
ورزنه قطب گردشگری ایران می شود
عکس هایی
 که معروف 
شدند

با افتتاح بزرگ ترین مجموعه تفریحی کویرگردی کشور

سوء استفاده از نام برندهای مطرح دنیا در کشور

دستگاه شتاب دهنده خطی به 
کمک درمان سرطان می آید 3

 افتتاح 12 پروژه برق رسانی 
در جنوب غرب اصفهان  قیمت بنزین در مرز ایران44

 و عراق 3500 تومان شد

ی  
یو

رش
س : آ

عک
جشنواره بین المللی ناملموس، غنای فرهنگی ایران را به رخ می کشد 

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

 جوالن لوازم خانگی
 زیر پله ای  در بازار

یخچال و فریزرهای زیادی با هویت تجاری مستقل و مشخص در 
بازار لوازم خانگی وجود دارند؛ این در حالی است که در سایه این 
مارک ها، یخچال و فریزرهایی فاقد هویت تجاری حقیقی و حقوقی 
نیز تولید و عرضه می شوند. یخچال و فریزرهایی که جزوه دسته 

گران ترین و مشهورترین ها هستند.بررس��ی های میدانی نشان 
می دهد که یخچال و فریزرهایی در بازار عرضه می شوند که از آن ها 
تنها نام و یک لوگوی خاص در دسترس است و دارای هیچ کارخانه 

مجزا و هویت تجاری مستقل نیستند.

 رئیس کمیته جش��نواره بین المللی میراث فرهنگی ناملموس 
تاکیدکرد: در برگزاری جش��نواره بین الملل��ي میراث فرهنگي 
ناملموس تالش خواهد شد هویت و غنای فرهنگی ایران اسالمی 

به جهانیان عرضه شود.
  مه��دی بقای��ی با بی��ان ای��ن مطل��ب گف��ت: در جش��نواره

 بین المللي میراث فرهنگي ناملموس، پوش��ش اقوام ایرانی در 
قالب نمایش��گاهی در معرض دید نمایندگان ۳۸ کش��ور عضو 

ICCN قرار می گیرد. وی افزود: این نمایشگاه از ۱۶ مهرماه سال 
جاری همزمان با برگزاری جشنواره بین المللی میراث فرهنگی 

ناملموس به مدت پنج روز در کاخ چهلستون دائر می شود. 
 مدیرعامل س��ازمان فرهنگ��ی تفریحی اظهار کرد: جش��نواره

 بی��ن الملل��ی ICCN براس��اس نق��ش مه��م می��راث 
 فرهنگ��ی ناملم��وس در توس��عه پای��دار محلی بنی��ان نهاده

 شده است. 
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رئیس دانش��گاه آزاد اس��المی مرکز دهق گف��ت: محل جدید 
دانشگاه آزاد رئیس دانشگاه المی مرکز دهق در سایت آموزش 
عالی شهر با صرف هزینه ای بالغ بر 5 میلیارد و هفت صد میلیون 
تومان در هفته دولت با حضور مسئوالن عالی رتبه دانشگاه آزاد 
اسالمی و مس��ئوالن بلندپایه اس��تان اصفهان افتتاح می شود. 
مجتبی مالاحمدی افزود: 4/5 میلیارد تومان از اعتبار موردنیاز 

برای ساخت این دانشگاه توسط خیران تأمین گردید...

 ش��هردار زرین ش��هر با اش��اره به این موضوع که دو نوع پروژه در 
 زرین ش��هر در حال اجراس��ت اظهار داش��ت: پروژه هایی که قباًل 
کلنگ زنی شده و تا مرحله ای هم پیشرفت داشته و باید باقیمانده 
آن تکمیل شود. این پروژه ها نسبت به درآمد شهرداری زرین شهر، 
هزینه باالیی داشته و نیاز اعتباری آنان به قدری سنگین است که 

بودجه شهرداری جوابگوی آن ها در افق زمانی ...

 افتتاح ساختمان جدید دانشگاه 
آزاد اسالمی مرکز دهق در هفته دولت

گامبلندشهرداریزرینشهر
درتکمیلطرحهایبزرگعمرانشهری

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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آگهی  مناقصه شماره 699 و698-93» یک مرحله ای «

 دس�تگاه مناقصه گزار: ش�ركت آب و فاضالب روس�تايی اس�تان اصفه�ان ) ارق�ام برآورد
 و تضمين به ريال ( 

مبلغ تضمينبرآورد دستگاه ريال رشته و رتبه مورد نظر عنوان مناقصهرديف

1
 تهیه مصالح و حفاری چاه آهکی آب شرب به روش روتاری در مجتمع

 12 روستائی کرون علیا از توابع شهرستان تیران و کرون 

رشته کاوشهای 
 زمینی- حداقل 
رتبه 3 حقیقی 

2/379/769/25013/700/000

2
 تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع آب روستای بلطاق

 از توابع شهرستان بوئین و میاندشت  
رشته آب- حداقل 

1/675/471/52611/600/000رتبه 5 حقوقی 

محل دريافت اس�ناد مناقصه: اداره حقوقی و قرار دادهای ش�ركت آب و فاضالب 
روستايی استان اصفهان واقع در ميدان جهاد

محل تحويل پاكات پيش�نهاد قيمت : دبير خانه ش�ركت آبفار تلفن: 32363066 
دورنگار: 32369023

تاريخ فروش اسناد : از تاريخ 93/5/28 لغايت 93/6/4
مبلغ خريد اسناد: 300/000 ريال 

آخرين مهلت تكميل و تحويل پيشنهادات: ساعت 14:00 مورخ 93/6/16
تاريخ جلس�ه مناقصه : دوش�نبه مورخ 93/6/17 س�اعت 9 صبح در محل سالن 

جلسات شركت 
ضمنا آگهی در سايت شركت به نشانی WWW.ABFAR-isfahan.ir  و سايت 
شركت مهندسی آب و فاضالب كشور به نش�انی http://tender.nww.co.irو 
پايگاه اطالع رسانی مناقصات به نشانی IETS.MPORG.IR درج گرديده است.
 »ش�ماره حس�اب2175210320001 س�يبا ملی جهت واريز هزينه خريد اس�ناد

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

بوی گل سو سن و یاسمن آمد 

مهندسی برق الکترونیک كارشناسی پيوسته 

كارشناسی ناپيوسته 

كاردانی ناپيوسته

  كاردانی پيوسته

آموزش و پرورش ابتدایی

تربیت معلم آموزش و پرورش ابتدایی

حسابداری

برق- الکترونیک

 الکترونیک - برق صنعتی 

برق- قدرت 
برق - مخابرات

نرم افزار کامپیوتر
فناوری اطالعات و ارتباطات 

عمران- ساختمانهای بتنی 
عمران- آب و فاضالب 

نرم افزار کامپیوتر

مهندسی تکنولوژی نرم افزار 
کامپیوتر مهندسی تکنولوژی 

برق - قدرت 

 دانشگاه آزاد اسالمی دهق در مقاطع کارشناسی و کاردانی ویژه خواهران و برداران
 بدون آزمون دانشجو می پذیرد 

دانشگاه آزادمركز دهق )مهردشت ( بريا سال تحصيلی جديد در رشته های 
ذيل با شرايط ويژه و استثنايی ثبت نام می كند.

شرايط ويژه : 
1- اياب و ذهاب رايگان از تمام نقاط استان به دانشگاه 

2- سلف سرويس رايگان 
3- تخفيف 20 درصدی هزينه شهريه 

4- تقسيط شهريه در طول سال تحصيلی 
جهت كسب اطالعات بيشتر و ثبت نام به سايت:

 WWW.AZMOON.ORGيا iaudehagh.ac.ir و شماره 031-42275440-4 

و يا به نشانی دهق - ابتدای بلوار وليعصر )عج ( دانشگاه آزاد اسالمی دهق 
مراجعه يا تماس حاصل فرماييد.

دانشگاه آزاد اسالمی مركز دهق )مهردشت ( برای  سال تحصيلی جديد در رشته های ذيل با شرايط ويژه و استثنايی ثبت نام می كند.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی مرکز دهق ) مهر دشت ( 

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
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آگهی  مناقصه شماره 699 و698-93» یک مرحله ای «

 دس�تگاه مناقصه گزار: ش�ركت آب و فاضالب روس�تايی اس�تان اصفه�ان ) ارق�ام برآورد
 و تضمين به ريال ( 

مبلغ تضمينبرآورد دستگاه ريال رشته و رتبه مورد نظر عنوان مناقصهرديف

1
 تهیه مصالح و حفاری چاه آهکی آب شرب به روش روتاری در مجتمع

 12 روستائی کرون علیا از توابع شهرستان تیران و کرون 

رشته کاوشهای 
 زمینی- حداقل 
رتبه 3 حقیقی 

2/379/769/25013/700/000

2
 تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع آب روستای بلطاق

 از توابع شهرستان بوئین و میاندشت  
رشته آب- حداقل 

1/675/471/52611/600/000رتبه 5 حقوقی 

محل دريافت اس�ناد مناقصه: اداره حقوقی و قرار دادهای ش�ركت آب و فاضالب 
روستايی استان اصفهان واقع در ميدان جهاد

محل تحويل پاكات پيش�نهاد قيمت : دبير خانه ش�ركت آبفار تلفن: 32363066 
دورنگار: 32369023

تاريخ فروش اسناد : از تاريخ 93/5/28 لغايت 93/6/4
مبلغ خريد اسناد: 300/000 ريال 

آخرين مهلت تكميل و تحويل پيشنهادات: ساعت 14:00 مورخ 93/6/16
تاريخ جلس�ه مناقصه : دوش�نبه مورخ 93/6/17 س�اعت 9 صبح در محل سالن 

جلسات شركت 
ضمنا آگهی در سايت شركت به نشانی WWW.ABFAR-isfahan.ir  و سايت 
شركت مهندسی آب و فاضالب كشور به نش�انی http://tender.nww.co.irو 
پايگاه اطالع رسانی مناقصات به نشانی IETS.MPORG.IR درج گرديده است.
 »ش�ماره حس�اب2175210320001 س�يبا ملی جهت واريز هزينه خريد اس�ناد

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

مهندسی برق الکترونیک كارشناسی پيوسته 

كارشناسی ناپيوسته 

كاردانی ناپيوسته

  

آموزش و پرورش ابتدایی

تربیت معلم آموزش و پرورش ابتدایی

حسابداری

برق- الکترونیک

 الکترونیک - برق صنعتی 

برق- قدرت 
برق - مخابرات

نرم افزار کامپیوتر
فناوری اطالعات و ارتباطات 

عمران- ساختمانهای بتنی 
عمران- آب و فاضالب 

نرم افزار کامپیوتر

مهندسی تکنولوژی نرم افزار 
کامپیوتر مهندسی تکنولوژی 

برق - قدرت 

دانشگاه آزادمركز دهق )مهردشت ( بريا سال تحصيلی جديد در رشته های 
ذيل با شرايط ويژه و استثنايی ثبت نام می كند.

شرايط ويژه : 
1- اياب و ذهاب رايگان از تمام نقاط استان به دانشگاه 

2- سلف سرويس رايگان 
3- تخفيف 20 درصدی هزينه شهريه 

4- تقسيط شهريه در طول سال تحصيلی 
جهت كسب اطالعات بيشتر و ثبت نام به سايت:

 WWW.AZMOON.ORGيا iaudehagh.ac.ir و شماره 031-42275440-4 

و يا به نشانی دهق - ابتدای بلوار وليعصر )عج ( دانشگاه آزاد اسالمی دهق 
مراجعه يا تماس حاصل فرماييد.

دانشگاه آزاد اسالمی مركز دهق )مهردشت ( برای  سال تحصيلی جديد در رشته های ذيل با شرايط ويژه و استثنايی ثبت نام می كند.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی مرکز دهق ) مهر دشت ( 

 دانشگاه آزاد اسالمی دهق در مقاطع کارشناسی و کاردانی ویژه خواهران و برداران
 بدون آزمون دانشجو می پذیرد 

كاردانی پيوسته

دانشگاه آزاداسالمی

مرمت مرحله دوم گنبد مسجد 
امام اصفهان آغاز شد

باید به نحوه هزینه شدن 
بیت المال در جامعه حساس بود

 نامتعادلی در عرضه و تقاضا 
رشوه می آورد

 آب شرب ۱۰۰ مشترک 
پرمصرف در استان قطع شد

 ۱2 خودروی جدیدکه
 امسال به ایران می آیند
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واگذاری بزرگ ترین تولیدکننده 
کنسانتره زغال سنگ به ذوب آهن 

مدیرعامل ش��رکت س��هامی ذوب آه��ن اصفهان 
گفت: ش��رکت معادن زغال س��نگ البرز شرقی از 
بزرگ ترین تولیدکنندگان کنس��انتره زغال سنگ 
پس از طی مراحل قانونی به ش��رکت سهامی ذوب 
آهن اصفهان واگذار شد.اردش��یر سعد محمدی در 
نشست مسئوالن ذوب آهن اصفهان و شرکت البرز 

شرقی در سخنانی بر ضرورت افزایش تولید...

4



اخبار کوتاهيادداشت

آغاز همايش ملی واکاوی روند 
پیشبرد سیاست هسته ای

همایش ملی واکاوی روند پیش��برد سیاس��ت هس��ته ای در 
دولت روحان��ی آغاز به کارکرد.این همایش یک روزه از س��وی 
دفتر مطالعات سیاس��ی و بین المللی  س��ازمان مجامع وزارت 
خارجه برگزار و قرار است در این همایش مقامات و اعضای تیم 
مذاکره کننده دولت روحانی و نیز اساتید و صاحب نظران موافق 
و منتقد روند پیش گرفته شده در دولت روحانی سخنرانی کنند.

ازجمله سخنرانان این همایش مجید تخت روانچی، معاون اروپا 
و آمریکای وزارت خارجه، حسین تاش، قائم مقام شورای عالی 
امنیت ملی، سید عباس عراقچی، معاون حقوقی وزارت خارجه، 
دکتر جمشید ممتاز مشاور حقوقی وزارت خارجه و اساتیدی 
چون داوود هرمیداس باوند، س��عید لیالز، ص��ادق زیباکالم و 
نیز دکتر رضا نجفی نماینده دائم ای��ران در آژانس وعلی اصغر 
سلطانیه نماینده پیشین ایران در آژانس ازجمله این سخنرانان 
هس��تند.این همایش باهدف تبیین روند پیش��برد سیاس��ت 
هس��ته ای در دولت روحانی، توافق بین مذاکرات هس��ته ای و 
توافق احتمالی جامع انجام می شود.برگزاری این همایش پس 
از دست یافتن ایران و 1+5 به توافق ژنو برای اولین بار است که 
در این سطح برگزار و ابعاد سیاسی، فنی و حقوقی روند مذاکرات 

هسته ای بررسی می شود.

 پیگیری ها برای احیای زاينده رود
 در شأن مردم اصفهان باشد

مرجع جهان تشیع و رئیس حوزه علمیه اصفهان گفت: تمام 
اقدامات، فعالیت ها و پیگیری ها در مورد احیای حوضه آبریز 
زاینده رود باید در بستر قانونی و رعایت مقررات صورت پذیرد 
و در شأن مردم فهیم و نجیب اصفهان باشد.استاندار اصفهان 
در دیداری یک ساعته با حضرت آیت اله العظمی مظاهری به 
بحث و گفتگو در خصوص مس��ائل حوضه آبریز زاینده رود و 
چالش های پیش رو پرداخت. رسول زرگر پور استاندار اصفهان 
در دیداری یک ساعته با حضرت آیت اله العظمی مظاهری به 
تشریح مسائل استان و چالش ها و مشکالت پیش رو پرداخت. 

 دولت اليحه بهبود ناوگان هوايی را
 به مجلس ارائه کند

 یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس بر لزوم ارائه 
نسخه مجلس و دولت برای احیای ناوگان هوایی کشور تأکید 
کرد.حمیدرضا پش��نگ با اش��اره به پیگیری های کمیسیون 
عمران در مورد سانحه هوایی س��قوط هواپیمای ایران 140 
و کشته شدن جمعی از هموطنان مان اظهار کرد: کمیسیون 
عمران در همین رابطه جلس��ه ای با وزیر راه و رئیس سازمان 
هواپیمایی کشوری داشت که در این جلسه بحث های مفصلی 
در مورد سانحه اخیر انجام شد و کمیسیون عمران منتظر ارائه 
گزارش نهایی سازمان هواپیمایی کش��وری در مورد سقوط 

هواپیماست.
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»پلیس س��عی دارد آرامش را به این ش��هر بازگرداند اما اعتراضات به کش��ته ش��دن نوجوان 2
 )Globeandmail( سیاه پوست غیرمسلح، همچنان ادامه دارد.«روزنامه گلوب اند میل کانادا

از “اعمال مجدد منع رفت وآمد در نیمه شب در فرگوسن امریکا” خبر داد.
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وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اس��المی گفت: یک مدیر جهادی 
موفق سرعت مهارناپذیر ندارد و علیرغم عزم قوی برای رسیدن 
به هدف، هیچ گاه بی قانونی نمی کند زیرا آفت انقالبی بودن عبور 

از قواعد و مرزشکنی ها و زیر پا گذاشتن قانون است.
محمدحسین صفارهرندی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در دولت نهم که برای سلس��له نشس��ت های فت��اح )فرصت 
تاریخی انقالب( با عنوان »مدیریت جهادی، مسیر تحقق جهاد 
فرهنگی«در خانه انقالب و والیت اصفهان س��خن می گفت، 
ضمن اشاره به سابقه مدیریت جهادی در انقالب اسالمی، اظهار 
داشت: بعد از رحلت حضرت امام )ره( دوران تازه ای در انقالب 
به وجود آمد که می توان مدیریت جهادی را با روی کار آمدن 

دولت سازندگی برابر دانست.
اوج مديريت جهادی در ۸ سال دفاع مقدس متبلور 

شد
البته به رهبری رس��یدن حضرت آیت اهلل خامنه ای ش��رایط 
ویژه ای در کش��ور فراهم کرد و ما از رهب��ری به تعریف نوینی 
رسیدیم که مجموعه این عوامل خود نوعی مدیریت جهادی 
را می طلبید و اوج مدیریت جه��ادی را می توان درنبرد ایران و 
عراق و جنگ تحمیلی مشاهده کرد که رزمندگان با چه توانی 

توانستند ۸ سال مقاومت کنند.
وی در ادامه به مدل وی��ژه مدنظر رهبری در مدیریت جهادی 
اشاره کرد و گفت: یک مدیر جهادی باید یک نگاه توحیدی را 

مدنظر داشته باشد و باید در همه امور و تصمیمات خود رضای 
خدا را بر همه چی��ز ارجح بداند. خصوصی��ت دیگر یک مدیر 
جهادی مس��لح بودن به علم روز و آرمان گرا بودن است. البته 
این آرمان گرایی نباید با زیر پا گذاش��تن اعتقادات و معنویات 

همراه باشد.
شتاب زدگی جايی درحرکت های جهادی ندارد

مشاور فرهنگی سپاه پاسداران تصریح کرد: یک مدیر جهادی به 
کار تیمی و به هم پیوستگی مجموعه اعتقاد دارد و معتقد است 
که همه اعضا در کنار هم می توانند به موفقیت برسند و هرگز 
یک نفر به تنهایی نمی تواند به اهداف بزرگ نائل ش��ود و مدیر 
موفق جهادی با اعضای تحت نظارت خود عالوه بر صمیمیت، 
جدیت الزم را نیز دارا اس��ت.وی به داش��تن سرعت عمل در 
مدیریت جهادی اشاره و خاطرنشان کرد: در مقابل دشمنانی 
که همواره با سرعت هر چه تمام تر برای ضربه زدن به انقالب 
تالش می کنند ما هم باید با سرعت عمل کنیم اما این سرعت 
هرگز به معنای شتاب زدگی و پا را فراتر از قانون گذاشتن نیست. 
یک مدیر جهادی موفق سرعت مهارناپذیر ندارد و علیرغم عزم 
قوی برای رسیدن به هدف، هیچ گاه بی قانونی نمی کند زیرا آفت 
انقالبی بودن عبور از قواعد و مرزشکنی ها و زیر پا گذاشتن قانون 
اس��ت.صفارهرندی همچنین عنوان کرد: حساسیت داشتن 
به بیت المال و جلوگی��ری از افراط وتفری��ط در هزینه ها باید 
سرلوحه کار یک مدیر جهادی باشد زیرا در تمامی آموزه های 

دینی ما به امانت داری در سرمایه های مردم توصیه شده است. 
اگر در جایگاه یک مدیر قرار گرفتی��م نباید برای رأی مردم، از 
امربه معروف و نهی از منکر غافل شویم و مردم را به حال خود 
رها کنیم.وی تصریح کرد: تمام آنچه درباره خصوصیات بارز یک 
مدیر جهادی گفته شد را می توان در والیتمداری خالصه کرد و 
در چارچوب همین والیت مداری است که نمی توان حاکمیت 

دوگانه را در جامعه اسالمی پذیرفت.
رهبری برای سرعت در پیشرفت کشور بر مديريت 

جهادی تأکید کردند
صفارهرندی در ادامه و در پاس��خ به این سؤال که به چه دلیل 
رهبر معظم انقالب ب��ر مدیریت جه��ادی تأکیددارند، گفت: 
رهبری با توجه به اشراف کاملی که بر رویدادهای ایران و جهان 
دارند درک کردند که با توجه به شرایط داخلی و خارجی که ما 
در آن قرار گرفتیم کشور نیازمند یک اراده جدی برای حرکت 
و پیشرفت است و از همین رو بر مدیریت جهادی تأکید ویژه 
دارند.وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا می توان 
مدیریت جهادی را با مدیریت بحران برابر دانس��ت گفت: در 
بس��یاری از مواقع این دو مترادف هم قرار می گیرند اما لزوماً 
به یک معنا نیستند اما باید توجه داش��ته باشیم که مدیریت 
جهادی با توجه به زمانی که از سوی رهبر انقالب مطرح شده و 
شرایط کشور باید سرلوحه کار همه مدیران و مسئوالن کشور 
قرار گیرد.وی در پایان خاطرنشان کرد: هر دولتی که بر سرکار 
می آید نباید تنها به یک یا چند حوزه متمرکز شود و باید همه 
جوانب و نیازهای یک جامعه را مدنظر قرار دهد. به عنوان مثال 
تکیه بیش ازاندازه به اقتصاد می تواند یک دولت را از خوراک های 
فرهنگی و موردنیاز جامعه غافل کند که این خود آسیب های 

زیادی به بدنه جامعه وارد خواهد کرد.
بحران زاينده رود را سیاسی نکنیم

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اس��المی گفت: در شرایط کنونی 
و با توجه به بحران خش��کی زاینده رود آیا نش��انی از مدیریت 
جه��ادی را می ت��وان یافت؟!محمدحس��ین صفارهرندی در 
حاشیه پنجمین نشست از سلس��له نشست های فتاء )فرصت 
تاریخی انقالب( که در خانه انقالب و والیت اصفهان برگزار شد، 
در گفتگوی اختصاصی با ایمنا و در پاسخ به این سؤال که بحران 
کنونی آب در اصفهان را چگونه می توان در چارچوب مدیریت 
جهادی حل کرد، گفت: هنگامی که مردم شرق اصفهان برای 
آب با بحران جدی مواجه هستند و چاه های آن منطقه همگی 
در آستانه خشکی کامل قرار دارند و کل اکوسیستم استان در 
معرض نابودی قرارگرفته است آیا می توان نشانی و تناسبی از 

مدیریت جهادی یافت؟!

محمدحسین صفارهرندی در نشست خانه انقالب و واليت اصفهان:

بحران زاينده رود را سیاسی نکنیم/ پرهیز از يأس و امیدواری به آينده خاصیت مديريت جهادی است

باید به نحوه هزینه شدن بیت المال در جامعه حساس بود

ممنوعیت مجدد رفت وآمد شبانه در فرگوسن امریکا

معاونت نظارت و راهبردی رياست جمهوری

پیش نويس برنامه ششم 
توسعه تقديم رهبر انقالب 

می شود
معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری 
گفت: پیش نویس برنامه ششم توسعه تا پایان 

مرداد تقدیم مقام معظم رهبری می شود.
محمدباقر نوبخ��ت طی س��خنانی در اولین 
جش��نواره خانواده ای موفق ارتش جمهوری 
اسالمی ایران که در سازمان عقیدتی سیاسی 
این نهاد برگزار شد، اظهار داشت: این سازمان 
برنامه های فرهنگی بسیار خوبی را تاکنون با 
توجه به ظرفیت های مهمی که در اختیار دارد 
انجام داده اس��ت که الزم است اعالم کنم که 
انشا اهلل در قانون بودجه سال 94 که هم اکنون 
در حال تدوین آن هس��تیم ردیف بودجه ای 
برای این نهاد و این سازمان به منظور حمایت 
برای برنامه ه��ای فرهنگ��ی در نظرخواهیم 
گرف��ت.وی بابیان اینک��ه معاون��ت نظارت 
و راهب��ردی ریاس��ت جمهوری مس��ئولیت 
برنامه ریزی و توسعه کش��ور را بر عهده دارد 
و همچنین در اس��تفاده از تم��ام ظرفیت ها 
تأکید دارد، افزود: برنامه توس��عه شش��م نیز 
هم اکن��ون در ح��ال تدوین اس��ت البته این 
برنامه ب��ا توجه به سیاس��ت های طبق بند 2 
اصل 110 قانون اساس��ی که از س��وی مقام 
معظم رهبری ابالغ می ش��ود تدوین خواهد 
شد.نوبخت ادامه داد: در دیدار ماه گذشته ای 
که با مقام معظم رهبری داشتیم ایشان اعالم 
کردند پیش نوی��س این سیاس��ت ها را تهیه 
کنید که ما نی��ز طبق س��خنان رهبر معظم 
انقالب این پیش نویس را تهیه کرده و تا پایان 
مرداد خدمت ایشان تحویل خواهیم داد.وی 
با تأکید بر اینکه در آن جلسه اعالم شد که در 
صورت ارائه پیش نویس سیاست ها این بسته 
تا پایان شهریور از س��وی رهبر معظم انقالب 
ابالغ می شود، گفت: در جهان امروز کشورها 
بر اساس توسعه در مقام باالتر از سایر کشورها 
قرار می گیرن��د این در حالی اس��ت که ایران 
نخستین برنامه توسعه خود را در سال 132۸ 
آغاز کرد و پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز 
با وقفه ای 10 س��اله یعنی در سال 6۸ برنامه 

توسعه جمهوری اسالمی ایران آغاز شد.

اواخر هرسال خودروس��ازان از آینده محصوالت خود می گویند اینکه چه خودرویی 
می آید و چه خودرویی از چرخه تولید خارج می شود و بسیاری دیگر ازاین دست اخبار 
به گوش می رسد. این در حالی است که برخی از این وعده ها در حد حرف باقی مانده 
و تحقق نمی یابد. قصد داریم تا به خودروهایی بپردازیم که قرار اس��ت تا پایان سال و 
یا به زودی راهی بازار ایران ش��وند و در چرخه تولید قرار بگیرند. الزم به ذکر است که 
ارائه خودروهای مذکور همگی از سوی مدیران شرکت های سازنده تائید شده است. 
خودروهایی که اغلب آن ها را محصوالت چینی تشکیل می دهند این طور که پیداست 

چین بازار ایران را به تصرف خود درآورده است.

دنا باقیمت ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان
 از ایران خودرو شروع می کنیم یکی 
از دو قطب بزرگ خودروس��ازی در 
ایران ک��ه ای��ن روزه��ا می خواهد 
خودروی ملی دیگری را بانام دنا روانه 
بازار کند. خودرویی که با موتورهای 
1/7 و 2 لیتر به ب��ازار عرضه خواهد 
ش��د. این خودرو از چه��ره ای زیبا 
برخوردار است و طراحی آن به روز بوده و می تواند در بازار ایران موفق باشد. این در حالی 
است که این خودرو دو سال پیش توسط ایران خودرو رونمایی شد و هنوز راهی بازار و 
حتی خط تولید نشده است. مدیرعامل ایران خودرو از حضور این خودرو در بازار تا پایان 
سال جاری سخن به میان می آورد. دنا با موتورEF7 معمولی و جعبه دنده دستی عرضه 
 EF7 می ش��ود؛ همچنین عرضه این خودرو با گیربکس اتوماتیک و همچنین موتور
توربوشارژ و XUM نیز در برنامه توسعه محصول قرار دارد. پیش بینی می شود این 

خودرو باقیمتی در حدود 40 تا 45 میلیون تومان روانه بازار شود.

ساينا يا تیبای فیس لیفت شده؟
قطب دوم خودروس��ازی ایران نیز   
نمایندگان زیادی را در ب��ازار دارد. 
خودروی ملی دیگری درراه اس��ت. 
سایپا232 یا همان ساینا که تا پایان 
سال به بازار خواهد آمد. در حقیقت 
همان تیبای فیس لیفت شده است. 
این خودرو که نام دومین خودروی 
ملی س��ایپا را ی��دک می کش��د از 
موتوری1/5لیتری با ۸0 اسب بخار قدرت بهره می برد. خودرویی که چهره زیبایی دارد 
و به گفته مدیرعامل سایپا جایگزین پراید خواهد شد. این خودرو در حدود 25 تا 2۸ 
میلیون تومان قیمت خواهد داشت و همانند تیبا با گیربکس پنج سرعته دستی عرضه 

می شود و ظاهراً فعاًل خبری از گیربکس اتوماتیک در تولیدات ملی نیست.

آريو؛ محصول لوکس سايپا
 س��ایپا خودرویی را در چرخه تولید 
خواهد داش��ت که چینی اس��ت اما 
نامش ایرانی است که با همکاری یک 
ش��رکت چینی به نام زوت��ای تولید 
می ش��ود. این خودرو ک��ه محصول 
لوکس س��ایپا لقب گرفته اس��ت از 
امکانات زیادی برخوردار خواهد بود و 
البته این نکته را باید یادآور شویم که 
قیمت آن نیز 70 میلیون تومان به باالست که این شیوه قیمت گذاری کار را برای آن 

محصول جدید سخت خواهد کرد. s300 از موتور 1/6 لیتری با 120 اسب بخار قدرت 
بهره می برد. گشتاور این موتور 151 نیوتن متر بوده و 1275 کیلوگرم وزن دارد که برای 

خودرویی در این کالس و برای چنین موتوری زیاد به نظر می رسد.

کیا سراتو ۷۰ میلیون تومانی
س��ایپا قص��د دارد ت��ا دوب��اره تولید   
محصوالت باکیفیت را از س��ر بگیرد 
ازاین رو به سراغ برند محبوب کیا رفته 
و اقدام به تولید خودروی سراتو کرده 
است. سراتو نامی آش��نا برای ایرانیان 
است چراکه سه نسل از حضور خود در 
بازار ایران را تجربه کرده و اتفاقاً موفق 
هم بوده است. این خودرو در نمونه های 
وارداتی با موتور 2 لیتری روانه بازار می شود حال اینکه سایپا تولید نمونه 1/6 لیتری و 
2 لیتری آن را در دستور کار خود قرار داده است. سراتو با دو نوع گیربکس اتوماتیک و 
دستی در دسترس خواهد بود. نکته ای که در مورد این خودرو وجود دارد این است که 
خودروی مذکور نس��ل قبل کیا سراتو اس��ت این در حالی اس��ت که در حال حاضر 
نمونه های جدید آن در ب��ازار ایران حضور دارند. قدرت موت��ور این خودرو با موتور 2 
لیتری 156 اسب بخار بوده و در نمونه 1/6 لیتری 124 اسب بخار قدرت دارد. به گفته 
مسئولین سایپا این خودرو باقیمتی در حدود 70 میلیون تومان به بازار عرضه خواهد 

شد.

B9۰ يا تندر هاچ بک
 B90 یا همان رنو ساندرو محصول جدید 
شرکت پارس خودرو اس��ت که بر روی 
پلتفرم L90 طراحی شده است. ساندرو 
به واقع همان نمون��ه هاچ بک تندر90 
است خودرویی که با موتور 1/6 لیتری 
مش��ترک با تن��در عرضه خواهد ش��د 
همچنی��ن ب��ر روی این خ��ودرو یک 
گیربکس چهار سرعته اتوماتیک نصب 
می شود گیربکسی که هم اکنون بر روی تندر90های اتوماتیک ایران خودرو نیز قابل 
سفارش است به هر طریق این خودرو می تواند گزینه مناسبی باشد برای افرادی که 
چهره تندر90 را دوس��ت ندارند اما خودرویی با کیفیت می خواهن��د این خودروی 
هاچ بک می تواند رقیبی جدی برای پژو 206 باش��د. س��اندرو باقیمتی در حدود 40 

میلیون تومان روانه بازار ایران خواهد شد.

JAC S۵ باقیمت ۱۰۰ میلیون تومان
 بعد از موفقیت برند ج��ک در بازار ایران 
کرمان موتور درص��دد تولید خودرویی 
دیگر از این برند در کرمان است اما این بار 
خ��ودروی مذکور یک شاس��ی بلند زیبا 
است که اتفاقاً ش��باهت های فراوانی به 
هیوندای توس��ان دارد. ای��ن خودرو که 
توس��ط ش��رکت ایتالیایی پینین فارینا 
طراحی شده اس��ت مطمئناً سروصدای 

زیادی به پا خواهد کرد چراکه طراحی آن منحصربه فرد بوده و با موتور 2 لیتری توربو 
راهی بازار ایران می شود موتوری که قادر به تولید 174 اسب بخار قدرت خواهد بود و 
با توجه به داشتن گیربکس شش سرعت دستی از شتاب و سرعت خوبی بهره می برد. 
این خودرو ازنظر امکانات ایمنی و رفاهی در باالترین سطح قرار داشته و باقیمتی در 

حدود 100 میلیون تومان راهی بازار خواهد شد.

لیفان ۷2۰ ؛ سدان لوکس 6۰ میلیونی
خودروی دیگری که کرمان موتور به   
بازار عرضه خواهد ک��رد لیفان 720 
است که در کالس سدان های بزرگ 
ق��رار دارد. ای��ن خ��ودرو از موتوری 
1/۸لیتری با 134 اس��ب بخار قدرت 
برخوردار اس��ت گیربک��س در نظر 
گرفته ش��ده ب��رای آن پنج س��رعته 
دس��تی بوده و قیمت آن نیز کمتر از 
محصوالت جیلی خواهد بود که در حدود 60 میلیون تومان قیمت دارند. این خودرو را 
می توان یک سدان لوکس و بزرگ دانس��ت که برای خانواده های پرجمعیت مناسب 

است.

ولیکس c3۰ با گیربکس اتوماتیک
ولیکس C30 را همه با برنج محس��ن   
می شناس��ند. ای��ن خ��ودرو یک��ی از 
باکیفیت ترین چینی ه��ا در بازار ایران 
است. خودرویی که نمونه دنده ای آن را 
می توان باقیمتی در حدود 45 میلیون 
تومان خری��داری کرد. ای��ن خودرو از 
موت��وری به حج��م 1500 سی س��ی 
برخوردار بوده و قادر است 104 اسب 
بخار قدرت تولید کند. خودروسازان راین از تولید این خودرو با گیربکس اتوماتیک تا 
پایان س��ال خبر می دهند. خودرویی که در حدود 50 میلیون تومان قیمت خواهد 

داشت و می تواند رقیب خوبی برای دیگر خودروهای حاضر در این کالس باشد.

ام وی ام X33 جديد ۷2 میلیونی
یکی از پرفروش ترین چینی های بازار ایران   
MVM X33 است که توانست به دلیل 
چهره زیبا و قدبلندش در بازار موفق ظاهر 
شود حال شرکت مدیران خودرو درصدد 
اس��ت تا نمونه اتوماتیک آن را روانه بازار 
ایران کند. X33 همانند گذشته در بازار 
ایران با همان موتور 2 لیتری به بازار عرضه 
خواهد ش��د با این تفاوت ک��ه گیربکس 
نصب شده بر روی آن اتوماتیک است. گیربکس cvt که تا حد زیادی مصرف سوخت را 
نیز کاهش می دهد. گیربکس این خودرو این امکان را ب��رای راننده فراهم می کند تا 
به صورت دستی اقدام به تعویض دنده ها کند و همچنین برای عبور از مسیرهای لغزنده 
و برفی حالت برف یخ نیز بر روی آن قرارگرفته است که می توان از آن بهره جست. حجم 
موتور دقیق آن 1971 سی سی است. قدرت موتور MVM- X33، 139 اسب بخار 

بوده و گشتاور آن نیز 1۸2 نیوتن متر است. این خودرو باقیمت در حدود 72 میلیون 
تومان به بازار عرضه خواهد شد.

MVM E۵؛ ۴۵ میلیون تومان
 محصولی دیگری از شرکت چری است که 
توس��ط مدیران خودرو در سه ماهه سوم 
س��ال جاری روان��ه ب��ازار خواهد ش��د. 
خودروی��ی ک��ه ش��باهت های فراوانی با 
MVM530 دارد و در ای��ران بان��ام 
MVM550 معرفی می شود. این خودرو 
با موتور دو لیتری 139 اسب بخاری روانه 
بازار خواهد شد و البته گیربکس CVT هم 
در این خودرو وظیفه انتقال قدرت را به عهده خواهد داشت. 550 باقیمتی در حدود 
40 تا 45 میلیون تومان روانه بازار ایران می ش��ود.درون کابین این خودرو ش��باهت 
فراوانی به خودروهای کره ای دارد و همانند کره ای ها زیباست. موفقیت آن در بازار نیز 
دور از ذهن به نظر نمی رس��د چراکه مؤلفه هایی چون زیبایی، جادار بودن و هر آنچه 

خانواده های پرجمعیت به آن نیاز دارند را در خود گنجانده است.

JAC A3۰؛ سدان خانوادگی ارزان
 کرمان موتور برند جک را با خودروی توجوی 
یا همان J3 روانه بازار ایران کرد خودرویی که 
در نوع خود موفق بود. پس ازآن به سراغ مدل 
 A30 رفت و حاال نیز می خواهد خودروی J5
را که یک سدان خانوادگی کوچک بوده و در 
کالس خودروهای جمع وجور قرار دارد را در 
چرخه تولید قرار دهد. A30 از موتوری 1/5 
لیتری بهره می برد. موتوری که قادر به تولید 
111 اسب بخار قدرت و 146 نیوتن متر گشتاور است. این خودروی کوچک که البته 
بی شباهت به برادر بزرگ تر خود J5 نیس��ت. می تواند در کالس خودروهای کوچک 
موفق باشد به گفته مدیران این شرکت تا پایان سال جاری در چرخه تولید قرار خواهد 
 گرف��ت و باقیمت��ی در ح��دود 35 ت��ا 37 میلی��ون توم��ان روان��ه ب��ازار 

خواهد شد.

سنوا؛ چینی ۱۴۵ میلیون تومانی
 BAIC این خودرو محصول شرکت 
چین اس��ت. س��دانی بزرگ که در 
توم��ان  میلی��ون   145 ح��دود 
قیمت گذاری شده اس��ت. البد شما 
هم از خ��ود می پرس��ید ک��ه 145 
میلی��ون توم��ان برای ی��ک خودرو 
چین��ی؟ آی��ا واقع��اً م��ی ارزد؟ اما 
مسئولین دیار خودروبر این عقیده اند 
که این خودرو حتی می تواند با بنز sکالس هم رقابت کند. سنوا از موتوری به حجم 2/3 
لیتری مجهز به توربو شارژ بهره می برد و موتور آن قادر است تا 250 اسب بخار قدرت 
تولید کند. شتاب صفر تا 100 آن ۸/2 ثانیه اعالم شده است و امکانات زیادی را نیز ارائه 
می دهد. گفته می شود این خودرو تا پایان سال 93 راهی بازار خواهد شد هرچند که 
خیلی هم نمی توان به وعده های مسئولین دیار خودرو خوش بین بود. حاال خودتان 
 انتخ��اب کنی��د 145 میلی��ون تومان ای��ن خ��ودرو را می خری��د ی��ا خودروهای

 کره ای را؟

۱2 خودروی جديدی که امسال به ايران می آيند
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2 هزار لیتر آب معدنی صرف آبیاری درختان شهر شد
حدود 12 هزار لیت��ر آب معدنی غیرقابل مصرف به پای درختان ش��هر اصفهان ریخته 
شد.هفت هزار و 800 بطری یک و نیم لیتری آب معدنی که در حیاط یک منزل مسکونی 
در سه راه صمدیه در معرض تابش آفتاب نگهداری می شد کشف، توقیف و به دلیل مضر 

بودن برای سالمت شهروندان معدوم شد.

3

مجموع��ه  عام��ل  مدی��ر 
گردش��گری واح��ه از افتتاح 
بزرگ تری��ن مجموعه تفریحی کویرگردی کش��ور 
در ورزنه با حضور رییس س��ازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری در هفته دولت خبر 
داد.مهرداد هوایی در نشست خبری خود در جمع 
خبرنگاران بابیان اینکه کلنگ این پروژه در دی ماه 
89 و با حضور استاندار وقت زده شد، افزود: این پروژه 
با مساحت زمین 100 هزار مترمربع و زیربنای 11 
هزار و 1۵9 متر تاکنون 8۵ درصد پیشرفت داشته و 
مرحله اول آن بااعتباری بالغ بر هفت میلیارد تومان 
افتتاح می شود.هوایی به امکانات منحصربه فرد این 
مجموعه اش��اره کرد و افزود: ای��ن مجموعه دارای 
امکاناتی همچون دو رس��توران، دو سالن کنسرت 
روباز، شربت خانه، اقامتگاه با ظرفیت اسکان 120 
نفر، پیست شترسواری، باشگاه پروازهای هواپیمایی 
تفریحی، استخر آب درمانی و باشگاه پینت بال است. 
وی بابیان اینکه مس��افت این منطقه گردشگری از 
اصفهان حدود 110 کیلومتر است، خاطرنشان کرد: 
نزدیک ترین ش��هر به این منطقه گردشگری ورزنه 
است و به لحاظ جانمایی و موقعیت یکی از بهترین 
مناطق کویری است چراکه به امکانات زیرساختی 

بسیار نزدیک است.
مدیرعامل مجموعه گردشگری واحه اضافه کرد: من 
کویرهای زیادی را بازدید ک��رده ام ولی این منطقه 
بهترین منطقه کویر در س��طح ایران است و حتی 
کش��ورهایی همچون امارات، قطر و عربس��تان نیز 
دارای چنین کویری نیس��تند.هوایی بابیان اینکه 
در حال حاضر چندین سایت کویرگردی دیگر نیز 
در کش��ور وجود دارند، خاطرنشان ساخت: وسعت 
این منطقه گردشگری و س��رویس دهی آن با دیگر 
سایت های کویرگردی قابل مقایسه نیست و عالوه بر 
بکر بودن این منطقه سعی شده ماشین آالت مدرن 
نیز به این س��ایت وارد ش��ود که تجربه متفاوتی در 
کشور است.وی به مشکالت راه اندازی این مجموعه 
اش��اره و تصریح کرد: برآورد هزینه اولیه اتمام این 
پروژه ش��ش میلیارد و 300 میلیون تومان بود که 
مشکالت ارزی کش��ور، تورم و عدم حمایت بانک ها 
باعث شد که بهره برداری از این پروژه به تعویق بیفتد 
و احتیاج به منابع مالی بیشتری باشد. وی ادامه داد: 
مصالح ساختمانی در طول این مدت افزایش قیمت 
3۵0 درصدی داشت اما پروژه ما باوجود تمامی این 
مشکالت به کار خود ادامه داد و ازجمله پروژه های 

عمرانی بزرگ در حال فعالیت در سطح کشور بود.

مدیرعامل مجموعه گردشگری واحه بابیان اینکه برای 
تکمیل این پروژه به 13 میلیارد تومان س��رمایه نیاز 
اس��ت افزود: در حال حاضر ثبات اقتصادی در کشور 
حاکم شده و پیش بینی می کنم این پروژه تا پنج سال 

آینده به طور کامل به بهره برداری برسد.
مدیرعامل بزرگ ترین مجموعه کویر نوردی ایران با 
اشاره به اهمیت جوامع محلی در توسعه گردشگری 
گفت: بیشتر نیروهای کار از مردم محلی این منطقه 
تأمین خواهد ش��د که ای��ن موضوع باع��ث افزایش 

بهره وری در منطقه ورزنه خواهد شد.
وی به نقش مثبت گردش��گری در اقتصاد ش��هرها و 
روستاها اش��اره کرد گفت: به طورقطع این منطقه به 
یکی از پایگاه های گردش��گری ایران تبدیل می شود 
و اقتصاد ش��هری این منطقه را متحول خواهد کرد و 
گردشگران خارجی نیز استقبال بسیار خوبی از این 
پروژه خواهند داشت.وی بابیان اینکه با راه اندازی این 
مجموعه بزرگ گردشگری، یک قطب گردشگری دیگر 
به استان افزوده می شود، خاطرنشان کرد: در بسیاری 
از استان های گردشگری ایران تنها مرکز استان قطب 
گردشگری نیست ولی این موضوع در اصفهان به دلیل 
داشتن آثار تاریخی فراوان متفاوت بوده است. هوایی با 
تأکید بر اینکه گردشگر داخلی باید نگاه عمیق تری به 
جذابیت  های کویر داشته باشد، افزود: مطمئن هستم 
که ای��ن مجموعه به قطب گردش��گری ایران تبدیل 
خواهد شود و هر گردشگر داخلی و توریست خارجی 

که به اصفهان سفر کند به ورزنه هم خواهد آمد.
هوایی با اش��اره به هزینه های دریافتی از گردشگران 
نیز گفت: در ابتدا قرار بود هزینه ورودی یکس��انی از 
تمام مراجعه کنندگان گرفته ش��ده و آن ها بتوانند از 
تمامی خدمات این سایت تفریحی استفاده کنند اما 
درنهایت به این نتیجه رسیدیم که بهتر است 1۵ تا 20 
هزار تومان ورودی باقابلیت استفاده برای بهره گیری 
از امکانات این واحد و شارژ کارت مدنظر قرار گیرد و 
به مسافران امکان انتخاب بدهیم. وی از سنگ اندازی 
بعضی از مس��ئوالن درراه انجام این پروژه گله کرد و 
گفت: انجام این پروژه با این حجم از س��رمایه گذاری 
بس��یار س��خت بود و باوجود حمایت ه��ای بی دریغ 
اس��تانداری، فرمانداری و س��ازمان میراث فرهنگی 
اس��تان اصفهان عده ای نی��ز برای انجام ای��ن پروژه 

مشکالتی را ایجاد کردند.
هوایی ادامه داد: وقتی که یک سرمایه گذار با عرق ملی 
قصد سرمایه گذاری در استان خود را دارد توقع پهن 
ش��دن فرش قرمز زیر پایش را ندارد اما از مسئوالن 
می خواهد اجازه بدهند که مس��یر عادی خود را طی 

کند.

با افتتاح بزرگ ترین مجموعه تفریحی کویرگردی کشور در ورزنه

ورزنه قطب گردشگری ایران می شود

یادداشت

مذاکرات اولیه برای تبدیل کارخانه 
قند به شهرک سینمایی

 ش��هردار اصفهان با اش��اره ب��ه این که چندی��ن محله در 
محدوده کارخانه قن��د از بوی نامطبوع کارخانه قند گالیه 
دارند، تأکید کرد: الزم اس��ت شرکت تعاونی کارخانه قند 
برای بوی نامطبوع این کارخانه به تعهدات خود عمل کند.

دکتر س��ید مرتضی س��قاییان نژاد در حاشیه اولین دیدار 
مردم��ی خود با اهالی منطق��ه 1۵ گفت: مردم این منطقه 
والیت مدار و ش��هیدپرور هس��تند، به طوری که جانبازان و 
اس��رای زیادی را تقدیم اس��الم و انقالب کردند. همچنین 
این منطقه دارای ش��خصیت های علمی و تاریخی همچون 

سلمان فارسی زبانزد بوده است.
وی ادامه داد: با توجه به این که س��اخت س��ریال س��لمان 
فارس��ی در دس��تور کار یکی از فیلم سازان برجسته کشور 
اس��ت؛ طی مذاکرات اولیه مطرح ش��د این کارخانه قند را 
به شهرک سینمایی تبدیل گردد؛ که به طور حتم با تحقق 

این طرح شاهد توسعه و اعتالی منطقه 1۵ خواهیم بود.

آماده باش هالل احمر اصفهان برای 
کمک به زلزله زدگان ایالم

رئیس اداره عملیات امدادونجات جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان گف��ت: با وق��وع زلزله در اس��تان ای��الم، گروه های 
عملیات امدادی جمعیت هالل احمر استان اصفهان در وضع 
آماده باش به سر می برند.محمد محمدی اظهار کرد: با توجه 
به اینکه زمین لرزه دیروز در ایالم حدود 6.1 دهم ریشتر بود و 
پس لرزه های آن هم اکنون ادامه دارد 7 گروه پاسخ اضطراری 
جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان آماده امدادرس��انی به 
زلزله زدگان این استان هستند.وی بابیان اینکه هنوز هیچ یک 
از گروه های امدادی هالل احمر استان اصفهان برای اعزام به 
مناطق زلزله زده ایالم فراخوان نشده اند، افزود: در هر یک از 7 
گروه پاسخ اضطراری هالل احمر استان 3۵ امدادگر آماده باش 
هستند تا در صورت لزوم عملیات امدادی را برای هم وطنان 

زلزله زده خود انجام دهند.

 خبرنگاران گوش شنوای
 جامعه هستند

طی مراس��می با حضور مع��اون فرهنگ��ی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اس��المی و مس��ئوالن محلی در مجموعه فرهنگی، 
تفریحی شهر باغبادران از خبرنگاران شهرستان لنجان تجلیل 
شد.رییس اداره فرهنگ و ارشاد اس��المی شهرستان لنجان 
در این مراس��م خبرنگاران را زبان گویا، چشمان بینا و گوش 
شنوای جامعه دانست و افزود: با توجه به مشکالت اقتصادی 
کشور درشرایط کنونی، مهمترین مسئله ای که مردم به آن 
احتیاج دارند ایجاد روحیه نشاط و امید است و خبرنگاران می 
توانند با بیان ش��یوا امید را در دل مردم زنده نگهدارند.نوراهلل 
مرادی از فعاالن عرصه خبر این شهرستان خواست تا قرآن، 
احکام اسالم و شعائر دینی را سرلوحه فعالیت های خود قرار 

داده و فرهنگ ایثار، شهادت و دفاع مقدس را احیاء نمایند.

استفاده از چربی گیاهی بر اساس 
استانداردهای مشخص مجاز است

رئیس آزمایش��گاه های اداره کل استاندارد اس��تان اصفهان 
گف��ت: کارخانه ه��ا لبن��ی می توانند بر اس��اس اس��تاندارد 
تدوین شده در برخی محصوالت خود از چربی گیاهی استفاده 
کنند.فرزانه بابا ربیع با اش��اره به اینکه هیچ نهاد و سازمانی با 
کاهش مصرف چربی و محصوالت کم چ��رب منافاتی ندارد، 
اظهار داش��ت: در خصوص میزان چربی در محصوالت لبنی 

استانداردهای مشخصی وجود دارد.
وی افزود: سازمان استاندارد کشوری مجوز استفاده از چربی 
گیاه��ی را در 8 محصول لبنی صادر کرده اس��ت.بابا ربیع در 
ادام��ه بابیان اینکه برخ��ی از محصوالت لبنی ازجمله ش��یر 
آنالوگ یا خامه مجاز به استفاده چربی گیاهی هستند، گفت: 
البته میزان آن ها باید متناسب با استانداردهای مربوطه باشد.

دستگاه شتاب دهنده خطی به کمک 
درمان سرطان می آید

یک شرکت دانش بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان موفق به ساخت دستگاه ش��تاب دهنده خطی برای 
حمایت از بیماران س��رطانی ش��د. دس��تگاه ش��تاب دهنده 
خطی برای پرتودرمان��ی بیرونی جهت بیماران س��رطانی و 
مغز و اعصاب استفاده می شود.این دس��تگاه از سوی شرکت 
دانش بنیان بهیار صنعت سپاهان ساخته شده است.مدیرعامل 
شرکت دانش بنیان بهیار صنعت سپاهان دراین باره گفت: این 
دستگاه باهدف حمایت از بیماران سرطانی در ایران و با توجه 
به نیاز روزافزون به سامانه های پیشرفته و مؤثر درمان سرطان 
طراحی و س��اخته ش��د.فرید نجات بخش، حمایت از تولید و 
اش��تغال را یکی دیگر از اهداف س��اخت این دستگاه خواند و 
افزود: ساخت شتاب دهنده با طیف فوتون با انرژی ام وی شش 
)MV 6( در مدت دو سال انجام شده است.وی ادامه داد: 60 
نفر نیروی کار و چهار کارگاه به طور مستقیم و 200 نفر نیروی 
کار و 10 کارگاه به طور غیرمستقیم با این پروژه مرتبط اند.وی 
اظهار کرد: شتاب دهنده های الکترون غیر از زمینه پزشکی و 
درمان دارای کاربردهای دیگری نظیر گمرک، استریلیزاسیون 
و تحقیقات است.رییس ش��هرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
نیز در این زمینه گف��ت: با توجه به پیش��رفت روزافزون علم 
پزشکی، فیزیک پزش��کی و مهندسی پزش��کی، رادیوتراپی 
به وسیله شتاب دهنده در بیشتر مراکز پرتودرمانی جایگزین 
دیگر دستگاه های درمانی شده است.مهدی کشمیری افزود: 
در دستگاه شتاب دهنده، باریکه الکترون با جریان باال تولید و 
توان باالیی برای درمان با الکترون و پرتوایکس فراهم می شود.

وی با اش��اره به اینکه بیش��تر ش��تاب دهنده های پیشرفته، 
چندین باریکه الکترون و فوتون ب��ا انرژی های مختلف تولید 
می-کنند، گفت: این دس��تگاه ها ثابت ب��وده و در حجم کم 
ساخته شده اند و بیش��تر درون گانتری )گرم کننده( هم مرکز 

قرار می گیرند.

اخبار کوتاه

SMS

دادستان عمومی و انقالب اصفهان خبر داد:

کشف بی سابقه هروئین در مسیر عبور از اصفهان
دادستان عمومی و انقالب اصفهان گفت: با تالش سربازان گمنام امام زمان )عج( باند بزرگ 
قاچاق مواد مخدر در اصفهان شناسایی و متالشی و 91۵ کیلوگرم هروئین از این باند کشف 

و جمع آوری شد.
محمدرضا حبیبی بابیان اینکه این باند 9 نفری قاچاق مواد مخدر از بندرعباس به سمت 
یاسوج و اصفهان درحرکت بود، اظهار کرد: با پیگیری های اطالعاتی سربازان گمنام امام زمان 
)عج( این باند در اصفهان شناسایی و متالشی شد.وی افزود: در تعقیب و گریز و درگیری با 
اعضای این باند یک نفر از قاچاقچیان به هالکت رسید و 8 نفر دیگر دستگیر شدند.وی گفت: 
4 قبضه سالح، 6 نارنجک جنگی و تفنگی و 3 دس��تگاه خودرو هم از این باند مواد مخدر 

کشف و جمع آوری شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان:

مرمت مرحله دوم گنبد مسجد امام اصفهان آغاز شد
 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: مرحله دوم مرمت 
گنبد مسجد امام اصفهان واقع در میدان امام )ره( آغاز شد.محسن مصلحی افزود: مرمت 

دو ترک از گنبد مسجد امام اصفهان که قرینه ترکهای مرمت شده پیشین بود، آغاز شد.
وی اظهار داش��ت: در این مرحله به تدریج کاش��ی هایی که در طی 20 سال گذشته تولید 
و بر روی گنبد نصب شده بود و اکنون دچار فرسودگی ش��ده جمع آوری و مجدداً نصب و 
مرمت می گردد.وی تصریح کرد: قرار است، کاشی هایی که فرسودگی ندارند و کارایی نصب 
مجدد بر روی گنبد مسجد امام را دارد جداسازی و نصب گردد. مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان خاطرنشان کرد: مرمت اصولی ترک های گنبد 

مسجد امام در دستور کار معاونت میراث فرهنگی قرارگرفته است.

 شهردار زرین ش��هر با اش��اره به این موضوع که دو نوع 
پروژه در زرین ش��هر در حال اجراس��ت اظهار داش��ت: 
پروژه هایی که قباًل کلنگ زنی ش��ده و تا مرحله ای هم 
پیشرفت داشته و باید باقیمانده آن تکمیل شود. این پروژه ها نسبت به درآمد 
شهرداری زرین شهر، هزینه باالیی داشته و نیاز اعتباری آنان به قدری سنگین 
است که بودجه ش��هرداری جوابگوی آن ها در افق زمانی محدود نیست. ولی 
همه تالش ما این است که این پروژه ها که سرمایه شهر هستند هدر نرود.جواد 
جمالی در ادامه افزود: پارک سوار بزرگ زرین ش��هر یکی از این پروژه هاست 
که هزینه س��نگینی را به شهر تحمیل کرده و س��اخت و بهره برداری آن باید 
با یک برنامه ریزی حساب ش��ده انجام شود.شهرک حمل ونقل نیز که در ابتدا 
باهدف توسعه و افزایش درآمد شهر کلنگ زنی ش��ده در ادامه بحث درآمد و 
ارزش افزوده آن مغفول مانده و تالش ما این اس��ت ک��ه به مرورزمان با فعال 
نگه داشتن پروژه ضمن رس��یدن به هدف اولیه، حقوق ازدست رفته را هم به 
شهر برگردانیم.وی با عنوان این مطلب که طبق برنامه اولیه قرار است تعدادی 
از باربری های شهرک امیرکبیر اصفهان در این ش��هرک مستقر شوند اظهار 
داشت: طرح اولیه شهرک حمل ونقل 100 هکتار بوده که با فرآیند توسعه ای 
که طی 6-۵ س��ال صورت گرفته حدود 1۵0 هکتار وس��عت پیداکرده است.

جواد جمالی اضافه کرد: پروژه دیگر، تقاطع غیر هم س��طح ورودی ش��هرک 
حمل ونقل است که درواقع جاده ورودی زرین ش��هر از کنارگذر غرب استان 
را به این ش��هر و ش��هرک حمل ونقل وصل می کند. برآورد مال��ی این پروژه 

130 میلیارد ریال است که تاکنون 40 میلیارد آن هزینه شده و در نیمه دوم 
سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.شهردار زرین شهر ادامه داد: ازجمله 
پروژه های نیمه تمام دیگری که در حال تکمیل است پروژه شهرک کارگاه های 
مشاغل شهری شامل فضاهای کارگاهی و تجاری است که باهدف ساماندهی 
کارگاه های درون ش��هری در 2 فاز به وس��عت 72 هکتار در حال اجرا هست. 
فاز اول این طرح 40 هکتار بوده و ۵00 کارگاه به جز واحدهای تجاری در آن 
فعالیت می کنند. تاکن��ون 20 میلیارد در این پروژه هزینه ش��ده و به همین 
میزان بودجه نیاز است تا تکمیل شود. فاز اول این مجموعه در سال جاری به 

بهره برداری خواهد رسید.
مهندس جمالی در ادامه به ش��روع عملیات اجرایی پروژه های اس��تراتژیک 
شهرداری زرین شهر اشاره کرد و افزود: پارک کوهستان باهدف توسعه فضای 
تفریحی و رفاهی، فراهم ش��دن ارزش افزوده جهت اراضی هم جوار، توس��عه 
شرق زرین ش��هر و بردن امکانات زیربنایی به این قسمت شهر طراحی شده و 
موجبات رونق گردشگری، افزایش سرمایه گذاری و توسعه امکانات رفاهی و 
تفریحی را فراهم خواهد کرد.این پروژه که درواقع یک پروژه شهرستانی است 
چشم اندازی زیبا با آالیندگی کم را تداعی خواهد کرد که امیدواریم با استقبال 
خوبی که از آن صورت می گیرد منشأ درآمدی مس��تمر جهت شهرداری در 
طول سالیان متمادی باش��د. برای این پروژه نیز در س��ال جاری 20 میلیارد 
ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه شهر 
از ش��مال به ذوب آهن، از جنوب ب��ه زاینده رود و از غرب به ش��هر چمگردان 
محدودشده این شهر تنها از قسمت ش��رق قابل توسعه هست و تالش ما این 
است که اراضی دره میرابی یا چرخاب به وسعت 70 هکتار که در غرب این شهر 
بین شهرهای چمگردان و زرین شهر واقع است را جهت توسعه گردشگری به 
محدوده قانونی شهر ملحق کنیم.شهردار زرین شهر با اظهار تأسف از رکود سال 
گذشته در بخش منابع مالی شهرداری اظهار داشت: باوجوداین رکود، بودجه 
امسال نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش داشته و با توجه به اینکه شهر 
از امکانات بالقوه ای برخوردار است در صورت اجبار از این پتانسیل جهت تأمین 

منابع مالی استفاده خواهیم کرد.

در گفتگو با شهردار زرین شهر عنوان شد:

گام بلند شهرداری زرین شهر در تکمیل طرح های بزرگ عمران شهری
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بیمارستان شهید مدرس به صورت فهرست بهاء 

آگهي ابالغ

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 

  سرپرست مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی 

 متقاضي�ان ش�ركت در مناقص�ه م�ی توانن�د جه�ت كس�ب اطالع�ات بيش�تر ب�ه س�ايت دانش�گاه
  علوم پزشكی اصفهان به آدرس www.mui.ac.ir يا سايت مديريت خدمات پشتيبانی دانشگاه به آدرس
/ www.afa.mui.ac.ir/khadamat مراجعه و يا با شماره تلفن 37922090-031 واحد كميسيون مناقصات 

تماس حاصل فرمايند. 

با سالم و احترام 
 پس از حمد خ�دا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد)ص(، نظر به اينكه توس�ط هيأت بدوی رس�يدگی به تخلفات اداری كارمندان دانش�گاه

 علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان در خصوص فرد مشروحه ذيل كه از كارمندان واحدهای تابعه به علت غيبت غير موجه 
رأی قابل پژوهش صادر گرديده و به دليل عدم مراجعه و همچنين مشخص نبودن آدرس محل سكونت، ابالغ رأی مذكور به وی مقدور نمی باشد، 
لذا به اس�تناد تبصره 2 ماده 4 قانون رس�يدگی به تخلفات اداری و ماده 73 قانون آيين دادرس�ی مدنی، بدينوس�يله به نامبرده ابالغ می گردد 
 چنانچه حداكثر ظرف مدت يک ماه از تاريخ انتشار اين آگهی نسبت به رأی صادره اعتراضی داشته باشد می تواند نسبت به مفاد آن درخواست

 تجديد نظر نمايد و در غير اين صورت رأی مورد اشاره پس از مهلت مقرر قابل اجراء خواهد بود.
نام و نام خانوادگی: مجید خادم الحسینی       عنوان: پزشک               نام پدر: محمدعلی

م الف 12741

م الف 12742

  دکتر احمد جمشیدی 

افتتاح ساختمان جدید دانشگاه آزاد 
اسالمی مرکز دهق در هفته دولت

رئیس دانش��گاه آزاد اس��المی مرکز دهق گف��ت: محل جدید 
دانشگاه آزاد رئیس دانشگاه المی مرکز دهق در سایت آموزش 
عالی شهر  با صرف هزینه ای بالغ بر ۵ میلیارد و هفت صد میلیون 
تومان در هفته دولت با حضور مسئوالن عالی رتبه دانشگاه آزاد 
اسالمی و مس��ئوالن بلندپایه اس��تان اصفهان افتتاح می شود. 
مجتبی مالاحمدی افزود: 4/۵ میلیارد تومان از اعتبار موردنیاز 
برای ساخت این دانشگاه توس��ط خیران تأمین گردید و حدود 
یک میلی��ارد تومان نی��ز از بودجه های این دانش��گاه پرداخت 
ش��د.وی با اش��اره به اینکه عملیات احداث س��اختمان جدید 
دانش��گاه دهق از س��ال 91 آغ��از و پ��س از 14 م��اه فعالیت 
ش��بانه روزی تکمیل و آماده بهره برداری ش��د، اظهار داش��ت: 
ساختمان آموزشی، کارگاه ها، آزمایش��گاه ها، سلف سرویس و 
مهمانسرا ازجمله امکانات محل جدید دانشگاه دهق هست. وی 
گفت: این ساختمان بزرگ ترین پروژه عمرانی مهردشت در طول 
س��ال های پس از انقالب اس��ت که تمام تجهیزات آموزش��ی 
موردنیاز برای 1۵00 نفر دانشجو در آن استقراریافته است. به 
گفته وی، این دانشگاه 2۵ نفر عضو هیئت علمی حق التدریس و 
4 نفر عضو هیئت علمی رسمی دارد در حوزه پژوهشی 12 مقاله 
ISI از اساتید هیئت علمی دانشگاه طی یک سال و نیم گذشته 
به چاپ رسیده اس��ت.مال احمدی اظهار داشت: اثرات و ثمرات 
وجود دانشگاه آزاد اس��المی در هر ش��هر و منطقه ای بر کسی 
پوشیده نیس��ت و عالوه بر تحصیل دانش��جویان، ارتقاء سطح 
فرهنگ، موقعیت اجتماعی، اقتصادی و توسعه همه جانبه را در 
پی دارد.وی یادآور شد: 30 درصد از دانشجویان این دانشگاه به 
صنایع مستقر در منطقه دهق معرفی شده اند تا در کنار تحصیل 
اشتغال به کار هم داشته باشند و بنا داریم به سمتی پیش رویم 
که 100 درصد دانشجویان این دانشگاه برای اشتغال به صنایع 
معرف��ی ش��وند.وی گفت:در س��ال گذش��ته 17 میلی��ون وام 
دانشجویی به دانشجویان این دانشگاه پرداخت شد و با تخفیف 
های 20 درصدی ک��ه با کمک خیرین برای دانش��جویان قائل 
ش��دیم در واقع 21 میلیون تومان ش��هریه از دانشجویان این 

دانشگاه دریافت نکردیم.



اخبار کوتاهيادداشت

 بهره برداری از 153 پروژه 
گازرسانی در استان

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: به مناسبت هفته 
دولت 153 پروژه گازرسانی با هزینه 553 هزار و 500 میلیون 

ریال در استان اصفهان به بهره برداری می رسد.
سعید مؤمنی با اشاره به طرح های شرکت گاز استان اصفهان 
در هفته دولت،  اظهار داشت: این طرح ها شامل بهره برداری 
از 11۷ کیلومتر خط انتقال و خ��ط تغذیه با هزینه 1۴۶ هزار 
میلیون ریال، گازرس��انی به 1۴1 روستا با هزینه ۲۴3 هزار و 
500 میلیون ریال و گازرسانی به بیش از 100 واحد صنعتی 
اعم از گلخانه و مرغداری با هزین��ه ۸۹ هزار میلیون ریال در 

هفته دولت به بهره برداری می رسد.

 بازرسی 290 واحد صنفی
 و غیرصنفی در سطح استان

از ۲۹0 واحد صنفی و غیر صنفی در سطح استان توسط گشت 
سیار تعزیرات حکومتی اصفهان بازرسی به عمل آمد.

تیم های گش��ت س��یار اداره کل تعزیرات حکومتی اس��تان 
اصفهان در طول هفته گذش��ته و در سراس��ر استان در قالب 
گشت های مشترک سیار و در معیت ماموران پلیس آگاهی، 
س��ازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، شرکت نفت 
و دانش��گاه علوم پزش��کی از ۲۹0 واحد صنفی و غیر صنفی 
بازرسی به عمل آوردند و موارد تخلف برای رسیدگی پس از 

تشکیل پرونده به شعب تعزیرات حکومتی ارسال شد.

 قیمت سکه در بازار اصفهان
 9 میلیون و 448 هزار ريال شد

 در بازار طالی اصفهان س��که تمام به��ار آزادی طرح جدید
 ۹ میلیون و ۴۴۴ هزار ریال، نیم سکه بهار آزادی چهار میلیون 
و ۷۴5 هزار ریال، ربع سکه دو میلیون و ۶30 هزار ریال و سکه 
یک گرمی به قیمت یک میلیون و ۷30 هزار ریال فروخته شد.

هرگ��رم ط��الی 1۸ عی��ار نی��ز در ب��ازار مرک��زی ط��ال 
و جواه��ر اصفهان ب��ه قیمت ۹۶۷ ه��زار و 310 ری��ال و هر 
 مثق��ال آن چهار میلی��ون و 1۹5 ه��زار ریال ب��ه خریداران 

عرضه شد.
در بازار غیر رس��می مبادالت ارز در اصفهان، دالر آمریکا در 
برابر 30 هزار و ۹۹0 ریال، یورو ۴1 ه��زار و 500 ریال، پوند 
انگلیس 51 ه��زار و ۸00 ریال و درهم امارات هش��ت هزار و 
۴۹0 ریال مبادله ش��د.قیمت انواع س��که در اصفهان نسبت 
به چندروز گذش��ته از حدود 10 هزار ریال ت��ا ۴0 هزار ریال 

کاهش یافته است.

 آب شرب 100 مشترک پرمصرف 
در استان قطع شد

با آغاز اجرای طرح قطع انش��عابات مش��ترکان پرمصرف در 
استان اصفهان از اواخر هفته گذشته تاکنون آب شرب 100 

مشترک به صورت موقت قطع شده است.
در سال های اخیر میزان آبدهی چاه های فلمن سه مترمکعب 
در ثانیه و یک مترمکعب در چاه های متفرقه بوده که متاسفانه 
 امس��ال به دلیل عدم جاری بودن رودخانه زاینده رود میزان

 آب دهی چاه های فلمن و متفرقه برای تأمین آب مشترکان 
وجود نداش��ت و تصفی��ه خانه باباش��یخعلی نیز ب��ه تنهایی 
نمی تواند نیاز آبی بیش از 50 شهر و 300 روستا را تأمین کند.

از ابتدای س��ال جاری زمزمه کمبود ش��دید آب و در پی آن 
قطعی و جیره بندی آب فضای کشور به ویژه استان اصفهان 

را پر کرده بود. 

 کسب رکورد جهاني عمر نسوز
 در پاتیل هاي مذاب فوالد

با همکاري تنگاتنگ مرکز نسوز فوالد مبارکه، اساتید دانشگاه 
علوم سرامیک و ش��رکت فرآورده هاي نس��وز مهرگداز و در 
نهایت با بکارگیري مواد نس��وز تولید ش��ده در داخل کشور، 
رکورد عمر نسوز در پاتیلهاي مذاب فوالد مبارکه اصفهان به 
۲05 ذوب رسید.این خبر را غالمرضا صوفیان مدیر مرکز نسوز 
فوالدمبارکه اعالم کردو افزود: در راستاي سیاست هاي فوالد 
مبارکه درخصوص کاهش هزینه ها، بومي سازي مواد نسوز و 
کسب رکوردهاي جهاني، عمر نس��وز پاتیل با  به کارگیري از 
مواد نس��وز داخلي به رکورد عمر ۲05 ذوب و متوس��ط عمر 
1۸۸ ذوب رس��ید که در نوع خود در پاتیل هاي فوالدسازي 
عمر بسیار باال و قابل توجهي بوده، خصوصاً اینکه این رکورد 

با آجرهاي تولید داخل کسب گردیده است.

 افتتاح 12 پروژه برق رسانی 
در جنوب غرب اصفهان

مدیر امور برق جنوب غرب اصفهان گفت: مدیریت امور برق 
جنوب غرب 1۲ پ��روژه بزرگ برق رس��انی را در هفته دولت 
با اعتباری بالغ بر یک میلی��ارد و 500 میلیون تومان افتتاح 
می کند.محس��ن معتمدی فرد، اظهار داشت: خدمت رسانی 
صادقانه به مردم از جمله وظایف ما بوده اما ارائه گزارش آن به 
مردم روحیه خدمت گزاری را هرچه بیشتر بین مردم ساری 
و جاری می کن��د.وی به پروژه های برق رس��انی جنوب غرب 
اصفهان به مناسبت هفته دولت اشاره کرد و ادامه داد: بیش از 
۲ کیلومتر کابل کشی فشار متوسط و فشار ضعیف به همراه 
تجهیز 10 باب پس��ت و ترانس��فورماتور در امور برق جنوب 
غرب در مدار قرار گرفت.مدیر امور برق جنوب غرب اصفهان 
مهم ترین پروژه های این امور را برق رسانی به مجموعه تعاونی 
فرهنگیان ناحیه 3، تجهیز 3 باب پست زمینی بلوار کشاورز، 
رفع حریم بلوار کش��اورز را عنوان کرد و افزود: برق رس��انی 
مطمئن و کاهش خاموشی ها و افزایش قابلیت اطمینان شبکه 

از مهم ترین اهداف اجرایی این پرژه ها بوده است.
وی تصریح کرد: در مجموع با افتتاح 1۲ پروژه عالوه بر ایجاد 
پایداری در شبکه های موجود، ظرفیت سازی برای مشترکان 
آینده، کاهش مشکالت حریم شبکه، 500 انشعاب جدید نیز 

به شبکه متصل می شود.

4
اتمام عملیات احداث فیبر نوری در مسکن مهر ورزنه

مدیرعامل ش��رکت مخابرات اس��تان اصفهان گفت: عملیات احداث فیبر نوری ۶*۴ مربوط به طرح 
مسکن مهر ورزنه به طول 1050 متر به پایان رسیده است. حسین کشایی ادامه داد: با راه اندازی این 

سایت مشکل آنتن دهی تلفن همراه در جنوب شهر چرمهین مرتفع شده است.
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هش��تمین نمایش��گاه بین المللی فوالد اصفهان تحت عنوان 
نمایش��گاه ملی فوالد ایران و هشتمین نمایش��گاه اتوماسیون 
صنعتی و ابزار دقیق پس از چهار روز برگزاری در قالب رویدادی 
تخصصی، پایان یافت.گروه های تجاری-تخصصی از استان های 
تهران، یزد، سمنان، قم و خراسان ش��مالی برای بازدید از این 
نمایش��گاه به اصفهان س��فر کردند و به بازدید از نمایش��گاه، 
مذاکره با مسووالن و تعامل با غرفه داران پرداختند.تور بازدید از 
مجتمع فوالد مبارکه اصفهان و همچنین حضور در سمینارهای 
تخصصی نمایشگاه و تورهای اصفهان گردی از دیگر برنامه هایی 
بود که این گروه های صنعتی در آن ش��رکت کردند.همچنین 
نمایشگاه میزبان هیأت های تخصصی و بازرگانی صنعت فوالد 

از کشورهای عراق، چین، هند، مجارستان و ترکیه بود.
تعامالت نمايشگاهی اصفهان و بصره

“ ماجد رشاک عبدا...” رییس اتاق صنعت بصره و مسوول یونیدو 
در بصره عراق در حاشیه نمایش��گاه دیدار و مذاکره مفصلی با 
رسول محققیان مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی 
استان اصفهان داشت.وی در این دیدار بر تعامالت هر چه بیشتر 
تجاری، فرهنگی و اقتصادی میان دو ش��هر اصفهان و بصره از 
طریق برگزاری نمایشگاه های متقابل در این دو شهر تأکید کرد.

مقايسه با نمايشگاه های اروپا
همچنین سرپرس��ت هیأت مجارس��تانی که از این نمایشگاه 
بازدید داش��ته و خود در زمینه برپایی نمایش��گاه ها نیز فعال 
بود پس از بازدید گفت: ساالنه نمایش��گاه های زیادی را مورد 
بازدید قرار می دهم و تصور می کنم به ج��ز برخی تجهیزات و 
خدمات، سطح کیفی این نمایش��گاه با آن چه در اروپا دیده ام، 

برابری می کند.
خانم کریستیانا طراحی غرفه های این نمایشگاه را بسیار قابل 
قبول و حرفه ای دانس��ت و افزود: دولت ایران باید از رسانه ها و 
نمایش��گاه ها برای رفع موارد منفی که علیه ایران وجود دارد، 

استفاده کند.وی همچنین اظهار داشت: از سرسبزی و نظافت 
شهر اصفهان بسیار شگفت زده ش��ده و به فرهنگ مردم ایران 

پی بردم.
استاندار قم: برای زاينده رود دعا کردم

همچنین حجت االسالم صالحی منش، استاندار قم که به اتفاق 
هیأت همراه از این نمایش��گاه بازدید داشت در حاشیه گفت و 
گوی خود با مدیرعامل شرکت نمایشگاه ها گفت: برای زاینده 

رود دعا کردم و خوشحالم که در اصفهان باران بارید.
بازديد بیش از 6 هزار نفر متخصص از نمايشگاه

مطابق آمار ثبت اطالعات بازدیدکنندگان، ۶۴۴۲ نفر متخصص 
از این نمایشگاه بازدید داش��تند که درصد رضایت مندی آنان 
از نمایش��گاه طبق نظرسنجی های انجام ش��ده ۷۶/۸۸ درصد 

بوده است.
مشاوران هندی در نمايشگاه اصفهان

هیأت هندی بازدیدکننده از این نمایش��گاه متشکل از هیأت 
مدیره، مشاوران و مدیران عامل چند شرکت فوالدی این کشور 
بودند که از سطح کیفی تولیدات ارائه ش��ده در نمایشگاه ابراز 
رضایت کرده و تعام��الت اولیه در خصوص عق��د قراردادهای 

خود را انجام دادند.
چاندرا هاس سینگ مدیرعامل یکی از شرکت های هندی فعال 
در این زمینه پس از بازدید از نمایشگاه، سطح کیفی آن را باالتر 
از تصویر مورد انتظار خود دانست و گفت: با توجه به بازار فوق 
العاده ایران، ش��رکت های خارجی باید حضور بیشتری در این 
نمایشگاه داشته باشند.برگزاری سه سمینار تخصصی، نشست 
هم اندیش��ی با حضور مدیر مس��وول روزنامه دنی��ای اقتصاد، 
نشس��ت هم اندیش��ی مدیران عامل صنعت ف��والد اصفهان و 
همچنین معرفی نمایشگاه مجازی اصفهان از جمله برنامه های 
جانبی نمایشگاه بود که به شدت مورد استقبال بازدیدکنندگان 

متخصص و به ویژه دانشگاهیان قرار گرفت.

واگذاری بزرگ ترين تولیدکننده 
 کنسانتره زغال سنگ

 به ذوب آهن 
مدیرعامل شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان گفت: شرکت 
معادن زغال سنگ البرز شرقی از بزرگ ترین تولیدکنندگان 
کنسانتره زغال سنگ پس از طی مراحل قانونی به شرکت 

سهامی ذوب آهن اصفهان واگذار شد.
اردش��یر س��عد محمدی در نشست مس��ئوالن ذوب آهن 
اصفهان و شرکت البرز شرقی در سخنانی بر ضرورت افزایش 
تولید این معادن تاکید و اظهار کرد: شرکت زغال سنگ البرز 
شرقی به لحاظ اشتغالزایی و گردش مالی در جامعه اطراف 
دارای اهمیت بسیاری است لذا مسئولیت مدیران این شرکت 
سنگین است.وی افزود: افزایش تولید مستلزم رویکرد جدید 
مدیریت است که باید از نیروهای شایسته و جوان بهره بگیرد 

و با پرورش نیروی انسانی، آینده نگری نیز داشته باشد.
مدیرعامل ذوب آهن همچنین در بخش��ی از سخنان خود 
خواستار سیاست گذاری واحد در بخش زغال کشور شد تا 
این بخش بیش از گذشته توسعه یابد و پاسخگوی نیازهای 

کشور باشد.
سعد محمدی در بازدید از معدن زغال سنگ طزره در جریان 

شرایط و مشکالت کارکنان این معدن قرار گرفت.
مدیرعامل و نای��ب رئیس هیئت مدیره زغال س��نگ البرز 
شرقی نیز گفت: واگذاری این شرکت به ذوب آهن اصفهان، 

موجی از آرامش و شادی را در پرسنل آن ایجاد کرده است.
 ربیعی نژاد اف��زود: ذوب آهن اولین تجهی��ز کننده معادن 
زغال سنگ در سطح کشور است و معادن زغال سنگ حیطه 
شرق سلسله جبال البرز توسط ذوب آهن راه اندازی و تجهیز 

شده است.
فرماندار شاهرود نیز در این جلسه طی سخنانی از مسئولین 
ذوب آهن که نگاه ویژه ای نس��بت به توسعه شرکت زغال 

سنگ البرز شرقی دارند، تشکر و قدردانی کرد.

علت بروز بحران در واحدهای 
اقتصادی عنوان شد

مدیر آموزش و پژوهش های کاربردی اتاق اصفهان گفت: ۸1 
درصد از واحدهای اقتصادی که دچار بحران طی سال های 
اخیر شدند، تفکیکی بین واحد فروش و بازاریابی در بنگاه 
خود قائل نبودند.ب��ه نقل از روابط عمومی ات��اق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان، جمشید تقسیمی 
در همایش آموزشی هفتگی اتاق اصفهان با موضوع مدیریت 
فروش اظهار کرد: همه رشته های بازرگانی با مدیریت آغاز 
می شود زیرا مدیریت نقش بسزایی در ایجاد و توسعه آن ها 

دارد.
وی افزود: ۸1 درصد از واحدهای اقتصادی که دچار بحران 
طی س��ال های اخیر ش��دند، تفکیکی بین واحد فروش و 
بازاریابی در بنگاه خود قائل نبودند و به این دلیل در فروش 
و بازاریابی ناموفق بودند.جواد الهی نس��ب به عنوان یکی از 
مدیران فروش در این جلس��ه گفت: متأسفانه شرکت های 
ایرانی به بازاریابی و بررسی نیاز مشتریان توجه چندانی به 
دلیل بسته بودن بازارها ندارند و چنانچه بازار ایران به روی 
محصوالت خارجی باز شود، جایگاهی برای این شرکت ها 
باقی نمی ماند.وی بازاریابی را ش��بیه یک جاده دانست که 
اگر خوب ساخته شده باشد، ماشین های فروش به سرعت 

می توانند حرکت کنند.
وی با بررس��ی رفتار بنگاه های اقتصادی با مشتریان گفت: 
در بازار ایران مشتری را در فشار قرار می دهند و به مشتری 
احترام نمی گذارند و این موضوع به صنعت تولید و تجارت 

کشور ضربه جبران ناپذیری خواهد زد.
وی خطاب به بنگاه های اقتصادی گف��ت: ابتدا باید ویژگی 
رقابتی و مزیت محصول خود را در بازار شناس��ایی کنید و 

سپس محصول خود را بشناسانند.
وی اضافه کرد: تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای داخلی و 

خارجی رشد خوبی از نظر مشتری مداری نداشته اند.

بازديد 5 هیأت خارجی از نمايشگاه فوالد و اتوماسیون 
صنعتی اصفهان

یک کارش��ناس اقتصادی، نامتعادلی در عرضه و تقاضا را 
یکی از علت های اصلی ایجاد فس��اد سیستمی و رشوه در 

اقتصاد ذکر کرد.
 عباس��علی نورا، اظهار داشت: در کش��وری که در عرضه 
و تقاضا تعادل وجود نداش��ته فس��اد هم به وجود می آید 
بنابراین برای مبارزه با فساد در اقتصاد باید میزان عرضه و 

تقاضا برابر شود.
وی با بیان آنکه دومین عامل ایجاد فساد چند نرخی بودن 
ارز است، افزود: در اقتصاد به تجربه ثابت شده در کشورهایی 
که در آن ها ارز چند نرخی اس��ت، فس��اد هم وجود دارد 
بنابراین رفتن به سمت ارز تک نرخی و رقابتی کردن آن هم 

یکی دیگر از راه های مبارزه با فساد است.
این کارشناس اقتصادی س��ومین عامل را تفاوت در نرخ 
داخل و خارج کشور ذکر و تصریح کرد: وقتی تفاوت قیمت 
کاالهای خریداری شده در داخل و خارج کشور زیاد باشد 
قاعدتاً فساد و دادن و گرفتن رش��وه بیشتر می شود.عضو 

سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه باید 
واردات از انحصار خارج و به سمت رقابتی شدن برود، خاطر 
نش��ان کرد: موضوع اختیار، امتیاز و انحص��ار نیز عواملی 

هستند که فساد را تشدید می کنند.
وی توضیح داد: زمانی که اختیار وجود داشته باشد صاحب 
اختیار مش��کل ایجاد می کند و وقتی انحصار در وادرات و 
تولید ایجاد شده، فساد را به وجود می آورد. همچنین وقتی 
امتیازی به کسی داده می شود این شخص به هر شکلی که 

بخواهد کار می کند.
نورا با بی��ان اینکه عدم رعای��ت قانون با اس��تراتژی های 
جمهوری اسالمی و قوانین ما تطابق ندارد، اضافه کرد: به 
عنوان مثال در تمام دنیا آزادسازی وجود دارد و ما هم نرخ 

بلیت هواپیما را آزاد کردیم که کار بسیار خوبی هم هست 
اما آیا در مقابل آزاد سازی قوانین محکمی هم برای رعایت 
حقوق شهروندی و عدم ظلم و فشار بر مردم هم ایجاد شده 
است.این کارش��ناس اقتصادی ادامه داد: وقتی نرخ بلیت 
شرکت های هواپیمای داخلی مثالً حدود ۴0 درصد افزایش 
یابد در حالی که خطوط هوایی دیگر کشورها حاضرند با نرخ 
قبلی و ارزان تر در داخل کشور به مردم خدمات ارائه دهند، 
این مساله به مردم فشار وارد می کند و تورم انتظاری را به 

وجود خواهد آورد.
وی گفت: بنابراین آزادس��ازی بدون قید و بند و همراه با 

امتیاز و انحصار فساد و تورم انتظاری را به وجود می آورد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه خوشبختانه دریافت 

رشوه و فساد در کشور ما نهادینه نشده است، گفت: فساد 
سیس��تمی در کش��ور نه تنها برای دولت بلکه برای نظام 

جمهوری اسالمی هم به منزله یک تهدید است.
نورا اظهار داشت: برای پی بردن به اینکه چرا فساد و رشوه 
اتفاق می افتد در ابتدا باید دالیل ایجاد مفاسد اقتصادی را 

شناخت و سپس برای آن ها راهکارهای بهینه ارائه داد.

چهار عامل ايجاد فساد در اقتصاد

 نامتعادلی در عرضه و تقاضا رشوه می آورد 

یخچال و فریزرهای زی��ادی با هویت تجاری مس��تقل و 
مش��خص در بازار لوازم خانگی وجود دارند؛ این در حالی 
اس��ت که در س��ایه این مارک ها، یخچ��ال و فریزرهایی 
فاقد هوی��ت تجاری حقیقی و حقوقی نی��ز تولید و عرضه 
می شوند. یخچال و فیریزرهایی که جزوه دسته گران ترین 

و مشهورترین ها هستند.
بررسی های میدانی نشان می دهد که یخچال و فریزرهایی 
در بازار عرضه می ش��وند که از آن ها تنها نام و یک لوگوی 
خاص در دسترس است و دارای هیچ کارخانه مجزا و هویت 
تجاری مستقل نیستند. این امر در حالی اتفاق می افتد که 

در کمال نا باوری این برنده��ا دارای نمایندگی جداگانه و 
خدمات پس از فروش هستند. اجناسی که هیچ کارخانه ای 
مسئولیت تولید آن ها را بر عهده نگرفته است. محصوالتی 
که هیچ پیش��ینه تولیدی ندارند و ب��ه محصوالت »خلق 
الساعه« مشهورند.به گفته یکی از فروشندگان این دسته از 
محصوالت این امر کاماًل امری عادی بوده که هر متقاضی با 
پرداخت هزینه مشخص می تواند کاالیی با نام و برند مورد 

نظر خود به بازار عرضه کند!
سوءاستفاده از نام برندهای خارجی

مهرداد طوریان؛ مدیرعام��ل اطالعات لوازم خانگی گفت: 

برخی تجار از تش��ابهات اس��می برخی محصوالت معتبر 
و شناخته ش��ده اس��تفاده کرده و محصوالتی را به تعداد 
محدود وارد بازار لوازم خانگی می کنند. در زمینه یخچال 
و فریزر هم برخی از برند معتبر و ش��ناخته ش��ده »وایت 
وستینگ هاوس« که در کارخانه جنرال الکتریک آمریکا 
تولید می شود اس��تاده کرده و برند مشابهی به اسم»وایت 
هاوس«را که هیچ گونه هویت معتبری ندارد به بازار عرضه 

کرده اند.
وی اف��زود: باید دانس��ت که هیچ ی��ک ازل��وازم خانگی 
 تولید ای��االت متحده آمری��کا دارای مجوز رس��می برای

 راه اندازی نمایندگی در ایران نیستند.طوریان خاطرنشان 
کرد: یخچال و فریزر »ویرپول « و » وایت وستینگ هاوس« 
که در بازار به اس��م محصول آمریکا به فروش می رسند در 
اصل در مکزیک و هلند تولید می شوند و مصرف کننده به 
علت عدم آگاهی کافی هنگام خری��د و همچنین به علت 
تشابه اسمی به جای خرید محصول مرغوب و اصل »وایت 
وستینگ هاوس«، »وایت هاوس « را خریداری می کند که 
البته اکثر فروش��ندگان هم اطالعات کافی در این زمینه 
ندارند و برن��ده این خرید و فروش تنها تاجران هس��تنتد 

و بس!
وی در پای��ان بیان ک��رد: تمامی خدامات پ��س از فروش 
ی��ا نمایندگی ه��ای احتمالی ای��ن قبیل کااله��ا همگی 

»زیرپله ای« محسوب می شوند و نا معتبرند.

در راستای جلوگیری از قاچاق بنزین در مرز ایران و عراق، 
با پیشنهاد شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
قیمت هر لیتر بنزین به 3500 توم��ان در مرز پرویزخان 
کرمانش��اه افزایش یافت.در پی بروز درگیری های نظامی 
در عراق و فعالیت گروه تروریس��تی داعش، تمام راه ها به 
پاالیشگاه بیجی بزرگ ترین پاالیشگاه عراق مسدود شد و 
درنتیجه شمال عراق با کمبود بنزین روبه رو شد که این امر 
موجب اقدام سودجویان ایرانی در راستای قاچاق بنزین به 

شهر مرزی بیاره شد.
بر این اساس آن طور که اواخر تیرماه اعالم شده بود، هر یک 
از ۲00 قاچاقچی فعال در این منطقه با ۴50 قاطر بنزین را 
از ایران به عراق قاچاق می کرد و روزانه دست کم 100 دالر 

درآمد کسب می کرد.

در این راس��تا با پیش��نهاد ش��رکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی، پیرو مصوبه کارگروه س��وخت استان 
کرمانشاه، مبنای نرخ فروش بنزین که پیش تر بر پایه نرخ 
۲۴00 تومان )قیمت فوب منطقه( محاسبه می شد، از 15 
مردادماه امسال به نرخ تعادلی 3500 تومان افزایش یافته 
است.س��ید رمضن هاش��می، مدیر ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه دراین باره اعالم کرده 
که تا قبل از این مصوبه، بهای هر لیتر بنزین بر مبنای فوب 
منطقه 1۷00 و ب��رای خودروهای عراق��ی 1۴00 تومان 
محاسبه می شد، درحالی که بر اساس مصوبه اخیر کارگروه 
سوخت استان کرمانش��اه، هم اکنون بهای هر لیتر بنزین 
برای خودروهای ایران��ی ۲۸00 تومان و برای خودروهای 

عراقی ۲500 تومان محاسبه می شود.

 وی گف��ت: از آغاز اج��رای مصوب��ه کارگروه س��وخت تا
 ۲۴ مردادماه، به ازای فروش 3 ه��زار و 1۴۲ لیتر بنزین با 
نرخ تعادلی، ۷۹ میلیون و ۸۹۶ هزار و 350 ریال دریافت 
شده اس��ت.به گفته هاش��می در هفته قبل از اجرای این 
مصوبه که بنزین بر پایه نرخ فوب منطقه عرضه می شد، به 
ازای فروش ۲۹01 لیتر فروش بنزین، ۴۹ میلیون و ۴۸۷ 

هزار و ۶۷۶ ریال دریافت شده است.
مدیر ش��رکت مل��ی پخ��ش فرآورده های نفت��ی منطقه 
کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به هم مرز بودن این استان 
با کش��ور عراق )از طریق مرز پرویز خ��ان( اعمال مصوبه 
اخیر کارگروه سوخت استان کرمانشاه در خصوص عرضه 
بنزین به نرخ تعادلی، درآمد قابل توجهی برای کشور ایجاد 

می کند.

سوء استفاده از نام برندهای مطرح دنیا در کشور

قیمت بنزين در مرز ايران و عراق 3500 تومان شد

جوالن لوازم خانگی زیر پله ای  در بازار 
طرح تأمین آب فالت مرکزی

مقرون به صرفه نیست
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسالمی 
گفت: با توجه به اینکه آب کشاورزی و شرب فالت 
مرکزی، شرق و جنوب ش��رق ایران هزینه های 
باالیی دارد، برای کش��اورزی مق��رون به صرفه 
نیست. سکینه عمرانی در خصوص تصویب طرح 
تأمین آب کشاورزی و شرب فالت مرکزی، شرق 
و جنوب ش��رق ایران در مجلس شورای اسالمی 
اظهار کرد: یک��ی از مواردی که روز گذش��ته در 
جلسه کمسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس 
شورای اسالمی مطرح شد، مربوط به طرح تأمین 
آب کش��اورزی و ش��رب فالت مرکزی، ش��رق و 
جنوب شرق ایران بود که جمعی از نمایندگان با 
توجه به کمبود آب در کشور، این طرح را آماده و 

کلیات آن در کمسیون تصویب شد.
وی افزود: موضوع این طرح خری��داری و انتقال 
آب از کشور تاجیکستان به فالت مرکزی کشور 
جهت تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزی است.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسالمی 
تصریح ک��رد: در حال حاض��ر تنها کلی��ات این 
طرح در مجلس ش��ورای اس��المی عنوان شده و 
در کارگروه کش��اورزی مورد بحث و بررسی قرار 

می گیرد و به تصویب نهایی نرسیده است.
عمرانی گفت: ما معتقدیم باید تمام راه های ممکن 
برای تأمین آب را باید با هم مقایسه کرد چرا که 
آوردن آب از کشوری دیگری آن هم تاجیکستان 
و حضور کشور ثالثی به عنوان واسطه در این میان 
امنیت 100 درصدی ندارد و تحت تأثیر تنش های 

منطقه ای قرار می گیرد.
وی با تاکی��د بر این مطلب که ای��ن طرح مخارج 
سنگینی هم به کش��ور وارد می کند، خاطرنشان 
کرد: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
طی تحقیق��ات اولیه ای ک��ه انج��ام داده، اعالم 
کرده اس��ت که نزدیک به دو دالر هزینه برای هر 
مترمکعب آب نیاز است که این میزان هزینه برای 
کشاورزی مقرون به صرفه نیست.وی با بیان اینکه 
این موضوع قابل انکار نیست که کشاورزی نیاز به 
آب دارد، تاکی��د کرد: اما با توج��ه به هزینه های 
باالی اجرا و مشکالتی که در پی حضور یک کشور 
ثالث در این میان که مش��کالت امنیتی ای را به 
همراه دارد، این طرح برای کش��اورزی مقرون به 

صرفه نیست.



یادداشت

برنامه »لباس ایرانی« که پخش آن به تازگی از ش��بکه سه سیما آغاز شده، می خواهد 
لباس ایرانی را معرفی کند و در این راستا به زودی شاهد حضور چهره هایی چون گیتی 
خامنه، ابوالفضل جلیلی، پی��ام فروتن، دانیال عبادی، پیام صالح��ی و... در این برنامه 

خواهیم بود.
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»لباس ایرانی« روی آنتن شبکه 3
یادداشت

در دنیایی که همه چیز خیلی زود فراموش می شود، عکس ها سندی 
هستند که با ثبت یک لحظه، راوی تاریخ می شوند. لحظه کوتاهی 
که در قاب کوچک عکاس ها ثبت می ش��ود، آن قدر قدرتمند است 
که می تواند خشم، زیبایی، ظلم، مهر، امید و اندوه نهفته در درون 
خود را به چش��م هایی که نظاره گر آن هستند، منتقل کند و حتی 

گاه به مرگ خالق خود منجر شود.

در ای��ران روز »ع��کاس« یا »عکاس��ی« نداری��م، ام��ا در تقویم 
بس��یاری از کش��ورهای دنی��ا روز 19 اگس��ت )28 م��رداد( روز 
عکاس��ی نام گ��ذاری ش��ده اس��ت.وقتی لوئ��ی داگ��ر، ع��کاس 
فرانس��وی، در س��ال 1837 میالدی موفق ش��د به فناوری ثبت 
تصویر ب��ر روی صفحه نقره ای دس��ت پی��دا کند، دولت فرانس��ه 
 روز 19 آگوس��ت 1839 ی��ک گردهمای��ی در پاری��س ب��ه 
راه انداخت و عکاس��ی را به عنوان هدیه ای رایگان برای همه مردم 
دنیا معرفی کرد. حاال 175 سال از آن روز می گذرد و عکاسی نه تنها 
یک فن و هنر است، بلکه به رسانه ای قوی در دنیای سرعت و خبر 

تبدیل شده است.
از آن دوره به بعد عکس ابزار قدرتمندی ش��د برای تأثیرگذاری و 
رساندن پیام. عکاسی دیگر فقط ثبت یک تصویر نبود، بلکه دنیایی 
بود که سال ها به حیات خود ادامه می داد. برخی از عکس ها معروف 
ش��دند، روی سرنوش��ت آدم ها و اتفاقات تأثیر گذاشتند وزندگی 

عکاسانشان را دگرگون کردند.
وینستون چرچیل بدون سیگار معروف

 

عکاس ها گاهی با هوشمندی ش��ان در یک لحظ��ه تصویری خلق 

می کنند که تا سال ها جاودانه می ش��ود. »یوسف کارش«، عکاس 
ارمنی، یک روز وقتی می خواست از وینستون چرچیل عکاسی کند، 
جرئت می کند و می دود س��یگار را از دهان چرچیل برمی دارد و از 
چهره جاخورده نخس��ت وزیر عکس می گیرد. تصویری که بعدها 
تبدیل می شود به نماد »عزم راسخ بریتانیا برای رویارویی با آلمان 

نازی«!
کارش گفت��ه بود: »درون هر م��رد و زنی رازی نهفته اس��ت و من 
به عنوان یک ع��کاس وظیفه دارم تا ای��ن را در لحظه ای که عکس 

می گیرم فاش کنم.«
چشم هایی که تغییر نکردند

دختری که تصویرش روی مجله نشنال جئوگرافیک چاپ شد، دنیا 
را با چشم هایش جادو کرد. این عکس را اس��تیو مک کری از یک 
دختربچه افغ��ان دریک��ی از اردوگاه ه��ای پناهن��دگان بمباران 
افغانستان در زمان حمله نیروهای ش��وروی سابق گرفت. او با این 

عکس مدال طالی مسابقه »روبرت کاپا« را گرفت.
بازتاب ه��ا و تأثیرگذاری این عک��س به حدی بود ک��ه مک کری 
تصمیم گرفت سوژه عکاس��ی اش را پس از سال ها دوباره پیدا کند 
و از سرنوش��ت او آگاهی پیدا کند. 15 س��ال بعد از گرفتن عکس 
اول، وقتی دخترک به زنی 30 س��اله تبدیل ش��ده بود، مک کری 
او را دریکی از مناطق دورافتاده افغانس��تان پیدا کرد و دوباره از او 
عکس گرفت. صورت دختر شکسته ش��ده بود، اما چشم ها همان 

چشم ها بود.
ثبت لحظه مرگ بدون نگاه

عکس��ی که رابرت کاپا، عکاس، فتوژورنالیست و یکی از مؤسسان 
آژانس بین المللی عکس »مگنوم«، در سال 1936 از لحظه کشته 
ش��دن یک س��رباز در جن��گ داخل��ی اس��پانیا گرف��ت، یکی از 
جنجالی ترین عکس های قرن بیستم است. عکسی که هم برای کاپا 
ش��هرت و آبرو خرید و هم به دلیل انتش��ار ش��ایعه هایی مبنی بر 
س��اختگی بودن عکس، او را در مظان اتهام قرار داد و بازتاب های 

مختلفی را در پی داشت.
نکته جالب در مورد عکس این است که کاپا آن را بدون نگاه کردن 
به سوژه و درحالی که دوربین را باالی سرش گرفته، انداخته است. 
رابرت کاپا در 40 س��الگی درحالی که هنوز دوربینش را در دست 

داشت، در ویتنام براثر انفجار مین کشته شد.
 سرنوشت یک جنگ در دست های عکاس

گاهی یک عکس و ثبت یک لحظه از زندگ��ی آدم های درگیر یک 
اتفاق، می تواند آن قدر مهم باش��د که بر روند یک جنگ هم تأثیر 
بگذارد. اِدی آدامز، خبرنگار و عکاس خبرگزاری اسوشیتدپرس و 
مجله تایم، به خاطر عکس معروفی که س��ال 1968 از اعدام یک 
ویت کنگ در خالل جنگ ویتنام گرفت، توانست بر روند این جنگ 

تأثیر بگذارد.
این عکس برنده جایزه پولیتزر و جایزه ورلد پرس شد.

سندی برای دیوانگی بشر

عکس هایی هم هستند که توسط عکاسانی ناشناس، رهگذران در 
حال عبور و افراد گمنام و عادی از بزرگ ترین اتفاقات قرن به ثبت 
می رسند که بعدها سندی می ش��وند بر دیوانگی بشر. مثل اولین 
تصاویری که از آسمان ابری ناکازاکی پس از پرتاب بمب در آگوست 
1945 گرفته شد. بمبی که 150 هزار نفر را به کام مرگ کشید. یا 
عکس هایی که از شهر ویران هیروشیما پس از اصابت بمب گرفته 

شد و عمق فاجعه را نشان می داد.
خاطره میلیونی با یک منظره سرسبز

چاک اورییر، عکاس نش��نال جئوگرافیک، وقتی س��ال 2003 در 
جاده روس��تای س��ونومای کالیفرنیا رانندگی می کرد، عکسی از 
منظره زیبای اطراف، آسمان آبی و زمین سرسبز این روستا گرفت 
 که به عن��وان پس زمینه وین��دوز مایکروس��افت از آن اس��تفاده

 شد. عکسی که میلیون ها نفر در دنیا آن را دیده اند ولی عکاسش را 
نمی شناسند و نمی دانند منظره ای که می بینند واقعی است یا نه.

عکسی که عکاسش را کشت

دنیای عکس و عکاس��ی پر از اتفاقات پیش بینی نشده است. شاید 
وقتی عکاس یک لحظ��ه را ثبت می کند، نمی دان��د همین تصویر 
ثبت ش��ده چه تأثیری بر خودش، آدم ها و دنیا خواهد گذاش��ت. 
پیش آمده است که یک عکس و تبعات آن به حدی تأثیرگذار بوده 

که عکاسش را مجبور به خودکشی کرده است.
»کودک و الش��خور« عکس��ی اس��ت که در س��ال 1993 توسط 
 کوین کاتر ثبت ش��د و با انتش��ار در نیویورک تایم��ز، دنیا را تکان

 داد. دختربچ��ه گرس��نه ای ک��ه راه زی��ادی ت��ا مرگ ن��دارد و 
الش��خوری که در انتظار دریدن اوس��ت. این عکس برنده جایزه 
پولیتزر عکاس��ی ش��د و نام کارتر را بر س��ر زبان ها انداخت، اما او 
که از حاش��یه ها و انتقادات مرب��وط به این عکس ب��ه تنگ آمده 
 بود خودکش��ی کرد و در یادداش��تی که به جا گذاش��ته، نوش��ته

 بود:
»من افسرده و ناامید بودم... بدون تلفن... بدون پول برای پرداخت 
اجاره... بدون پ��ول برای حمای��ت از کودکان... ب��دون پول برای 
پرداخت بدهی... بدون پول!!... ذهن من با خاطرات زنده ای از خشم 
و درد و کش��تار و اجساد روی هم تلنبار ش��ده و خانه های خالی از 

سکنه و کودکان گرسنه و رنجور انباشته شده است....«
ای��ن عکس ه��ا تنه��ا تع��داد کم��ی از تصاوی��ر مهمی هس��تند 
که دنی��ا را مس��حور خودکرده اند. هن��وز هم عکس ه��ا باقدرتی 
بیش��تر از گذش��ته و با ظهور اینترنت و ش��بکه های اجتماعی به 
تأثیرگذاری ش��ان ادام��ه می دهند. هن��وز هم کودکان��ی در غزه 

 زندگی می کنند که رنج هایشان سوژه عکاسان خبری و اجتماعی
 دنیاست.

تحفه فرنگ در دست های ناصرالدین شاه

ایران هم پس از اختراع عکاسی از این تحفه فرنگ بی نصیب نماند. 
اولین دس��تگاه های عکس برداری به دستور محمدشاه از روسیه و 
انگلستان وارد ایران شد. در همان دوران پای عکاسان خارجی هم 
به ایران باز شد وزندگی، پوش��ش و روابط اجتماعی مردم و حتی 

تفریحات آن ها در قاب دوربین آن ها به ثبت رسید.
بااین همه در دوران ناصرالدین ش��اه بود که هنر عکاس��ی ش��کوفا 
ش��د. ش��اه قاجار عکاس باش��ی مخصوص داش��ت که از سفرها و 
مراس��م هایش عکس می گرفت. ناصرالدین شاه ش��یفته عکاسی 
بود. خ��ودش دوربی��ن برمی داش��ت و از خان��واده و اطرافیانش 
عکس می گرف��ت. در حیاط کاخ گلس��تان، تاالر آین��ه و پله های 
تخت ط��اووس می ایس��تاد و عکاس ه��ا از او عک��س می گرفتند. 
یک ب��ار هم جل��وی دوربی��ن ن��ادار فرانس��وی، ع��کاس معروف 
 پرت��ره، نشس��ت و یک��ی از معروف تری��ن پرتره هایش ب��ه ثبت

 رسید.
چرا روز عکاس نداریم؟

ایران هم عکاس��انی داش��ته اس��ت که در دنیا شناخته شده اند و 
سال های بسیاری از عمر خود را درراه ثبت حقیقت گذرانده اند. 

برخی از آن ها با حضور در مسابقات مهم عکاسی، جایزه های معتبر 
گرفته اند و دنیا را با قاب هایشان به تحسین واداشته اند.

کاوه گلس��تان می گف��ت: »م��ن می خواه��م صحنه های��ی 
را به تو نش��ان دهم که مثل س��یلی ب��ه صورتت بخ��ورد و امنیت 
تو را خدش��ه دار کند و ب��ه خطر بین��دازد. می توانی ن��گاه نکنی، 
می توان��ی خاموش کن��ی، می توانی هوی��ت خود را پنه��ان کنی، 
 مثل قاتل ها، ام��ا نمی توانی جلوی حقیق��ت را بگیری، هیچ کس

 نمی تواند.«

به بهانه روز جهانی عکاسی

عکس هایی که معروف شدند 
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تاسیس شرکت
زواره  دانه  مروارید  شرکت  تاسیس  آگهی  شماره:93/1753/31/و-93/5/25   405
سهامی خاص به شماره ثبت 193 و شناسه ملی 14004313886 خالصه   – سپاهان 
اساسنامه و اظهارنامه شرکت مروارید دانه زواره سپاهان –سهامی خاص به شماره 
ثبت  به  اداره  این  در  تاریخ 93/5/23  در  که  ملی 14004313886  ثبت 193 و شناسه 
رسیده و در تاریخ 93/5/25 از نظر امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطالع عموم در 
روزنامه رسمی و روزنامه زاینده رود آگهی می گردد: موضوع شرکت: ثبت موضوع 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد تولید خوراک دام-طیور و آبزیان به 
شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و  شکل پلت و تولید انواع کنسانتره پودری – 
خصوصی- ترخیص کاال از گمرکات کشور- صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز 
بازرگانی- پس از کسب مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح. مرکز اصلی شرکت: زواره-
پروین- اصفهان-خیابان  شعبه:   .8441613831 کدپستی   535 صنعتی-پالک  ناحیه 

شرکت:  سرمایه  برنا5-واحد13.  خجند-ساختمان  آل  و  دشتستان  خیابان  حدفاصل 
20/000/000/000 ریال منقسم به 100 سهم 200/000/000 ریالی با نام عادی که %35 
سرمایه نقداً از طرف شرکا پرداخت و مابقی در تعهد صاحبان سهام است. مدیران و 
صاحبان امضا: آقایان جالل گلخنی زواره به شماره ملی 1189347679 و علی گلخنی 
زواره به شماره ملی 1189583933 و خانم مولود یوسفی به شماره ملی 0082718271 
به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب. جالل گلخنی زواره به 
سمت رئیس هیات مدیره-مولود یوسفی به سمت نائب رئیس هیات مدیره و علی گلخنی 
زواره به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقًا همراه با مهر شرکت و 
مدیره  هیات  رئیس  نائب  و  مدیرعامل  امضا  با  مدیره  هیات  رئیس  غیاب  صورت  در 
همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیار مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیات 
مدیره می باشد. بازرسان شرکت: آقای محمد کردی زاده به شماره ملی 1189458365 
 0033331065 ملی  به شماره  آشتیانی  پروین  منیره  خانم  و  اصلی  بازرس  به سمت 
زاینده رود  روزنامه  گردیدند.  انتخاب  یکسال  مدت  برای  علی البدل  بازرس  سمت  به 
م الف:245   http://irsherkat.ssaa.ir.گردید انتخاب  شرکت  آگهی های  چاپ   جهت 

فدایی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
تغییرات 

نما  نوین  ساختمانی  شرکت  تغییرات  آگهی  شماره:93/2723/33/و-93/5/15   406
اردستان سهامی خاص به استناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی 
و هیات مدیره شرکت ساختمانی نوین نما اردستان سهامی خاص به شماره ثبت 389 
و شناسه ملی 10260083827 مورخه 10و1393/05/12 و گواهی اداره امور مالیاتی 
شرح  به  تغییراتی  و  اتخاذ  تصمیماتی   1393/05/14-7020509 شماره  به  اردستان 
زیر در شرکت به عمل آمده است: 1- آقای علیرضا امیری فرزند رحمت ا... با کدملی 
1189342121 و خانم فاطمه عسکری فرزند مرتضی با کدملی 128955626 هر کدام 
با  ا...  رحمت  فرزند  امیری  محمدرضا  آقای  به  را  در شرکت  از سهام خود  دو سهم 
کدملی 1189917882 دو سهم و خانم مریم عصاری تلک آبادی فرزند عباس با کدملی 
1189586509 دو سهم انتقال دادند. 2- آقایان علیرضا امیری و محمدرضا امیری و 
خانم مریم عصاری تلک آبادی به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و داود آقاشاهی 
هیات  اعضای  به سمت  فاطمه عسکری  کدملی 1189347636 وخانم  با  فرزند حسین 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3- آقایان علیرضا امیری به سمت مدیرعامل 
آبادی  تلک  عصاری  مریم  خانم  و  مدیره  هیات  رئیس  سمت  به  امیری  محمدرضا  و 
و  اسناد  کلیه   -4 شدند.  انتخاب  مدت  همان  برای  مدیره  هیات  رئیس  نایب  سمت  به 
با  اسالمی  عقود  و  بروات  و  سفته  و  چک  قبیل  از  شرکت  تعهدآور  و  بهادار  اوراق 
امضای منفرد مدیرعامل توام با مهر شرکت معتبر است. 5- آقایان علی صفی ده نایبی 
فرزند غضنفر با کدملی 1189365790 به سمت بازرس اصلی و جمشید عسکریانپور 
فرزند علی اصغر با کدملی 1189365790 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت 
یکسال انتخاب شدند. 6- روزنامه زاینده رود برای نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 
 تغییرات فوق در تاریخ 1393/05/15 ثبت دفاتر ثبت شرکتهای این اداره شد.م الف:228 

عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 
تحدید حدود اختصاصی 

زمین  قطعه  ششدانگ  حدود  تحدید  چون  شماره:93/5/20-103/93/860/24   407
مزروعی به مساحت تقریبی 1800 مترمربع شماره 3956 فرعی از شماره 35 اصلی 

واقع در ازان جزء بخش ثبتی میمه که طبق پرونده ثبتی به نام محمدعلی ارشادی فرزند 
نظرعلی در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی یا متقاضیان ثبت به عمل 
نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده 
یا نامبردگان تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخه 1393/06/18 ساعت 
9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اعتراضات  یابند  حضور  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  می شود  اخطار  مالکین  و 
تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون  امالک مطابق ماده 20  مجاورین و صاحبان 
تحدید تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ 
و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار:سه شنبه 1393/05/28 نوروز رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک میمه
ابالغ وقت رسیدگی

408 در خصوص پرونده کالسه 93-728 خواهان سعید شهابی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه 50/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسی به طرفیت عبدالعلی دیانی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/6/30 ساعت 8/30 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:11600 شعبه 5 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

 409 در خصوص پرونده کالسه789/93ش11 خواهان بتول نیلوفری با وکالت خانم ها
طاووسی- جواد  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  سالم  ثمین  و  صانعی   الهه 
سعید دائی زاده تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/7/7 ساعت 8/30صبح 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین 
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 
اتخاذ می شود.م الف:11607  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده  حضور وقت رسیدگی 

شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

410 در خصوص پرونده کالسه 792/93 خواهان سید میرزا دادور دادخواستی مبنی 
روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  قربانی  امین  طرفیت  به  وجه  مطالبه  بر 
شنبه مورخ 93/7/19 ساعت 11/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید 
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 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی   12 شعبه  می شود.م الف:11609  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

411 در خصوص پرونده کالسه 791/93ش11 خواهان بتول نیلوفری باوکالت خانم الهه 
صانعی و ثمین سالم دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- سید منوچهر موسوی 
صالحی 2- رسول عسگری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/7/7 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 می شود.

م الف:11610 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

412 در خصوص پرونده کالسه 790/93 خواهان سید محمدجواد حسینی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه یک فقره فاکتور به طرفیت احمد ترابی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 

به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  11صبح  ساعت   93/7/19 مورخ  شنبه  روز  برای 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
واقع در  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جراید  مدنی 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
مجتمع  حقوقی   12 شعبه  می شود.م الف:11611  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

413 در خصوص پرونده کالسه 796/93 خواهان منصور فروحل اصفهانی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه اجرت المثل به طرفیت حبیب ساالری فرزند حسین تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز یک شنبه مورخ 93/6/23 ساعت 9/30 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:11612 شعبه 14 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

بر  مبنی  دادخواستی  786/93 خواهان حامد شولی  پرونده کالسه  در خصوص   414
نوشین   – امرا...  فرزند  رسولی  محسن  طرفیت  به  پارس  پژو  انتقال سواری  به  الزام 
دادخواه علی آبادی فرزند سهراب تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یک شنبه 
مورخ93/7/20 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب 
ابتدای خیابان  این شعبه واقع در اصفهان  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر 
 آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم
تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ   را 
شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی   12 شعبه  م الف:11613  می شود.  اتخاذ   مقتضی 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

415 در خصوص پرونده کالسه 93-385 خواهان عباس فرقدانی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه چهل و دو میلیون و هشتصد و هشتاد هزار ریال به انضمام کلیه خسارات وارده 
اعم از تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و تامین خواسته به طرفیت ناصر مظفری تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 93/6/22 ساعت 5عصر تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب 
پالک57 کدپستی 8165756441   – جنب ساختمان صبا  نیلی  پور–  روبروی مدرسه   –
شورای حل اختالف اصفهان-شعبه 18 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
یک  شماره  مجتمع  حقوقی   18 شعبه  م الف:11614  می شود.  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

416 در خصوص پرونده کالسه 377/93 خواهان بهرام ربیعی دهکردی دادخواستی 
انتقال  و  تنظیم  در خصوص  اسناد رسمی  دفاتر  از  یکی  در  الزام خواندگان  بر  مبنی 
سند یک دستگاه خودرو پیکان مدل 83 به شماره انتظامی 699ب77ایران63 مقوم به 
50/000/000 ریال به طرفیت 1- سید اسدا... بیات 2- بهرام دهقان تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 93/6/26 ساعت 17عصر تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان خوراسگان-خ 22بهمن-جنب 
مسجد جواداالئمه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:11621 

شعبه 34 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
احضار

فرزند  پیکانی  حسین  آقای  علیه  شکایتی  علی  فرزند  جابری  توران  خانم  چون   417
حسنعلی مبنی بر جعل مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 920149ب1 این بازپرسی 
قانون   115 ماده  لذا حسب  میباشد  مجهول المکان   متهم  اینکه  به  نظر  لذا  گردیده  ثبت 

آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر 
می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید ظرف مدت یک ماه پس از نشر آگهی جهت 
پاسخگویی به اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادسرا 
تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.م الف:11664 شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان 
احضار متهم

 9309980358100120 پرونده:  شماره   9310100354203735 ابالغیه:  شماره   418
شماره بایگانی شعبه: 930463 محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان در پرونده 
درامانت  خیانت  اتهام  به  حسنوند  عسگری  علی  برای   9309980358100120 کالسه 
تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای 
مجهول المکان   به  عنایت  با  است.  گردیده  تعیین   09:00 ساعت   1393/07/28 مورخه 
آیین  قانون  115و180  مواد  مقررات  اجرای  در  و  متهم  به  دسترسی  وعدم  بودن 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم 
در  است  بدیهی  گردد  حاضر  دادگاه  در  مقرر  وقت  در  انتسابی  اتهام  از  دفاع  جهت 
 صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م الف:11665 

اسماعیلی منشی شعبه 116 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980350800242 پرونده:  شماره   9310100350802669 ابالغیه:  شماره   419
شماره بایگانی: 930253 خواهان بانک انصار )اصالتا و وکالتا از جانب بانک انصار 
و  رحمانی  پیمان  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  کربی(  محمود  آقای  نمایندگی  به 
خواسته  تامین  و  چک  وجه  مطالبه  خواسته  به  رحمانی  محسن  و  رحمانی  زینب 
شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم 
8دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 315 ارجاع و به کالسه 
9309980350800242 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/07/22 و ساعت 11:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:11676 داوری منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980350800241 پرونده:  شماره   9310100350802668 ابالغیه:  شماره   420
شماره بایگانی: 930252 خواهان بانک انصار )اصالتا و وکالتا از جانب بانک انصار 
به نمایندگی آقای محمود کربی( دادخواستی به طرفیت خواندگان محمدرضا رضوی 
و زهرا پوستین دوز و محمد صالح رضوی به خواسته تامین خواسته و مطالبه وجه 
چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 8 
باال خ شهید  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 315 ارجاع و به کالسه 
9309980350800241 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/07/22 و ساعت 11:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:11685 داوری منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

421 شماره درخواست: 9310460350800002 شماره پرونده: 8609980350801368 
شماره بایگانی شعبه: 861369 آقای محمد عابدی علی آبادی دادخواستی به خواسته 
تجدید نظرخواهی از دادنامه 1368 به این دادگاه تقدیم نموده است از آنجا که تجدید نظر 
خوانده عسگر عباسی مجهول المکان می باشند به نامبرده ابالغ می شود ظرف 10 روز 
جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه 8 دادگاه حقوقی اصفهان 
مراجعه نمایند و چنانچه پاسخی دارد به دادگاه ارائه نماید در غیر این صورت پرونده 
دفتر ارسال می شود.م الف:11686 هاشمی مدیر  نظر  تجدید  دادگاه  به  کیفیت   با همین 

شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

 اعالم اسامی بازیکنان
 تیم گیتی پسند

 اسامی بازیکنان تیم فوتسال 
گیتی پس��ند برای حضور در 
فص��ل جدی��د لی��گ برت��ر 
مشخص شد که بر این اساس 
این بازیکنان در س��ال جاری 
گیت��ی پس��ند را همراه��ی 

خواهند کرد.
س��پهر محم��دی، محم��د 
کشاورز، حسن لوالکی، محمد طاهری، افشین کاظمی، سعید 
 تقی زاده، مهدی جاوید، طه مرتضوی، فرش��اد ش��ارقی، علی

 آذر پرور، احمد اسماعیل پور، مهدی بدیع صنایع، علی عابدین، 
مسلم رستمی ها، امین نصراهلل زاده، سید احسان سهیلی مقدم 
)س��همیه جوانان(خاطرنش��ان می گردد تا پایان زمان نقل و 
انتقاالت فوتسال یک بازیکن دیگر نیز به جمع ۱۶ بازیکن گیتی 

پسند اضافه خواهد شد.
تمرین��ات تی��م فوتس��ال گیت��ی پس��ند زی��ر نظ��ر محمد 
کش��اورز در س��الن مخاب��رات اصفه��ان در دو نوب��ت 
صب��ح و عص��ر پیگی��ری می ش��ود و ای��ن تی��م از ۲۹ مرداد 
 ب��ه م��دت ی��ک هفت��ه در مش��هد مق��دس اردوی��ی برپ��ا 

خواهد کرد.

پایان رقابت های لیگ تکواندو 
شهرستان چادگان

مراسم اختتامیه مسابقات 
لیگ تکواندو شهرس��تان 
چادگان در سال ۹3 به نام 
جام ش��هدای ورزشکار، با 
معرفی تیم های برتر ۲ رده 
و  نونه��االن  س��نی 
خردساالن در سالن کوثر 
این شهرستان برگزار شد. 
رقابت ه��ای لی��گ تکواندو شهرس��تان چ��ادگان ب��ا حضور 
4 تی��م در دو رده س��نی نونه��االن و خردس��االن، ط��ی 
4 هفت��ه به ص��ورت رفت وبرگش��ت انج��ام ش��د و در پایان، 
باش��گاه آذرخش چادگان به مقام قهرمانی رس��ید، باش��گاه 
کاوه آهنگ��ر چ��ادگان نایب قهرم��ان ش��د و باش��گاه کانون 
 ش��هید باهنر چادگان برس��کوی س��وم این دوره از رقابت ها 
قرار گرفت. اولین دوره مس��ابقات لیگ تکواندو به همت اداره 
ورزش و جوانان، هیئ��ت تکواندو و با همکاری کانون بس��یج 
ورزش��کاران وبا نام جام شهدای ورزش��کار در راستای ایجاد و 
توسعه نشاط، ش��ادابی و حفظ آمادگی بیش��تر تکواندوکاران 
 جهت شرکت در لیگ استانی مسابقات کشوری به مدت یک ماه 
برگزار شد.در مراسم اختتامیه این مسابقات با حضور جمعی از 
مسئوالن ورزش شهرستان، از تیم ها و نفرات برتر با اهداء حکم 

و مدال قهرمانی تجلیل شد.

روی خط ورزش لنجان
مس��ابقات هندب��ال بان��وان 
قهرمانی شهرستان به منظور 
انتخاب تیم هندب��ال بانوان 
برگزار ش��د. این مسابقات با 
حض��ور 5 تیم از ش��هرهای 
شهرستان به مناسبت سالروز 
ورود آزادگان گران ق��در ب��ه 
میهن اس��امی و بان��ام جام 
آزادگان در س��الن غدیر شهر 
سده لنجان انجام شد و در پایان تیم های غدیر شهر سده لنجان، 
تیم منتخب شهر ورنامخواست و تیم منتخب شهر چمگردان به 
ترتیب موفق به کس��ب مقام های اول تا س��وم گردیدند که به 

تیم های برتر حکم قهرمانی اهداء گردید.
 در راستای توسعه و ایجاد نشاط و شادابی در جامعه و باهمت 
ش��هرداری ش��هر چمگردان و همکاری اداره ورزش و جوانان 
وهیات ورزش های بومی محلی شهرستان یک دوره مسابقات 
فوتبال در ش��الیزار و همچنین طناب کش��ی به مناسبت روز 
فرهنگ پهلوان��ی و ورزش زور خانه ای س��الروز ورود آزادگان 
گران قدر به میهن اس��امی در ش��هر چمگردان برگ��زار که با 
استقبال ورزش��کاران و مردم ورزش دوس��ت شهرستان قرار 

گرفت.
در این مس��ابقات در بخش فوتبال ش��الیزار 5 تی��م به رقابت 
پرداختند که در پایان تیم های ورزشگاه گل های چمگردان، تیم 
شهرداری باغبادران و تیم پیمانکاری علیخانی موفق به کسب 

مقام های اول تا سوم گردیدند.
در بخش طناب کش��ی ۶ تیم به رقابت پرداختند که تیم های 
ش��هرداری چمگردان، تیم پیمانکاری علیخانی و تیم بس��یج 
ش��هید تند گویان ذوب آهن به ترتیب مقام های اول تا سوم را 

کسب نمودند.
 در پایان با حضور رئی��س اداره ورزش و جوانان شهرس��تان، 
ش��هردار و اعض��ای ش��ورای اس��امی ش��هر چمگ��ردان به 
 نف��رات تیم ه��ای برت��ر حک��م و کاپ قهرمان��ی و هدایای��ی

 اهداء گردید.

6
حاجیپورداوردیدارتیمذوبآهنوراهآهن

البرز حاجی پور به همراه حمید غمزه و جلیل شعرانی قضاوت دیدار تیم های ذوب آهن و 
راه آهن را بر عهده دارند.دو تیم فوتبال ذوب آهن و راه آهن در چهارمین هفته رقابت های لیگ 
برتر از ساعت نوزده و ده دقیقه امروز سه شنبه در ورزشگاه فوالدشهر به مصاف هم می روند.

معاون وزیر ورزش راز کاهش پیدا نکردن مبلغ قرارداد 
س��رمربی پرس��پولیس را بیان کرد.امیررضا خادم در 
برنامه 4-4-۲ رادیو ورزش اعام کرد: اگر می خواستیم 
به مبلغ قرارداد علی دایی ورود کنیم امکان داشت علی 
دایی به خاطر قرارداد سه ساله ای که با پرسپولیس امضا 
کرده بود به فیفا شکایت کند و فوتبال ما تعلیق شود.وی 
افزود: دایی با رویانیان ق��راردادی امضا کرده بود که بر 
اساس آن قرارداد سه ساله هرسال باید ۲0 درصد مبلغ 
قراردادش افزایش پیدا کند و اگر ما می خواستیم به این 
قرارداد ورود کنیم امکان تعلی��ق فوتبال ما در صورت 

شکایت دایی وجود داشت.
انتقاد دادکان از قرارداد دایی

محم��د دادکان، رئی��س س��ابق فدراس��یون فوتبال 
کش��ورمان که چندی اس��ت نس��بت اتفاقات رخ داده 
در باشگاه پرس��پولیس انتقاداتی را مطرح کرده است 
امش��ب در برنامه رایویی چهار چهار دو به گفت وگو با 
امیررضا خادم پرداخت اما این مناظره شنیدنی به دلیل 
گستردگی موضوع در همین برنامه به پایان نرسید و قرار 

شد در برنامه بعدی هم ادامه پیدا کند.
محمد دادکان که با روی کار آمدن دولت حسن روحانی 
در مقطعی حتی به عنوان گزینه وزارت ورزش و جوانان 
هم مطرح می شد در چند وقت گذشته و پس از تعیین 
تکلیف وضعیت اس��تقال و پرس��پولیس انتقاداتی را 
نسبت به وضعیت مدیریتی تیم س��رخپوش پایتخت 

ن داش��ت که در برنام��ه رادیو  ا جو
بخش��ی از آن را مطرح 

ک��رد و امیررضا خادم 
هم به آن پاس��خ داد. 
دادکان که همیش��ه 
اعام ک��رده بهترین 
مربی ایران��ی بیش 

چه��ل  از 

میلیون توم��ان نم��ی ارزد در ای��ن برنامه از ق��رارداد 
میلیاردی علی دایی با پرس��پولیس انتقاد کرد و آن را 

مغایر باسیاست های وزارت ورزش خواند.
مناظره محمد دادکان رییس سابق فدراسیون فوتبال 
و امیررضا خادم معاون وزی��ر ورزش و جوانان در رادیو 
جوان ح��اوی نکاتی جالب��ی بود که برخ��ی از آن ها را 

می خوانید:
خادم: آقای دادکان راهکار بدهید

گفت وگ��وی دو نفر با فراز و نش��یب های زیادی همراه 
بود دادکان که اصرار به ناکارآمد بودن ش��یوه مدیریت 
خادم و سیستم وزارتی برای هدایت دو تیم پرسپولیس 
و استقال داشت در مقابل این س��ؤال خادم که زمان 
ش��ما چگونه عمل ش��د تا همان راهکار را ادامه دهیم 
پاسخ روشنی نداد و با تکرار انتقادهای قبلی که شامل 
تعطیلی شش ماهه فوتبال و ارزش بازیکن ۱00 میلیون 
و مربی چهل میلیون تومان است بحث را ادامه داد البته 
در بخش��ی از برنامه خادم با یادآوری قرارداد سنگین 
نیکبخت واحدی در زم��ان به دادکان س��ؤال کرد آیا 
راهکار ش��ما برای امروز فوتبال اجرایی اس��ت؟ گفت 
قراردادهای سنگین به من چه ربطی داشت و بهترین 

راهکار قبول نکردن مسئولیت از جانب شما بود.
قراردادها سی درصد افزایش داشته است

در بخش دیگری از این مناظ��ره رادیویی دکتردادکان 
مدعی شد قرارداد برخی مربیان و بازیکنان در این فصل 
سی درصد افزایش داشته است در مقابل خادم خواستار 
مصداقی برای اثبات این موضوع ش��د ک��ه دادکان به 
ق��رارداد دو میلیارد و صد میلیون تومانی دایی اش��اره 
کرد و گفت اگر من بودم چنین پولی نمی دادم هرچند 
توضیح خادم مبنی بر سه ساله بودن قرارداد دایی بازهم 
دادکان را قانع نکرد و گفت: اآلن مربی پرسپولیس 500 
میلیون تومان گرفته است که مجری برنامه سؤال کرد 
منظور ش��ما برادر دایی است؟ که پاس��خ شنید حاال 

نمی خواهد اسم بیاورید!
دادکان اگر اشتباه گفتم دیگر در 

مورد ورزش حرف نمی زنم
می��زان هزینه ه��ای ای��ن فص��ل 
رقابت ه��ای لی��گ برتر هم 
ازجمل��ه موضوعات مورد 
مناظره طرفین بود که 
هنگامی ک��ه خادم 

اعام ۱50 میلیارد یا نهایتاً ۱70 میلیارد هزینه ش��ده 
است دادکان با اعتراض به صحت این گفته اعام کرد 
اگر چنین رقمی را آقای تاج تأیید کند دیگر تا آخر عمر 

در مورد ورزش حرف نمی زنم.
بحث و مناظ��ره این دو نف��ر بعد از یک س��اعت بدون 
آنکه نتیجه ای داش��ته باشد به پایان رس��ید.امیررضا 
خادم از محمد دادکان خواست که در قبال انتقاداتش 
راهکاری به او و وزارت ورزش برای دو باشگاه استقال 
و پرس��پولیس بدهد و محمد دادکان هم گفت راهکار 
را باید پنج ماه قبل می خواس��تید نه امروز که سر گاو 
در خمره گیرکرده اس��ت و شما س��ر گاو را بریده اید و 
درنهایت خادم از او و مجری برنامه خواس��ت که مردم 
بگوین��د وزارت ورزش پنج ماه قبل ک��ه وزارت ورزش 
هیئت مدیره دو باشگاه استقال و پرسپولیس را انتخاب 
کرده چه کاری بهت��ر از حرکتی که انجام داده اس��ت، 

می توانست انجام دهد؟
مناظره ادامه دارد

اص��رار خ��ادم ب��ر ارائ��ه راه��کار و برنام��ه روش��ن 
از س��وی دادکان ب��رای ح��ل مش��کات فوتب��ال 
و هزینه ه��ای آن در ط��ول برنامه چندین ب��ار تکرار 
ش��د و درنهایت هم دکتردادکان پاس��خ روش��نی به 
آن نداد و ب��ا دعوت مج��ری برنامه قرار ش��د طرفین 
 هفت��ه آینده ب��ا حض��ور در رادی��و مناظ��ره را دنبال 

کنند.

مناظره رئیس سابق فدراسیون فوتبال و امیررضا خادم معاون وزیر ورزش و جوانان

انتقادازقرارداددومیلیاردوصدمیلیونتومانیدایی

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1378 | سه شنبه  28  مرداد 1393 | 22 شوال   1435

آشنایی با حریفان والیبال ایران در مسابقات قهرمانی جهان

آمریکا؛ تیمی با ۹ مدال المپیک 
هجدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جهان از هشتم شهریورماه آغاز 
می شود و تیم ملی والیبال آمریکا یکی از حریفان کشورمان در گروه چهارم 

دور مقدماتی است.
تیم ملی والیبال ایران در دور مقدماتی مس��ابقات قهرمانی مردان جهان با 

تیم های ایتالیا، آمریکا، فرانس��ه، پرتوریکو و بلژیک در گروه چهارم هم گروه 
است.

والیبال آمریکا یکی از قدرت های مهم این رش��ته ورزشی در جهان است که 
چهار مدال المپیک را نی��ز در پرونده کاری خود دارد. ملی پوش��ان والیبال 
ایاالت متحده آمریکا دربازی های المپیک س��ال های ۱۹۸4 )لس آنجلس(، 
۱۹۸۸ )سئول( و ۲00۸ )پکن( موفق به کسب مدال طای مسابقات والیبال 

المپیک شدند.
تیم ملی والیبال آمریکا همچنین مدال برنز مس��ابقات والیبال بازی المپیک 

سال ۱۹۹۲ بارسلونا را نیز در گنجینه افتخارات خود دارد.
این تیم پنج مدال لیگ جهانی والیبال را نیز به دست آورده است که دو مدال 
آن در سال های ۲00۸ )ریودوژانیرو( و ۲0۱4 )فلورانس( از رنگ خوش طا 
بوده است. یک مدال نقره در سال ۲0۱۲ صوفیه و دو نشان برنز لیگ جهانی 

در سال های ۱۹۹۲ و ۲007 از دیگر افتخارات این کشور در این رشته 
ورزشی است.

کسب ۹ مدال در مسابقات پان آمریکن )شامل 4 مدال طا، 4 مدال 
نقره و یک نشان برنز(، چهار مدال در کاپ آمریکا )دو مدال طا، دو 
نقره و برنز( و ش��ش مدال در کاپ پان آمریکن )پنج مدال طا و یک نقره( از 

دیگر افتخارات والیبال ایاالت متحده است.
تیم ملی والیبال آمریکا سابقه حضور در ۱4 دوره مسابقات والیبال قهرمانی 
جه��ان را در پرونده کاری خود دارد که عنوان قهرمانی در مس��ابقات س��ال 
۱۹۸۶ فرانسه و مدال برنز رقابت های سال ۱۹۹4 یونان بهترین عنوان های 

کسب شده این تیم است.

پیروزی اوساسونا با گلزنی نکونام
اوساس��ونا در دیداری دوس��تانه به مصاف بورالدس 
رفت و پس از تساوی بدون گل در وقت های قانونی با 
 نتیجه پنج بر سه در ضربات پنالتی به پیروزی رسید. 
جواد نکونام س��ومین ضربه پنالتی تیمش را در این 

مسابقه به گل تبدیل کرد.

فدرر قهرمان تنیس مسترز
راجر فدرر تنیس باز مطرح سوئیس��ی برای شش��مین بار 
در مسابقات مسترز سینسیناتی آمریکا به عنوان قهرمانی 
دس��ت یافت.وی در فینال با غلبه بر داوید فرر اس��پانیایی 
موفق شد جایزه 4 میلیون و ۱7 هزار دالری این رقابت ها 

را از آن خود کند.

شکست موناکوی مدعی

تیم مدعی موناکو که در هفته نخست برابر لوریان شکست خورده بود در 
هفته دوم لیگ فرانسه نیز طعم شکست را چشید و با نتیجه چهار بر یک 
مغلوب بوردو ش��د. تک گل موناکو را در این دیدار دمیتار برباتوف به ثمر 

رساند.

هفته چهارم لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس

ذوب آهن در ایستگاه راه آهن؛ مقصد: جایی غیر از قعر!
سبزپوش��ان اصفهانی در دومین دی��دار خانگی خود به 
مصاف راه آهن می روند.در چارچ��وب رقابت های هفته 
 چهارم لیگ برتر فوتبال عصر امروز سه ش��نبه از ساعت

 ۱۹: ۱0 ذوب آه��ن در ورزش��گاه فوالدش��هر از راه آهن 
پذیرایی خواهد کرد. راه آهن که هنوز وضعیت مالکیتش 
مشخص نش��ده اس��ت تا این مقطع از لیگ برابر دو تیم 
مدعی اس��تقال و فوالد شکس��ت خورده اما نفت را در 
داربی کوچک تهران شکس��ته داده اس��ت. در آن س��و 
ذوب آهن به رغم ارائ��ه بازی های هجوم��ی و مالکانه در 
کسب پیروزی ناکام بوده و دو باخت و یک تساوی حاصل 

کار تیمی بوده اس��ت که خوب فوتبال بازی کرده است. 
دو تیم در بازی فردا نگاهی به تس��اوی نخواهند داشت و 
با توجه به شرایطش��ان هر 3 امتیاز بازی را می خواهند.

حدود 4 ماه قبل وقتی اسماعیل فرهادی دروازه راه آهن را 
در ورزشگاه اکباتان باز کرد حکم بقای ذوب آهن در لیگ 
برتر امضا شد و آن ها در پایان فصلی سخت در لیگ برتر 
باقی ماندند. سبزپوشان اصفهانی که به لطف آن پیروزی 
هفته آخر در خانه راه آهن لیگ برتری ماندند می خواهند 
با پیروزی خانگی برابر این تیم استارت پیروزی های خود 
را در لیگ بزنند. درواقع اگر ذوب آه��ن امروز راه آهن را 

ببرد در تاریخ لیگ برتر رکوردی جالب ثبت کرده است، 
آن ها توانسته اند دو پیروزی متوالی خود را برابر یک تیم 
ثبت کنند.مصطفی شجاعی را شاید بتوان شاخص ترین 
خرید ذوب آهن در فصل نق��ل و انتقاالت قلمداد کرد. او 
که در چند فصل گذشته در مس کرمان نشان داد خوب 
راه چارچوب دروازه حریفان را می شناسد به رغم ضعف 
ذوب آهن در امر گلزنی کمت��ر موردتوجه گل محمدی 
قرارگرفته است. ش��جاعی در بازی اول برابر صبا پنالتی 
داد تا از بازی بعد نیمکت نشین شود اما او در هر دو بازی 
قبلی وقتی به عنوان یار ذخیره وارد میدان ش��د بس��یار 
مؤثر نشان داد و ذوب آهن را تا مرز فرار از شکست پیش 
برد به همین دلیل ش��اید فردا دوباره گل محمدی به او 
اعتماد کند و ش��جاعی را از ابت��دا در ترکیب ذوب آهن 
ببینیم.در سوی دیگر اما محس��ن ایران نژاد که در نقل و 

انتقاالت نیم فصل لیگ برتر فصل گذشته به طور قرضی از 
سپاهان به ذوب آهن رفت، امسال زیر نظر حمید استیلی 
درراه آه��ن کار می کند و فردا برابر تیم س��ابق خود قرار 

خواهد گرفت.
ذوب آه��ن: محمدباق��ر صادق��ی، س��ینا عش��وری، 
کارلوس س��انتوز، ه��ادی محم��دی، مه��رداد قنبری، 
قاس��م حدادی فر، اکب��ر ایمانی، محس��ن مس��لمان، 
 مه��دی رج��ب زاده، محمدحس��ن زاده و مصطف��ی 

شجاعی
راه آه��ن: ایگ��ور منزی��چ، ابراهی��م کریم��ی، ش��یث 
رضای��ی، محس��ن ایران ن��ژاد، س��ید احمد موس��وی، 
س��ید محم��د س��تاری، محم��د آبش��ک، به��ادر 
 عب��دی، رض��ا خالقی ف��ر، امی��ن منوچه��ری و رامین

 رضاییان

کمیته انضباطی فدراسیون خود 
آلوده به فساد است

س��خنگوی فراکس��یون ورزش مجل��س گف��ت: در 
فدراسیون فوتبال گروهی برای برخورد با منشوری ها 
تحت عنوان کمیت��ه انضباطی وج��ود دارد که حتی 
سرگروه و اعضای این گروه نیز ضعف مدیریتی داشته 

و درگیر فساد هستند.
س��ید هادی حس��ینی درباره وجود فس��اد در عرصه 
فوتبال کش��ور گفت: فس��اد مس��ئله ای اس��ت که از 
زمان خلقت بش��ر بوده و تا آخر زمان نیز ادامه دارد و 
مخصوص زمان خاص و لباس خاصی نیست فقط شاید 
در برهه ها و جایگاه های خاص، شیوه های آن فرق کند.

این نماین��ده مردم، در مجلس ش��ورای اس��امی در 
ادامه با تأکید بر اینکه من منکر وجود فساد در فوتبال 
کشور نیس��تم، عنوان کرد: بااین حال معتقدم نه تنها 
فساد در فوتبال بیشتر از عرصه های دیگر نیست بلکه 

کمتر است.
وی افزود: فوتبال بخش��ی از ورزش کش��ور محسوب 
می شود و معموالً ورزش��کاران از اقشار سالم تر جامعه 

هستند.
حس��ینی ادامه داد: به عنوان ی��ک متخصص ورزش 
می گویم، فوتبال ما در حدی نیس��ت که کمیس��یون 
اصل ۹0 پیگیر مباحث فس��اد آن باشد چراکه باوجود 
گرفتاری های مهم تر در کش��ور تب این فساد آن قدر 

فراگیر نیست که وقت این کمیسیون گرفته شود.
سخنگوی فراکس��یون ورزش مجلس شورای اسامی 
در ادامه با تأکید بر اینکه وظیفه کمیس��یون اصل ۹0 
بررسی فرایند فساد است، یادآور شد: نظارت بر فساد 
در فوتبال به عهده دس��تگاه های نظارتی دولتی مثل 
حراس��ت تربیت بدنی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت 

اطاعات و سازمان بازرسی کل کشور است.
وی همچنین با انتقاد از عملکرد دستگاه های نظارتی 
دولت در بررسی مباحث فساد در فوتبال، خاطرنشان 
کرد: وظیفه کمیسیون اصل ۹0 بررسی فرایند فساد 
و خش��کاندن آن در ریشه اس��ت و اینکه همچنان ما 
شاهد فساد در فوتبال کشور هستیم مشکل را باید در 

عملکرد دستگاه های نظارتی دولت جویا شد.
حسینی در پایان بابیان اینکه جریان مبارزه با فساد در 
داخل فدراسیون فوتبال مشکل دارد، تصریح کرد: در 
فدراسیون فوتبال گروهی برای برخورد با منشوری ها 
تحت عنوان کمیت��ه انضباطی وج��ود دارد که حتی 
سرگروه و اعضای این گروه نیز ضعف مدیریتی داشته 

و درگیر فساد هستند.

نگاه از دریچه ورزشی 
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یادداشت

چهارمحالوبختیاریمیتواند
درکبدیقهرمانپرورباشد

رئیس هیئت کبدی چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به 
وجود استعدادهای زیادی، این استان می تواند در رشته کبدی 
قهرمان پرور باشد. مریم خاکسار  با اعالم این خبر اظهار کرد: 
ورزش کبدی در سال 88 در اس��تان چهارمحال و بختیاری 
راه اندازی شد و در سال 92 میزبان مسابقات قهرمانی کشور 
بوده ایم که در این دوره از مسابقات تیم این استان مقام سوم 
مس��ابقات قهرمانی کش��ور را از آن خود کرد.وی از برگزاری 
کالس های مربیگری برای مربیان کبدی این استان خبر داد 
و خاطرنش��ان کرد: به منظور ارتقاء درجه مربیان کالس های 
مربیگری متعددی در این اس��تان برگزار و به تدریس مبانی 
ورزش کبدی پرداخته شد.خاکسار بیان داشت: 58 ورزشکار 
سازمان یافته کبدی در اس��تان چهارمحال و بختیاری وجود 
دارد و در برنامه های سال جاری تعداد ورزشکاران کبدی این 

استان افرایش خواهد یافت.

4800میلیاردریالاعتباربهسیستم
بانکیاستانتزریقمیشود

اس��تاندار چهارمح��ال بختیاری گف��ت: چهار ه��زار و 800 
میلیارد ریال اعتبار از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ای��ران ب��رای تکمیل طرح ه��ای نیمه تم��ام اس��تان تزریق 
می شود. قاسم س��لیمانی دش��تکی در آیین تکریم و معارفه 
مدیرعامل ش��رکت ورق خودرو چهارمحال بختیاری بابیان 
دس��تاوردهای س��فر رئیس جمهوری و هیئت دولت به این 
اس��تان، گفت: در این س��فر همچنین، اختص��اص دو هزار و 
 760 میلیارد ریال اعتب��ار به تکمیل 79 پروژه مهم اس��تان

 تصویب شد.

پیشرفت60درصدیسامانه
پرتودهیگاماچهارمحالبختیاری

مدیرعام��ل طرح ملی فن��اوری س��امانه پرتوده��ی گاما در 
چهارمحال و بختیاری گفت: عملیات س��اخت این س��امانه 

پرتودهی در شهرکرد 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
س��ید رضا رفیعی در بازدید مع��اون برنامه ریزی و اش��تغال 
استانداری چهارمحال و بختیاری از عملیات اجرایی این طرح 
گفت: این سامانه در 13 هزار مترمربع زمین در حال ساخت 

است که تا پایان آذرماه تکمیل و به بهره برداری می رسد.
وی اظهار داشت: با بهره برداری از این طرح برای 50 تا 60 نفر 
که اکثر آنان محققان علمی هستند به صورت مستقیم شغل 
ایجاد می شود و زمینه ورود و ارائه خدمات به صنایع بسیاری 
را فراهم می کند.به گفته رفیعی، این س��امانه باهدف ارتقای 
بهداشت و س��المت جامعه انجام می ش��ود و با راه اندازی آن 
زنجیره و چرخه صنایعی مثل کشاورزی و همچنین بهداشت 

و درمان تکمیل می شود.

حجتاالسالمنکونام:

مسئلهغزهیکبحث
فراگیراست

نماین��ده ولی فقی��ه در 
اس��تان چهارمح��ال و 
بختی��اری و امام جمع��ه 
ش��هرکرد گف��ت: آنچه 
ام��روز در غ��زه می گذرد 

یک بحث فراگیراست.
حجت االسالم محمدعلی 
نکونام اظهار داشت: آنچه 
امروزه در منطقه می گذرد مبارزه با یک جمع اندک 
در غزه نیست، مبارزه با چند گروه مسلح موجود در 
غزه نیست بلکه یک بحث فراگیر و مسئله ریشه ای 
است.نکونام با اشاره به اینکه همه تالش دشمن در 
این اس��ت که مقاومت در برابر آن ها وجود نداشته 
باشد، بیان داش��ت: امروزه ایران اسالمی در مقابل 
دشمن پرچم دار است و همواره در این راستا از هیچ 

تالشی دریغ نخواهد کرد.

فرماندارشهرستانشهرکرد:

مدیریتشهریعملکرد
سازندهداشتهاست

حمید ملکپور دهکرد، عملکرد ش��هرداری شهرکرد در 
خدمات رس��انی به مردم این ش��هر را مطل��وب ارزیابی 
نموده و اظهار داش��ت: پیش��رفت های قابل قبولی طی 
چند سال اخیر در حوزه مدیریت شهری شهرکرد حاصل 
شده است که این امر روند توسعه و  پیشرفت مرکز استان 

را در پی داشته است.
وی شهرکرد را ویترین و نماد استان معرفی کرد و افزود: 

نگاه ما به شهرکرد نگاه فرا شهرستانی و استانی است.
فرمان��دار ش��هرکرد ضم��ن قدردان��ی از زحم��ات این 
شهرداری در سفر ریاس��ت محترم جمهوری به استان، 
روند فعالیت های فرهنگی توسط ش��هرداری شهرکرد 
را چش��مگیر ارزیابی کرد و تصریح کرد: ن��گاه و رویکرد 
فرهنگی به اقدامات و پروژه های ش��هری امری ضروری 
اس��ت.ملکپور دهک��ردی ادام��ه داد: ش��هرکرد دارای 
مشکالت عدیده ای می باش��دکه برخی از آنها به خوبی 
مدیریت ش��ده و وضعیت موجود این ش��هر  نس��بت به 

سنوات قبل تغییر کرده و بهتر شده است.

اخبارکوتاهیادداشت 300 مدرسه فعال  استان  نیاز به مقاوم سازی دارند
مدیرکل نوسازی مدارس چهارمحال و بختیاری گفت: 300 مدرسه فعال در این استان 
نیاز به مقاوم سازی دارند.علی علیاری در نشس��ت شورای معاونین این اداره کل اظهار 
کرد: در این استان یک هزار و 600 مدرسه فعال وجود دارد که از یک کالس تا 20 الی 30 

کالس درس را تشکیل می دهند.
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری گفت: 
این استان میزبان هشتمین جشنواره موسیقی زاگرس نشینان 
کشور می ش��ود. جواد کارگران با اشاره به برگزاری جشنواره 
موسیقی زاگرس نشینان به میزبانی چهارمحال و بختیاری، 
اظهار ک��رد: در این دوره ک��ه باهدف تمرکز ب��ر بخش های 
تک نوازی، گروه نوازی و مقام خوانی در حوزه موسیقی مناطق 
زاگرس نش��ین برگزار می شود پذیرفته ش��دگان در حضور 
هیئت داوران هر بخش به اجرای برنامه خود می پردازند. وی 
افزود: برگزاری جشنواره موسیقی مناطق زاگرس نشین نقش 
مهمی در حفظ و ارائه موس��یقی نواحی مرکزی ایران به ویژه 
مناطق زاگرس نشین دارد. کارگران با اشاره به اهمیت و جایگاه 
موسیقی محلی، تصریح کرد: موسیقی محلی نوعی موسیقی 

ماندگار، جاودانه و به یادماندنی است که ریشه در اعتقادات، 
آداب ورسوم و سنن طوایف با گویش و فرهنگ های مختلف 
دارد. وی حمایت از موسیقی غنی این مناطق به عنوان یکی 
از راهکارهای مبارزه با تهاجم فرهنگی، جلوگیری از اش��اعه 
موسیقی های بی محتوا و مبتذل همچنین ایجاد نشاط و شادی 
در بین مردم مناطق زاگرس نشین را از اهداف برگزاری این 
جشنواره در طول 8 سال متوالی برشمرد. کارگران شناخت 
گنجینه های بازمانده هنر موس��یقی، حمایت و قدرشناسی 
تالش های مؤثر هنرمندان این رشته را از اهداف دیگر برگزاری 
این جشنواره دانست. به گفته وی، جشنواره موسیقی مقامی 
سنتی و محلی اس��تان های منطقه زاگرس نش��ین ایران در 
فرهنگس��رای بروجن با حض��ور هنرمندانی از اس��تان های 

آذربایجان ش��رقی، آذربایجان غربی، اصفهان، ایالم، بوشهر، 
چهارمحال و بختیاری، خوزستان، فارس، کردستان، کرمانشاه، 
کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، همدان و هرمزگان به مدت 
سه روز برگزار می ش��ود. وی مالک پذیرش آثار را موسیقی 
مناطق زاگرس نشین دانست و گفت: آثار بخش گروه نوازی 
متناسب با موسیقی محلی هر منطقه و مناطق زاگرس نشین 
و بخش تک نوازی جشنواره موسیقی مناطق زاگرس شامل: 
سازهای کوبه ای، سازهای کششی، سازهای مضرابی و بادی را 
شامل می شود. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال 
و بختیاری مدت زمان اجرای برنام��ه در بخش گروه نوازی را 
20 دقیقه در بخش تک نوازی و مقام خوانی را 4 دقیقه اعالم 
کرد. وی بابیان اینکه 5 مهرماه آخرین فرصت ارس��ال اثر به 
دبیرخانه این جشنواره اس��ت، افزود: عالقه مندان می توانند 
آثار خود را به صورت تصویری به دبیرخانه جشنواره به نشانی 
بروجن، بلوار بوعلی، فرهنگسرای بروجن، اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی ارسال کنند. کارگران بابیان اینکه آثار باید بر روی یک 
حلقه »س��ی دی « باقابلیت پخش» وی سی دی « به همراه 
مش��خصات کامل اعضای گروه و سرپرست و تعدادی عکس 
از گروه نوازان و تک نوازان باشد افزود: آثار صوتی در جشنواره 
شرکت داده نمی شوند. به گفته وی، تعداد شرکت کنندگان 
بخش گروه نوازی باید حداقل سه و حداکثر هشت نفر باشد 
و گروه ه��ای راه یافته به جش��نواره، در مراس��م اختتامیه به 
اجرای برنامه در حضور داوران خواهند پرداخت.عالقه مندان 
برای کس��ب اطالعات بیش��تر می توانند به پایگاه اینترنتی 
http:chb//farhang.gov.ir مراجعه کنند و یا با شماره 

تلفن 03824249293 تماس بگیرند.

مدیرکل امور عش��ایر چهارمحال و بختیاری با اش��اره به 
اینکه 20 میلیارد از صندوق توس��عه ملی برای عش��ایر 
تسهیالت گرفته شده است، بیان داشت: عشایر می توانند 
ب��ا گرفتن تس��هیالت در بخ��ش چرخه تولید گوش��ت 
قرمز س��رمایه داری و س��رمایه گذاری کنند.حسین پور 
 عنوان کرد: ب��ا گرفتن تس��هیالت می ت��وان در احداث 
دامپروری های سنتی، غیر سنتی، نیمه سنتی، صنعتی 
و پرواربندی فعالیت کنند.وی تأکید کرد: طبق آئین نامه 
س��امان دهی عش��ایر، دس��تگاه ها در ارتقاء شاخص ها، 

بهداشت، آموزش موظف هستند به عشایر خدمات رسانی 
را انجام دهند که برخی از دستگاه ها در این خصوص خوب 
عمل کرده اند.حسین پور اظهار داشت: مهم ترین نقش هر 
خانواده عشایری زنان عشایری هستند که در هر زمان و 
مکانی در کن��ار مردان و به یاری مردان می ش��تابند.وی 
تصریح کرد: عشایر در طول تاریخ نقش پررنگ و مهمی را 
در جامعه ایفا کرده اند.مدیرکل امور عشایر چهارمحال و 
بختیاری گفت: 16 درصد جمعیت چهارمحال و بختیاری 
عشایر هستند.یحیی حسین پور بابیان اینکه 16 درصد 

جمعیت چهارمحال و بختیاری عش��ایر هس��تند، اظهار 
داشت: عشایر 150 هزار نفر هستند که 95 درصد آن ها 
عشایر بختیاری هس��تند. وی تصریح کرد: بیشتر عشایر 
در مناطق کوهرنگ و اردل اس��کان دارند. حس��ین پور 
ادامه داد: عشایر 25 درصد گوشت قرمز این استان و 20 
درصد گوش��ت قرمز کش��ور و پنج هزار تن پشم را تولید 
می کنند. وی  بیان داشت: امور عشایر در تأمین آب شرب 
و بهسازی و تعمیر چشمه آبشخور مردم عشایر را کمک 

و یاری می کند. 

مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیچهارمحالوبختیاریعنوانکرد

مدیرکلامورعشایرچهارمحالوبختیاری
عشایربرایتوسعهفعالیتهایکشاورزیحمایتمیشوند
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ وقت رسیدگی 
 9209980350801454 پرونده:  شماره   93010100350802621 ابالغیه:  شماره   422
به  دادخواستی  اصفهانی  تباشیری  محمدحسین  خواهان   921504 بایگانی:  شماره 
به خواسته مطالبه وجه چک  آقاجانی  ناهید جاودان و حمزه  طرفیت خواندگان سیده 
 8 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم 
باال خ شهید  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 315 ارجاع و به کالسه 
9209980350801454 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/07/20 و ساعت 12:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:11687 داوری منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
مفقودی اوراق مشارکت

423 در پرونده کالسه 930461 آقای اکبر هراتیان فرزند علی دادخواستی به طرفیت 
 بانک مسکن اصفهان به خواسته ابطال اوراق مشارکت به شماره 2068419و4023359
تجویز  به  دادگاه  لذا  است  نموده  مطرح  مفقودی  علت  به  و3078386و30783387 
آگهی  نوبت  در سه  را  فوق  اوراق مشارکت  مفقودی  مراتب  تجارت  قانون   324 مواد 
می نماید. به دارنده سند اخطار می نماید که چنانچه از تاریخ انتشار اولین آگهی چاپ 
 ظرف سه سال سند را ابراز ننماید حکم بطالن آن را صادر خواهد نمود.م الف:11698 

طاوسی رئیس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
اخطاریه 

به  حسین  غالم  فرزند  شامی  حاجی  حسن  آقای  پرونده:945/93ش3  شماره   424
سجاد- در  واقع  اختالف  حل  شورای   3 شعبه  حضور:  محل  مجهول المکان   نشانی 
اول حاج رحیم ارباب وقت حضور: 93/9/6 ساعت 9 علت حضور: در وقت فوق جهت 
رسیدگی در شورا حاضر شوید.م الف:11599 شعبه سوم حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980351000353 پرونده:  شماره   9310100351002236 ابالغیه:  شماره   425
طرفیت  به  دادخواستی  چهارسوقی  تدین  عزت  خواهان   930397 بایگانی:  شماره 
اداره ثبت  سعید همگی دوامی و عباس دادجو و   – شهین   – جلیل   – خواندگان حمید 
السادات امین  و  معزالدین  مرتضی  و  معزالدین  مصطفی  و  اصفهان  امالک  و   اسناد 
تقدیم  مالکیت  سند  در  مندرج  عبارت  حذف  تقاضای  خواسته  به  کاظمینی  ابوصبا 
دادگاه   10 به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای 
شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی( 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق 223 ارجاع و به کالسه 
9309980351000353 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/08/19 و ساعت 10:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:11692 بروجنی منشی شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ اخطار تبادل لوایح 

426 بدینوسیله بموجب مواد 346،73 آ د م به تجدید نظر خوانده مجهول المکان پرونده 
بدوی 290/92ح/13 به نام مهرداد زارع بهرام فرزند مرتضی ابالغ می گردد تجدید نظر 
خواه اسدا... سبزعلی فرزند اکبر دادخواستی به خواسته تجدید نظر خواهی از دادنامه 
 شماره 1806-92 مورخه 92/12/24 به طرفیت شما تقدیم نموده که تحت شماره 93-43

فرصت  روز   10 آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  و  ثبت شده  این شعبه  در   93/2/8 تاریخ 
دارید به دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  واقع در خیابان شهید نیکبخت  
مراجعه و پس از اخذ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن نسبت به تبادل لوایح اقدام 
نماید . مراتب برای یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار محلی آگهی  و در صورت 
عدم حضور و یا تقدیم الیحه در مهلت مقرر پرونده به دادگاه تجدید نظر استان اصفهان 

ارسال خواهد شد.م الف:11699 شعبه 13 حقوقی دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

اخطار اجرایی
427 کالسه:814/92 به موجب رای شماره 1111 تاریخ 92/12/21 حوزه 26 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- علی سیاح ناقی 
نشانی مجهول المکان 2- علی رضا زارع به نشانی دروازه شیراز-چهارباغ باال-ک جنب 
به پرداخت  مجتمع تجاری کاویان-کوی28-مجتمع مسکونی آبی-ط همکف محکومند 
ریال   208/000 مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   7/000/000 مبلغ  تضامنی 
بابت هزینه دادرسی همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 90/11/25 لغایت 
اخوان  امین  له  محکوم  حق  در  مرکزی  بانک  نرخ شاخص  براساس  خواسته  وصول 
پرداخت  و  انوشا-پ74  کوی  نورباران-روبروی  بهمن-کوی   22 خ  نشانی  به  شریف 
نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی 
استیفاء محکوم  و  اجرای حکم  که  کند  مالی معرفی  یا  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
نماید.م الف:11615 شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره یک شورای  اعالم  ندارد، صریحا 

حل اختالف اصفهان 
اجراییه 

پرونده:9209980350300972  شماره  اجراییه:9310420350300228  شماره   428
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب  شعبه:920972  بایگانی  شماره 
9310090350301231 و شماره دادنامه غیابی مربوطه 9209970350301549 محکوم 
علیه عبدالصالح ارسالن زنگنه کاظمی فرزند تقی به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 82/262/510 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 170/000 ریال 
پرداخت  و  قانونی  تعرفه  براساس  وکیل  حق الوکاله  پرداخت  و  دادرسی  هزینه  بابت 
خسارت دیرکرد از تاریخ مطالبه )تاریخ تقدیم دادخواست 92/8/9( لغایت زمان پرداخت 
به  حسین  فرزند  قهاره  مهدوی  محسن  له  محکوم  حق  در  اعالمی  شاخص  براساس 
 4/113/125 مبلغ  پرداخت  و  مهدوی-پ26  ش  اصفهان-خیابان24متری1-ک  نشانی 
ریال بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی 
ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود 
که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام 
یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم 
خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به 
قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد 
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:11645 

هاشمی مدیر دفتر شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اجراییه 

پرونده:9109980350800971  شماره  اجراییه:9310420350800184  شماره   429
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب  شعبه:911017  بایگانی  شماره 
9310090350801665 و شماره دادنامه مربوطه 9209970350800050 محکوم علیهم 
1- محمدجواد مسعودی نیا فرزند حسین به نشانی اصفهان-خ کاوه-خ نظامی گنجوی-

مجهول المکان،  نشانی  به  محمد  فرزند  توسلی  ابراهیم   -2 نسترن-پ616،  بست  بن 
بالل-کوی  بزرگمهر-خ  اصفهان-خ  نشانی  به  عبدالمحمود  فرزند  اخوان  مصطفی   -3
عبودیت-پ 33 محکوم هستند متضامنًا به پرداخت مبلغ 267/940/000 ریال بابت اصل 
احتساب خسارت دادرسی هزینه دادرسی )5397800 ریال( و حق الوکاله  با  خواسته 
 90/08/23 چک  سررسید  تایخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  انضمام  به  ریال(   7630560(
لغایت زمان تادیه در حق محکوم له موسسه مالی و اعتباری مهر بسیجیان به مدیریت 
آقای حمید نوری به نشانی اصفهان-پل آذر-خ توحید-پالک3 با وکالت مریم السادات 
ابرقویی فرزند سید محمد به نشانی اصفهان-خیابان آمادگاه-چهارراه محمدآباد-سمت 
می باشد  ریال   13/397/000 حق االجرا  ضمنًا  آزرم-پالک10.  حمید  شهید  چپ-کوچه 
که بر عهده محکوم علیه است. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس 
ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت  از 

میسر  آن  از  به  محکوم  استیفا  و  حکم  اجرا  که  کند  معرفی  مالی  بدهد.3-  به  محکوم 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده 
روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا 
اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به 
اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را 
یا  تمام  اجرای  که  بنحوی  بدهید  دارایی خود  از  واقع  یا صورت خالف  نکنید  معرفی 
محکوم  ماه   6 تا  روز   61 از  حبس  مجازات  به  باشد  متعسر  اجرائیه  مفاد  از  قسمتی 
خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به 
قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد 
 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:11689 

هاشمی مدیر دفتر شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اجراییه 

پرونده:9109980350800969  شماره  اجراییه:9310420350800183  شماره   430
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب  شعبه:911015  بایگانی  شماره 
9310090350801663 و شماره دادنامه مربوطه 9209970350800840 محکوم علیهم 
شمالی-دستجاء،  اصفهان-براآن  نشانی  به  نادعلی  فرزند  باصیری  ایگدر  خسرو   -1
2- مهدی کیانی نژاد فرزند حسن، 3- علی آلوئی فرزند باقر، 4- عبدالرسول قاسمی 
به  متضامنًا  هستند  محکوم  مجهول المکان  نشانی  به  سه  هر  محمود  فرزند  خیادانی 
پرداخت مبلغ 72/610/000 ریال بابت اصل خواسته با احتساب خسارت دادرسی هزینه 
دادرسی)1465200ریال( و حق الوکاله)2613950ریال( به انضمام خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چک 91/1/8 لغایت زمان تادیه در حق محکوم له موسسه مالی و 
اعتباری مهر بسیجیان به مدیریت آقای حمید نوری به نشانی اصفهان-پل آذر-ابتدای 
خ توحید-پالک3 با وکالت مریم السادات ابرقویی فرزند سید محمد به نشانی اصفهان-
آزرم-پالک10.  حمید  شهید  چپ-کوچه  محمدآباد-سمت  آمادگاه-چهارراه  خیابان 
رای صادره نسبت به خواندگان غیابی بوده و حق االجرا 3630500 ریال می باشد که 
ابالغ  ازتاریخ  است  مکلف  علیه  محکوم  به  است  محکوم  است.  علیه  محکوم  عهده  بر 
اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد 
صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که 
قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام 
یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم 
خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به 
قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد 
 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:11690 

هاشمی مدیردفتر شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
اجراییه 

پرونده:9109980351301524  شماره  اجراییه:9310420351300190  شماره   431
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب  شعبه:911549  بایگانی  شماره 
مربوطه 92099703513009369209970369301545  دادنامه  شماره  و   9310090351301572
محکوم علیهم 1- اصغر دادخواه فرزند حسین به نشانی خ چهارباغ باال-کاخ سعادت 
مجهول المکان،  نشانی  به  محمد  فرزند  زمانی  2- حسین  دادخواه-پ5،  آباد-ک شهید 
3- محمدجواد شایان فرزند حبیب ا... به نشانی هزارجریب-کوی کارمندان-کوی بهار-
بلوک ب2-ط6-واحد7، 4- داوود جعفری فرزند علی به نشانی اصفهان-کاخ سعادت 
آباد-کوی دادخواه-بن بست بهار-پ55 محکوم هستند متضامنًا به پرداخت مبلغ یکصد 
و سی و دو میلیون و ششصدو بیست و پنج هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو 
میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 91/12/26 تا زمان تادیه آن 
مطابق با قرارداد طرفین محاسبه و در حق محکوم له موسسه مالی و اعتبای عسگریه 
امین جوادی به نشانی تهران-خ شیراز جنوبی-بین بزرگراه همت و  به مدیریت سید 
کردستان-نبش68 شرقی-پ8 صادر و پرداخت حق االجرا اعالم می نماید. رای صادره 
غیابی است. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 

را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال 
بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به 
بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به 
مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی 
آئین  قانون  و  مدنی  احکام  اجرای  قانون  به  میباشد  مدنی  احکام  اجرای   34 ماده  از 
دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 
مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:11701 امینی مدیر دفتر شعبه سیزدهم دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
وقت دادرسی 

پرونده:9309980354500115  شماره  درخواست:9310460354500022  شماره   432
رسیدگی:شنبه  وقت  پرونده:930527ک119  کالسه  شعبه:930527  بایگانی  شماره 
علی  قنبر   -1 خوانده:  سعید  فرزند  شیرانی  اکبر  خواهان:   10/30 ساعت   93/7/26
مزروعی 2- مجید بکتاشیان 3- حسین باقریان 4- مهدی مرادی 5- منصور محققیان 
6- فرشته ادمی 7- اسماعیل شهبازی 8- منصور شفیعی 9- امید امیدی 10- مصطفی 
نصر 11- رحیم صادقی 12- بهمن رضائی 13- احمد جوانی 14- محمدعلی باقریان 
پرداخت  از  اعسار  خواسته:  دادا  مهدی   -17 رضائی  رحیم   -16 شیرانی  رضا   -15
عمومی  دادگاههای  تسلیم  دادخواستی  خواهان   870950 کالسه  پرونده  به  محکوم 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 119 دادگاه جزایی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی 
تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه 
جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و 
کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند. م الف:11670 

شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده:9309980351500322  شماره  ابالغیه:9310100351502682  شماره   433
شماره بایگانی:930327 خواهان بانک مهر اقتصاد-حمید نوری دادخواستی به طرفیت 
دادگاههای  تقدیم  چک  وجه  مطالبه  خواسته  به  حقیقی  سیما  و  دائی  حیدر  خواندگان 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 15 دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
ثبت  به کالسه 9309980351500322  و  ارجاع   348 اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/06/19 و ساعت 09:30 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
اطالع  از نشر آگهی و  تا خواندگان پس  کثیراالنتشار آگهی می شود  ازجراید  یکی  در 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:11669   و ضمائم 

رحیمی مدیر دفتر شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده:9209980364900376  شماره  ابالغیه:9310100353402344  شماره   434
شماره بایگانی:930627 نظر به اینکه آقای حمید خاکی شکایتی علیه علیرضا رضائی 
از  تقلب  و  استفاده  سوء  یا  نامشروع  طریق  از  مال  تحصیل  خواسته  به  کشیکجانی 
امتیازات تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
108 دادگاه عمومی)کیفری( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه دوم اتاق 258 ارجاع و به کالسه 
9209980364900376 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/07/07 و ساعت 09:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:11667 شعبه 108 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان
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»چاناکا روپاس��ینگه« مجری این تحقیق��ات گفت: طرح 
spaser مدل س��ازی ش��ده با اس��تفاده از کربن، می تواند 

مزیت های بسیاری داشته باشد.
دانش��مندان بر روی فناوری نس��ل جدیدی کار می کنند 
که می تواند تلفن های هم��راه را آن گون��ه کوچک، مؤثر و 
انعطاف پذیر کن��د که امکان چاپ بر روی پارچه را داش��ته 

باشند.
محققان دانشگاه موناش در استرالیا در حال بررسی نسخه 
جدیدی از فناوری spaser هستند که امکان چاپ بسیار ریز 

و کوچک تجهیزات الکترونیکی را فراهم می آورد.
آن ها نخستین spaser )تقویت پالسمون سطحی ناشی از 
گسیل تابش القایی( جهان را با استفاده از کربن مدل سازی 

کردند.
spaser یک لی��زر نانومقیاس یا نانو لیزر اس��ت. این لیزر، 
به جای فرایند موج الکترومغناطیس��ی فضا گیر لیزرهای 
رایج، از طریق ل��رزش الکترون های آزاد، پرتوی��ی از نور را 

متقاطع می کند.

»چاناکا روپاس��ینگه« مجری این تحقیق��ات گفت: طرح 
spaser مدل س��ازی ش��ده با اس��تفاده از کربن، می تواند 

مزیت های بسیاری داشته باشد.
وی اف��زود: تا به ام��روز برای طراح��ی spaser ه��ا از نانو 
ذرات ط��ال ی��ا نق��ره و نق��اط کوانتوم��ی نیمه رس��انا 
استفاده شده است، درحالی که دس��تگاه ما می تواند شامل 
 یک تش��دیدکننده گرافن��ی و یک عنص��ر نانولوله کربنی

 باشد.

اس��تفاده از کربن به معنای آن اس��ت ک��ه spaser های 
انعطاف پذیرتر خواهد ب��ود و در دمای ب��اال نیز به عملکرد 
 خ��ود ادام��ه می دهد و بس��یار دوس��تدار محیط زیس��ت 

خواهد بود.
به خاطر این ویژگی ه��ا، احتمال عرض��ه تلفن های همراه 
 بس��یار نازک باقابلیت چاپ بر روی لب��اس در آینده وجود

 دارد.
دس��تگاه های ب��ر پای��ه Spaser می توانن��د جایگزینی 
ب��رای وس��ایل ب��ر پای��ه ترانزیس��تور کنون��ی مانن��د 
میک��رو پردازش��گرها، حافظ��ه و نمایش��گر باش��ند تا بر 
 محدودیت ه��ای کنونی کوچک س��ازی و په��ن باند غلبه

 شود.
محققان ازآن جه��ت ب��رای س��اخت spaser از گرافن و 
نانولوله های کربنی استفاده کردند که ده ها برابر قدرتمندتر 
از فوالد هس��تند و می توانند گرم��ا و ب��رق را بهتر از مس 
 عبور دهند. گراف��ن همچنی��ن در برابر گرم��ای زیاد نیز

 مقاوم است.

تلفن های آینده روی لباس چاپ می شوند

مدیر کل چاپ و نشر وزارت فرهنگ ارشاد اسالمی
اصفهان می تواند پایگاه چاپ مرکز ایران باشد

۱۰ درصد از اعتبار مناطق تجاری کشور به حوزه فرهنگ و هنر اختصاص می یابد

در یک غار در آمری��کا عظیم ترین کلون��ی از حیوانات 
منقرض شده کشف شده است.

  کارشناسان در یک کشف نادر یک غار که حاوی مقادیر 
زیادی از حیوانات ماقبل تاریخ و به نحوی عجیب را که 
سالم هستند در منطقه وایومینگ ایاالت متحده کشف 

کرده اند.
 گفتنی اس��ت، در این غار بقایای صدها تن از حیوانات 

باستانی به چشم می خورد.
 بررسی ها نشان می دهند، این غار اولین بار در سال 1970 پیداشده است اما پیدا کردن 

حیوانات باستانی به صورت تصادفی صورت گرفته.
 ب��ه گفت��ه تی��م تحقیقات��ی در ح��دود 200 اس��تخوان ب��زرگ از حیوان��ات کش��ف 

شده است.
ازجمله این حیوانات، گاومیش، یوزپلنگ، اسب و گرگ است.

 ای��ن حیوان��ات در ح��دود 12 ال��ی 23 ه��زار س��ال پی��ش در ای��ن منطق��ه زندگی
 می کردند.

باال آمدن س��طح اقیانوس ها س��بب افزای��ش حمله به 
موجودات دریایی به انس��ان ها به ویژه در سواحل کشور 
انگلستان شده اس��ت.تجمع و بروز کلونی های وسیع از 
عروس های دریایی در سواحل کش��ور انگلستان باعث 
موجی از نگرانی ها و همین طور بروز موارد اورژانس حمله 
و گزش توسط این موجودات دریایی شده است. گفتنی 
است خانه این موجودات زیبای دریایی در جزایر اطراف 
بریتانیا است ولی در سال های اخیر اجتماع آن ها بسیار 
زیاد شده است.بررسی ها نشان می دهند کارشناسان به اهالی کشور بریتانیا هشدار داده اند 
در صورت گزش حتماً به پزشک مراجعه نمایند ازجمله عالئم این نوع گزش مواردی مانند 
درد شدید، تورم و یا اش��کال در تنفس را می توان نام برد. کارشناسان اثرگذاری درد و بروز 
عالئم در اثر نیش این جانور را که اغلب در شن و ماسه اطراف ساحل پنهان می شود در حدود 
20 الی 30 دقیقه معرفی کرده اند. پژوهشگران توصیه می کنند درصورتی که افراد از تبحر 
کافی برخوردار هستند توسط پنس بهداشتی نیش را از پای خود بااحتیاط خارج نمایند.

درمجموع بیش از 700 نوع انواع ماهی های خاردار دریاها زندگی می کنند.

 کشف غاری باستانی با میلیون ها 
حیوان عجیب

 حمله موجودات دریایی
 به انگلیسی ها

در قدیم، گل ش��معدانی معروف به گیاه درمانی 
برای زخم ها ب��ود. از ای��ن گل برای درم��ان وبا، 
 ناراحت��ی و رف��ع چی��ن و چ��روک پوس��تی و 
بند آوردن خون ریزی اس��تفاده می شد. این گل 
که بومی کشور آفریقای جنوبی است به علت بوی 
معطر و خاصیت دارویی در سراس��ر جهان کشت 
می شود. در این مطلب به چند خاصیت این گیاه 
اش��اره می کنیم:زخم ها، بریدگی، خراشیدگی، 
اگزما، بواس��یر، قارچ ناخن، بی خواب��ی، واریس و 
آفتاب سوختگی را درمان می کند.روغن طبیعی 
گل شمعدانی ضد دیابت است. حشرات را دورنگه 
می دارد. این روغن بازس��ازی سلول های پوست 
را تحریک می کند.  برای س��وختگی های خفیف 
مناسب است، زیرا که به طور طبیعی بافت پوست 
را تقویت و سفت می کند. برای تمیز کردن روزانه 
پوست از روغن این گل استفاده کنید تا عالوه بر 
تقویت کردن، پوس��ت را در برابر چین وچروک ها 
محافظ��ت کند.چند قط��ره روغ��ن طبیعی گل 
ش��معدانی را با نصف لی��وان آب معدنی مخلوط 
و روی پوس��ت خش��ک، چرب، خش��ک چرب، 
س��وختگی، آکنه، سرمازده اس��تفاده کنید. این 
روغن که خاصیت ضدعفونی کننده دارد عالوه بر 
بهبود بخشیدن، از عفونت نیز پیش گیری می کند.

برای مقابله با افس��ردگی چند قطره روغن را در 
دس��تگاه پخش کننده بو بریزید و یا این که چند 

قطره روی دستمال بریزید و عمیق نفس بکشید.
 برای تهیه چای گل ش��معدانی، اگر از برگ های 
خشک استفاده می کنید 2 قاش��ق مرباخوری و 
اگر تازه یک قاش��ق مرباخ��وری را در یک لیوان 
آب جوش بریزی��د و بگذارید به مدت ۵ دقیقه دم 
بکش��د. برای تهیه کمپرس، به م��دت 1۵ دقیقه 
برگ های خش��ک آن را در آب جوش دم و صاف 
کنید و سپس اس��تفاده کنید. برای تهیه روغن، 
ظرف شیش��ه ای را تا لبه با گلبرگ ها پرکنید و با 
روغن زیتون کاماًل بپوشانید. ظرف را ببندید و به 
مدت 2 هفته درحالی که ه��رروز تکان می دهید، 
ظرف را در معرض نور خورش��ید قرار دهید. این 

روغن را می توانید تا 3 ماه در یخچال نگه دارید.

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

 نیکی و بدی در تابلوی
 لئوناردو داوینچی!

لئوناردو داوینچی موقع کشیدن 
تابلو »ش��ام آخر« دچار مشکل 
بزرگی ش��د: می بایس��ت نیکی 
را به شکل» عیس��ی« و بدی را 
به ش��کل »یهودا« یکی از یاران 
عیس��ی که هنگام شام تصمیم 
گرفت به او خیانت کند، تصویر 
می کرد. کار را نیمه تمام رها کرد 
تا مدل ه��ای آرمان��ی اش را پی��دا کندروزی دریک مراس��م 
همس��رایی تصویر کامل مس��یح را در چهره یک��ی از جوانان 
همسرا یافت. جوان را به کارگاهش دعوت کرد و از چهره اش 
اتودها و طرح هایی برداش��ت. سه سال گذشت. تابلو شام آخر 
تقریباً تمام ش��ده بود؛ ام��ا داوینچی هنوز ب��ری یهودا مدل 
مناس��بی پیدا نکرده بود.کاردینال مس��ئول کلیسا کم کم به 
او فشار می آورد که نقاش��ی دیواری را زودتر تمام کند. نقاش 
پس از روزها جست وجو, جوان شکس��ته و ژنده پوش مستی 
را در جوی آبی یافت. به زحمت از دس��تیارانش خواس��ت او 
را تا کلیس��ا بیاورند, چون دیگر فرصتی بری طرح برداش��تن 
از او نداش��ت. گدا را که درس��ت نمی فهمید چه خبر است به 
کلیسا آوردند، دس��تیاران سرپا نگه اش داش��تند و در همان 
وضع داوینچی از خطوط بی تقوایی، گناه و خودپرس��تی که 
به خوبی بر آن چهره نقش بس��ته بودند، نس��خه برداری کرد.

وقتی کارش تمام ش��د گدا، که دیگر مس��تی کمی از سرش 
پریده بود، چش��م هایش را باز کرد و نقاش��ی پیش رویش را 
دید، و با آمیزه ای از شگفتی و اندوه گفت: "من این تابلو را قباًل 
دیده ام!" داوینچی ش��گفت زده پرس��ید: کی؟! گدا گفت: سه 
سال قبل، پیش از آنکه همه چیزم را از دست بدهم. موقعی که 
در یک گروه همس��رایی آواز می خواندم, زندگی پر از رؤیایی 
داش��تم، هنرمندی از من دعوت کرد تا مدل نقاش��ی چهره 
عیس��ی بش��وم! می توان گفت: نیکی و بدی یک چهره دارند؛ 
 همه چیز به این بسته است که هرکدام کی سر راه انسان قرار

 بگیرند.
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مدیر کل چاپ و نشر وزارت فرهنگ ارشاد اسالمی گفت: مناطق آزاد و تجاری 
در کش��ور داریم که اعتبار برخی از آنها حدود 7 هزار میلیارد تومان در سال 
است و بر این اساس کمیسیون دولت مصوب کرده 10 درصد این مبلغ این 

فعالیت را به حوزه فرهنگ و هنر اختصاص پیدا کند.
به گ��زارش خبرنگار زاین��ده رود، محمدرض��ا برازش در نشس��ت خبری با 
خبرنگاران و فعاالن حوزه چاپ و نشر اصفهان با بیان اینکه با مسائل نگارش، 
تالیف و تدوین و مشکالت حوزه چاپ و نشر آشنا هستم، اظهار داشت: برخی 
مس��ائلی که در حوزه چاپ و نشر بدان مبتال هس��تیم ناخواسته است و باید 
صنوف مختلف اعم از چاپ و نشر با انسجام، تالش و هماهنگی مشکالت رفع 
کنند.وی ادامه داد: انتظار ما از صنف ناش��ران این است که مشکالت خود را 
به وزارت خانه منعکس کنند چراکه کارشناسان این وزارتخانه نمی توانند از 

تمامی مشکالت کشور در این حوزه مطلع شوند.
مدیر کل چاپ و نش��ر وزارت فرهنگ ارش��اد اس��المی با اش��اره به تشکیل 
کارگ��روه قوانین و مق��ررات تاکید ک��رد: ای��ن کارگروه دارای س��ه بخش 
ایجاد چاپخانه، واردات و صادرات و تخلف و رس��یدگی اس��ت و در جلس��ه 
کارگ��روه 17 نفر از نمایندگان حوزه چاپ و نش��ر کش��ور حضور داش��تند.

وی اضافه ک��رد: قرار ب��ر این بود ک��ه این گروه پیش��نهادات خ��ود را به ما 
ارائ��ه کنند اما هن��وز هیچ م��وردی در ای��ن زمین��ه دریافت نک��رده ایم و 
س��ئوال من این اس��ت که چگونه می توان انتظار داش��ت ک��ه بدون کمک 
این صن��ف در ارائه انتظارات و پیش��نهادات مش��کالت موجود رفع ش��ود.
 برازش با بی��ان اینکه اس��تان اصفه��ان صاح��ب فرهنگ و هنر اس��ت و از

 اس��تان های بزرگ و ویژه انتظار ما بیشتر اس��ت، ابراز داشت: مناظق آزاد و 
تجاری در کش��ور داریم که اعتبار برخی از آنها حدود 7 هزار میلیارد تومان 
در سال است و بر این اساس کمیس��یون دولت مصوب کرده 10 درصد این 
مبلغ این فعالیت را به حوزه فرهنگ و هنر اختصاص پیدا کند.وی اضافه کرد: 
به عنوان نماینده در کارگروه اقتص��اد و فرهنگ وزارتخانه مصوبه ای در این 
ارتباط ارائه و نامه ای نیز با امضای صانعی معاون وزیر به ادارات کل و تشکل 
های مختلف فرهنگی ارسال شد که حوزه  چاپ و نشر از این بستر می تواند 

استفاده های خوبی داشته باشد.
این مقام مسئول با اشاره به لزوم درک تحوالت علمی، فرهنگی هنری برای 
موفقیت در کار چاپ و نشر تاکید کرد: هر کس در هر وضعیت شغلی که هست 
باید پیش بینی از آینده این شغل داش��ته و به عبارتی موضوع آینده پژوهی 
را همواره مدنظر قرار دارد به ویژه برای رس��ته هایی که با تحوالت زیادی در 

جامعه مواجه می شود این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است.
وی با اشاره به مشکالت بخش نشر کتاب تاکید کرد: تعداد پروانه های صادر 

شده در این حوزه باید ساماندهی شود و اصناف نیز باید در این باره درخواست 
جدی از وزارتخانه داشته باش��ند.برازش با بیان اینکه حرفه ای شدن حوزه 
نشر بسیار ضروری است، تاکید کرد: برخی ناشران در طول سال بدون توجه 
به کیفیت محتوا تنها تعداد زیادی کتاب چاپ می کنند در حالی که اگر 10 
کتاب ارزشمند چاپ شود می توان به پیشرفت این صنعت بسیار امیدوارتر 
بود.وی اضافه کرد: در حوزه چاپ و نش��رکتاب  باید دقت کنیم که تغییرات 
اقلیمی و تکنولوژی نیازمند به کارگیری ابراز آالت جدید در این حوزه است.

مدیر کل چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به اینکه تحول 
حوزه چاپ در دهه های اخیر زیاد بوده است اما چاپخانه های ما کمتر فعال 
هستند، ابراز داش��ت: در طول دو ماه 27 هزار تن کاالی چاپ شده از لفاف 

کاالها تا موارد دیگراز چین، هند وعربستان  وارد کشور ما شده است.
وی افزود: این مسئله ممکن است به دو دلیل گران بودن چاپ داخلی یا فقدان 
ابزار الزم برای ارائه چاپ با کیفیت یا هر دو باشد و الزم است با پژوهش صحیح 
این مشکل رفع شود.برازش با اشاره به نقش کلیدی استان اصفهان در صنعت 
چاپ و نشر افزود: این استان با توجه به نقش محوری که در این صنعت دارد 
و با توجه به مرکزیت آن در ایران می تواند چاپ بسیاری از استان های دیگر 
را نیز پش��تیبانی کند که این موضوع عالوه بر حمایت ه��ای دولتی نیازمند 

خودباوری و فعالیت مضاعف اعضای صنف چاپ و نشر این استان دارد.
وی ادامه داد: به تازگی دول��ت مصوب کرده که 10 درص��د از منابع مالی و 
اعتبارات مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه در زمینه فرهنگی هزینه شود و با 
توجه به اعتبارات هفت هزار میلیارد تومانی این مناطق بودجه فرهنگی آن 
معادل 700 میلیارد تومان خواهد بود که اگر در جایگاه خودش هزینه گردد 

می تواند کمک شایانی به این صنعت داشته باشد.
مدیرکل امور چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اضافه کرد: ناشران و 
فعاالن صنعت چاپ باید با آینده پژوهی دستورالعمل ها و آیین نامه ها را رصد 
کنند تا بتوانند بخش درآمدی خود را تقویت کنند، چرا که دولت به منظور 
حمایت از صاحبان فرهنگ و اندیشه قوانینی را تصویب می کند، اما به علت بی 

اطالعی این افراد از قوانین این بودجه ها تنها به افراد خاصی تعلق می گیرد.
 برنامه های تدوین شده در حوزه صنعت چاپ و نشر در استان

حجت االسالم محمد قطبی افزود: این برنامه ها به طور مشخص در سه حوزه 
قابل بررسی هس��تند. در مرتبه نخست ما در سفر س��وم ریاست جمهوری 
به استان اصفهان در س��ال های پیش��ین، مجوز احداث طرح بزرگ شهرک 
 چاپ و نش��ر را در اصفهان اخذ کردیم و هم اکنون نیز ب��ه دنبال پی گیری 
مطالبات مان در این باره هس��تیم. وی افزود: اما تحقق چنین پروژه بزرگی 
به طور طبیعی به ۵ تا ۸ س��ال زمان نیاز دارد و در ح��ال حاضر نیز از وزارت 
فرهنگ و ارشاد انتظار داریم تا در این مس��یر یاری رسان ما باشند تا پس از 
 استان قم، اصفهان دومین اس��تانی باشد که موفق به احداث چنین شهرکی 
می ش��ود. برنامه ای که قطعا ثمرات بس��یار مثبتی را در حوزه ترویج و نشر 

فرهنگ مطالعه در پی خواهد داشت. 
مدی��ر اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی اس��تان اصفه��ان همچنین در 
ادامه عن��وان کرد: دومی��ن برنامه ما ب��ه راه اندازی و توس��عه رش��ته های 
دانش��گاهی مرتبط ب��ا صنعت چاپ و نش��ر اس��ت ک��ه به طور مش��خص 
در اح��داث یک دانش��گاه علمی کارب��ردی به طور مس��تقل تدوین ش��ده 
 اس��ت. چرا که ارائه آموزش ه��ای الزم در این حوزه از ضروریات محس��وب 

می شود و در ارتقای سطح کیفی آن نیز سهم بسزایی خواهد داشت. 
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