
برای زنده شدن زاینده رود سنگ تمام می گذاریم
همسایه ها
  امتیازها را تقسیم 
کردند

سخنگوی دولت در جمع مردم اصفهان خبر داد :
ممنوعیت برگزاری کالس 

پیش دبستانی  توسط مهدکودک ها حجاج اصفهانی نگران 3
ابوال نباشند  دس�تگیری دو سر شبکه هرمی 35

با درآمد 95 هزار دالری

 لوسترهای وارداتی چین 
 یک بار مصرف  هستند

 فرصت ویژه برای انتخاب نام 
»رضا« و» معصومه« در دهه کرامت

شرق اصفهان در مسیر توسعه
 قرار می گیرد

هیچ پنجه طالیی زیرمیزی بگیر  
درامان نیست!
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 حمایت دولت
 ازسیکل درمان ناباروری

حکایت جیب خاکستری و خواسته های صورتی 

 نصب شش انگشتر بزرگ در میادین شهر
کبوتران امام رضا)ع( به اصفهان می آیند

11 دارو و روش درمان نازایی زیر چتر بیمه
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4
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 قرار است که بخشی از هزینه درمان ناباروری هم تحت پوشش بیمه قرار بگیرد

    مدير عامل سازمان زيباسازي شهرداري اصفهان از ميزباني اين شهر براي چند كبوتر امام رضا )ع( خبر 
داد و اعالم كرد: به مناسبت ميالد امام رضا )ع( شش انگشتر بزرگ در شش ميدان شهر نصب مي شود.

 محمدرضا نيلفروشان با اشاره به اقدامات اين سازمان به مناسبت والدت امام رضا )ع( گفت: با توجه به 
اين كه كبوتران حرم امام رضا )ع( برای ما جايگاهی خاص دارد؛ چون منسوب به امام است از اين رو، به 
مناسبت ميالد شمس الشموس، چند كبوتر ار حرم امام رضا )ع( به اصفهان می آيند و بوستان امام رضا 

ميزبان اين كبوتران خواهد بود. 
وي به ساخت ، قفس��ی هش��ت ضلعی در ابعاد۲/۵در۳ متر از جنس اس��تيل و با طراحی خاصی برای 

كبوتران حرم امام رضا 

)ع( اشاره و بيان كرد: در اين طرح، كودكان و بزرگ س��االن می توانند برای اين كبوتران دانه بريزند و 
لحظاتی خوش را همراه با كبوتران حرم سپری كنند. مدير عامل سازمان زيباسازي شهرداري اصفهان 
با بيان اين كه به مناسبت والدت امام رضا )ع( ، شش انگشتر بزرگ در شش ميدان شهر نصب خواهند 
شد ادامه داد: اين انگشترها در مقياس ۱۱۰ برابر طبيعی و به ارتفاع سه متر ساخته شده اند وبر روی هر 

كدام از آن ها،نقش نگينی حک شده است كه احترام به ساحت مقدس امام رضا)ع( را نشان می دهد. 
وي اضافه كرد: عبارت های »ماش��اءاهلل« كه نقش نگين امام رضا عليه الس��الم بوده، »حسبی اهلل« كه 
 از امام موس��ی كاظم )ع( به امام رسيده و نيز عبارت »ياعلی ابن موس��ی الرضا« بر روي انگشترها حک

 شده است.

 رضا امینی در سمت ریاست
 شورای اسالمی شهر ابقا شد

ديروز  انتخابات هيئت رئيسه شهر اصفهان برگزار و رضا امينی 
با كس��ب ۱۱ رأی برای بار دوم به عنوان رئيس شورای اسالمی 

شهر اصفهان انتخاب شد.
رضا امينی و ابوالفضل قربانی نامزدهای رياست شورای اسالمی 
ش��هر اصفهان بودند كه رضا امينی ۱۱ رأی و ابوالفضل قربانی 

۱۰ رأی كسب كردند.
همچنين انتخابات نائب رئيس��ی شورای اسالمی شهر اصفهان 
با رقابت احمد شريعتی و مهدی باقربيگی برگزار شد كه احمد 
شريعتی با كسب ۱۱ رأی به عنوان نائب رئيس شورا انتخاب شد 
و مهدی باقربيگی نيز ۱۰ رأی كسب كرد.در ادامه جلسه علنی 
شورای شهر اصفهان، انتخابات منشی اول و دوم اين شورا برگزار 

شد كه ندا واشيانی پور....

سازمان میادین میوه و تره بار و س�اماندهی مشاغل شهری ش�هرداری اصفهان در نظر دارد هر یک از بازارهای روز را به صورت 
تفکیکی جهت عرضه بدون واسطه موادغذایی، مواد پروتئینی، میوه و تره بار و مایحتاج عمومی با هدف ارائه محصوالت با کیفیت 
و قیمت حداکثر 5 درصد باالتر از نرخ خرید تحت نظارت و بازرس�ی کامل س�ازمان از طریق فراخوان و طبق آیین نامه اجرایی 
بازارهای روز سازمان به متقاضیان دارای صالحیت واگذار نماید. متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ 93/6/10 تا پایان وقت 
اداری مورخه 93/6/20 با ارائه مدارک، درخواست خود را جهت مجموعه مورد نظر بازار ارائه و با در دست داشتن مدارک )تصویر 
شناس�نامه برابر اصل شده، تصویر کارت ملی برابر اصل ش�ده، دو قطعه عکس 4×3، گواهی عدم س�وء پیشینه و اسناد سوابق 
کاری مرتبط( به دفتر مرکزی سازمان واقع در اصفهان – خیابان آمادگاه – روبروی هتل عباس – مجتمع عباسی – طبقه همکف 

– واحد107 مراجعه نموده و با تکمیل فرم تقاضانامه رسماً تقاضای خود را اعالم نمایند. تلفن تماس: 32225535-32211442 
شرایط متقاضیان بازارها:

1-پروانه کسب و هرگونه تأییدیه و یا گواهینامه به تشخیص سازمان.
2- کلیه اسناد مربوط به شرکت پخش و اسناد نشانگر توان فرد در امر توزیع موادغذایی.

3- اسناد مربوط به نمایندگی انحصاری محصوالت.
4- عرضه کنندگان محصوالت کشاورزی، کارخانه ای، لبنی.

5- عرضه کنندگان مواد پروتئینی)گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، ماهی(
6- عرضه کنندگان فرآورده های گوشتی و شیالت.

7- عوامل پخش و توزیع کننده مواد غذایی اعم از حقیقی و حقوقی.
تولیدکنندگان موارد فوق در اولویت می باشند.

متقاضیان بایس�تی توان مدیریت، تجربه و س�رمایه گذاری کافی جهت راه اندازی و ارائه خدمات در بازار را طبق نظر و اهداف 
سازمان دارا باشند.

مدت واگذاری با نظر کمیسیون تشخیص صالحیت از 2 تا 10 ماه شمسی می باشد که در صورت رضایت بخش بودن نتیجه کار بعد 
از پایان مدت قرارداد، تمدید قرارداد با همان متقاضی طبق شرایط سازمان امکان پذیر می باشد.

سازمان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

 آگهی فراخوان انتخاب بهره بردار 
بازارهای روز

 سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل 
شهری شهرداری اصفهان 

نوبت اول 
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اخبار کوتاهيادداشت

حل مشکل آب اصفهان، دغدغه 
دولت مردان است

امام جمعه اصفهان با اش��اره به دغدغه دولت مردان برای حل 
مشکل آب اصفهان، تأکید کرد که دولت اگر فقط این مشکل 

را حل کند، اصفهانی ها خواسته دیگری ندارند.
آیت اهلل سید یوس��ف طباطبائی نژاد در خطبه های این هفته 
نماز جمعه اصفهان به مشکل آب استان پرداخت و تأکید کرد: 

مشکل عمده اصفهان در حال حاضر، آب و خشکسالی است.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در خصوص 
حل مس��ئله آب، اظهار داشت: در ش��رایط فعلی، دولت اگر 
فقط این مش��کل را هم حل کند، اصفهانی ها خواسته عمده 
دیگری نخواهند داشت.آیت اهلل طباطبائی نژاد ضمن تقدیر از 
دغدغه دولت پیرامون حل این مشکل، افزود: نشانه دغدغه و 
جدیت دولت در این امر، حضور دولت مردانی نظیر معاون اول 
رئیس جمهور، وزیر نیرو و دیگر وزرا و قول های مساعد ایشان 
درزمینه احیای زاینده رود است.خطیب جمعه اصفهان ضمن 
انتقاد از برخی بی انصافی ها و اظهارنظرهای غیر کارشناسانه، 
تصریح کرد: چنین انتقادهایی به دول��ت فعلی و قبلی در هر 
ش��رایط و در هر زمان و از زبان هر ش��خص و از تریبون و هر 

سنگری، پسندیده نیست.

شجونی: رضايت نمايندگان مجلس 
از دولت رضايت ماست

یک عضو حزب موتلفه اس��امی با اش��اره ب��ه فعالیت دولت 
طی یک س��ال اخیر خاطرنش��ان کرد:  نماین��دگان مجلس، 
نمایندگان مردم و چش��مان ما هس��تند؛ اگر این ها از دولت 
رضایت داش��ته باش��ند ما نیز از دولت راض��ی خواهیم بود.

حجت االسام والمس��لمین جعفر ش��جونی ضم��ن ارزیابی 
عملکرد یک ساله دولت یازدهم اظهار کرد: ما همه دولت ها را 
دوست می داریم و برایشان آرزوی توفیق می کنیم و همان طور 
که رهبری فرموده اند همه آماده کمک کردن به دولت هستیم.

این فعال سیاسی بابیان این که دولت در ادامه کار خود باید به 
نکات مهمی توجه کند اظهار کرد: رئیس جمهور باید متوجه 
باش��د که در لباس مقدس روحانیت قرار دارد. همچنین باید 

توجه کند که هم به رهبری و هم به ملت قول داده است.

آغاز رزمايش اقتدار ثامن االئمه )ع( 
در اصفهان

رزمایش نمایش اقتدار بسیجیان با عنوان حضرت ثامن االئمه 
)ع( با حضور ۸۷ گردان از نیروهای بسیجی در اصفهان ازروز 

جمعه آغاز و دیروز شنبه به پایان رسید.
حفظ و انس��جام و به کارگیری گردان های بیت المقدس، امام 
حس��ین )ع( و امام عل��ی )ع(، ایجاد توانای��ی و آمادگی الزم 
برای دفاع از انقاب و نظام، کس��ب آمادگی الزم برای مقابله 
 با حوادث غیرمترقب��ه ازجمله اهداف رزمای��ش ثامن االئمه

 است.
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دکتر حس��ن روحانی در پیامی به عبدالرزاق نخس��ت وزیر مالزی با تأکید ب��ر نقش و جایگاه 2
دوکش��وردر جهان اس��ام، اظهار امیدواری کرد: در پرتو پیوندهای مش��ترک و ظرفیت های 

جدیدی که به وجود آمده است، روابط دوستانه دو کشور بیش ازپیش تقویت و تحکیم شود.
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س��خنگوی دولت در هفته گرامیداش��ت دولت و در جمع 
مردم اصفهان گفت: ش��خص رئیس جمهور بر جاری شدن 
دوباره زاینده رود تأکید دارد و هر طرحی را که منجر به زنده 
شدن این رودخانه ش��ود را حمایت خواهد کرد.محمدباقر 
نوبخت، س��خنگوی دولت یازدهم که به مناس��بت هفته 
دولت به اصفهان س��فرکرده بود، در جمع م��ردم اصفهان 
ضمن گرامیداش��ت هفته دولت اظهار ک��رد: اگرچه طول 
دوره خدمات ش��هیدان رجایی و باهنر کوتاه بوده اما عرض 
اثربخش��ی آن طوالنی بود از خداون��د می خواهیم که به ما 

توفیق دهد همچون این بزرگان باشیم.
سخنگوی دولت با اشاره به مادران شهید حاضر در جلسه، 

تصریح کرد: من به مادران ش��هید گفتم که خوش به حال 
مادری که فرزند خود را مس��تقیم به بهش��ت فرس��تاده و 
شیر پاک مادر و لقمه حال پدر چنین فرزندانی را بر جای 
می گذارد.وی گفت: خجالت زده شدم از اینکه یک سال در 
دولت تدبیر و امید باشیم و شما برای اینکه پیام خود را به ما 
برسانید از پارچه نوشته اس��تفاده کرده و اگر بخواهیم پیام 
شهدا را حفظ کنیم، بر ما فرض است که مشکات را بررسی و 
رفع کنیم.دشمن برای جلوگیری از پیشرفت ما تحریم ها را 
مطرح کردوی خاطرنشان کرد: از زمانی که از هواپیما پیاده 
شدم تا همین االن که با استاندار بودیم، تأکید ایشان بر این 
بوده که زاینده رود باید زنده شود و تأکید رئیس جمهور نیز به 

بنده به عنوان معاونت برنامه ریزی این بوده که هر آنچه اعتبار 
برای احیای زاینده رود وجود داشته باید تخصیص یابد.

نوبخت افزود: در روزهای نخستین که برای رأی اعتماد به 
مجلس رفته بودیم، آقای کامران گفتند که برای مش��کل 
زاینده رود به ۷۰ میلیارد تومان اعتب��ار نیاز داریم که آن را 
به ایشان دادیم و در س��فر چند وقت پیش من به اصفهان 
استاندار درخواست ۶۰ میلیارد تومان دیگر داشتند که فوراً 

آن را به ایشان رساندیم.
از جاری شدن دوباره زاينده رود حمايت می کنیم

وی گفت: از هر طرحی که بتواند مش��کل آب زاینده رود را 
رفع کند حمایت می کنیم زیرا ما منافع نظام را تنها پشت 
میزهای مذاکره دنبال نکرده و آن را به غزه و لبنان محدود 

نمی دانیم چراکه ما به مردم خودمان مدیون هستیم.
س��خنگوی دولت بابیان اینکه هرچند حرکت رو به رش��د 
اقتصادی را ش��اهد هس��تیم اما اینکه تورم ۴۵ درصدی را 
به ۲۵ درصد رساندیم را هنر نمی دانیم و باید بیشتر تاش 
کنیم، اظهار کرد: از زمانی که دولت را تحویل گرفتیم قیمت 
ارز باال نرفته و حتی از زمان تحویل دولت پایین تر رفته است.

وی با اشاره به طرح نظام سامت دولت تدبیر و امید تصریح 
کرد: ازاین رو طرح ها را ادام��ه می دهیم و اعتبارات عمرانی 
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۲ برابر افزایش یافته 
و در سفرهای استانی به جای کلنگ زنی،  ۴۰ تا ۵۰ طرح را 

از دور خارج می کنیم.
نوبخت خاطرنشان کرد: ۲۵ درصد از منابعی که در بودجه 
باید تحقق می یافته هن��وز محقق نش��ده بنابراین باید به 

اولویت ها بپردازیم.

یک عض��و انجمن 
اسامی مدرسین 
دانش��گاه ها اظهار 
کرد: سیاست های 
دول��ت یازده��م 
ایج��اد  موج��ب 
آرامش در جامعه 
شده است.محمد کیانوش راد، در ارزیابی خود از عملکرد 
دولت یازدهم، اظهار کرد: دولت در یک سال گذشته بخش 

عمده ای از فعالیت خود را به بررس��ی موان��ع پیش روی 
خود صرف کرده و ب��ه دنبال شناس��ایی حوزه هایی بوده 
که دولت ه��ای احمدی نژاد آن ه��ا را به طورکلی در جهت 

ناکارآمدی دگرگون کرده بود.
وی در ادامه افزود: بنابراین از این به بعد می توان تحلیلی 
واقع بینانه از عملکرد دولت ارائه کرد. البته دولت تاکنون 
در حوزه سیاست خارجی به خوبی عمل کرده اما به دلیل 
وجود برخی مشکات فنی یا برخی فشارهای داخلی این 
روند تا حدودی کند شده است. بنابراین دولت باید با ابتکار 

عمل جدید و خاقیت های تازه وارد عمل شده تا بتواند به 
مناقشه هس��ته ای پایان دهد.این فعال سیاسی همچنین 
افزود: دولت در عرصه سیاست داخلی نیز توانسته اعتماد 
مردم به اقدامات خود را جلب کند و ب��ه نظر من از این به 
بعد دولت با دس��تی پر و اطاعاتی دقیق ت��ر از امکانات و 
محدودیت های پیش رو می تواند به یک جمع بندی برای 
اقدامات مناسب تر در حوزه اقتصادی دست یابد که البته 
سیاس��ت های دولت نیز در ایجاد آرامش در جامعه کامًا 

مؤثر بوده است.

سخنگوی دولت در جمع مردم اصفهان خبر داد :

يک عضو انجمن اسالمی مدرسین دانشگاه ها

دولت توانسته در جامعه آرامش ايجاد کند

برنج  جلوی حمله   قلبی  را می گیرد 

برای زنده شدن زاینده رود سنگ تمام می گذاریم 

پیام تبریک رییس جمهوری به مناسبت روز ملی مالزی

هفتمین ديدار ظريف والوروف
وزیر امور خارجه کش��ورمان با اش��اره ب��ه اینکه روابط 
جمهوری اسامی ایران و روسیه شامل مسائل هسته ای، 
روابط دوجانبه و موضوعات دیگر است، گفت: از موضع 
روسیه در موضوع هسته ای قدردانی می کنیم.محمدجواد 
ظریف در مسکو در دیدار سرگئی الوروف وزیر خارجه 
روسیه گفت: میزان رفت وآمدهای سیاسی دو کشور پس 
از انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس جمهوری به طور 
بی سابقه ای افزایش یافته است.رییس دستگاه دیپلماسی 
ادامه داد: بسیار خوشحالم که در یک سال اخیر سه بار 
به مس��کو س��فرکرده ام و این ماقات هفتمین دیداری 
است که در یک سال گذش��ته با آقای الوروف داشته ام.

وی خاطرنشان کرد: روسیه و ایران دارای سوابق تاریخی 
درازمدت و منافع مشترک قابل توجه هستند.

 امريکا بار ديگر چند 
شرکت ايرانی را تحريم کرد

دولت امریکا روز جمعه اعام کرد که چند ش��هروند و 
شرکت ایرانی را به فهرست تازه تحریم های یک جانبه 
خود علیه جمهوری اس��امی ایران افزوده است.کیت 
لین هایدن س��خنگوی ش��ورای امنیت مل��ی امریکا 
گفت که ای��ن تحریم ها با تصوی��ب وزارت خزانه داری 
امریکا و باهدف تداوم اعمال فش��ارها ب��ر دولت ایران 
اعمال می ش��ود.وی افزود: ش��رکت ها و افرادی که در 
آن قرارگرفته ان��د در کمک به برنامه هس��ته ای ایران 
و یاری دادن ای��ن کش��ور در دور زدن تحریم ها نقش 
داش��ته اند.به گفته هایدن، تحریم ه��ای جدید آمریکا 
علیه ایران ۳۰ شخص و شرکت های نفتی، هواپیمایی، 

حمل ونقل دریایی و بانک را شامل می شود..

قدردانی جنبش جهاد اسالمی 
فلسطین از حمايت های ايران

ابوحمزه، س��خنگوی گرو هان های قدس شاخه نظامی 
جنبش جهاد اسامی فلسطین در کنفرانس مطبوعاتی 
در غزه از کش��ورهای حامی مقاومت فلسطین قدردانی 
و اعام کرد: مقاومت فلس��طین از همه کشورها و ملل 
حامی مقاومت فلسطین خصوصاً ایران، حزب اهلل لبنان 
و س��ودان به علت حمایت از مقاومت و ملت فلس��طین 
تشکر قدردانی می کند.سخنگوی گروهان های قدس در 
ادامه به رژیم صهیونیستی نسبت به ازسرگیری تجاوزات 
خود هشدار داد و تأکید کرد: رژیم اسرائیل باید بداند که 
مقاومت فلسطین آماده نشان دادن مناسب ترین واکنش 

به هرگونه تجاوزگری است.

سالمت

 مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت 
با اش��اره به اینکه هیچ پنجه طایی زیرمیزی بگیر از نظارت ها در 
امان نیست، گفت: اگر اصحاب رسانه تخلف پزشک معروفی را به 
ما اطاع دهد بدون مراحل شکایت به آن رسیدگی ویژه می کنیم.

سید سجاد رضوی در گفت وگو با تس��نیم، درباره تشریح آخرین 
اقدامات وزارت بهداش��ت برای ادامه پروس��ه برخورد با پزشکانی 
که دریافت های غیرمتعارف دارند، اظهار داشت: این پروسه ادامه 
دارد، درباره زیرمیزی، برخوردهای جدی از طرف نظام پزشکی و 
دادسرای جرائم در حال انجام است، امیدواریم با تعرفه واقعی که 
برای خدمات پزشکی در آینده اباغ ش��ود دیگر شاهد این بحث 
زیرمیزی نباشیم. وی در تشریح اینکه شاید اباغ تعرفه واقعی که 
برای خدمات پزش��کی در آینده انجام خواهد شد به طول بکشد، 
عنوان کرد: تا آن موقع ما به کار خودمان ادامه می دهیم، در حال 
حاضر در بازدیدهایمان به هیچ عنوان از بحث زیرمیزی نمی گذریم.

س��جاد رضوی درباره فش��ارهای که به وزارت بهداش��ت درباره 

برخورد با زیرمیزی بگیرها می ش��ود، توضیح داد: باالخره ماتحت 
فش��ار هس��تیم، به هرحال ما نگاه نمی کنیم چه پزشکی این کار 
)زیرمیزی( را انجام می دهد و چه کسی هست، از هر پزشکی حتی 
پنجه طایی ها ش��کایت شود به آن رس��یدگی می کنیم.مدیرکل 
دفتر نظارت و اعتباربخش��ی امور درمان وزارت بهداش��ت درباره 
اینکه عنوان می شود وزارت بهداش��ت و نظام پزشکی این قدرت 
را ندارد که با پنچه طایی های پزش��کی که زیرمیزی می گیرند، 
برخورد کند، اظهار داشت: اول اینکه بنده خودم به پنجه طایی ها 
پزشکی معتقد نیستم، همه پزش��کان ما خوب هستند ولی برخی 
از آن ها تجربه و سابقه فعالیت باالیی دارند و کارشان خوب و بهتر 
است، ما انتظار داریم جامعه پزشکی خودش، این بحث را کنترل 
کن��د، بنابراین در بازدیدهایم��ان چنین موارد را مش��اهده کنیم 
یا ش��کایتی از این موارد به دس��تمان برس��د طبق قانون برخورد 
می کنیم و مس��امحه ای در این زمینه نخواهیم کرد.سجاد رضوی 
درباره اینکه آیا مانند مجلس لیس��ت جدیدی از زیرمیزی بگیرها 

منتشر خواهید کرد، بیان داشت: ما اصًا لیستی 
منتش��ر نمی کنیم، بلکه بر اس��اس شکایات 

و بازرس��ی ها توسط دانش��گاه های علوم 
پزش��کی، این موارد را به نظام پزش��کی 
و تعزیرات می فرس��تیم، بنابراین لیس��ت 

خاصی نیس��ت، زیرا ام��کان دارد یک ماه 
چنین متخلفانی 1۰ یا ۲۰ نفر باشند، بنابراین 

طبق قانون عمل می کنیم و پس از بررسی ها؛ نتایج 
آن را به خود فرد شکایت کننده و پزشک اعام می کنیم ولی 

اینکه لیستی اعام شود با قوه قضاییه است.
مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت 
درباره اینکه آیا پرونده ای از پزش��کان دارید که به دلیل قدرت 
آن پزشک به خاطر مسئولیتش در نظام نتوانید به پرونده وی 

رس��یدگی کنید، یا نظام پزش��کی نتواند ورود کند، عنوان کرد: 
خیر، اول اینکه نظام پزش��کی بحث نظارت را ندارد، یعنی باید در 
دادسراها و در دانشگاه های افرادی که شکایت کردند و یا بر اساس 
بازرسی ها به این پرونده ها رس��یدگی کند، بنابراین بنده این قول 
را می توانم بدهم که  آن پرونده های که بنده اطاع دارم بدون در 
نظر گرفتن ارتباط، سبقه و یا کارش��ان، به پرونده آنان رسیدگی 

می کنیم.

س��جاد رضوی درباره اینکه برخی مواقع شاید افراد از یک پزشک 
مطرحی نتوانند به هر دلیلی ش��کایت کنند ولی اصحاب رس��انه 
متوجه تخلف آن پزشک ش��وند آیا اگر رسانه ها این تخلفات را در 
اختیارتان قرار دهند به آن رس��یدگی می کنید، خاطرنشان کرد: 
بله، درصورتی که رس��انه ها مواردی از تخلفات پزشکان معروف را 

در اختیارمان قرار دهند بدون شکایت به آن رسیدگی می کنیم.

مدیرکل نظارت معاونت درمان وزارت بهداشت

هیچ پنجه طالیی زیرمیزی بگیر،  درامان نیست!
 رسیدگی ویژه به تخلف پزشکان معروف

 مادران غمگین فرزندان کوچک
 به دنیا می آورند

 ممکن است پوسیدگی دندان 
ريشه ژنتیکی داشته باشد 

       دانشمندان بنگادشی و سوئدی در تحقیقات خود نشان دادند 
که مادران با مشکات افس��ردگی و اضطراب فرزندان کوچک تری 
به دنیا می آورند.محققان موسس��ه کارولینسکا و کمیته پیشرفت 
روس��تایی بنگادش با بررسی ۷۲۰ زن بنگادش��ی دریافتند که 
مادران غمگین یا مادرانی که در طول بارداری افسردگی و اضطراب 
رنج می برند فرزندان کوچک تر از حد نرم��ال به دنیا می آورند و در 

میان فرزندان این مادران خطر مرگ در کودکی باالتر است.
این دانشمندان اعام کردند: مشکات روحی مادر به خصوص اگر 
با شرایط فقر و یا وضعیت اجتماعی و اقتصادی پایین همراه باشد 

یکی از علل اصلی مرگ در کودکان است.
 در این تحقیقات وضیعت روحی و اقتصادی ۷۲۰ زن در دو منطقه 
روس��تایی نزدیک به ه��م در مدت 9 م��اه بارداری رص��د و عائم 
افسردگی و اضطراب در این مادران تا ۶ تا ۸ ماه بعد از زایمان آن ها 

کنترل شد.
 نتایج این تحقیقات نش��ان داد که 1۸ درصد از زنان با تش��خیص 
افسردگی و یک چهارم زنان با عائم اضطراب کودکانی کوچک تر از 

اندازه های طبیعی به دنیا آورده اند.

پژوهش��گران عل��وم پزش��کی در کش��ور س��وئد می گوین��د 
پوس��یدگی دندان ها ریش��ه ژنتیکی دارد و به کمک یک تست 
بزاق می ت��وان احتمال ب��روز آن را در ن��وزادان پیش بینی کرد.

به نق��ل از خبرگ��زاری فرانس��ه ، گروهی از محققان دانش��کده 
دندان پزش��کی مالمو در جنوب س��وئد به این نتیجه رسیده اند 
که دلی��ل ابت��ا ب��ه پوس��یدگی دن��دان در اف��راد مختلف به 
 خصوصیات آنتی ژن های لوکوس��یت انس��ان )HLA( بستگی 

دارد.
 پیش ازاین نیز تحقیقات دیگری روش��ن کرده بود که رابطه ای 
بین برخی خصوصیات HLA و میزان باکتری هایی که س��بب 
پوس��یدگی می ش��وند وجود دارد.محققان دانش��گاه سوئد در 
بررسی های جدید پس از زیر نظر گرفتن 9۰9 کودک از ۳ سالگی 
متوجه ش��دند ۵۲۷ نفر آن ها زمینه ژنتیکی ابتا به پوسیدگی 
رادارند زی��ر نظر گرفتن این ک��ودکان تا 1۵ س��الگی این رابطه 
را اثبات ک��رد. در حقیقت رابطه بین پوس��یدگی دندان و وراثت 
سوژه ای است که از س��ال های دهه ۵۰ موردبررسی قرارگرفته 

است.

 وجود ترکیبات نامناسب 
در برخی مواد آرايشی

 ی��ک متخص��ص پوس��ت و مو با مناس��ب دانس��تن
 ض��د آفتاب ه��ای منعکس کننده برای پوس��ت های 
حس��اس گف��ت: در برخی م��واد آرایش��ی ترکیبات 
نامناسبی وجود دارد.غامحسین غفار پور درباره انواع 
کرم های ضد آفتاب تصریح کرد: کرم های ضد آفتاب 
به دو ش��کل منعکس کننده و جاذب تولید می شوند 
که در نوع جاذب ترکیبات��ی خاص وجود د آرد که در 
هنگام استفاده در ضخامت الیه شاخی وارد می شوند.

تا وقتی اشعه فرابنفش به پوست برخورد می کند این 
اشعه را جذب می کنند و درنتیجه فعل وانفعاالتی این 
اشعه را به اشعه ای با طول موج باالتر تبدیل می کنند 
و آن را دفع می کنن��د؛ بنابراین جاذب ه��ا می توانند 

حساسیت ایجاد کنند.
به گفته وی کرم های ضد آفت��اب منعکس کننده نیز 
محتوی اکسید آهن، اکس��ید تیتانیوم و اکسید روی 
هس��تند. این ها رنگ های س��فید تا رنگ های مسی 
ایجاد می کنند که در هنگام تابش آفتاب نور خورشید 
را بازتاب می کنند و ازآنجاکه این ذرات درشت و رنگی 
هستند و به ش��کل نانو تهیه نمی ش��وند، حساسیت 
ایجاد نمی کنند و بهتر اس��ت کس��انی ک��ه به علت 
حساس��یت نمی توانند از کرم های ضد آفتاب جاذب 
اس��تفاده کنند از کرم های ضد آفتاب منعکس کننده 

استفاده کنند.

داروهای گیاهی نمی توانند 
داروهای شیمیايی شوند 

       دانشیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی با هش��دار نس��بت به عوارض ناشی از 
مصرف خودسرانه داروهای گیاهی برای درمان برخی 
بیماری ها گفت:  در بسیاری از موارد، داروهای گیاهی 
نمی توانند برای درمان جایگزین داروهای شیمیایی 

شوند.
دکتر ف��راز مج��اب ب��ا تأکید ب��ر آن که اس��تفاده از 
داروهای گیاهی ب��رای درمان بیماری ه��ا به صورت 
خودس��رانه توصی��ه نمی ش��ود، گفت: بس��یاری از 
داروهای گیاهی تحت نظر پزش��ک و صرف��اً همراه با 
داروهای ش��یمیایی و جهت کاهش ع��وارض داروها 
اس��تفاده می ش��وند.وی ادام��ه داد: موارد بس��یاری 
مشاهده می شود که اقدام فرد به استفاده خودسرانه 
از داروه��ای گیاهی، ع��وارض و تداخات��ی به وجود 
 آورده و با کاهش اثر داروهای ش��یمیایی همراه بوده

 است؛
 چراکه تنها تع��داد محدودی از داروه��ای گیاهی به 
مرحله درمان رس��یده و اثر آن ها تأییدش��ده اس��ت. 
البته اگر با مش��ورت پزش��ک دم کرده، جوش��انده یا 
عرقی��ات برخی گیاه��ان به صورت مختص��ر و صرفاً 
جهت تس��کین بیماری همراه داروها استفاده شود، 
 منعی ن��دارد و می توان��د در بهب��ود بیم��اری مؤثر

 باشد.

    یک ضرب المثل قدیمی می گوید عقل سالم در بدن سالم 
اس��ت و اکنون پژوهش گران ب��ه این نتیجه رس��یده اند که 
برای داشتن قلبی برخوردار از س��امت )اگر اهمیت عقل را 
در بدن در کنار قلب به طور برابر قرار دهیم(، باید به س��راغ 
برنج رفت. آن ه��م برنجی که بخش اعظم پوس��ت خارجی 
آن گرفته ش��ده باش��د. چنین برنجی می تواند به جلوگیری 
از حمله های قلبی افراد کمک کند.پژوهش��گران می گویند 
شناسایی اجزای تشکیل دهنده برنج است که آنان را به این 
نتیجه گیری رسانده است.کس��انی که از حمله قلبی نگران 
هستند، توصیه های مختلفی را درباره این که چه باید بخورند، 
دریافت می کنند.به آنان گفته می شود که کمتر چربی بخور، 
بیشتر میوه بخور یا بیشتر از س��بزیجات در غذایت استفاده 
کن. اما پژوهش های 
جدید نشان 

می دهد که مهم ترین چیزی که آنان برای سامت قلب خود 
می توانند بکنند، خیلی س��اده است. بیش��تر برنج بخورند. 
مشکل اس��ت بتوان نیاز به خوردن برنج را کامًا درک کرد 
هرچند که برنج، بخش اعظمی از هر یک از وعده های غذائی 
بیش��تر مردم جهان را تش��کیل می دهد. اما یک پژوهشگر 
ژاپنی »Satoru Eguchi« س��اتو رو ایگوچی می گوید در 
ژاپن برنج محبوبیت خود را در برابر س��ایر رژیم های غذائی 
غرب ازدست داده است. وی می گوید مردم ژاپن در ۵۰ سال 
گذشته بیشتر به س��وی رژیم غذائی غرب روی آورده اند. به 
گفته ایگو چی، ژاپنی ها در مقایس��ه با ۵۰ س��ال پیش، ۵۰ 
درصد کمتر برنج مصرف می کنند و ای��ن گرایش، برخی از 

پزشکان ژاپنی را نگران کرده است. 
آنان به رژیم سنتی ای باور دارند که پایه اش به طور گسترده 
بر مصرف ماهی و مصرف مقدار زیادی برنج است و می گویند 
این ها س��الم تر از غذاهایی اس��ت که چربی زی��اد دارند. در 
همین حال رژی��م غذائ��ی ژاپنی ک��ه از پروتئی��ن زیادی 
برخوردار است، نیز جای گس��ترده ای را برای خود بازکرده 
است. مطالعات اخیر نش��ان داده است که مصرف ماهی 
برای س��امت قلب تا چه اندازه ارزش دارد. اما هیچ 
پژوهش مش��ابه ای درباره منافع خ��وردن برنج 
وجود ن��دارد. هرچن��د که وجود مق��دار زیادی 
 سبوس و برخی از ویتامین ها نیز در برنج قطعی

 است.

اق�دام كنن�د همزمان ب�ا پایان س�ال 
تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، 
بار  دیگر اوقات فراغت ان به سوژه ای 

براي سازمان های 



یادداشت

استاندار اصفهان خبر داد 

طرح تونل گالب  اجرایی می شود 
اس��تاندار اصفهان با اش��اره به اینکه طرح تونل گالب یک نیاز 
اساسی و حیاتی برای آب شرب اصفهان است که اجرای آن به 
دلیل نداشتن دو مجوز اساسی به صورت موقت متوقف شده بود، 
گفت: با قول وزیر نیرو، در روزهای آتی، شاهد رفع توقف طرح 

تونل گالب خواهیم بود.
رس��ول زرگر پ��ور با اش��اره به اینکه مش��کالت حوض��ه آبریز 
زاینده رود ظرف س��ه دهه ایجادش��ده، ابراز داش��ت: به همین 
دلیل احیای ای��ن حوضه آبری��ز در چند ماه حل نمی ش��ود و 
نیازمند برنامه ری��زی و فعالیت در قالب یک برنامه چندس��اله 
اس��ت. وی افزود: آنچه اهمیت دارد این اس��ت ک��ه مردم باید 
بدانند که یک ع��زم ملی در دولتم��ردان در م��ورد زاینده رود 
ایجادش��ده که مؤی��د آن تصوی��ب مصوبه ۹ ماده ای ش��ورای 
 عال��ی آب و س��فر مع��اون اول رئیس جمه��ور ب��ه اصفه��ان 

بود. 
اس��تاندار اصفهان با اش��اره به اینک��ه راهکار احی��ای حوضه 
آبریز زاین��ده رود مشخص ش��ده، گف��ت: ما باید تم��ام تالش 
خود را ب��ه کار ببندیم تا ای��ن راهکارها و مصوب��ات باقوت و با 
زمان بندی خ��ود، اجرا ش��ود تا ان ش��اءاهلل، ظرف چند س��ال 
آین��ده، ش��اهد احیای حوض��ه آبریز زاین��ده رود باش��یم. وی 
بیان داش��ت: ط��رح تون��ل گالب یک نی��از اساس��ی و حیاتی  
برای آب ش��رب اصفه��ان اس��ت و در حقیق��ت از اصلی ترین 
 عواملی اس��ت که اصفه��ان را از وضعیت قرمز خ��ارج می کند.

 زرگر پور با اش��اره به اینک��ه اجرای طرح تون��ل گالب به دلیل 
نداش��تن دو مج��وز اساس��ی به ص��ورت موقت متوقف ش��ده 
بود، گف��ت: ای��ن دو مج��وز اخذش��ده و در اختیار وزی��ر نیرو 
قرار گرفت. اس��تاندار اصفهان با اش��اره به اینکه س��فر معاون 
اول رئیس جمهور ب��ه اصفه��ان، دس��تاوردهای فراوانی برای 
اس��تان به همراه داش��ت، تصریح کرد: ب��ا قول وزی��ر نیرو، در 
 روزهای آتی ش��اهد رف��ع توقف ط��رح تون��ل گالب خواهیم 

بود. 

یادواره ۱۰۰۰ شهید کارمند اصفهان 
برگزار شد 

ی��ادواره ه��زار ش��هید کارمن��د اس��تان اصفه��ان ب��ا حضور 
 حجت االس��الم مجید انصاری معاون پارلمان��ی رئیس جمهور 

شد 
این یادواره  دیروز  با حضور خانواده ش��هدای کارمند اصفهان، 
مدیران و مسئوالن و اقشار مختلف مردم در سالن کوثر اصفهان 
برگزار ش��د همچنین تجلیل از خانواده شهدای کارمند استان 
اصفهان از دیگ��ر برنامه های یادواره ش��هدای کارمند اس��تان 

اصفهان عنوان شده است.
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کشف و ضبط  ماهی حرام گوشت در اصفهان
 مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در دامپزشکی استان اصفهان از کشف و ضبط یک هزار 
و 700کیلوگرم گربه ماهی )آبزی حرام گوشت (در بازرسی صورت گرفته در سطح شهر 
اصفهان خبر داد.حجت االسالم کیانی اظهار کرد: این مقدار ماهی از سردخانه یکی از 

مراکز بسته بندی ماهی در شهر اصفهان کشف و ضبط شده است. 
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معاون پشتیبانی و خدمات تخصصی پژوهشگاه رویان 
از تهیه استاندارد هزینه های درمان ناباروری خبر داد 
و گفت: این استانداردها به وزارت بهداشت ارائه شد 
تا در شورای عالی بیمه موردبررسی قرار گیرد.احمد 
وثوق توضیحات��ی پیرامون زیرپوش��ش بیمه رفتن 
درمان های ناباروری داد.وی گفت: اولین اقدامی که در 
دولت یازدهم صورت گرفت، تحت پوشش بیمه قرار 
گرفتن داروهای درمان ناباروری بود.معاون پشتیبانی 
و خدمات تخصصی پژوهش��گاه روی��ان ادامه داد: تا 
جایی که به خاطر دارم 11 قلم از داروها تحت پوشش 

بیمه قرارگرفته که این یک قدم مثبت و کمکی است 
به زوج های ناباروراس��ت .وی بابیان اینکه این کمک 
در مقابل هزینه های درمان ناباروری ناچیز محسوب 
می شود گفت: اگرچه مقدار کمی است اما جای تقدیر 
و تشکر دارد و به دنبال این اقدام اولیه و سیاست هایی 
که در حال حاضر در کش��ور برای فرزند دار ش��دن 
زوجین انجام شده است قرار است که بخشی از هزینه 

درمان ناباروری هم تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.
وثوق در این خصوص توضی��ح داد: دولت یازدهم در 
تالش است که طی یک پروس��ه مشخص از زوجین 

نابارور در قسمت هزینه های درمان ناباروری حمایت 
کند و به ای��ن منظور از موسس��اتی  ک��ه در درمان 
ناباروری فعال هستند درخواست کردند تا هزینه ها 
و اس��تانداردهای انواع درمان مشخص شود.به گفته 
وی، در این خصوص کمیته کارشناس��ی تش��کیل 
و اس��تانداردهای درمان تعیین ش��د و به مسئوالن 
وزارت بهداش��ت ارائه ش��د تا با همکاری وزارت رفاه 
و سازمان های بیمه گر در شورای عالی بیمه مطرح و 

نسبت به آن تصمیم گیری شود.
معاون پشتیبانی و خدمات تخصصی پژوهشگاه رویان 
اظهار امیدواری کرد: امیدواریم تا با توجه به اعتباری 
که برای این قضیه در نظر گرفته می ش��ود، س��طح 
قابل توجهی از هزینه ها را بیمه تقبل کند اگرچه تقبل 
بخش ناچیزی از آن هم قابل تقدیر اس��ت.وی ادامه 
داد: ما امیدوار هستیم که حداقل یک سیکل درمانی 
زوجین نابارور تحت پوش��ش بیمه قرار گیرد تا همه 
شانس اولیه را برای فرزند دار شدن داشته باشند. این 

روال در کشورهای دیگر هم رعایت می شود.
وثوق در م��ورد بازدید رئیس جمهور از پژوهش��گاه 
روی��ان گف��ت: در بازدی��د رئیس جمه��ور در ای��ن 
خصوص بحثی نش��د اما خود وزیر بهداشت خواهان 
این اس��ت که بتواند در اولین فرص��ت اقدامی را در 
 جهت زیرپوش��ش بیمه رفتن درمان ناباروری انجام 

دهند.

معاون مقطع ابتدایی آموزش وپرورش گفت: در حال 
حاضر آموزش وپرورش ب��رای مقابله با مهدهایی که 
به ص��ورت غیرقانونی کالس پیش دبس��تانی برگزار 

می کنند، اقدام حقوقی کرده است.
محم��د دیم��ه ور  درب��اره آخرین وضعی��ت مراکز 
پیش دبستانی گفت: متأسفانه در حال حاضر برخی 
از مهدهای کودک که مجوز ندارند اقدام به برگزاری 
کالس های پیش دبس��تانی کرده اند که به صراحت 
اعالم می کنی��م این مراک��ز حق برگ��زاری کالس 

پیش دبستانی را ندارند.

وی از اق��دام حقوق��ی آموزش وپ��رورش ب��رای 
ممانع��ت مهدهای کودک در برگ��زاری کالس های 
پیش دبستانی خبر داد و گفت: ما بارها هشدار خود 
را نس��بت به این اقدام اعالم کرده ایم اما متأس��فانه 
هنوز متوقف نش��ده اس��ت. در حال حاضر از طریق 
مراجع قانونی نسبت به برخورد با آن ها اقدام کرده ایم 
و ب��ه زودی با مهدهای ک��ودک که مج��وز قانونی از 

آموزش وپرورش ندارند، برخورد خواهد شد.
معاون مقطع ابتدایی آموزش وپرورش خاطرنش��ان 
ک��رد: مراکزی که هن��وز از آموزش وپ��رورش مجوز 

دریافت نکرده اند باید هرچه سریع تر نسبت به دریافت 
مجوز از طریق معاونت س��ازمان مدارس غیردولتی 
اقدام کنند.دیمه ور همچنین در پاسخ به این سؤال 
که آیا آموزش وپرورش این امکان را دارد که بر اساس 
پیشنهاد مجلس پیش دبستانی را رایگان کند، گفت: 
در حال حاضر ایجاد مراکز پیش دبستانی در مناطق 
محروم و تحت پوش��ش قرار دادن دانش آموزان این 
مناطق در اولویت آموزش وپرورش قرارگرفته اما اینکه 
بخواهیم پیش دبس��تانی را به طور کل رایگان کنیم، 

اعتبارات به ما این اجازه را نمی دهد.

معاون پشتیبانی و خدمات تخصصی پژوهشگاه رویان عنوان کرد

اولتیماتوم آموزش وپرورش 
ممنوعیت برگزاری کالس پیش دبستانی  توسط مهدکودک ها

۱۱ دارو و روش درمان نازایی زیر چتر بیمه
حمایت دولت ازسیکل درمان ناباروری در کشور 

یادداشت

رضا امینی در سمت ریاست شورای 
اسالمی شهر ابقا شد

دیروز  انتخابات هیئت رئیسه شهر اصفهان برگزار و رضا امینی 
با کسب 11 رأی برای بار دوم به عنوان رئیس شورای اسالمی 

شهر اصفهان انتخاب شد.
رضا امین��ی و ابوالفضل قربانی نامزدهای ریاس��ت ش��ورای 
اسالمی شهر اصفهان بودند که رضا امینی 11 رأی و ابوالفضل 

قربانی 10 رأی کسب کردند.
همچنین انتخابات نائب رئیسی شورای اسالمی شهر اصفهان 
با رقابت احمد شریعتی و مهدی باقربیگی برگزار شد که احمد 
شریعتی با کسب 11 رأی به عنوان نائب رئیس شورا انتخاب 

شد و مهدی باقربیگی نیز 10 رأی کسب کرد.
در ادامه جلسه علنی شورای ش��هر اصفهان، انتخابات منشی 
اول و دوم این شورا برگزار شد که ندا واشیانی پور، علیرضا نصر 
اصفهانی و وحید فوالدگر نامزدهای این انتخابات بودند و در 
نهایت ندا واشیانی پور 15 رأی، علیرضا نصر اصفهانی 11 رأی 
و وحید فوالدگر 10 رأی به دس��ت آوردند و به این ترتیب ندا 
واشیانی پور و علیرضا نصر اصفهانی به ترتیب به عنوان منشی 

اول و دوم شورای شهر اصفهان انتخاب شدند.
رقابت برای سمت سخنگوی شورای ش��هر اصفهان نیز بین 
محمدرضا فالح و ندا واش��یانی پور برگزار شد که ندا واشیانی 

پور با کسب 11 رأی سخنگوی شورا شد.

فرصت ویژه برای انتخاب نام »رضا« 
و» معصومه« در دهه کرامت

معاون اسناد هویتی س��ازمان ثبت احوال گفت: به مناسبت 
دهه کرامت )از 6 تا 16 شهریور( فرصت ویژه ای برای انتخاب 
نام رضا و معصومه برای افراد باالی 15 سال فراهم شده است.

دکتر محس��ن کرمی افزود : در ایام ب��ا برکت والدت حضرت 
فاطمه معصومه )س( تا والدت با س��عادت ام��ام مهربانی ها 
حضرت علی ابن موس��ی الرضا )ع( که ده��ه کرامت نام دارد 
کلیه ادارات ثبت احوال کش��ور توفیق دارند تا به افرادی که 
مایل اند نامشان را به اسم این دو مولود شریف خاندان عصمت 

و طهارت تغییر دهند ، خدمت ویژه ارائه نمایند .
معاون امور اسناد هویتی س��ازمان ثبت احوال کشور با بیان 
اینکه تغییر نام به اسم مبارک »معصومه« و »رضا « تنها برای 
افراد باالی 15 سال انجام خواهد ش��د، گفت: افرادی که در 
دهه کرامت )ششم تا شانزدهم شهریور ماه جاری( درخواست 
تغییر نام به اسم مبارک معصومه و رضا را درادارت ثبت احوال 
یا دفاتر پیش��خوان خدمات ثبت احوال ارئ��ه نمایند، فرآیند 
تغییر نام آن ها درچار چوب ضوابط قانونی و در کمترین زمان 

ممکن انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: دستور العمل مربوطه به ادارات کل ثبت احوال 
استان ها ارسال گردیده است، لذا همکاران ما در سراسر کشور 

به این دستور العمل توجه و عمل نمایند .
کرمی با بیان اینکه تغییر نام یک فرایند قضایی دارد، افزود: در 
راستای مهندسی فرهنگ نام گزینی که یکی از شاخصه های 
فرهنگی در جامعه است و به منظور فراهم نمودن امکان تغییر 
اس��امی نامتعارف و بی مفهوم به اس��امی دارای مفهوم زیبا و 
پسندیده که عالوه بر تاثیرات رفتاری و اجتماعی، مورد توصیه 
و تاکید اسالم است، شورای عالی ثبت احوال در این خصوص 

اختیاراتی را تفویض نموده است.
مدارک م��ورد نیاز برای تغییر نام، در س��ایت س��ازمان ثبت 
 http://www.sabteahval.ir احوال کش��ور به نش��انی

قابل دسترسی است.

آغاز نصب پالک های کد پستی 
امالک شهروندان شهرضایی

پروژه بهنگام سازی ، شماره گذاری ، ساخت و نصب پالک های 
کد پستی ده رقمی امالک شهروندان ش��هرضایی بااعتباری  
بالغ بر 2میلیارد و860میلیون ریال که از ابتدای اس��فندماه 
سال 13۹2 وارد مرحله اجراء شده بود ، اینک پس از فهرست 
برداری و تعیین پالک 110هزار ملک واقع در ش��هرضا وارد 
مرحله نهائ��ی یعنی نصب پالک های کد پس��تی بر اس��اس 

استانداردهای موجود شده است.
کده��ای پس��تی پالک ه��ای ش��هرداری به عن��وان یکی از 
ضروری ترین اجزای مبلمان شهری ، از آن دسته پروژه هائی 
است که با توجه به درخواس��ت های متعدد مردمی می تواند 

رضایتمندی بسیاری از همشهریان را جلب نماید.
فاز نهائی  پروژه ش��امل نصب پالک های کد پستی با اولویت 
سروستان از پنجم شهریورماه آغازشده و قرار است کل امالک 

سطح شهر به ترتیب اولویت پالک کوبی شود.

زمان بندی حرکت اتوبوس های شهر 
تا پایان سال مکانیزه می شود

     مدیرعامل شرکت اتوبوس رانی شهرداری اصفهان با اشاره 
به اهمیت زمان بندی ب��رای ناوگان اتوبوس��رانی اعالم کرد: 
زمان بندی حرکت اتوبوس های ش��هر تا پایان س��ال جاری 
مکانیزه می شود.س��ید عباس روحانی با اعالم این خبر گفت: 
ترافیک در کالن شهرها سبب ش��ده زمان بندی برای ناوگان 
اتوبوسرانی در این شهرها بیش از شهرهای کوچک از اهمیت 

برخوردار باشد. 
وی افزود: در اصفهان تالش های بس��یاری برای زمان بندی 
اتوبوس ها انجام ش��د و با همکاری س��ازمان ف��اوا و معاونت 
حمل ونقل و ترافیک بسترهای الزم برای زمان بندی حرکت 
اتوبوس ها فراهم شد. روحانی ادامه داد: مطالعات بسیاری در 
این زمینه انجام شد و به این نتیجه رسیدیم که اگر بخواهیم 
سفر مطمئن برای ناوگان اتوبوس��رانی اصفهان تعریف کنیم 
و اطمینان شهروندان به ناوگان اتوبوسرانی افزایش یابد، باید 

زمان بندی حرکت اتوبوس ها را موردتوجه قرار دهیم. 
وی بابیان این که برای تعیی��ن زمان بندی حرکت اتوبوس ها 
به استفاده از تجهیزات به روز و مکانیزه نیاز بود؛ زیرا استفاده 
از عوامل انس��انی با خطا هم��راه بود، اذعان داش��ت: تجهیز 
اتوبوس های ن��اوگان به سیس��تم ای.وی .آل موردتوجه قرار 
گرفت و در اولین گام 500 دس��تگاه اتوبوس به این سیستم 

مجهز شد. 

اخبار کوتاه

SMS

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان

بازدیدگردشگران خارجی از گلستان شهدای اصفهان
مدیر گروه مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت 

حجاج اصفهانی نگران ابوال نباشند 

مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان اصفهان گفت: 
بازدید از گلستان ش��هدای اصفهان در فهرست مکان های 
بازدید گردشگران خارجی قرار گرفت.حجت االسالم محمد 

قطبی در نشست سعید الفتی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد 
اس��المی در امور ایثارگران با ایثارگران اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان اصفهان افزود:  یکی از مصوبات جلسات 
شورای فرهنگ عمومی اس��تان اصفهان که در سال جاری 
برگزار شد، بازدید گردشگران خارجی از گلستان شهدای 
اصفهان و قبور مطهر ش��هدا هس��ت که این عزیزان  جزو 
افتخارات استان اصفهان و کشور ایران هستند.وی تصریح 
کرد: مقدمات اجرای این مصوبه تا پایان سال جاری فراهم 
می شود و در فروردین ۹4 ان شاءاهلل شاهد بازدید توریست ها 
و گردش��گران خارجی از این اماکن مق��دس خواهیم بود.

را گرامی داش��ت.وی اظهار کرد: اس��تان اصفهان 7 درصد 
جمعیت کش��ور را در برمی گیرد و 10 درصد از شهدا و 11 

درصد از ایثارگران کشور از این استان است.

ممنوعیت ورود حاجیان کشورهای آفریقایی به عربستان
ضرورت پیشگیری از این بیماری دغدغه سازمان بهداشت 
جهانی اس��ت.مدیر گروه مبارزه ب��ا بیماری های مرکز 

بهداشت اصفهان گفت: سازمان حج و زیارت عربستان با 
همکاری وزارت بهداشت از اختصاص روادید برای ورود 

حجاج کشورهای آفریقایی به عربستان خودداری کرد.
رضا فدایی مدیر گروه مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت 
اصفهان بابیان اینکه ابوال نوعی بیماری خونریزی دهنده 
اس��ت که در ۹0 درصد موارد منجر ب��ه مرگ فرد مبتال 
می ش��ود، اف��زود: ویروس ابوال بیش��تر در کش��ورهای 
آفریقایی شیوع دارد، این بیماری موجب ایجاد تب شدید 
و خونریزی بیمار شده و از سرعت کشندگی بسیار باالیی 
برخوردار اس��ت. مدیر گروه مبارزه با بیماری های مرکز 
بهداش��ت ادامه داد این ویروس تاکنون وارد ایران نشده 
است البته موج این بیماری به برخی دیگر از کشورهای 

آفریقایی نیز رسیده است. 

فرمانده انتظامی استان اصفهان از شناسایی و دستگیری 
دو سر شبکه شرکت هرمی گاما خبر داد و اظهار داشت: 
در بررسی ها مشخص شد این دو شرکت، 10 هزار و 733 

نفر زیرمجموعه دارند.
س��ردار عبد الرضا آقاخانی گف��ت: در ادامه طرح های 
 مقابل��ه ای ب��ا مجرم��ان و تبه��کاران اقتص��ادی و در

 پی شکایت یکی از ش��هروندان به پلیس آگاهی استان 
مبنی بااینکه فردی با اغفال و فریب وی برای عضویت در 
شرکت هرمی گاما مبلغ 4 میلیارد ریال از وی دریافت 
کرده و متواری ش��ده اس��ت، موضوع به صورت ویژه در 
دس��تور کار اداره مبارزه با جرائم جع��ل و کالهبرداری 
پلیس آگاهی اس��تان قرار گرفت.وی افزود: با توجه به 
انهدام کامل فعالیت شرکت هرمی گاما در طی سالهای 
گذشته تحقیقات وسیعی در این زمینه انجام و مشخص 
شد که ش��خص مذبور از سرش��اخه ها و سرشبکه های 
اصلی شرکت هرمی گاما بوده و دارای دو جایگاه و 411 

نفر زیرمجموعه در این شرکت است و ماهیانه 22 هزار 
و ۹54 دالر کسب درآمد دارد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان عنوان داشت: با کامل 
ش��دن تحقیقات کارآگاه��ان، بالفاصله ف��رد مذبور با 
هماهنگی مقام قضایی در عملیاتی وی��ژه و با اقدامات 
سریع و به هنگام ماموران دستگیر و جهت سیر مراحل 

قانونی تحویل مراجع قضایی داده شد.
وی در ادامه از دس��تگیری دو نفر دیگر از سرش��اخه ها 
و سرشبکه های اصلی ش��رکت هرمی گاما در عملیات 
منس��جم و هماهنگ کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و 
کالهبرداری پلیس آگاهی استان طی روزهای گذشته 
خبر داد و گفت: این دو نیز با شکایت یکی از شهروندان 
مبنی بر دریافت وجهی بالغ بر ی��ک میلیارد ریال بابت 
عضویت وی در شرکت هرمی گاما و متواری شدن آن ها 

شناسایی و دستگیر شدند.
سردار آقاخانی تصریح کرد: در بررسی های جامعی که 
انجام شد مشخص ش��د این دو نفر نیز از سرشاخه ها و 
سرشبکه های اصلی شرکت مذکور بوده و هر کدام دارای 
یک جایگاه در آن شرکت هستند و 10 هزار و 733 نفر 
زیرمجموعه دارند و درآمد ماهیانه آن ها ۹5 هزار و 872 
دالر اس��ت.رئیس پلیس اس��تان اصفهان با بیان اینکه 
فعالیت این گونه افراد باعث نا امنی در سیستم اقتصادی 
کشور، خروج سرمایه های مردم به خارج و ایجاد رکود 
در سرمایه گذاری های داخلی می شود،  گفت: براساس 
قانون هرگونه عضویت و فعالیت افراد در ش��رکت های 
هرمی جرم محسوب ش��ده و با آنان برابر قانون برخورد 

خواهد شد.

گام اول مجموع��ه گردش��گری و کوی��ر ن��وردی واحه 
ش��امگاه جمعه در منطق��ه ورزنه و با حض��ور جمعی از 
مسئوالن اس��تان به بهره برداری رسید. این مجموعه که 
با سرمایه گذاری بخش خصوصی احداث شده در زمینی 
به مساحت 100 هزار مترمربع و زیربنای 11 هزار و 15۹ 
مترمربع احداث ش��ده و بزرگ ترین پروژه گردش��گری 
کویری ایران اس��ت. در این مجموعه دو رستوران، سالن 
کنسرت روباز، شربت خانه، س��وئیت اقامتی، تعمیرگاه، 
پمپ بنزین، رصدخانه، پیس��ت شترس��واری، پیس��ت 
موتورس��واری، کمپینگ، باش��گاه هواپیمای تفریحی، 
پینت بال، باشگاه تیراندازی، مجموعه آب درمانی و باغ انار 
ایجادشده است. این مجموعه گردشگری 110 کیلومتر 
شهر اصفهان قرار دارد و نزدیک ترین منطقه شهری به این 
سایت گردشگری شهر تاریخی ورزنه است. مهرداد هوایی 
سرمایه گذار این مجموعه هزینه اجرای این طرح را شش 

میلیارد و 300 میلیون تومان عنوان کرد. وی همچنین 
طوالنی بودن مراح��ل اداری کار و نب��ود حمایت الزم از 
سوی شبکه بانکی را از مشکالت فراروی خود برای اجرای 
این طرح عنوان کرد. مشاور اجتماعی استاندار اصفهان 
هنگام آغاز به کار این مجموعه گفت: از س��رمایه گذاران 
بخش گردشگری در شرق اصفهان به شکل وِیژه حمایت 
می شود. حجت االسالم والمس��لمین حمیدرضا صادق 
زاده اظهار کرد: مردم منطقه ش��رق اصفهان و همچنین 
مسئوالن شهری در این منطقه در کنار بخش خصوصی 
قرارگرفته اند. وی با اشاره به ش��رایط اقتصادی مردم در 
شرق اصفهان افزود: گردشگری موجبات شکوفایی و رشد 
اقتصادی این منطقه را به دنبال خواهد داشت. امام جمعه 
شهر ورزنه از ساماندهی گردشگران و دوستداران کویر در 
این منطقه ابراز خرسندی و گفت: سرمایه گذاری در این 
بخش موجبات امیدواری و دلگرمی مردم شرق اصفهان 
ش��د و همچنین نگرانی های ناش��ی از یک گردشگری 
ناپایدار را رفع کرد.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری اس��تان اصفهان هم در آیین افتتاحیه این 
سایت گردشگری نظام مند شدن تفریحات کویر نوردی 
در استان اصفهان را از دستاوردهای سرمایه گذاری در کویر 
شرق اصفهان دانست. محسن مصلحی اظهار کرد: تاکنون 
در استان اصفهان حرکت برنامه ریزی شده ای برای سامان 

دادن تفریحات ویژه کویر نوردی انجام نشده بود.
وی با اشاره به زیرس��اخت های ایجادشده در این منطقه 
توسط سرمایه گذار بخش خصوصی گفت: در حال حاضر 
می توانیم برای نس��ل جوان گزینه ه��ای بهتری برای پر 

کردن اوقات فراغت ارائه دهیم.

فرمانده انتظامی استان اصفهان
دستگیری دو سر شبکه هرمی با درآمد 95 هزار دالری

سایت کویر نوردی واحه افتتاح شد

شرق اصفهان در مسیر توسعه قرار می گیرد
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اخبار کوتاهيادداشت

پیشرفت فیزيکی خط آهن 
سريع السیر تهران – اصفهان

مدیرعامل راه آهن جمهوری اس��امی ای��ران گفت: عملیات 
احداث خط آهن سریع السیر مس��یر تهران – قم – اصفهان 
به طول 412 کیلومتر در دس��ت اقدام قرارگرفته و هم اکنون 
پیش��رفت فیزیکی زیرس��ازی این پروژه به حدود 70 درصد 

رسیده است.
 محسن پورسید آقایی در س��مینار بین المللی امور مسافرین 
و سیستم های ریلی سریع الس��یر افزود: با بهره برداری از این 
پروژه ملی زمان جابه جایی مس��افر بین تهران تا اصفهان به 
کمتر از 2 س��اعت خواهد رس��ید و برنامه حرک��ت این قطار 
در ای��ن محور بر مبن��ای س��رعت 300 کیلومتر بر س��اعت 

برنامه ریزی شده است.
معاون وزی��ر راه و شهرس��ازی در ادامه افزود: برقی ش��دن و 
سریع السیر ش��دن محور تهران – مشهد هم اکنون در دست 
اقدام قرارگرفته اس��ت، به طوری که با بازس��ازی و بهس��ازی 
زیربنا و تأمین ناوگان موردنیاز طی چهار سال آینده این مسیر 

پرتردد کشور به بهره برداری می رسد.
مدیرعامل راه آهن جمهوری اسامی ایران درعین حال تصریح 
کرد: توس��عه راه آهن یکی از آرزوهای ب��زرگ و ملی برای هر 
کشوری است و قطارهای سریع الس��یر این مزیت قابل توجه 
رادارند ک��ه آلودگی کمتری نس��بت به خ��ودرو و هواپیمابر 

محیط زیست می گذارند.

دوره سرشماری نفوس و مسکن 
دوباره 10 ساله شد

رئیس مرکز آمار ایران از تغییر مجدد دوره سرشماری نفوس 
و مسکن از پنج به 10 سال خبر داد و گفت: سرشماری نفوس 
و مس��کن در تمام دنیا معموالً در دوره های 10 ساله صورت 
می گیرد و ما تنها در یک دوره سرش��ماری را پنج س��اله اجرا 

کردیم.
ع��ادل آذر، اظهار داش��ت: از قدیم ت��ا امروز اکثر کش��ورها 
سرشماری را 10 ساله اجرا می کنند و به دالیلی در دولت قبل 
مسئوالن دولت به این تحلیل رسیدند که نیازمند دسترسی 
سریع تر به اطاعات هستند و دوره سرشماری را کوتاه کردند.

به گفته وی، به س��بب اینکه هزینه سرش��ماری بسیار زیاد 
است، دوره سرش��ماری را مجدداً 10 س��اله تعریف کردیم و 

اجرا خواهیم کرد.
عادل آذر بابیان اینکه در سرش��ماری نفوس و مس��کن سال 
90، حدود 7 هزار نفر آمارگیر فعالی��ت کردند، افزود: هزینه 
مس��تقیم سرش��ماری این س��ال حدود 100 میلیارد تومان 
برآورد ش��د که به همین میزان به طور غیرمس��تقیم هزینه 

شده است.

 کاهش 40 درصدی برداشت گندم 
در مبارکه

مسئول زراعت جهاد کشاورزی شهرس��تان مبارکه گفت: با 
ادامه خشکسالی برداشت گندم در شهرستان مبارکه کاهش 

40 درصدی داشته است.
مظفر مرادی اظهار کرد: امسال با عملیات برداشت گندم در 
سطح 2 هزار و 500 هکتار با متوسط عملکرد 4 هزار و 300 
کیلوگرم شاهد تولید 10 هزار و 750 تن گندم در شهرستان 

مبارکه هستیم.
وی اذعان کرد: ادامه خشکس��الی و کاهش منابع آبی تولید 
گندم را به شدت تحت تأثیر قرار داده و نسبت به سال نرمال و 

آبی شاهد کاهش 40 درصدی تولید بوده ایم.
مسئول زراعت جهاد کشاورزی شهرستان مبارکه در خصوص 
کاهش شدید 40 درصدی برداشت گندم در سال جاری اظهار 
کرد: عاوه بر اینکه 750 هکتار از مزارع گندم مورد چرای دام 
قرار گرفت، افت و کاهش 5 درصدی عملکرد محصول در واحد 
سطح و همچنین کاهش 37/5 درصدی سطح زیر کشت گندم 
در مقایسه با سال نرمال و آبی از اثرات خشک سالی و کمبود 
منابع آبی و تأمین آب آبیاری در س��ال زراعی جاری هست و 
استمرار پدیده خشکسالی کشاورزان را جهت آبیاری مزارع با 

مشکل مواجه نموده است.

شهرضا 3500 بیکار دارای مدرک 
کارشناسی دارد

 فرماندار ش��هرضا گفت: تثبیت نرخ ارز و کاهش نرخ تورم از
 44 درص��د ب��ه 25 درصد مهم تری��ن دس��تاوردهای دولت 
در عرصه اقتصادی اس��ت، اما هم��راه با ادام��ه روند کاهش 
 نرخ تورم تا پایان امس��ال نرخ تورم به زی��ر 20 درصد خواهد

رسید.
سید رضا عقدایی، با گرامیداش��ت هفته دولت و یاد و خاطره 
ش��هیدان رجایی و باهنر، سیاس��ت دولت یازده��م را ایجاد 
آرامش سیاسی و نش��اط اجتماعی در جامعه دانست و اظهار 
 کرد: دولت یازدهم با ش��عار اعتدال و با پش��توانه مردمی در

 24 خردادماه 92 بر سرکارآمد و سیاست اصلی خود را پرهیز 
از تندروی ها در امور اجرایی قرارداد.

 این دولت ت��اش دارد تا با پرهی��ز از جنجال آفرینی و ایجاد 
 جو رفاقت و برادری در امور بهتری��ن خدمات را به مردم ارائه 

دهد.
عقدایی ابراز امیدواری کرد با درای��ت و تدبیر دولت جدید و 
اس��تفاده از رهنمودهای مقام معظم رهبری، نظم اس��امی 
 و جامعه و م��ردم آین��ده ای روش��ن و امیدبخ��ش خواهند

 داشت.
وی رفع معضل بیکاری را ازجمله اهداف کان دولت برشمرد 
و تصریح کرد: در س��ال گذش��ته ناحیه مقاومت بسیج سپاه 
ش��هرضا با اختصاص مبلغی حدود 13 میلیارد ریال و ایجاد 
117 شغل توانست جایگاه سوم اس��تان را به خود اختصاص 

دهد.
فرماندار شهرضا ادامه داد: در شهرضا حدود 3500 نفر بیکار 
دارای مدرک کارشناسی ورقمی در همین حدود بیکار دارای 
مدارک زیر کارشناس��ی وجود دارد که این امر ضرورت اتخاذ 
تدابیری در راس��تای ایجاد طرح های اش��تغال زایی و توسعه 

آن ها را نشان می دهد.

4
بازدیدازاجرایشبکهفاضالبنجفآباد

جهت هماهنگی بیشتر در اجرای سریع فاضاب شهر نجف آباد ابو ترابی نماینده مردم شهرستان های 
نجف آباد و تیران و کرون همچنین رئیس و اعضای شورای اسامی و شهردار نجف آباد به صورت جداگانه 
از محل آغاز عملیات لوله گذاری فاضاب شهر نجف آباد واقع در خیابان منتظری جنوبی بازدید نمودند.
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با توجه ب��ه رکود موجود در ب��ازار و تمایل پائی��ن مردم به 
خرید خ��ودرو باقیمت های ب��اال، کاهش 2 ت��ا 3 درصدی 
قیمت کارخان��ه ای خودروها نیز باعث رونق ب��ازار خودرو 
 نش��د و تأثی��ر قابل توجهی ب��ر تقاض��ای خری��د خودرو 

نداشت.
این در حالی است که در سال های گذشته معموالً تابستان 
فصل خوبی ب��رای خریدوفروش خودرو ب��وده و رونق بازار 
خودرو را شاهد بودیم.در حال حاضر بسیاری از خریداران 
در انتظار کاهش قیمت خودرو هستند تا بتوانند برای خرید 

اقدام کنند و همین مسئله رکود موجود در بازار را افزایش
داده است. 

همین مس��ئله قیمت برخی خودروه��ا را در حد ناچیزی 
کاهش داده است.

بر این اساس، قیمت هر دستگاه پژو 206 تیپ 5 با کاهش 
قیمت 400 هزارتومانی به 37 میلی��ون و 600 هزار تومان 

رسیده است.
 قیم��ت پ��ژو 405 بنزین��ی ت��ک ایرب��گ ب��ا اف��ت 
300 هزارتومان��ی در ب��ازار ب��ه 28 میلی��ون و 700 هزار 
توم��ان رس��یده و ن��وع 2 ایرب��گ ای��ن خ��ودرو نی��ز به 
 قیم��ت 30 میلی��ون و 400 هزار توم��ان در ب��ازار معامله

 می شود.
تندر 90 م��دل E1 ایران خودرو ب��دون تغییر قیمت طی 
هفته های اخیر، در ب��ازار 35 میلی��ون و 700 هزار تومان 
 معامله می ش��ود که تغییری نس��بت به روزهای گذش��ته

 نداشته است. 
مدل E2 این خ��ودرو نیز ب��ا افزای��ش 200 هزارتومانی، 
 ب��ه قیم��ت 38.5 میلی��ون توم��ان در ب��ازار معامل��ه

 می شود.
رکود در بازار خودرو درحالی که حاکم است که فعاالن این 
بازار معتقدند با توجه به نزدیک ش��دن به نیمه دوم سال، 
بازار خودرو زودتر از سال های قبل به خوابی زمستانی فرو 

خواهد رفت.
 ای��ن در حالی اس��ت ک��ه حرکت ب��ازار خ��ودرو در جاده 
مه آلود قیمت ها س��ر گذش��ت نامعلومی را ب��رای فعاالن 
این ب��ازار و مصرف کنندگان رقم زده اس��ت چالش��ی که 
 چند ط��رف دع��وا در زمی��ن مص��رف کنن��دگان انجام 

می دهند 

معاون ش��یات و امور آبزیان جهاد کش��اورزی اس��تان 
اصفهان گفت: جهاد کش��اورزی اس��تان ب��دون افزایش 
تعداد اس��تخر و واحده��ای تولیدی و آب، تنه��ا با انجام 
 روش ه��ای مکانی��زه، تولی��د ماه��ی ق��زل آال را افزایش

 می دهد.
مجتبی فوقی، اظهار ک��رد: ماهی هایی که در دمای کمتر 
از 20 درجه رش��د می کنن��د، در گروه ماهیان س��ردابی 
ق��رار می گیرند که تح��ت عن��وان خان��واده آزادماهیان 
مطرح می ش��وند و گونه غالب پرورش��ی آن ها، قزل آالی 
 رنگین کم��ان اس��ت ک��ه می ت��وان گف��ت ای��ن ماهی
  100 درصد ماهی پرورش��ی ایران را ب��ه خود اختصاص

 داده است.
فوقی بابیان اینک��ه حدود 80 درص��د ماهی های قزل آال 

در دو ش��هر س��میرم و فریدون ش��هر تولی��د می ش��ود، 
افزود: 26 واح��د فعال تولیدی در شهرس��تان س��میرم 
 و 16 واح��د فع��ال در شهرس��تان فریدون ش��هر وجود

 دارد.
وی به پروژه های دیگر جهاد کش��اورزی اس��تان اصفهان 
اش��اره و تصریح کرد: اس��تخرهای ذخیره آب کشاورزی 
در قالب طرح »بهره برداری بهینه از منابع آبی خرد«، در 
کنار فعالیت کش��اورزی یکتا دو تن ماهی قزل آال در سال 

تولید می کنند.
این کارشناس ارش��د تکثیر و پرورش آبزیان خاطرنشان 
ک��رد: ب��ا اس��تفاده از آب رودخان��ه و یا آب چش��مه در 
شهرس��تان های س��میرم و فریدون ش��هر، س��االنه 
 ح��دود 200 ت��ن ماه��ی ق��زل آال در ه��ر واح��د تولید

می شود.
اش�تغال 600 نف�ر در بخش تولی�د ماهی های 

سردابی
معاون شیات و امور آبزیان استان اصفهان به اشتغال زایی 
در حوزه تولید ماهیان س��ردابی اش��اره ک��رد و گفت: در 
بخش ماهی��ان س��ردابی در س��ال 92 ح��دود 600 نفر 
اشتغال مستقیم و غیرمستقیم داشته اند که از این تعداد 
482 نفر مربوط ب��ه واحدهایی می ش��دند که ماهی های 
قزل آالی پ��رواری تولید می کردند و ح��دود 120 نفر در 
 واحدهایی مش��غول بودند که بچه ماهی ق��زل آال تولید

 می کردند.

معاون شیالت و امور آبزيان جهاد استان خبر داد:

افزايش تولید قزل آال با روش مکانیزه
کاهش ۲00 تا 500 هزارتومانی قیمت خودروهای داخلی

بازار خودرو به استقبال خواب زمستانی رفت

رئیس اتحادی��ه چینی، بلور و لوس��تر اصفه��ان گفت: 
مصرف کنندگان داخلی نباید فریب ظاهر لوس��ترهای 
وارداتی به خصوص از کش��ور چین را بخورند چراکه این 
محصوالت به هیچ وجه کیفیت نداش��ته و یک بارمصرف 

هستند و از استاندارد کافی نیز برخوردار نیستند.
س��ید محمدرضا پاک نژاد در نشس��ت خبری نمایشگاه 
تخصصی لوس��تر و چراغ ه��ای تزیینی اظهار داش��ت: 
نمایش��گاه های مرتبط با ه��ر صنف به تقوی��ت جایگاه 
آن صنف کم��ک می کند و به همین دلیل نمایش��گاه ها 
بهتری��ن فرصت اس��ت که می ت��وان از نظ��رات اصناف 
مختلف در ارتق��ای تولی��دات و جایگاه آن��ان بهره مند 
ش��د.وی اظهار داش��ت: نمایش��گاه باید درروند اجرایی 
خود تجلی دهنده رویکرد دول��ت تدبیر و امید درزمینه 
خودکفایی باش��د چراکه تولید محصول داخلی عاوه بر 
جلوگیری از خروج سرمایه، از ورود کاالهای بی کیفیت 
ساخت خارج نیز جلوگیری به عمل خواهد آورد.رئیس 
اتاق اصناف اصفهان با اش��اره به این که اصناف مختلف 
باید پس از حضور در نمایش��گاه ها معای��ب خود را برای 
دوره ه��ای بعدی برط��رف کنند، اف��زود: مصرف کننده 
داخلی ناخودآگاه محصول ایرانی را با نمونه های خارجی 

می س��نجد و حق دارد ک��ه برای خرید ی��ک کاال نگران 
س��امتی خود و یا کیفیت جنس خریداری ش��ده باشد 
بنابراین تولیدکنندگان داخلی باید همه تاش خود را بر 
تولید محصوالت قابل رقابت با محصوالت خارجی متمرکز 
کنند.وی ضمن تأکید بر این که دولت باید تدبیری برای 
قوت بخش��ی به صنایع خرد اتخاذ کند، بیان داشت: اگر 
این وضع ادامه یابد به زودی ناامنی شغلی همه گیر شده 

و بیکاری در کشور به مرز هشدار می رسد.
عرصه رقابت بر تولیدکنندگان ايرانی تنگ ش�ده 

است
همچنین رئیس اتحادیه چینی، بلور و لوس��تر اصفهان 
گف��ت: مصرف کنن��دگان داخل��ی نباید فری��ب ظاهر 
لوس��ترهای وارداتی به خصوص از کشور چین را بخورند 
چراک��ه این محص��والت به هیچ وجه کیفیت نداش��ته و 
یک بارمصرف هستند.عباس کش��انی اظهار داشت: این 
اقام از اس��تاندارد کافی نیز برخوردار نیستند و تنها به 

دلیل ارزان بودن مورد استقبال واقع شده اند.
در ادام��ه احم��د حکیمی فر رئی��س اتحادی��ه ظروف 
پاس��تیکی و مامین اصفهان، نوس��انات شدید قیمت 
مواد اولیه را ضربه ای جبران ناپذیر برای صنعتگران این 
بخش خواند و گفت: این موضوع باعث شده عرصه رقابت 
بر تولیدکنندگان ایرانی تنگ ش��ود و به همین دلیل در 
حال حاضر با حجم عظیمی از واحده��ای غیرفعال و یا 

ورشکسته روبرو هستیم.
وی از استان خراس��ان رضوی به عنوان الگویی موفق 

برای غلبه بر این مش��کل یادکرد و اعام داش��ت: 
این اس��تان با تجمیع واحدهای کوچ��ک، برندها 
و محص��والت آن ها را به صورت یکج��ا برای بخش 

صادرات معرفی کرده و با عنوان محصوالت ساخت 
ایران در این زمینه فعالیت کرده اس��ت اما در دیگر 

استان ها وضعیت به جایی رسیده که تولیدکننده به جای 
گسترش فضای کس��ب وکار و توسعه، سرمایه خود را به 

سود دریافت می کند.بانک می سپرد و 
این دو نمایش��گاه تا 10 گفتنی اس��ت 
ه  ما ر یو ط��ی س��اعات بازدید ش��هر
حضور بی��ش از 110 16 الی 23 با 

در محل نمایش��گاه های مشارکت کننده 
لملل��ی  اس��تان واق��ع در پ��ل بین ا

ن  س��تا دایر است.شهر

رئیس اتحاديه چینی، بلور و لوستر اصفهان

لوسترهای وارداتی چین  يک بار مصرف  هستند

با نزدیک شدن ماه ش��هریور به نیمه دوم خود، بازار خرید 
لوازم التحری��ر، دفترچه های مدارس و کی��ف و کتاب داغ 
 ش��ده و تقریباً بازار خریدوفروش کاالهای��ی که به نوعی با

دانش آموزان و دانش��جویان س��روکار دارند، رونق گرفته 
اس��ت.قیمت دفترچه هایی ک��ه با جیب پدره��ا و مادرها 
همخوانی ندارددر این میان، قیمت برخ��ی از دفترچه ها 
به شدت باال است و برخی از آن ها با جیب مردم همخوانی 
ندارد، به این معنا که اگر به طور متوسط هر دانش آموز برای 
شروع مدرسه خود به 6 دفترچه نیاز داشته باشد و به طور 
متوسط قیمت هر دفترچه را 3500 تومان در نظر بگیریم، 
تنها برای یک دانش آموز، والدین باید 21 هزار تومان فقط 
برای خرید دفترچه هزینه کنند؛ بنابراین اگر قیمت کیف و 
کفش و خودکار و روپوش مدارس را نیز به آن اضافه کنیم، 
به طورقطع رقم باالیی باید به دانش آموزان اختصاص یابد.

درعین حال، مراکزی هم هس��تند که دفترچه های دولتی 
یا همان تنظیم ب��ازاری عرضه می کنند ک��ه قیمت آن ها 
به شدت پایین تر از قیمت سایر دفترچه های موجود در بازار 
است، اما به لحاظ کیفی، طبیعتاً از جنس کاغذ باکیفیتی 
نس��بت به آنچه در دفترچه های به اصطاح فانتزی دیده 
می شود، برخوردار نیستند.البته این نکته را نباید فراموش 
کرد که قیمت دفترچه های فانتزی که به قیمت گزافی در 
بازار به فروش می رسند، تنها به دلیل طراحی مناسبی است 

که بر روی آن ها انجام ش��ده است، البته بیشتر نیز بر طبق 
شخصیت های کارتونی غربی اس��ت و به صراحت می توان 
گفت که هیچ ط��رح ایرانی پس��ندیده ای در می��ان انواع 

طرح های موجود در بازار وجود ندارد.
بسته پايش بازار بازگشايی مدارس

درعین حال، مجتبی فراهانی از تدوین بس��ته پایش بازار 
به مناس��بت بازگش��ایی مدارس خبر می دهد و می گوید: 
بازرس��ان به تناوب به واحدهای صنفی و فروش��گاه های 

زنجیره ای سرکشی خواهند کرد تا نرخ ها را کنترل کنند.
معاون بازرس��ی س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و 
تولیدکنندگان می افزاید: بس��ته پایش بازار به 31 استان 
کش��ور اباغ ش��ده و همزمان با اوج تقاضاه��ای این ایام 
بازرسی ها نیز به اوج می رسد. این در حالی است که تمرکز 

بازرسی ها در نیمه دوم شهریورماه خواهد بود.
قیمت دولتی انواع دفترچه های مدارس

بررسی های میدانی نش��انگر این اس��ت که دفترچه های 
دولتی در فروشگاه های نیمه دولتی همچون سپه و شهروند 
و رفاه عرضه می شود که بر این اساس، قیمت هر دفترچه 
80 برگ تنظیم بازاری 1100 توم��ان، دفترچه 60 برگ 
تنظیم بازاری 850 تومان و دفترچ��ه 40 برگ دولتی نیز 

570 تومان است.
قیمت بازار آزاد انواع دفترچه های فانتزی

بررسی های میدانی از چندین مغازه و فروشگاه سطح شهر 
نشانگر این است که مغازه های سطح شهر از فروش کمتری 
نسبت به فروش��گاه ها برخوردار هستند و به همین دلیل، 
آن ها نیز رو ب��ه فروش های فوق الع��اده آورده اند و اگرچه 
ممکن اس��ت که تنها فروش��نده لوازم التحریر نباشند، اما 

تاش دارند تا با نصب پارچه 
نوشته یا کاغذهایی قیمت ها 
را در معرض دید عموم قرار 
دهند تا مردم تشویق شده و 
نسبت به قیمت های آن ها 
آگاه��ی یابند.هم اکن��ون 
قیمت هر دفترچه 60 برگ 
نیمه فانتزی 2300 تومان، 
80 ب��رگ نیم��ه فانت��زی 
3500 توم��ان و 100 برگ 
نیمه فانتزی 4500 تومان 
اس��ت. همچنی��ن قیمت 
هر دفتر 200 ب��رگ نیمه 
فانتزی نی��ز 6000 تومان 
 اس��ت.قیمت ه��ر دفترچه

 60 ب��رگ فانتزی گاس��ه 
 3000 تومان، 80 ب��رگ فانتزی گاس��ه 4000 تومان و 
200 برگ س��یمی مرغوب نیز 8000 هزار تومان اس��ت.

همچنین قیمت هر خ��ودکار ایران��ی 1000 تومان و هر 
 خودکار خارجی 2000 تومان اس��ت؛ قیمت م��داد اتود

 3600 تومان، قیمت مداد 1000 تومان، قیمت پاک کن 
600 تومان، قیمت دفترچه یادداشت فانتزی 1600 تومان 
اس��ت. قیمت هر برگ��ه A4 نیز 50 تومان اس��ت. قیمت 
هر دفترچه فانتزی نقاش��ی نیز 3000 تومان و قیمت هر 

دفترچه زبان انگلیسی فانتزی نیز 3500 تومان است.
نرخ سبد مايحتاج يک دانش آموز ايرانی

اگر به طور متوسط یک دانش آموز ایرانی به دو عدد خودکار، 
یک عدد مداد اتود، یک ع��دد پاک کن، یک دفترچه 200 
برگ، دو دفترچه 100 برگ، ی��ک دفترچه 80 برگ و دو 
دفترچه 60 برگ، یک دفترچه نقاشی، یک کیف باقیمت 
به طور متوسط 40 هزارتومانی، یک کفش به طور متوسط 
30 هزارتومانی نیاز داشته باش��د و یک روپوش مدرسه به 
قیمت متوس��ط 30 هزارتومانی نیز در کنار این مایحتاج 
باشد، یک دانش آموز ایرانی به طور متوسط به 133 هزار و 

200 تومان هزینه نیاز دارد.

تب قیمتها، جیب والدين را می سوزاند

حکایتجیبخاکستریوخواستههایصورتی
پشت پرده تحريم های مالی 

جديد علیه ايران
درحالی ک��ه» ی��و اس ای ت��ودی« ب��ه نق��ل از 
دیپلمات های غربی از پیشرفت مذاکرات هسته ای 
و احتمال برداشته شدن گس��ترده تحریم ها خبر 
می دهد، آمریکا شماری از افراد و شرکت های ایرانی 
و خارجی، بانک ها و ایرالین های ایرانی را به دلیل 

نقض تحریم های ایران تحریم کرد.
خبرگزاری انگلیس��ی رویترز در گزارشی نوشت: 
مقامات آمریکایی با این اقدام این پیام را ارس��ال 
کردند که باوجود ادامه مذاکرات بین المللی برای 
کاهش تحریم ها در قبال موافقت ایران برای محدود 
کردن فعالیت هسته ای، هیچ راه فراری از تحریم ها 

وجود ندارد.
وزارت خزان��ه داری آمری��کا ش��ماری از اف��راد و 
شرکت ها را با این ادعا که به برنامه های هسته ای 
و موشکی ایران، فرار از تحریم های قبلی و حمایت 

از تروریسم کمک کرده اند، مورد تحریم قرارداد.
شرکت هایی که تحریم شدند ش��امل بانک آسیا، 
معراج ایر و شرکت کشتیرانی لیسام مارین سرویسز 
هستند. شرکت های باری معراج ایر و کاسپین ایر 
متهم شده اند به سوریه و مناطق دیگر برای کمک 
به دولت اسد و گروه های ترور محموله هایی را حمل 
کرده اند.ش��رکت های دیگر که هدف تحریم های 
جدید ق��رار گرفتند ش��رکت ترکی��ه ای پایونیز 
لجستیکس و شرکت تایلندی "هواپیمایی آسیایی 
لجستیک" بودند که متهم شدند برای هواپیمایی 
تحریم شده ماهان قطعات و لوازم هواپیمایی فراهم 
کرده ان��د.وزارت خزانه داری آمریکا بانک آس��یا را 
که مس��تقر در مسکو اس��ت متهم کرد نام خود را 
تغییر داده است تا ارسال بیش از 13 میلیون دالر 
آمریکا از روسیه به ایران را تسهیل کند. این بانک 
از سال 2013 با بانک توسعه صادرات ایران که در 
اکتبر سال 2008 تحریم داشت، همکاری داشت.

پنج بانک دیگری ک��ه به عنوان مؤسس��ات مالی 
ایرانی ش��ناخته ش��دند هدف تحریم های آمریکا 
قرار گرفتند. این بانک ها ش��امل بانک خاورمیانه، 
بانک قوامین، بانک قرض الحس��نه رسالت، بانک 
بین المللی کیش و بانک کفالت که در تاجیکستان 
مستقر است، هستند.مقامات بلندپایه دولت آمریکا 
اظه��ار کرده اند بیش از 60 فرد و ش��رکت از زمان 
توافق طرفین برای برگزاری مذاکرات هس��ته ای 

جامع، هدف تحریم ها قرارگرفته اند.

والدين بايد ۲1 هزار 
تومان فقط برای خريد 
دفترچه هزينه کنند؛ 

بنابراين اگر قیمت 
کیف و کفش و خودکار 

و روپوش مدارس را 
نیز به آن اضافه کنیم، 
به طورقطع رقم بااليی 

بايد به دانش آموزان 
اختصاص يابد



یادداشت

     برنامه نقد کتاب به صورت ساده و قابل فهم از سوی کتابخانه رودکی، وابسته به سازمان 
فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان ویژه کودکان برگزار می شود.  وی در ادامه افزود: 
این برنامه تا ۲۰ شهریورماه ادامه داشته و در آن کودکان با شیوه های نقد کتاب به صورت 

ساده و قابل فهم آشنا می شوند. 
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کودکانبهنقدوبررسیکتابمینشینند
هفتیادداشت

 64 کشور به جشنواره فیلم 
کودک و نوجوان می آیند

در این دوره از جش��نواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان 619 
اثر از ایران و 63 کشور جهان در بخش اصلی سینمای ایران، 

بین الملل و بخش های ویژه جشنواره به نمایش درمی آید.
با توجه به اتم��ام مهلت ارس��ال آثار متقاضیان در بیس��ت و 
هش��تمین دوره جش��نواره فیلم کودک و نوج��وان مجموعاً 
619 اثر از ایران و 63 کش��ور جهان برای دریافت پروانه های 
زرین بخش های اصلی و همچنین نمایش در سایر بخش های 

جشنواره حضور دارند.
بیست و هشتمین جش��نواره بین المللی فیلم های کودکان و 

نوجوانان از 11 تا 14 مهرماه در اصفهان برگزار خواهد شد.

تولید سریال »کریمه« با موضوع 
زندگی حضرت فاطمه معصومه)س(

سریال تلویزیونی »کریمه« با محوریت زندگی حضرت فاطمه 
معصومه)س( در مرکز سیما فیلم تولید می شود.

طرح این مجموعه تلویزیونی از یک سال پیش مطرح شد و در 
جلسات متعددی که با حضور آیت اهلل سعیدی تولیت محترم 
آس��تان مقدس��ه حضرت معصومه )س( ، محمدرضا معصوم 
زادگان رییس مرکز سیما فیلم و جمعی از کارشناسان برگزار 
شد ابعاد مختلف این طرح بررسی شد و در حال حاضر مراحل 
تحقیق کار آغازشده است.بنابراین گزارش، قصه روایتگر مسیر 
حرکت حضرت معصومه )س( از مدینه به سمت طوس است 
اما با رویکردی سیاس��ی، اجتماعی به ای��ن معنی که حرکت 
صرفاً” به خاطر دل تنگی یک خواهر نس��بت به برادر نیس��ت 

بلکه حرکتی زینب گونه است.
در حال حاض��ر علیرض��ا محم��ودی به عنوان نویس��نده اثر 
معرفی ش��ده اس��ت و حس��ین صابری تهیه کنندگی آن را بر 
عهده دارد.»کریمه« در ۲6 قس��مت 5۰ دقیق��ه ای در گروه 

زنجیره های تلویزیونی سیما فیلم تولید خواهد شد.

سوریه میزبان جشنواره بین المللی 
فیلم مقاومت می شود

کش��ور س��وریه همزمان با برگزاری س��یزدهمین جشنواره 
بین الملل��ی فیلم مقاومت ای��ن رویداد س��ینمایی را میزبانی 
می کند.بخش چشم انداز سینمای مقاومت امسال همزمان با 
برگزاری جشنواره قرار است در چند کشور آسیایی و اروپایی 
برگزار شود و تاکنون برگزاری این رویداد در چند کشور قطعی 
شده است.این بخش جشنواره باهدف معرفی و شناسایی هنر 
و س��ینمای مقاومت و پایداری جهان اسالم و نشان دادن افق 
نیازها و ضرورت ها از دو دوره گذش��ته پیش بینی ش��ده که با 
روند موفق دوره های پیش��ین قرار است در دوره سیزدهم هم 
این بخش در قال��ب هفته های فیلم مقاومت در دیگر کش��ور 

برگزار شود.

اما هدف اصلی این نوش��ته بررس��ی هزینه هایی 
اس��ت ک��ه بس��یاری از کس��انی ک��ه س��ودای 
خوانندگی را در س��ر می پروراندند، برای ساخت 
 یک آهن��گ و ی��ک آلب��وم موس��یقی متحمل 

می شوند.
»آیا به دنبال س��اخت و تهیه آهنگ یا آلبوم پاپ 
هستید ولی در بازار کنونِی موسیقی و هزینه های 
سرسام آور، سفارِش یک تَِرک موسیقی به صورت 
کامل برای شما مقدور نیس��ت؟ آیا عالقه مند به 
شروع خوانندگی هستید ولی هنوز فرصتی برای 
آن نیافته اید؟ مایلید با هزینه ای مختصر توانایی 
خود را در خوانندگ��ی بیازمایید؟ آیا هزینه برای 
جمع آوری یک آلبوم در ش��رایط فعلی برای شما 
دشوار است؟ اگر واقعاً این گونه است بیشتر از این 
فرصت را از دست ندهید .. در هر سطح از موسیقی 

که باشید )از مبتدی تا حرفه ای( تیم ما پیشنهاد 
مناسبی برای شما خواهد داشت«

این یک نمونه از تبلیغات اس��تودیوهای ساخت 
و تولید موس��یقی ب��رای جذب جوان��ان جویای 
نام اس��ت. اما ش��اید جالب باش��د که بدانید یک 
 خواننده چه هزینه هایی را برای ضبط یک آلبوم 

می کند.
گام اول؛ آهنگساز

ش��اید اولین قدم برای س��اخت یک آلبوم یا یک 
آهنگ پیدا کردن یک آهنگس��از باشد. اما سؤال 
اینجا اس��ت که آهنگس��ازان معموالً چقدر برای 
کارش��ان دس��تمزد می گیرند؟ در بازار س��اخت 
موس��یقی معموالً آهنگسازان س��ه رتبه دارند؛ 

آهنگسازان درجه یک، درجه دو و درجه سه!
بیشتر جوانان به دلیل مسائل مادی به آهنگسازان 

درجه س��ه مراجع می کنند. برای آگاه ش��دن از 
قیم��ت روز س��اختن آهنگ ب��ا چند اس��تودیو 
موسیقی تماس می گیرم. وقتی به عنوان خبرنگار 
خودم را معرفی می کنم؛ ترجیح می دهند صحبت 
نکنند و یا از اعالم قیمت ه��ا طفره می روند. برای 
بار دوم با یک اس��تودیو تماس می گیرم و این بار 
خ��ودم را متقاض��ی معرفی می کنم. از مس��ئول 
استودیو می پرسم برای ساخت یک آهنگ چقدر 
باید هزینه کنم. با چند اس��تودیوی دیگر تماس 
می گیرم و متوسط دس��تمزد آهنگس��از تقریباً 

مشخص می شود:
دس��تمزد آهنگساز درجه س��ه برای ساخت یک 

قطعه از ۲5۰ تا 8۰۰ هزار تومان
 دس��تمزد آهنگس��از درجه دو برای ساخت یک 

قطعه از 1 تا 3 میلیون تومان

 دستمزد آهنگس��از در جه اول برای ساخت یک 
قطعه از 4 تا 1۰ میلیون تومان
گام دوم؛ شعر و ترانه

بع��د از انتخاب آهنگس��از نوبت به ش��عر و ترانه 
می رس��د! که البته بیش��تر مواقع خود مس��ئول 
اس��تودیو ی��ا آهنگس��از چن��د ش��عر و ترانه در 
جیب دارن��د و از ای��ن طریق هم پول��ی به جیب 
می زند. اما معموالً برای خواننده های غیرحرفه ای 
یک ترانه از 1۰۰ تا 4۰۰ خرج برمی دارد. اما اگر 
بخواهن��د از ترانه س��راهایی بن��ام و اصطالحات 
برند اس��تفاده کنند، باید از 1 تا 5 میلیون تومان 

هزینه کنند!
گام سوم؛ استودیو

هزینه های اس��تودیو معموالً س��اعتی محاسبه 
می ش��ود. اس��تودیو اگر منصفانه بخواهند عمل 
کنند باید ساعتی 1۰ تا 3۰ هزار تومان بگیرند. اما 
زمان ساختن یک آهنگ در استودیو بسته به نوع و 
سازبندی و استفاده از نوازنده و ... متغیر است. مثاًل 
ممکن اس��ت یک قطعه را ظرف دو ساعت ضبط 
کرد و درعین حال ممک��ن ضبط یک قطعه دیگر 
1۰ ساعت یا بیشتر به طول بیانجامد. اما معموالً 
میانگین ضبط یک آلبوم در اس��تودیو بین 6۰ تا 

1۲۰ ساعت زمان می برد. 
البت��ه میک��س و مس��ترینگ کار ه��م ب��رای 
 خواننده ه��ای آمات��ور بر عه��ده خود اس��تودیو

 است.
گام چهارم؛ نوازنده

استفاده از نوازنده یکی دیگر از هزینه هایی است 
که کسانی می خواهند خواننده شوند باید متحمل 
شوند. دستمزد نوازنده هم که قاعدتاً بنا بر کیفیت 
کار او تعریف می شود. اما دستمزد نوازنده معموالً 
به دو روش محاسبه می شود؛ بعضی از نوازندگان 
ساعتی دستمزد می گیرند که معموالً از ۲۰۰ تا 1 
میلیون تومان است. بعضی دیگر از نوازندگان اما 

قطعه ای حساب می کنند!
گام آخر؛ ارشاد

این مراحل که طی شد، آهنگ یا آلبوم آماده شده؛ 
اما اتفاقاً مرحله اصلی کار بعد از آماده ش��دن اثر 
اس��ت! چراکه خواننده باید مراحل گوناگونی را 

برای کس��ب مجوز در راهروهای دفتر موسیقی 
طی کند ک��ه معموالً ه��م هزینه بر اس��ت. البته 

اگر اث��ر موفق به 
کس��ب مجوز هم 
شد، باز کار پایان 
نمی یاب��د و ت��ازه 
نوب��ت ب��ه بحث 
تکثیر و پخش و ... 
و البته تبلیغات که 
نکته کلیدی برای 
رسیدن به شهرت 

است، می رسد.
د  ر و آ ب�ر
هزینه س�اخت 

یک آلبوم
محاس��باتی  ب��ا 
بررس��ی هایی  و 
ک��ه انجام ش��د، 

مش��خص 
ش��د که ی��ک هنرج��و ب��رای تولید ی��ک آلبوم 
پاپ حرف��ه ای )8 ت��ا 1۲ قطعه( بای��د هزینه ای 
 بی��ن 6۰ ت��ا 1۰۰ میلی��ون توم��ان را متحمل

 شود. 
ام��روز کم نیس��تند کس��انی که برای رس��یدن 
به این موفقیت دس��ت ب��ه ه��ر کاری می زنند و 
حاضرند زندگی ش��ان را ب��ه حراج بزنن��د تا نور 
ش��هرت بر صورتش��ان بتاب��د. خیل��ی از جوانی 
که ب��ه دنبال موس��یقی هس��تند فق��ط عطش 
ش��هرت دارند اما ع��ده دیگری هم هس��تند که 
ذات��اً اهل هن��ر هس��تند و روحیه هن��ری دارند 
 و به همین واس��طه هم ب��ه این ورطه کش��انده 

می شوند.
 در مواردی خوانندگانی هم بودند که میلیون ها 
هزین��ه کرده ان��د و به ه��ر طریقی ممک��ن وارد 
دنیای هنر ش��دند و البته امروز پشیمان شده اند؛ 
ش��اید آن ها هم اکنون مانند من این بیت صائب 
تبری��زی را زمزم��ه می کنن��د: »روزی که برف 
 سرخ ببارد از آسمان/ بخت س��یاه اهل هنر سبز 

می شود«

چند میلیون برای خواننده شدن باید هزینه کرد؟

زدنچوبحراجبهزندگیبرایخوانندگی

شاید اولین قدم برای ساخت یک آلبوم یا یک آهنگ، پیدا کردن یک آهنگس�از باشد. اما سؤال اینجاست که آهنگسازان معموالً چقدر 
برای کارشان دستمزد می گیرند؟ در بازار ساخت موسیقی معموالً آهنگسازان سه رتبه دارند؛ آهنگسازان درجه یک، درجه دو و درجه سه!
روزگاری همه جوان هایی که اندکی روحیه هنری داش�تند، آسان ترین راه برای وارد ش�دن به دنیای هنر را سینما و بازیگری می دیدند؛ 
جوان هایی که فوج فوج به سراغ کالس های بازیگری هنرپیش�ه ها می رفتند و به دنبال روزنه ای برای ورود شهرت و محبوبیت بودند. اما 
حاال داستان کمی تغییر کرده است! اآلن موسیقی آسان ترین راه برای ورود به دنیای هنر محسوب می شود. پیدا کردن دالیل این موضوع 

و آسیب شناسی آن، فرصتی جداگانه را می طلبد که در آینده و در مجالی مناسب به این موضوع هم خواهیم پرداخت. 

امروز کم نیستند 
کسانی که برای 
رسیدن به این 
موفقیت دست 

به هر کاری 
می زنند و حاضرند 

زندگی شان را 
به حراج بزنند 

تا نور شهرت بر 
صورتشان بتابد

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

مفاد آرا                                       
201 آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره
سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  »قانون  آراء  مفاد  آگهی 
رسمی« که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقردراداره 
ثبت اسناد و امالک زواره صادر گردیده ودر اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت 
به فاصله ی 15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی می شودو در 
روستاها عالوه بر انتشار آگهی،رای هیات باحضورنماینده شورای اسالمی روستا در 
محل الصاق نماید تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در شهرها 
از تاریخ انتشار اگهی و در روستا از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خودرا به اداره ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
این  نمایند،در  تسلیم  ثبت زواره  اداره  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  گواهي  و  نموده 
صورت اقدامات ثبت  موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است.در صورتی که اعتراض 
به دادگاه عمومی  تقدیم دادخواست  یا معترض،گواهی  قانونی واصل نگردد  در مهلت 
محل راارائه نکند ،اداره ثبت زواره مبادرت به صدور سندمالکیت می نماید. صدور سند 

مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
عابدینی  مجتبی  آقای   –  93/05/14 مورخ   139360302021000571 شماره  1-رای 
احداثی  یکبابخانه  از  قسمتی  ششدانگ   0384534724 ملی  بشماره  حسینعلی  فرزند 
برروی قسمتی از پالک شماره 2336 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
از شهرداری  به مساحت 218/83 متر مربع خریداری رسمی  ثبت اصفهان  بخش 17 

زواره.
میرزائی  حسین  آقای   –  93/05/14 مورخ   139360302021000572 شماره  رای   -2
فرد کچورستاقی فرزند محمد بشماره ملی 1189573733 ششدانگ یکبابخانه احداثی 
برروی قسمتی از پالک 1975فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 
17 ثبت اصفهان به مساحت 393/10 متر مربع خریداری رسمی از ورثه حسین بهشتی 
اله ومحمدمهدی واحمد وبتول( شهرت همگی بهشتی  ومحمد داودی زواره و)حشمت 

وسید اسماعیل احمدی.
 3- رای شماره 139360302021000573 مورخ 93/05/14 – خانم اعظم نساجی فرزند 
از  قسمتی  برروی  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ   1189597667 ملی  بشماره  غالمرضا 
ثبت  اصلی دهستان گرمسیر بخش 17  زواره 16  در  واقع  فرعی  پالک شماره 1815 

اصفهان به مساحت 175/70 متر مربع خریداری رسمی از مرتضی محرابیان.
4- رای شماره 139360302021000575 مورخ 93/05/14 – خانم اقدس عامری درقه 
فرزند ناصرقلی بشماره ملی 1189143429 ششدانگ یکبابخانه )به استثنای بهاء ثمنیه 
اعیانی( احداثی برروی قسمتی از مزرعه برکی 96 اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت 

اصفهان به مساحت 984/70 متر مربع خریداری عادی از شرکت اریکه عامریان رضا
5- رای شماره 139360302021000576 مورخ 93/05/14 – آقای پرویز عامری برکی 
فرزند محمد بشماره ملی 0042367281 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از 
مزرعه برکی 96 اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 407/70 متر 

مربع خریداری رسمی از محمد عامری برکی.
6- رای شماره 139360302021000577 مورخ 93/05/14 – آقای حسین عامری فرد 
فرزند تاج محمد بشماره ملی 1189243148 ششدانگ یکبابخانه )به استثنای بهاء ثمنیه 
اعیانی( احداثی برروی قسمتی از مزرعه مزدآباد باال 17 اصلی دهستان سفلی بخش 17 

ثبت اصفهان به مساحت 654/30 متر مربع موروثی از تاج محمد عامری.
7- رای شماره 139360302021000578 مورخ 93/05/14 – آقای حسن ناجی زواره 
فرزند علی مدد بشماره ملی 1188901079 ششدانگ یکباب مرغداری احداثی برروی 
به  اصفهان  ثبت   17 بخش  گرمسیر  دهستان  اصلی   30 آباد  عباس  مزرعه  از  قسمتی 

مساحت 10118/75 متر مربع که بنام نامبرده تقاضای ثبت شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/05/25                                                                                                                                                

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/06/09                                
 ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره      

ابالغ وقت رسیدگی
 667 در خصوص پرونده کالسه 633/93 خواهان هادی بوسعیدی با وکالت آقای علی شیرزاده

دادخواستی مبنی بر مطالبه چک و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و غیره به طرفیت 
ساعت   93/7/15 مورخ  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  نصراصفهانی  حامد 
تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهواللمکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  12ظهر 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  دو شورای حل  مجتمع شماره  آتشگاه  خیابان  ابتدای 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
2 شورای حل  مجتمع شماره  8 حقوقی  میشود. شعبه  اتخاذ  مقتضی  و تصمیم  تلقی 

اختالف اصفهان 
آگهی افزایش سرمایه

–سهامی خاص بشماره ثبت 111  افزایش سرمایه شرکت  چکاوک دانه زواره  آگهی 
وشناسه ملی 14003629934 به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده وهیات 
صدور  طریق  واز  نقدی  واریز  محل  از  شرکت  93/6/5و93/6/7سرمایه  مورخ  مدیره 
سهام جدید از مبلغ 20000000ریال به مبلغ 3500000000ریال افزایش یافت وماده 5 
اساسنامه به شرح ذیل اصالح شد:سرمایه 3500000000 نقدی است که به 17500سهم 
شماره  گواهی  موجب  وبه  شده  تقسیم  200000ریال  ارزش  به  هریک  بانام  عادی 
019/2718-93/6/6بانک کشاورزی شعبه اردستان افزایش سرمایه به حساب شرکت 
اسناد  ثبت  اداره  رئیس  فدایی  اله  ذبیح   .http://irsherkat.ssaa.irاست گردیده  واریز 

وامالک زواره- سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
احضار متهم

 9109980364801954 پرونده:  شماره   9310100353402694 ابالغیه:  شماره   672
علی  برای   9109980364801954 کالسه  پرونده  در   930459 شعبه:  بایگانی  شماره 
جانثاری و حمید جانثاری و مجتبی جانثاری به اتهام ایراد جرح عمدی با قداره و ضرب 
و جرح عمدی و مشارکت در نزاع دسته جمعی منجر به نقص عضو تقاضای کیفر نموده 
که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1393/08/07 
دسترسی  وعدم  بودن  مجهول المکان   به  عنایت  با  است.  گردیده  تعیین   11:00 ساعت 
به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی 
مطابق  حضور  عدم  صورت  در  است  بدیهی  گردد  حاضر  دادگاه  در  مقرر  وقت  در 
عمومی  108دادگاه  شعبه  م الف:13814  آمد.  خواهد  عمل  به  غیابی  رسیدگی  مقررات 

کیفری شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

بر  مبنی  دادخواستی  طالئی  علی  خواهان   927/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   673
مورخه  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  شیری  محمدعلی  طرفیت  به  مطالبه 
93/7/16 ساعت 11/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:13787 شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

674 در خصوص پرونده کالسه 93-866 خواهان علیرضا نصراصفهانی دادخواستی 
رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  سندگانی  رفیعی  مسلم  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی 
برای روز یک شنبه مورخ 93/7/27 ساعت 9/30صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
واقع در  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جراید  مدنی 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
مجتمع  حقوقی  نهم  شعبه  می شود.م الف:13788  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

675 در خصوص پرونده کالسه 843/93 شعبه 8 شورای حل اختالف اصفهان تجدید 
حسینی  اصل  ایرج  طرفیت  به  جعفری  آزیتا  وکالت  با  نژاد  نصری  جواد  نظرخواه 
ایرج  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  لذا  است  نموده  تجدیدنظرخواهی  پرویز  فرزند 

تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  برابر  حسینی  اصل 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  آگهی  نشر  از  پس  روز   10 تجدیدنظرخوانده 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم دادخواست ابالغ شده تلقی و پرونده به مراجع 
تجدیدنظر ارسال خواهد شد.م الف:13789 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

بر  مبنی  دادخواستی  بیژن کریمی  پرونده کالسه 867/93 خواهان  676 در خصوص 
روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  پور  پروان  آذر  طرفیت  به  وجه  مطالبه 
سه شنبه مورخ 93/7/15 ساعت 11/30 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 
اتخاذ می شود.م الف:13790 شعبه  12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل  مقتضی 

اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

677 در خصوص پرونده کالسه 214/93 خواهان علی حسین ابریشم کار دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت امیرحسین پور فرزام تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 93/7/14 ساعت 11/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
اختالف  حل  دو شورای  مجتمع شماره  آتشگاه  خیابان  ابتدای  در  واقع  این شعبه  به 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:13791 شعبه 8 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  نیا  کاظمی  عباس  خواهان   301-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   678
مبلغ  و  تصادف  سانحه  از  ناشی  خسارات  ریال   49/000/000 مبلغ  مطالبه  بر  مبنی 
طرفیت  به  قانونی  خسارات  مطلق  بانضمام  کارشناسی  هزینه  ریال   1/500/000
 93/7/12 مورخه  شنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  طیبی  احمدرضا 
بودن خوانده حسب  به مجهول المکان  توجه  با  است  تعیین گردیده  ساعت 4:30عصر 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا 
– پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 18 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:13796 

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

679 در خصوص پرونده کالسه 391/93 خواهان علیرضا نادری دادخواستی مبنی بر 
تقاضای مطالبه مبلغ 2/000/000 ریال بابت خسارات ناشی از تصادف و افت و بیکاری 
محمد  طرفیت  به  خواسته  تامین  قرار  بدواً  و  غیره  و  کارشناس  و  دادرسی  هزینه  و 
93/8/20 ساعت  مورخ  برای روز سه شنبه  وقت رسیدگی  است  نموده  تقدیم  لشکری 
تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  4عصر 
واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان 
در خیابان خوراسگان انتهای خیابان مسجد علی روبروی دانشگاه پیام نور مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:13804 شعبه 35 حقوقی مجتمع 

شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

680 در خصوص پرونده کالسه 185/93 خواهان رمضان ملکی دادخواستی مبنی بر 
نموده  تقدیم  بهرامی  حمیدرضا  طرفیت  به  ریال  میلیون  دو  و  چهل  مبلغ  وجه  مطالبه 
است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 93/7/16 ساعت 4/30 تعیین و با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید کثیراالنتشار 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید و در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.م الف:13805 شعبه 37 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ مطالبه پرونده
681 شماره:911188ب1 احترامًا در پرونده مطروحه این شعبه آقای میثم شکری ساز 
شکایتی علیه آقای همایون حکیمی نیا مبنی بر خیانت در امانت و ... مطرح و به پرونده 
فلذا خواهشمند است  نموده  استناد  به شماره کالسه 921379  مطروحه در آن شعبه 
مذکور  استنادی  پرونده  ارسال  به  نسبت  موجود  سوابق  بررسی  با  فرمایید  دستور 
به این شعبه اقدام بدیهی است پس از رفع نیاز اعاده می گردد.م الف:13808 شعبه اول 

بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
احضار 

682 چون بانک انصار شکایتی علیه کاوه رحیم زاده فرزند رحمن مبنی بر جعل مطرح 
نموده که پرونده آن به کالسه 91/44040306/14051/1ب1 این بازپرسی ثبت گردیده 
دادرسی  آئین  قانون   115 ماده  حسب  می باشد  مجهول المکان  متهم  اینکه  به  نظر  لذا 
می شود  نشر  و  طبع   کثیراالنتشار  روزنامه های  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  کیفری 
آگهی جهت  از نشر  ماه پس  به عمل می آید ظرف مدت یک  متهم مذکور دعوت  از  و 
پاسخگویی به اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادسرا 
تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.م الف:13809 شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان 
احضار 

683 چون آقای هوشنگ احمدیان فرزند اسماعیل شکایتی علیه آقای اسد اصولی مبنی 
بر کالهبرداری رایانه ای مطرح نموده که پرونده به کالسه 930061ب1 این بازپرسی 
ثبت گردیده لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 115 قانون آئین 
نشر  و  طبع   کثیراالنتشار  روزنامه های  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  کیفری  دادرسی 
می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید ظرف 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:13810 شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان)ناحیه 4 کهندژ(
احضار 

684 چون آقای سید رسول مجیدی فرزند سید جالل شکایتی علیه خانم عزت نجفی 
فرزند عبدالغنی مبنی بر کالهبرداری مطرح نموده که پرونده به کالسه 930339ب1 این 
ماده 115  اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب  به  نظر  لذا  ثبت گردیده  بازپرسی 
قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع  
و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید ظرف یک ماه پس از نشر آگهی 
عدم حضور  در صورت  نماید  مراجعه  مرجع  این  به  اتهام خود  به  پاسخگویی  جهت 
دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:13811 شعبه اول بازپرسی دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان)ناحیه4کهندژ( 
وقت دادرسی 

محمدرضا  آقای  قلویی موضوع شکایت  نجف  علی  آقای  به  دادرسی  وقت  ابالغ   685
کالسه  تحت  که  نامشروع  طریق  از  تحصیل  و  کالهبرداری  بر  مبنی  پور  محسن 
اقامت  بودن محل  نامعلوم  علت  به  است  کیفری شده  ثبت شعبه 111  911516ک111 
خوانده درخواست ابالغ به وسیله نشر آگهی شده است که مراتب طبق ماده 180 قانون 
آیین دادرسی کیفری برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج و 
منتشر می گردد بدینوسیله به نامبرده ابالغ می شود که در تاریخ 93/7/26 ساعت 9/30 
جهت رسیدگی در شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان حاضر شود در صورت 
عدم حضور و یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل دادگاه غیابا رسیدگی 
 111 شعبه  دفتر  مدیر  خوی  فرخنده  شد.م الف:13816  خواهد  صادر  مقتضی  رای  و 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9209980351301227 پرونده:  شماره   9310100351302912 ابالغیه:  شماره   686
شماره بایگانی: 921407 خواهان طلعت موسوی دادخواستی به طرفیت خوانده احمد 
مجیدی به خواسته مطالبه خسارت تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده 
در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   13 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
اتاق 355 ارجاع و به کالسه 9209980351301227 ثبت گردیده که وقت رسیدگی   3
آن 1393/07/15 و ساعت 08:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:14054 مصاحبی منشی شعبه سیزدهم دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

کریم انصاری فرد به اوساسونا 
پیوست

مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان به 
تی��م اوساس��ونا پیوس��ت. کری��م 
انصاری ف��رد که ب��رای مذاک��ره با 
تیم های اسپانیایی به این کشور رفته 
بود در فاصل��ه دو روز مانده به پایان 
مهلت نقل و انتقاالت با مس��ئوالن 
باشگاه اوساس��ونا به توافق رسید و 
قراردادی دو ساله با این باشگاه بست. 
 )LFP( به نقل از تسنیم، قوانین لیگ فوتبال حرفه ای اسپانیا
این اجازه را به سرخ پوشان پامپلونا نمی داد تا مهاجم تیم ملی 
ایران را ب��ه خدم��ت بگیرند چ��را که بای��د آم��ار ورودی و 
خروجی های بازیکنان خارجی این تیم در فصل نقل وانتقاالت 
تابس��تانی همخوانی داشته باشد. این مش��کل پس از فروش 
فرانسیسکو سیلوا، هافبک اوساسونا حل شد تا انصاری فرد پس 
از نکونام و شجاعی س��ومین بازیکن ایرانی باشد که پیراهن 
اوساسونا را بر تن می کند. نکونام دیگر بازیکن اوساسونا برای 
حضور در این تیم با مشکل جدی مواجه شده و اگر تا پایان روز 
دوش��نبه هفته جاری نتواند مدارکش را کامل کند نمی تواند 

برای اوساسونا به میدان برود.

 آذری: دوست ندارم احساسم 
را پنهان کنم

مدیرعامل باش��گاه ذوب آهن پس از 
تس��اوی ذوب آه��ن و س��پاهان 
در شهرآورد فوتبال اصفهان اظهار 
از  یک��ی  ب��ازی  ای��ن  داش��ت: 
زیباترین شهرآوردهای اصفهان در 
چند سال گذش��ته بود و باید بگویم 
در این بازی ذوب آهن شایس��تگی 
کسب هر ۳ امتیاز مسابقه را داشت 
اما متأسفانه امتیازات تقسیم ش��د. من از مربیان، بازیکنان و 
هواداران تشکر می کنم و امیدوارم بتوانیم دربازی های بعد ۳ 
امتیازها را کسب کنیم.سعید آذری که با شور و حرارت خاصی 
در جایگاه ویژه بازی را ن��گاه می کرد در این مورد عنوان کرد: 
البته این احساسات از سال ۸۳ هم بوده است اما دوست ندارم 
احساسات خود را پنهان کنم و مطمئن باشید وقتی هواداران 
ببینید این گونه تالش می کنیم این مس��ئله به بازیکنان هم 
انتقال پیدا می کند.مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در مورد حضور 
بچه های مرکز توان بخشی در ورزشگاه فوالدشهر عنوان کرد: 
یکی از رسالت های باشگاه های ورزش��ی در تمام دنیا چنین 
مسائل اجتماعی است. ماقبل از بازی با پرسپولیس به دیدن 
این بچه ها در مرکز توان بخش��ی رفتیم و ب��ه آن ها قول داده 

بودیم که بازی شهرآورد را از نزدیک تماشا کنند.

بهروان: پوالدی و انصاری فرد مشکل 
سربازی دارند

رئیس کمیته مس��ابقات س��ازمان لیگ 
گفت: مهرداد پ��والدی و کریم انصاری 
فرد هم کارت پایان خدمتشان باید مورد 
بررس��ی مجدد ق��رار بگی��رد. غالمرضا 
بهروان در گفت وگو خبرگزاری فارس در 
م��ورد وضعی��ت بازیکنان س��ربازی که 
کارت های معافیتش��ان مشکل داشت، 
گفت: فهرستی از سوی نظام وظیفه به ما 
داده شد که ما به باشگاه های آن ها این فهرست را اعالم کرده ایم و قرار 
شد آن ها به حوزه نظام وظیفه بروند و مدارکشان بررسی مجدد شود 
و تعیین وضعیت شود. وی ادامه داد: اگر بازیکنانی که نامشان در این 
فهرست اس��ت به نظام وظیفه مراجعه نکنند از بازی شان جلوگیری 
خواهد ش��د.رئیس کمیته مس��ابقات در مورد اینکه گفته می شود 
مهرداد پوالدی و کریم انصاری فرد هم کارت پایان خدمتشان مشکل 
دارد، گفت: اس��امی به ما اعالم ش��ده که نام ای��ن دو بازیکن هم در 
فهرست هست. کارت معافیت سه بازیکن فوتبال باطل شد. بختیار 
رحمانی و سعید حالفی معافیتشان باطل شد و یک بازیکن هم به نام 
نجفی است که ما هرچه پیگیری کردیم اثری از او در لیگ برتر و لیگ 

دسته اول پیدا نکردیم.

سلیمی: از آقا مجید انتظار نداشتیم
سلیمی به شدت از نحوه بازی سایپا 
انتقاد ک��رد و معتقد اس��ت فوالد 
جایگاهش در جدول روزبه روز بهتر 
خواهد شد. علیرضا سلیمی درباره 
دیدار برابر سایپا گفت: بازی خیلی 
سختی بود، سایپا یکی از تیم های 
خوب لیگ اس��ت و تنها یک باخت 
داشته اس��ت. امروز هم خوب بازی 
کردند اما ما از س��ایپا و آقا مجید نداش��تیم که ب��ه این نحو 
بخواهند بازی کنن��د و یک امتیاز را بگیرن��د، این نحوه بازی 
مربوط به 10-15 سال پیش است.وی در ادامه گفت: ما از آقا 
مجید توقع داریم، مثل زمانی که در فوالد بودند و به ما فوتبال 
یاد دادند بیایند فوتبال بازی کنند نه اینکه بخواهند به هر نحو 
یک امتیاز را بگیرند و بروند. ولی به هر ح��ال این یک امتیاز 

مبارکشان باشد.

کواچ: باید به دور دوم صعود کنیم
سرمربی تیم ملی والیبال ایران اعتقاد 
دارد درصورتی ک��ه ای��ران بتوان��د 
همان ط��ور که در لی��گ جهانی بود 
ب��ازی کن��د می تواند در مس��ابقات 
جهانی هم موفق ش��ود اس��لوبودان 
کواچ درباره ش��رایط تیم ملی ایران 
گف��ت: در ح��ال حاض��ر ای��ن تیم 
مجموعه بهتری��ن بازیکنان ایران را 
تشکیل می دهد. بهتر از این ها نداریم. نتیجه لیگ جهانی هم 
همین را می گوید. کیفیت بازی این بازیکنان خیلی باالست. . 

من به توانایی آن ها ایمان دارم. 

6
برهانی به دیدار مظلومی رفت 

برهانی پس از پایان دیدار استقالل و گسترش فوالد به مالقات غالمحسین مظلومی رفت. 
او پیراهنی که پس از گل زنی به هواداران نشان داد را به پیشکسوت فوتبال ایران تقدیم و 

برای او آرزوی سالمتی کرد.

دربی اصفهان در هفته ششم لیگ برتر به تساوی رسید 
و دو تیم ذوب آهن و س��پاهان با تساوی 1 بر یک زمین 
فوالدشهر را ترک کردند. سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن 
اصفهان پ��س از دی��دار تیمش مقابل س��پاهان گفت: 
بازیکنانم بازی قابل قبولی انجام دادند و توانس��تیم در 
این دیدار سخت، یک امتیاز از سپاهان بگیریم. یحیی 
گل محمدی« جمعه ش��ب در کنفرانس خبری افزود: 
نیمه دوم مس��ابقه را بد ش��روع کردیم و حریف فشار 
 زیادی را به تیم ما وارد کرد و توانس��ت به گل برس��د. 
وی با بیان اینکه برای کس��ب س��ه امتیاز این دیدار به 
میدان آمده بودیم و برای دست یابی به این هدف انگیزه 
داش��تیم، افزود: نیمه اول را خوب شروع کردیم و یکی 
 دو موقعیت گل نیز به وجود آوردیم که به هدف نرسید. 
س��رمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفه��ان اظهار کرد: 
پس از دریافت گل در نیمه دوم، تیم ما بهتر از سپاهان 
 ب��ازی ک��رد و توانس��ت گل خ��ورده را جب��ران کند. 
وی ادام��ه داد: در 10 دقیق��ه پایانی مس��ابقه نیز تیم 
م��ا به رغم آنک��ه با اخ��راج س��ینا عش��وری، 10 نفره 
ش��ده ب��ود ام��ا توانس��ت دو موقعی��ت خطرن��اک به 
وج��ود آورد. گل محم��دی اف��زود: ب��ازی س��ختی 
را پش��ت س��ر گذاش��تیم و امتی��از باارزش��ی را ب��ه 
دس��ت آوردیم که ب��ه بازیکنان خود ب��ه خاطر تالش 

 برای کس��ب این امتیاز ارزش��مند تبری��ک می گویم. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه حساس��یت ب��ازی ش��هرآورد، 
ب��رای  ش��هرآورد  در  ب��ازی  هم��واره  گف��ت: 
اس��ت.  بااهمی��ت  و  ج��ذاب  ش��هر   م��ردم 
س��رمربی جوان تیم فوتبال ذوب آه��ن اصفهان بابیان 
اینکه برای اولین بار، شهرآورد فوتبال اصفهان را تجربه 
کردم، افزود: جو خوبی در بین تماشاگران وجود داشت 
 و تماش��اگران دو تیم احترام یکدیگر را رعایت کردند. 
وی اظهار کرد: به مردم اصفهان به خاطر فرهنگ باالی 
 تماشاگران دو تیم سپاهان و ذوب آهن تبریک می گویم. 
گل محمدی با اشاره به اینکه تماشاگران ذوب آهن نیز 
نسبت به گذشته از این بازی اس��تقبال کردند، افزود: 
انتظار حضور تماشاگران پرتعداد ذوب آهن در ورزشگاه 
فوالدشهر برای این دیدار را نداشتم و از آن ها به خاطر 
 حضورش��ان و حمای��ت از ذوب آهن تش��کر می کنم. 
وی ک��ه روز گذش��ته در کنفران��س خب��ری، وج��ود 
مس��ائل حاش��یه ای را عام��ل ناکام��ی تی��م فوتبال 
ذوب آه��ن در دیدارهای گذش��ته بیان ک��رده بود در 
ای��ن کنفران��س نی��ز از بیان این مس��ائل خ��ودداری 
کرد و گفت: دوس��ت ندارم مس��ائل حاش��یه ای که به 
ذوب آه��ن ضرب��ه زده اس��ت را توضی��ح ده��م زی��را 
 نمی خواهم ب��ا طرح این مس��ائل، جو را خ��راب کنم.

گل محمدی درباره تعویض محس��ن مسلمان بازیکن 
تیمش که بالفاصله پس از گل زن��ی وی در دقیقه 56 
انجام ش��د، توضیح داد: این بازیکن در نیمه اول دچار 
مصدومیت ش��د و پس از گل زنی نیز برای ادامه بازی 
در وضعیت مطلوبی قرار نداش��ت لذا ب��رای جلوگیری 
 از ش��دت مصدومیت، مجب��ور به تعویض وی ش��دم. 
وی درباره مش��کل خط دفاعی تیمش نی��ز گفت: تیم 
ذوب آهن نباید به راحت��ی گل دریافت کند و به راحتی 
نیز موقعیت گل را از دست بدهد و ما باید برای رفع این 
مشکل بیشتر تمرین کنیم.سرمربی تیم فوتبال فوالد 
مبارکه سپاهان نیز بعد از بازی گفت: »تورج حق وردی« 
داور تیمش در هفته گذش��ته لیگ برتر باش��گاه های 
کش��ور با اش��تباهات خود مانع پیروزی این تیم شد و 
نوار پیروزی ه��ای این تیم را پ��اره کرد.زالتکو کرانچار 
افزود: مقابل ذوب آهن، هفت بازیکن اصلی و هماهنگ 
خود را به دلی��ل مصدومیت، محرومی��ت و جدایی از 
این تیم برای پیوس��تن به لیگ های خارجی در اختیار 
 نداشتیم و بازیکنان جوان را جایگزین آن ها کرده بودیم. 
س��رمربی تیم فوتب��ال س��پاهان ادام��ه داد: بازیکنان 
جوان ما فعل خواس��تن را در این دی��دار صرف کردند 
 و م��ن از کیفی��ت ب��ازی آن ها رضای��ت کام��ل دارم. 
وی اظه��ار ک��رد: همه چی��ز عال��ی پی��ش می رف��ت 
و بازیکن��ان ج��وان م��ا ب��ا حمای��ت بازیکن��ان 
باتجرب��ه ب��ازی خوب��ی انج��ام دادن��د ت��ا اینک��ه 
 متأس��فانه ب��ه دلی��ل ی��ک اش��تباه، گل خوردی��م. 
کرانچار با بیان اینکه »ساختار تیم فوتبال سپاهان در 
این دیدار، جوان بود«، افزود: همواره بازی در شهرآورد 
حساسیت خاص خود را دارد و موجب وارد شدن فشار 
روانی به بازیکنان می ش��ود اما این موض��وع تأثیری بر 
بازیکنان جوان ما نداش��ت و آن ها به خوبی نشان دادند 
 که جایگزین خوبی ب��رای بازیکنان باتجربه هس��تند. 
وی اف��زود: ابت��کار عم��ل را در دس��ت داش��تیم 
و می توانس��تیم پی��روز ای��ن دی��دار ش��ویم ام��ا 
حری��ف در نیم��ه دوم موف��ق ب��ه ش��انس گل ش��د 
 و م��ا امتی��از کام��ل ای��ن دی��دار را از دس��ت دادیم. 
سرمربی تیم فوتبال س��پاهان درباره رفتار محمدرضا 
خلعتبری که پ��س از گل س��پاهان، ش��ماره هفت را 
ب��ه تماش��اگران ذوب آه��ن نش��ان داد، گف��ت: هیچ 
اطالع��ی از این موضوع ن��دارم و در لحظ��ه ای که گل 
 خوردیم هم��ه حواس م��ا درگی��ر این موض��وع بود. 
وی افزود: اگر چنین اقدامی از س��وی خلعتبری انجام 
شده باش��د، تذکر دریافت خواهد کرد و این موضوعی 
اس��ت که باید کمیته انضباطی باشگاه به آن رسیدگی 

کند

با تساوی یک یک ذوب آهن و سپاهان

همسایه ها  امتیازها را تقسیم کردند
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فرناندو تورس به 
میالن پیوست

نصر هم حریف 
قهرمان اروپا نشد

در ادام��ه مس��ابقات تکوان��دو گرندپریک��س قزاقس��تان، مهدی 
خدابخش��ی با غلبه بر نماینده کره جنوبی راهی مرحله بعد ش��د 
اما علیرضا نصرآزادانی با قبول شکست برابر تکواندوکار ارمنستان 
از ادامه حض��ور در رقابت های وزن ۸0- کیلوگ��رم بازماند.علیرضا 
نصرآزادانی ملی پ��وش اصفهانی در راند طالی��ی نتیجه را به آرمن 
 یرمنیان از ارمنس��تان واگذار ک��رد و از دور رقابت ه��ا کنار رفت. 
در اولین روز این مسابقات سجاد مردانی دیگر تکواندوکار اصفهانی و 
تنها نماینده وزن ۸0+ کیلوگرم کشورمان پس از یک دور استراحت 
به مصاف لئوناردو باسیل از ایتالیائ  رفت و در راند طالیی نتیجه را 
 G۴ واگذار کرد تا از دور رقابت ها کنار برود. این رقابت ها در کالس
برگزار و ۲06 تکواندوکار رنکینگ دار المپیکی از 50 کش��ور، برای 
افزایش امتیازات خود در راستای کسب س��همیه المپیک ۲016 

برزیل به مدت ۳ روز مبارزاتشان را پیگیری خواهند کرد.

مهاجم اسپانیایی باشگاه چلسی با قراردادی قرضی به تیم فوتبال 
میالن ایتالیا پیوست. فرناندو تورس مهاجم اسپانیایی باشگاه چلسی 
با قراردادی قرضی به مدت ۲ فصل به تیم فوتبال میالن پیوست. به 
این ترتیب او که در ژانویه ۲011 قراردادی 5.5 ساله با چلسی بسته 
بود تا پایان این قرارداد در میالن بازی خواهد کرد. تورس باالخره 
دوران سخت اس��تمفوردبریج را به پایان خواهد رساند. او در 110 
بازی لیگ برتر برای چلسی تنها ۲0 گل به ثمر رساند که آمار بسیار 
ضعیفی برای یک مهاجم 50 میلیون پوندی محس��وب می ش��ود. 
میالن تورس را به عنوان جانشین ماریو بالوتلی که روسونری ها را 
به مقصد لیورپول ترک کرد جذب کرد.تورس در چهارده س��الگی 
به عنوان بهترین بازیکن رده س��نی خودش در اروپا انتخاب شد. او 
توانست به همراه تیم ملی اسپانیا عنوان قهرمانی را در جام ملت های 

اروپا و در رده سنی زیر شانزده سال بدست آورد.

از غیبت نکونام ناراحتم
سرمربی اوساس��ونا اعالم کرد که به دلیل مشکالت 
فراوانی که در تیمش وجود دارد، ناراحت است. وی در 
این باره اظهار داشت: از غیبت نکونام ناراحتم اما فقط 

مشکل نکونام نیست.

آمارهای خیره کننده تراکتورسازی
تراکتورسازی با به ثبت رساندن ۴ گل در بازی مقابل صبای 
قم و سه گلی که در دیدار مقابل نفت مسجدسلیمان به ثمر 
رس��اند خود را به عنوان یکی از هجومی ترین تیم های این 

فصل لیگ برتر نشان داد.

آسمان خراش ها در دومین آزمون جهانی
هفدهمین دوره مسابقات جهانی بسکتبال از بامداد یکشنبه در اسپانیا 
آغاز شد و آس��مان خراش های ایران دومین حضور خود در این مسابقات 
را تجربه می کنند.تیم ملی بسکتبال ایران در دومین تجربه خود به دنبال 

اثبات شایستگی هایش است .

خادم: احتمال رأی آوردن نامزد ایران در انتخابات فیال کم است

  برخی قلم به دست 
 در حال بزرگنمایی عملکرد 

کی روش هستند
س��رمربی تیم فوتبال اس��تقالل تهران ب��ا بیان اینکه 
دوس��ت دارد کارلوس ک��ی روش پرتغال��ی در ایران 
بماند، گفت: گروهی تنها به دنبال منافع خود هستند 
و ب��ه فوتبال خیان��ت می کنن��د، ضمن آنک��ه برخی 
قلم به دس��ت نیز عملک��رد ک��ی روش را بزرگنمایی 
می کنند. امی��ر قلعه نوی��ی جمعه ش��ب در گفت وگو 
با خبرن��گاران بابیان مطل��ب فوق اف��زود: کی روش 
نتیجه و آمار خوب��ی در فوتب��ال ایران ن��دارد، اما به 
دلیل ش��ناخت و اش��رافی که به فوتبال ای��ران دارد، 
 می تواند این تیم را در جام ملت های آسیا همراهی کند.

وی بابیان اینک��ه مخالف قرارداد ترکمنچای اس��ت، 
اظهار داش��ت: باید مناف��ع دو طرف در عق��د قرارداد 
با س��رمربی تیم مل��ی در نظر گرفته ش��ود، اما برخی 
قلم به دس��ت واقعیت ه��ا را ب��ه م��ردم نمی گوین��د 
 و در ح��ال بزرگنمای��ی عملکرد کی روش هس��تند.

س��رمربی اس��بق تیم ملی فوتبال ایران گفت: برخی 
مربیان ناکام اروپایی در جام جهانی، فرصت حضور در 
جام ملت های این قاره را به دست آورده اند. به همین 
علت معتقدم می توان شرایطی را فراهم کرد کی روش 
 حداقل تا جام ملت های آسیا، تیم ملی را همراهی کند.

وی پی��روزی اس��تقالل براب��ر گس��ترش ف��والد 
تقدی��م  مظلوم��ی  غالمحس��ین  ب��ه  را  تبری��ز 
ک��رد و گف��ت: ن��وه ای��ن پیشکس��وت ام��روز در 
ورزش��گاه حض��ور داش��ت ک��ه امی��دوارم ه��ر چه 
 س��ریع تر مظلوم��ی از بن��د بیم��اری ره��ا ش��ود.

قلعه نوی��ی درب��اره دیدار اس��تقالل برابر گس��ترش 
فوالد اف��زود: بازیکنان ب��ازی خوب و منطق��ی را به 
نمای��ش گذاش��تند هرچند ک��ه در نیم��ه دوم افت 
کردند ام��ا با تغییراتی ک��ه در تیم به وج��ود آوردیم، 
 توانس��تیم ب��ا س��ه گل حری��ف را شکس��ت دهیم.

وی ب��ا بی��ان اینک��ه بازیکن��ان تی��م گس��ترش 
ف��والد ب��ا پ��رس در میان��ه می��دان قصد داش��تند 
مانع گل زن��ی مهاجمان اس��تقالل ش��وند، گفت: با 
جابه جایی های��ی ک��ه در زمی��ن انج��ام دادی��م 
توانس��تیم دروازه حریف را باز کنی��م و از اینکه آرش 
 برهان��ی برای تی��م م��ا گل زنی ک��رد، خوش��حالم.

س��رمربی تی��م اس��تقالل تصری��ح ک��رد: اگ��ر 
برهانی ب��ه ش��رایط آرمان��ی بازگردد، ق��درت خط 
 تهاجم��ی آب��ی پوش��ان افزای��ش خواه��د یاف��ت.
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نامزد ایران در انتخابات 
هیئت رئیسه فدراسیون 
بین الملل��ی کش��تی 
)فیال( با اشاره به نفوذ 
و ارتباط��ات اعضای 
فعل��ی ای��ن هیئت و 
ییس  ر

ن  س��یو ا ر فد
بین المللی کش��تی گفت: با حض��ور این افراد ک��ه بار دیگر 
نامزد ش��ده اند، ش��انس من برای کس��ب آرای الزم اندک 
اس��ت. امیررضا خ��ادم در گفت وگو ب��ا ایرنا درب��اره روند 
برگ��زاری انتخابات هیئت رئیس��ه فی��ال و موان��ع موجود 
فراروی وی در این انتخاب��ات، اظهار داش��ت: فعال نبودن 
کش��تی زنان و مخالفت اصولی م��ا با رژیم صهیونیس��تی 
س��بب ش��ده اس��ت تا رقیبان ما از این عوامل برای کشتی 
 ایران در کس��ب کرس��ی های جهان��ی مانع تراش��ی کنند.

وی بابیان اینکه فدراس��یون کش��تی ایران اکن��ون عالوه 
بر توانمن��دی مدیریتی توانس��ته ارتباطات بس��یار خوبی 
را ب��ا فدراس��یون بین الملل��ی کش��تی )فی��ال( برق��رار 
کن��د، گف��ت: هرچن��د در ح��ال حاض��ر ذهنی��ت خوبی 
از کش��تی ایران در فیال ایجادش��ده اس��ت که نقطه قوتی 

 اس��ت، اما رقیب��ان کار را ب��رای ما کمی س��خت می کنند. 
وی بااش��اره به نامزدهایی از روس��یه، آلمان و ازبکس��تان 
برای حضور در هیئت رئیس��ه فیال گفت: ای��ن افراد با توجه 
به نفوذ باالیی ک��ه در کمیت��ه بین الملل��ی المپیک و فیال 
دارند، شانس کسب کرسی را دارند و از سوی دیگر رییسان 
کنفدراسیون کشتی آفریقا و اروپا نیز نامزد هستند که این 
 عوامل نیز موفقیت ما را در این انتخابات به خطر می اندازد.

خادم با اشاره به حضور خود به عنوان نامزد ایران در انتخابات 
ادوار گذشته هیئت رئیس��ه فیال اظهار داش��ت: با توجه به 
س��ابقه حض��ورم در کش��تی در آن مقطع توانس��تم آرایی 
کس��ب کنم اما در حال حاضر با توجه به م��واردی که بیان 
 ش��د امکان رأی آوردن ما در انتخابات فیال ضعیف اس��ت.

این کارشناس خبره فدراس��یون کشتی درعین حال با بیان 
اینکه هرچند با رایزنی هایی که بین فدراسیون کشتی ایران 
با رییس فیال صورت گرفته است، شانس��ی برای خود قائل 
است، اظهار داشت: نمی توان نسبت به قول های رییس فیال 
خوش بین بود، زیرا هرکدام از این نامزدها ارتباطات معناداری 
 را با رییس فدراس��یون بین الملل��ی فیال برق��رار کرده اند.

قهرمان پیش��ین کش��تی جهان اظهار امیدواری کرد که با 
توجه به برقراری ارتباطات مس��تمر با فیال و برخی اعضا در 
 این دوره بتواند س��همی را در هیئت رئیسه فیال کسب کند.

انتخابات هیئت رئیسه فدراسیون بین المللی کشتی )فیال( 
روز ش��نبه )15 ش��هریور( با حضور ۲1 نامزد در هتل رادی 
سون تاشکند پایتخت ازبکس��تان در حالی برگزار می شود 

که امیررضا خادم باس��ابقه فعالیت در کش��تی و با کس��ب 
دو مدال برن��ز بازی های المپیک 199۲ بارس��لون و 1996 
آتالنتا و همچنی��ن مدال طالی پیکاره��ای جهانی 1991 
در وارنا بلغارس��تان و مدال برنز رقابت ه��ای 1990 توکیو 
 ژاپن برای حضور در هیئت رئیس��ه فیال معرفی شده است.

وی عالوه بر سوابق قهرمانی جهان و المپیک، دارای سابقه 
ز ریاست فدراسیون و تعامالت مدیریتی با جمعی  ا

رییسان فدراسیون های کشتی کشورهای 
 دیگر و اعضای هیئت رئیسه فیال بوده است

سرش��ناس  چهره ه��ای 
این انتخاب��ات ازجمله 

هگ��ودوش ریی��س 
فدراس��یون کشتی 
 ، ن س��تا ر مجا
یی��ل  میخا
مامیاشویلی رییس 
فدراس��یون کشتی 

روسیه، آلبروس تدیف 
رییس فدراس��یون کشتی 

اوکرای��ن، ف��ؤاد مس��کوت 
رییس کنفدراس��یون کش��تی 
آفریق��ا، آخروج��ان روزی��ف 

هیئت رئیس��ه  فعل��ی  عض��و 
پ��درو  ازبکس��تان،  فی��ال 

فیلپ��و رئی��س کنفدراس��یون کش��تی آمری��کای جنوبی 
هس��تند. در این کنگ��ره ع��الوه ب��ر برگ��زاری انتخابات 
هیئت رئیس��ه، انتخابات برای تعیین رییس فیال، با حضور 
 نن��اد اللوویچ تنه��ا نامزد این س��مت نیز برگزار می ش��ود.

گفته می شود رقابت برای کسب ۸ صندلی هیئت رئیسه در 
این جمع در حالی برگزار می شود که از میان آن ها باید حتماً 

یک عضو زن هم حضورداشته باشد.
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یادداشت

اختصاص 1/5 میلیارد تومان اعتبار 
برای ساخت وساز مساجد  استان 

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد گفت : یک 
و نیم میلیارد تومان اعتبار برای ساخت وس��از مساجد استان 
اختصاص یافت.حجت االسالم و المسلمین نکونام در دیدار با 
خیرین مسجد ساز، اظهار کرد: اولویت تخصیص این اعتبار  با 
مساجد نیمه تمام روستایی است.امام جمعه شهرکرد گفت: 
در این مرحله نزدیک به پنجاه مسجد در سطح استان تکمیل  
و با همکاری هیئت امناء و معتمدین محلی ساخت وساز دیگر 

مساجد  ادامه پیدا می کند.
حجت االس��الم و المسلمین نکونام به ش��کل گیری کارگروه 
عمرانی و نظارت فنی بر مس��اجد استان اش��اره کرد و افزود: 
کارگروه عمرانی در همه شهرستان های استان تشکیل شده 
و اولویت اصلی آن ها شناس��ایی کمبودها و کاستی ها و رفع 

همه موانع است.

 انیمیشن»ایستگاه چندم«
در استان تولید می شود

رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری گفت: »ایس��تگاه 
چندم«ب��ه کارگردانی لیال وفادار از س��وی واح��د هنرهای 

تصویری حوزه هنری چهارمحال و بختیاری تولید می شود.
 حجت اهلل ش��یروانی اظهار کرد: این انیمیشن در مدت زمان 
4 دقیقه به ارزش های زیس��ت محیطی و فرهنگی در دنیای 
امروز می پ��ردازد و با نگاهی م��درن تأثیرگ��ذاری خوبی بر 
مخاطب می گذارد.وی افزود: انیمیش��ن »ایس��تگاه چندم« 
باهدف پرداختن به ارزش ها و مسائل فرهنگی گذشته و با نقد 
ماشینی شدن زندگی امروزی اهمیت حضور انسان و مسائل 

را در دنیای امروز را به تصویر می کشد.

فاز ۲ مجتمع فناوران در شهرکرد 
احداث می شود

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
گفت: باهدف ساماندهی اصناف و انتقال واحدهای بزرگ صنفی 
به حاشیه شهر، عملیات اجرایی احداث شهرک های خواروبار 
فروشان و نمایش��گاه اتومبیل در فن آوران ۲ شهرکرد از نیمه 
دوم امسال آغاز می شود.نعیم امامی اظهار کرد: اتمام واحدهای 
نیمه تمام و جذب س��رمایه های جدید در س��ه حوزه صنعت، 
معدن و تجارت استان از رویکردهای امسال این سازمان است.

وی افزود: در یک سال گذشته 335 جواز تأسیس طرح صنعتی 
جدید در استان صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته، 35.6 درصد رشد داشته است.رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اش��اره به اینکه دوره 
بهره برداری این طرح های صنعتی بین یک تا س��ه سال است، 
گفت: با آغاز به کار این واحدها از س��ال آین��ده، 5 هزار و 144 

فرصت شغلی در چرخه اشتغال استان محقق می شود.

 کسب  مقام دوم مسابقات 
بین المللی پایا  در استان 

دانش آموزان چهارمحال و بختیاری مقام دوم لیگ 
علمی بین المللی پیشگامان ایران اسالمی »پایا« را 
از آن خود کرد. مسئول بسیج دانش آموزی استان 
چهارمحال و بختی��اری گفت:هفتمین  دوره لیگ 
علمی بین المللی پایا با رقابت ی��ک صد و 11 تیم 
داخلی برتر از سراسر کش��ور و 1۲ تیم خارجی از 
کش��ورهای قزافس��تان، مالزی، اندونزی، بوسنی، 
کنیا ، پاکستان، لبنان، افغانس��تان، عراق، تانزانیا، 
عمان و هند در تهران برگزار شد.مسئول سازمان 
بسیج دانش آموزی استان چهارمحال و بختیاری از 
درخش��ش دانش آموزان این استان در لیگ علمی 
بین المللی پایا خبر داد.محمدعل��ی مرادی ادامه 
داد:از تیم های شرکت کننده در مرحله نهایی لیگ 
علمی بین المللی پایا، 8۲ تیم پسر و ۲9 تیم دختر 
بودند که تیم اعزامی استان چهارمحال و بختیاری 
موفق به کس��ب مق��ام نایب قهرمانی ای��ن دوره از 

مسابقات شد.

استانداردسازی خانه های 
بهداشت در استان

سرپرس��ت گروه س��تاد گس��ترش مرکز بهداشت 
چهارمح��ال و بختیاری گفت: خانه های بهداش��ت 
در چهارمحال و بختیاری تجهیز و استانداردسازی 
می شود.محسن آذری پور اظهار کرد: خانه بهداشت 
 کهی��ان از تواب��ع شهرس��تان لردگان ب��ا جمعیت 
زیر پوش��ش دو هزار و 116 نفر در چهارمین روز از 
هفته دولت با حضور روسا و مدیران مراکز بهداشتی 
درمانی شهرستان و جمعی از مسئوالن محلی افتتاح 
شد.سرپرست گروه س��تاد گسترش مرکز بهداشت 
چهارمحال و بختی��اری گفت: پی��ش از راه اندازی 
این خانه بهداش��ت مردم این منطقه برای دریافت 
خدمات درمانی به خانه بهداش��ت ضمیمه چلدان 
مراجعه می کردند.آذری پور ادامه داد: خانه بهداشت 
شهید خدری در شهرستان کوهرنگ سومین خانه 
بهداشتی است که افتتاح شده است این مرکز برای 
جمعیت یک هزار و 36 نفری در این شهرستان ارائه 
خدمات بهداش��تی و درمانی دارد.وی افزود: افتتاح 
ساختمان مرکز بهداشت بن نیز از جمله پروژه های 
دانشگاه علوم پزشکی است که ۲9 هزار و 897 نفر 
از جمعیتی را که پیش از این تحت پوش��ش مرکز 
بهداش��ت شهرستان ش��هرکرد بودند را در پوشش 

خود قرار می دهد.

اخبار کوتاه یادداشت پروژه گاز رسانی به مسکن مهر شلمزار افتتاح شد
با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انس��انی استاندار چهارمحال و بختیاری پروژه 
گاز رسانی به مسکن مهر شلمزار افتتاح شد.سیامک سلیمانی اظهار کرد: اگر در زمان 
تصدی سمتی که بر عهده داریم، به مردم خدمت نکنیم، خودمان را در پیشگاه خداوند 

کوچک و جایگاه خود را ضایع کرده ایم.
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در هفت��ه دولت، واگ��ذاری اینترنت پرس��رعت در 116 
روستای چهارمحال و بختیاری با حضور وزیر ارتباطات و 

فناوری اطالعات بهره برداری شد.
وزیر ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات به ص��ورت ارتباط 
ویدئو کنفرانس با روس��تای س��ورک شهرس��تان کیار 
چهارمحال و بختیاری این ط��رح را افتتاح کرد.محمود 

واعظی جمعه  گذشته در آیین افتتاح این طرح ها با تبیین 
نقش فناوری اطالعات در توس��عه پایدار، گفت:فناوری 
اطالعات و ارتباطات، تکنولوژی هزاره جدید است که با 
کم کردن زمان انجام محاسبات، دقیق تر شدن پردازش 
 داده و تبادل اطالعات، هزینه ه��ای تولید را کاهش داده

 است.

وی س��رعت بخش��ی به توس��عه ارتباط��ات دیجیتال و 
ش��بکه فناوری اطالع��ات در مناطق روس��تایی به ویژه 
مناط��ق کمت��ر توس��عه یافته کش��ور را از اولویت های 
 دولت عن��وان کرد.واعظی ب��ا بیان اینکه توس��عه دفاتر

» ای سی اتی« روستایی نقش اساسی در پیشرفت کشور 
ایف��ا می کند،گفت: توس��عه ارتباطات به وی��ژه موضوع 
فناوری اطالعات و فراهم ش��دن دسترس��ی همگانی به 
اینترنت پرس��رعت از س��وی دولت با جدی��ت پیگیری 

می شود.
برای ایجاد زیرساخت دسترسی به اینترنت پرسرعت در 
روستاهای استان چهارمحال و بختیاری 14 میلیارد ریال 

هزینه شده است.
0وزیر ارتباطات و فناوری اطالع��ات پیش از افتتاح این 
طرح ها در چهارمحال و بختیاری با سفر به شهرستان های 
بروجن و کیار در جریان مشکالت مخابراتی و زیرساختی 

ارتباطات استان قرار گرفت.
ش�بکه ملی اطالعات س�ال 94 بهره برداری 

می شود
وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات از بهره ب��رداری از 
 ش��بکه مل��ی فن��اوری اطالع��ات در س��ال 94 خب��ر 

داد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تاکید کرد:این اینترنت 
ملی نیست و شبکه ملی اطالعات است.واعظی اعالم کرد: 
هر چیزی در دولت گذشته بوده که بد نیست و شبکه ملی 
اطالعات قانون مجلس شورای اسالمی است و مورد تاکید 

مقام معظم رهبری هست.
وی گفت:اجرای این شبکه از الویت های وزارت ارتباطات 
 و فن��اوری اطالعات مقدم��ات اجرایی آن فراهم ش��ده

 است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: طی 
سه س��ال آینده مرکز ناباروری در اس��تان چهارمحال و 
بختیاری راه اندازی می شود.اکبر سلیمانی با اشاره به نبود 
مرکز ناباروری در استان، افزود: در حال حاضر 10 تا 15 
درصد از زوجین استان با مشکل ناباروری مواجه هستند 
که  برای درمان خود مجبورند به استان های هم جوار به 

خصوص اصفهان و یزد مراجعه کنند.
وی اظهار کرد: این ام��ر هزینه درمان آن ه��ا را افزایش 
می دهد بر همین اساس در تالش هس��تیم ظرف مدت 
س��ه س��ال آینده با ایجاد مرکز ناباروری این مش��کل را 

برطرف کنیم.
س��لیمانی با اش��اره به چگونگ��ی اجرای ط��رح تحول 
سالمت  در استان تصریح کرد: الزم است با اجرای دقیق 
برنامه های طرح تحول نظام س��المت در استان کیفیت 
خدمات درمانی افزایش یاب��د و نیازمندی های ما نیز به 
سایر استان ها کمتر شود.وی خاطرنشان کرد: ما در تالش 
هس��تیم تا در حوزه خدمات درمانی یک استان خودکفا 
شویم و به نقطه ای برسیم که بتوانیم از استان های دیگر 

به خصوص بیمار خوزستان جذب کنیم.
مع��اون درم��ان دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد به 

برنامه های دانش��گاه در بخش درمان اشاره کرد و گفت: 
افزایش دسترس��ی به خدمات درمانی در شهرستان ها و 
نقاط محروم این استان، افزایش تخت های بیمارستانی و 
همچنین افزایش پزشکان متخصص از دیگر برنامه های 

دانشگاه علوم پزشکی است.

با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

طی سه سال آینده؛

مرکز ناباروری در چهارمحال و بختیاری راه اندازی می شود

اینترنت پرسرعت 116 روستا بهره برداری شد
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آقای شهریار-مرتضی-  -16 خیرخواه  اکبر  علی  آقای   -15 امدادیان  آذر  خانم   -14
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77/12/17و137541  مورخ  77/12/17و137544  مورخ   137545 شماره   اجرائی 
 137556 و   77/12/17 مورخ  77/12/17و137548  مورخ  77/12/17و137547  مورخ 
تنظیمی   77/12/2 مورخ  77/12/18و1376610  مورخ  77/12/18و137554   مورخ 
در دفترخانه اسناد رسمی شماره 71 اصفهان هر کدام مقوم به چهارمیلیون ریال و 
تخلیه شرکت به این شرکه شرکت مهتاب ریس به مدیریت عامل آقای عزت ا... کالنتری 
صادر   81/8/2 تاریخ  در  آن  ورشکستگی  حکم  و  بوده  متوقف   72/3/10 تاریخ   از 
شده است در مدت توقف تا زمان اعالم ورشکستگی شرکت به جهت مطالبات خواندگان 
به  الذکر  فوق  اجرایی  اسناد  و  فوق  های  اجراییه  موجب  به  شرکت  دارایی  و   اموال 
نام خواندگان منتقل شده است که اقدام دایره اجرای احکام در زمان توقف برابر مقررات 
نبوده و به زیان سایر طلبکاران از شرکت میباشد لذا درخواست ابطال اسناد اجرای 
اسماعیل  فرزند  آقای خلیل خالقی هوجقان  دادخواست  در خصوص  و  دارند  را   فوق 
اکبر  آقای  طرفیت  به  حسن  سید  فرزند  محمدی  موحد  رضا  سید  آقای  وکالت  با 
نیره  خانم  و  میرابوالفتح  فرزند  احمدی  رفعت  خانم  و  محمدحسین  فرزند  عموشاهی 
امدادیان  آذر  براسامی  جمشیدی  یوسفعلی  مرحوم  وراث  و  حسین  فرزند  رستمی 
و  جمشیدی  شهرت  همگی  فاطمه  و  فیروزه  و  فرشته  و  محمد  و  محسن  و  مهدی   و 

مرتضی  و  سیرت  نیک  اکبر  علی  و  باباخان  فرزند  غفوری  ضیائی  علی  آقای 
ورثه  و  خیرخواه  اکبر  علی  آقای  و  زادگان  رزاق  مهدی  و  محمد  علی  فرزند   داروئی 
مرحوم عزیزا... صادقی به اسامی ثریا تیزرو نوبری و شهریار و مرتضی و مهرداد و 
ناهید و ندا همگی شهرت صادقی و اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری اصفهان 
به خواسته ورود ثالث در پرونده کالسه 1257-91 مطرح در شعبه نهم دادگاه عمومی 
حقوقی)اینک شعبه 118 دادگاه عمومی جزائی اصفهان به قائم مقامی شعبه 10 دادگاه 
عمومی اصفهان( با تقاضای ابطال بند 3 قرارداد اجاره فضولی مورخ 89/4/1 لغایت 
91/4/1 راجع به دو باب مغازه غیرمالی و رفع تصرف عدوانی خواندگان از دو باب 
تصرف  رفع  زمان  لغایت   87/4/20 تاریخ  از  المثل  اجرت  مطالبه  و  موصوف   مغازه 
از  برخی  وصول  نحوه  قانون  از   3 ماده   14 بند  اجرای  در  کارشناس  نظر  جلب  با 
قضائیه  قوه   88/1/18 مورخ   1402/2/9000 شماره  بخشنامه  و  دولت   درآمدهای 
مقوم به یکصد هزار ریال به صورت علی الحساب به اضافه مطلق خسارات دادرسی 
به این شرح که مغازه استیجاری موکل اینک به موجب اجاره نامه فوق در ید خوانده 
ردیف اول قرار دارد درخواست صدور حکم به ابطال این بخش اجاره نامه موصوف را 
دارد و از آنجا که تصرف خواندگان بر مغازه مذکور غیرقانونی بوده است درخواست 
 ابطال آن و رفع تصرف از دو باب مغازه استیجاری خواهان را دارد. دادگاه نظر به 
کلیه طلبکاران  لذا  اعالم شده  متوقف  تاریخ 1372/3/10  از  مهتاب ریس  اینکه شرکت 
اصفهان  دادگستری  ورشکستگی  سرپرستی  دایره  به  خود  حقوق  احقاق  جهت  باید 
دارایی  انتقال  بر  مبنی  حقوقی  احکام  اجرای  دایره  اقدامات  و  میکردند   مراجعه 
خالف  خواندگان  مطالبات  جهت  به  ریس  مهتاب  شرکت  و  کالنتری  ا...  عزت  آقای 
 مقررات ورشکستگی میباشد از طرفی دو باب مغازه منضم به شرکت مهتاب ریس به 
صورت استیجاری در اختیار شرکت مهتاب ریس بوده و جزء دارایی شرکت محسوب 
نمیشده که امکان انتقال آن به خریداران فراهم نبوده است لذا اقدام دایره ورشکستگی 
بر به اجاره دادن مالی که متعلق به ورشکسته نبوده نیز خالف مقررات تلقی شده و 
بوده  مأذون  غیر  نیز  میشود  تلقی  غیر حق  من  ملک موصوف  در  مستاجر  تصرفات 
به   است و با عنایت به جمیع جهات موجود دعوای خواهانها را موجه دانسته مستنداً 
ماده 2و198 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال اسناد اجرایی به شماره های 
به  راجع   91/4/1 لغایت   89/4/1 مورخ  اجاره  قرارداد  از   3 بند  ابطال  همچنین  و   فوق 
از آن و تخلیه محل شرکت در حق خواهانها صادر و  باب مغازه و رفع تصرف  دو 
به  نظر  دادگاه  ثالث  وارد  خواهان  های  خواسته  سایر  در خصوص  و  میگردد   اعالم 
اکبر عموشاهی  آقای  اول  اجاره و تصرفات خوانده ردیف  انعقاد  در  اینکه خواندگان 
گرفته  اجرایی صورت  عملیات  از  ناشی  اشتباه  بر  متعاقب  آنان  اقدام  و  نداشته   نقش 
توسط اجرای احکام حقوقی وقت صورت گرفته است و اسناد فوق الذکر به این نحو 
باطل گردیده است لذا دادگاه دعوای خواهان وارد ثالث را در این بخش موجه ندانسته 
و  وی صادر  دعوای  رد  به  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  از   197 ماده  به   مستنداً 
جهت  به  عموشاهی  اکبر  آقای  به  نسبت  ثالث  وارد  خواهان  خواسته  میگردد  اعالم 
از   107 ماده  از  ب  بند  به  مستنداً  ثالث  وارد  خواهان  وکیل  طرف  از  آن  استرداد 
 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعالم میگردد رای صادره راجع به 
خانم رفعت احمدی-آقای فیروز جمشیدی-آقای علی اکبر نیک سیرت حضوری و ظرف 
و  است  استان  مرکز  نظر  تجدید  دادگاه  در  نظر  تجدید  قابل  ابالغ  از  روز   20  مهلت 
این  در  واخواهی  قابل  روز   20 مهلت  ظرف  و  غیابی  خواندگان  سایر  مورد  در 
الف:12730  است.م  نظر  تجدید  قابل  روز   20 آن ظرف  از سپری شدن  پس  و   شعبه 

محمدی کمال آبادی رئیس شعبه 118دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

 9209980364801556 پرونده:  شماره   9309970354600758 دادنامه:  شماره   689
نشانی  به  کربکندی  معینی  محمدرضا  آقای  شاکی:   921323 شعبه:  بایگانی  شماره 
به  صفری  حامد  آقای  متهم:  موسوی-پ32  بست  سپهساالر-بن  خ  اصفهان-ابتدای 
نشانی مجهول المکان اتهام: خیانت در امانت گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: اتهام آقای حامد صفری دائر 
بر خیانت درامانت نسبت به یک دستگاه خودرو به شماره انتظامی 153/23ع35 متعلق 
به محمدرضا معینی با توجه به تحقیقات انجام شده و مستندات ضمیمه و دالئل ابرازی 
و گواهی عدم پرداخت و سایر قرائن و شواهد موجود در پرونده و اینکه متهم علی رغم 
ابالغ قانونی و انتظار کافی در جلسه دادگاه حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای نیز ارائه 
ننموده است محرز است علیهذا دادگاه نامبرده را در اجرای ماده 674 قانون مجازات 

اسالمی به تحمل یک سال و نیم حبس تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی و 
ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.م الف:12745 

اعظمی رئیس شعبه 120 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
اخطار اجرایی

تاریخ 93/3/19 شعبه 5 شورای حل  به موجب رای شماره 369  690 کالسه:12-93 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حمید عباسی به نشانی 
مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 48/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته 
628134-91/10/15و928106-91/12/25و628109-91/12/20و623010- )چکهای 
دادرسی  عنوان خسارت  به  ریال   160/000 پرداخت  و  91/6/27و91/6/13-623011( 
و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چکها لغایت زمان وصول با احتساب نیم 
عشر اجرای احکام. مشخصات محکوم له: محمد شرکت العباسیه به نشانی اصفهان-خ 
به  اجرائیه  احکام: همین که  اجرای  قانون  ماده 34  تاالر-کوچه خرم-پالک23.  جی-خ 
به  موقع  به  آنرا  مفاد  ده روز  است ظرف  مکلف  علیه  ابالغ شد، محکوم  علیه  محکوم 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:13009 شعبه پنجم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
ابالغ رای 

 691 شماره پرونده:93-404 شماره دادنامه:772-93/5/5 خواهان: عفت علی نقیان الیادرانی
 نشانی: اصفهان-خیابان رباط-خیابان ساحل-کوچه میالد-بن بست حاج محمد-منزل آخر
مطالبه خسارات  خواسته:  المکان  مجهول  نشانی:  محبی  مرتضی  خوانده:  دوم  -طبقه 
با  شورا  قاضی  گردشکار:  کارشناسی   – دادرسی  های  هزینه  و  تصادف  از  ناشی 
را  بررسی  و ختم  کفایت  اعضای شورا  نظریه مشورتی  و  پرونده  محتویات  مالحظه 
اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.رای 
قاضی شورا: در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده باال به خواسته مطالبه 
مبلغ 10/300/000 ریال بابت خسارات ناشی از تصادف به اضافه هزینه دادرسی و 
شماره  به  پژو206  بین  تصادف  وقوع  فنی  کارشناس  نظریه  به  توجه  با  کارشناسی 
رانندگی  به  318/43ص11  شماره  به  پژو405  و  خواهان  به  متعلق  658ط65ایران13 
کارشناس  نظریه  وحسب  است  شده  شناخته  مقصر  خوانده  و  بوده  محرز  خوانده 
خسارات  اصفهان  اختالف  حل  شورای   24 شعبه  دلیل  تامین  پرونده  در  دادگستری 
وارده بر اتومبیل خواهان دراثر وقوع این تصادف مبلغ 9/000/000 ریال تعیین گردیده 
است و خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی شورا حاضر نشده و دفاعی 
به عمل نیاورده است لذا قاضی شورا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و 
با استناد مواد 1و2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198و515و519 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 9/000/000 ریال بابت خسارات وارده 
و 155/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 1/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و 
هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم مینماید رای صادره 
از  پس  و  است  واخواهی  قابل  مرجع  همین  در  ابالغ  از  پس  روز   20 ظرف  و  غیابی 
اتمام مدت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان میباشد.م الف:13015 شعبه هفتم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

شعبه  رسیدگی:  مرجع  دادنامه:92/7/14-1864  پرونده:92-1433 شماره  کالسه   692
جدید-خ  شاهپور  نشانی:  خوروش  نوید  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  نهم 
امیرکبیر-بعد از فلکه-جنب گاراژ اصفهان-بارز طایر خوانده: ایاز رفیعی نشانی: مجهول 
المکان خواسته: مطالبه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا 
قاضی  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم 
 شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای نوید خوروش به طرفیت آقای ایاز رفیعی
به خواسته مطالبه مبلغ 31/500/000 ریال وجه چک به شماره 797221 مورخ 90/6/15 
به عهده بانک سپه شعبه بلداجی به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات 
پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
جلسه رسیدگی حضور  در  آگهی  نشر  طریق  از  قانونی  ابالغ  رغم  علی  خوانده  اینکه 

نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به 
دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
میرسد که به استناد مواد 2و3 قانون چک مصوب سال 1355 همراه با اصالحات بعدی 
و مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 31/500/000 ریال بابت اصل خواسته و 114/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
رای صادره  مینماید  اعالم  و  خواهان صادر  درحق  حکم  اجرای  تاریخ  تا   )90/6/15(
غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه میباشد و پس 
در محاکم عمومی  نظرخواهی  تجدید  قابل  بیست روز  واخواهی ظرف  مهلت  اتمام  از 
حقوقی اصفهان میباشد. م الف:13021 شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

694 کالسه:1455/92ش14 به موجب رای شماره 197 تاریخ 93/2/21 حوزه 14 شورای 
گری قلعه  سعید  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  اختالف شهرستان   حل 
به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون ریال وجه 7 فقره سفته 
148361و148360و148359و148358و148363و148364و148362 های  شماره   به 
و پرداخت مبلغ یکصد و بیست و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 
و همچنین خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 1392/9/27 لغایت 
تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له جواد الماسی فرزند حسن به نشانی اصفهان-خ 
احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  االجرا.  نیم عشر حق  و  انصار  بانک  دوم-جنب  پروین 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
یا مالی معرفی  یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد  آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
خود  که  در صورتی  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند 
دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:13031 

شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

695 کالسه:338/92 به موجب رای شماره 915 تاریخ 92/6/5 حوزه 28 شورای حل 
 اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سعید فخارزاده نجف آبادی
میلیون  هفده  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  المکان  مجهول  نشانی  به  محسن  فرزند 
به عنوان اصل خواسته و پرداخت  پنجاه هزار ریال )17/750/000ریال(   و هفتصد و 
سی هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 
 سررسید چکها لغایت زمان وصول و ایصال در حق خواهان حمید خسروی فرزند عبدالرسول
به نشانی اصفهان-خ کشاورزی-بن بست قدس-شماره84-واحد4 و نیم عشر اجرای 
احکام صادر و اعالم مینماید. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  که خود  باشد و در صورتی  آن میسر  از  به  محکوم 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:13036 شعبه 28 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

696 کالسه:92-2096 به موجب رای شماره 345 تاریخ 93/3/8 شعبه 32 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه ایمان جزینی درچه به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال بابت ضمانت وام 
و مبلغ یکصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 92/12/13 
نشانی  به  میرعالئی  سیدحسن  له:  محکوم  مشخصات  دولتی.  عشر  نیم  انضمام  به 
 34 ماده  ابوذر-پالک21.  قاسمی-فرعی  شهید  شرقی-کوی  بهشت  هشت  اصفهان-خ 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:13037 

شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان



پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و آله: 
دانش پیش��وای عمل و عمل پیرو آن اس��ت. به 
خوشبختان دانش الهام می شود و بدبختان از آن 

محروم اند.
 گیاهان خطرناک
1732 دردوران بارداری
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موت��وری طراحی ش��ده اس��ت ک��ه 
عالقه مندان می توانند با آن در هوا پرواز کنند.

موتوری ب��ه ن��ام Aero-X »آئرو ایکس« مانند وس��ایل 
نقلیه جنگ ستارگان که شبیه یک وس��یله تخیلی است، 

طراحی شده است.
 رئیس و بنیان گ��ذار ای��ن تکنولوژی »مارک دو روش��ه« 

می گوید: سفر با این موتور بسیار هیجان انگیز است؛ راننده 
آن فقط با گرفتن فرمان و کنت��رل آن می تواند به هوا پرواز 
کند و اگر همه آزمایش ها به خوبی پیش��رفت کنند بعد از 

تست آن، تا سال 2016 به بازار عرضه خواهد شد.
 Aerofex این شرکت در سال 2012 موتوری بانام

طراح��ی  »آئروفیک��س« 
کرد، طراح��ان آن را بانام 
آئروایکس دوباره طراحی 
کرده اند که پیش��رفته تر از 

موتور قبلی است.
 این وسیله برای دو نفر طراحی شده است، قادر به حمل 

140 کیلوگرم وزن اس��ت، دارای یک مخزن بنزین است 

که در صورت پر بودن آن حدود یک ساعت در هوا حرکت 
می کن��د؛ 

عت  س��ر
آن 72 کیلومت��ر 
در س��اعت است، تا 
ارتفاع تقریباً 3.7 متر باالی زمین می تواند 
حرکت کند و باقیمت 85 هزار دالر فروخته می شود.

با این موتور می توانید در هوا پرواز کنید

بخش عظیم��ی از تغییراتی که در س��لول های عصبی 
و مغزی رخ می دهند، پیش از اینکه در رفتار یا جس��م 
مبتالیان بروز کنند در ش��بکیه چش��م اشخاص ظاهر 
می ش��وند.مطالعات محققان موسس��ه گالدس��تون و 
دانش��گاه سانفرانسیسکو نش��ان می دهد، عالئم اولیه 
زوال عقل قبل از اینک��ه با اختالالت ژن��ی و تغییرات 
رفتاری همراه باشند با نش��انه های چشمی بروز کرده 
که با بررس��ی آن ها می توان به اخت��الالت یا تغییرات 
س��لول های عصبی و مغزی پ��ی برد زیرا س��لول های 
شبکیه چشم انس��ان دارای ارتباط مستقیم و نزدیکی بامغز هس��تند. پرتوهای نوری در 
برخورد با شبکیه به پیام عصبی تبدیل ش��ده و از طریق عصب بینایی به مغز منتقل و در 
آنجا تفسیر می شوند.این تحقیق بدان معناست که با آزمایش و بررسی ساده ای از شبکیه 
چشم می توان از تغییرات احتمالی سلول های عصبی آگاه شد. مطالعات محققان نشان 
می دهد که هرگونه تغییر ساده و جزئی در شبکیه چشم می تواند زنگ خطر اولیه ای برای 
ابتال به بیماری دمانس فرونتوتمپورال  باشد که در اثر این بیماری مغز چروکیده و کوچک 
می شود. زوال عقل یا دمانس اختالل مزمن فرآیندهای روانی به علت بیماری مغزی است 
که با تغییر شخصیت، اختالل در حافظه و ذهن بروز می کند.دکتر »گان«، یکی از اعضای 
این تیم تحقیقاتی می گوید: »این مطالعه نشان داد که شبکیه چشم می تواند پنجره ای از 
فعالیت های مغزی باشد. درنتیجه با بررسی و پیگیری تغییرات چشمی می توان بسیاری 
از بیماری هایی که در اثر آسیب یا نابودی سلول های عصبی ایجاد می شوند را پیش بینی 

و پیشگیری کرد.«

تمامی ماه نوردانی که پا بر روی س��طح ماه گذاشته اند، 
معتقدند این قمر بوی خاصی می ده��د. دهه ها پس از 
فرود خدمه آپولو بر روی ماه، ماه نوردان و دانش��مندان 
علوم ماه هن��وز هم به دنبال کش��ف ماهی��ت بوی این 
ج��رم کیهان��ی هستند.هریس��ون »جک« اش��میت، 
دانش��مند و فضانوردی که در دسامبر س��ال 1972 بر 
روی س��طح ماه قدم گذاش��ت، می گوی��د: تمامی ماه 
نوردان در آن زمان ب��ر این موضوع توافق داش��تند که 
پس از پیاده روی روی سطح این قمر و برداشتن کاله ها 
ازسرشان متوجه می شدند نمونه های خاک ماه در درون هوای کابین بوی باروت سوخته 
تفنگ می دهد.»الری تیلور«، مدیر موسس��ه علوم زمینی س��یاره ای دانش��گاه تنسی در 
Knoxville، نیز با اش��میت موافق اس��ت. او در طول مأموریت آپولو 17 در مرکز فضایی 
جانسون ناسا در هوستون خدمت می کرد و یکی از افرادی بود که مستقیماً به فضانوردان 
حاضر روی ماه مش��اوره می داد. تیل��ور بر این باور اس��ت آنچه فضانوردان ب��و می کردند، 
 ذرات غبار بس��یار فعال ش��ده با اتصاالت سس��ت بود.وی گفت: یک زمین شناس در زمان

 خرد کردن صخره های زمینی، بویی حس می کند که از خرد کردن مواد معدنی و بنابراین 
ایجاد اتصاالت سست حاصل می شود. اما روی ماه، این اتصاالت می توانند به مدت طوالنی 
وجود داشته باش��ند و چون صخره و خاک ماه فقط حاوی 43 درصد اکسیژن است، بخش 
اعظم چنین اتصاالتی به دلیل وجود اکسیژن هستند. من معتقدم تمامی فضانوردان این 
اتصاالت را در غبار ماه بوییده اند.باز آلدرین، خلبان ماژول ماه مأموریت آپولو 11، نیز بوی 

این قمر را به خاطر دارد. 

دانشمندان به دنبال کشف راز بوی ماهتشخیص زوال عقل از روی چشم ها

یک��ی از زمان هایی که به هیچ وج��ه نباید دارویی 
گیاهی را بدون مش��اوره با پزش��ک مصرف کرد، 

دوران بارداری است.
یکی از اصول طبیعت درمانگران در پیشنهادهای 
گیاهی که برای بیماری ه��ای مختلف به بیماران 
می دهند این است که همه داروهای گیاهی کاماًل 
بی خطر نیستند و برای اس��تفاده بیشتر و بهره از 
گیاهان باید ابتدا برخی از اطالعات اساسی را درباره 
آن ها کسب کنیم. به عبارت دیگر اگرچه به خاطر 
این که ترکیبات مؤثر داروهای گیاهی نس��بت به 
داروهای شیمیایی رقیق تر و درنتیجه اثرات جانبی 
آن ها کمتر اس��ت اما همچنان باید در استفاده از 

داروهای گیاهی بااحتیاط عمل کرد.
زنان آبستن در خوردن مواد زیر باید احتیاط کرده و 

حتی المقدور به مقدار کم مصرف نماید:
 از نگاه برخی از متخصصان طبیعت درمانگر، زنان 
باردار باید از خوردن گیاهانی چون پوست ریشه 
زرشک، بابونه گاوی، افسنطین، پونه معطر، سداب، 
فلوس، کدو تلخ، جعفری فرنگی، س��نبل چینی، 

نعناع کوهی و مینا پرهیز کنند.
 ازجمل��ه ممنوعیت ه��ای گیاه��ی زنان ب��اردار 
همچنین اس��تفاده از کافئین است چراکه ازنظر 
علمی ارتباط مس��تقیم بین مص��رف کافئین در 
دوران بارداری و س��قط جنین ثابت ش��ده است. 
خوردن 163 میلی گرم کافئین در روز معادل یک 
یا دو فنجان قهوه، خطر سقط جنین را تا دو برابر 

افزایش می دهد.
 زنان باردار بایس��تی از خوردن گی��اه بوالغ اوتی 
خ��ودداری نماین��د چ��ون ممکن اس��ت باعث 

سقط جنین شود.
 برای زن آبستن افراط در کلیه خوراکی ها ممنوع 
اس��ت و نباید هیچ غذایی را خارج ازاندازه بخورد. 
تنوع بهترین روشی است که زن آبستن بکار بسته 

و از تمام خوراکی ها استفاده نماید.
 زعفران، جعفری، غوره، آب غوره، مارچوبه، زیره، 

سیاه دانه، دارچین، مسهل.
 غذاهای مانده مخصوصاً غذاهای گوشتی برای زن 

آبستن بدترین سم هاست. 

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

آرزوی سنگ تراش
 

روزی، س��نگ تراش��ی که از کار خود ناراضی بود و احساس 
حقارت می کرد، از نزدیکی خانه بازرگ�انی رد می شد. درباز بود 
و او خانه مجلل، باغ و نوکران بازرگان را دید و به حال او غبطه 
خورد و با خود گفت: این بازرگان چقدر قدرتمند است! و آرزو 
کرد که مانند بازرگان باشد. در یک لحظه، او تبدیل به بازرگانی 
با جاه و جالل شد. تا مدت ها فکر می کرد که از همه قدرتمندتر 
است، تا این که یک روز حاکم شهر ازآنجا عبور کرد، او دید که 
همه مردم به حاکم احترام می گذارند حتی بازرگانان. مرد با 
خودش فکر کرد: کاش من هم یک حاکم بودم، آن وقت از همه 
قوی تر می شدم! در همان لحظه، او تبدیل به حاکم مقتدر شهر 
شد. درحالی که روی تخت روانی نشسته بود، مردم همه به او 
تعظیم می کردند. احساس کرد که نور خورشید او را می آزارد 
و با خودش فکر کرد که خورشید چقدر قدرتمند است. او آرزو 
کرد که خورشید باشد و تبدیل به خورشید شد و با تمام نیرو 
س��عی کرد که به زمین بتابد و آن را گرم کن��د. پس از مدتی 
ابری بزرگ و سیاه آمد و جلوی تابش او را گرفت. پس با خود 
اندیشید که نیروی ابراز خورشید بیشتر است، و تبدیل به ابری 
بزرگ شد. کمی نگذشته بود که بادی آمد و او را به این طرف 
و آن طرف هل داد. این بار آرزو کرد که باد شود و تبدیل به باد 
شد. ولی وقتی به نزدیکی صخره س��نگی رسید، دیگر قدرت 
تکان دادن صخره را نداشت. با خود گفت که قوی ترین چیز در 
دنیا، صخره سنگی است و تبدیل به سنگی بزرگ و عظیم شد.

 همان طور که با غرور ایس��تاده بود، ناگهان صدایی ش��نید و 
احساس کرد که دارد خرد می شود. نگاهی به پایین انداخت و 

سنگ تراشی را دید که با چکش و قلم به جان او افتاده است.

یکشنبه  9 شهریور  1393 |4 ذی القعده   1435
شماره  1388 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان

دارای مجوز توزیع اینترنت )ISDP( به شماره 105-13-12 صادره از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
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