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مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان خبر داد:
 پدر تاریخ جنگ کردستان
2 به یاران شهیدش پیوست

زنان شوهر کش 
افزایش یافتند 35

سَرکی به زندگی خصوصی 
کافکا، موراکامی، پیکاسو و ...

روحانی:بهجهنمکهازمذاکره
میترسید
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تومانیمسکنخبرنگاران
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برایآتشاندازیدرناژوان
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2 دستور رئیس مجلس برای پیگیری مطالبه نمایندگان اصفهان

Z a y a n d e  R o u d  n e w s p a p e R

جزئیات دیدار با رئیس جمهور
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آخرین جزئیات آتش سوزی 
زندان شهرکرد

 نور علی ی��اری ،فرمان��ده نیروی انتظام��ی چهارمحال 
و بختی��اری در جمع خبرن��گاران اس��تان چهارمحال و 
بختیاری با اش��اره به جزئیات حادثه آتش سوزی زندان 
شهرکرد، بیان کرد: زندانیان که قصاص آن ها نزدیک بود 
در آتش سوزی نقش داشتند و یکی از مسببان اصلی این 
حادثه هستند.وی بیان داشت: این حادثه در پی آشوب 

توسط زندانیان در زندان...
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اجتامعی 

احیاینوزاداننارسدراستان
در بیمارستان الزهرا )س( صورت گرفت
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سخنگوی کمیس��یون اصل 90 مجلس گفت: 
قبل از پایان ش��هریور پرونده فس��اد در فوتبال 

نهایی می شود.
 مصطف��ی افضلی فرد اظه��ار ک��رد: ادعاهایی 
که کفاش��یان و تاج اخیراً در مراس��م تجلیل از 
برترین های فوتب��ال ایران داش��تند که فضای 
فوتبال ما سالم و بدون حاش��یه و مشکل است 
در نوع خود جالب توجه است چراکه این مسائل 

خالف واقعیت است و ما اگر مطالبی را اعالم...

معاون سیاس��ی امنیتی اس��تاندار اصفهان در 
ارتباط باخبری که از دیش��ب درب��اره برکناری 
میرمحمد صادق��ی مدیرعام��ل آب منطقه ای 
اصفهان منتشرش��ده اس��ت، اظهار داشت: این 

مطلب صحت ندارد و تنها یک شایعه است.
رسول یاحی در گفتگو با خبرنگار مهر که واکنش 
مسئوالن استان اصفهان درباره توقف تونل گالب 
چه خواهد بود، افزود: با توافقی که با اس��تاندار 

اصفهان داشته ایم قرار است ایشان ...

مجری طرح تیم احیای نوزادان بیمارس��تان الزهرا )س( اصفهان 
گفت: با توجه به اینکه یکی از شاخص های مهم کشورهای پیشرفته 
زنده ماندن مادر و نوزاد در هنگام زایمان اس��ت، بنابراین تیم 14 
نفره ای از پزش��کان وابسته به دانش��گاه علوم پزشکی اصفهان در 
حوزه احیای نوزادان و فراهم کردن زایمان های بی خطر در سطح 
اصفهان ایجاد شده اس��ت.امیر محمد آرمانیان در مراسم آغاز به 
کار نخس��تین تیم احیاء نوزاد نظام مند کش��ور در مرکز آموزشی 

درمانی الزهرا )س( اظهار داشت: این تیم با روشی نوین مطابق با 
جدیدترین استانداردهای روز جهان به احیای نوزادان می پردازد.

وی افزود: احیای نوزادان در چند س��ال اخیر در دنیا از روش های 
سنتی به س��مت ش��یوه های نوین تغییر کرده که این موضوع در 
کشور ما نوپاست و بسیاری با آن آشنا نیس��تند.مجری طرح تیم 
احیای نوزادان بیمارستان الزهرا )س( اصفهان با بیان اینکه در تیم 

نظام مند احیای نوزادان اصفهان ..

نهایی شدن پرونده فساد 
فوتبال تا پایان شهریور

برکناری مدیرعامل آب 
منطقه ای اصفهان شایعه است

آگهیفراخوانمناقصهعمومی
شمارهمجوز)2227۳8(

 1- موضوع مناقصه : ترمیم ترانشه های خطوط اصلی ، فرعی و انش�عابات پراکنده در سطح مناطق
 چهار گانه گاز رسانی شهر اصفهان

2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : اصفهان ، خیابان چهار باغ باال ، شرکت گاز استان اصفهان 
3- مهلت اعالم آمادگی : حداکثر تا تاریخ 1393/06/02 

4- میزان تضمین شرکت در مناقصه : 75/000/000 ریال )هفتادو پنج میلیون ریال (
مناقصه گران می توانند جهت کس�ب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رس�انی الکترونیکی شرکت 
 گاز اس�تان اصفهان ب�ه آدرس :www.iets.mporg.ir ، www. nigo-isfahan.ir  یا با ش�ماره
  تلف�ن ه�ای5- 36271031-031  امور ق�رار دادهای ش�رکت گاز اس�تان اصفهان تم�اس حاصل

 فرمایند . 
روابطعمومیشرکتگازاستاناصفهان

کدفراخوان:1۳7۰241

نوبتدوم

 شرکت ملی گاز ایران
اصفهان   شرکت گاز استان اصفهان سهامی خاص

پـايتخـت فوالد  ايـران 
هشتمين 

حضور
 90 شرکت

22 تا 25 مرداد
ساعت بازدید: 16 الی 22

مرکز نمایشگاه های بین المللی 
استان اصفهان

جنب پل شهرستان

امتیاز برپایی 
نمایشگاه ملی 
صنعت فوالد از 
سوی سازمان 
توسعه تجارت 
به اصفهان 
تعلق گرفت آغاز پروژه نمایشگاهي: 

بهمن ماه 92 همزمان با 
چهارمین همایش چشم انداز 
صنعت فوالد ایران در تهران

ادامه فرآیند اطالع رساني:
 در سمپوزیوم فوالد 92 در بندر 

عباس
زمان برگزاري: 

مرداد ماه 93

نمــايشـگــاه  
بين المــــلـلي 
متالورژي، فوالد 
معدن و صـنايع 
وابـــســتــه 

از استان هاي آذربایجان 
شرقي، آذربایجان غربي، 

مازندران، خراسان 
شمالي، مرکزي، تهران، 

یزد، اصفهان و کهگیلویه 
و بویراحمد

هشتمین نمایشگاه بین المللی متالورژی،فوالد و
 ریخته گــری، مــعادن  و صـنایع وابسته  1393

45 درصد
ثبت نام کنندگان

 از استان تهران

 45 درصد ثبت نام 
کنندگان
 از استان اصفهان

10 درصد 
ثبت نام 
کنندگان 
از سایر 
استان ها 
هستند

بخش تولید فوالد چدن و 
فلزات غیر آهنی

 خدمات
 صنعت 
متالورژی

بخش معدن

 بخش انجمن ها و 
مراکز علمی 

 بخش صنایع 
وابسته

تا ساعتاز ساعتتاریخ پایانتاریخ شروععنوانردیف

سمینار تخصصی آشنایی و کاربرد ماشین 1
93/05/231393/05/2318:0020:00بینایی در صنایع گوناگون

سمینار تخصصی  شرکت صنایع الکترونیک 2
اعالم 93/05/241393/05/24اصفهان )صنعت UPS کشور)

می شود
اعالم 

می شود

میزگرد تخصصی3
93/05/251393/05/2516:0022:00 و نشست مدیران عامل فوالد اصفهان

{{

45%
45%

10%
25%
41%
8%
5
23
%
%

www.meta lex . i r

همایش های 

انتشار کتاب ملي 
فوالد ایران همزمان 

با نمایشگاه

ساعت 9 تا 12 صبح 
روز شنبه 25 مرداد ماه

بازدید کارشناسان: 

روش خرید: 
تماس با 09129476394



معراجیانيادداشت

اخبار کوتاه

 پدر تاريخ جنگ کردستان
 به ياران شهیدش پیوست

یکشنبه گذش��ته عبدالرحیم 
رهنم��ا جانب��از 70 درص��د 
معروف به »پ��در تاریخ جنگ 
کردس��تان« در فالورج��ان 
به یاران ش��هیدش پیوس��ت.

مرح��وم عبدالرحی��م رهنما 
جانب��از 70 درص��د و رزمنده 
هش��ت س��ال دف��اع مقدس 
معروف به »پ��در تاریخ جنگ 
کردستان« پس از تحمل دو سال درد و رنج براثر عارضه قلبی 
در سن 71 سالگی در فالورجان درگذشت.مرحوم عبدالرحیم 
رهنما از کودکی در مراسمات مذهبی به مدح اهل بیت عصمت 
و طهارت )ع( پرداخت و ازاین رو اهالی فالورجان وی را از سن 
20 سالگی »مرشد رحیم« خطاب می کنند.وی با نقش آفرینی 
در پیروزی انقالب در جن��گ تحمیلی با حض��ور در منطقه 

کردستان به پاک سازی منافقین از این منطقه پرداخت.
فرماندهی گش��ت محورهای عملیاتی س��نندج، فرماندهی 
عملیات سپاه مریوان، س��نندج و قروه، فرماندهی پایگاه های 
بسیج روستاهای کردستان، فرماندهی جنگ های چریکی و 

نامنظم ازجمله عنوان های وی در کردستان است.
عضویت ارش��د س��تاد نماز جمعه فالورجان، مسئول هیئت 
رزمن��دگان فالورجان و عض��و هیئت مدیره قرض الحس��نه 
صاحب الزمان )عج( ازجمله مسئولیت های وی در فالورجان 
اس��ت.عبدالرحیم رهنما پدر شهید غالمحس��ین رهنما در 
عملیات حلبچ��ه براثر انتق��ال بیماران ش��یمیایی، خود نیز 
شیمیایی ش��د و صبح امروز در فالورجان به یاران شهیدش 
پیوست.حجت االسالم و المس��لین فلسفی نماینده ولی فقیه 
در س��پاه س��قز چندی پیش در عیادت از این جانباز، وی را 
»پدر تاریخ جنگ کردس��تان« نامید.پیکر عبدالرحیم رهنما  
دیروز  در گلس��تان ش��هدای فالورجانبه خاک س��پرده شد 
.همچنین مراس��م گرامیداشت دومین و س��ومین روز عروج 
ملکوتی عبدالرحیم رهنما امروزاز 7:30 صبح در مسجد اعظم 

فالورجان برگزار می شود.

ومرج  طرح امربه معروف، جلوی هرج 
را می گیرد

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی، گفت: 
در طرح امربه معروف و نهی از منکر هم دستگاه ها و سازمان ها 

و هم مردم عادی دیده شده اند.
س��ید علی طاهری تأکید کرد: امربه معروف مسئله ای نیست 
که ویژه عده خاصی باش��د به همین دلیل از م��ردم گرفته تا 
مس��ئولین و دس��تگاه های اداری و مردم در خیابان باید این 
واجب اله��ی را رعای��ت کنند.نماینده مردم گ��رگان افزود: 
امربه معروف مثل نماز می ماند و همه باید آن را رعایت کنند.

او در واکنش به برخ��ی نگرانی ها در قبال اج��رای این طرح، 
گفت: چرا م��ردم تا زمانی که مواد این ط��رح را ندیده اند زود 
قضاوت می کنند؟سخنگوی کمیسیون فرهنگی تأکید کرد: 
امربه معروف از زیباترین دستورات دینی است که می تواند با 
بهترین شکل انجام شود و اتفاقاً جلوی هرج ومرج را می گیرد.

 جزئیات اليحه کاهش ساعت کاری 
زنان اعالم شد

عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس درب��اره کاهش جزئیات 
الیحه کاهش س��اعت کاری بانوان ش��اغل با ش��رایط خاص 

خبر داد.
فاطمه آلیا درباره کاهش س��اعت کاری زنان، اظهار داش��ت: 
الیحه کاهش ساعت کاری زنان در کارگروه مربوطه به تصویب 
رسیده است و در صحن کمیس��یون نیز مطرح و چند تبصره 
آن برای تصویب باقی مانده ولی کلیات آن به تصویب رسیده 
اس��ت.وی ادام��ه داد:  درصورتی که این الیحه قانونی ش��ود، 
با عنوان قانون کاهش س��اعت کاری بانوان ش��اغله با شرایط 
خاص به دستگاه های دولتی و تحت پوشش تأمین اجتماعی 

ابالغ می شود.
آلیا بیان داشت: در حال حاضر ساعت کاری برای خانم ها 44 
ساعت در هفته است که به 36 ساعت در هفته کاهش می یابد. 
در بخشی از این قانون آمده اس��ت، خانم هایی که فرزند زیر 
7 س��ال و یا همس��ر بیمار و فرزند معلول دارند، می توانند از 
یک روز کاهش ساعت کاری استفاده و یا آن را در طول هفته 
تقس��یم کنند که البته این اق��دام به نظر مدی��ر مربوطه نیز 
بستگی دارد.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان داشت: با 
اجرای این قانون خانم ها می توانند در هفته یک روز در محل 
کار حضور نداشته باشند و یا در طول هفته ساعت کاری خود را 
کاهش دهند.وی بیان داشت: در بخشی از قانون آمده است که 
برآورد مالی کاهش ساعت کاری بانوان برای بخش خصوصی و 

تأمین اجتماعی توسط دولت تأمین شود.

 پیگیری کارت زرد دهندگان
 به وزير علوم 

سخنگوی کمیس��یون آموزش مجلس گفت: باوجود فرصت 
یک ماهه به وزیر علوم، دغدغه های اصلی همچنان پابرجاست 
و هیئت رئیسه در ارتباط با اعالم وصول استیضاح باید در برابر 

قانون تمکین کند.
قاس��م جعفری نماینده م��ردم بجنورد در مجلس ش��ورای 
اس��المی با اش��اره به تأکید و پیگیری اس��تیضاح کنندگان 
وزیر علوم برای اعالم وصول و انجام اس��تیضاح اظهار داشت: 
اس��تیضاح کنندگان پیگیر اعالم وصول اس��تیضاح هستند و 
هیئت رئیسه مجلس نیز باید در برابر روند قانونی تمکین کند.

وی افزود: تاکنون برنامه خاصی برای دیدار و مذاکره از سوی 
استیضاح کنندگان با هیئت رئیسه مجلس در خصوص اعالم 
وصول در دس��تور کار نب��وده و البته بحث اس��تیضاح قاعده 

مشخص خود را دارد.
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معاون اجرایی رئیس جمهور استان اردبیل را هفتمین مقصد سفر استانی دولت عنوان کرد.2
 محمد شریعتمداری افزود: سفر کاروان تدبیر و امید بزودی به استان سرافراز اردبیل در دست 

بررسی است.

Society,Cultural  Newspaper No. 1226 |  january   22  ,2014  |  8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comSociety,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.com

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس

نهايی شدن پرونده فساد فوتبال تا پايان شهريور
معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان

برکناری مديرعامل آب منطقه ای اصفهان شايعه است
کمیسیون  س��خنگوی 
اص��ل 90 مجلس گفت: 
قب��ل از پایان ش��هریور 
پرونده فس��اد در فوتبال 

نهایی می شود.
 مصطف��ی افضلی ف��رد 
اظه��ار ک��رد: ادعاهایی 
که کفاشیان و تاج اخیراً 
در مراس��م تجلی��ل از 
برترین های فوتبال ایران داشتند که فضای فوتبال ما سالم 
و بدون حاشیه و مشکل است در نوع خود جالب توجه است 
چراکه این مس��ائل خالف واقعیت اس��ت و ما اگر مطالبی 
را اعالم می کنیم از موضع درس��ت و منطقی با استدالل و 
صحت کامل اس��ت.وی افزود: در وهله اول باید بدانیم که 
ورود به پرونده فساد و تبانی در فوتبال در پی شکایت عده ای 
از مردم انجام شده است و در این زمینه کمیسیون اصل 90 
با توجه به ش��کایات متعدد به این امر ورود پیداکرده و ما با 
دعوت از همه افراد مرتبط با فوتبال سعی کردیم این موضوع 

را موردبحث و بررس��ی قرار دهیم.نماینده م��ردم اردبیل، 
نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسالمی با دعوت از 
رئیس فدراسیون فوتبال تا اعضای کمیته انضباطی، مربیان، 
داوران، ورزشکاران و اصحاب رسانه سعی کردیم تا موضوع را 
به صورت دقیق و ریشه ای موردبررسی قرار دهیم و درنهایت 
به این نتیجه رس��یدیم دوس��تانی که ادعا می کنند فضای 
فوتبال سالم و پاک اس��ت در آن برخی تخلفات و تبانی ها 
آشکار است و قرار است به زودی گزارش نهایی در این زمینه 

آماده شود.
قبل از پای��ان ش��هریور پرونده فس��اد در فوتب��ال نهایی 
می ش��ودافضلی فرد در بخش دیگری از س��خنان خود در 
مورد تأخیر ارائه گزارش نهایی درزمینه تبانی و فس��اد در 
فوتبال کش��ورمان گفت: علت تأخیر این بوده اس��ت ما در 
خالل رسیدگی به این موضوع با موضوعاتی جدید برخورد 
کردیم که اگر می خواس��تیم آن ها را لحاظ نکنیم درروند 
پرونده اختالل به وجود می آمد که خود بنده از اولین کسانی 
بودم که به هیئت رئیسه کمیسیون در تعلل و تأخیر به وجود 

آمده انتقاد کردم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان در ارتباط باخبری 
که از دیشب درباره برکناری میرمحمد صادقی مدیرعامل آب 
منطقه ای اصفهان منتشرشده است، اظهار داشت: این مطلب 

صحت ندارد و تنها یک شایعه است.
رسول یاحی در گفتگو با خبرنگار مهر که واکنش مسئوالن 
استان اصفهان درباره توقف تونل گالب چه خواهد بود، افزود: 
با توافقی که با استاندار اصفهان داشته ایم قرار است ایشان 
پاسخگوی هرگونه سؤال رسانه ها درباره مسئله آب اصفهان 
باشد.وی همچنین گفت: تمام سؤاالت خود دراین ارتباط را از 
روابط عمومی استانداری هم می توانید بپرسید.مدیر سیاسی 
امنیتی استانداری اصفهان درباره صدور مجوز برای تجمع 
مردم اصفهان در کنار زاینده رود بیان داشت: مطمئناً اگر در 
این زمینه درخواستی دریافت کنیم مجوزهای الزم را ارائه 
خواهیم کرد اما اطالعات بیشتر را از روابط عمومی بپرسید.

وی در ارتباط باخبری که درباره برکناری میر محمدصادقی 
مدیرعام��ل آب منطق��ه ای اصفهان در فضاه��ای مجازی 
منتشرشده است، اظهار داش��ت: این مطلب صحت ندارد و 

تنها یک شایعه است.

این مطلب در حالی است که 
یکی از نماین��دگان اصفهان 
که از تجمع کنندگان پشت 
درب نهاد ریاست جمهوری 
اس��ت یکی از خواسته های 
نماین��دگان تجمع کننده را 
بازگشت میر محمدصادقی 
مدیرعام��ل آب منطق��ه ای 
اصفهان بر س��رکار دانس��ته 

است.
همچنین الزم به ذکر است مدیر روابط عمومی استانداری 
اصفهان طی تماس خبرنگار ما درباره واکنش مس��ئوالن 
اصفهان همچون اس��تاندار به توقف تون��ل گالب 2 گفت: 
احتماالً در روزهای آینده آقای زرگر پور با رس��انه ها در این 

زمینه نشست مطبوعاتی خواهند داشت.
وی درباره صدور مجوز برای تجمع کنندگان ابراز داشت: این 
مسئله سیاسی است که ما نمی توانیم در آن دخالت کنیم؛ 
اگر آقای یاحی مصلحت می دانند خودشان پاسخگو باشند.

رئیس جمهور از »مذاکره هراس ها « انتقاد کرد و گفت: یک 
عده به ظاهر شعار می دهند ولی بزدل سیاسی هستند و تا 
حرف مذاکره پیش می آید می گویند ما می لرزیم. به جهنم؛ 
بروید یک جای گرم برای خود پیدا کنید. خداوند ش��مارا 

ترسو و لرزان آفریده است.
 حجت االسالم والمس��لمین حس��ن روحان��ی در همایش 
رؤسای نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران در خارج از 
کشور، با انتقاد شدید از ترویج ایران هراسی، اسالم هراسی 
و شیعه هراسی در دنیا، گفت: در داخل کشور نیز برخی به 
دنبال تعامل هراسی و مذاکره هراس��ی هستند و به محض 
این که صحبت از مذاکرات پیش می آید می گویند ما هراس 
داریم؛ درحالی که باید گفت که ما در استدالل قوی هستیم.

وی ادامه داد: کسانی که امروز در رأس وزارت امور خارجه 
قرار دارند جزو برترین دیپلمات های جهانی هستند نه فقط 
در س��طح منطقه. بروید صورت مذاکرات س��الیان گذشته 
را بخوانید. از بس دیدم برخی هراس��ان زندگی می کنند و 
دیگران را نیز چنین می بینند؛ همچن��ان که گفته اند کافر 
همه را ب��ه کیش خود پن��دارد، ناچار ش��دم بخش هایی از 
صورت مذاکرات خود با مقامات خارجی را در کتابی چاپ 

کنم تا آن را ببینند.
»مذاکره هراسی« و »نرمش قهرمانانه هراسی« 

غلط است
رئیس جمهورتأکی��د ک��رد: »تعامل هراس��ی«، »مذاکره 
هراسی« و »مفاهمه هراسی« غلط است. مقام معظم رهبری 
از تعبیر نرمش قهرمانانه استفاده کرده اند. »نرمش قهرمانانه 

هراسی« هم غلط است.

روحان��ی بابیان اینک��ه »پایه و اس��اس تصمیم گیری های 
جمهوری اسالمی ایران منطبق بر نظر و آراء مردم است«، 
گفت: مردم صاحبان کشور هستند و ما به عنوان وزیر، سفیر 
و رئیس جمه��ور این عناوین را از مردم ب��ه امانت گرفته ایم 
و جز امان��ت دار مردم نیس��تیم. جمهوری اس��المی ایران 
مشروعیت خود را از مردم می گیرد. خواست و مطالبه مردم، 
اساس مس��یر و حرکت ما را در سیاس��ت خارجی به عنوان 
بخشی از سیاست ملی کشور تعیین می کند که ترکیبی از 

سیاست داخلی، سیاس��ت خارجی، اقتصاد، سیاست های 
اجتماعی، فرهنگی و امنیتی است.رئیس جمهور بابیان اینکه 
»سیاست خارجی دکترین مستقلی ندارد و به عنوان جزئی 
از مجموعه ای است که آن را سیاست ملی و استراتژی ملی 
لقب می دهیم«، تصریح کرد: سیاست خارجی باید خود را در 

کنار سیاست داخلی و فرهنگی، اقتصادی و امنیتی ببیند.
وی با اش��اره به اینکه »مردم در انتخاب��ات 24 خرداد 92 
زیرکانه و آگاهانه و با در نظر گرفتن شرایط داخلی و جهانی 

دولت��ی را انتخاب کردن��د و راهی را پیش پای مس��ئوالن 
گذاش��تند«، افزود: مردم ب��ه ما گفتند از اف��راط گریزانیم 
و به اعتدال پناه می آوری��م، تقاب��ل را نمی پذیریم و در پی 
تعامل سازنده با جهان هستیم، اختالفات بی جهت و واهی 
داخلی را نمی پذیریم و در پی آش��تی ملی و انس��جام ملی 
هستیم. مردم به ما گفتند در برخورد با بیگانگان راه منطق و 
استدالل و مواضع شجاعانه و مدبرانه را در نظر گرفتن منافع 
ملی می خواهیم.روحانی با تأکید بر اینکه »قانون اساسی، 
قوانین موضوعه و رهنمودهای مق��ام معظم رهبری پیش 
روی ماست«، خاطرنشان کرد: باید بدانیم قدرت همه ما از 
مردم است چون اگر قدرت انسجام داخلی نباشد هیچ دولتی 
قادر نیست در سیاست خارجی و در برابر بیگانگان از موضع 
قدرت سخن بگوید.وی خاطرنشان کرد: امروز در جمهوری 
اسالمی ایران، دولت تدبیر و امید در طول نزدیک به 12 ماه 
گذشته، نشان داده اس��ت که گرچه مشکالت کشور زیاد و 
برخی از آن ها عمیق و ساختاری بوده است اما این مشکالت 

باتدبیر و محاسبه دقیق قابل حل و فصل است.
بسته مصوبات اقتصادی دولت امروزبه طور کامل 

رونمايی می شود
رئیس جمهور همچنین از ارائه بسته خروج از رکود به عنوان 
الیحه ای ب��ه مجلس و بررس��ی یک فوریت آن در جلس��ه 
علنی امروز )سه ش��نبه( نمایندگان خبر داد و با اش��اره به 
عزم دولت برای خارج کردن کشور از وضعیت رکود، گفت: 
بسته مصوبات دولت در این زمینه آماده شده است و امروز 
به طور کامل برای صاحب نظران، کارشناسان و کارآفرینان 

رونمایی خواهد شد.

»نرمش قهرمانانه هراسی« غلط است

روحانی: به جهنم که از مذاکره می ترسید

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: هدف 
اصلی نمایندگان اصفهان دفاع از مردم برای تأمین آب شرب 
و کشاورزی و به ویژه شرق اصفهان بوده و مردم باید بدانند که 

نمایندگان اصفهان پیگیر مسئله آب هستند.
احمد سالک با اشاره به اینکه تونل گالب اصفهان در محدوده 
اس��تان اصفهان بوده و ارتباطی به نمایندگان استان هم جوار 
نداشته که در محدوده اصفهان وزیر نیرو را همراه بیاورند ادامه 
داد: تونل گالب اصفهان مصوبه ش��ورای عالی آب را دارد و از 
اعتبارات ملی برخوردار شده است و آنچه دیروز در حال اجرا در 
این پروژه بوده ساماندهی ریزش تونل بوده که برخی ها ادعاهای 
دیگری داش��تند.نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: در 
پی دیدار نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی استان اصفهان 
با رئیس مجل��س، وی دس��تور پیگیری مطالب��ه نمایندگان 
اس��تان اصفهان را صادر کرد.احمد سالک در خصوص تجمع 
نمایندگان در دفتر نهاد ریاست جمهوری اظهار کرد: باکمال 
تأسف روز یکشنبه نمایندگان مردم استان اصفهان را به دفتر 
رئیس جمهور راه ندادند و ای��ن اقدام بی حرمتی به نمایندگان 

منتخب مردم بود.
وی افزود: پس از به نتیجه نرس��یدن از س��وی دفتر ریاس��ت 
جمهوری، رئیس مجلس شورای اسالمی خواستار پایان دادن 
به این اعتراض ش��د که نمایندگان مجلس استان اصفهان نیز 

به احترام وی از اعتراض خود کوت��اه آمدند و با رئیس مجلس 
شورای اسالمی دیدار داشتند.نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اس��المی تصریح کرد: موضوع مهمی که در این دیدار 
عنوان شد نیاز شدید اصفهان با جمعیتی بالغ بر 5 میلیون نفر 
به آب شرب و کشاورزی بود که رئیس مجلس شورای اسالمی 
طی تماس هایی که داش��تند اقدام به پیگیری در این زمینه را 
انجام دادند.وی افزود: موضوع مهم دیگر مطرح شده اتفاقی بود 
که در روز پنجشنبه رخ داد و وزیر نیرو به همراه افرادی در محل 
اجرای تونل گالب 2 و توقف آن و برخورد نادرس��تی بود که با 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اس��تان داشتند که شایسته 
وی نبود.س��الک گفت: نمایندگان خواهان رس��یدگی به این 
موضوع هستند و رئیس مجلس شورای اسالمی نیز گفتند در 

این خصوص با وزیر نیرو صحبت می کند.
وی اضافه کرد: رئیس مجلس شورای اسالمی همچنین عنوان 
کرد تونل گالب 2 با موافقت س��ازمان محیط زیس��ت اجرایی 
می ش��ود.نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی 
بابیان اینکه راه ندادن نمایندگان مجلس اس��تان اصفهان به 
دفتر ریاس��ت جمهوری نوعی بی حرمتی ب��ود اما نمایندگان 
اس��تان اصفهان این بی حرمتی را به جان خریدند، وی گفت: 
امید داریم با پیگیری های صورت گرفته این مشکالت حل شود.

وی در پایان تأکی��د کرد: نمایندگان به ص��ورت یکپارچه این 

مشکل را پیگیری می کنند و از حق مردم استان اصفهان دفاع 
می کنند و نباید با جوسازی های رسانه ای تفرقه ایجاد شود.

دفاع صدها تن از خبرنگاران فعال اصفهان از احیاء زاینده رود
صدها تن از خبرنگاران فعال اصفهان با امضای طوماری از احیاء 

زاینده رود و طرح تونل گالب 2 
دفاع و توقف این پروژه حیاتی 

را محکوم کردند.
همچنین یکش��نبه گذش��ته 
خبرنگاران فعال و چهره های 
برجس��ته اس��تان اصفهان از 
رسانه های مختلف با حضور در 
اتاق بازرگانی با یکدیگر عهده 
بستند که در دفاع از زاینده رود 
و احیای دوباره گالب 2 از هیچ 

تالشی سر برنتابانند.
در حاشیه مراسم گرامیداشت 
روز خبرن��گار ک��ه ب��ه همت 
خان��ه مطبوع��ات اس��تان 
اصفه��ان برگ��زار ش��د 150 
ت��ن از خبرن��گاران اس��تان 
اصفهان از رس��انه ها مختلف،  
خبرگزاری ه��ا، روزنامه ه��ا،  
مج��الت  هفته نامه ه��ا، 

دانشجویی تا مسئوالن دس��تگاه های مختلف با حضور در این 
مراسم نیز به امضای این طومار اقدام کردند.قابل ذکر است که 
طومار تا پایان هفته جاری در خانه مطبوعات نصب و پذیرای 
خبرنگارانی است که خواهان امضای طومار هستند.این طومار 
به تمام متولیان و مسئوالن امر در استان و کشور از سوی جامعه 
خبری اصفهان و مسئوالن دستگاه های مختلف تقدیم می شود.

متن این طومار به شرح زیر است:
»نفس ه��ای بی رم��ق و لب ه��ای ترک خ��ورده زاین��ده رود 
حکایت ه��ای بس��یاری از بی توجهی ه��ا س��وء مدیریت ها و 

سهل انگاری های دارد که خبر از آینده ای فاجعه بار می دهد.
خبرنگاران و روزنامه نگاران اصفهان با امضای خود قاطعانه از 
مسئوالن امر خواستار حل سریع و قانونی این معضل هستند 
و بر این مطالبه که حق قانونی اس��ت تاریخی، شرعی، حیاتی 
مردم و محیط زیست منطقه مرکزی کشوری باشد از هیچ اقدام 

حرفه ای )اطالع رسانی( و حقوقی دریغ نخواهند کرد.«

جزئیات ديدار با رئیس جمهور

نمايندگان اصفهان پیگیر مسئله آب هستند

 دستور رئیس مجلس برای پیگیری مطالبه نمایندگان اصفهان

اردبیل هفتمین مقصد سفر استانی دولت

موضوع مهمی که در 
اين ديدار عنوان شد 

نیاز شديد اصفهان 
 با جمعیتی بالغ بر

 5 میلیون نفر به آب 
شرب و کشاورزی 

بود که رئیس مجلس 
شورای اسالمی 
طی تماس هايی 

که داشتند اقدام 
به پیگیری در اين 

زمینه را انجام دادند

کسی که موحد نباشد ناچار به 
شانس تن در می دهد 

یک��ی از مراجع تقلی��د گف��ت: خیلی ها که 
گرفتار رذایل اخالقی اند برای این اس��ت که 
بنیان مرص��وص و محکمی ندارن��د، چراکه 
با خراف��ات زندگ��ی می کنن��د، با ش��انس 
 زندگ��ی می کنند، ب��ا بخت و اتف��اق زندگی

 می کنند.
به نق��ل از مرکز خبر حوزه، آی��ت اهلل عبداهلل 
جوادی آملی در خصوص مفهوم شفا و تفاوت 
آن با دوا اظهار کرد: خدای س��بحان فرموده 
اس��ت که ما راه درمان را به مؤمنین نش��ان 
می دهیم نه تنها طبیب می فرس��تیم نه تنها 
 دارو می فرس��تیم بلکه ش��فا می فرس��تیم؛

 نفرمود قرآن دواس��ت، نفرمود »و تنّزل من 
ُل  القرآن ما ه��و دواء« بلک��ه فرم��ود: »َونَُنزِّ
ِم��َن الُْق��ْرآِن َم��ا ُهَو ِش��َفاٌء« ممکن اس��ت 
کسی دارو مصرف کند و ش��فا پیدا نکند، اما 
ممکن نیس��ت چیزی شفا باش��د و انسان با 
استفاده از آن ش��فا پیدا نکند؛ لذا فرمود: »ما 
شفابخشیم، اما »لِلُْمْؤِمِنیَن« خدای سبحان 
 این ش��فا و این عنایت را به افراد باایمان عطا 

کرده است. 
راه گريز از رذايل اخالقی

وی عن��وان ک��رد: خیلی ه��ا ک��ه گرفت��ار 
رذای��ل اخالقی ان��د ب��رای ای��ن اس��ت که 
بنیان مرص��وص و محکمی ندارن��د، چراکه 
با خراف��ات زندگ��ی می کنن��د، با ش��انس 
 زندگ��ی می کنند، ب��ا بخت و اتف��اق زندگی

 می کنند.
مفس��ر برجس��ته قرآن کری��م یادآور ش��د: 
کس��ی که موحد نباش��د ناچار ب��ه خرافاتی 
نظیر شانس و امثال ش��انس تن در می دهد، 
بنابراین فرم��ود آن که ملحد اس��ت و عقیده 
 ندارد، پایش را روی لبه ای گذاشته که زیرش

 خالی است.
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یادداشت

مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی 
شهرداری اصفهان:

 بیش از ۳۰ کانون سالمت تا پایان
 سال ۹۳ راه اندازی می شود

مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی با اشاره به راه اندازی 
بیش از ۳۰ کانون س��امت تا پایان س��ال ۹۳، گفت: موضوعات 
کانون های مذکور شامل ۶ دس��ته از قبیل فرهنگ تغذیه سالم 
و صحی��ح، فرهنگ ورزش و تح��رک، فرهنگ کنت��رل و مقابله 
با اس��ترس، فرهنگ مبارزه ب��ا مصرف دخانیات به ویژه س��یگار 
و قلیان، فرهنگ کنترل م��داوم وزن، فش��ارخون و قند خون و 
همچنین فرهن��گ صحیح مص��رف دارو در دودس��ته مبارزه با 
مصرف خودس��رانه و مصرف بی رویه هست.مدیر امور اجتماعی 
و مش��ارکت های مردمی ش��هرداری اصفهان در گفتگو با ایمنا، 
موضوعات سامت، مساعدت به مراکز فرهنگی، شبکه سازی های 
اجتماعی و مشارکت های مردمی و همچنین هسته های محلی 
اجتماعی محات را به عنوان موضوعات مهم اجتماعی دانست و 
گفت: شهروند سالم به عنوان یکی از ارکان مهم شهر سالم و یکی 
از مسائل مهم اجتماعی محسوب می شود؛ لذا اگر شهروندان به 
لحاظ ابعاد مختلف، سامت باشند، زمینه سازی شهر سالم ایجاد 
می شود.مهدویان فر خاطرنشان کرد: بحث سامت در حقیقت 
به عنوان یک حوزه  فعالیت جدید در معاونت فرهنگی شهرداری 
اصفهان موردتوجه مدیران شهری قرارگرفته که با مشارکت های 
ش��هرداری اصفهان می تواند به اهداف موردنظر خود برسد.وی 
افزود: بیشتر افراد با شنیدن کلمه سامت، سامت جسمی را در 
ذهن تصور می کنند، اما درکل می توان به ۴ بعد از سامت اشاره 
کرد و آن ها را شامل سامت جسمی که به کالبد و فیزیک انسان 
برمی گردد، س��امت روانی که شامل مسائلی در حوزه سامت و 
ابعاد فردی است، س��امت اجتماعی که در حوزه تعامات فرد با 
سایر انسان ها هست و همچنین سامت معنوی که به عنوان رابطه 
سالم میان انسان و خداوند متعال و اولیای الهی است دانست، لذا 
انسان سالم، انسانی اس��ت که در ۴ حوزه مذکور دارای سامتی 
باشد.مهدویان فر با اشاره به اینکه »پیشگیری« یکی از معیارهای 
مهم سامت جسمی است، گفت: نگاه ما به سامت جسمی صرفاً" 
درمان و مسائل درمانی نیست و رویکرد ما، رویکردی پیشگیرانه 
اس��ت.مدیر امور اجتماعی و مش��ارکت های مردمی شهرداری 
اصفهان بیان کرد: کار در حوزه سامت به صورت تفاهم نامه مابین 
مجموعه های علوم پزشکی، مرکز بهداشت و شهرداری اصفهان 
به صورت جدی تقسیم شده و در این راس��تا، شهرداری اصفهان 
می تواند در حوزه فرهنگ سازی و آموزش چرخه فرآیند سامت 
به صورت هم افزا کمک کند؛ البته این بدان معنی نیست که مراکز 
صداوسیما، آموزش وپرورش، اداره ارشاد و دیگر ارگان های مربوطه 
در این مهم نقشی ندارند، بلکه استراتژی شهرداری اصفهان، کمک 

به فرهنگ سازی است.
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اجرای طرح پارک دانایی در ۴ پارک اصلی اصفهان
 مدیر امور کتابخانه ها و س��الن های مطالعه ش��هرداری اصفهان از اجرای طرح پارک 
دانایی در ۴ پارک اصلی اصفهان شامل  پارک قلمستان، پارک گل محمدی، پارک الله و 

مجموعه فرهنگی باغ غدیر خبر داد.
۳

مجری طرح تیم احیای نوزادان بیمارس��تان الزهرا 
)س( اصفه��ان گف��ت: با توجه ب��ه اینک��ه یکی از 
شاخص های مهم کشورهای پیشرفته زنده ماندن 
مادر و ن��وزاد در هنگام زایمان اس��ت، بنابراین تیم 
1۴ نفره ای از پزش��کان وابس��ته به دانشگاه علوم 
پزش��کی اصفهان در حوزه احیای نوزادان و فراهم 
کردن زایمان های بی خطر در سطح اصفهان ایجاد 
شده است.امیر محمد آرمانیان در مراسم آغاز به کار 
نخس��تین تیم احیاء نوزاد نظام مند کشور در مرکز 
آموزشی درمانی الزهرا )س( اظهار داشت: این تیم با 
روشی نوین مطابق با جدیدترین استانداردهای روز 

جهان به احیای نوزادان می پردازد.
وی افزود: احیای نوزادان در چند سال اخیر در دنیا 
از روش های سنتی به سمت شیوه های نوین تغییر 
کرده که این موضوع در کشور ما نوپاست و بسیاری 
با آن آشنا نیستند.مجری طرح تیم احیای نوزادان 
بیمارستان الزهرا )س( اصفهان با بیان اینکه در تیم 
نظام مند احیای نوزادان اصفهان از روش ابداع شده 
 ای در امریکا بهره گیری شده اس��ت، تصریح کرد: 
پایه گذاری این روش از س��ال 2۰11 بوده و از سال 

2۰12 در امریکا اجرا ش��ده اس��ت لذا ما چندان از 
روش های نوین عقب نیستیم.

وی آموزش تیمی را در این روش بسیار مهم خواند 
و گفت: الزم است از اس��اتید مجرب و پیشکسوت 

داخلی و خارجی در این زمینه استفاده کنیم.
آرمانیان با بی��ان اینکه احی��ای نوزادان در س��ایر 
شهرهای کشور نیز انجام می ش��ود، ادامه داد: این 
 کار در اصفه��ان به ص��ورت نظام من��د و تیمی و با

 بهره گیری از فضای فیزیک��ی و آموزش تخصصی 
اجرا خواهد ش��د.وی اضافه ک��رد: روش این تیم به 
عنوان شیوه ای نوین در کش��ور در کمیته مراقبت 
های پیش��رفته حیاتی نوزادان در وزارت بهداشت 
مطرح و در صورت تصویب نهای��ی به عنوان الگو به 
سایر استان ها و دانشگاه های علوم پزشکی معرفی 

می شود.
 مجری ط��رح تیم احی��ای ن��وزادان بیمارس��تان

 الزهرا )س( اصفهان گف��ت: فعالیت های مربوط به 
تشکیل تیم احیای نظام مند نوزاد )NRP( از جمله 
تشکیل کمیته مربوط به آن و آموزش ها از سال ۹۰ 
در اصفهان آغاز شد.آرمانیان افزود: این تیم وظیفه 

احیای نوزادان را در 1۰ دقیقه نخست تولد برای موارد 
زایمان زودرس )کمتر از ۳5 هفته( و زایمان پرخطر به 

عهده دارد.
وی توضی��ح داد: 
این تی��م در ابتدا 
به تش��خیص این 
نکته می پ��ردازد 
که آیا ن��وزاد نیاز 
ب��ه احی��ا دارد یا 
خیر که در صورت 
نیاز داشتن، میزان 
اکسیژن و اقدامات 
پیشگیرانه مربوط 
به آن را مش��خص 

می کند.
این فوق متخصص 
نوزادان حضور تیم 
احیای ن��وزادان را 
بس��یار ض��روری 

دانس��ت و گفت: اگر تیم احیا به موقع حضور یابد از 
بسیاری از عوارض که به دلیل کمبود یا ازدیاد اکسیژن 

به نوزاد وارد می شود جلوگیری می کند.
آرمانیان افزود: اگر اکسیژن در بدو تولد به نوزاد نرسد 
نوزاد دچار فلج مغزی می شود و اگر اکسیژن در 1۰ 
دقیقه نخس��ت تولد به نوزاد به مقدار کم برسد نوزاد 
دچار بیماری حرکتی بسیار ضعیف، اوتیسم و بیش 

فعالی خواهد شد.
وی ادامه داد: اگر اکسیژن خالص نیز به مقدار زیاد به 
نوزاد برسد او دچار آس��یب چشمی شده و همچنین 

احتمال سرطان خون در نوزاد افزایش می یابد.
مجری طرح تیم احیای نوزادان بیمارس��تان الزهرا 
)س( اصفهان تاکید کرد: حضور تیم احیای نوزاد در 
هنگام تولد به س��ادگی از این عوارض پیشگیری می 
کند.به گزارش مهر وی گفت: این تیم احیا از 1۴ نفر 
ماما، پزشک اطفال، پزشک زنان و مامایی، متخصص 
بیهوشی و کارشناس پرس��تاری تشکیل شده است 
که در سه نوبت کاری در این مرکز به احیای نوزادان 
نارس )تولد کمت��ر از ۳5 هفته( و ن��وزادان با زایمان 

پرخطر می پردازند.

در بیمارستان الزهرا )س( صورت گرفت

آماده باش تیم 14 نفره از پزشکان اصفهان برای احیای نوزادان

احیای نوزادان نارس در استان

یادداشت

 آزمایش DNA برای مسافران
پرواز مرگ

اداره کل پزشکی قانونی استان تهران در خصوص شناسایی و 
تشخیص هویت کشته شدگان حادثه سقوط هواپیمای ایران 

1۴۰ اطاعیه ای را صادر کرد.
ای��ن اداره کل در اطاعی��ه ای اعام ک��رد با توجه ب��ه اینکه 
تش��خیص هویت جانباختگان حادثه سقوط هواپیمای ایران 
1۴۰ به دلیل سوختگی شدید اجساد با معاینه ظاهری قابل 
انجام نمی باشد و برای شناس��ایی آنها نیاز به انجام آزمایش 

DNA تایپینگ و بررسی ژنتیکی است.
از بس��تگان درجه یک کشته ش��دگان این حادثه درخواست 
می ش��ود تا در اس��رع وقت برای انجام آزمای��ش های مورد 
نظر و شناسایی اجس��اد به مرکز تش��خیصی و آزمایشگاهی 
استان تهران واقع در کهریزک، جاده قدیم قم،5۰۰ متر بعد 
از درب شرقی بهش��ت زهرا، روبروی مخابرات )تلفن تماس 

۹-5۶52۴8۰۰( مراجعه نمایند.

پیشرفت 8۰ درصدی ساخت ضریح 
حضرت ابالفضل)ع(

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات از پیشرفت 8۰ درصدی 
ساخت ضریح حرم حضرت ابوالفضل )ع( در کربا خبر داد و 
گفت: پیش بینی می شود تا پایان سال مراحل ساخت آن به 

پایان برسد و جایگزین ضریح قبلی شود.
حس��ن پارک گفت: روز گذش��ته بازدیدی از کارگاه محل 
 س��اخت ضریح حضرت ابوالفضل )ع( داش��تیم ک��ه تا کنون 

8۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی ادامه داد: بر خاف ضریح های س��اخته ش��ده در گذشته 
ضریح حض��رت ابوالفض��ل )ع( از طا و نقره خالص س��اخته 
می ش��ود و کتیبه ها، پنجره ها همه از طای خالص س��اخته 
می شود.رئیس س��تاد بازس��ازی عتبات عالیات افزود: ابعاد 
ضریح جدید مانند ضریح قبلی است و تاج قدیمی نیز بازسازی 

شده و بر روی ضریح جدید نصب خواهد شد.
پارک افزود: با توجه به پیش��رفت 8۰ درصدی ساخت آن، 
پیش بینی می شود تا پایان س��ال مراحل ساخت آن به پایان 
برس��د و جایگزین ضریح قبلی شود.رئیس س��تاد بازسازی 
عتبات عالیات همچنین از ساخت دو موکب مخصوص زائران 
ایرانی در مسیر کربا به نجف خبر داد و گفت: این دو موکب 
هر کدام با ظرفیت 1۰ هزار نفر برای زائرانی که در ایام اربعین 
حس��ینی پیاده به زیارت امام حس��ین )ع( می روند در حال 

ساخت است.

 محصوالت صنایع لبنی متخلف 
به بازار عرضه نمی شود

 رئیس س��ازمان غذا و دارو گفت: با پیگی��ری ضربتی وزارت 
بهداش��ت و شناس��ایی متخلفین در خصوص مصرف روغن 
پالم در فرآورده های لبنی، از دیروز برای اس��تفاده ازلبنیات 
موجود در بازار منعی وجود ندارند.درمان و آموزش پزشکی؛ 
رسول دیناروند گفت: ارزیابی جامع و دقیقی از هفته گذشته 
در سراسر کشور ش��روع کردیم که بر اساس این ارزیابی تمام 
ش��رکت هایی که فرآورده های مختلف لبنی تولید می کنند 
رصد شدند.رییس س��ازمان غذا و دارو درباره نتایج اقدامات 
صورت گرفته برای مقابله با مصرف روغن پالم در کارخانه های 
لبنیات گفت: تمام بازرس��ین س��ازمان غذا و دارو و دانشگاه 
های علوم پزش��کی از خطوط تولید و انبارهای شرکت های 
تولید کننده صنایع لبنی، بازرس��ی ه��ای الزم را انجام داده 
و تمامی مستندات تولید بررس��ی و نمونه برداری های الزم 

صورت گرفت.

برگزاری اولین دوره مسابقات ملی 
مهارت ویژه معلوالن در استان

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان گفت: اولین 
دوره مسابقات ملی مهارت ویژه معلوالن با حضور 15۷ معلول 
اصفهانی و در چهار رشته مهارتی طراحی گرافیک رایانه ای، 
خیاطی ضخیم دوزی، کارور word و کنده کاری روی چوب 
در اصفهان برگزار شد.ابوطالب جالی ابراز داشت: برای اولین 
بار، مس��ابقات ملی مهارت ویژه معلولین در مرحله استانی و 
با هدف کش��ف اس��تعدادهای حرفه ای در میان افراد دارای 
معلولیت و ایجاد فرصت مناس��ب برای شکوفای مهارت های 
آن ها و ترویج و ارتقای فرهنگ مهارت آموزی در میان افراد 
دارای معلولیت برگزار شد.وی افزود: این مسابقات برای اولین 
بار در استان اصفهان و در چهار رشته مهارتی طراحی گرافیک 
رایانه ای، خیاطی ضخیم دوزی، کارور word و کنده کاری 
روی چوب برای تعداد 15۷ نفر اف��راد دارای معلولیت برگزار 
شد.مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان گفت: در 
این دوره از مس��ابقات 8۴ زن و ۷۳ مرد، در 1۳ حوزه آزمونی 
شهرستان های اصفهان، مبارکه، ش��اهین شهر،  زرین شهر، 

کاشان، نجف آباد و .... با یکدیگر به رقابت پرداختند.
وی زمان اعام نتایج این مس��ابقات را یکم شهریور ماه سال 
 www.advari.irantvto.ir جاری و از طری��ق پورت��ال
اعام کرد و بیان داش��ت: مرحله کش��وری این مسابقات نیز 
در روزهای نهم الی دوازدهم ش��هریور ماه سال جاری برگزار 
خواهد شد.جالی در خصوص برگزاری مرحله ملی مسابقات، 
گف��ت: در مرحله کش��وری منتخبین اس��تان ه��ا، از طریق 

مسابقات عملی با یکدیگر به رقابت می پردازند.

نرخ جمعیت روستایی اصفهان نصف 
نرخ میانگین کشوری است

معاون توسعه روس��تایی و مناطق محروم کش��ور گفت: نرخ 
جمعی��ت روس��تایی موجود در اس��تان اصفه��ان نصف نرخ 
میانگین جمعیت روستایی کشور است.سیدابوالفضل رضوی 
در همایش مدیریت روستایی که در تاالر کوثر اصفهان برگزار 
شد با بیان اینکه توسعه روس��تاها مقوله ای ملی است، اظهار 
داشت: ضروری اس��ت که س��ران س��ه قوه قضائیه، مقننه و 
مجریه مسیر توسعه روستایی را از دیدگاه خود اعام کنند تا 

برنامه ریزی های مناسب در این راستا انجام شود.

اخبار کوتاه

SMS

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبر داد

توسعه ایستگاه های هواشناسی و پایش آلودگی هوا
فرمانده نیروی انتظامی:

تبرئه 2۰ نفر در پرونده معافیت فوتبالیست ها

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: اکثر 
کارشناسان ما قبل از بحران به دنبال پیشگری بوده و اکنون 
ایستگاه های لرزه نگاری در استان تش��دید شده و توسعه 
ایستگاه های هوا شناسی و پایش آلودگی هوا را نیز در این 
مدت داشتیم.منصور شیشه فروش در اجاس شورای استان 
اصفهان اظهار کرد: بعد از زلزله بم مقام معظم رهبری دستور 
تشکیل سازمان مدیریت بحران را دادند و اکنون مدیریت 
بحران کشور زیر نظر وزارت کشور تشکیل شده که و ظیفه 

هماهنگی، سازمان دهی و نظارت بر بحران را دارد.
وی بیان کرد: پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی وظیفه 
مدیریت بح��ران بوده و م��ا هماهنگ کنن��ده و نظارت بر 

دستگاه ها را بر عهده داریم.
مدیرکل مدیریت بحران اس��تانداری اصفهان با بیان اینکه 
زمانی که به دلیل��ی طبیعی یا غیر طبیع��ی انرژی به یک 
سیستم وارد شده و خس��ارت مالی و جانی وارد کند و نظم 
سیس��تم را به هم زند بحران نام دارد که مسئله آنی بوده و 
تدریجی نیست، افزود: در استان ش��ورای مدیریت بحران 
داریم که رئیس آن اس��تاندار بوده و قبل، حی��ن و بعد از از 

بحران عمل می کنند.
وی با اشاره به حادثه سال 8۶ و سیل در کاشان، تصریح کرد: 
فن و دانش مدیریت بای��د بتواند بی نظمی را به نظم تبدیل 
کند.شیشه فروش خاطرنشان کرد: 1۴ کارگروه تخصصی 
در مدیریت بحران داریم و ما هماهنگ کننده در ش��ورای 
مدیریت بحران هس��تیم که برای مثال کارگ��روه مقابله با 
آلودگی هوا در محیط زیست و یا کارگروه مقابله با سیل که 

در آب منطقه ای مستقر است.

فرمانده نیروی انتظامی آخرین وضعیت رس��یدگی به 
پرونده معافیت فوتبالیس��ت ها را تش��ریح کرد.سردار 
اس��ماعیل احمدی مق��دم در مورد آخری��ن وضعیت 
رس��یدگی به پرون��ده کارت پایان خدم��ت تعدادی از 
فوتبالیست ها، گفت: قانون مسیر معافیت ها را مشخص 
کرده اس��ت و برخ��ی ممکن اس��ت معافی��ت کفالت، 
تحصیلی و پزش��کی بگیرند.وی با بیان اینکه تیم های 
پزشکی بررسی معافیت پزشکی افراد را بر عهده دارند 

گفت: آنهایی که گواهی معافیت پزش��کی گرفتند در 
صورت اعتراض به شورای عالی پزشکی ارجاع و در این 
شورا که اعضای آن بر اس��اس قانون مشخص هستند 
بررسی می شود.وی با بیان اینکه در حال حاضر فضای 
رس��انه ای پیرامون این قضیه با این حجم در مورد این 
موضوع، مورد تایید ما نیست، گفت: مدارک حدود 11۰ 
نفر به پلیس ارائه شده است و بررسی های الزم در این 
زمینه آغاز شده است و پس از بررسی ها مشخص شد که 
معافیت تعدادی از این افراد مش��کلی ندارد و مابقی در 

حال بررسی است.
وی در مورد تشکیک معافیت پزش��کی فوتبالیست ها 
گفت: ممکن است افراد گواهی مخدوش برای معافیت 
خود ارائه کنند و اصالت اس��ناد پایه ای��ن پرونده ها در 
حال بررسی اس��ت.به گفته فرمانده ناجا، حجم مسئله 
بگونه ای که در رسانه ها مطرح شده نیست.وی با بیان 
اینکه پرونده حدود 2۰ نفر تا حاال رسیدگی شده است و 
موردی نداشتند و معافیت آنها را تایید می کنیم، گفت: 

مدارک مابقی افراد در حال بررسی است.

 

 قاضی بازنشس��ته دی��وان عالی کش��ور م��ی گوید که
 ش��وهر کش��ی عوامل مختلفی دارد اما بیشتر علت آن 
به خاطر نداش��ت حق طاق زنان اس��ت و ای��ن قانون 
باید اصاح شود.تا چند سال پیش همسرکشی جرمی 
مردانه بود و زنان تنها قربانیان این خشونت خانوادگی 
بودند، اما مطابق آخرین بررس��ی ها، تع��داد زنانی که 
شوهرشان را می کش��ند در حال افزایش است. دالیل 
مختلفی برای این موضوع عنوان می شود اما بیشتر آنها 
به خاطر ناتوانی در گرفتن طاق اس��ت. این زنان وقتی 
از قاضیان دادگاه نتیجه نم��ی گیرند، کوتاهترین راه را 
انتخاب می کنند. اکرم پورنگ، قاضی بازنشسته دیوان 
عالی کش��ور دریاین باره می گوید: طبق قوانین ایران، 

طاق از اختیارات مرد است و در صورتیکه زن متقاضی 
جدایی باشد، متاسفانه باید روند طوالنی وطاقت فرسای 
چندس��اله ای را بگذراند و در نهایت با بخشیدن تمامی 
حقوق م��ادی و از دس��ت دادن فرزندانش ب��ه زندگی 

مشترک پایان دهد.
در بس��یاری از مواقع ه��م این روند به ق��دری طوالنی 
می شود که زن خسته می شود و ناچار است که دوباره به 
همان زندگی بازگردد. از طرفی بیشتر زنان شوهرکش 
خانه دار هس��تند و اس��تقال مالی ندارند برای همین 
امکان زندگی جدا را ندارد. وی در پاس��خ به ایین سوال 
که آیا نمی توان اثبات کرد که این نوع قتلها برای دفاع 
بوده اس��ت ادامه می دهد: اگر قتل در زمان اختاف و 
کتک کاری باشد باید اثبات شود زن دردفاع از خودش 
شوهرش را کشته است اما در اغلب این پرونده ها، زن با 
کمک و همدستی دوست پسر یا فرد دیگری شوهرش 
را می کش��د و برای همین محکوم ب��ه معاونت در قتل 

می شود.
مثا من پرونده ای داش��تم که زن با ش��وهرش مشکل 
داش��ت اما چ��ون ام��کان ط��اق نداش��ت و دادگاه با 
درخواست او موافقت نمی کرد برای همین با همدستی 
دوست پس��رش شوهرش را کش��ت. برای شوهر کشی 
عوامل زیادی وج��ود دارد که اگ��ر از عوامل اجتماعی، 
اقتصادی و روانی بگذریم بیشترین دلیل همین نداشتن 

حق طاق برای زنان است.

 

در تمام روزهای سال پارک طبیعی ناژوان به عنوان ریه 
شهر اصفهان با تهدید جدی هیوالی آتش روبه رواست؛ 
مدتی است اصفهانی ها تا نیمه های ش��ب از ماندن در 
کنار طبیعت ناژوان دل نمی کنند؛ اما صحنه دلخراشی 
که این روزها در کنار این ذوق زدگی ش��هروندان وجود 
دارد تهدی��د غول آت��ش در پ��ارک طبیعی ن��اژوان به 
عنوان ریه نصف جهان اس��ت.بر اس��اس ماده ۴5 قانون 
 حفظ و احیای منابع طبیعی آت��ش زدن در جنگل ها و 
پارک ه��ای طبیعی ک��ه بدون اخ��ذ اج��ازه و نظارت 
 دقیق ماموران مربوطه کامًا ممنوع اس��ت، در صورت

 بی مباالتی یا ایجاد حریق در این مکان ها فرد مرتکب 
در مراجع قضایی یا شعب دادگاه ها به حبس تادیبی از 

دو ماه تا یک س��ال محکوم خواهد ش��د.به استناد اصل 
ماده ۴۶ قانون حفظ و احیای مناب��ع طبیعی هر فردی 
که مبادرت به روش��ن کردن آتش در تنه درختان کند، 
به زندان از س��ه ماه تا مدت یک سال محکوم خواهدشد 
و برای صدم��ه زدن به یک اصله درخ��ت جنگلی که در 
جریان برافروختن آتش از بین رفته به پرداخت جریمه 
نقدی محکوم می ش��ود؛ در ماده ۴۷ قان��ون مذکور نیز 
آمده که اگر فردی در س��طوح جنگل و مرتع به صورت 
عمد آتش سوزی به وجود آورد، ش��عب دادگاه مجرم را 
به زندان مجرد از سه ماه تا 1۰ سال محکوم خواهد کرد.

عضو کمیس��یون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری 
 اطاعات ش��ورای اس��امی ش��هر اصفهان در این باره

 می گوید: هرگونه بر پایی آتش در پارک طبیعی ناژوان 
ممنوع است و باید این موضوع به شهروندان هشدار داده 

شود تا نسبت به این بی مباالتی توجه کنند.
عباس حاج رسولیها آتش زدن در ناژوان را تهدید جدی 
می داند و می افزاید: در صورتی که پارک طبیعی ناژوان 
دچار حریق شود خسارات جبران ناپذیری وارد می شود؛ 
لذا الزم است گش��ت های ویژه از این معضل جلوگیری 
کنند و از بروز خسارات مالی و جانی پیشگیری نمایند. 
حوزه خدمات شهری اصفهان نیز در پارک طبیعی ناژوان 
امکانات و تجهیزات ایمنی برای طب��خ غذا فراهم کرده 
اس��ت و این مبلمان ش��هری در طول هفته پاسخگوی 

مراجعه کنندگان به این پارک می باشد.

قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور

زنان شوهر کش افزایش یافتند
تهدید جدی برای ریه شهر

سه ماه تا 1۰ سال محکومیت برای آتش اندازی در ناژوان
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روش این تیم به عنوان 
شیوه ای نوین در کشور 

در کمیته مراقبت 
های پیشرفته حیاتی 

نوزادان در وزارت 
بهداشت مطرح و در 

صورت تصویب نهایی 
به عنوان الگو به سایر 

استان ها و دانشگاه 
های علوم پزشکی 

معرفی می شود



اخبار کوتاهيادداشت

 اختصاص تسهیالت ويژه به 
بسیج مهندسان صنعتی

رئیس سازمان بسیج مهندسین صنعتی استان اصفهان گفت: 
تسهیالت بس��یج مهندس��ان صنعتی اصفهان به طرح های 
اقتصادی برطرف کننده مش��کالت اقتصاد کشور همزمان با 

سراسر استان های کشور ارائه می شود.
مجید حمزه با اش��اره به اقدامات سازمان بس��یج سازندگی 
استان اصفهان اظهار کرد: در تالش هس��تیم که کانون های 
صنعت و معدن را به این معادن اتصال داده و بهره برداری های 
بیش��تری ازنظر اقتصادی و نیز از جهت علمی و فنی 2 طرف 

داشته باشیم.
وی با اشاره به حمایت های سازمان بسیج مهندسین صنعتی 
اس��تان اصفه��ان از تولیدکنندگان افزود: س��ازمان بس��یج 
مهندس��ین صنعتی از مهندس��انی که ابتکاری داش��ته که 
بتواند برای سازندگی کش��ور مؤثر بوده و مشکلی را از مسائل 
اقتصادی کش��ور حل کند حمایت می کند. رئیس س��ازمان 
بسیج مهندس��ین صنعتی اس��تان اصفهان بیان کرد: در این 
راستا مباحث علمی و پژوهشی با مجموعه های دانشگاه های 
اصفهان، دانش��گاه صنعتی، ش��هرک های علمی تحقیقاتی 

ارتباط داریم و پشتوانه علمی پژوهشی آن ها هستیم.
وی خاطرنش��ان کرد: عالوه بر مش��اوره و مباح��ث علمی به 
آن ها تسهیالت پرداخته و سعی بر این است که محصولشان 
را به تولید برس��انیم. حمزه تصریح کرد: تس��هیالت حداقل 
 اشتغال زایی است که بسیج س��ازندگی معرفی می کند که از

 5 میلیون توم��ان ت��ا 50 و 100 میلیون تومان نیز اس��ت و 
بستگی به طرح و قابلیت اجرایی آن دارد.

وی با اش��اره به کلینیک صنعتی س��ازمان بسیج مهندسین 
صنعتی استان اصفهان گفت: با ش��رکت های بزرگ اصفهان 
ازجمله ذوب آهن، فوالد مبارکه پاالیش��گاه و نیروگاه جلسه 
داش��ته ایم و درزمینه مش��اوره به واحده��ای صنعتی کمک 

می کنیم.

 بیش از ۴۴ هزار تن گندم 
در اصفهان خريداری شد

۴۴ هزار و ۳2۴ تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان در فصل 
برداشت امسال به نرخ تضمینی از سوی اداره غله و بازرگانی و 

سازمان تعاون روستایی استان اصفهان خریداری شد.
خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۹1-۹2 حدود شش هزار 
تن بوده است.برداش��ت گندم در اس��تان اصفهان با توجه به 
شرایط آب وهوایی از اوایل خردادماه آغاز و تا اواخر شهریورماه 

ادامه می یابد.
تاکنون محصول ۳۹ هزار و 1۴0 هکتار گندم آبی با تولیدی 
معادل 1۷0 هزار و ۶۴۴ تن و ۷ هزار و ۶10 هکتار گندم دیم با 

تولیدی معادل سه هزار و ۹۹۶ تن برداشت شده است.
پیش بینی می ش��ود ب��ا پایان فصل برداش��ت از کل س��طح 
قابل برداشت استان اصفهان شامل 51 هزار و 1۳5 هکتار زیر 
کشت گندم آبی و 1۷ هزار و 50 هکتار زیر کشت گندم دیم 

نزدیک به ۶2 هزار تن خرید تضمینی انجام شود.
قیمت خرید تضمینی گندم 10 ه��زار و 500 ریال برای هر 
یک کیلوگرم تعیین شد که نسبت به سال گذشته حدود ۳5 

درصد افزایش داشته است.
همچنین به منظور حمایت از بخش تولید و کاهش اثرات ناشی 
از خشک سالی و خسارات احتمالی در سال جاری بیش از 1۹ 
هزار هکتار از مزارع جو آبی و حدود ۷00 هکتار جو دیم تحت 

پوشش بیمه صندوق بیمه محصوالت کشاورزی قرار گرفت.

 آغاز برداشت دانه های روغنی
 در استان

 برداشت ذرت، گلرنگ و کلزا از مزارع استان اصفهان آغاز شد.
کشت ذرت از اواسط اردیبهش��ت در شهرستان های فریدن، 
چ��ادگان و فریدونش��هر ش��روع و تا اوای��ل مرداد در س��ایر 

شهرستان ها ادامه یافت.
از سطح فوق حدود 1۸ هزار و 500 هکتار به منظور برداشت 
ذرت سیلویی و یک هزار و 500 هکتار به کشت ذرت دانه ای 
اختصاص یافته است. بر اساس گزارش مدیریت زراعت سازمان 
جهاد کشاورزی اس��تان اصفهان، حدود ۶50 تن بذر هیبرید 
ذرت ارقام ۷0۴، ۶۴0، 5۴0 و ماکسیما بین کشاورزان توزیع 
شد. پیش بینی می شود از سطح زیر کشت بیش از یک میلیون 
تن ذرت س��یلویی و 10 هزار تن ذرت دانه ای برداشت شود. 
بر اس��اس این گزارش، نیاز بخش دام استان به ذرت سیلویی 
س��االنه حدود یک میلیون و ۶00 هزار تن و ب��ه ذرت دانه ای 
حدود ۸00 هزار تن اعالم شده است. در سال زراعی ۹۳، ۹2 
یک هزار و ۳00 هکتار از مزارع شهرستان های آران و بیدگل، 
اردستان، اصفهان، برخوار، س��میرم، مبارکه و لنجان زیر به 

کشت دانه روغنی گلرنگ اختصاص پیدا کرد.

افتتاح 12 پروژه امور برق شمال 
اصفهان در هفته دولت

مدیر امور برق شمال شهرس��تان اصفهان گفت: با اتمام 12 
پروژه کوچک و ب��زرگ بااعتباری بالغ ب��ر 10 میلیارد و ۴00 

میلیون ریال در مدار قرار گرفت.
علیرضا عریضی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در آستانه 
هفته دول��ت قرارگرفته ایم، اظه��ار کرد: این ام��ور به منظور 
برق رسانی به مشترکین جدید، رفع حریم، همکاری گسترده با 
شهرداری مناطق محدوده امور به منظور جابه جایی تأسیسات 
معارض و زیباسازی مبلمان ش��هری، ۶ کیلومتر شبکه فشار 
متوس��ط و ضعیف زمینی و هوایی را در دستور کار خود قرار 
داده اس��ت.وی اف��زود: مهم ترین پروژه های ص��ورت گرفته 
احداث روشنایی خیابان فرزانگان میدان المپیک، جابه جایی 
تأسیسات معارض در خیابان بعثت و خیابان هسا بلوار آزادگان 
است.مدیر امور برق شمال شهرستان اصفهان تصریح کرد: سه 
باب پست و ترانسفورماتور زمینی و هوایی نیز در خیابان های 
گلستان، خیابان مولوی و خیابان فالطوری از دیگر پروژه های 
قابل افتتاح در این هفته هست.وی در پایان اظهار داشت: 12 
پروژه امور برق شمال شهرستان اصفهان هزینه ای بالغ بر 10 

میلیارد و ۴00 میلیون ریال در بر داشته است.

۴
سکه در اصفهان ۹۵۲ هزار تومان معامله شد

    با کاهش بهای دالردیروزهر قطعه سکه تمام بهار آزادی در اصفهان با کاهش ۴ هزار تومانی ۹52 هزار 
تومان معامله شد.دیروزدر بازار اصفهان قیمت هر نیم سکه ۴۷۹ هزار تومان، ربع سکه 2۷۳ هزار تومان 

و سکه گرمی 1۷5 هزار تومان اعالم شد. 
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معاون اقتصادی و مالی ش��رکت ف��والد مبارکه اصفهان 
گفت: س��رمایه فوالد مبارکه اصفهان ب��ا تصویب مجمع 
عمومی فوق العاده این شرکت از ۳۶ هزار میلیارد ریال به 
50 هزار میلیارد ریال افزایش یافت.امیرحسین نادری با 
اشاره به اینکه این شرکت در اسفند س��ال ۸5 با سرمایه 
15 هزار و ۸00 میلیارد ریال در بورس عرضه ش��د، بیان 
داشت: سرمایه این شرکت در سال ۸۹ با 10 هزار میلیارد 
ریال افزایش به 25 ه��زار و ۸00 میلی��ارد ریال افزایش 
یافت و در مرحل��ه دوم در س��ال ۹2 با 10 ه��زار و 200 
میلی��ارد ریال افزایش این س��رمایه به ۳۶ ه��زار میلیارد 
ریال رس��ید. وی اظهار داش��ت: با ثبت افزایش س��رمایه 

 فعلی، سرمایه ش��رکت از زمان پذیرش در بورس تاکنون
 21۶ درص��د افزایش یافت��ه و ج��زو چن��د ش��رکت 
نخس��ت بازار ب��ورس ب��ه لح��اظ ارزش بازار محس��وب 
می ش��ود.معاون اقتص��ادی و مال��ی ش��رکت ف��والد 
مبارک��ه اصفه��ان خاطرنش��ان ک��رد: از 1۴ ه��زار 
 میلی��ارد ری��ال افزای��ش س��رمایه تصویب ش��ده مبلغ

 12 ه��زار و 500 میلی��ارد ری��ال از مح��ل مطالب��ات و 
آورده نقدی س��هامداران )معادل ۳۴/۸ درص��د( و بقیه 
به میزان ی��ک ه��زار و 500 میلیارد ری��ال )معادل ۴/2 
درصد( از محل س��ود انباش��ته تأمین ش��ده اس��ت.وی 
انجام طرح توس��عه ناحیه فوالدس��ازی و نورد پیوس��ته 
س��با را از اهداف فوالد مبارکه درزمینه افزایش س��رمایه 
 برش��مرد و اضاف��ه ک��رد: ط��رح توس��عه فوالد س��با از

 2۶ مرداد س��ال ۹0 تنفیذ و عملیات اجرایی آن در یکم 
مهرماه همان سال آغاز شد.

نادری ادام��ه داد: این طرح به منظ��ور افزایش ۷00 هزار 
تن به ظرفی��ت یک میلی��ون و ۴00 هزار ت��ن ورق گرم 
صورت گرف��ت که به منظ��ور دس��تیابی به ای��ن هدف، 
احداث تجهیزات جدید فوالدس��ازی، ایجاد یک ماشین 
ریخته گری و تکمیل تجهیزات خط نورد و واحدهای جنبی 

و تأسیساتی در دستور کار قرار گرفت.

 

روابط عمومی بانک مرکزی اعالم کرد: متقاضیان تعیین 
شعبه شده در س��امانه تسهیالت قرض الحس��نه ازدواج، 
حداکثر ظرف 12 روز کاری نسبت به تکمیل مدارک خود 

اقدام نمایند.
روابط عمومی بان��ک مرکزی جمهوری اس��المی ایران، 
با صدور اطالعی��ه ای اعالم کرد: بر اس��اس پیگیری های 
به عمل آم��ده از بانک های عامل برای تس��ریع در اعطای 
تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج، تفاهم گردیده اس��ت 
بانک های مذکور حداکثر هم��کاری الزم را در این رابطه 

به عمل آورند.

بر این اس��اس، از متقاضی��ان ثبت نام کننده در س��امانه 
موصوف درخواس��ت می ش��ود ضمن مراجعه به سامانه 
یادش��ده )با کد رهگیری مربوط��ه( درصورتی که تعیین 
ش��عبه، حداکثر ظرف 12 روز کاری به ش��عبه مراجعه و 

نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام کنند.
اضافه می نمای��د به علت کث��رت مراجع��ه متقاضیان به 
س��امانه ازدواج بعضاً ممکن اس��ت س��امانه ب��ا تأخیر در 
پاسخگویی مواجه ش��ود که متقاضیان باید در زمان های 
متفاوت، نسبت به ثبت نام یا بررسی آخرین وضعیت خود 
در سامانه اقدام کنند.ضمناً ازآنجایی که برخی از بانک ها 
در بعضی اس��تان ها با تراک��م ثبت ن��ام متقاضیان مواجه 
هس��تند، درصورتی که ثبت نام متقاض��ی جدید، اعطای 
تس��هیالت با تأخیر چندماهه روبه رو خواهد ش��د. بر این 
اس��اس بانک هایی که با کثرت متقاضی اس��تانی در صف 
روبرو هستند، امکان ثبت نام جدید در س��امانه را ندارند 
و متقاضیان جدید باید از بین بانک های فعال در سامانه، 

نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
 خاطرنشان می س��ازد از عید سعید فطر )تاریخ 11 مرداد 
امسال( تا پایان روز سه ش��نبه مورخ 1۴ مردادماه بالغ بر 
11.525 فقره تسهیالت از سوی بانک های فعال در سامانه 

ازدواج به متقاضیان پرداخت شده است.

روابط عمومی بانک مرکزی اعالم کرد:

مهلت 12 روزه به متقاضیان وام ازدواج
معاون اقتصادی و مالی شرکت فوالد مبارکه اصفهان خبر داد:

افزايش سرمايه فوالد به ۵۰ هزار میلیارد ريال

رئیس انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران ایران گفت: این انجمن وام 
۳0 و ۴5 میلیون تومانی مسکن خبرنگاران را تا حصول نتیجه نهایی از دولت 

پیگیری می کند.
محمدمهدی دانی در خص��وص پیگیری های انجمن صنف��ی خبرنگاران و 
روزنامه نگاران برای مطالبات صنفی خبرنگاران به ویژه مس��کن که در دولت 
گذشته مطرح شد، گفت: هرس��اله در ایام بزرگداشت روز خبرنگار انبوهی از 
مطالبات به جامانده از خبرنگاران از س��وی فعاالن این صنف مطرح می شود، 
مسئوالن نیز تحت تأثیر این ایام وعده وعیدهایی می دهند ولی درگذر زمان 

این مطالبات به فراموشی سپرده می شود.
وی با یادآوری وعده مسئوالن دولت قبل مبنی بر پرداخت وام ۳0 میلیونی 
خرید و همچنین ۴5 میلیون تومانی برای ساخت مسکن به خبرنگاران، اظهار 
داشت: مدت هاست خبرنگاران در تماس با این انجمن، از سرانجام وام مسکن 
خبرنگاران پرس وجو می کنند و نسبت به عدم اجرایی شدن مصوبه دولت قبل 
در این خصوص گالیه مند هستند.دانی تصریح کرد: انجمن صنفی خبرنگاران 
و روزنامه نگاران که از سال ۹0 فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است، تاکنون 
پیگیری های متعددی در خصوص مطالبات صنفی خبرنگاران داشته و یکی دو 
بار هم نامه رسمی به رئیس جمهور درباره این مطالبات نوشته است. در اقدام 
اخیر هم طی نامه ای به رئیس جمهور بر برخی مطالبات مهم صنفی خبرنگاران 
به ویژه در حوزه مشاغل سخت و زیان آور، معافیت های مالیاتی، بیمه و مسکن 

خبرنگاران تصریح شده است.

رئیس انجمن صنف��ی خبرن��گاران و روزنامه ن��گاران در خصوص مس��کن 
خبرنگاران نیز گفت: این طرح حدود ۴ سال پیش توسط دولت قبل مصوب 
شده، اولین بار توسط وزیر ارشاد دولت گذشته رسانه ای شد و رئیس کل بانک 

مرکزی و وزیر راه شهرسازی وقت هم این مصوبه دولت را تائید کردند.
وی با تصریح اینکه در این طرح قرار بود بیش از 5 هزار خبرنگار ۳0 میلیون 
تومان وام خرید مسکن و ۴5 میلیون تومان وام ساخت دریافت کنند، تصریح 
کرد: این طرح پس ازاینکه در سال ۸۹ در جلسه هیئت دولت تصویب شده بود، 
مصوبه سال ۹1 شورای عالی مسکن را هم گرفت.دانی افزود: با پیگیری هایی 
که انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران از مس��ئوالن دولتی داش��ته، 
مشخص ش��د وزارت ارش��اد، بانک مرکزی و وزارت راه شهرسازی در دولت 
گذش��ته و کنونی علیرغم تصویب این طرح در هیئت دولت و ش��ورای عالی 
مسکن، این مصوبه را هنوز عملیاتی نکرده و بلکه اجرای آن متوقف شده است.

رئیس انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران تصریح کرد: در مرداد سال 
۹1 مدیرکل وقت مطبوعات وزارت ارشاد جزئیات پرداخت تسهیالت مسکن 
خبرنگاران را هم تشریح کرد و در همان روزها رئیس کل بانک مرکزی وقت 
هم وعده داد که پرداخت این تسهیالت در شورای پول و اعتبار تصویب شود.

وی با انتقاد از طوالنی شدن روند اجرای مصوبه دولت برای پرداخت تسهیالت 
مسکن خبرنگاران تا برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری، گفت: تغییر 
دولت هم بهانه ای ش��د تا این مصوبه علیرغم اینکه خبری از لغو آن در دولت 

جدید هم نشنیده ایم، همچنان عملیاتی نشود.

دانی در پایان با تأکید بر اینکه مسکن یکی از مطالبات اصلی خبرنگاران است 
و انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران خود را متعهد می داند تا حصول 
نتیجه، اجرای این مصوبه دولت را پیگیری کند، گفت: البته وزیر ارشاد دولت 
یازدهم هم در گفتگویی که آبان سال گذشته داشت، ضمن تائید این مصوبه، 
مش��کالت مالی دولت را علت تأخیر در پرداخت این تس��هیالت اعالم کرده 
بود ولی انتظار می رود دولت یازدهم مش��کل مس��کن خبرنگاران که از قشر 

زحمت کش کشور هستند، را در اولویت قرار دهد.

رئیس انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران ايران

پیگیری وام 3۰ و ۴۵ میلیون تومانی مسکن خبرنگاران در دستور کار

 مدیر دفتر برنامه ریزی منابع آب ش��رکت مدیریت منابع 
آب ایران گفت: سفره های آب زیرزمینی کشور در وضعیت 

مطلوبی قرار ندارند و درمجموع در وضعیت قرمز هستند.
یعقوب همتی با اش��اره به اینکه درمجموع 500 میلیارد 
مترمکعب ذخایر راهبردی زیرزمینی شناسایی شده بود، 
اظهار داش��ت: از این میزان 200 میلی��ارد مترمکعب آن 
آب های ش��ور و لب ش��ور زیرزمینی در الیه های زیرین و 
۳00 میلیارد مترمکعب نیز منابع آب قابل اس��تفاده است 
که طی س��ال های گذش��ته 100 میلیارد مترمکعب آن 

مصرف شده است.
وی افزود: منابع آب زیرزمینی ذخایر راهبردی ما هستند 
که باید مورداس��تفاده قرار گیرند چراکه این س��فره ها در 
طول سالیان دراز تشکیل شده است و ما در مدت کوتاهی 
از این منابع اس��تفاده کرده ایم.وی بابی��ان تأکید بر اینکه 
تکیه ما باید بر منابع آب تجدیدشونده باشد و کمبودها را 
از بازچرخانی آب جبران کنیم، گفت: متأسفانه 20 درصد 
ذخایر راهبردی سفره های زیرزمینی که دیگر برگشت پذیر 
نیستند، طی سالیان گذشته مورداستفاده قرارگرفته است.

مدیر دفتر برنامه ریزی منابع آب شرکت مدیریت منابع آب 
ایران بابیان اینکه از ۶0۹ محدوده مطالعاتی، 2۹۳ محدوده 
مطالعاتی دشت ممنوعه بوده که توس��عه بهره برداری در 
آن ها ممنوع است، گفت: ۶0 محدوده مطالعاتی دیگر در 
شرف ممنوعه ش��دن قرار دارد که در آینده نزدیک تعداد 
دشت های ممنوعه به ۳5۳ دشت خواهد رسید ضمن آنکه 
55 محدوده مطالعاتی فاقد پتانسیل توسعه بهره برداری 
است.وی یادآور ش��د: از مجموع ۶0۹ محدوده تنها 200 
مح��دوده در وضعیت متع��ادل وج��ود دارد یعنی میزان 

برداشت و تولید آب در آن ها برابر است.
همتی در ادامه مجم��وع تخلیه س��فره های زیرزمینی را 
س��االنه حدود ۶۴ میلیارد مترمکعب عنوان کرد و گفت: 
12.5 میلیارد مترمکعب از طریق چشمه ها، ۴.۷ میلیارد 
مترمکعب از طریق قنات ه��ا و ۴۷ میلیارد مترمکعب نیز 
از طریق چاه ها برداش��ت می ش��ود.وی تصری��ح کرد: از 
سال آبی ۷۷-۷۶ تا س��ال آبی ۹1-۹0 افزون بر استفاده 
از آب های تجدیدشونده، از س��فره های زیرزمینی اضافه 
برداشت انجام شده اس��ت که کسری مخزن ها تا سال آبی 
۸۷-۸۶ افزایش��ی بوده اما پس از ۸۷-۸۶ روند کاهش��ی 
به خ��ود گرفته اس��ت.مدیر دفتر برنامه ری��زی منابع آب 
ش��رکت مدیریت منابع آب ای��ران خاطرنش��ان کرد: به 
دلیل اضافه برداشت هایی که در سال های گذشته صورت 
 گرفته، متأس��فانه ت��وان آبده��ی س��فره ها کاهش یافته 

است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان گفت: از دیروز مقرر شد که بعد از ارسال 
اخطار قطعی آب شرب برای مشترکان پرمصرف اصفهانی و سرپیچی آن ها از این هشدار، 

آب شرب این مشترکان قطع شود.
هاشم امینی با اشاره به این مطلب، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۶50 
هزار مشترک آبفا در استان اصفهان اس��ت که ازدیروز به پرمصرف ترین آن ها اخطار قطع 
انشعاب آب دادیم.وی افزود: ما تاکنون به 5۳ هزار مشترک پرمصرف در استان که ۹0 درصد 
از آن ها در شهر اصفهان ساکن هستند، اخطار قطع دادیم و درصورتی که تا 2۴ ساعت رعایت 
الگوی مصرف آب را نکرده و به نحو درستی صرفه جویی نکنند آب شرب آن ها به طور موقت 
در ساعات پیک مصرف قطع خواهد شد.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
تصریح کرد: ما در تیر سال جاری مشترکان پرمصرف را شناسایی کرده و اخطاریه ای مبنی 
بر این کار برای آن ها ارسال کردیم و مقرر ش��د تا چند روز آینده آب شرب پرمصرف ترین 

آن ها قطع شود.وی تأکید کرد: اگر آب شرب 50 تا 100 مشترک پرمصرف استان و شهر 
اصفهان قطع شود دیگر مشترکان نیز الگوی مصرف بهینه آب را رعایت  می کنند.امینی به 
متصدیان اجرای طرح قطعی آب مشترکان پرمصرف اشاره کرد و بیان داشت: حوزه های 
معاونت خدمات مش��ترکان و معاونت خدمات بهره برداری ش��رکت آب و فاضالب استان 
اصفهان مسئول اجرای این طرح هستند.وی گفت: اجرای طرح قطع آب مشترکان پرمصرف 
استان اصفهان تا زمانی که روند افزایش دما و افزایش مصرف آب ادامه داشته باشد، اعمال 

خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اش��اره به کاهش مصرف آب در استان، 
تصریح کرد: تاکنون هم استانی ها در خصوص مصرف آب شرب همکاری خوبی با این شرکت 
داشته اند به طوری که میزان مصرف آب شرب استان در تیر امسال نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته 2 میلیون مترمکعب کاهش یافته است.

مدير دفتر برنامه ريزی منابع آب ايران هشدار داد:

افزايش شمار دشت های ممنوعه کشور

مديرعامل شرکت آبفای استان اصفهان خبر داد:

آب مشترکان پرمصرف قطع می شود

سفره    دل زمین ، خالی از آب
16 خودروساز، 3 شرکت لیزينگ کننده 

خودرو!

 بهره تسهیالت پرداختی در 
لیزينگ ساالنه 22 درصد است

باوجود فعالیت حدود 1۶ خودروس��از در کش��ور تنها 
سه خودروساز دارای ش��رکت های لیزینگ خودرویی 

فعال هستند.
 افزایش قیمت خودرو در حدود دو س��ال اخیر قدرت 
خرید مصرف کنن��دگان در این ح��وزه را کاهش داده 
است.البته برخی ش��رکت های خودروس��از از طریق 
ش��رکت های لیزینگ زیرمجموعه خ��ود و همچنین 
برخی دیگ��ر نیز از طریق فروش اقس��اطی س��عی در 

افزایش فروش محصوالتشان دارند.
در این زمینه باوجود فعالیت حدود 1۶ خودروساز در 
کشور تنها سه خودروساز دارای شرکت های لیزینگ 

خودرویی فعال هستند.
ش��رکت لیزنی��گ ایرانی��ان متعلق به گ��روه صنعتی 
ایران خودرو، ش��رکت لیزینگ رایان س��ایپا متعلق به 
گروه خودروس��ازی س��ایپا و ش��رکت بهمن لیزینگ 
متعلق به گروه خودروسازی بهمن کار فروش اقساطی 

محصوالت این خودروسازان را انجام می دهند.
خودروس��ازان از افزایش فروش لیزینگی محصوالت 
خود خب��ر می دهن��د به گون��ه ای که چن��دی پیش 
گروه خودروس��ازی س��ایپا از افزایش فروش لیزینگی 

خودروهای تولیدی این شرکت خبر داد.
علی حاجی کاظم لواسانی مدیرعامل شرکت لیزینگ 
ایرانیان  نیز در گفت وگو با ایس��نا از افزایش استقبال 
مصرف کنن��دگان از طرح های ف��روش لیزینگی خبر 
می ده��د.وی می گوید: فعالیت ش��رکت های لیزینگ 
در کنار خودروس��ازان بسیار مناسب اس��ت. این کار 
از یک س��و کمکی اس��ت به تولیدکننده ب��رای ایجاد 
تع��ادل دررون��د عرض��ه و تقاض��ای محص��والت و 
از س��وی دیگر نیز کمکی اس��ت ب��ه مصرف کنندگان 
تا بتوانند خ��ودروی موردنی��از خ��ود را تأمین کنند.
 مدیرعام��ل ش��رکت لیزین��گ ایرانیان بابی��ان اینکه

 بهره تسهیالت پرداختی در طرح لیزینگ ساالنه 22 
درصد است، تصریح می کند: استقبال مصرف کنندگان 

از فروش لیزینگی خودروها افزایش یافته است.
در این زمینه کارشناسان معتقدند که افزایش قیمت 
خودرو در دو س��ال اخیر و به موازات آن کاهش قدرت 
خرید مصرف کنندگان داخلی موجب ش��ده تا انگیزه 
خریداران برای خری��د اعتب��اری خودروهای داخلی 

افزایش یابد.



یادداشت

رحی��م مخدوم��ی گف��ت: ۱۰ عن��وان از مجموع��ه کتاب ه��ای زندگینام��ه 
 »ش��هدای اصناف کش��ور« ۳ ش��هریور س��ال ج��اری در کنگ��ره ش��هدای اصناف

 رونمایی می شود. 
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 رونمایی10 عنوان کتاب زندگینامه »شهدای اصناف کشور
هفتیادداشت

 کارگاه »  اتوبیوگرافی تخیلی « 
برگزار می شود

کارگاهی ب��ا عن��وان » اتوبیوگرافی 
تخیلی « از سوی مرکز آفرینش های 
ادبی قلمس��تان، وابس��ته به سازمان 
فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 

برگزار می گردد.
مدیر مرکز قلمس��تان ضم��ن اعالم 
این خبر گفت: این کارگاه به آموزش 
سبک تازه ای از زندگی نامه نویسی می پردازد که به تازگی در 

کشور فرانسه مطرح شده است.
مرتضوی افزود: مدرس این کارگاه استاد بهمن نامور مطلق، از 
اساتید دانشگاه شهید بهشتی تهران و معاون سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری کش��ور هست. گفتنی 
 اس��ت؛ این کارگاه در دو جلس��ه، در روزهای 2۳ مردادماه و

 6 شهریورماه سال جاری از س��اعت ۱۰ صبح تا 5 بعدازظهر 
برگزار می گردد. عالقه مندان می توانند جهت ثبت نام در این 
کارگاه تا 2۱ مردادماه، به مرکز آفرینش های ادبی قلمس��تان 
واق��ع در خیابان عالمه امین��ی، باغ غدیر، س��اختمان الغدیر 

مراجعه نمایند.

 برنامه ریزی اشتراک نیم بهای 
مطبوعات برای مردم

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی اس��تان 
اصفهان گفت: اش��تراک نیم بهای مطبوعات ب��رای مردم در 
دست برنامه ریزی است.سید محمد قلمکاریان در آیین تجلیل 
از خبرنگاران شهرستان لنجان در مجموعه فرهنگی شهرداری 
باغ بهادران افزود: در قالب این برنامه 5۰ درصد حق اشتراک 
مطبوعات از مشترکان اخذ و 5۰ درصد دیگر توسط اداره کل 

ارشاد استان اصفهان پرداخت می شود.

راه یابی 78 اثر به بخش نهایی 
جشنواره طنز

دبیر اجرایی هش��تمین جش��نواره سراس��ری طنز س��وره از 
راه یابی ۷۸ اثر هنری در هش��ت رش��ته خبر داد.علی قربانی 
افزود: فراخوان این جش��نواره از اواخر پاییز سال گذشته آغاز 
شد و بعد از مهلت ارس��ال آثار، 25۸۰ اثر از ۷2۰ هنرمند به 
 دبیرخانه ارسال شد که 2 هزار و 2۰۷ اثر مربوط به بخش آزاد و

 ۳۷۴ اثر مرتبط با بخش ویژه است.وی افزود: از این میان ۷۸ 
اثر به بخش نهایی راه یافت که هفت اثر درزمینه داستان کوتاه، 
 ۸ ش��عر، 22 اثر درزمینه عکس، ۱6 اثر در حوزه فیلم کوتاه، 
۱۰ مقاله، ۹ نثر و ش��ش نمای��ش اس��ت.چهار کارگاه درباره 
نمایش طنز، نثر، داستان و استندآپ کمدی در سالن مرحوم 
حسین فردی تاالر اندیشه برگزار می شود و 22 عکس برگزیده 

نیز در گالری سوره به نمایش درمی آید.

مستند»میراثی از سناباد« ساخته شد
مجموعه مستند 2۸ قسمتی »میراثی از سناباد« با رویکرد معرفی 

صنایع دستی استان خراسان رضوی ساخته شد.
 طراح، نویسنده و تهیه کننده این مجموعه مستند گفت: در مستند 
میراثی از سناباد سعی شده تا صنایع دستی شهرهای استان خراسان 
رضوی بویژه مشهد مقدس که درحال فراموشی و منسوخ شدن است 
را به تصویر بکشاند.سید علی اصغر امیری نسب اظهار داشت: سناباد 

نام دهکده ای است که امام رضا )ع( در آن وارد شد.
وی ادامه داد: 2۰ قسمت از این مجموعه، معرفی صنایع دستی رایج 

در زمان ولیعهدی امام هشتم شیعیان جهان )ع( است.
این هنرمند کاشانی تصریح کرد: در مس��تند میراثی از سناباد، به 
معرفی صنایع دستی چون چاروق دوزی، زیورآالت سنتی، سوخت 
چرم، صحافی سنتی، انگشترس��ازی، احجام فلزی، احجام سنگی 
مانند س��نگ هرکاره می پردازد.وی با اشاره به استفاده از موسیقی 
اصیل خراسانی در ساخت این مجموعه مس��تند اظهار داشت: به 
احتمال زیاد این مجموعه مستند از شبکه چهار سیمای جمهوری 
ایران برای عالقمندان پخش خواهد شد.امیری نسب خاطرنشان 
کرد: درحال حاضر برای س��اخت مجموعه مس��تندی در رابطه با 
صنایع دستی اس��تان های یزد، س��نندج و همدان درحال برنامه 

ریزی هستیم.

دبیر اجالس و جشنواره بین المللی میراث 
فرهنگی ناملموس

ترویج و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت 
از مهم ترین اهداف جشنواره

مسعود حسین میرزایی ،دبیر اجالس و جشنواره بین المللی میراث 
 فرهنگی ناملم��وس )ICCN2۰۱۴(، در نشس��تی مش��ترک با

 محبوب شهبازی مدیر کل مرکز اسناد و ایثارگران کشور و مدیران 
بنیاد شهید و امور ایثارگران، به بررسی موضوع دفاع مقدس، شهادت 
و معرفی اس��طوره های دفاع مق��دس به عنوان یک��ی از مهم ترین 
عرصه های تجلی می��راث فرهنگی ناملم��وس در حفظ ارزش ها و 

باورهای دینی و ملی جمهوری اسالمی ایران پرداختند.
حسین میرزایی در حاشیه این نشست، بر ضرورت تحقق منویات 
مقام معظم رهبری در خصوص ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید 
کرد و گفت: بیان رشادت ها و از خودگذشتگی های رزمندگان در 
هشت سال دفاع مقدس و حفظ و ترویج این فرهنگ در جامعه، در 

برنامه های اجالس و جشنواره، دارای جایگاه ویژه ای است.
وی افزود: دبیرخانه اجالس و جشنواره، ترویج فرهنگ دفاع مقدس، 
ایثار و شهادت و سبک زندگی رزمندگان و سرداران بزرگ، مادران 
و همسران فداکار شهدا را در اولویت برنامه های فرهنگی خود قرار 
داده است.در این جلسه مقرر شد از دس��تاوردهای فرهنگ ایثار و 

شهادت، رونمایی شود.

 

تصویری که از زندگی روزمره شاعران، نویسندگان و 
هنرمندان اروپایی داده می شود، مانند زندگی آزاد و 
بی دغدغه ای اس��ت که تنها عقاید و بلندپروازی های 

ذهن خالق این مشاهیر آن را محدود می کند.
زندگی به دوراز دغدغه های شهرنش��ینی، متروهای 
شلوغ، مش��اغل تکراری دغدغه حقوق ماهانه، و تنها 
مسئله ای که این هنرمندان الزم دارند که درباره آن 
تصمیم گی��ری کنند تعیین زمان اس��تراحت و زمان 
کار دلخواه آن هاس��ت.اما تحقیقی که درباره زندگی 
روزمره و شرایط اجتماعی و اقتصادی دوران زندگی 
برخی هنرمندان مش��هور انجام شده، تصور عامه را از 

زندگی و عادات روزمره این مشاهیر رد می کند.
این تحقی��ق که پیرام��ون نحوه زندگ��ی هنرمندان 
بزرگی چون بتهوون، ویکتور هوگو یا حتی پیکاس��و 
صورت گرفته، نش��ان می دهد نه تنها این افراد وقت 
چندانی برای خوش گذرانی نداشته اند، بلکه باید مانند 
سایر نابغه های آن دوران بخش عمده از وقت خود را 
صرف کارهایی می کردند که به شکل کسل کننده ای 
تکراری، یکنواخت و درعین حال غیرقابل تغییر بوده 
است.این گزارش برگرفته از کتاب »تشریفات روزمره؛ 
هنرمندان چگونه زندگی می کنند؟« است که در سال 
2۰۱۳، نویسنده و روزنامه نگار آمریکایی بانام ماسون 

کوری منتشر کرد.

 

این روزنامه نگار بر اس��اس نامه های دوس��تانه، آثار و 
دست نوشته های این مش��اهیر، وقت زیادی را صرف 
مطالعه زندگی آن ها برای جمع آوری این مستندات 
کرد.»اونوره دو بالزاک«، س��اعت شش بعدازظهر به 
رختخواب می رفت و در ساعت یک بامداد برای شروع 

شیفت کاری اش از خواب بیدار می شد. 
وی پس از هشت تا ۹ ساعت کار مداوم در ساعت سه 
بعدازظهر به خانه بازمی گش��ت و حدود سه ساعت تا 
موقع خواب فرصت استراحت و پرداختن به کارهای 

ادبی اش را داشت.
فرانتس کافکا نی��ز به کار کردن در ش��ب عالقه مند 
بود، با این تفاوت که ساعت کاری او از ۱۰ شب شروع 

می شد و تا شش صبح ادامه پیدا می کرد.
»ولتر« اما ش��ب، روز و بعدازظهر خود را سرگرم کار 
بود و درعین حال حدود شش ساعت در روز را صرف 

پرداختن به کارهای هنری اش می کرد.
 ولتر تنها چهار ساعت در طول شبانه روز می خوابید.

تع��داد اندکی از هنرمن��دان وقت خ��ود را به ورزش 
اختصاص می دادند و می توان گف��ت تقریباً هیچ یک 
از این هنرمندان عالقه ای به ورزش های صبحگاهی 
نداش��تند. بااین حال ویکت��ور هوگو از س��اعت یک 
بعدازظهر تا س��اعت س��ه، هرروز ب��ه ورزش کردن 
می پرداخت.ناباکوف و بتهوون نیز نیم س��اعت تا یک 

س��اعت از بعدازظهر خود را صرف ورزش می کردند و 
کافکا ترجیح می داد در اوایل ش��ب به ورزش کردن 
بپردازد.ام��ا پابلو پیکاس��و معم��والً تا اواس��ط ظهر 

می خوابید و از بعدازظهر کار خود را شروع می کرد.
گوس��تاو فلوبر نیز کتاب های خواندنی مانند »مادام 
بووآری« را در تاریکی ش��ب ها از س��اعت ۱۰ تا سه 
نیمه ش��ب و یا از س��اعت س��ه ظهر تا هش��ت شب 
می نوش��ت. س��بک زندگی این نویس��نده به زندگی 
پیکاسو شبیه است، با این تفاوت که فلوبر برای حفظ 
سالمتی خود حدود یک ساعت از ظهرها را به ورزش 

کردن اختصاص می داد.
درنهایت تنها »ویس��تن هیو آودن«، شاعر انگلیسی 
و بنجامی��ن فرانکلین، ریتم زندگی ش��ان با آنچه که 
عامه مردم آن را ی��ک روش زندگی معمول می دانند 
مطابقت داشت: یک ش��ب خواب کامل هفت ساعته، 
سه زمان اس��تراحت در طول روز و دو شیفت کاری 
صب��ح و بعدازظهر.همچنی��ن هاروک��ی موراکامی، 
نویسنده کتاب »کافکا در کرانه« که عالقه خاصی به 
دویدن دارد، رأس ساعت ۹ شب به رختخواب می رود 
و ساعت چهار صبح برای خلق آثار برجسته اش بیدار 
می ش��ود. او تا س��اعت ۱2 ظهر بی وقفه روی کارش 
تمرکز می کند و سپس از س��اعت یک تا ۹ شب را به 

استراحت می پردازد.

»تشریفات روزمره؛ هنرمندان چگونه زندگی می کنند؟«

سَرکی به زندگی خصوصی کافکا، موراکامی، پیکاسو و ...

موراکامی

پیکاسو

کافکا

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

مفاد آرا 
240337 آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

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

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
رای شماره  139360302032000208 مورخه 1393/03/11 خانم بتول وثوق فرزند 
عبدالحسین ششدانگ یک درب خانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 18 فرعی از یک 
انتقالی  مترمربع   473/86 مساحت  به  اصفهان  ثبت  هفده  بخش  علیا  دهستان   اصلی 

مع الواسطه بطور عادی از طرف شوکت مسکین.
یزدانی  ا...  امین  آقای   1393/03/21 مورخه   139360302032000228 شماره  رای 
اردستانی فرزند حسن ششدانگ یک درب باغ بر روی قسمتی از پالک 3763 فرعی از 
یک اصلی اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 594/22 مترمربع انتقالی رسمی 

از طرف حسین نژاد کریم و غیره 
صالح  پور  حسین  آقای   1393/03/11 مورخه   139360302032000207 شماره  رای 
کچومثقالی فرزند محمدآقا ششدانگ یک باب ساختمان بر روی قسمتی از پالک 486 
فرعی از 75 اصلی اردستان واقع در کچو مثقال دهستان سفلی بخش هفده ثبت اصفهان 

به مساحت 81/66 مترمربع انتقال رسمی از طرف سکینه پورصالح.
یزدانی  ا...  امین  آقای   1393/03/21 مورخه   139360302032000228 شماره  رای 
اردستانی فرزند حسن ششدانگ یک درب باغ بر روی قسمتی از پالک 3763 فرعی از 
یک اصلی اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 594/22 مترمربع انتقالی رسمی 

از طرف حسین نژاد کریم و غیره 
رای شماره 139360302032000300 مورخه 1393/03/24 خانم آفاق رحمتیان کچو 
مثقالی فرزند حسین ششدانگ یک باب خانه بر روی قسمتی از پالک 702/1و702/2 
فرعی از 75 اصلی اردستان واقع در کچو مثقال دهستان سفلی بخش هفده ثبت اصفهان 
به مساحت 100/16 مترمربع انتقالی به موجب قولنامه عادی از طرف زهرا رحمتیان 

کچومثقالی
قاسمیان  حسن  آقای   1393/03/21 مورخه   139360302032000227 شماره  رای 
اردستانی فرزند غالمرضا ششدانگ یک درب باغ بر روی قسمتی از پالک 4226 فرعی 
انتقالی  از یک اصلی اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 702/73 مترمربع 

رسمی از طرف سید علی میر حیدری و غیره
تاریخ انتشار نوبت اول:1393/05/05 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/05/21 
م الف:189 عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان اردستان

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده به شماره بایگانی 9300017
به   1076 شناسنامه  شماره  به  حسینعلی  فرزند  عباسیان  رامین  آقایان  به  بدینوسیله 
دوم  امیرالمومنین کوی  بیمارستان  پشت   29 فرعی  پاسداران  خیابان  نشانی:شهرضا 
اله خلیلی فرزند گل محمد به شماره شناسنامه 205  منزل سوم سمت راست  وروح 
به نشانی:شهرضا خیابان طالقانی کوی متقی پالک 15 ومسعود کشکولیان هونجانی 
شرقی  ولیعصر  خیابان  نشانی:شهرضا  به   1736 شناسنامه  شماره  به  اکبر  فرزند 
آدرسهای  در  نامبردگان  ابالغ  مامور  گزارش  برابر  که   11 پالک  طاهری  شهید  کوی 
شماره  قرارداد  براساس  ؛  میگردد  ابالغ  اند  نگردیده  واقع  شناسائی  مورد  مذکور 
خانم  که  متری شهرضا   45 بانک سپه شعبه  در  تنظیمی    1385/11/14 مورخ   3014
ویک  وهفتصدونود  میلیون  وهفت  شصت  مبلغ  شماوغیره  ضمانت  به  گلزار  بهجت 
هزاروششصدوشصت وشش ریال از تسهیالت بانک مذکور استفاده که به علت عدم 
پرداخت و بنا به درخواست مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهان )بستانکار پرونده( 
اجرائیه به مبلغ یکصدویازده میلیون ویکصدوچهل وسه هزاروشصت وسه ریال بابت 
اصل طلب وخسارت تاخیر تادیه تا تاریخ  93/3/25 از این تاریخ به بعد روزانه مبلغ 
بیست وهشت هزاروسیصدوبیست ریال خسارت به آن اضافه میگردد صادر و تحت 

شماره بایگانی 9300017 در واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا در جریان رسیدگی 
 1387 مصوب  رسمی  اسناد  مفاد  اجرای  نامه  آئین   18 ماده  استناد  به  لذا  میباشد 
مراتب یکنوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان جهت ابالغ به  شما درج ومنتشر 
میگردد وظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. 

محمدمهدي یوسفیان مسئول واحداجراي اسناد رسمي شهرضا 
ابالغ وقت رسیدگی

فرزند  شفیعی  امیر  اکبر  خواهان  226/93ش2  کالسه  پرونده  خصوص  در   200
عبدالعظیم به نشانی زواره خ امام جنب پل راه آهن پ62 درخواستی مبنی بر انتقال سند 
خودرو و هزینه دادرسی و خسارات قانونی و خسارت تاخیر در پرداخت به طرفیت 
1- حسن هادی پور فرزند علی به نشانی اردستان خ امام جنب بنیاد شهید امالک یاس 
و 2- ناصر سالطینی بنه کهل فرزند کریم به نشانی مجهول المکان تقدیم نموده است. 
وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 93/06/25 ساعت 10 صبح تعیین گردیده با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید نشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در پشت دادگستری اردستان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:225 شعبه دوم حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اردستان
ابالغ اخطاریه 

پرونده:8900274/2  بایگانی  شماره  پرونده:8904002004000080/1  شماره   203
پرونده   101 ماده  اخطاریه  ابالغ  آگهی  ابالغیه:139305102004001188  شماره 
کالسه:8900274 بدینوسیله به بدهکار پرونده شرکت تعاونی پیشگامان عدل سپاهان 
اصفهان-خیابان  آدرس:  به  اصفهان  انتظامی  نیروی  ابالغ  واحد  گزارش  برابر  که 
شناسایی  مورد  سوم  طبقه  قربانی  عصر-ساختمان  ولی  باهنر-کوی  کاوه-چهارراه 
مهر  قرض الحسنه  موسسه  بستانکار  تقاضای  طبق  که  می گردد  ابالغ  نگردیده  واقع 
از 14458  به شماره 974 فرعی  ثبتی  بسیجیان اصفهان مورد وثیقه، ششدانگ پالک 
اصلی مجزی شده از 36 فرعی از اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان موضوع سند 
به  متعلق  اصفهان   129 دفترخانه شماره  تنظیمی  رهنی شماره 1388/08/23-37741 
آقای علیرضا جمشیدی آفارانی که در مقابل طلب موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان 
مبلغ  به  دادگستری  ارزیابی کارشناس رسمی  قرار گرفته است طبق  اصفهان دررهن 
31/455/000/000 ریال ارزیابی گردیده لذا برابر ماده 101 آیین نامه اجرایی بدینوسیله 
به شما اخطار می شود ظرف مدت 5 روز از تاریخ درج آگهی باید کتبًا اعتراض خود 
به  ریال  میلیون  ده  مبلغ  به  مجدد  ارزیاب  دستمزد  قبض سپرده  کردن  پیوست  با  را 
ارزیابی  نرسید  اعتراض  فوق  مقرر  ترتیب  به  صورتیکه  در  دارید  تسلیم  اجرا  اداره 
اجرای اداره  رئیس  اسدی  شد.م الف:11684  خواهد  آگهی  قیمت  همان  به  و   قطعی 

 اسناد رسمی اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

اعتباری عسگریه  204 در خصوص پرونده کالسه 701/93 خواهان موسسه مالی و 
مریم   -1 طرفیت  به  وجه  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  زاده  شیروانی  آقای  وکالت  با 
است  نموده  تقدیم  مهران نصیر  رفیعی 4-  فرهادی 3- محمدجواد  توحید  احمدی 2- 
وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 93/6/17 ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ میشود. م الف:10533 شعبه 14 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

اعتباری عسگریه  205 در خصوص پرونده کالسه 700/93 خواهان موسسه مالی و 
اکرم   -1 طرفیت  به  وجه  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  زاده  شیروانی  آقای  وکالت  با 
قندهاری 2- مسعود وحدت 3- مهین فرم زاده 4- احمد وحدت 5- اسماعیل قندهاری 
9 صبح  93/6/17 ساعت  مورخ  دوشنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم 
تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  توجه  با  تعیین گردیده است 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ میشود. م الف:10534 

شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای 
شعبه رسیدگی:  مرجع  دادنامه:93/4/23-603  شماره  پرونده:1976-92  کالسه   206 
8 شورای حل اختالف خواهان: جواد الماسی نشانی: خ پروین دوم-جنب بانک انصار 
خوانده: سید احمد رضوی نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ بیست میلیون 
ریال به موجب دو فقره چک بانک توسعه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
به  الماسی  آقای جواد  اختالف: در خصوص دعوی  مینماید. رای قاضی شورای حل 
طرفیت آقای سید احمد رضوی به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال وجه چک 
به  تعاون  توسعه  بانک  عهده  به  4313242-92/6/28و92/5/28-4313241  شماره  به 
انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغل ذمه 
ابالغ  رغم  علی  خوانده  اینکه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 116/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک 
اعالم  و  صادر  خواهان  درحق  حکم  اجرای  تاریخ  تا  )92/6/28و92/5/28(   موصوف 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:10709 شعبه هشتم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

پرونده:9109980358902375  شماره  دادنامه:9309970353600486  شماره   207
شماره بایگانی شعبه:930027 شاکی:آقای قدرت ا... توکلی به نشانی اصفهان-خ بعثت-
امیر  آقای  متهم:  آذرین-پ85  بست  نوری-بن  محمود  شهید  شکوفه23-کوچه  کوچه 
گردشکار:  تعزیر  مستوجب  اتهام:سرقت  المکان  مجهول  نشانی  به  طراری  اسماعیلی 
دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
فعاًل  طراری  اسماعیلی  امیر  آقای  اتهام  دادگاه:درخصوص  مینماید.رای  رای  صدور 
سرقت  بر  دائر  است  شده  قانونی  احضار  آگهی  انتشار  طریق  از  که  المکان  مجهول 
یک دستگاه گوشی تلفن همراه موضوع شکایت آقای قدرت ا... توکلی فرزند مصطفی 
انتظامی  اینکه شاکی در شکوائیه اولیه اش و نیز در اظهاراتش در مرجع  با توجه به 
اعالم نموده گوشی تلفن همراه خود را مفقود کرده است و در جلسه دادگاه نیز اظهار 
داشت گوشی موبایلم دست همسرم بوده و همسرم داخل اتوبوس بوده و پس از مدتی 
مفقود  را  دارد گوشی  احتمال  نیست  کیفش  داخل  موبایل  که گوشی  متوجه می شود 
کرده باشد و احتمال سرقت نیز می رود ولی یقین نداریم که گوشی سرقت شده باشد 
لذا دادگاه به لحاظ عدم احراز وقوع بزه سرقت و نظر به اینکه در پرونده هیچگونه دلیل 
و اماره ای که شرعًا و جزمًا بتواند ارتکاب بزه سرقت را به متهم فوق الذکر منتسب 
نماید وجود ندارد لذا به استناد حاکمیت اصل برائت اصل 37 قانون اساسی)بند الف( 
ذیل ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری رای بر 
برائت متهم فوق الذکر صادر و اعالم مینماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ 
 قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدید نظر استان اصفهان میباشد.م الف:10565 

موسوی خوانساری دادرس شعبه 110 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

پرونده:9209980358900573  شماره  دادنامه:9309970353600496  شماره   208
و  متواری  نشانی  به  نائینی  امرائی  وحید  آقای  متهم:  شعبه:930033  بایگانی  شماره 
مجهول المکان شاکی: آقای حسین جعفری گریزی به نشانی اصفهان-بلوار شفق-ک 
از  پس  دادگاه  گردشکار:  همراه  گوشی  سرقت  اتهام:  شخصی  منزل  بسیج-پ286 
صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  بررسی 
رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای وحید امرائی نائینی فرزند نیازعلی 
است  قانونی شده  احضار  آگهی  انتشار  از طریق  که  المکان  مجهول  فعاًل  متولد1367 
جعفری  حسین  آقای  شکایت  موضوع  همراه  تلفن  گوشی  یکدستگاه  سرقت  به  دائر 
از  استعالم  شاکی-پاسخ  پرونده-شکایت  محتویات  به  توجه  با  علی  فرزند  گریزی 
شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل که حاکی است سیم کارت متعلق به متهم فوق الذکر 
در گوشی متعلق به شاکی فعال بوده است و نظر به عدم حضور متهم در دادسرا و 
در جلسه دادگاه بزهکاری متهم فوق الذکر در این خصوص محرز و مسلم بوده و به 

استناد ماده 661 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375/3/2 به تحمل نود و یک روز 
غیابی  صادره  رای  میگردد  محکوم  تعزیزی  شالق  ضربه  بیست  تحمل  نیز  و  حبس 
ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف 20 روز  از  و ظرف ده روز پس 
 قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای تجدید نظر استان اصفهان میباشد.م الف:10566 

موسوی خوانساری دادرس شعبه 110 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

پرونده:9209980364901191  شماره  دادنامه:9309970353600471  شماره   209
شماره بایگانی شعبه:920972 شاکی: آقای احمد خاوری به نشانی اصفهان-خ شریف 
نقی  آقای  متهمین: 1-  شرقی-کوچه شهید حمیدرضا کبیری-کوچه سجادی-پالک13 
محمدی به نشانی مجهول المکان 2- آقای نعمت محمدی به نشانی مجهول المکان 3- آقای 
مرتضی جهانگیری به نشانی امام خمینی-خلیفه سلطانی-ک شهید حسن یزدی-بن بست 
نیلوفر اتهام: مشارکت در ضرب و جرح عمدی گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: 
در خصوص اتهام آقایان 1- نقی محمدی 2- نعمت محمدی 3- مرتضی جهانگیری فرزند 
حسن هر سه نفر مجهول المکان که از طریق انتشار آگهی احضار قانونی شده اند. دایر 
بر مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای احمد خاوری فرزند محمدکاظم 
)تبعه افغانستان( با توجه به محتویات پرونده-شکایت شاکی)مصدوم(-گواهی پزشکی 
از وقوع درگیری  که حاکی  دادسرا  در  و  انتظامی  در مرجع  گواهان  قانونی-اظهارات 
فیمابین طرفین میباشد عدم حضور متهمین در جلسه دادگاه علیرغم ابالغ قانونی وقت 
 جلسه دادگاه به آنان که از طریق انتشار آگهی صورت گرفته بزهکاری متهمین فوق الذکر
مجازات  قانون  480و485  مادتین  استناد  به  و  بوده  مسلم  و  محرز  این خصوص  در 
اسالمی مصوب 1370/5/8 جمعًا و به طور مساوی به پرداخت مبالغ زیر در حق شاکی 
)مصدوم( محکوم می گردند: الف: یک درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت دیه یک عدد 
جراحت حارصه در ناحیه چپ پوست سر. ب: نیم درصد دیه کامل بابت ارش تورم 
ناحیه چپ سر. رای صادره غیابی ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
دادگاه و سپس قطعی است.م الف:10564 موسوی خوانساری دادرس شعبه 110 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

تاریخ   93/4/31-688 دادنامه:  شماره   718/93 و   1242-92 پرونده:  کالسه   210
رسیدگی: 93/4/24 مرجع رسیدگی: شعبه یازدهم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: 
عبدا... کیانی نشانی: خ باغ زیار-خ سید عظیم-کوچه شهید جواهری-پالک62 خوانده: 
خواسته:  المکان  مجهول  هدایت-پالک18-فعاًل  ولیعصر-خ  کوی  نشانی:  باقوت  بهرام 
مطالبه قبوض و اجور معوقه از تاریخ 92/5/1 و صدور قرار تامین خواسته گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و 
اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای عبدا... کیانی 
فرزند بختیار به طرفیت آقای بهرام باقوت فرزند رمضان به خواسته مطالبه قبوض و 
اجور معوقه از تاریخ 92/5/1 تا صدور حکم مقوم به 50 میلیون ریال به انضمام هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه خواهان با استناد به تصدیق مصدق یکبرگ اجاره نامه 
عادی شماره 121734 و با ارائه قبوض پرداختی مربوطه و با ارایه الیحه ای به شماره 
ثبت ابالغ 1118-93-93/3/26 مطالبه مبلغ 34/800/000 ریال بابت جمع مطالبات خود 
از قبیل اجور معوقه و هزینه کارگر و قبوض مربوطه و هزینه های مربوط به نظافت 
باقیمانده  به  نسبت  داشته  اظهار  نموده وصریحًا  را   ... و  و مشاعات  داخل ساختمان 
در  آگهی  نشر  طریق  از  قانونی  ابالغ  وصف  با  خوانده  ندارد  ادعایی  خود  مطالبات 
روزنامه نسل فردا مورخه 92/9/24 در جلسه رسیدگی حضور نداشته هیچگونه الیحه 
یا دفاعیه ای نیز ابراز و ارائه ننموده است لذا شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت 
قانون  198و515و519و522  و  مدنی  قانون  10و190و219  مواد  به  مستنداً  تشخیص 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و مفاد اجاره نامه که به امضا 
اصحاب دعوی رسیده است حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی و چهار 
میلیون و هشتصد هزار ریال بابت بخشی از اصل خواسته و مبلغ 120/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
)1392/8/19( لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و با اعالم اینکه قرار تامین 
خواسته به شماره دادنامه 1330-92/9/7 توسط این شعبه اصدار یافته است نسبت به 
مازاد بواصل خواسته مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعالم مینماید رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و 20 روز پس از آن 
قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان میباشد.م الف:10517 

شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 



اخبار کوتاه

6
اعتبارتکمیلاستخرشناینجفآباد

در دیدار نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس ش��ورای اسالمی و رئیس اداره 
شهرستان با وزیر ورزش و جوانان چهار میلیارد ریال برای تکمیل استخر نجف آباد اختصاص 

یافت.دکتر گودرزی همچنین ، برای کمک مالی به هیئت های ورزشی قول مساعد داد

سرمربی پیش��ین تیم فوتبال فوالد خوزستان می گوید با 
توجه به بازیکنانی که دو تیم اس��تقالل و س��پاهان جذب 
کرده اند و نتایجی که آن ها در دو هفته اول لیگ به دس��ت 
آورده اند، شانس این دو تیم برای رسیدن به عنوان قهرمانی 
بیش��تر است.حس��ین فرکی بعد از جدای��ی از تیم فوالد 
خوزستان یکی از پاهایش را جراحی کرد و این روزها دوران 
نقاهتش را پشت سر می گذارد. بااین حال فرکی لیگ برتر 
را از تلویزیون زیر نظر دارد و به قول خودش بدون استرس 
و فشار از تماشای مسابقات لذت می برد. سرمربی پیشین 
فوالد درحالی که با امیدواری بسیار درباره این تیم صحبت 
می کند، اس��تقالل و س��پاهان را با توجه به بازیکنانی که 
در اختی��ار گرفته اند، مدعی اصلی قهرمان��ی می داند. وی 
همچنین با اظهار ناراحتی از حضور بازیکنان تیم ملی ایران 
در لیگ کشورهای حاشیه خلیج فارس، این مسئله را نتیجه 
عقب گرد فوتبال ایران می داند. گفتگو با حسین فرکی را در 

ادامه می خوانید:
آقای فرکی؛ وضعیت جسمانی تان چطور است؟

هنوز به طور کامل بهبودی حاصل نشده. من االن راه می روم، 
رانندگی می کنم و حتی حرکات ورزشی هم انجام می دهم 

ولی پایم یک مقدار دیگر کار دارد تا کاماًل خوب شود.
برای شما که مسابقات لیگ برتر را از تلویزیون دنبال 
کرده اید، عملکرد تیم سابق خود را در دو هفته اول 

لیگ چطور ارزیابی می کنید؟
عملک��رد ف��والد در هفت��ه اول بد نب��ود. آن ه��ا در خانه 
تراکتورس��ازی بازی می کردند و جذابیت مسابقه هم این 

بود که دیدار س��وپر جام فوتبال محسوب می شد. به نظرم 
عادالنه این بود که آن مس��ابقه با نتیجه تس��اوی به اتمام 
برسد. در هفته دوم هم فوالد در خانه خود و البته در زمینی 
بد، به مصاف پرسپولیس رفت. عملکرد بازیکنان فوالد واقعاً 
قابل توجه و قابل قبول بود. به جرات می گویم پرسپولیس 
چیزی در این مسابقه نداشت. مزد زحمات فوالد پیروزی 
بود. واقعاً از اینکه فوالد مثل همیشه فوالد بود، خوشحال 
ش��دم.جدایی چند بازیکن کلیدی فوالد باعث ش��ده بود 
خیلی ها نگران وضعی��ت این فصل فوالد ش��وند.در فوالد 
کارهای اساس��ی صورت می گیرد. باشگاهی که به معنای 
واقعی باشگاه است نباید نگران باشد با جدایی چند بازیکن 
دچار مشکل شود. من هنوز به فوالد عرق دارم و از پیروزی 
آن ها مقابل پرسپولیس خوشحال ش��دم. از نتیجه بازی و 
نحوه بازی فوالد لذت بردم و البته بالفاصله بعد از بازی به 

آن ها تبریک گفتم.
عملکرد دراگان اسکوچیچ که جانشین شما شد را 

چطور دیدید؟ 
به نظر می رس��د او موفق ش��ده برنامه های��ش که مبتنی 
بر پاس ه��ای کوتاه و متوالی اس��ت را خ��وب در فوالد جا 
بیندازد.بله، دقیقاً همین طور است. اسکوچیچ فصل گذشته 
شایستگی اش را نشان داده بود. فوالد امسال متکی بر تیم 
اس��ت نه بازیکن. چیزی که ما هم در دو فصل گذشته در 
صدد جا انداختن آن بودیم. فوالد حاال متکی به بازیکنان 
جوانی است که محصول خود این باشگاه هستند.با توجه به 

بازی های دو هفته اول لیگ، فکر می کنید

 

م  ا ک�د
تیم ها شانس 

رسیدن به عنوان 
قهرمانی رادارند؟

م��ن در ای��ن دو 
هفت��ه و درمجموع 

بازی های جذاب و باکیفیت ندیدم. ش��اید یک مسابقه ای 
بوده که جذابیت داشته است ولی هنوز کاماًل کیفیت لیگ 
مشخص نشده اس��ت. البته به نظرم اس��تقالل و سپاهان 
سرزنده و بانشاط تر از سایر تیم ها ظاهرشده اند. همان طور 
که گفتم شاید قضاوت درباره لیگ زود باشد ولی سپاهان و 
استقالل از همین ابتدا به خاطر مهره هایی که دارند و تیمی 
که بسته اند شانس زیادی برای قهرمانی خواهند داشت. در 
ادامه اگر تیم های دیگر مثل تراکتورسازی، فوالد خوزستان، 
نفت تهران و پرس��پولیس هم می توانند باالی جدول را از 
آن خود کنند.بحث دیگری که این روزها در فوتبال ایران 
مطرح ش��ده، حضور بازیکنان تیم ملی ازجمل��ه دژ آگه و 
قوچان نژاد در لیگ کشورهای حاشیه خلیج فارس 

است. ارزیابی تان از این نقل و انتقاالت چیست؟
این واقعاً اتفاق خوبی نیس��ت. یکی از دس��تاوردهای جام 
جهانی می تواند ترانسفر شدن بازیکنان به لیگ های اروپایی 
باشد ولی برای ما برعکس شده اس��ت. آن هایی هم که در 
اروپا بازی می کردند به آسیا برگشتند! درست است که این 
مسائل و تصمیمات شخصی بوده و کسی نمی تواند به آن 
انتقاد کند ولی یکی از دالیل اصلی آن این است که فوتبال 
اروپا خیلی از ما جلوتر حرکت می کند. حتی چند بازیکن 
جوان هم در تیم ملی حضور داشتند ولی فرصت زیادی به 
آن ها برای بازی نرس��ید. فوتبال ایران بع��د از جام جهانی 
عقب گرد داشته است. ما در تمام دوره های قبلی حضور در 
جام جهانی، ضعیف تر ظاهر ش��دیم. حتی در جام جهانی 
1978 آرژانتین دو بازیکن ما به لیگ آمریکا ترانسفر شدند 

ولی این دفعه همه چیز برعکس شده است.
دالیل این عقب گرد را چه می دانید؟

عالوه بر انگیزه های مالی و تصمیمات ش��خصی، ش��رایط 
سنی بازیکنان هم طوری نبود که تیم های اروپایی عالقه ای 
به سرمایه گذاری روی آن ها داش��ته باشند. سن تیم ملی 

دربازی های جام جهانی باالبود.

پیش بینی فرکی از قهرمان لیگ چهاردهم
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 عقیلی: واقعًا 
شوکه شده ام

مارادونا به یک 
خبرنگار سیلی زد

کاپیتان تیم فوتبال سپاهان در مورد سقوط هواپیمایی که این تیم 
برای سفر تبریز از آن استفاده کرده بود گفت: شنیدن این خبر واقعاً 
برای ما ش��وکه کننده بود.هادی عقیلی در مورد سقوط هواپیمای 
140 سپاهان ایر گفت: این همان هواپیمایی بود که ما چند روز پیش 
از آن استفاده کردیم و به تبریز رفتیم و وقتی شنیدم چنین اتفاقی 
افتاده واقعاً شوکه شدم. نمی دانم در مورد این اتفاق تلخ چه بگویم 
و امکان داشت که چنین حادثه ای برای ما رخ دهد. واقعاً از شنیدن 
مرگ نزدیک به 40 نفر بی نهایت ناراحت شدم و باید به خانواده های 
آن ها تس��لیت بگویم.وی تأکید کرد: ما خلب��ان و مهمانداران این 
هواپیما را می شناختیم و چنین اتفاقی بر ای مان بسیار تلخ است. 
واقعاً خیلی دردناک اس��ت که بر اس��اس چنی��ن اتفاقاتی زندگی 
انسان ها به پایان می رسد. من نمی دانم دلیل سقوط این هواپیما چه 

بوده اما قباًل به ما گفته بودند که این هواپیما کاماًل امن است.

دیه گو مارادونا که با جنجال و حاشیه چندان بیگانه نیست، بار دیگر 
ثابت کرد که هنوز به جنجال آفرینی عالقه دارد.اس��طوره فوتبال 
آرژانتین با ضرب و شتم یک خبرنگار برگی دیگر به دفتر جنجال های 

پرتعداد زندگی شخصی و حرفه ای خود اضافه کرد.
به گزارش نشریه مارکا، مارادونای 53 ساله پس از خروج از یکی از 
سینماهای کشورش به همراه اعضای خانواده خود، توسط گروهی از 
خبرنگاران احاطه شد و بدون توجه به آن ها به سمت خودروی خود 
رفت. او اما ناگهان از اتومبیل خود پیاده ش��د و یک سیلی به گوش 
یکی از خبرن��گاران حاضر در محل زد که طبق ادعای رس��انه های 
محلی دلیل آن بی احترامی آن خبرنگار به یکی از اعضای خانواده 
ستاره اسبق آلبی سلسته بوده اس��ت.مارادونا در شرایطی خبرنگار 
کشورش را مورد ضرب و شتم قرارداد که صحنه درگیری او در تمام 
دوربین های آماده به کار شبکه های خبری حاضر در محل ضبط شد.

پیام صادقیان از پرسپولیس جدا می شود؟!
پی��ام صادقیان بع��داز حرک��ت ناشایس��ت خود با 
داور 3 م��اه از همراهی تیمش محروم ش��ده و حاال 
درصورتی که مسئوالن پرسپولیس نتوانند محرومیت 
این بازیکن را کاهش دهند احتمال انتقال صادقیان به 

لیگ های عربی وجود خواهد داشت.

لجبازی آندو با قلعه نویی
بازوبند کاپیتانی برای اعضای تیم استقالل دردسرساز شده 
است زیرا قرار بود در غیاب صادقی تیموریان کاپیتان باشد 
و حتی اعالم شد قول کاپیتانی نیز به وی داده شده است این 
در حالی اس��ت که آندو از این اتفاق دلخور ش��د و مشخص 

نیست قلعه نویی به چه دلیل تمایلی به کاپیتانی آندو ندارد.

باالخره توپ لیگ برتر رسید
با اعالم رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ، توپ های جدید لیگ برتر 

باالخره از هفته سوم این مسابقات مورداستفاده قرار خواهد گرفت.
ش��رکت آل اش��پورت ابت��دا اع��الم ک��رده ب��ود توپ ه��ای جدی��د 
 در تاری��خ ۲4 ش��هریور ب��ه س��ازمان لی��گ تحوی��ل داده خواه��د

 شد.     

نیلسون :در اروپا برای 
پرخاشگران،روانشناس جذب 

می کنند
یک روز بعد از شکس��ت پرس��پولیس در اهواز با نیلسون 
تماس گرفتیم اما او پاسخگو نبود و گفت باید بیشتر فکر 
کند. دیروز موفق شدیم مجدداً با این بازیکن ارتباط برقرار 
کنیم و در عین تعجب، متوجه ش��دیم نیلس��ون واقعاً از 
شرایط تیم شاکی است و رسماً به هواداران می گوید؛ اوضاع 

پرسپولیس خیلی خراب است!
از بازی شروع کنیم. چرا این طور ضعیف بودید؟

ش��رایط ما اصاًل خوب نب��ود. در آن بازی مث��ل بازنده ها 
کارکردیم و ف��والد هم عالی بود که به حقش رس��ید. اگر 
همیشه فوالد این طور بازی کند، می تواند مجدداً قهرمان 

شود.
خیلی ها می گویند زمین چمن بی کیفیت ورزشگاه 
اهواز باعث شکستتان بود. تو این موضوع را قبول 

داری؟
به هیچ وجه! اگر زمین خراب بود، برای هر دو تیم بود. اتفاقاً 
فوالد در همین زمین خ��راب هم بهتر از م��ا بازی کرد و 
استحقاق برد را داشت. چرا باید زمین را بهانه کنیم؟ چمن 
برای هر دو تیم افتضاح بود اما ش��ما دیدید که فوالد بهتر 

از ما بازی کرد.
دلیل این امر چه بود؟

از مسئوالن باشگاه بپرس��ید. من باید به هواداران بگویم 
در این فصل و تا اینجای کار واقعاً دچار مش��کالت بزرگی 
شده ایم. پرسپولیس آس��یب دیده و باید خیلی زود مداوا 
شود.مشکل فنی هم داریم، باالخره اول لیگ را می گذرانیم 
و هماهنگی بازیکن��ان در حداقل ممکن اس��ت اما برای 
بازیکنان، مس��ائل مالی اهمیت زیادی دارد.بگذارید یک 
مسئله ای را بر ای تان بازگو کنم؛ من خیلی دوست داشتم 
در این فصل هم به پرسپولیس بیایم و برای تیم محبوبم 
بازی کنم. تیمی که هواداران بس��یار زیادی دارد و من با 
آن ها راحتم اما متوجه شدم باشگاه بعد از جدایی رویانیان، 

دچار بحران مالی است. 
به غیر از شکس�ت مقابل فوالد، پرسپولیس با یک 
حاشیه دیگر هم روبه رو ش�د و پیام صادقیان را از 

دست داد. تو چه نظری در این رابطه داری؟
پیام بازیکن خوب و بااس��تعدادی اس��ت اما باید آرامش 
خود را حفظ کن��د. در اروپ��ا برای بازیکنان پرخاش��گر، 
روانش��ناس اس��تخدام می کنند تا آن بازیکن، به شرایط 
اخالقی و روح��ی بهتری برس��د. پیام ه��م نیازمند یک 
 روانش��ناس اس��ت تا به لح��اظ روح��ی نیز پیش��رفت

 کند.

چهره  روز

جنگ در پرسپولیس علنی شد
در شرایطی که حرف وحدیث های 
زیادی در مورد وضعیت کادر فنی 
پرس��پولیس وجود دارد، رییس 
هیئت مدی��ره سرخ پوش��ان در 
مصاحب��ه ای باورنکردن��ی ب��ا 
خبرگزاری کار ایران از احتمال 
برکناری دایی سخن گفته است؛ 

آن هم بعد از هفته دوم!
 بخشی از سخنان حیرت آور سیاسی را درست چند ساعت بعد 
از اعتراض هواداران به او در درفش��ی فر بخوانید: »تحمل من 
زیاد نیست. از وضعیت تیم راضی نیستم. جایگاه هیچ کس هم 
اینجا محکم نیست، حتی علی دایی. اگر این نتایج ضعیف ادامه 
پیدا کند، تغییرات در جهت اصالح تیم حتماً ایجاد می شود.«

 اینکه چنین افرادی چطور از فوتبال ایران س��ر درمی آورند، 
معم��ای بزرگی اس��ت ک��ه ح��ل ش��دنش ی��ک گام بلند 

روبه جلوست.

 پیشنهاد چند تیم آلمانی به مهاجم 
تیم ملی

علیرض��ا جهانبخ��ش باوج��ود 
پیش��نهاد از چند تی��م آلمانی و 
هلندی می خواه��د در نایمخن 

بماند.
نایمخن در هفته نخس��ت لیگ 
دسته دو هلند شب )یکشنبه( به 
دیدار تیم دوم آیندهوون رفت و 
موفق شد با نتیجه سه بر یک به 
برتری برسد.علیرضا جهانبخش، مهاجم جوان ایرانی یکی از 
بهترین بازیکنان زمین که موفق شد عالوه بر این که گل سوم 
تیمش را در دقیقه 78 به ثمر رساند یک پنالتی برای نایمخن 
بگیرد تا این تیم هفته نخست این رقابت ها را با برد شروع کند.

رود برود، س��رمربی نایمخن پ��س از پی��روزی تیمش برابر 
آیندهوون گفت: جهانبخش فروشی نیست.

رسانه های هلندی اعالم کردند که مهاجم جوان ایرانی از چند 
تیم آلمانی و هلندی پیش��نهاد دارد ام��ا جهانبخش ترجیح 

می دهد تا در تیم نایمخن بماند.

قهرمانی ایران بعد از۲۰ سال
تی��م ای��ران عن��وان قهرمان��ی 
رقابت های کش��تی آزاد جوانان 
جهان در کرواس��ی را از آن خود 
کرد.رقابت ه��ای کش��تی آزاد 
قهرمانی جوانان جهان روزهای 
18 و 19 مردادم��اه در ش��هر 
زاگرب کرواسی برگزار شد و در 
پایان تی��م ایران توس��ط ایمان 
صادقی، حسن یزدانی و علیرضا کریمی در اوزان ۶0، ۶۶ و 84 
کیلوگرم صاحب مدال طال و صاب��ر خانجانی، رضا مظفری و 
امین طاهری در اوزان 50، 74 و 1۲0 کیلوگرم صاحب مدال 
برنز شد و با کسب ۶4 امتیاز عنوان قهرمانی را پس از سال ها 
از آن خود کرد. پس از تیم ایران تیم های آمریکا و روس��یه به 

ترتیب 58 و 49 امتیاز دوم و سوم شدند.

۴ پرتابگر اصفهانی مسافر بازی های 
پاراآسیایی 

اس��امی نهای��ی ملی پوش��ان 
دوومیدانی کشورمان برای اعزام 
به مسابقات پاراآسیایی اینچئون 
اعالم ش��د که دراین بی��ن نام 4 
پرتابگ��ر اصفهان��ی نی��ز دیده 

می شود.
پ��س از برگ��زاری مس��ابقات 
قهرمان��ی کش��ور دوومیدان��ی 
جانبازان و معلوالن که اوایل مردادماه برگزار شد، کمیته فنی 
تشکیل شد و تمام رکوردهای کسب شده توسط ورزشکاران 
در مس��ابقات امس��ال موردبررس��ی قرار گرفت و درنهایت، 
50 ورزشکار مرد و 1۲ ورزش��کار زن برای اعزام به مسابقات 

پاراآسیایی انتخاب شدند. 
در بی��ن ورزش��کاران اعزام��ی ن��ام مرتض��ی مخت��اری، 
مه��ران حس��ینی، فائ��زه کرمان��ی و علیرض��ا مخت��اری 
از اصفه��ان دی��ده می ش��ود ک��ه همگ��ی در رش��ته های 
 پرتاب��ی در مس��ابقات پاراآس��یایی ش��رکت خواهن��د

 کرد. 

استقالِل پنجشنبه،استقاللی 
متفاوت خواهد بود

کرانچار سرمربی تیم فوتبال سپاهان  
استقالل روز پنجشنبه، استقاللی متفاوت خواهد بود 
و بازی بزرگ و سختی در پیش داریم.عالوه بر این حضور چند 
بازیکن سابق سپاهان در ترکیب استقالل می تواند جذابیت های 
این بازی را بیشتر کند چون آن ها باانگیزه های خاصی به میدان 
می آیند. البته ما هم  با آنالیز بازی های گذشته استقالل شناخت 
خوبی از تیم امسال آن ها به دست آورده ایم و طبیعتاً برای اینکه 
نوار پیروزی های خ��ود را ادامه بدهیم بای��د بهترین بازی را به 
نمایش بگذاریم. تیم و بازیکنان در حال 
حاضر در شرایط خوبی به سر می برند. 
ضمن اینکه در بازی روز پنج شنبه ما 
از امتیاز میزبانی نیز س��ود می بریم و 
حضور پرشور هواداران نیز کار را برای 
کسب امتیازات کامل از این دیدار بزرگ 
آسان می کند که امیدواریم این 

اتفاق بیفتد.  

پیشانیبلندطالییپوشاندرکسبکاپخلیجفارس

هشدار به گرانترین مربی لیگ برتر

وضعیت باشگاه پرسپولیس هر سال قرمزتر

هرروز وضعیتی بدتر از روز باش��گاه پرسپولیس 
گذشته دارد. هرروز ش��اهد جنجال و حاشیه ای جدید 
در این باشگاه هس��تیم و حتی اکنون حسرت روزهایی 
را می خوریم که کل باشگاه پرسپولیس در صندوق عقب 
ماش��ین علی پروین بود! بدون داش��تن هیئت مدیره و 
مجمع و دفتر و س��اختمانی اداره می ش��د و حریفان را 
یکی پس از دیگ��ری از پیش رو برمی داش��ت و فوتبالی 
زیبا و تهاجم��ی ارائ��ه می کرد.این روزها پرس��پولیس 
فقط به حرف یک باش��گاه است، باش��گاهی که بیش از 
100 میلی��ارد تومان بدهی دارد، بدون داش��تن دارایی 
و حتی س��اختمانی که متعلق به خودش باشد، باشگاه 
نیست، تیمی است با میلیون ها هوادار عاشق که هرسال 
وضعیت تیم محبوبشان را می بینند و جز حرص خوردن 
و عصبی شدن کاری نمی توانند بکنند زیرا هواداران فقط 
به ظاهر مالک اصلی باشگاه هستند و  در سرنوشت این 

پرسپولیس هیچ دخالتی نمی توانند داشته باشند.
 وزیر ورزش رئیس مجمع باش��گاه این بار قول داده بود 
باشگاه های پرسپولیس و استقالل را خصوصی می کند و 

اسپانسری متمول برای این دو باشگاه پرطرفدار انتخاب 
می کند. ای��ن حرف ها آن قدر دلگرم کننده و خوش��ایند 
بود که دوست نداش��تیم آن ها را باور نکنیم! همه عینک 
بدبینی را برداش��تیم و امی��دوار بودی��م امیررضا خادم 
که خودش یکی از قهرمانان ملی ایران اس��ت  دردی از 
دردهای پرس��پولیس را درمان کند اما این دل خوش��ی 
چقدر زود رنگ باخت و این امیدها خیلی زود تبدیل به 
یاس شد. باش��گاهی که قرار بود اسپانسر 30 میلیاردی 
داش��ته باش��د و یک آکادمی پویا و فعال برای کش��ف 
استعدادها داشته باشد، حتی برای خیلی از هزینه های 
ابتدایی اش دچار مشکل شد.علیرضا رحیمی مدیرعامل 
اصفهانی باش��گاه هم که مثل ه��واداران وعده ها را باور 
کرده بود گفت: بدهی ها را پرداخت می کنیم و مش��کلی 
نخواهیم داش��ت اما ش��رایط بر او آن قدر سخت شد که 
رحیمی دیگر حت��ی حاضر به مصاحبه هم نمی ش��ود و 
از رس��انه ها می خواهد کمتر از او سؤالی بپرسند.اعضای 
هیئت مدیره هم هرروز علیه رحیمی مصاحبه می کنند 
انگار آن ها هم آمده اند تا از پیکر بی جان پرسپولیس باال 
بروند و برای خود شهرتی بیشتر دست وپا کنند! کمیته 
فنی که قرار بود یار سرمربی باش��د خیلی زود کارش را 
تعطیل کرد و اعضای کمیته تبدیل به معترضان باشگاه 
شدند، امیر عابدینی مدیرعامل باشگاه را پیک موتوری 
خطاب کرد!آنچه انگار مهم نیست و نبود تیم پرسپولیس 

اس��ت و اینکه میلیون ها نفر به این تیم عشق می ورزند 
در این جنگ ه��ای مدیریتی، مدی��ران فراموش کردند 
که پرسپولیس در این فصل باید در لیگ قهرمانان آسیا 
بازی کند همه یادشان رفت که نه تنها باید ستاره هایش 
را حفظ کند بلکه باید بازیکنان خوبی جذب کند تا مقابل 

تیم های کوچک حاشیه خلیج فارس زنگ تفریح نشود!
تیم هایی که  با دس��ت و دل بازی، س��تاره های چندین 
میلیاردی می گیرند اما پرسپولیس محمدرضا خلعتبری، 

سید جالل حس��ینی را از دست داد. 
مهرداد پ��والدی ه��م حاضر به 

بازگشت نیست.
عل��ی دای��ی هم ش��اید به 

خاط��ر هم��ان ویژگی 
جنگندگی اش گفت 
نگران��ی ن��دارد و 
اگرچ��ه بازیکنان 
اسم ورس��م دار از 
این تی��م رفته اند 

ام��ا او و بازیکن��ان 
جوانش برای قهرمانی 

از  و  می جنگن��د 
فصل آین��ده بهتر 
خواه��د  نتیج��ه 

گرفت اما وقتی از پرسپولیس 93 در لیگ برتر رونمایی 
شد همه فهمیدند که این پرس��پولیس در میدان حرف 
زیادی برای گفتن ندارد.دو اخراجی، یک شکست، یک 
مس��اوی و یک گل زده و حضور در رده سیزدهم جدول 
هش��داری جدی به عل��ی دایی اس��ت گران ترین مربی 
لیگ برتر باید بداند که با مصاحب��ه علیه داور نمی تواند 
دل هوادار را به دس��ت بی��اورد و هواداران پرس��پولیس 
نمی خواهند این تیم با ش��کایت از کارت س��ربازی یک 

بازیکن فوالد پیروز شود!
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یادداشت

فراهم شدن زمینه تشکیل سه 
تعاونی صنایع دستی در کوهرنگ

مدیرکل می��راث فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
چهارمحال و بختیاری گفت: در شهرس��تان کوهرنگ زمینه 
تشکیل س��ه تعاونی در روستاهای سرآقاس��ید، خویه و سوه 
فراهم ش��ده اس��ت.بهمن عس��گری س��واد جانی با اشاره به 
اینکه زمینه تشکیل س��ه تعاونی صنایع دستی در روستاهای 
سراقاسید، سوه و خویه در شهرس��تان کوهرنگ فراهم شده 
اس��ت، اظهار ک��رد: ای��ن تعاونی ه��ا در راس��تای حمایت و 
برنامه ریزی در خصوص احیاء، تولید و توس��عه صنایع دستی 
عشایری با مشارکت هنرمندان و صنعتگران هر منطقه تشکیل 
و راه اندازی شده است.وی اولویت تشکیل تعاونی ها را تولید و 
ترویج صنایع دستی عشایری و بومی منطقه عنوان کرد و بیان 
داشت: با تشکیل این تعداد تعاونی ها زمینه اشتغال 500 نفر 

در این شهرستان به صورت مستقیم فراهم خواهد شد.

 تکمیل پروژه های عمرانی لردگان 
در دستور کار دولت تدبیر و امید

نماینده مردم لردگان در مجلس ش��ورای اس��امی گفت: با 
پیگیری های به عمل آمده تکمیل پروژه های عمرانی لردگان 
در دس��تور کار دولت تدبی��ر و امید قرارگرفته اس��ت.مجید 
جلیل س��ر قلعه اظهار کرد: با پیگیری هایی که در چندماهه 
گذش��ته صورت گرفته، دولت تدبیر و امی��د همکاری خوبی 
با ما داش��ته و تکمیل پروژه های عمرانی شهرس��تان لردگان 
را در دستور کار خود قرار داده اس��ت.وی افزود: باالخره بعد 
از پیگیری های مکرر پتروش��یمی لردگان ک��ه از پروژه های 
مهم شهرستان لردگان به حس��اب می آید، فعال شده و روند 
 اجرایی آن بر اس��اس جدول زمان بندی مشخص شده پیش 

می رود.

 تکمیل فاز سوم مرمت جامع 
قلعه سردار اسعد جونقان

کارش��ناس می��راث فرهنگ��ی چهارمح��ال و بختی��اری 
گف��ت: طراح��ی و اج��رای محوط��ه و ح��وض تاریخ��ی از 
 عملیات فاز س��وم مرمت جامع قلعه س��ردار اس��عد جونقان

 بوده است.
مصطفی هادیپور با اشاره به اینکه قلعه سردار اسعد جونقان 
به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، اظهار کرد: 
فاز سوم مرمت جامع قلعه س��ردار اسعد جونقان تکمیل شده 

است.
وی اف��زود: طراحی و اج��رای محوطه و ح��وض تاریخی بنا 
طبق مس��تندات موجود اع��م از عکس هوای��ی موجود و نیز 
منابع کتابخانه ای مانند س��فرنامه»از خراسان تا بختیاری« 
 و »هانری رنه دالمانی« از عملیات فاز س��وم مرمت و احیای 

این بنای تاریخی بوده است.

از 21 تا 24 مرادماه

شهرکرد میزبان مسابقات ملی 
دومیدانی و شنای دانش آموزان

معاون تربیت بدن��ی و س��امت آموزش وپرورش 
چهارمحال و بختیاری از برگزاری مس��ابقات ملی 
دومیدانی و شنای دانش آموزان کشور در شهرکرد 
خبر داد.سیدهاشم زمانیان اظهار کرد: این استان 
میزبان بیست و پنجمین دور مس��ابقات ملی شنا 
و دومیدانی دانش آموزان سراس��ر کشور از 21 تا 
29 مردادماه است.وی افزود: در دور مقدماتی این 
مس��ابقات از 21 تا 24 مراد ماه دانش آموزان دوره 
ابتدایی و از 25 تا 29 مردادم��اه نیز دانش آموزان 
متوس��طه اول از 31 استان کش��ور باهم به رقابت 
می پردازند.زمانیان گفت: در دور اول این مسابقات 
301 نفر از ورزشکاران دوره ابتدایی باهم به رقابت 
می پردازند و این دانش آموزان را 81 مربی همراهی 
می کن��د.وی تعداد عوام��ل اجرای ای��ن دو روز از 
مسابقات را 70 داور و 30 راننده از استان ها برشمرد 
و گفت: تمهیدات الزم برای برگزاری هرچه باشکوه 
این مسابقات در اس��تان فراهم شده است.زمانیان 
حفظ و آمادگی جس��مانی دانش آم��وزان، ایجاد 
شادابی، نشاط و خودباوری، افزایش سطح سامت 
و کشف استعدادهای جوانان و نوجوانان را از اهداف 

برگزاری این مسابقات دانست.

دو اثر از چهارمحال بختیاری 
به جشنواره تئاتر ماه راه یافت

رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری از راه یابی 
دو اثر از اس��تان چهارمحال و بختیاری به جشنواره 
منطقه ای تئاتر م��اه خبر داد. حجت اهلل ش��یروانی 
گفت: چه��ار نمایش��نامه از اس��تان چهارمحال و 
بختیاری ب��رای ش��رکت در جش��نواره منطقه ای 
تئاتر ماه پذیرفته ش��د ب��ود که دو اث��ر از این چهار 
اثر برای ش��رکت در جش��نواره معرفی ش��دند. وی 
افزود: آثار نمایشی هنرمندان استان توسط هیئتی 
متشکل از احمدرضا رافعی، محمدرضا سمیع و قاسم 
اسماعیلی بازبینی شده اند که هیئت بازبین در پایان 
دو اثر را برای معرفی به جشنواره معرفی کرد.استان 
چهارمحال و بختیاری به همراه استان های کرمان، 
سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و لرستان به 
میزبانی استان یزد از 9 تا 11 شهریورماه باهم دیگر 

به رقابت می پردازند.

اخبار کوتاه یادداشت معاون آموزش وپرورش چهارمحال و بختیاری منصوب شد
در حکمی از س��وی مدیرکل آموزش وپرورش چهارمحال و بختیاری، معاون آموزش 
ابتدایی آموزش وپرورش این اداره کل منصوب شد.فرج اهلل اعرابی چمعالی در حکمی از 
سوی مدیرکل آموزش وپرورش چهارمحال و بختیاری به عنوان معاون آموزش ابتدایی 

آموزش وپرورش این اداره کل منصوب شد.
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به گزارش مه��ر، نور علی یاری ،فرمان��ده نیروی انتظامی 
چهارمح��ال و بختی��اری در جم��ع خبرنگاران اس��تان 
چهارمحال و بختیاری با اش��اره به جزئی��ات حادثه آتش 
سوزی زندان شهرکرد، بیان کرد: زندانیان که قصاص آن ها 
نزدیک بود در آتش سوزی نقش داشتند و یکی از مسببان 
اصلی این حادثه هستند.وی بیان داشت: این حادثه در پی 
آشوب توسط زندانیان در زندان شهرکرد ایجاد شده است.

هیچ زندانی نتوانست از زندان فرار کند
وی عنوان کرد: به مح��ض اینکه آتش س��وزی در زندان 

شهرکرد اتفاق افتاد اولین نیرویی که خود را به آنجا رساند 
و در زندان نقش اساسی را ایفا کرد نیروی انتظامی بود که 
نیروهای انتظامی در خاموش کردن آتش نیز نقش داشتند.

فرمانده نیروی انتظامی اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 
اظهار داشت: با حضور به موقع نیروی انتظامی هیچ زندانی 
نتوانس��ت از زندان فرار کند. نور علی ی��اری بیان کرد: در 
حادثه آتش سوزی زندان شهرکرد 12 نفر در پی استنشاق 
مونوکسیدکربن دچار خفگی ش��دند.وی بیان کرد: افراد 
اصلی مسبب این آتش سوزی در زندان شناسایی شده اند 

و با حضور مسئوالن آگاهی مورد بازجویی قرار می گیرند.
فرمانده نیروی انتظامی اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 
تاکید کرد: مسببان این حادثه در سیکل قانونی و مشخص 
بازجویی می شوند و دستگاه قضایی حکم قانونی برای آن ها 

صادر می کند و برخورد جدی با مسببان می شود.
برخورد جدی با افراد سهل انگار در حادثه

نور علی یاری با اشاره به دستور رئیس قوه قضایی به سازمان 
 بازرس��ی، تاکید کرد: ب��ا افرادی نیز ک��ه در این خصوص

 سهل انگاری کرده اند برخورد جدی می شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه نیروی انتظامی نقش مهمی 
در ایجاد امنیت سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان 
چهارمحال و بختیاری داش��ته اس��ت، یادآور شد: نیروی 
انتظامی توانست در س��فر رئیس جمهور به استان بسیار 
خوب عمل کند و از ایجاد کوچک ترین مشکلی جلوگیری 
کند.فرمانده نیروی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری 
بیان کرد: تشکر رئیس جمهور از نیروی انتظامی نیز بیانگر 

این واقعیت بود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه استان چهارمحال و بختیاری 
یکی از استان های امن کش��ور است، بیان کرد: هم اکنون 
آمارها نش��ان از موفقیت نیروی انتظامی در ایجاد امنیت 

در استان دارد.
نور علی یاری بیان کرد: هم اکنون در حوزه سرقت نسبت 
به س��ال گذش��ته در منزل، اماکن دولتی، خودرو، اماکن 
متبرکه، دخل زنی به ترتیب 12، 19، 26، 60، 58 درصد 

کاهش داشته ایم.
فرمانده نیروی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری بیان 
کرد: سرقت مسلحانه در استان چهارمحال و بختیاری 100 

درصد کاهش داشته است.

مدیرکل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به ضرورت نظارت بر مهدها، از مجهز شدن مهدکودک های 
 ش��هری به دوربین مداربس��ته در 3 ماه آین��ده خبر داد.

حس��ین س��عیدی گف��ت: هم اکن��ون 103 مهدکودک 
خصوصی، 5 مهدک��ودک قرآنی ش��هری، 2 مهدکودک 
قرآنی روس��تایی، 163 روس��تا مهد و 4 مهد خودکفا در 
اس��تان فعالیت دارند.وی از مجهز شدن مهدکودک های 
شهری به دوربین مداربسته در 3 ماه آینده خبر داد و گفت: 
 این دوربین ها قابلیت ذخیره س��ازی و پخ��ش برنامه ها تا

یک ماه رادارند. س��عیدی با اش��اره به ضرورت نظارت بر 
مهدها، خاطرنش��ان کرد: نظارت بر مهدکودک ها توسط 
کارشناسان امور کودکان تحت نظر بهزیستی، معاونت امور 
اجتماعی، کمیس��یون نظارت، بازرسی و حراست صورت 
می گیرد.وی پیامدهای به کارگیری مربیان کم تجربه در 
مهدها را یادآور شد و گفت: استفاده از مربیان کم تجربه و 
دوره ندیده مشکات و پیامدهایی ناخوشایندی به دنبال 
دارد بر همین اس��اس و به منظور باال بردن کیفیت کار در 

مهدها باید از مربیان دوره دیده استفاده کرد.

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد

مهدهای چهارمحال و بختیاری به دوربین مداربسته مجهز می شوند

زندانیانی که قصاص آن ها نزدیک بود در آتش سوزی نقش داشتند

آخرین جزئیات آتش سوزی زندان شهرکرد
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پشت قصابی مسلمی 2- آقای ناصر نادری به نشانی دروازه دولت-روبروی مسجد 
رهنان-خ  نشانی  به  مدرس  محمد  آقای   -1 متهمین:  نما  جهان  الرحمه-خروجی  باب 
ابوذر-ج بانک ملی 2- آقای عبدالمحمد ابدالی بارده به نشانی مجهول المکان 3- آقای 
فرود کریمیان به نشانی اصفهان 4- آقای داریوش سلطانی به نشانی متواری و فاقد 
با  دادگاه  انتقال مال غیر 2- جعل 3- جعل گردشکار:  اتهام ها: 1-  مشخصات نشانی 
به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  پرونده ختم رسیدگی  به محتویات  توجه 
بارده  ابدالی  عبدالمحمد   -1 آقایان  اتهام  خصوص  در  دادگاه:  رای  می نماید.  رای 
فرزند علی محمد با وکالت آقای ناصر نادری 2- فرود کریمیان فرزند نجف قلی 3- 
 داریوش سلطانی فرزند عسگر دایر بر مشارکت در جعل شناسنامه مربوط به مرحوم 
 سید محمدرضا ترابی و استفاده از شناسنامه مجعول با عنایت به کیفرخواست صادره 
بنیادی-  فرهنگ  و  رکنی  داود  محمد  اصفهان-شکایت  انقالب  و  عمومی  دادسرای  از 
شماره  رسمی  اسناد  دفتر  از   87/4/12-175992 شماره  رسمی  وکالتنامه  تصویر 
نظریه  به  توجه  از  و  شده  تنظیم  مجعول  شناسنامه  براساس  که  اصفهان   92 
کارشناس موجود در پرونده مبنی بر عدم تعلق اثر انگشت ذیل وکالتنامه رسمی فوق الذکر 
مذکور-اظهارات سردفتر  اظهارات  و  ترابی  محمدرضا  سید  مرحوم  انگشت  اثر   با 

عباس سلطانی-عدم حضور متهمان در دادسرا و جلسه دادرسی و دفاعیات بالوجه وکیل 
 متهم ردیف اول و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه جرایم انتسابی به نامبردگان 
و   1375 تعزیرات مصوب  قانون  مواد 535-533-523  به  مستنداً  و  دانسته  محرز   را 
با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسالمی مصوب 1370 )قانون حاکم بر زمان وقوع 
 جرم( هر یک از متهمان را از جهت جعل به تحمل یک سال حبس تعزیری و از جهت 
 استفاده از سند مجعول به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم می نماید. رای صادره نسبت

قابل  واقعی  ابالغ  از  پس  روز  ده  ظرف  و  غیابی  سوم  و  دوم  ردیف  متهمان   به 
 واخواهی در این دادگاه و نسبت به متهم ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ

می باشد.م الف:10576  استان  تجدیدنظر  محترم  دادگاه  در  نظر  تجدید   قابل 
حسینی دادرس شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ رای 
213 کالسه پرونده: 2024/92 شماره دادنامه: 698-93/4/30 مرجع رسیدگی: شعبه 14 
ایمان اسدی گندمانی نشانی: اصفهان-خ کاشانی-جنب  شورای حل اختالف خواهان: 
ایران خودرو فخاری زاده-کوچه طلوع-پ8030 خواندگان: 1- وحید شیرازی موگوئی 
باهنر-مشاور امالک  نشانی: مجهول المکان 2- بهنام حقیقی نشانی: اصفهان-رباط-خ 
اسکان خواسته: مطالبه وجه چک با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای 
قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای ایمان اسدی گندمانی به طرفیت 
آقایان وحید شیرازی موگوئی و بهنام حقیقی به خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال 
وجه چک به شماره 129225 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی، با 
توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
در  استحقاق خواهان  و  ذمه خواندگان  اشتغال  در  که ظهور  علیه  محال  بانک  توسط 
مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 
نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به 
دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به 
نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 
چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و 106/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه 
نشر آگهی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )1392/12/20( تا 
تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

میباشد. م الف:10309 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

شعبه  رسیدگی:  مرجع   93/3/31-454 دادنامه:  شماره   221/93 پرونده:  کالسه   214
اصفهان-خیابان  نشانی:  سعیدی  سهراب  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   5
مجهول المکان  نشانی:  زارعی  عباس  خوانده:  آبان-پالک187  بست  کشاورزی-بن 
خواسته: مطالبه گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای 
آتی  شرح  به  متعال  خداوند  از  استعانت  با  رسیدگی  ختم  اعالم  ضمن  شورا  محترم 
دادخواست سهراب  در خصوص  قاضی شورا:  رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت 
سعیدی به طرفیت عباس زارعی به خواسته مطالبه مبلغ 39/500/000 ریال وجه دو 
بانک  به شماره های 1- 155841-91/10/15و2- 155843-91/10/25 عهده  فقره چک 
و  تقدیمی  دادخواست  به  توجه  با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به  ملی 
مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در 
جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی 
از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را  ابرازی نیز حکایت  نیاورده و مستندات  به عمل 
حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 قانون 
آیین دادرسی مدنی و مواد 315و310و309و307و249 قانون تجارت حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 39/500/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 225/000 
و  تاخیر  خسارات  پرداخت  به  آگهی  نشر  هزینه  و  دادرسی  خسارت  عنوان  به  ریال 
تادیه از تاریخ سررسید چکها لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک 
مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود.م الف:10299 شعبه پنجم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

 9209980359501161 پرونده:  شماره   9309970354600574 دادنامه:  شماره   215
شماره بایگانی شعبه: 921505 شاکی: آقای علی اکبر محمدی کاج آبادی به نشانی خ 
توحید-نبش بهارآزادی-ساختمان ش2 استانداری متهم: آقای هادی حسینی طوسی به 
نشانی مجهول المکان اتهام: کالهبرداری گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: اتهام آقای هادی حسینی طوسی 
دائر بر کالهبرداری اینترنتی به مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار ریال با توجه به گزارش 
پلیس فتا و توجه به تحقیقات انجام شده و مستندات ضمیمه و دالئل ابرازی و سایر 

قرائن و شواهد موجود در پرونده و اینکه متهم علی رغم ابالغ قانونی و انتظار کافی در 
جلسه دادگاه حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای نیز ارائه ننموده است محرز است علیهذا 
دادگاه نامبرده را در اجرای ماده 741 الحاقی به قانون تعزیرات به تحمل یک سال حبس 
و استرداد مبلغ فوق در حق شاکی محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت ده 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.م الف:10371 اعظمی رئیس 

شعبه 120 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

216 کالسه پرونده: 92-2134 شماره دادنامه: 718-93/4/29 مرجع رسیدگی: شعبه 
13 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: معصومه افخمی نشانی: تهران-اتوبان بهشت 
وکیل:  علیرضا-پالک67  محسن  شهید  رسالت-کوچه  غربی-شهرک  آباد  زهرا-صالح 
پارسیان-واحد23  بانک  دوم  میانی-طبقه  توحید  اصفهان-خیابان  نشانی:  عطار  امیر 
خواندگان: 1- مهرداد جعفریان 2- مجتبی هادیان 3- پیمان خیام باشی هر سه نشانی: 
مجهول المکان خواسته: انتقال سند گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا 
قاضی  رای  می نماید.  رای  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم 
شورا: در خصوص دعوی خانم معصومه افخمی با وکالت آقای امیر عطار به طرفیت 
آقای مهرداد جعفری و مجتبی هادیان و پیمان خیام باشی به خواسته الزام خواندگان 
با  به شماره 173ب91ایران13  تمامیت یک دستگاه خودرو ماکسیما  انتقال رسمی  به 
مشخصات مندرج در کارت به انضمام کلیه خسارات دادرسی مقوم به 50/000/000 
مالحظه  خواهان  وکیل  اظهارات  و  پرونده  محتویات  و  اوراق  به  توجه  با  ریال شورا 
و  خواهان  مابین  فی   88/4/15 مورخ  قولنامه  بالخصوص  پرونده  در  مندرج  قولنامه 
انتظامی حکایت  نیروی  راهور  پلیس  اداره  از  انجام شده  استعالم  اول  ردیف  خوانده 
قانونی  ابالغ  وصف  با  خواندگان  که  آنجایی  از  دارد  سوم  ردیف  خوانده  مالکیت  از 
ننموده  ارسال  ای  الیحه  و  نگردیده  حاضر  رسیدگی  جلسه  در  آگهی  نشر  طریق  از 
مواد  استناد  به  و  داده  تشخیص  صحت  به  مقرون  را  خواهان  دعوی  شورا  فلذا  اند 
آیین  قانون  198و515و519و520  مواد  و  مدنی  قانون  10و219و220و222و223 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف سوم آقای پیمان خیام باشی به انتقال 
از  یکی  در  173ب91ایران13  انتظامی  به شماره  ماکسیما  دستگاه خودروی  یک  سند 
پرداخت  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   112/000 مبلغ  پرداخت  و  رسمی  اسناد  دفاتر 
مبلغ 100/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در 
حق خواهان صادر و اعالم می دارد نسبت به خوانده ردیف اول و سوم به استناد بند4 
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از انقضا مدت 
واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان خواهد بود.

م الف:10524 شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

شعبه  رسیدگی:  مرجع   93/4/8-584 دادنامه:  شماره   1336/92 پرونده:  کالسه   217
اصفهان-رهنان-خ  نشانی:  نصراصفهانی  صادق  خواهان:  اختالف  حل  شورای   12
باال-خ  چهارباغ  اصفهان-خ  نشانی:  جهانبخش  مریم  وکیل:  نصر  درخشان-اسفنج 
نیکبخت-بعد از دادگستری-ک خدابنده-پالک34-طبقه همکف خوانده: اکبر براتی قهریز 
به  چک  فقره   2 بابت  ریال   27/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی: 
تادیه  تاخیر  دادرسی-خسارت  بابت  های 117159-88/6/1و88/5/1-085003  شماره 
نظریه مشورتی اعضا شورا  اخذ  پرونده و  به محتویات  با عنایت  و حق الوکاله وکیل 
قاضی  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم 
مریم  وکالت  با  آقای صادق نصراصفهانی  در خصوص دعوی  اختالف:  شورای حل 
جهانبخش به طرفیت آقای اکبر براتی قهریز به خواسته مطالبه مبلغ 27/000/000 ریال 
به  ملی  بانک  عهده  به  085003-88/5/1و88/6/1-117159  های  شماره  به  چک  وجه 
انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
ابالغ  رغم  علی  خوانده  اینکه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 

198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 22/000/000 بابت قسمتی از اصل خواسته و 118/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و تادیه از 
تاریخ سررسید چک موصوف )88/6/1( تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
تجدید  قابل  روز  بیست  واخواهی ظرف  مهلت  اتمام  از  پس  و  می باشد  این شعبه  در 
نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد و در خصوص چک به شماره 
 93/3/25 مورخ   398 به شماره  خواهان  وکیل  از  تقدیمی  الیحه  به  توجه  با   085003
مبنی بر استرداد چک فوق الذکر در اجرای بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی 
حقوقی   12 شعبه  م الف:10523  دارد.  می  اعالم  و  صادر  را  خواهان  دعوی  رد   قرار 

شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

مرجع رسیدگی: شعبه  دادنامه: 93/12/5-820  2605/92 شماره  پرونده:  218 کالسه 
اصفهان-خانه  نشانی:  رحمانی  پروانه  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  چهارم 
اصفهان-انتهای بلوار سپاه-کوچه گل یخ-مجتمع مسکونی نارون-طبقه اول خواندگان: 
نشانی: خمینی شهر-خیابان  ابن علی  یاسمین  ابن علی 3-  ویدا  ابن علی 2-  1- آرش 
وکیل  وکالت  دلفین-دفتر  پیتزا  فوقانی  102و104-طبقه  کوچه  شمالی-مابین  شریعتی 
خوانده ردیف دوم: صفورا تیموری نشانی: اصفهان-خیابان بزرگمهر-ابتدای خیابان 
در سند  مندرج  مهریه  مطالبه  تندیس-طبقه3-واحد34 خواسته:  اداری  آراسته-مجتمع 
نکاحیه به مبلغ سی میلیون ریال وجه رایج با احتساب به نرخ روز گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خانم پروانه رحمانی به طرفیت 
خواندگان 1- آرش ابن علی 2- ویدا ابن علی با وکالت خانم صفورا تیموری 3- یاسمین 
ابن علی به خواسته مطالبه مهریه مندرج در سند نکاحیه به مبلغ سی میلیون ریال وجه 
رایج با احتساب به نرخ روز نظر به دادخواست تقدیمی و صورتمجلس مورخ 93/3/25 
خوانده ردیف سوم خانم یاسمین ابن علی علی رغم ابالغ قانونی )نشرآگهی( در جلسه 
حاضر نشده و هیچگونه الیحه دفاعیه ای نیز به شورا ارائه نداده است و خوانده ردیف 
اول )آرش ابن علی( و وکیل خوانده ردیف دوم )ویدا ابن علی( دلیلی مبنی بر پرداخت 
مهریه خواهان ارائه ننمودند و با توجه به گواهی حصر وراثت شورا دعوی خواهان 
را وارد تشخیص داده مستنداً به ماده 232 قانون امور حسبی خواندگان را به پرداخت 
مهریه خانم پروانه رحمانی طبق سند نکاحیه مبلغ سی میلیون ریال وجه رایج به نرخ 
رای  می دارد  اعالم  و  محکوم  علی  ابن  نورالدین  آقای  مرحوم  متوفی  ماترک  از  روز 
صادره نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم حضوری و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد و نسبت به خوانده 
ردیف سوم یاسمین ابن علی غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و بعد از آن ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم عمومی 
 حقوقی اصفهان می باشد.م الف:10316شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

                                    آگهی تحدیدحدوداختصاصی  
ابنیه بخش یک  یکبابخانه پالک شماره 1/3310 واقع در  چون تحدید حدود ششدانگ 
ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام خانم زهرا کاویانپور فرزند عباسعلي در جریان 
بنابه دستور قسمت  اینک  نیامده  به عمل  ثبت  به علت عدم حضورمتقاضی  ثبت است 
اخیرازماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
1393/6/23 ساعت 8 صبح درمحل شروع وبعمل خواهدآمد0 لذا به موجب این آگهی 
که در روز و ساعت مقرر در محل حضور  اخطارمی گردد  مالکین ومجاورین  بکلیه 
یابند0 اعتراضات مجاورین وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست را ازمرجع ذیصالح قضایی 
اخذ و به این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نشده 
انتشار: 93/05/21  تاریخ  انجام خواهدشد0  از تعطیل  گردد تحدید حدود در روز بعد 

سیدمهدی میرمحمدی رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا 



امام کاظم )ع(: 
مردی از پیامبر خدا )ص( سؤال کرد: حق پدر بر فرزند 
چیست؟ حضرت فرمود: 1 - او را بانام صدا نکند 2 - 
درراه رفتن از او جلو نیفتند. 3 - قبل از او ننش��یند. 
4 - کاری انجام ندهد که مردم پدرش را فحش بدهند.

 دیازپامی به نام 
»بهارنارنج« 2138
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راننده ه��ا  می دانند وزنی بیش��تر 
نن��د که تایرهای اتومبیل  ا می تو

کنند  تحم��ل 
بستگی به سایز و 
فشار باد آن ها دارد. 
الس��تیک با سایز 
بزرگ تر و فش��ار 
باد بیشتر توانایی 
وزن  تحم��ل 
بیشتری را دارد.

تنظی��م صحی��ح 
فش��ار باد الستیک 
باع��ث می ش��ود ک��ه 
وزن وارد ب��ر الس��تیک 
به طور یکنواخت در تمام س��طوح 
الستیک پخش ش��ود و این امر سبب 
حفظ ساختار الستیک می شود. درحالی که اکثر رانندگان 
از تأثیر قابل مالحظه فش��ار باد الس��تیک بر فرس��ودگی، 
اصطکاک جنبش��ی و طول عمر آن آگاه هستند، فقط عده 
کمی می دانند که فشار کم باد الستیک، تأثیر چشمگیری 

روی واکنش س��ریع و دقیق خودرو نس��بت به فرمان دهی 
راننده دارد.برای این که بتوانیم تأثیر فش��ار باد الستیک را 
روی واکنش و هندلینگ خودرو بدانیم، به تستی که موسسه 
Tire Rack با 2 خودروی بی ام و 330Ci کوپه E46 مدل 
2003 در دو حالت مختلف ازنظر فشار باد تایر ترتیب داده 
اس��ت رجوع می کنیم. در حالت اول فش��ار باد الستیک ها 
به درستی تنظیم شده اند. در حالت دوم فشار باد الستیک ها 
از قصد کم شده است. الستیک ها نو با آج کامل بودند.برای 
این منظور از الستیک های رادیال تمام فصل استفاده کردیم 
که ترکیب خوبی از چس��بندگی باال، فرمان پذیری دقیق و 
چسبندگی قابل اعتماد از خصوصیات این الستیک ها بودند.

فش��ار باد تایرهای یکی از بی ام و ها طبق عدد پیشنهادی 
سازنده تنظیم شده بودند )psi 29 برای الستیک های جلو 
و psi 33 برای الس��تیک های عقب(، درحالی که فشار باد 
تایرهای بی ام و دیگر 30 درصد کمتر بود. علت انتخاب 30 
درصد این بود که US DOT )وزارت ترابری ایاالت متحده( 
این عدد را به عنوان استانداردی برای سیستم کنترل فشار 
باد خودروهای آینده تعیین کرده بود. این بدین معنی است 
که سیستم کنترل فشار باد زمانی که فشار باد تایر 30 در صد 

کم شود، به راننده هشدار می دهد.

درحالی ک��ه راننده ه��ا 
می دانستند الس��تیکی که 

تنظیم باد اس��تاندارد طبق پیشنهاد س��ازنده داشته باشد 
هندلینگ و واکنش قابل پیش بین��ی ارائه می دهد، خیلی 
زود متوجه شدند که عملکرد الستیک هایی که 30 درصد 
باد کمتر داشتند، بسی ناامیدکننده بودند. تایرهای کم باد 
برای انجام مانور به فرمان دادن بیش��تری احتیاج داشتند و 
واکنش کندتری داشتند. الستیک های کم باد هنگام تغییر 
مسیر هماهنگ نبودند، و واکنش الستیک های عقب کندتر 
از الس��تیک های جلو بود که نوعی احس��اس جدا بودن از 
مس��یر حرکت را به راننده ها منتقل می کردند و خودرویی 
که تایرهای کم باد داشت بیش از 2 ثانیه در مسیر تست ما 
کندتر بود )2 ثانیه یعنی حدود 7 درصد کاهش هندلینگ(.

بنابراین فشار باد تایر اتومبیلتان را طبق برچسب تعبیه شده 
در خ��ودرو ی��ا دفترچ��ه راهنما تنظی��م کنید. فش��ار باد 
الس��تیک ها را حداقل ماهی یک بار و پی��ش از حرکت در 

بزرگراه ها چک کنید.

تأثیر فشار باد الستیک در عملکرد خودرو

گراف��ن آئ��روژل ی��ا ه��واژل به ان��دازه ای س��بک 
اس��ت که می تواند ب��ر روی ن��وک ی��ک گل تعادل 
داش��ته باش��د و هم اکن��ون دانش��مندان از آن 
 برای تولید چت��ر نج��ات مس��افران هواپیماها بهره

ن��د. پروفس��ور »گائ��و چائ��و« ک��ه ب��ه   گرفته ا
هم��راه تیم��ی از محقق��ان دانش��گاه ژیجان��گ 
چی��ن ای��ن م��اده را تولی��د ک��رده، معتقد اس��ت 
چتره��ای نجات��ی ک��ه از ای��ن ن��وع گراف��ن تولید 
 ش��وند، روزی به تجهی��زات ایمن��ی اس��تاندارد ب��رای هواپیماهای غیرنظام��ی تبدیل

 می شوند.گفته می ش��ود چنانچه این چترها به جت بوئینگ 777 مجهز به 300 صندلی 
اضافه شوند، وزن هواپیما فقط 60 کیلوگرم افزایش می یابد.

 دکتر مجید حاجی فرجی رئیس انس��تیتو تحقیقات 
تغذیه و صنایع غذایی کشور، در پاسخ به سؤالی درباره 
کوتاه قد ش��دن ایرانی ها و با توجه به تغذیه موجود در 
کشور، گفت: البته مشکالتی در بخش های استخوانی 
و کلس��یم وجود دارد که در برخی موارد ممکن است 
کاهش رش��د نسبت به سن رش��د و قد اولیه را موجب 
ش��ده باش��د که این چنین مواردی نیز در حال اصالح 
است.وی ادامه داد: ازآنجاکه برنامه های مکمل یاری در 
کشور در حال اجراست و کودکان از ابتدا این مکمل ها 
را دریافت می کنند، مشکلی درزمینه رشد و قد کودکان به وجود نیامده است. آمار موجود 

نیز کوتاه قدی را نشان نمی دهد، بلکه رشد طبیعی که از قبل وجود داشته، ادامه دارد.

تولید چتر نجات هواپیما با 
سبک ترین ماده جهان

 قد ایرانی ها کوتاه 
شده است؟

بهارنارن��ج نه تنه��ا در تقویت مع��ده و رفع تب 
بسیار مؤثر اس��ت و تپش نامنظم قلب، تشویش 
و اضط��راب را از بی��ن می برد، بلکه بس��یاری از 
دست اندرکاران طب س��نتی آن را برای کنترل 
تشنج ها و حمله قلبی هم توصیه می کنند. برخی 

خواص دیگر آن را در ادامه بخوانید.
اگر مش��کل کم خوابی یا بی خوابی دارید، پیش 
از خواب، مقداری ع��رق بهارنارنج ی��ا چای آن 
را بنوشید.برای درس��ت کردن چای بهارنارنج، 
کافی است ۱0 گرم از گل بهارنارنج را در دو لیوان 
آب جوش به مدت 20 دقیقه بجوشانید، سپس 
آن را صاف کرده، همراه یک قاش��ق سوپ خوری 
عس��ل میل کنید. با خوردن این چ��ای، خواب 
خوش و آرامی خواهید داش��ت.با توجه به نتایج 
به دست آمده از یک مطالعه، از بهارنارنج می توان 
به عنوان ی��ک پیش داروی مؤث��ر جهت کاهش 
اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی اس��تفاده 
کرد. ای��ن مطالعه باه��دف مقایس��ه تأثیر عرق 
بهارنارنج و دیازپام بر اضط��راب بیماران قبل از 
عمل جراحی انجام شد.در این مطالعه تعداد 60 
بیمار ۱4 تا 4۸ ساله مراجعه کننده جهت عمل 
جراحی، انتخاب و به طور تصادف��ی در دو گروه 
30 نفره تقس��یم شدند. 2 س��اعت قبل از عمل 
به گروه یک ۱00 سی س��ی عرق بهارنارنج و به 
گروه 2 محلول یک قرص ۵ میلی گرمی دیازپام 
در ۱00 سی س��ی آب به ص��ورت خوراکی داده 
شد.میزان اضطراب موقعیتی، پس از مصرف دارو 
در هر دو گروه مصرف کننده بهارنارنج و دیازپام 

کاهش یافت.
اثرات درمانی

مهم ترین خاصیت دارویی بهارنارنج تأثیر آن روی 
سیستم عصبی بدن است. بهارنارنج آرامش بخش 
و ضد هیجانات دستگاه عصبی است و سردردهای 
عصب��ی و میگرنی را کاه��ش می دهد.بهارنارنج 
اش��تهاآور و ضد س��رفه اس��ت. برای نرم کردن 
پوس��ت های خش��ک و جلوگیری از شکنندگی 

مویرگ ها استفاده می شود. 

صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
  تلفن : 8- 6284167 3                                                      فکس : 6284166 3- 031

نش��انی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، 
واحد 3

داستان آموزنده دوایر زندگی!
وقتی کودکی هفت ساله بودم، پدربزرگم مرا به برکه ای در یک 
مزرعه برد و به من گفت: س��نگی را به داخ��ل آب بینداز و به 
دایره هایی که توسط این سنگ ایجادشده نگاه کن. سپس از 
من خواست که خودم را به جای آن سنگ تصور کنم. او گفت: 
" تو می توانی تعداد زیادی از جلوه ها و نمودها را در زندگی ات 
خلق کنی اما امواجی که از ای��ن جلوه ها پدید می آید، صلح و 
آرامش موجود در تم��ام مخلوقات تو را بر ه��م خواهد زد. به 
خاطر داش��ته باش که تو در برابر هر آنچه در دایره زندگی ات 
قرار می دهی مس��ئولی و این دایره به نوبه خود با بس��یاری از 

دایره های دیگر ارتباط خواهد داشت.
نیازمند خواهی بود تا در مسیری زندگی کنی که اجازه دهد، 
خوبی و منفعت ناشی از دایره ات، صلح و آرامش را به دیگران 
منتقل کند. آن جلوه هایی که از عصبانیت و حس��ادت ناشی 
می شود، همان احساسات را به دیگر دایره ها خواهد فرستاد. 

تو در برابر هردوی آن ها مسئولی.
این نخستین بار بود که دریافتم هر شخص قادر است صلح و 
یا ناسازگاری درونی خلق کند که در جهان پیرامونش جریان 
یابد. اگر وجودمان سرشار از نزاع، نفرت، تردید و خشم باشد، 
هرگز نمی توانیم صلح را در جهان برقرار سازیم. ما احساسات 
و افکاری را که در درون نگاه داشته ایم از خود ساطع می کنیم، 
چه در مورد آن ها صحبت کنیم چه سکوت اختیار کنیم. هر 
آنچ��ه در درون خویش داری��م به جهان پیرامون ما س��رایت 
می کند و خل��ق زیبایی یا ناس��ازگاری با تمام��ی دوایر دیگر 

زندگی مرتبط هست.
نتیجه اخالقی: ای��ن تمثی��ل جاودانی را همیش��ه به خاطر 
بس��پاریم که به هر چیزی توجه کنیم، رشد و توسعه می یابد، 

از افکارمان تا اعمالمان!

داستان 

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E RZ A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

12

کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد
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آگهی ارزیابی کیفی مشاوران

مدیر امور قرار دادها 

شركت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد مطابق آيين نامه اجرايی بند هـ   ماده 29 قانون برگزاری مناقصات ، نسبت به 

ارزيابی كيفی مشاوران جهت تشکیل گروههای گشت بازرسی و نظارت استان اصفهان اقدام نمايد .

رشته و پایه مشاور: حداقل پايه 2 گروه مهندسی آب 

مهلت دریافت اسناد ارزیابی : متقاضيان می توانند جهت دريافت اسناد ارزيابی ضمن اعالم آمادگی كتبی از تاريخ انتشار 

آگهی به مدت 14 روز از طريق سايت اين شركت نسبت به دريافت اسناد ارزيابی اقدام نمايند . 

مهلت  تحویل اسناد: 14 روز پس از درج آگهی نوبت دوم 

 WWW.ESRW.ir محل دریافت اسناد : سايت اينترنتی شركت آب منطقه ای اصفهان

 محل تحویل اس�ناد : اصفهان - پل خواجـو - بلوار آئينه خانه - شـركت آب منطقـه ای اصفهان - دفتر قـرار داد ها - 

كد پستی 76472-81646 صندوق پستی 391.

تلفن تماس: 5-36615360 داخلی 123و322 فاكس : 36611073

نوبت  دوم 

م الف 10427

  مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری 
آب - فاضالب- ترمیم ترانشه 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

شرکت آب منطقه ای اصفهان 

نوبت  اول    

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1393 معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی 
رئيس جمهور به پيمانكاردارای رتبه بندی و  و اجد صالحيت  واگذار نمايد . 

تضمين ) ريال ( برآورد )ريال ( نوع بودجه  محل اجراشماره مناقصه 

2/432/351/671122/000/000جاریتوسعه و اصالح شبکه فاضالب منطقه چهار اصفهان ) قرار داد باز( 93-2-200

1/274/825/01564/000/000جاریتوسعه و اصالح شبکه آب منطقه چهار اصفهان ) قرار داد باز( 93-2-201

1/506/641/11875/500/000جاریاصالح و توسعه  شبکه آب منطقه لنجان  ) قرار داد باز( 93-2-202

3/383/651/750162/000/000جاریترمیم مسیر ترانشه آسفالت در سطح منطقه سه اصفهان93-2-203

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1393/5/25 
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز يكشنبه به تاريخ 93/5/26

دريافت اسناد :سايت اينترنتی 
www.abfaesfahan.ir  شركت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir : پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

شماره تلفن :  031-36680030

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
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