ورزشی آبشار 
انجام می شود که این ورزشکاران در ساعت 8:30 مسیر پل خواجو 
و فلکه فیض را طی می کنند و در پایان دوباره در مجموعه ورزش��ی 

آبشار تجمع می کنند.
این همایش با همکاری معاونت شهرداری، معاونت فرهنگی و امور 
جوانان اداره کل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان وهیات اس��کیت 

استان اصفهان برگزار می شود. 
در پای��ان همایش به قید قرعه به ش��رکت کنن��دگان جوایزی اهدا 

خواهد شد.

 درخشش فوتسالیست اصفهانی 
در لیگ عراق  

مسابقات فوتسال لیگ فوتسال عراق در دو گروه 10 تیمی انجام شد 
و هشت تیم به مرحله بعدی صعود کردند. 

تیم های صعود کننده برای تقویت تیم خود بازیکنان ایرانی را جذب 
نمودند. یکی از بازیکنان علی آذرپرور بازیکن اصفهانی اس��ت که به 
تیم الجویره عراق پیوسته است. آذرپرور در این دیدار یک گل به ثمر 

رساند و دو پاس گل داد.
علی آذرپرور نیز سال گذش��ته قبل از پیوستن به تیم زمزم اصفهان 
برای تیم الکرخ ع��راق بازی می کرد که به همراه ای��ن تیم به دیدار 

نهایی رسید.

۱۵ دوومیداني کار در کازانف
ملي پوش��ان دوومیداني ایران براي حضور در ج��ام کازانف بامداد 
امروزسه شنبه از طریق فرودگاه امام خمینی )ره( تهران را به مقصد 

آلماتی ترک کردند وعازم قزاقستان  شدند.
مسابقات دوومیدانی جام کازانف در دو نوبت صبح و عصر در آلماتی 
قزاقس��تان، با حضور 3 نماینده زن و 13 نماینده مرد از کش��ورمان 

برگزار خواهد شد. 
تیم ملی کش��ورمان متش��کل از مریم طوس��ی )100 و ۲00 متر(، 
ژاله کاردان )پرتاب دیس��ک(، الن��از کمپانی ) 100 مت��ر با مانع(، 
 حس��ن تفتیان و رض��ا قاس��می )100 و ۲00 متر(، مه��دی زمانی

 )۴00 متر(، س��بحان طاه��ر خانی)پرش طول(، کی��وان قنبرزاده 
و محم��د رضا وظیف��ه دوس��ت)پرش ارتف��اع(، محم��ود و محمد 
صمیمی)پرتاب دیسک(، هادی سپهرزاد)دهگانه(، رضا مقدم)پرتاب 
چکش(، محمد محس��ن ربانی)پرش با نیزه(، میالد سیار)110 متر 
با مانع( و میالد دریس��اوی)پرش س��ه گام( در این رقابت ها حاضر 

خواهد شد. 

غیبت ملی پوش اصفهانی 
در مسابقات تکواندوی چین 

دبیر هیات تکواندوی استان اصفهان گفت: علیرضا نصر آزادانی، عضو 
تیم ملی کیوروگی ایران به خواست خود به مسابقات تکواندو جایزه 
بزرگ چین نرفت و عدم انتخاب وی برای این مسابقات شایعه است. 
وی تصریح کرد: فدراس��یون جهانی برای س��ال ۲01۴ میالدی ۴ 
مرحله از مسابقات گزینشی المپیک را برنامه  ریزی کرده و نخستین 
مرحله آن، مس��ابقات جایزه بزرگ چین است که از تاریخ 13 تا 15 

تیرماه به میزبانی چین برگزار می شود.
دبیر هیات تکواندوی اصفهان بیان کرد: این مسابقات در چهار وزن 
المپیکی برگزار می شود و هر کشور می تواند ۲ تکواندوکار را که دارای 

رنکنیگ زیر 31 جهان باشند، به چین اعزام کند.
وی بیان ک��رد: از ۲0 تا ۲5 تیرماه، مس��ابقات قهرمانی آزاد تکواندو 
به میزبانی ش��هر گینگجوی کره برگزار می ش��ود که تی��م ملی با 7 

تکواندوکار در این رقابت ها حضور پیدا می کند.
مردانی خاطرنش��ان ک��رد: ابوالفض��ل یعقوبی، فرزان عاش��ورزاده، 
علیرض��ا نصرآزدانی، مهدی خدابخش��ی، یوس��ف کرم��ی، احمد 
محم��دی و مرتض��ی ش��یری، تکوان��دو کاران حاض��ر در ای��ن 
 مس��ابقات هس��تند که مس��ؤولیت هدایت این تیم ب��ر عهده بی ژن

 مقانلو است.

هدف اصلی یاران، صعود است  
هدف اصلی ی��اران اصفهان صعود به مرحله بعد لیگ برتر س��احلی 
اس��ت و ما تالش می کنیم که با پیروزی هفته آینده خود مقابل تیم 

بندرعباس، به این هدف برسیم. 
احس��ان س��لمانی سرپرس��ت تیم فوتبال س��احلی یاران اصفهان 
درباره باخت تیم��ش در هفته پنجم رقابت های لی��گ برتر فوتبال 
ساحلی کش��ور مقابل گلس��اپوش یزد اظهار داش��ت: متاسفانه در 
این هفت��ه بازیکنان در ح��د و ان��دازه واقعی خود ظاهر نش��دند و 
 ب��ازی ضعیفی را به نمایش گذاش��ت و تیم گلس��اپوش ی��زد هم با 
خوش شانسی توانست از این فرصت استفاده کند و امتیاز را به نفع 

خود رقم بزند. 
وی تصریح ک��رد: اکثر بازیکنان ما درحد تیم ملی هس��تند و تجربه 
بازی در لیگ را دارند که می توان گفت در مجموع دارای تیم خوبی 
هس��تیم که توانس��تند خود را در 3 بازی نخست نش��ان دهند، اما 
نمی دانیم در این مسابقه ش��رایط به چه ش��کل بود که بازیکنان تا 
این حد ضعیف عمل کردند. سرپرس��ت تیم فوتبال س��احلی یاران 
اصفهان افزود: هم��ه چیز بر حس��ب برنامه ریزی پی��ش رفته بود، 
اما نمی دانیم چرا بازنده زمی��ن ما بودیم. با این ک��ه هوای اصفهان 
و ی��زد تف��اوت آنچنانی نداش��ت، اما به هرح��ال در پی بررس��ی و 
جس��ت و جوی علت این باخت هس��تیم. زیرا این باخت سبب شد 
 یک قدم از صدر جدول مس��ابقات دور ش��ویم و این ب��رای ما گران

 تمام شد. 
وی بیان داشت:اگر بازیکنان ما 50 درصد بازی مقابل پارس جنوبی 
بوشهر را با گلساپوش یزد انجام داده بودند، به راحتی نتیجه به نفع 
آنان رقم می خورد. زیرا استرسی که تیم یزد برای مقابله با ما داشت، 
مشخص بود.وی گفت: روز جمعه در ورزشگاه ناژوان اصفهان میزبان 
تیم شهرداری بندرعباس هس��تیم که فقط با انگیزه برد وارد زمین 
می ش��ویم تا بتوانیم باخت هفت��ه پنجم را جبران کنی��م و به صدر 
 جدول نزدیک شویم و جزو ۲ تیمی باش��یم که به مرحله بعد صعود

 می کند.

یادداشتي به هواداران سپاهان:

 سپاهان است که مي ماند
 نه اشخاص و نام ها

مدیرعامل باشگاه سپاهان در یادداشتي خطاب به هواداران 
و عالقه مندان س��پاهان در خصوص اتفاقات فصل نقل و 

انتقاالت توضیحاتي ارایه کرده است.
مهرزاد خلیلی��ان در یادداش��تی خطاب به ه��واداران و 
دوستداران باشگاه تاکید کرده که س��پاهان ورای هر نام 
و شخصی، سپاهان اس��ت و به مسیر توفنده و بالنده خود 

ادامه می دهد. 
مدیرعامل باش��گاه س��پاهان دربخش��ی ازاین یادداشت 

آورده است:
احتماال با من هم عقیده اید که تقریبا با گذش��ت ۶ دهه از 
قدمت باشگاه، س��پاهان به نهادی تبدیل ش��ده که دارای 
هویتی ثابت و کم نظیر و شخصیتی مستقل و پابرجا بوده و 
طبعا تغییرات در سطح مدیریتی و یا حتی در سطوح دیگر 
نمی تواند برپایه های استوار این یادگار ارزشمند کمترین 
آسیبی وارد نماید. چرا که س��پاهان مرزها را درنوردیده و 
در اعماق جان و قلب دوس��تدارانش نفوذ کرده و به عنوان 
یک میراث فرهنگی در آب و خاک اصفهان نفس می کشد 
و در کش��ور عزیزمان ایران، به عنوان یک باشگاه تمام عیار 
و حرفه ای و در آسیا صاحب یک جایگاه ویژه و یک کالس 
خاص است. باشگاه فوالد مبارکه سپاهان طی حیات خویش 
که ثمره س��ال ها تالش و رنج گروهی عاشق و دلباخته در 
طول این شصت سال بوده، روز به روز و برهه به برهه راه های 
طوالنی را طی و فراز و نشیب های فراوانی را تجربه کرده و با 
تلخی ها و شیرینی های متعددی مواجه شده، اما هیچ گاه از 
رویاهای خویش دست برنداشته و با سخت کوشی و همدلی، 
صحنه های غرور انگیز و افتخارآفرینی را خلق نموده است. 
پس واضح و روشن است که با انتقال و خروج یکی دو بازیکن 
از تیم فوتبال بزرگس��االن نیز خدش��ه ای بر پیکره استوار 
باشگاه وارد نخواهد شد. بنابراین باز این سپاهان است که 
می ماند نه اشخاص و نام  ها. پس سالم ما بر پایه گذاران فهیم 
و پیشکس��وتان،حامیان مالی، هواداران، اصحاب رس��انه، 
بازیکنان و مربیان فهیم و ارزش��مندی که بر عهد خویش 
پایدار مانده و هیچ گاه به چیزی جز س��پاهان فکر نکردند 
 و از این روس��ت که به گمان ما س��پاهان از هم��ه ما واالتر

 است. 
پس همه طالیی دالن و سپاهانی ها دست در دست یکدیگر، 

متحد و هم صدا پیش بسوی قهرمانی در ایران و آسیا. 

زاویه

6
دهنوي به ذوب آهن پيوست

به نقل از سایت باشگاه ذوب آهن قاسم دهنوی هافبک طراح پرسپولیس با عقد قراردادی 
یک ساله به تیم ذوب آهن اصفهان پیوست.پیش از این محسن مسلمان، محمد باقر صادقي، 

سینا عشوری و حجت حق وردی قرارداد خود را با تیم ذوب آهن به ثبت رسانده بودند.

برون��و مرب��ی تجزی��ه و تحلی��ل بدن��ی تی��م مل��ی فوتب��ال 
معتق��د اس��ت ک��ه ای��ران می توان��د در برزی��ل موفق ش��ود.

 به نقل از س��ایت رس��می فدراس��یون، در ابت��دا برون��و درباره 
تخص��ص های حرف��ه ای خ��ود ای��ن گون��ه توضی��ح داد: من 
دو تخص��ص دارم ک��ه تخص��ص اول��م تمری��ن روی عملکرد 
بازیکنان اس��ت و در درج��ه اول من روی تمری��ن بازیکنان چه 
در زمی��ن مس��ابقه و چه در باش��گاه بدنس��ازی تمرک��ز دارم و 
 تخصص دومم هم ری��کاوری و بازیابی س��ریع توانایی بازیکنان

 اس��ت.وی ادامه داد: البته این حرفه جدیدی نیست و استفاده از 
آن به سال هال اخیر محدود نمی شود، اما کاری که ما در تیم ملی 
فوتبال ایران انجام می دهیم این اس��ت که بی��ش از مواقع دیگر 
روی جزییات بازیکنان ریز می شویم. البته برای من بسیار مهم، 
کلیدی و همینطور دشوار اس��ت که باید بررسی کلی در مسایل 
تمرینی، تغذیه ای و ریکاوری و عملکردی کل بازیکنان داش��ته 
باش��م. با دقت زیادی روی تک تک آنها کار م��ی کنم و امیدوارم 
در مس��ابقات موفق ش��ویم. برونو بیان کرد: از بودن در تیم ملی 
 فوتبال ایران بسیار خوشحال هستم. به این دلیل که تجربه کار با 
ملی پوش��ان ایران را نداش��تم. در درج��ه اول باید خ��ودم را به 
 آنها اثبات می ک��ردم تا بتوانم پس از آش��نایی آنها با تخصصم و 
آماده سازی ذهن آنها، برنامه های خود را بر روی بازیکنان اجرا کنم 

تا به اهداف مورد نظرم برسم.برونو درباره شرایط بدنی بازیکنان 
ایران در مقایسه با ش��رایط بدنی بازیکنان باشگاه کورینتیانس 
گفت: من کارم را در تی��م ملی ای��ران از اردوی آفریقای جنوبی 
ش��روع کردم و با توجه به این که آن اردو با بازیکنان داخلی لیگ 
ایران برگزار شد و تازه مسابقات آنها به پایان رسیده بود، در واقع 
میزان آمادگی و عملکرد بازیکنان در سطح پایین تری نسبت به 
شرایط حال حاضرشان قرار داشت. اطمینان دارم در صورت انجام 
برنامه ها و در صورتی که فرصت انتقال تجربه هایی را که در باشگاه 
کورینتیانس به دست آوردم داشته باشم، بازیکنان تیم ملی ایران 
همین روند رو به رشد خود را ادامه خواهند داد. از نکات جالبی که 
در بدو ورودم به تیم مل��ی در آفریقای جنوبی نظرم را به خودش 
جلب کرد این بود که متوجه شور و اشتیاق بسیار زیاد بازیکنان تیم 
ملی برای کار کردن، ارتقا بخشیدن و تمرکز برعملکردشان شدم. 
وی درباره نحوه و مدت آشنایی با کارلوس کی روش گفت: به این 
دلیل که من تجربه کار در باشگاه رئال مادرید را داشتم و کی روش 
هم تجربه مربیگری در این باشگاه را داشت چند مرتبه ای یکدیگر 
را در شهر مادرید دیده بودیم، اما آشنایی اصلی ما زمانی به وجود 
آمد که کی روش به شهر سائوپائولو و برای بازدید از کمپ باشگاه 
کورینتیانس آمده بود. کی روش آنجا متوجه حضور من شد و از 
من خواست با تیم ملی ایران همکاری کنم.برونو در پاسخ به این 

سوال که سخت ترین بازی ایران در جام جهانی کدام بازی خواهد 
بود، گفت: مطمئنا برای ایران و همه تیم ها بازی نخس��ت بسیار 
حائز اهمیت است، چراکه شرایط روحی جدیدی ایجاد می کند 
و از نظر احساسی بازیکنان در سطح باالیی قرار می گیرند. بدون 
شک احتیاج داریم که بازی اول جام جهانی را خوب شروع کنیم 
تا بتوانیم رویاهای خود را زنده نگه داری��م و امیدوارانه به مرحله 
 بعد صعود کنیم. البته اعتقاد قلبی من این است که به هیچ وجه

 نمی توانیم پیش از ش��روع یک بازی درباره آن صحبت کنیم و 
یادمان نرود که بازی فوتبال همیشه یازده در مقابل یازده است. 
من اعتقاد دارم که بازیکنان تیم ما می توانند موفق شوند چراکه 
این تیم قلب بزرگی دارد.مربی تجزیه و تحلیل بدنی تیم ملی در 
آخرین سوال نسبت به ش��ناخت قبلی و همکاریش با تیم ملی 
ایران گفت: این را باید بگویم که از همکاری با تیم ملی ایران بسیار 
خوشحال هستم و این باعث افتخارم است. البته این فرصت بسیار 
خوبی برای من هم هست چرا که شناخت بهتر و بیشتری از تیم ، 
مردم و فرهنگ غنی ایران پیدا کردم.به گزارش زاینده رود  تیم 
ملی ایران در آخرین دیدار تدارکاتی خود پیش از آغاز رسمی جام 
جهانی که درشهرسائوپائولوی کشور برزیل به مصاف ترینیداد و 
توباگو رفت،  با برتری ۲ بر صفراین تیم را مقلوب کرد.همچنین 
با توجه به نزدیک شدن به شروع مسابقات جام جهانی کی روش 
تصمیم گرفته بود بازی بدون پخش زنده وپش��ت درهای بسته 

برگزار شود و فقط نتیجه آن به اطالع دوستداران تیم ملی رسید.

باید بازی اول را خوب شروع کنیم تارویاهایمان زنده بماند

دستيار کی روش: تيم ملی ایران می تواند موفق شود 
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چه کسی سنگربان 
تیم ملی خواهد بود

تیرانداز اصفهاني باالتر 
از قهرمان روسیه

معادله پیچیده دروازه بانی؛ نه رحمان ن��ه دنیل؛حقیقی در جام جهانی 
فیکس است؟با دروزاه بانی علیرضا حقیقی در آخرین دیدار تدارکاتی تیم 

ملی ایران، معادالت دروازه بانی تیم ملی در جام جهانی پیچیده تر شد.
تیم ملی ایران در حالی آخرین دی��دار تدارکاتی خ��ود را برابر تیم ملی 
ترینیداد و توباگو برگزار ک��رد که علیرضا حقیقی از ابت��دا درون دروازه 

ایران حضور داشت.
 با توجه به فرصت پیش رو تا آغاز جام جهانی بدون شک ترکیب اولیه ای 
که کی روش در این دیدار اس��تفاده کرد، باید به ترکیب مورد نظر او برابر 
نیجریه نزدیک باشد و چه بسا علیرضا حقیقی سنگربان تیم ملی ایران در 

دیدار برابر نیجریه باشد.
پیش از این، پیش بینی فوتبال دوستان در مورد سنگربان تیم ملی در جام 
جهانی بیشتر حول رحمان احمدی و دنیل داوری بود، اما با دروازه بانی 

حقیقی معادالت سنگربان تیم ملی پیچیده تر شده است.

در مس��ابقات تیراندازي قهرماني جهان در مونیخ، فینال رشته تفنگ 10 
متر بادی برگزار شد و حس��ین باقری ملی پوش ارزنده کشورمان توانست 
پس از ورزشکاران کش��ورهای چین، روس��یه، ایتالیا در مکان چهارم این 
رش��ته قرار گیرد.  باقری در دوره مقدماتی، در جایگاه سوم وارد فینال این 
مسابقات شد و باالتر از رقیب ایتالیایی خود که دارنده مدال طالی المپیک 
لندن است، قرار گرفت. در این رشته، ورزشکاران مطرحی از سراسر جهان 
حضور داشتند و حسین باقری، رقابت سختی با رقبای خود داشت. در این 
رقابت یکی از دو ورزشکار روسی دارنده قهرمانی وردکاپ، پس از ملی پوش 

کشورمان در مکان پنجم قرار گرفت. 
تالش شایس��ته و مبارزه نفس گیر باقری با رقیبان باسابقه، نشانه برتری 

ورزشکاران کشورمان در این دوره از مسابقات است. 
مس��ابقات جهانی تیراندازی، از چهاردهم تا بیست و سوم خرداد با حضور 

کشورهای مطرح جهان، در مونیخ آلمان برگزار می شود.

پخش ویژه برنامه جام جهاني 
دونگا سرمربي و کاپیتان پیشین تیم ملي فوتبال برزیل، اولین 
میهمان عادل فردوسي پور در برنامه 1۴- ۲0بود.  او به عنوان بازیکن 
با این تیم در جام جهانی 1۹۹۴ به مقام قهرمانی جام جهانی رسید.

تظاهرات ضد میزبانی در برزیل
»دیلما روسف« رییس جمهور برزیل این روزهاسخت درپی ایجاد 
آرامش است. ش��رکت کنندگان در تظاهرات می گفتند برزیل به 

جای میزبانی باید مشکالتش راحل کند.

نظر»پله«  درباره فینال

اس��طوره فوتبال برزیل و جهان در مصاحبه ای اظهار داشت: دوست دارم تیم 
برزیل به دیدار نهایی جام جهانی ۲01۴ راه یافته و مقابل اروگوئه قرار گیرد. 

در این حال نیز برنده شود. 

رییس فدراسیون تنیس:هدف ما صعود به گروه دوم دیویس کاپ است

میزبانی دیویس کاپ افتخار بزرگی است
مجید شایسته رییس فدراس��یون تنیس در نشست خبری جام 
دیویس کاپ که قرار است ایران میزبان مسابقات گروه 3 و ۴ آن 
باشد، گفت:این برای ما یک افتخار اس��ت که توانسته ایم در این 
مسابقات میزبان 18 کشور باشیم. سطح مسابقات خوب است، اما 

کیفیت باالی این رقابت ها کار ما را سخت می کند.
او س��پس به بخش خصوصی اش��اره کرد و گفت:م��ا باید تالش 
خودمان را بکنیم تا حضور این بخش در ورزش پررنگ تر ش��ود.

باید آنها را ترغیب به تیم داری کنیم. متاس��فانه حضور تیم های 
دولتی در بعضی از رقابت ها باعث شده تا بخش خصوصی نتواند با 
این تیم ها رقابت کند. من یک سوال می پرسم. فدراسیون تنیس 
مگر چقدر بودج��ه دارد؟ اصال همه می دانیم ک��ه بودجه وزارت 
ورزش کم است. البته استثناهایی هم وجود دارد؛ مثل بازی های 
آسیایی و جام جهانی که بودجه از جاهای دیگر می رسد. عقیده 
من این است که بودجه وزارت ورزش باید خرج فدراسیون هایی 
شود که مدال آورند و می توانند برای ایران افتخار آفرینی کنند؛ 
وگر نه همه می دانیم تنیس هر چقدر هم که تالش کند، به زودی 
نمی تواند برای ایران افتخار آفرین باشد. این وظیفه من است که 
از طریق فدراسیون و طبق 1۲ بندی که در آیین نامه مان وجود 

دارد، درآمد زایی کنم.
شایس��ته در ادامه حرف هایش باز هم به بخش خصوصی اش��اره 
 کرد و  با مثال زدن مس��ابقات فیوچرز کیش گفت:ما توانستیم با 

نگه داش��تن بخ��ش خصوص��ی در کنار 
خودمان، 3 هفته از این مسابقات را میزبانی 

کنیم. ضمن این که ۶0 ه��زار دالر هم پاداش 
دادیم. پرداخت چنین جایزه ای برای فدراس��یونی 

ید مث��ل م��ا مق��دور نیس��ت. من  با
تش��کر ویژه ای از عملکرد 
بخش خصوص��ی در این 
زمینه داش��ته باش��م. از 
طرفی برگزاری مسابقات 

فیوچرز کیش نش��ان 
داد م��ا اگ��ر اراده 
کنی��م می توانیم کار 
را انج��ام دهی��م، اما 
در کش��ور ای��ران از 

لحاظ کار جمعی 
مش��کل داریم؛ 
در حالی که اگر 
با شفافیت کامل 
در مباحث مالی 
و فن��ی کنار هم 
باشیم، اتفاقات 

مهمی در ورزش ایران رخ خواهد دادرییس 
فدراس��یون تنیس درب��اره حض��ور ایران در 
مس��ابقات دیویس کاپ هم گف��ت: تیم ملی در 
این مدت تمرین��ات خوبی را داش��ته و کادر فنی و 
بازیکنان زیر فش��ار بودند. 
س��ال گذش��ته آنه��ا در 
مس��ابقات ام��ارات واقعا 
ت��الش کردن��د و حقمان 
نیز این بود که به گروه ۲ 
صعود کنیم، اما این 
اتفاق رخ نداد و هیچ 
کس مقصر آن نیست. 
امی��دوارم بازیکن��ان 
با حض��ور قوی 
خود بتوانند به 
این امر دست 
یابن��د. من از 
آنه��ا در طول 
ت  بقا مس��ا
ب��ازی زیب��ا 
خ��وب   و 

می خواه��م. همچنین انتظ��ار دارم ثابت کنند ک��ه تمام تالش 
خود را برای کس��ب نتیجه به کار گرفته اند. از آنجا که ما میزبان 
مسابقات هستیم طبیعی است که می خواهیم به گروه ۲ نیز صعود 
کنیم. از این رو برای تمام بازیکن��ان و کادر فنی آرزوی موفقیت 
دارم.شایسته در واکنش به سوالی در مورد دلیل حضور نداشتن 
 نداف و معدنچی در مس��ابقات فیوچرز ترکیه گفت: در ش��ورای 
برون م��رزی توانس��تیم مجوز حض��ور در دو هفته از مس��ابقات 
 فیوچرز بوس��نی و هرزگوین را بگیریم، اما به دلیل ارسال نشدن 
دع��وت نام��ه از س��وی بوس��نی نتوانس��تیم در ای��ن رقابت ها 
لبت��ه در ای��ن م��ورد از آنه��ا ش��کایت  ش��رکت کنی��م و ا

 کردیم. 
از آنجا که مس��ابقات ترکیه ویزا نمی خواس��ت، از ش��ورای برون 
مرزی خواس��تیم که از این مجوز برای حضور در مسابقات ترکیه 
اس��تفاده کنیم که متاس��فانه با درخواس��ت ما موافقت نکردند. 
بنابراین خالدان و شاهقلی، شخصا در مس��ابقات فیوچرز ترکیه 
ش��رکت کردند. آنها ب��ا توجه به این ک��ه در مس��ابقات فیوچرز 
ترکیه ثبت ن��ام کرده بودند در صورت ش��رکت نک��ردن جریمه 
می ش��دند. خالدان و ش��اهقلی با هزین��ه  خود در ای��ن رقابت ها 
ش��رکت کردند ک��ه برای م��ن افتخ��ار اس��ت بازیکن��ی برای 
 کس��ب آمادگی بیش��تر ب��ا هزینه  ش��خصی خود به مس��ابقات 

می رود.
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تصميمات 

کشت  ایران  شرکت  تصمیمات  آگهی   103/93/393/24 شماره    23408
میمه سهامی خاص ثبت شده به شماره 19 و شناسه ملی 10260006399 
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هئیت مدیره مورخ 1393/2/10 
کد  شهبازی  حسین  آقای   -1 آمد  بعمل  نامبرده  شرکت  در  ذیل  تغییرات 
کد  صانعیان  حسین  آقای  و   831665111 پستی  کد    6229845245 ملی 
کد  قاری  حسنعلی  آقای  و   8316651112 پستی  کد   6229849933 ملی 
ملی  کد  صادق  رضا  آقای  و   1858743699 پستی  کد   1262555582 ملی 
ملی  کد  اشراقی  لقمان  آقای  و   8351683381 پستی  کد   6229689121
6229687348 کد پستی 8351616864 به سمت اعضای اصلی هیات مدیره 
ملی  کد  قربان  رضا  محمد  آقایان   -2 گردیدند  انتخاب  سال  دو  مدت  برای 
1262611792 کد پستی 8351756561 و رضا تجاء کد ملی 6229882175 
پستی  کد   6229884437 ملی  کد  حیدری  رضا  و   8351848141 پستی  کد 
8351665361 بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال 
آقایان حسنعلی قاری را  از بین اعضاء خود  انتخاب شدند 3- هیات مدیره 
هیات  رییس  نایب  بسمت  را  شهبازی  حسین  و  مدیره  هیات  رییس  بسمت 
بعنوان  را  و رضا صادق  عامل  مدیر  بسمت  را  و حسین صانعیان  مدیره  
حسابدار و لقمان اشراقی را بعنوان منشی هیات برا ی مدت دو سال انتخاب 
هیات  ریئس  ء  امضا  با  وتعهدات شرکت  مالی  اسناد  و  اوراق  کلیه  نمودند  
مدیره و حسابدار و نائب رئیس با دو امضاء از سه امضا و با مهر شرکت 

معتبر خواهد بود .حسین نوروز اداره ثبت اسناد و امالک میمه 

ابالغ رای 
 : پرونده  شماره   9309970351300117  : دادنامه  شماره   23401
9209980351300691  شماره بایگانی شعبه: 920788خواهان: آقای جواد 
الماسی به نشانی اصفهان – خ پروین دوم- جنب بانک انصارخواندگان: 1. 
آقای اسداله یزدانی به نشانی مجهول المکان  2. خانم اکرم باقر زاده به نشانی 
خ جابر انصاری- خ طاهر زاده- بن بست امید- پ 79خواسته: مطالبه وجه 
چک 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 
جواد الماسی به طرفیت اکرم باقر زاده و اسداله یزدانی به خواسته مطالبه 
وجه دو فقره چک به  شماره های 426622  مورخ 90/9/13 به مبلغ هفتاد 
میلیون ریال بانک سپه و شماره 426621 مورخ 90/9/5 به مبلغ هفتاد میلیون 
ریال بانک سپه به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تادیه با توجه 
به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و گواهی های عدم پرداخت 
ذمه  اشتغال  ابرازی  مستندات  که  این  و  علیه  محال  بانک  سوی  از  صادره 
ابالغ وقت  نماید و خوانده اسداله یزدانی علی رغم  ایجاب می  خواندگان را 
رسیدگی از طریق نشر آگهی در دادگاه حاضر نشده است و خوانده اکرم باقر 
لذا دادگاه دعوی خواهان  زاده به آدرس بانکی خود شناسایی نشده است. 
را وارد تشخیص علی هذا دادگاه به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون 
الی 315 قانون تجارت حکم به محکومیت  آیین دادرسی مدنی و مواد 310 
بابت اصل  به پرداخت مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال  خواندگان متضامنًا 
و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  هشتصد  و  میلیون  دو  مبلغ  و  خواسته 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها تا زمان تادیه آنها در 
حق خواهان صادر و اعالم  می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز 
قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد.م الف 

4587رییس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

دادنامه 

 : پرونده  شماره   9309970350500108  : دادنامه  شماره   23398
تنظیم:  921148تاریخ  شعبه:  بایگانی  شماره   9209980350501092
اسماعیلی  محمد  آقای  وکالت  با  پور  نساج  اکبر  آقای  93/01/31خواهان: 
بالنی به نشانی اصفهان- خیابان نیکبخت رو به روی دادگستری ساختمان 
دیبا طبقه دوم واحد 3خوانده: آقای حسین زارعی به نشانی مجهول المکان 
خواسته: الزام به تحویل گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می نماید.قرار دادگاه 
در خصوص دادخواست آقای اکبر نساج پور به طرفیت آقای حسین زارعی 
به خواسته الزام به تحویل مقدار 3178 متر مربع از پالک ثبتی 17 بخش 18 
ثبت اصفهان به انضمام خسارات دادرسی- با توجه به تصویر قرارداد عادی 
82/1/29 که حاکی از این است که محل ابتیاعی دارای پالک ثبتی بوده و با 
عنایت به این که دعوای تحویل غیر منقول همان آثار خلع را دارد لذا بدون 
اثبات مالکیت قابل استماع نمی باشد و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی 
مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعالم می نماید. قرار صادره ظرف 
الف  م  باشد.زباندان  می  خواهی  نظر  تجدید  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست 

4590رییس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رای 

 : پرونده  شماره   9309970351300282 دادنامه  شماره   23399
تنظیم:  911332تاریخ  شعبه:  بایگانی  شماره   9109980351301315
پل  اصفهان-  نشانی  به  توشقانیان  امیرحسین  آقای  93/02/24خواهان: 
ای  اجاره  منزل   -314 پ  صادقیان-  حمیدرضا  شهید  ک  سرهنگ- 
علیرضا شفیعی  آقای   .2 فتحی  علیرضا  آقای   .1 خواندگان:  توشقانیان 
گردشکار:  چک  وجه  مطالبه  خواسته:  المکان  مجهول  نشانی  به  همگی 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت 
نماید.رای  می  رای  صدور  به  مبادرت  ذیل  شرح  به  متعال  خداوند  از 
شفیعی  علیرضا  طرفیت  به  توشقانیان  امیر  دعوی  خصوص  دادگاه:در 
مورخ   812469 شماره  چک  وجه  مطالبه  خواسته  به  فتحی  علیرضا  و 

91/4/5 به مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال بانک صادرات به انضمام 
با توجه به  تادیه  الوکاله وکیل و خسارت تأخیر  هزینه دادرسی و حق 
پرداخت  گواهی  عدم  و  خواهان  ابرازی  مستندات  و  پرونده  محتویات 
صادره از سوی بانک محال علیه و این که مستندات ابرازی اشتغال ذمه 
خواندگان را ایجاب می نماید و خواندگان علی رغم ابالغ وقت رسیدگی 
در  موثر  که  دفاعی  و  اند  نشده  دادگاه حاضر  در  آگهی  نشر  از طریق 
دعوی باشد از خود به عمل نیاورده اند لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد 
تشخیص علی هذا دادگاه به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین 
محکومیت  به  حکم  تجارت  قانون   315 الی   310 مواد  و  مدنی  دادرسی 
بابت  خواندگان متضامنًا به پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال 
اصل خواسته و مبلغ هفت میلیون ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 91/4/5 تا زمان تادیه آن در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست 
استان  نظر  تجدید  دادگاه  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز 
اصفهان می باشد. م الف 4589 رییس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان- طاووسی

ابالغ رأی

دادنامه:1765-92/11/28  شماره    1454/92 پرونده:  کالسه   23403
اختالف خواهان: سید مسعود  : شعبه 14 شورای حل  مرجع رسیدگی 
نگین طالی  تجاری  گلستان مجتمع  خ  اصفهان  نشانی:  به  میر صادقی  
مسعود  وکیل : امیر حسین مهرداد امر اللهی . ابراهیم رجبی نشانی : هر 
دو بنشانی اصفهان اتوبان چمران خ 15 خرداد کوی قائم کوچه صاحب 
الزمان عج پ 7 خوانده: علی رضا نیسانی حبیب آبادی  نشانی: مجهول 
المکان. خواسته: مطالبه وجه دو فقره چک به مشخصات 138079بتاریخ 
86/10/25 و 138080 بتاریخ 86/9/25 هر کدام به مبلغ 7000000 ریال 
انضمام  به  کشاورزی  بانک  بعهده  دو  هر  ریال   14000000 جمعا  که 
تادیه   تاخیر  خسارت  و  الوکاله  حق  و  دادرسی  خسارت  مطلق  مطالبه 
اعضا شورا ختم  نظریه مشورتی  اخذ  و  پرونده  به محتویات  عنایت  با 
 .. نماید  می  رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی 
رای قاضی شورای حل اختالف . در خصوص دعوی آقای سید مسعود 
میر صادقی با وکالت امیر حسین مهرداد امر اللهی و ابراهیم رجبی  به 
مبلغ  مطالبه  خواسته  به  آبادی   حبیب  نیسانی  رضا  علی  آقای  طرفیت 
  86/10/25 بتاریخ   138079 ی  شماره  به  چک  وجه  ریال   14000000
مطلق  بانضمام  بانک کشاورزی  عهده  به    86/9/25 بتاریخ  و 138080 
بقای اصول مستندات  و  پرونده  به محتویات  توجه  با  قانونی  خسارات 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته   اینکه خوانده علی رغم 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و اریه ننموده لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت بنظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون 
بر  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و515و519و522  و  تجارت 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 14000000 ریال بابت اصل خواسته 
و یکصد و دوازده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
از  تادیه  تاخیر  تعرفه و خسارت  آگهی طبق  قانونی و نشر  تعرفه  طبق 
اجرا  تاریخ  تا   ) )86/10/25و86/9/25  موصوف  چک  رسید  سر  تاریخ 
و  غیابی  رای صادره   . نماید  می  اعالم  و  در حق خواهان صادر  حکم 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد 
و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد . م الف 4585 قاضی شعبه 

14 شورای حل اختالف اصفهان 

تغييرات 

بهتانت  ارتباطات  شرکت  تغییرات  9/93/1414/33آگهی  شماره:   23402
سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  جلسه  صورت  استناد  به  خاص  سهامی 
شناسه  و   841 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  بهتانت  ارتباطات  شرکت 
ملی 14003327019 مورخه 1393/02/16 تصمیماتی اتخاذ و تغییراتی 
فدایی  محمدرضا  آقای  است:1-  آمده  عمل  به  در شرکت  زیر  به شرح 
فرزند حسن با کد ملی 1189915251 به سمت بازرس اصلی و آقای روح 
با کد ملی 1188831143 به سمت بازرس  اله کاظم زاده فرزند حسین 
کثیر  روزنامه  شدند.2-  انتخاب  سال  یک  مدت  برای  البدل شرکت  علی 
االنتشار زاینده رود جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.3- ترازنامه 
و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1393 مورد تصویب قرار 
109خیراله  الف  کشورم  امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان  طرف  گرفت.از 

انصاری- رییس ثبت اسناد و امالک اردستان

ابالغ رای 
دادنامه:1960-92/12/27  شماره    1506/92 پرونده:  کالسه   23404
مرجع رسیدگی : شعبه نهم شورای حل اختالف خواهان: بدری باسمیر  
دو  هر   : نشانی  رجبی  ابراهیم   . اللهی  امر  مهرداد  حسین  امیر   : وکیل 
صاحب  کوچه  قائم  کوی  خرداد   15 خ  چمران  اتوبان  اصفهان  بنشانی 
المکان.  الزمان عج پ 7 خوانده: محمد حسین زارعان  نشانی: مجهول 
خواسته: مطالبه گردشکار :  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
متعال بشرح آتی  مبادرت به صدور رای می نماید .. رای قاضی شورای 
حل اختالف . رای قاضی شورا . در خصوص دادخواست بدری باسمیر 
با وکالت امیر حسین مهرداد امر اللهی و ابراهیم رجبی به طرفیت محمد 

شماره  به  چک  فقره   4 وجه  ریال   3625000 بخواسته  زارعان  حسین 
و   91/6/3 بتاریخ   11576287 و  بتاریخ91/5/31   11576285  -1 های 
7160082 بتاریخ 90/9/30 و 11576288 بتاریخ 91/1/15  عهده پست 
بانک به انضمام خسارات دادرسی  و تاخیر تادیه با توجه دادخواست 
تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی 
از طریق نشر آگهی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در 
قبال دعیو و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و 
مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده / خواندگان به خواهان 
مواد  استناد  به  دعیو  دانستن  ثابت  . علی هذا ضمن  کند  یم  را حکایت  
198.519.522 قانون آئین دادرسی مدین و مواد 315.310.309.307.249 
قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت  مبلغ 3625000 ریال 
عنوان اصل خواسته و پرداخت 232000 ریال به عنوان خسارت دادرسی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سر رسید چکها لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ بانک 
مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گرد د رای صادره غیابی و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود . م الف 

4584 قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرائی
23407 کالسه : 92-1089 به موجب رای شماره 1888 تاریخ 92/11/30 
حوزه 13 شورای حل اختالف اصفهان قطعیت یافته است که محکوم علیه 
مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  المکان  مجهول  بنشانی  منصوری   زهرا 
50000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 110000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 85/3/30  لغایت 
زمان اجرای حکم در حق محکوم له و نیم عشر دولتی  در حق محکوم 
له عبدالرضا یزدان پناه  بنشانی اصفهان نجف آباد خیابان امام کوچه 

به  : همین که اجرائیه  قانون اجرا ی احکام  . ماده 34  پناه  شهید یزدان 
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 4575 شعبه 13 مجتمع شماره یک  

شهرستان اصفهان 

ابالغ 

پرونده  شماره   9310100350401266 ابالغیه  شماره   23397
9309980350400177 شماره بایگانی : 930198 خواهان هاعفت زارعی 
و محمد معنوی دادخواستی به طرفیت خواندگان علی غالمرضایی و مینو 
بهرامی و فریبا مقتدر و بانک مسکن شعبه ولیعصر  به خواسته الزام به 
فک رهن تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی ) حقوقی ( شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 308 ارجاع و به کالسه 9309980350400177 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/8/19  و ساعت 9 تعیین شده 
است به علت مجهول المکان بودن خواندگان غیر از بانک مسکن شعبه 
ولیعصر و در خواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیر االنتشار  آگهی می شود تا خواندگان پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .  م الف 4597 مدیر دفتر شعبه چهارم 

حقوقی اصفهان 

ابالغ 

پرونده  شماره   9310100350500923 ابالغیه  شماره   23405
مهر  بانک  خواهان   921115  : بایگانی  شماره   9209980350501062
اقتصاد ) شرکت سهامی عام ( به مدیریت آقی حمید نوری و موسسه 
الحسنه بسیجیان سابق  دادخواستی به طرفیت خواندگان محمد  قرض 
شفیع نامدار خجسته و کیوان عباسی و مژگان عیدی انجیرک   به خواسته 
تامین خواسته و مطالبه وجه چک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه  پنجم دادگاه عمومی ) حقوقی 
( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه یک اتاق شماره 105 ارجاع 
آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9209980350501062 کالسه  به  و 
1393/6/24  و ساعت 12 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده  و در خواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیر االنتشار  آگهی می شود تا خواندگان پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .  م الف 4592 مدیر دفتر شعبه پنجم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

احضار 
23395 نظر باینکه آقای مجید ترابی زیارتگاهی  شکایتی علیه 1- کریم 
غیر  مطرح  مال  بردن  تبانی جهت  بر  مبنی  صدر 2- محمود سجادی  
وقت  و  شعبه  این  ثبت   1 ب   930003 کالسه  به  آن  پرونده  که  نموده 
حضور ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی می باشد با توجه به مجهول 
المکان بودن متهم حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار طبع و نشر می شود و از 
متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر 
تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  احضاریه  حضور  عدم  صورت  در  و  شود 
مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف 5090 مدیر دفتر شعبه دوم باز پرسی 

دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 اصفهان 

احضار 
رضا  محمود   -1 علیه  شکایتی  فرنیا   مریم  خانم  باینکه  نظر   23394
خلیلی بروجنی   مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع  مطرح نموده 
وقت حضور  و  این شعبه  ثبت   2 به کالسه 930251 ب  آن  پرونده  که 
ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی می باشد با توجه به مجهول المکان 
بودن متهم حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار طبع و نشر می شود و از متهم 
مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود 
و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ خواهد شد. م الف 5091 مدیر دفتر شعبه دوم باز پرسی دادسرای 

عمومی و انقالب ناحیه 4 اصفهان 

ابالغ 
23393  نظر باینکه آقای سعید خلیفه  به اتهام خیانت در امانت حسب 
شکایت سعید صدری از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 930320 ب 
15 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت 
دادرسی  آئین  قانون  ماده 115  اجرای  در  بدینوسیله  نگردیده  ممکن  او 
تا  ابالغ  نامبرده  به  امور کیفری مراتب  انقالب در  دادگاههای عمومی و 
ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 15 دادسرای عمومی اصفهان 
جهت پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور 
پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد ضمنا 
هزینه نشر آگهی توسط دادگستری کل استان اصفهان پرداخت می گردد 

. م الف 5084 مدیر دفتر شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی اصفهان

ابالغ  وقت رسيدگی 
دهخدایی    احمد  خواهان   396-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   23392
دادخواستی مبنی بر مطالبه 4 فقره چک به مبلغ چهار میلیون و هشتصد 
به  وکیل   الوکاله  حق  و  تادیه  تاخیر  خسارات  انضمام  به  تومان  هزار 
طرفیت اسماعیل جباری  تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه 
شنبه  مورخ 93/5/14 ساعت 9:30 صبح تعیین گردیده است با توجه به 
جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول 
خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر 
سجاد – اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا 
– پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 5081 

مدیر دفتر شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی 
خواهان   1919-92  -1481-92 کالسه  پرونده  خصوص  در   23406
مظفری  اکبر  به طرفیت  الزام    بر  مبنی  دادخواستی  کارگران    حسین 
2- فرزاد شریفی   تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/4/9 
ساعت 9:30 صبح  تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
قبل  تا خوانده  تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر  خوانده حسب 
 – ارباب  اول   – خیابان سجاد  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از 
روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان   اختالف  حل  شورای   8165756441
دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 4574 مدیر دفتر شعبه 

13 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی 
حسین  محمد  خواهان   2006-92 کالسه  پرونده  خصوص  در   23396
رحمتی با وکالت خانم محمودی  دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک  
به طرفیت میترا سنجری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز چهار 
شنبه مورخ 93/5/15 ساعت 11  تعیین گردیده است با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
 2 آتشگاه مجتمع شماره  ابتدای خیابان  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود  م الف 5012 مدیر دفتر شعبه 12 مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت دادرسی
فتحی  حسین  آقای  به  ضمائم  و  دادرسی  وقت  ابالغ  آگهی    23409
رسیدگی  وقت   9209983742101655  : پرونده  کالسه  آبادی  ملک 
فرزند  کرچگانی  مختاری  سوسن  خانم   : خواهان   12 ساعت   93/6/3
علی خوانده آقای حسین فتحی ملک آبادی فرزند شیر محمد  خواسته 
: صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای  صیغه طالق خلع 
از  به استناد  وکالت بال عزل مندرج در سند ازدواج و بند 1و2و8و12 
ازدواج خواهان دادخواستی تسلیم  گانه مندرج در سند  شروط دوازده 
باغبادران نموده و جهت رسیدگی به شعبه اول ارجاع  دادگاه عمومی  
المکان بودن خوانده  گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول 
آئین   73 ماده  تجویز  به  و  دادگاه   دستور  و  خواهان  درخواست  به 
ایران  االنتشار  کثیر  های  روزنامه  در  نوبت  یک  مراتب  مدنی  دادرسی 
ده  مدت  ظرف  آگهی  آخرین  نشر  تاریخ  از  خوانده  تا  شود  می  آگهی 
نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  دفتر  به  روز 
باال جهت  مقرر  در وقت  و  نماید  دریافت  را  دادخواست و ضمائم  دوم 
آگهی  بوسیله  ابالغی  بعدا  چنانچه  ضمنا  رساند  بهم  حضور  رسیدگی 
بدیهی  بود  خواهد  روز  ده  آن  مدت  و  منتشر  نوبت  یک  در  الزم شود 
است در صورت عدم حضور در جلسه دادرسی دادگاه غیابا رسیدگی و 
 تمصمیم مقتضی اتخاذ می نماید . م الف 212 مدیر دفتر دادگاه عمومی

  باغبادران 

اخطار اجرائی
 92/11/30 تاریخ   1439 شماره  رای  موجب  به   1049-92  : کالسه   23412
علیه  یافته است که محکوم  قطعیت  اختالف اصفهان  حوزه 20 شورای حل 
محکوم  المکان  مجهول  بنشانی  آزاد   شغل  اله  رحمت  فرزند  محبی  فاضل 
است به پرداخت 30000000 ریال بابت اصل خواسته و 100000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 791211 بتاریخ 
له  محکوم  االجرا   حق  عشر  نیم  پرداخت  و  حکم  اجرای  لغایت   88/12/29
باغ  حکیم  خیابان  اصفهان  بنشانی  آزاد   شغل  داراب  فرزند  قرهی  ابراهیم 
قلندرها جنب سرای ستوده پخش جوراب آسیا . ماده 34 قانون اجرا ی 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 5006 شعبه 20 مجتمع شماره یک  

شهرستان اصفهان 

اخطار اجرائی
23413 کالسه : 92-187 به موجب رای شماره 627 تاریخ 92/5/23 حوزه 8 
شورای حل اختالف اصفهان قطعیت یافته است که محکوم علیه سعید اورنگی  
بنشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت ده میلیون ریال بابت اصل 
تعرفه  الوکاله وکیل طبق  خواسته و چهل هزار ریال هزینه دادرسی و حق 
بتاریخ   678316 چکها  رسید  سر  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  قانونی 
89/7/20 در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر حق االجرا محکوم له محسن 
صدیقی با وکالت علیرضا مانیان دنیا سالمی بنشانی اصفهان خ بزرگمهر خ 
هشت بهشت غربی قبل از چهارراه گلزار . ماده 34 قانون اجرا ی 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 
اگر مالی  اجرا تسلیم کند و  به قسمت  مزبور صورت جامع دارایی خود را 
 ندارد ، صریحا اعالم نماید .  م الف 5072 شعبه هشتم حقوقی  شهرستان

 اصفهان 

اخطار اجرائی
23414 کالسه : 91-1577 به موجب رای شماره 39 تاریخ 92/1/26 حوزه 
22 شورای حل اختالف اصفهان قطعیت یافته است که محکوم علیه شرکت 
نگین سازه لردگان بمدیریت محمد خالدی   بنشانی مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت چهار میلیون و نهصد هزار ریال بابت اصل خواسته و چهل 
و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 
پرداخت  و  له  در حق محکوم   89/9/15 بتاریخ  رسید چک شماره 368602 
نیم عشر حق االجرا محکوم له شرکت تعاونی هشت بهشت محمد رضا نائم 
صدف  ساختمان  شریف  خیابان  جنب  خواجو  باغ  چهار  اصفهان  بنشانی 
شرکت تعاونی هشت بهشت . ماده 34 قانون اجرا ی 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 5004 شعبه 22 حقوقی  شهرستان اصفهان 

اخطار اجرائی
23415 کالسه : 92-361 به موجب رای شماره 746 تاریخ 92/7/10 حوزه 
18 شورای حل اختالف اصفهان قطعیت یافته است که محکوم علیه 1- شرکت 
زردکوه سپاهان 2- مسعود طهماسبی    بنشانی مجهول المکان محکوم است 
میلیون  مبلغ چهل و چهار  به  به صورت تضامنی   به محکومیت خواندگان 
هزار  چهل  و  خواسته  اصل  بابت  و44830  ریال  هزار  سی  و  هشتصد  و  
ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه 
با  اقتصاد  مهر  بانک  له  محکوم  حق  در   90/10/25 سررسیدچک  تاریخ  از 
وکالت حمید خرمیان  بنشانی اصفهان چهار باغ عباسی ابتدای مهر علی خان 
طبقه فوقانی کتابفروشی مرکزی  . ماده 34 قانون اجرا ی احکام : همین که 
ده روز  علیه مکلف است ظرف  ، محکوم  ابالغ شد  علیه  به محکوم  اجرائیه 
بدهد   به  پرداخت محکوم  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  به  به موقع  آنرا  مفاد 
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 
اگر مالی  اجرا تسلیم کند و  به قسمت  مزبور صورت جامع دارایی خود را 
شهرستان  حقوقی    18 شعبه   4578 الف  م    . نماید  اعالم  صریحا   ،  ندارد 

اصفهان 



 امام على عليه السالم:
براى بيرون  ك��ردن بدى از س��ينه ديگران، آن را از س��ينه 

خودت ريشه َكن ُكن.
درمان شوره سر با 

طب سنتى
1936

1332

W W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M

سالمت

صاحب امتياز : شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود
مديرمسؤول : محمدرضا شواخی زواره

جانشين مديرمسؤول : بهمن زين الدين
  تلفن : 8- 6284167                                                        فکس : 6284166 - 0311

نش��انی : اصفهان، خيابان ارتش، جنب پل حسين آباد، ساختمان 119، 
واحد 3

سه شنبه 20 خرداد  1393 |12 شعبان   1435
شماره 1322 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان

No. 1322 ,june  10 ,2014
8 Pages

Society,Cultural  
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

 پانصد گوسفند رشوه  فرمانفرما
به خدا 

س��لطان عبدالحمید میرزا فرمانفرما)ناصرالدوله( هنگام تصدی ایالت 
کرمان چندین بار به بلوچس��تان س��فر و در یکی از این مس��افرت ها 
چند تن از س��رداران بلوچ از جمله سردار حس��ین خان را دستگیر و با 
غل و زنجیر روانه کرمان می کند. پس��ر خردس��ال سردار حسین خان 
 نیز با پ��در زندانی و در زیر یک غ��ل بودند. چند روز بعد فرزند س��ردار 
حس��ین خان در زندان به دیفتری مبتال می شود. س��ردار بلوچ هر چه 
التماس و زاری می کند که فرزند بیمار او را از زندان آزاد کنند تا ش��اید 

بهبود یابد، ترتیب اثر نمی دهند.
  س��ردار حس��ین خان به افضل الملک، ندی��م فرمانفرما نیز متوس��ل

 می شود. افضل الملک نزد فرمانفرما می رود و وساطت می کند، اما باز 
هم نتیجه ای نمی بخش��د. سردار حس��ین خان حاضر می شود پانصد 
تومان از تجار کرمان قرض کرده و به فرمانفرم��ا بدهد تا کودک بیمار 
 او را آزاد کن��د و افضل الملک این پیش��نهاد را ب��ه فرمانفرما منعکس 
 می کند، اما باز ه��م فرمانفرما نمی پذیرد. افضل المل��ک به فرمانفرما 
می گوید: قربان آخر خدایی هست،پیغمبری هست،ستم است که پسری 
درکنار پدر در زندان بمیرد. اگر پدر گناهکار است ،پسر که گناهی ندارد. 
فرمانفرما پاس��خ می دهد: در مورد این مرد چیزی نگو که فرمانفرمای 
 کرمان، نظم مملکت خود را به پانصد تومان رش��وه سردار حسین خان 
نمی فروشد. همان روز پسر خردسال س��ردار حسین خان در زندان در 
برابر چشمان اشکبار پدر جان می س��پارد. دو سه روز پس از این ماجرا 
یکی از پسرهای فرمانفرما به دیفتری دچار می شود. هر چه پزشکان برای 
مداوای او تالش می کنند اثری نمی بخشد. به دستور فرمانفرما پانصد 
 گوسفند در آن روزها پی در پی قربانی می کنند و به فقرا می بخشند، اما

 نتیجه ای نم��ی دهد و فرزن��د فرمانفرما جان می ده��د. فرمانفرما در 
 ایام عزای پسر خود، در نهایت اندوه بس��ر می برد. درهمین ایام روزی

 افضل الملک وارد اتاق فرمانفرما می ش��ود. فرمانفرما به حالی پریشان 
به گریه افتاده و به صدایی بلند می گوی��د: افضل الملک! باور کن که نه 
خدایی هست و نه پیغمبری! واال اگر من قابل ترحم نبودم و دعای من 
موثر نبوده،الاقل به دعای فقرا و نذر و اطعام پانصد گوس��فند بایدفرزند 
 من نجات می یافت. افضل المل��ک در حالی که فرمانفرم��ا را دلداری 
می دهد و می گوید: قربان این فرمایش را نفرمایید،چرا که هم خدایی 
هست و هم پیغمبر، اما می دانید که فرمانفرمای جهان نیز نظم مملکت 

خود را به پانصد گوسفند رشوه  فرمانفرما ناصرالدوله نمی فروشد!

حکایت 

بسیاری از افراد با این باور که محصوالت ارگانیک به دلیل این که 
در پرورش آنها از مواد مصنوعی و ش��یمیایی استفاده نمی شود و 
ضرر کمتری برای س��المتی و محیط زیست دارند، پول بیشتری 
برای خرید آنها می پردازند. البته این استنباط قوی بیشتر از این 
که مبنای علمی داشته باشد، بر پایه باورهای غیرعلمی است. در 
واقع شواهدی وجود دارد که نشان می دهد مزارع ارگانیک به همان 
اندازه و حتی بیش از مزارع عادی آلودگی ایجاد می کنند و این 
محصوالت ارگانیک حتی ممکن است بیش از سایر مواد غذایی 
سمی باشند. مزارع ارگانیک نیز مانند مزارع کشت عادی برای 

رشد محصوالت خود به کودهای شیمیایی وابسته هستند. این 
مزارع اغلب از کودهای حیوانی بیش از کودهای شیمیایی و معدنی 
استفاده می کنند. به نقل از بلومبرگ ویو، یک مطالعه که در گلخانه 
تولید محصوالت ارگانیک انجام ش��د، نش��ان می دهد استفاده از 
کود در این گلخانه ها س��بب ورود نیتروژن بیش��تری به آب های 
زیرزمینی در مقایسه با مزارع عادی می شود. در این مطالعه تاکید 
ش��د، آلودگی نیتروژن یکی از مهم ترین دالیل بس��تن چاه های 
آب آش��امیدنی بوده اس��ت. عالوه بر این نیتروژن  حاصل از تمام 

از مه��م ترین فعالیت های کشاورزی یکی 
عوامل پشت پرده آلودگی های ناشی از رشد بی رویه جلبک ها، مرگ 
و میر ماهی ها و ایجاد مناطق مرده در اقیانوس ها است. با آن که به 
نظر می رسد در تولید محصوالت ارگانیک انرژی کمتری مصرف 
می شود، از سوی دیگر این مساله سبب افزایش وسعت زمین های 

تحت کشت و احتمال افزایش رش��د جلبک ها و در نتیجه کمبود 
اکسیژن و خفگی آبزیان می ش��ود. عالوه بر این پرورش دام های 
ارگانیک نیز مش��کل آفرین اس��ت. مزارع دامپروری ارگانیک بر 
خالف دامداری های عادی به دام ها اجازه تردد آزادانه در طبیعت 
را می دهد که این مساله باعث می شود فضوالت این دام ها در هر 
نقطه ای از طبیعت پراکنده ش��ود. این برخالف دامداری های 
سنتی است که فضوالت دام ها در فضای بسته و به دور از معرض 
بارش باران هستند و در نتیجه احتمال آلودگی آبی به حداقل 
می رس��د. از نظر فواید غذایی نیز هیچ تفاوت فاحش��ی میان 
ارزش های غذایی محصوالت ارگانی��ک و غیرارگانیک وجود 
ندارد. به ع��الوه این که در تولید بس��یاری از محصوالت ارگانیک 
میزان زیادی کود اس��تفاده می شود که این مس��اله نیز سبب باال 
رفتن میزان سموم در غذا می شود. اگر با خواندن این مطالب نگران 
شدید، باید بگوییم جای نگرانی نیست. هر چه دوست دارید فارغ از 
ارگانیک و غیرارگانیک بودن آن خریداری و مصرف کنید، مگر این 
که قیمت  برای شما اهمیت داشته باشد که در این صورت مشخص 

است که کدام نوع محصول را انتخاب می کنید.

محصوالت ارگانيک بخوریم یا نخوریم؟

پلیس اس��ترالیا در حال 
بررس��ی بقایای جس��د 
پیدا ش��ده در دهان یک 
کروکودیل غ��ول  پیکر 
 DNA و تطاب��ق آن با
یک م��رد مفقود ش��ده 
است. بنابر اعالم پلیس 
اس��ترالیا، ای��ن مرد 62 
ساله به همراه خانواده اش 
به پارک ملی »کاکادو« رفته بود، اما هنگامی که سوار بر قایقش 
بوده، ناپدید شده است. پلیس اس��ترالیا در بررسی های انجام 
گرفته برای یافتن ای��ن مرد، کروکودیل ب��زرگ جثه ای را در 
محل ناپدید شدن او پیدا کرده که داخل دهان او بقایایی از بدن 
یک انسان بوده است. بقایای جسد برای بررسی های بیشتر به 

پزشکی قانونی فرستاده شده است.

رابرت راینهارت، مخترع 
2۵ س��اله آمریکایی که 
فرآین��د تهی��ه غ��ذا را 
وقت گی��ر و پ��ر هزینه 
می دانس��ت ب��ه تازگی 
موف��ق ب��ه اب��داع یک 
نوشیدنی جادویی به نام 
"Soylent" شده است.

وی که اعتقاد داشت بدن 
انسان به غذا نیاز ندارد، بلکه ترکیبات شیمیایی نیز می تواند 
نیاز انسان را رفع کند، موفق به کشف ۳۵ ماده مغذی مورد نیاز 
برای زنده ماندن انسان شد. این نوشیدنی که در تهیه آن از هیچ 
گونه ترکیب میوه، سبزیجات و یا فرآورده های لبنی استفاده 
 نشده اس��ت، نیاز روزانه بدن انس��ان را به مواد غذایی برطرف 

می کند و روش سوخت رسانی به بدن را تغییر می دهد.

می دانید که رد کردن 
اتوب��وس  ایس��تگاه 
هنگامی ک��ه به چرت 
رفته اید چقدر سخت 

است! 
چدی��د  ویژگ��ی  در 
عرضه شده در فناوری 
"گوگل نو" وقتی سوار 
بر اتوبوس هس��تید و 
آیک��ون Google Now  را کلیک کنید از ش��ما خواهد 
پرسید که خانه و یا محل کار خود را مشخص کنید و سپس 
مکان یابی را تعریف کرده و »گوگل نو« سیس��تم هشدار 
قبل از رس��یدن را پیاده س��ازی می کند. سیستم در واقع 
به طور تخمینی می داند کجا پیاده خواهید ش��د و قبل از 

رسیدن آالرم خود را به صدا در می آورد.

بقایای جسد انسان
  در دهان »غول دریاچه«

 نوشيدنى 
جادویى 

 )اصفهان ( 
جانمونى!

شوره سر نوعی اختالل در الیه سطحی پوست سر است 
 که با وجود س��المت کامل در بقیه اعضای بدن ایجاد 
می ش��ود.یک متخصص طب سنتی گفت شوره سر به 
ش��کل پوس��ته های نازک، ظریف و به مقدار اندک و یا 
به شکل پوس��ته های ضخیم و به مقدار زیاد در سطح 
سر ایجاد می شود. دکتر لیال ش��یربیگی با اشاره به این 
که شوره س��ر از دیدگاه طب س��ّنتی ایران به دو علت 
ایجاد می شود، افزود: شوره س��ر نوعی اختالل در الیه 
سطحی پوست سر اس��ت که با وجود سالمت کامل در 
بقیه اعضای بدن ایجاد می شود. وی با بیان این مطلب 
که برای پوسته های خفیف و نازک درمان های ساده ای 
وجود دارد، گفت: دو س��اعت قبل از حم��ام می توانید 
روغن هایی مانند روغن گل س��رخ، روغن گل بنفشه، 
لعاب گل ختمی، لعاب اسفرزه و آب چغندر پخته را بر 
روی سر مالیده و در صورتی که برایتان مفید بود هر بار 
قبل از حمام این کار را تکرار کنید. این متخصص طب 
سنتی افزود: هنگامی که آب گرم روی گل ختمی و دانه 
اس��فرزه  بریزید، بعد از مدتی مایع غلیظ و ژله مانندی 
ایجاد می شود، سپس با پارچه ای این لعاب را از گل یا دانه 
جدا کرده و لعاب آن را بر سرتان بمالید. شیربیگی تاکید 
کرد: در صورتی که با چند بار استفاده از مواد به نتیجه 
مطلوب نرسیدید، احتماال بدنتان دچار نوعی سوء مزاج 
است و به پاکس��ازی نیاز دارد که در این شرایط باید به 

پزشک متخصص طب سّنتی مراجعه شود.

یک جایگزین خوب برای 
درمان آکنه

اگر از آکنه به ستوه آمده اید، قرص های ضدبارداری به 
شما کمک می کند که از شر این مشکل پوستی خالص 
شوید. متخصصان پوست در یک مطالعه تازه دریافته اند 
که مصرف طوالنی مدت قرص های ضدبارداری همچون 
آنتی بیوتیک ها برای از بین  بردن آکنه در زنان موثر است. 
افراد مبتال به آکنه  برای برطرف کردن این بثورات جلدی 
به کرم های مخصوص و محلو ل های پاک کننده مختلف 
روی  می آورند. این در حالی اس��ت که بر اساس نتایج 
مطالعه اخیر می توان با مصرف قرص های ضد بارداری 

آکنه  را درمان کرد.
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