
پایان دادن به قراردادهای  سفید امضاء
شهروندان با 
کالسکه رایگان  
 تخت فوالد
 را دور می زنند 

پیشنهاد وزارت کار برای دائمی شدن قراردادهای کار
افسردگی و فشارهای روانی 

باعث ناباروری می شود 2
خشکسالی و افزایش

 زمانی : برای خشکی زاینده رود 35 گردوغبار آسم می آورد 
آهنگ می سازم 

اعالم وصول طرح استیضاح وزیر 
نیرو در آینده نزدیک

شرایط تحصیل رایگان در مدارس 
غیردولتی

 مالک  باغ اسکلت مادر و پسر را
 لو داد  

 خادمان حرم مطهر رضوی
 وارد اصفهان شدند
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 تولید صنعتی پشم سرباره 
در ذوب آهن اصفهان

اشخاص متخلف و متکدیان 
شناسنامه دارمی شوند  

همه کارگران ساختمانی
 بیمه می شوند

مدیر پژوهش، فناوری و بومی سازی ذوب آهن

هشدار پلیس در باره انتخاب سرویس مدرسه

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری  مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
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 در این روش به طور مستقیم مذاب سرباره به پشم سرباره تبدیل شده که نسبت به تبدیل سرباره جامد
 به پشم هزینه تولید بسیار کمتري دارد

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان از آغ��از مرحل��ه دوم طرح وی��ژه رفع 
تخلفات شهری در سطح شهر با جدیت خبر داد.

مجتبی کاظمی با اعالم این مطلب اظهار داشت: 
طرح ویژه رفع تخلفات شهری از پنجشنبه هفته 

گذشته با جدیت آغازش��ده است. وی افزود: در 
این طرح گشت های نامحس��وس رفع تخلفات  
شهری شامل ناظرین عالی ستاد، مأموران نیروی 
انتظامی، مأموران خواهر رفع تخلفات ش��هری 

همراه با مأمورین نامحسوس رفع ...

  مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
اصفهان  گفت: کارفرمای��ان باید بدانند در 
اولوی��ت اول حق کار با ایرانیان اس��ت و در 
درجه بعد باید اتباع خارج��ی که گذرنامه 

اقامت دارند به کار گرفته شود.
به گ��زارش خبرنگار زاین��ده رود، غالمعلی 

قادری به مناسبت هفته گرامیداشت تعاون 
در جمع خبرنگاران اظهار کرد: درصورتی که 
کارفرمایی از اتباع بیگانه غیرقانونی استفاده 
و آن ها را به کار گرفته باشد در مرحله اول به 
ازای هرروز 100 هزار تومان و اگر در مرحله 

بعد مشاهده شود ...

 آب در گاز شدن سوخت  تحویلی
 به مردم در برخی جایگاه ها

آگهی مزایده عمومی شماره 93/45

                                              روابط عمومی   شرکت پیشتیبانی امور دام استان اصفهان 

1- نام و نشانی مزایده گزار: اداره کل شرکت پشتیبانی امور دام استان اصفهان  به نشانی: خ توحید -  خ شهید موحدی نیا – پالک 2
2- موضوع مزایده: اجاره سالن بسته بندی سردخانه شهید مشکوه

3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: وجه نقد به حساب ش��ماره 2173980201003 بانک ملی شعبه مرکزی اصفهان و یا ضمانتنامه 
بانکی به نام مزایده گزار و یا انواع اوراق مشارکت بانکی 

4- مبلغ تضمین شرکت در مزایده: 30/000/000 ریال می باشد.
5- زمان دریافت اسناد، تحویل پیشنهاد و گشایش پیشنهادهای مالی: 

-5-1 مهلت خرید اسناد تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 93/6/8 می باشد.
-5-2 مهلت تحویل پیشنهاد تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 93/6/18 می باشد.

-5-3 زمان رسیدگی به پیشنهادهای مالی ساعت 14 روز یک شنبه مورخ 93/6/30 واقع در تهران – میدان ونک – خیابان برزیل شرقی – 
پالک 33 دفتر کمیسیون معامالت می باشد.

6- خرید اسناد: مزایده گران در صورت تمایل به شرکت در مزایده می توانند پس از واریز مبلغ 100/000 ریال برای موضوع مزایده به حساب 
2163980202009 )قابل واریز در  کلیه شعب بانک کشاورزی( در تاریخ مهلت خرید اسناد )ردیف 5-1 آگهی( به سامانه شرکت پیشتیبانی 
امور دام کشور به آدرس www.iranslal.com  مراجعه و اسناد مزایده را از طریق سامانه مزبور، قسمت مناقصات و مزایده ها )بخش سال 
جاری( دریافت و سپس با در دست داش��تن اصل معرفی نامه و اصل فیش واریزی در مهلت خرید اسناد، جهت دریافت پاکت های مزایده به 

نشانی مزایده گزار مراجعه فرمایند.
7- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد.

8- هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

 وزارت  جهادکشاورزی 
شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور استان اصفهان 

نوبت  دوم 
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روزنامه فرهنگی 
اجتماعی 

مناقصه اجرای عملیات ترمیم ترانشه و لوله گذاری آب 

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

نوبت  دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی  با فهرست بهای سال 1393 معاونت برنامه ریزی و 

نظارت راهبردی  رئیس جمهور  به پیمانکاردارای رتبه بندی و  و اجد صالحیت  واگذار نماید . 

تضمین ) ریال ( برآورد )ریال ( نوع بودجه  محل اجراشماره مناقصه 

3/139/917/248154/500/000جاریعملیات ترمیم ترانشه های آسفالت منطقه دو اصفهان 93-2-246

4/132/874/720184/000/000جاریترمیم آسفالت نوار های حفاری شده منطقه فالورجان93-2-247

1/506/641/11875/500/000جاریاصالح و توسعه شبکه آب منطقه لنجان93-2-248

2/003/179/000100/200/000جاریترمیم مسیر ترانشه آسفالت در سطح منطقه یک اصفهان93-2-249

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1393/06/22 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز یکشنبه  مورخ 1393/06/23

www.abfaesfahan.ir  دریافت اسناد :سایت اینترنتی                         شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir : پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

شماره تلفن :  031-36680030

 آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای همراه
 با ارزیابی کیفی 

امور پیمانهای شرکت  شهر کهای صنعتی استان اصفهان 

نوبت   دوم    

ش�رکت ش�هرکهای صنعت�ی اس�تان اصفه�ان در نظ�ر دارد اج�رای پ�روژه ه�ای زی�ر را از محج�ل اعتب�ارات داخل�ی ب�ه پیمان�کاران 
واجد ش�رایط واگ�ذار نماید ل�ذا از کلی�ه ش�رکتهای پیمانکاری ک�ه دارای ش�رایط ذکر ش�ده در ذی�ل صفحه می باش�ند دعوت می ش�ود 
 ت�ا از تاری�خ 1393/06/10 ال�ی 1393/06/26 ب�ا واری�ز مبل�غ 300/000 ریال ب�رای هر پ�روژه به ش�ماره 2175670203003 حس�اب س�یبا 
) بانک مل�ی ( و دریافت اس�ناد ارزیابی ت�وان اجرای کار و مش�خصات فن�ی پروژه و اس�ناد پیش�نهاد قیمت ب�ه دبیرخانه ش�رکت واقع در 
 اصفه�ان خ 22 بهم�ن ، مجتم�ع اداری امی�ر کبیر مراجعه یا برای کس�ب اطالعات بیش�تر به س�ایت ش�رکت ش�هرکهای صنعت�ی اصفهان
 www.isfahaniec.ir مراجع�ه نمایید. مهلت تحویل اس�ناد ارزیابی و پیش�نهاد قیمت به دبیر خانه ش�رکت ش�هرکهخای صنعتی اس�تان 
 اصفهان حداکث�ر تا پایان وق�ت اداری روز پنج ش�نبه م�ورخ 1393/06/27 می باش�د و هزین�ه درج آگهی روزنام�ه به عهده برن�ده مزایده 

می باشد. 
موضوع مناقصه : خریدو اجرای آبیاری قطره ای و فضای سبز ناحیه صنعتی جمبزه ) تجدید (

مبلغ برآورد اولیه: 978/216/920ریال از محل بودجه داخلی 
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :30/000/000 ریال 

رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به باال دررشته کشاورزی از دفتر فنی استانداری و یا اداره کار و امور اجتماعی یا رتبه 5 به باال در آب  
موضوع مناقصه : تکمیل محوطه سازی )فاز توسعه ( امیر کبیر کاشان ) تجدید ( 

مبلغ بر آورد اولیه : 10/527/355/682 ریال از محل بودجه داخلی 
مبلغ سپرد ه شرکت  در مناقصه : 190/000/000 ریال 

رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به باال در رشته راه و باند
موضوع مناقصه : تکمیل محوطه سازی ناحیه صنعتی محمد آباد جرقویه ) تجدید ( 

مبلغ بر آورد اولیه: 1/574/082/135 ریال از محل بودجه داخلی 
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 51/000/000 ریال 
رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به باال در رشته راه و باند 

موضوع مناقصه :احداث ساختمان اداری و آشیانه آتش نشانی شهرک صنعتی کمشچه 
مبلغ بر آورد اولیه : 3/686/131/533 ریال از محل بودجه داخلی 

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 52/000/000 ریال 
موضوع مناقصه : تهیه مصالح و اجرای شبکه داخلی گاز شهرک صنعتی کمشچه 

مبلغ بر آورد اولیه: 3/581/064/562 ریال از محل بودجه داخلی 
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 52/000/000 ریال 

رتبه مورد نظر: رتبه 5 و به باال تاسیسات و تجهیزات
موضوع مناقصه : تهیه مصالح ، اجرای شبکه 20 کیلو ولت فاز توسعه شهرک صنعتی سگزی   

مبلغ برآورد اولیه : 2/811/021/650 ریال از محل بودجه داخلی 
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 35/000/000 ریال 

رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به باال در رشته کشاورزی از دفتر فنی استانداری و یا اداره کار و امور اجتماعی 
رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به باال نیرو

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



اخبار کوتاهيادداشت

  شانزدهمین اجالس خبرگان رهبری 

آغاز شد
شانزدهمین اجالس رسمی خبرگان رهبری به ریاست آیت اهلل 
هاش��می ش��اهرودی نایب رئیس مجلس و با حضور اعضای 

خبرگان در محل مجلس قدیم آغاز شد.
بر پایه این خبر قرار اس��ت در روز اول ش��انزدهمین اجالس 
خبرگان رهبری، مخب��ر دزفولی دبیر ش��ورای عالی انقالب 
فرهنگی و در روز دوم نیز سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه 

قدس در  سخنرانی کنند.
حجت االسالم روحانی رئیس جمهور،آیت اهلل آملی الریجانی 
رییس قوه قضاییه، هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظ��ام و محمود عل��وی وزیر اطالعات نی��ز در این 

اجالس حاضر شدند.
گفتنی است آیت اهلل یزدی، دری نجف آبادی و خاتمی نیز در 

جایگاه هئیت ریسه حاضر شدند.

استیضاح وزير ارتباطات  در دستور 
کار مجلس نیست

حجت االسالم محمدحس��ن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس 
شورای اس��المی گفت: اس��تیضاح وزیر ارتباطات و فناوری 

اطالعات در حال حاضر در دستور کار مجلس قرار ندارد.
نماینده مردم تهران در مجلس در بخش دیگری از س��خنان 
خود تصریح ک��رد: اگر عملکرد فرهنگی دولت را با ش��اخص 
موفقیت در ارتقای سطح اخالق، دین داری و پیوند اجتماعی 
بسنجیم باید اذعان کنیم متصدیان فرهنگی قدم های بلندی 

را در این راستا برنداشته اند.
ابوترابی فرد ب��ا تأکید بر لزوم تجدیدنظ��ر در عرصه فرهنگ، 
ابراز داش��ت: به مقوله فرهنگ باید به طور صحیح نگاه کرد و 
برنامه ریزی دقیقی برای ارتقاء سطح اخالق در جامعه و تقویت 

بنیان های دینی و اعتقادی در جامعه تدوین کرد.

رادارهای »آرش ۲« و »کیهان« 
رونمايی شدند

جدیدترین دستاوردهای پدافند هوایی ارتش همزمان با روز 
پدافند هوایی رونمایی شدند.

رادار دوبع��دی آرش 2 و رادار کیهان به عن��وان جدیدترین 
دس��تاوردهای راداری پدافن��د هوای��ی ارتش صب��ح دیروز 

رونمایی شدند.
این پروژه ها توس��ط امیر فرزاد اس��ماعیلی فرمانده قرارگاه 
پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( به مناسبت روز پدافند هوایی 

رونمایی شده اند.
در این مراسم عالوه بر این سامانه ها، از پروژه انتقال اطالعات 
هادی، سامانه طرح پروازی FAC2، سامانه دستیار فرمانده 
باقابلی��ت نمایش موقعی��ت دیده بان ه��ا و دریافت اطالعات 

سامانه های راداری نیز رونمایی شد.
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در بخشی از پیام رئیس جمهور روحانی آمده اس��ت: موجب خرسندی است که ظرفیت های ۲
اقتصادی دو کش��ور و اراده سیاس��ی حاکم بر گسترش روابط، در کنار مش��ترکات فی مابین 
جمهوری اسالمی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام در خصوص مسائل بین المللی، می تواند 

همکاری های متقابل را افزایش دهد.
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عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس گفت: علی اکبر صالحی، 
رئیس س��ازمان انرژی اتمی و سورنا س��تاری، معاون فعلی 
رئیس جمه��ور از گزینه ه��ای مدنظر دولت ب��رای معرفی 
به عنوان وزیر جدید علوم هستند.حسینعلی حاجی دلیگانی 
در پنجمین نشس��ت خبری خود با اصحاب رس��انه استان 
اصفهان در پاس��خ به س��ؤال خبرنگار زاین��ده رود پیرامون 
معرفی وزیر جدید علوم از س��وی دولت یازدهم به مجلس 
اظهار کرد: طبق خبرهایی که ما تا ام��روز داریم دولت روی 
افرادی به جز محمدعلی نجفی سرپرست فعلی وزارت علوم 
برای معرفی به مجلس در حال رایزنی و بررس��ی است و بر 
این اساس بعید می دانیم که نجفی از س��وی دولت تدبیر و 
امید به عنوان وزیر جدید علوم معرفی ش��ود.وی بیان کرد: 
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی و سورنا ستاری، 
معاون فعلی رئیس جمهور از گزینه های مدنظر دولت برای 
معرفی به عنوان وزیر جدید علوم هس��تند.عضو فراکسیون 
اصولگرایان مجلس شورای اسالمی در پاسخ به سؤال خبرنگار 
دیگر مبنی بر مطرح بودن اس��تیضاح وزیر ارش��اد در بین 
نمایندگان مجلس، عنوان کرد: من مورد جدی دیگری را در 
مورد استیضاح وزرای دولت نمی بینم که درراه اعالم حصول 
مجلس باشد، البته انتقادات شدیدی نسبت به عملکرد این 
وزیر وجود دارد، اما فعاًل استیضاح وزیر ارشاد را بعید می دانم 
و شخصاً به دنبال استیضاح وزیر نیرو دولت یازدهم هستم.

حاجی دلیگانی اضافه کرد: با توجه به حرف های ضدونقیض 

وزیر نیروی دولت یازدهم نس��بت به موض��وع آب اصفهان 
و بحث تونل بهش��ت آباد طرحی را برای استیضاح این وزیر 
آماده کرده ایم که درصدد اعالم وصول آن هستیم.وی عنوان 
داشت: رفتار چیت چیان، وزیر نیرو وزیر دولت یازدهم در قبال 
مردم اصفهان دوگانه است و نمایندگان اصفهان تاکنون 20 
مورد از اعمال انجام شده برخالف قانون وزیر نیرو تهیه کرده اند.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس نسبت به برخی از اقدامات 
ضدونقیض وزیر نیرو در مواجهه با حل مشکل آب اصفهان، 
گفت: واقعیت این است که ما نمایندگان اصفهان باید واقعیت 
را به مسئوالن دولتی گوشزد کنیم و نسبت به بروز معضالت 
می��راث فرهنگی و محیط زیس��تی حاصل از خشکس��الی 
زاینده رود حساس باشیم.حاجی دلیگانی تشریح کرد: آب باید 
امروز مدیریت شود، به طوری که هم شهروندان خوزستانی و 
هم مردم چهارمحال و بختیاری از حق خود بهره مند شوند و 
هم اصفهان، یزد و فالت مرکزی ایران حق خود را از آب ببرند.

وی توضیح داد: ما هرگز ب��ه دنبال ضایع کردن حق دیگران 
نبوده ایم و تنها به دنبال احقاق حق آبه خود هستیم.

حاجی دلیگانی، گریزی به بحث اخیر مطرح ش��ده پیرامون 
انتقال آب از طریق لوله به جای تونل بهشت آباد کرد و افزود: 
انتقال آب از طریق لوله از هر منظری عقالنی و کارشناسی 
نیست، چراکه طول عمر لوله 30 سال، اما عمر تونل حداقل 
100 سال است؛ همچنین در بحث انتقال آب از طریق لوله 

نیازمند پمپاژ 700 متری هستیم.

 نمايندگان برای تحقیق و تفحص از سیستم بانکی 
مصمم هستند

این مسئول ضمن تأکید بر جدیت کمیسیون برنامه وبودجه 
مجلس، گفت: در حال حاضر با توجه ب��ه اطالعاتی که من 
دارم نمایندگان ب��رای تحقیق و تفحص از سیس��تم بانکی 
کشور مصمم هستند.عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در 
پاسخ به سؤال خبرنگار دیگر مبنی بر بیان و تشریح مهم ترین 
چالش های حوزه انتخاباتی خود، چنین توضیح داد: مهم ترین 
چالش های حوزه انتخاباتی من در درجه نخست ریخته شدن 
و انتقال نخاله هایی است که در اصفهان به عنوان شهر بزرگ تر 
در حوزه انتخاباتی ما در میمه، شاهین شهر و برخوار ریخته 
می شود.حاجی دلیگانی تصریح کرد: چالش بعدی ما در این 
حوزه، واحدهای قدیمی تولید آجر است، این امر به ویژه در 
منطقه حبیب آباد موجب بروز آلودگی زیاد هوا و ایجاد مشکل 
برای ساکنین آن ش��هر و منطقه شده است و محیط زیست 
نسبت به این امر هیچ واکنشی ندارد.وی تأکید کرد: تزریق 
سیانور به دل خاک در منطقه حوزه انتخاباتی ما توسط معدن 
طالی موته و س��کوت اداره محیط زیس��ت در قبال این امر 

خطرناک از مهم ترین چالش های حوزه انتخاباتی ام است.
عض��و فراکس��یون اصولگرای��ان مجل��س متذکر ش��د: از 
چالش های مهم دیگر این منطقه حض��ور زیاد اتباع بیگانه 
است، به طوری که در شهرس��تان برخوار حدود 30 هزار نفر 
از اتباع بیگانه ساکن هستند و این تعداد از مهاجرین موجب 

وجود و بروز مشکالت و معضالت اجتماعی زیادی شده اند.
این مس��ئول در ادامه از اس��ف بار بودن وضعیت مواد مخدر 
همچنین رشد باالی طالق و مسائل فرهنگی مخرب حاصل 
از هجمه های دشمن به عنوان مهم ترین چالش ها در حوزه 

انتخاباتی خود یادکرد.
توجه به تولید داخلی، راهکار رفع بیکاری

نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس عنوان کرد: نرخ 
بیکاری لیسانس ها و فوق لیسانس ها در این حوزه انتخاباتی 
بسیار باال است و حدس می زنیم آمار باالی 30 درصد داشته 
باشیم. حاجی دلیگانی در پایان اضافه کرد: تنها راهکار رفع 
بیکاری، توجه به تولید داخلی است؛ این در حالی است که 
ش��رکت های صنعتی و واحدهای تولیدی ای��ن منطقه در 
وضعیت نامطلوبی به سر می برند و کسی جز وزیر تعاون،  کار و 
امور اجتماعی مسئول این بیکاری ها و حتی قراردادهای سفید 

امضای کارگران نیست.

اتباع بیگانه در۲5 درصد از جمعیت شمال اصفهان 

صالحی، ستاری، معاون فعلی رئیس جمهور از گزينه های مدنظر برای معرفی وزير جديد علوم هستند
اعالم وصول طرح استیضاح وزیر نیرو در آینده نزدیک

روحانی روز ملی ویتنام را تبریک گفت

ظريف:بعد از گفتگو با اشتون 

کامالً به مذاکرات خوش بین 
شده ام

محمدجواد ظری��ف، وزیر امور خارجه کش��ورمان در 
نشست خبری مشترک با وزیرامورخارجه بلژیک گفت: 
جمهوری اسالمی ایران به پیشرفت درروند مذاکرات 

هسته ای متعهد است.
محمدجواد ظریف، دوشنبه شب، پس از دیدار با مقامات 
اتحادیه اروپا در بروکسل، پایتخت بلژیک و در نشست 
مشترک خبری با دیدیه ریندرز، وزیر امور خارجه این 
کش��ور، گفت: همه کش��ورهای منطقه برای مقابله با 

گروهک تروریستی داعش می بایست همکاری کنند.
وزیر امور خارجه کش��ورمان گفت: م��ا گفت وگوهای 
خوبی با )کاترین اش��تون، مس��ئول سیاست خارجی 

اتحادیه اروپا( داشتیم.
وی افزود: البته، اشکاالتی درروند پیشرفت وجود دارد. 
رفتاری که برخی کش��ورها ازجمله آمری��کا با اعمال 
تحریم های تازه نش��ان داده اند ، بی ش��ک نشانه کمتر 
مثبتی برای پیش��رفت بود. بااین حال ما به پیش��رفت 

پایبند هستیم.
ظریف گف��ت: من پس از گفت وگوهایی که با اش��تون 
داشتم، کاماًل خوش بین شده ام که ما می توانیم به واقع، 

این موضوع را »به موقع« حل کنیم.
وی تصریح کرد: این امر، به عزم سیاس��ی نیاز دارد. به 
آگاهی کامل از ضرورت رسیدگی )همه جانبه( به این 
موضوع ها، صرف نظر از نیازهای صرِف داخلی، نیاز دارد.

ظریف تأکید کرد: نیاز داریم همه کشورهای منطقه در 
کنار هم قرار گیرند تا ابهام ها در خصوص دستیابی به 
نتایج کوتاه مدت در قبال حضور تروریست ها )در عراق( 
و با نگاهی بلندمدت، با توجه به منافعش��ان درزمینه 
مقابله با این س��ازمان های تروریس��تی برطرف گردد. 
همچنین در تأمین کمک برای سیاستمداران عراقی و 
تشکیالت سیاسی برای سرعت دادن به روند تشکیل 
دولتی فراگیر ک��ه نماینده همه مردم عراق باش��د، به 

همکاری نیاز داریم.
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قرار دادن موبايل در کنار قلب خطرناک است 

سالمت

یک جراح و متخصص زنان با اشاره به تحقیقات صورت گرفته در 
بین زنان  20 تا 30  ساله در آمریکا، گفت: تحقیقات حاکی از این 
است که کافئین، سیگار و مسائل روانی و افسردگی باعث ناباروری 

در زنان می شوند.
دکتر الهام السادات هاشمیان نایینی با بیان اینکه افراط در مصرف 
کافئین نقش بسیار مهمی در ناباروری زنان به عهده دارد، گفت: 
مصرف بیش از 400 میلی گرم کافئین در روز ممکن است زنان را 

نابارور کند.
وی افزود: این در صورتی اس��ت که هر فنج��ان قهوه بین 100 تا 
 150 میلی گرم کافئین دارد و زنانی که می خواهند از آن استفاده 
کنند، باید این موضوع را به یاد داشته باشند. همچنین زنانی که 
می خواهند با روش IVF بارور شوند نیز کافئین خوراکی روزانه 
 IVF خود را باید به طور کامل محدود کنند تا ازاین طریق عمل

به خوبی صورت پذیرد.

هاشمیان نایینی یادآور ش��د: چای، شکالت و نوشابه های گازدار 
همگی نیز دارای کافئین زیادی هس��تند که این امر نیز خود در 

ناباروری تأثیر می گذارد.

نقش تغذيه سالم در باروری
این جراح و متخصص زنان گفت: نتایج بررس��ی های اخیر نشان 
می دهد برای یک زندگی س��الم و یک بارداری مناسب باید یک 
برنامه رژیم غذایی شامل سبزی ها، غالت، گوشت سفید، روغن های 
اشباع نشده مانند روغن های امگا 3، 6 و 9 و زیتون و کنجد، گوشت 
آبزیان و آجیل های بدون نمک را رعایت کرد تا بتوان فرزند سالمی 

را به دنیا آورد.
وی با تاکید ب��ر اینکه ورزش نی��ز در این میان نقش بس��زایی را 
دارد گفت: افراد چاق و دارای چربی بس��یار زودت��ر از دیگران به 
ناباروری مبتال و س��لول های چربی آن ها نیز مانند مواد دیگری 

 تولید هورمون های��ی می کند که باع��ث جلوگی��ری از بارداری 
می شود.

هاش��میان نایینی خاطرنشان 
رون��د  وزن  اضاف��ه  ک��رد: 
تخمک گذاری در زنان را دچار 
اختالل می کند و قدرت باروری 

آن ها را کاهش می دهد.
 در واق��ع س��لول های چربی، 
هورم��ون اس��تروژن اضافه از 
خ��ود تولید می کنن��د که این 
موضوع هرگاه ب��ه بیش از حد 
 خود برسد، این عمل را موجب

 می شود.
وی با اش��اره ب��ه اینک��ه افراد 
ب��ا وزن کمت��ر از معم��ول نیز 
دچ��ار ناب��اروری می ش��وند 
زندگ��ی  و  ورزش  گف��ت: 
در ه��وای س��الم به ب��اروری 

 زنان کمک می کند و آن ها را قادر ب��ه زندگی و تولیدمثل خوبی

 می کند.
این جراح و متخصص زنان تصریح کرد: قرارگرفتن در معرض 

دود سیگار و قلیان یا منواکسیدکربن نیز میزان بروز ناباروری 
را افزایش می دهد.

هاشمیان نایینی یادآور شد: زنانی که سیگار می کشند، زودتر به 
سن یائسگی نزدیک می شوند و این امر موجب کاهش باروری 

در آن ها می شود.
 احتمال سقط در اینگونه زنان نیز بیشتر از افراد غیرسیگاری 

است و کودکان آن ها نیز پس از تولد درمعرض امراض گوناگون 
قرار می گیرند و نیز دارای وزن کمتری در زمان تولدهستند.وی 
افزود: بیماری های روانی و افسردگی در اینگونه زنان باعث ناباروری 
می شود و یا شانس موفقیت در درمان های ناباروری IVF را کمتر 
می کند و فشارهای محیطی و مکانی در این زنان در هورمون های 

آن ها تأثیرگذار است و روند باروری را دچار اختالل می کند.
هاشمیان نایینی در پایان خاطرنشان کرد: کاهش اضطراب و 

مشکالت روحی و روانی کمک خوبی به بارداری سالم می کند 
و باعث شادابی در مادر و کودک می شود پس باید پیش از 

بارداری، محیطی سالم به وجود آورد تا در آینده این کار 
دچار اختالل نشود.

توصیه های یک متخصص زنان برای کاهش میزان ناباروری:

افسردگی و فشارهای روانی باعث ناباروری می شود

چرا آمار جراحی بینی در ايران باالست؟

بیشترين  عمل زيبايی بینی  ازچشم هم چشمی است
توصیه يک چشم پزشک به شناگران

اثر قطره اشک مصنوعی دررفع تحريک چشم ناشی از شنا

یک فوق تخصص جراحی پالستیک با بیان اینکه 
40 درص��د افرادی ک��ه عمل زیبای��ی بینی انجام 
می دهند نیازی به آن ندارند، گفت: جراحی زیبایی 
بینی بین مردان از زنان بیش��تر ش��ده است.دکتر 
غالمرضا امیریان، ب��ا بیان اینکه می��زان جراحی 
زیبایی و خصوص��اً جراحی بینی در ایران نس��بت 
به بسیاری از کش��ورهای دیگر باالتر است، اظهار 
کرد: تنها 60 درصد افرادی که برای جراحی بینی 
مراجعه می کنند به جراحی نی��از واقعی دارند.وی 
دالیل باال بودن آمار ب��االی جراحی بینی در ایران 
را عمدتاً ناش��ی از مس��ائل فرهنگی و چشم و هم 

چشمی دانست.
آمار جراحی بینی مردان در حال پیشی 

گرفتن از زنان است
این اس��تاد دانش��گاه افزود: دلیل دیگر آمار باالی 
جراحی بینی در ایران این اس��ت که ساختار بینی 
جمعیت آسیا و خاورمیانه بزرگ است و بسیاری از 
افراد عالقمند به کوچک کردن آن هستند.امیریان 
افزایش احس��اس زیبایی و اعتماد به نفس را نیز از 
دیگر عوامل گرایش به عمل زیبایی بینی دانس��ت 

و تاکید کرد: البته این عامل در کشور ما نسبت به 
سایر کشورها کمتر دیده می شود.وی خاطرنشان 
کرد: البته برخی افراد هس��تند ک��ه انحراف بینی 
شدید دارند و عمل جراحی بینی برای آن ها ضروری 
اس��ت و پس از عمل انحراف یک عمل زیبایی هم 

انجام می دهند.
به گفته این فوق تخصص جراحی پالستیک امروزه 
گرایش به عمل زیبایی بینی بین مردان نیز باال رفته 
و حتی در حال بیش��تر شدن نس��بت به آمار زنان 
است.امیریان در خصوص پیامدهای احتمالی عمل 
زیبایی بینی در صورتی که صحیح و اصولی انجام 
نش��ود نیز یادآوری کرد: عمل غیراصولی می تواند 
مشکالت آناتومی، تنفسی و س��ینوس را برای فرد 
ایجاد کند.وی ب��ا بیان اینکه در برخ��ی موارد این 
عوارض جبران ناپذیر است، گفت: گاهی فرد دچار 
مشکل بویایی می ش��ود و حتی هنگام خواب نیز با 

مشکل مواجه خواهد شد.
این استاد دانش��گاه معتقد اس��ت در برخی موارد 
عوارض روحی عمل زیبایی بینی از عوارض فیزیکی 

آن وخیم تر است.

نبود موج در شیش��ه عینک شنا و ثابت شدن 
عینک بر روی چشم از ویژگی های یک عینک 
شنای خوب است. چش��می که تحریک شده 
است در صورت استفاده از مایع شست وشوی 

چشم بیشتر تحریک می شود.
دکتر سید فرزاد محمدی، عضو هیات علمی 
مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی 
تهران با اشاره به افرادی که از عینک مخصوص 
شنا استفاده می کنند، گفت: در منابع پزشکی 
از نب��ود موج در شیش��ه عینک ش��نا و ثابت 
ش��دن عینک بر روی چش��م به عنوان یکی 
از مزیت های عینک ش��نا نام برده می ش��ود،  
اما عم��اًل در موقعیت ه��ای گوناگونی، مانند 
حرکت های س��ریع به خصوص شیرجه زدن 
و یا هنگام برداشتن عینک، ممکن است مایع 
وارد عینک شود و در واقع این مورد برای عینک 

شنا یک نقص محسوب می شود.
این چشم پزشک در ادامه توصیه کرد: افرادی 
که نمره چشم باالیی دارند و می خواهند شنا را 
به صورت حرفه ای ادامه دهند، اگر کاندید عمل 

جراحی هستند، بهتر است به جای استفاده از 
لنز، چشم خود را عمل کنند.

 اما باید ب��ه این نکته نیز اش��اره کرد که عمل 
جراحی چش��م نیز درصدی ریس��ک پذیری 

دارد.
دکتر محمدی به افرادی که جراحی چش��م 
کرده اند، توصیه کرد که س��ه تا چهار هفته از 

شنا کردن خودداری کنند.
وی در پایان استفاده از قطره اشک مصنوعی 
را در صورت تحریک ش��دن چشم در اثر شنا 
در استخر گزینه مناسب تری دانست و ادامه 
داد: چشمی که تحریک شده است در صورت 
استفاده از مایع شست وش��وی چشم بیشتر 

تحریک می شود. 
این مایع در حقیقت برای شستن چشم هنگام 
آلودگی هوا و یا وارد شدن گرد و خاک به چشم 
مناسب است؛ چرا که همان طور که از نام آن 
مشخص است هنگام چکاندن مایع در چشم 
باید با مژه و پلک درگیر شود که استفاده از آن 

آسان نیست.

یک فوق تخص��ص و آنکولوژیس��ت کودکان نس��بت به 
عوارض س��وء »وای فای« هش��دار داد و »وزوز گوش« و 
»سردرد«را از جمله عوارض نصب »وای فای« در منازل 
دانست.دکتر حسین اصفهانی درباره تأثیر امواج تلفن های 
همراه و همچنین مایکروویو بر بدن گفت: تأثیر این امواج 
زمانی بیش��تر خواهد بود ک��ه آنتن دهی ضعیف باش��د. 
اشعه های مایکروویو که در برخی منازل استفاده می شود، 
تأثیر چندانی بر سالمت بدن ندارد؛ چرا که در این دستگاه 
قطعه ای تعبیه شده که از خروج اشعه جلوگیری می کند. 
البته تحقیقات بر روی امواج موبایل و تأثیر آن بر بدخیم 
کردن س��رطان ها ادامه دارد و محققان هن��وز به نتیجه 

قطعی در این زمینه نرسیده اند.
وی ضمن تاکید بر پرهیز از قرار دادن گوش��ی های تلفن 

همراه کنار قلب یا ناحیه کمر، ادامه داد: قرار گرفتن تلفن 
همراه کنار قلب سبب می ش��ود که امواج با عملکرد قلب 
تداخل کند. بنابراین توصیه می ش��ود افراد از قرار دادن 
موبایل در کنار قلب خود پرهیز کنند. همچنین قرار دادن 
موبایل در ناحیه کمر بر عملکرد سیستم تولید مثل تأثیر 

می گذارد و احتمال اختالل در تولید مثل وجود دارد.
اصفهانی نس��بت به نصب دکل های مخابرات��ی در جوار 
منازل مسکونی نیز هش��دار داد و گفت: نصب دکل ها در 
جوار منازل بر س��المت بدن اثر سوء خواهد داشت و الزم 
اس��ت فاصله این دکل ها با منازل رعایت شود. همچنین 
اشعه هایی مانند امواج ناش��ی از خطوط انتقال برق فشار 
قوی اثرات مش��خصی دارند و اثرات آن ها بر بدن قطعی 

است.
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ورزش و زندگی 
در هوای سالم به 

باروری زنان کمک 
می کند و آن ها را 
قادر به زندگی و 
 تولیدمثل خوبی

 می کند



یادداشت

 هشدار پلیس در باره انتخاب 
سرویس مدرسه

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان با اشاره به 
س��ودجویی برخی از افراد و فعالیت بدون مج��وز آنان به عنوان 
س��رویس مدرس��ه به خانواده ها در خصوص انتخاب س��رویس 
مدرسه فرزندانش��ان هشدار داد.س��رهنگ جهانگیر کریمی در 
خصوص موضوع ساماندهی سرویس های مدارس گفت: امسال 
برای جلوگیری از هرگونه تهدید و آس��یبی برای دانش آموزان و 
ایجاد امنیت بیشتر در بین این قشر از جامعه، نسبت به ساماندهی 
و آموزش س��رویس های مدارس اقدام کرده ایم. وی افزود: براین 
اساس تمامی رانندگان سرویس های مدارس که آمار آن ها بیش 
از ۱۰ هزار نفر است در یک دوره دوهفته ای که از ۱۵ شهریورماه 
تا اول مهر برپا می ش��ود تحت آموزش های وی��ژه انتظامی قرار 
می گیرند. این مقام انتظامی با اش��اره به الزامی بودن شرکت در 
این دوره آموزش��ی برای رانندگان س��رویس های مدرسه تأکید 
کرد: با هماهنگی های صورت گرفته، تمامی کس��انی که در این 
دوره شرکت کنند به آنان کارت ش��رکت در دوره اعطاء می شود 
و رانندگانی که موفق ب��ه دریافت این کارت نش��وند نمی توانند 
به عنوان راننده سرویس مدرسه فعالیت داشته باشند. سرهنگ 
کریمی از برخورد ویژه پلیس اصفهان با رانندگان متخلف سرویس 
مدرسه خبر داد و اظهار داشت: در صورت مشاهده و یا ارائه گزارش 
تخلف رانندگان س��رویس های مدارس از س��وی دانش آموزان، 
مدیران مدارس و یا اولیای دانش آم��وزان برابر قانون با این گونه 
رانندگان برخورد و از ادامه فعالیت آنان جلوگیری خواهد ش��د. 
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان با هش��دار 
به خانواده ها در خصوص اس��تفاده از سرویس های مدارس برای 
فرزندان خود، خاطرنشان کرد: به تمامی خانواده ها توصیه اکید 
می کنیم که در انتخاب سرویس مدرسه فرزند خود دقت کنند و 
حتماً رانندگان سرویس مدرسه را با هماهنگی مدیران مدرسه و از 
شرکت های مورد تأیید آموزش وپرورش و نیروی انتظامی انتخاب 
کرده و در صورت برخورد با هرگونه آس��یبی در مسیر سرویس، 

موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به اطالع پلیس برسانند. 
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غرفه های ثابت بازیافت به شهروندان هدیه دهند
مدیرعامل س��ازمان مدیریت پسماند ش��هرداری اصفهان عنوان کرد: غرفه های ثابت 
جمع آوری مواد بازیافتی در سطح ش��هر موظف اند یک سوم ارزش روز مواد بازیافتی را 
به شهروندان هدیه دهند.بر اساس قانون غرفه های جمع آوری مواد بازیافتی موظف اند 
یک سوم ارزش روز مواد بازیافتی را در قالب مواد موجود در غرفه همچون مواد شوینده، 

هدیه کنند.

3

رئی��س س��ازمان م��دارس غیردولت��ی، توس��عه 
مشارکت های مردمی و خانواده بابیان اینکه نگاه ما 
دربسته حمایتی از مدارس غیردولتی، صرف هزینه 
برای مناطق کم برخوردار و حاشیه شهرهاست که 
مشکل کمبود نیرو و کمبود فضا دارند گفت: از سوی 
دیگر برای تأمین تجهیزات و امکانات در این مدارس 
دربسته حمایتی وام هایی را برای مؤسسان در نظر 

گرفتیم و نیاز نیست اولیا هزینه ای پرداخت کنند.
مرضی��ه گ��رد بابی��ان اینک��ه بس��ته حمایت��ی 
آموزش وپ��رورش از مدارس غیردولت��ی دارای دو 
چارچوب است، اظهار کرد: چارچوب اولیه، کل بسته 
را شامل می شود که توسط وزیر آموزش وپرورش در 

یازدهم تیرماه امسال ابالغ شد.
وی افزود: چارچوب دوم، ش��امل دستورالعمل های 
اجرایی بسته حمایتی اس��ت. بر این اساس مسائل 
قانونی و اجرایی بسته نیز پس از بررسی در دوازدهم 

مردادماه به استان ها ابالغ شد.
رئی��س س��ازمان م��دارس غیردولت��ی، توس��عه 
مش��ارکت های مردمی و خانواده بابیان اینکه طبق 
این برنامه مناطق و اس��تان ها می توانند بسیاری از 

گره ها و مشکالت خود را حل کنند، گفت: به نظر ما 
این یک برد دوطرفه است، زیرا اجرای آن هم به نفع 
مردم است که تمایل دارند در امر آموزش مشارکت 
داشته باش��ند و هم به نفع وزارت آموزش وپرورش 
است که می تواند معتمدان خود را شناسایی و برخی 

از مسئولیت ها را با آن ها به اشتراک بگذارد.
گرد ادامه داد: در این بسته نگاه ما به مناطق محروم 
 اس��ت. به عنوان مث��ال روس��تایی وج��ود دارد که 
4۰ دانش آموز دارد و هیچ معلمی ه��م برای اعزام 
به آنجا اع��الم آمادگی نکرده اس��ت، درصورتی که 
در همان روستا افراد باس��واد و تحصیل کرده تحت 
عناوین مختلفی حضور دارند؛ اگر مؤسسان موفق 
را شناس��ایی کنیم تا قرارداد ببندند و دوره آموزش 
کوتاهی را بگذرانند، در همان روس��تا دانش آموزان 
تحت پوشش می روند و این گونه آمار بازماندگان از 

تحصیل به حداقل خواهد رسید.
معاون وزی��ر آموزش وپرورش با اش��اره ب��ه اینکه 
راهکارهای مختلفی در این بسته پیشنهادشده است، 
گفت: مدارسی هستند که به واسطه سال اول و دوم 
فعالیت، ظرفیت جذب دانش آموزانشان به ۵۰ درصد 

رسیده است. به این مدارس چون در آغاز راه هستند، 
کمک می کنیم تا دانش آموزانی که در کالس های با 
تراکم باالی 4۰ نفر در بخش دولتی تحصیل می کنند 

به آنجا منتقل شوند.
وی افزود: در این صورت معلم آن کالس در مدرس��ه 
دولت��ی نی��ز فرص��ت می کند ت��ا کیفی��ت آموزش 
را ارتق��ا دهد. بنابرای��ن یک نگاه ما کیفیت بخش��ی 
 به م��دارس دولتی ب��ا کم��ک م��دارس غیردولتی

 است.
رئی��س س��ازمان م��دارس غیردولت��ی، توس��عه 
مش��ارکت های مردمی و خانواده بابیان اینکه بسته 
حمایتی به تازگی ابالغ ش��ده و باید استان ها روی آن 
کار کنند و اطالع رسانی مناسبی انجام دهند، اظهار 
کرد: به عنوان مثال اگر مدرسه ای رو به تخریب است 
و س��ازمان نوس��ازی اعالم کرده که این مدرسه باید 
جمع آوری و تخریب ش��ود، دیگر نبای��د هزینه ای را 
برای آن صرف کرد، بلکه باید مقاوم س��ازی مدارس 
دیگر را انجام دهیم و چنانچه مدرس��ه غیردولتی در 
همان حوالی وجود دارد ک��ه توانایی و ظرفیت دارد، 
دانش آموزان را به آن مدرسه غیردولتی منتقل کند 

که جزو خرید خدمات آموزشی محسوب می شود.
آیا انتقال دانش آم�وزان از م�دارس دولتی به 

غیردولتی رایگان است؟
گرد در پاسخ به اینکه آیا در خرید خدمات آموزشی از 
مشارکت مردمی هم استفاده می شود یا رایگان است؟ 
گفت: این بخشی که مدنظر ماست با توافق مدرسه، 
مؤسس و خانواده انجام می ش��ود. در این قسمت ها 
چون نگاه ما کمک، حمایت و پوش��ش تحصیلی در 
مناطق محروم اس��ت نیاز به هزینه کردن از س��وی 

خانواده ها نداریم.
وی تصریح کرد: نگاه ما در این بسته حمایتی صرف 
هزینه برای مناطق کم برخوردار و حاشیه شهرهاست 
که مشکل کمبود نیرو و فضا دارند و از امکانات کافی 

برخوردار نیستند. 
از سوی دیگر برای تأمین این تجهیزات و امکانات در 
این بسته حمایتی وام هایی را برای مؤسسان در نظر 
گرفتیم و نیاز نیست اولیا هزینه ای پرداخت کنند، اما 
به مدرس��ه ای که توانمند و برخوردار است و شرایط 

ویژه دارد ورود پیدا نمی کنیم.

جزئیات بسته حمایتی دولت از مدارس غیردولتی اعالم شد

شرایط تحصیل رایگان در مدارس غیردولتی

یادداشت

 خادمان حرم مطهر رضوی
 وارد اصفهان شدند

رئیس بنیاد مهدویت و آینده پژوهی اصفهان گفت: همزمان با 
دهه کرامت ۶ نفر از خادمان حرم مطهر امام رضا علیه السالم 

برای برگزاری جشن های ویژه این ایام وارد اصفهان  شدند.
حجت االسالم مهدی نیلی پور با اشاره به ورود خادمان رضوی 
به استان اصفهان اظهار کرد: هفتمین دوره جشن های مردمی 
زیر سایه خورش��ید به مناس��بت دهه کرامت و ایام والیت از 
دیروز  در استان اصفهان برگزارشده است . وی بابیان اینکه این 
جشن ها از دیروز  در مناطق مختلف استان ازجمله اصفهان، 
خمینی شهر، شهرضا، دولت آباد، اردستان و نجف آباد برگزار 
می ش��ود، افزود: این مراسم با اس��تقبال مردم و مسئوالن از 
خادمان حرم مطهر رضوی در شهرهای استان  آغاز می شود و 
تا یکشنبه ۱۶ شهریور با اجرای ویژه برنامه های مختلف ادامه 
دارد.رئیس بنیاد مهدویت و آینده پژوهی اصفهان تصریح کرد: 
دیدار بافرهنگیان، اهتزاز پرچم در چند شهر، آزادی تعدادی از 
زندانیان استان با همکاری مسئوالن ستاد دیه استان، خاطره 
گوئی خادمان رضوی و بیان فضائل امام رضا )ع(، غبارروبی و 
عطرافش��انی مزار مطهر امامزادگان و گلزار شهدای شهرها و 
خواندن دعای ندبه از برنامه های این خادمان در مدت اقامت 

خود در استان است.

موزه شهدای گلپایگان در دهه فجر 
امسال افتتاح می شود

رئیس ش��ورای اس��المی ش��هر گلپایگان گفت: برای تکمیل 
موزه ش��هدای دفاع مقدس شهرس��تان ۶ میلیارد ریال اعتبار 
تخصیص داده ش��ده و امیدواریم این پروژه عظیم در دهه فجر 
افتتاح شود.احمد افتخاری در نشست خبری با اصحاب رسانه 
شهرستان اظهار کرد: رسانه ها بهترین پل ارتباطی بین مردم 
و مسئوالن هس��تند و در صورت رعایت نکات حرفه ای در نقد 
منصفانه و دوری از تخریب دیگران می توانند در اجرای امور و 
پیشبرد اهداف جامعه بسیار مؤثر باشند.وی با اشاره به عملکرد 
یک ساله شورای شهر گلپایگان افزود: در یک سال گذشته تعداد 
درخواست ها و نامه های مردمی به شورا به یک هزار و 8۶۶ مورد 
رسیده و در ۵3 جلسه برگزارشده از س��وی شورا حدود ۱۵۰ 

مصوبه درزمینه های کاری مختلف معین شده است.

استان اصفهان به ایستگا ه های صدور 
کارت ملی هوشمند مجهز شد

مدیرکل ثب��ت احوال اصفهان گفت: تمام شهرس��تان های اس��تان 
اصفهان به ایستگاه های صدور کارت ملی هوشمند مجهز شد و هم 

اکنون تمامی شهرستان ها در این زمینه خدمات رسانی می کنند.
تورج حاجی رحیمی��ان اف��زود: در شهرس��تان نجف آب��اد نیز این 
ایستگاه ها فعال ش��ده اما یک مش��کل ارتباطی ضعیف دارد که در 
حال رفع آن هستیم و ایس��تگاه های صدور کارت ملی هوشمند به 

شهرمندان سایر شهرستان های استان خدمات می دهند.
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان بیان کرد: تاکنون حدود ۱۰ هزار 
کارت ملی هوشمند درخواست و ثبت نام شده که نیمی از آنها صادر 
و تحویل داده شده که از این تعداد حدود ۵ هزار کارت ملی هوشمند 

اماده ارائه به شهروندان است.

اشخاص متخلف و متکدیان 
شناسنامه دارمی شوند  

مدیر پیش��گیری و رفع تخلفات شهری ش��هرداری اصفهان 
از آغاز مرحله دوم طرح ویژه رفع تخلفات ش��هری در س��طح 
ش��هر با جدیت خبر داد.مجتبی کاظمی با اع��الم این مطلب 
اظهار داش��ت: طرح ویژه رفع تخلفات ش��هری از پنجش��نبه 
هفته گذشته با جدیت آغازشده است. وی افزود: در این طرح 
گشت های نامحس��وس رفع تخلفات  شهری ش��امل ناظرین 
عالی س��تاد، مأموران نی��روی انتظامی، مأم��وران خواهر رفع 
تخلفات ش��هری همراه با مأمورین نامحس��وس رفع تخلفات 
ش��هری در تمامی محوره��ا، میدان ه��ا و چهارراه های اصلی 
سطح شهر، اماکن عمومی و پرتردد ش��هر در قالب ۵ گروه در 
حالت آماده باش و رفع تخلفات هس��تند. مدیر پیش��گیری و 
رفع تخلفات ش��هری ش��هرداری اصفهان بیان داشت: در این 
طرح اولویت اصلی جمع آوری متکدی��ان و کودکان خیابانی و 
دست فروشان است.وی گفت: در این طرح باهدف ریشه کنی 
اساسی تخلفات شهری، برای اولین بار اشخاص متخلف در سطح 

شهر شناسایی شده و شناسنامه دار می شوند. 

اخبار کوتاه

SMS

پس از ۲ سال بی خبری رخ داد
مالک  باغ اسکلت مادر و پسر را لو داد  

 راز گم شدن مادر و پسری که دو سال پیش در شهرستان 
برخوار اصفهان مفقودش��ده بودند، با کش��ف جسد آن ها 

توسط مأموران پلیس آگاهی برمال شد.
بیستم مردادماه س��ال جاری، مردی 4۰ س��اله از اهالی 
شهرس��تان دولت آباد و برخوار استان اصفهان در تماسی 
با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ از پیدا شدن دو جسد در 

زمین متعلق به باغ خود خبر داد.
با اظهارات این فرد، بالفاصله مأموران به محل موردنظر، 
اعزام و به جس��تجو در آن حوالی پرداختن��د اما باوجود 
اظهارات مالک باغ، تنها اسکلت یک کودک را کشف کردند 
و باری دیگر از فرد تماس گیرنده تحقیق به عمل آوردند و او 
این بار جای جسد دوم را یک متر زیر اسکلت کودک عنوان 
کرد و مأموران پس از جستجو، جسد زنی حدود 3۰ ساله را 

از زیرخاک بیرون آوردند.
با کشف این دو جس��د، تحقیقات پلیس برای شناسایی 
هویت و علت مرگ آن ها در دس��تور کار قرار گرفت و در 
بررس��ی ها و جس��تجوی علمی و تخصصی مشخص شد 
که حدود دو س��ال قبل، یک زن به همراه پسر 4 ساله اش 
مفقودش��ده و خانواده وی نیز موضوع گم شدن آن ها را به 

پلیس اعالم کرده بودند و پرون��ده آن ها در پلیس آگاهی 
شهرستان باز و پیگیری ها ادامه دارد.

لذا خانواده افراد مفقودشده به پزشکی قانونی اعزام شدند 
و با رویت البسه به جامانده و مدارک همراه اجساد، آن دو را 
شناسایی کردند. البته باوجود تأیید هویت اجساد توسط 
خانواده شان، برای اطمینان بیشتر، نمونه DNA هر دو 
جسد برای تطبیق به آزمایشگاه جنایی ناجا ارسال شد و 

این بار هم جواب مثبت بود.
اظهارات ضدونقیض مالک باغ، ظن پلیس را به قاتل 

بودن وی قوی کرد
سرهنگ ناصر بیگلری، فرمانده انتظامی شهرستان برخوار 
دراین باره گفت: با توجه به اظهارات ضدونقیض مالک باغی 
که موضوع پیدا شدن اجس��اد را به مأموران پلیس اطالع 
داده بود، تحقیقات وسیعی در این زمینه آغاز و مشخص 
شد که زن مذکور، دو سال پیش به عنوان کارگر در باغ وی 

مشغول به کار بوده است.
وی اف��زود: در ادامه تحقیقات، معلوم ش��د ک��ه خانواده 
مالک ب��اغ، چندی��ن ب��ارزن کارگ��ر را به دلی��ل رابطه 
صمیمی اش با او، تهدید کرده بودند؛ همچنین با پیگیری 

کارآگاهان، ش��اهدانی که آخرین بار، مالک باغ را با زن و 
کودک مفقودشده دیده بودند، شناسایی و شهادت آن ها 

جمع آوری شد.
این مقام انتظامی تصریح کرد: با تحقیقات صورت گرفته و 
اظهارات شهود، ماجرای ارتکاب قتل توسط مالک باغ برای 
کارآگاهان محرز و متهم دستگیر شد و در بازجویی های 
صورت گرفته هنگامی که با مدارک و مس��تندات علمی 
پلیس مواجه شد به قتل دو جسد کشف شده اعتراف کرد.

می خواستم برای همیشه از شرش راحت شوم

متهم در اعترافات خود با اش��اره ب��ه ارتباط صمیمی زن 
مقتول ب��ا وی و ناراحتی خان��واده اش از ای��ن موضوع و 
سوءاس��تفاده مقتول از او، گف��ت: روز حادثه درحالی که 
زن جوان در باغ مشغول کار بود، او را به زمین انداختم و با 
دست هایم گلویش را فشار دادم تا برای همیشه از شرش 
راحت شوم؛ در آن لحظه، پسر 4 ساله اش به سراغم آمد و 
می خواست مانع کارم ش��ود لذا با یک دست گلوی زن را 
گرفته و با دست دیگر، گلوی پس��رک را گرفتم و آن قدر 

فشار دادم تا هر دو خفه شدند.
وی ادام��ه داد: پس ازاین اتفاق، هر دو جس��د را در زمین 
باغ چال کردم و هنگامی که خانواده مقتوالن از من سراغ 
آن ه��ا را گرفتند، اظهار بی اطالعی ک��ردم و گفتم که زن 
پس از اتمام کارش ازاینجا رفته اس��ت؛ اکنون پس از دو 
سال وجدانم بیدار شد و برای اینکه خانواده مقتوالن را از 
ناراحتی و نگرانی بیرون بیاورم به پلیس زنگ زدم و از پیدا 

شدن دو جسد در باغ خود خبر دادم.
سرهنگ بیگلری اظهار کرد: با اعترافات صریح متهم، وی با 
صدور قرار بازداشت موقت به اتهام قتل بتول- ب به همراه 

پسر 4 ساله اش امیرحسین- ک روانه زندان شد.

 شهروندان با کالسکه رایگان  تخت فوالد
 را دور می زنند 

مدیر مجموعه فرهنگی مذهبی تخت فوالد از برگزاری هفته فرهنگی، هنری 
و گردشگری تخت فوالد از ۱۶ لغایت ۲۲ شهریورماه خبر داد.

حجت االس��الم منوچهر مهروی پور با اعالم این مطلب اظهار داشت: امسال 
طرحی بانام هفته فرهنگی، مذهبی و گردش��گری تخت فوالد برای اولین بار 
ارائه شد که از ۱۶ تا ۲۲ ش��هریورماه ویژه برنامه ای از ساعت ۱8 الی ۲3 شب 
در مجموعه فرهنگی مذهب��ی تخت فوالد برگزار می ش��ود. وی بابیان اینکه 
ویژه برنامه های این هفته در 4 بخش برگزار می ش��ود اذعان داش��ت: در این 
هفته نمایش��گاه صنایع دس��تی به صورت کارگاهی در مجموعه تخت فوالد 
برگزار می شود که اساتید بزرگ صنایع دستی در این قسمت حضور خواهند 
داش��ت. مدیر مجموعه فرهنگی مذهبی تخت فوالد اظهار داش��ت: در کنار 
 این نمایش��گاه، 4 فروش��گاه لوازم التحریر را نیز خواهیم داشت به صورتی که

 لوازم التحریر با طرح های اسالمی در راستای ترغیب شهروندان به استفاده از 
لوازم التحریر با طرح های اسالمی به جای استفاده از لوازم التحریر با طرح های 
غربی به شهروندان عرضه می شود. حجت االسالم مهروی پور بیان داشت: انواع 
نرم افزارها در این نمایشگاه  عرضه می شود همچنین فروشگاه کتاب از دیگر 
بخش های نمایشگاه است که انتشارات شهرداری و انتشارات مذهبی در این 

نمایشگاه عرضه می شود. 
مدیر مجموعه فرهنگی مذهبی تخت فوالد ادام��ه داد: بخش کودک و انجام 
بازی های فکری و ... از بخش های جنبی این هفته فرهنگی اس��ت که در باغ 
طوبی برگزار می شود . وی افزود: همچنین تور گردشگری تخت فوالد را در این 
ایام خواهیم داشت که در این قسمت شهروندان با کالسکه و به صورت رایگان 

تخت فوالد را دور می زنند .

 خشکسالی و افزایش گردوغبار
 آسم می آورد 

معاون مرکز س��المت محیط وزارت بهداش��ت گفت: خشکس��الی، کم شدن 
بارندگی و افزایش گردوغبار نه تنها موجب تشدید بیماری افراد مبتالبه آسم 
و بیماری های تنفسی شده بلکه موجب افزایش این بیماری ها نیز شده است.

رضا غالمی افزود: افزایش گرما در تابس��تان که همراه باکم شدن بارندگی و 
خشکس��الی رخ داده است، به طور مس��تقیم افراد مبتالبه آسم و بیماری های 
تنفسی را درگیر می کند و عوارض حاد آن بیشتر برای افرادی است که به این 

نوع بیماری های زمینه ای مبتال هستند.
وی ادامه داد: بخش مهمی از عوارض خشکسالی و افزایش گردوغبار، عوارض 
غیر حاد و مزمن اس��ت که در درازم��دت موجب کوچک ش��دن حجم ریه و 
بروز انواع بیماری های تنفسی می ش��ود.وی گفت: گردوغبارهای موجود در 
هوا به خصوص در مناطق مرزی کش��ور در غرب، جنوب و شرق کشور بیشتر 
دیده می ش��ود و اگر در این مناطق عوامل میکروبی مانند س��ل وجود داشته 
باش��د ممکن اس��ت براثر گردوغبار منتقل ش��ود. البته در مورد بیماری سل 
خوشبختانه طی سالهای اخیر مش��کل خاصی را نداشته ایم و این بیماری در 
کشور کنترل شده و در حد ریشه کنی است.معاون مرکز سالمت محیط و کار 
وزارت بهداشت ادامه داد: خشکسالی و کم ش��دن بارش به خصوص در شرق 
کشور که همراه با بادهای ۱۲۰ روزه اس��ت همچنین می تواند روی سازه ها، 
ساختمان ها و نیز خودروها اثر منفی بگذارد و موجب فرسودگی و تغییر رنگ 
آن ها بشود.غالمی گفت: در کل نگرانی اصلی ما از خشکسالی و گردوغبارهای 
ناشی از آن بیشتر برای افرادی است که بیماری زمینه ای مانند آسم و بیماری 
ریوی دارند همچنین کودکان زیر ۵ سال و افراد مبتالبه سرطان و سالمندان 

نیز وضعیت نگران کننده ای در شرایط آب و هوایی کشور هستند.
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آگهی مناقصه عمومی چاپ کتب پیش دبستانی

           اداره اطالع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 

نوبت  اول

م الف: 14511

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در نظر دارد ، چاپ کتب پیش دبستانی مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی با شرایط 
ذیل به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید:

1-دستگاه مناقصه گزار:
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان.

2- موضوع مناقصه:
موضوع این مناقصه عبارت است از چاپ کتب پیش دبستانی به شرح مندرج در اسناد مناقصه.

3- محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه:
متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به اداره تدارکات و جهت تحویل پیشنهادات خود به دبیرخانه این اداره کل، واقع 
در اصفهان – میدان امام حسین)ع( – بلوار هشت بهشت – اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان – ساختمان شماره سه مراجعه فرمایند.

4- مهلت دریافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادات:
زمان توزیع اسناد مناقصه از زمان انتش�ار اولین نوبت آگهی تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 93/6/15 و مهلت تحویل پیشنهادها پایان وقت 
اداری چهارشنبه مورخ 93/6/۲6 و زمان بازگشایی پیشنهادها، روز پنج شنبه مورخ 93/6/۲7 در محل دفتر معاونت پشتیبانی این اداره کل 

می باشد.
اسناد و مدارک مناقصه تنها به نماینده شرکت مناقصه گر با ارائه معرفی نامه معتبر با مهر و امضای مجاز شرکت و با قید موضوع مناقصه تحویل 

خواهد شد.



اخبار کوتاهيادداشت

تخم مرغ هم گران شد
 دبیر کل کانون سراس��ری م��رغ تخم گذار کش��ور از افزایش
 1000 تومانی قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ در بازار خبر داد.

سید فرزاد طالکش بابیان اینکه مشکل اصلی ما در صادرات 
تخم مرغ این است که دولت به آن یارانه نمی دهد، افزود: اگر 
قیمت تخم مرغ در روسیه نیز همان قیمت متداول در بازارهای 
جهانی )1.3 دالر( باش��د، صادرات تخم مرغ به این کشور نیز 
مش��کل مازاد تولید ما را حل نخواه��د کرد.طالکش افزایش 
قیمت تخم م��رغ طی یک م��اه اخیر را مورداش��اره قرارداد و 
گفت: تا یک ماه پیش، مرغداران در هر کیلوگرم تولید، 1500 
تومان ضرر می کردند که هم اکنون این میزان به کیلویی 500 
تومان رسیده است.وی افزود: از 15 مردادماه تقاضای صنایع 
غذایی مصرف کنن��ده تخم مرغ که برای ایام م��دارس آماده 
می ش��وند، افزایش پیداکرده و همین مس��ئله سبب افزایش 
قیمت تخم مرغ شده است.طالکش بابیان اینکه هنوز قیمت 
تخم مرغ از میزان واقعی خود فاصله دارد، اظهار کرد: در حال 

حاضر حداقل قیمت تمام شده تولید 4500 تومان است.

 توليد صنعتی پشم سرباره 
در ذوب آهن اصفهان

مدی��ر پژوهش، فن��اوری و بومی س��ازی ش��رکت ذوب آهن 
اصفهان گفت: با اجراي موفق طرح پژوهش��ي، تولید صنعتی 
پشم سرباره در این شرکت آغاز ش��د.ثانی عابدینی با اجرای 
موفق طرح، اظهار داشت: در این روش به طور مستقیم مذاب 
سرباره به پشم سرباره تبدیل شده که نسبت به تبدیل سرباره 
جامد به پش��م هزینه تولید بس��یار کمتري دارد. وی افزود: 
پش��م س��رباره ای که از س��رباره مذاب کوره بلند تولیدشده 
تمام مشخصات پشم سرباره ای مرغوب دارد. مدیر پژوهش، 
فناوری و بومی سازی شرکت ذوب آهن اصفهان بیان داشت: 
با این روش تبدیل قیمت پشم سرباره با 5 برابر افزایش نسبت 
به سرباره کوره بلند به کارخانه ها سیمان فروخته می شود. وی 
تصریح کرد: شرکت س��هامي ذوب آهن اصفهان تولیدکننده 
محصوالت فوالدی ازجمله آهن، تیرآه��ن، مفتول، میلگرد 

و محصوالت شیمیایی ازجمله کک و سولفات آمونیم است. 

فعاليت 24 تعاونی فرش دستباف 
روستايی در اصفهان

علی ش��هبازی اظهار کرد: اتحادیه فرش دستباف روستایی 
اس��تان اصفهان هم اکنون با فعالیت 24 تعاونی در ش��هرها 
و شهرس��تان ها و بیش از 60 هزار عض��و ازجمله بزرگ ترین 
اتحادیه های فرش دستباف روستایی کشور محسوب می شود.

وی در م��ورد فعالیت ای��ن اتحادی��ه افزود: هم��کاران ما در 
 ش��رکت های ف��رش و اتحادی��ه در مباحثی همچ��ون تهیه 
مواد اولیه، تهیه طرح و نقشه، نظارت بر تولید، خرید فرش از 
اعضا به صورت امانی، حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی 

و مشاوره در انتخاب طرح فعالیت می  کنند.
مدیرعامل اتحادیه ش��رکت تعاونی فرش دستباف روستایی 
اصفهان تصریح کرد: فرش های تولیدش��ده به دلیل استفاده 
از مواد اولیه مرغوب، رنگرزی ه��ای گیاهی و رنگ بندی های 
متناسب باسلیقه بازار و مشتری همچنین طرح و نقشه اصیل 
از کیفیت باالیی برخوردار است.شهبازی اضافه کرد: ازآنجاکه 
فرش دس��تباف به عنوان یکی از بخش های مه��م اقتصادی 
دارای جنبه های ملی و هویتی اس��ت، آم��وزش هنرمندان و 
تولیدکنندگان این صنعت و برندسازی آن در سطح بازارهای 

داخلی و بین المللی از دیگر اهداف این اتحادیه است.

کاهش سطح زير کشت شاليزارهای 
زاينده رود

معاون وزیر جهاد کش��اورزی در امور آب وخاک تصریح کرد: 
سهم بخش کشاورزی از آب مصرفی کشور در همه استان ها 
92 درصدی که وزارت نیرو اعالم می کند، نیس��ت بلکه سهم 
 آب مصرفی در این بخ��ش علیرغم آمارهای موج��ود نهایتاً 
80 درصد از آب مصرفی کشور است.سید رحیم سجادی اظهار 
کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی و بحران آب در کش��ور، 
کاهش س��هم آب برای تولید محصوالت آب بر در مناطق کم 
آب و توس��عه آبیاری تحت فشار را در دس��تور کارداریم.وی 
گفت: گر چه موضوع بحران آبی که وزارت نیرو به آن اش��اره 
می کند مسئله آب شرب است اما بحران آبی کشور در بخش 
کشاورزی سال هاست به وجود آمده و طی سال های گذشته 
نیز تا جایی که امکان پذیر بوده از س��هم آب بخش کشاورزی 

برای شرب کم کرده اند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب، خاک و صنایع ادامه 
داد: باید ضمن کاهش س��هم آب محصوالت آب بر کشاورزی 
در مناطق کم  آب برنامه ای برای تغییر الگوی کشت در منطقه 
موردنظر، معرفی جایگزین آن محصول به کشاورزی تعریف 

کنیم تا معیشت کشاورزان با مشکل مواجه نشود.
س��جادی خاطرنش��ان کرد: به عنوان مثال درگذشته حدود 
18 هزار هکت��ار ش��الیزار در زاینده رود وجود داش��ت اما در 
حال حاضر این میزان به کمتر از 4000 هکتار رس��یده است 
و می توانیم در دیگر اس��تان ها مانند خوزستان که با مشکل 
کم آبی مواجه  هس��تند یارانه، خدمات، نهاده و س��هم آب را 

کاهش دهیم تا تولید محصوالت آب بر نیز کاهش پیدا کند.

700 هزار صنف بدون مجوز فعاليت 
می کنند

وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: حدود سه میلیون صنف در 
کشور داریم که 600 تا 700 هزار صنف بدون مجوز فعالیت 
می کنند که 45 درصد از این اصناف توزیعی، حدود 30 درصد 
تولیدی و 25 درصد باقی مانده خدماتی هس��تند.محمدرضا 
نعمت زاده در گردهمایی استانداران سراسر کشور حاضر شده 
بود در یک گفت وگو و تبادل نظر با استانداران بر ضرورت نقش 
آفرینی بیش از پیش نظام بانکی کشور در جهت رونق تولید 
و رشد اشتغال در کشور تأکید کرد.وی در این نشست اظهار 
کرد: فعالیت های اقتصادی زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت بین 38 تا 40 درصد تولید ناخالص ملی را تش��کیل 

می دهند که این امر بار مسئولیت ما را زیاد می کند

4
نبضبازارمسکندراستانُکندمیزند

رئیس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان گفت: متأسفانه بازار مسکن هنوز در حالت رکود بوده و ما هنوز 
تغییر و رونق خاصی را در بازار مسکن نداشته ایم اما امیدوار هستیم که با تالش های صورت گرفته، این 
مشکل رفع شود.رسول جهانگیری با اشاره به رکود خرید مسن در استان اصفهان اظهار کرد: امیدوار 
هستیم که بسته های حمایتی وام های خریداران مس��کن هر چه زودتر داده  شود تا رونق و جوششی 

به بازار مسکن بدهد.
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مدیر شعبه ابریش��م شهرس��تان نطنز بابیان اینکه استان 
اصفهان بیشترین رشد نوغانداری در مرکز و جنوب را داشته 
است، گفت: کمبود نیرو برای ترویج و فرهنگ سازی معضل 
بزرگ توسعه نوغانداری در این منطقه از کشور است.بهرام 
گلرنگ بابیان اینکه این شعبه مس��ئول توسعه نوغانداری 
در منطقه مرکز و جنوب کش��ور است، اظهار داشت: عمده 
تولید نوغان و ابریشم به دلیل شرایط دمایی و جوی مربوط 
به شمال کشور است اما با توجه به آنکه درخت توت کم آب 
مصرف می کند طرح توس��عه در تمامی نقاط کشور از سال 
1357 در دس��تور کار بوده است.وی با اشاره به فعالیت 70 
ساله این مرکز در شهرستان نطنز، افزود: به دلیل کوهستانی 
بودن نطن��ز و هوای مطب��وع آن این منطق��ه اولین مکان 
پرورش در مرکز کشور انتخاب ش��ده است.این کارشناس 
نوغانداری ادامه داد: بر اساس آمارهای موجود استان اصفهان 
باالترین رتبه توسعه نوغانداری در مرکز و جنوب کشور را 
طی سال های اخیر نصیب خودکرده است.گلرنگ تصریح 
کرد: از س��ال 1389 تعداد 135 جعبه تخم کرم ابریشم به 
متقاضیان تحویل داده ش��ده که با روند رو به رشد به حدود 
500 جعبه در سال  1392 و نیز سال جاری رسیده است.

مدیر شعبه ابریشم شهرس��تان نطنز گفت: بخش کوهپایه 
و شهرس��تان های کاش��ان، نجف آباد و همچنین اصفهان 
بیشترین دریافت کنندگان نوغان و نهال توت هستند.وی 
یادآور شد: تولید در تمام فصول سال عملی نیست چراکه 

هزینه های انرژی آن صرفه اقتصادی ندارد.

رئیس اتحادیه بناهای پیش ساخته استان اصفهان گفت: 
عده ای از واحدها بدون مجوز و مانند قارچ  فعالیت می کنند 
که این موضوع باعث بروز مشکالت زیادی در سطح کیفی 

بتن شده است.
مهدی بکائی با اش��اره به وضعیت صنعت بتن در س��طح 

اس��تان اصفهان اظهار ک��رد:  البته درمجم��وع می توان 
گفت وضعیت بتن در اصفهان به نسبت دیگر نقاط کشور 

مطلوب تر است، اما می تواند بسیار بهتر از این ها باشد.
رئیس اتحادیه بناهای پیش ساخته استان اصفهان افزود: 
متأس��فانه س��ازمان صنعت، معدن و تجارت پروانه های 
بی ضابطه ای می دهد که قابل کنترل هم نیستند و همین 

موضوع سبب آسیب دیدن صنعت بتن شده است.
وی بابیان اینک��ه در حال حاضر تنها واحدهای باس��ابقه 
صنعت بتن دارای وضعیت مناسبی هستند، عنوان کرد: 
یکی دیگر از مش��کالتی ک��ه دامن گیر این صنعت ش��ده 
فرسودگی ماش��ین آالت این صنعت اس��ت که امیدوارم 

هرچه زودتر فکری برای برطرف کردن این مشکل شود.
بکائی بیان کرد: نیاز است ناوگان حمل ونقل بتن نوسازی 
ش��ود، چون این ناوگان مدت زیادی اس��ت ک��ه فعالیت 

می کند و این گونه با مشکل روبه رو خواهیم شد.
مس��ائلی  از  یک��ی  نی��ز  نقدینگ��ی  گف��ت:  وی 
 اس��ت ک��ه به ش��دت واحده��ای تولی��دی م��ا را

 تحت الش��عاع خود قرار داده اس��ت و باید فکری به حال 
کسری نقدینگی آن ها شود.

رئيس اتحاديه بناهای پيش ساخته استان اصفهان:

فرسودگی ماشين آالت بتن را زمين گير کرده است 
مدير شعبه ابريشم نطنز

رتبه برتر اصفهان در توسعه نوغانداری در مرکز کشور

رئیس س��تاد مدیری��ت حمل ونقل و س��وخت گفت: از 
س��ال 82 تا امروز، مخازن CNG خودروهای گازسوز 
بازرسی نش��ده اند، کار بازرس��ی مخازن به مجموعه ای 
که واگذارش��ده غلط بوده، باید وزارت نفت کار بازرسی 

مخازن CNG را بر عهده بگیرد.
علیرضا فیض بخش در شش��مین همایش ملی خودرو، 
CNG و س��وخت های جایگزی��ن، اظه��ار داش��ت: 
می توان از سال 81 که توسعه صنعت CNG به صورت 
برنامه ریزی شده آغاز شد را تا امروز به چهار دوره تقسیم 

کرد.
وی افزود: در س��ال 81 این صنعت با یک برنامه نس��بتاً 
متوازن شروع شد، شکل گرفتن زیرساخت ها رفته رفته 

آغاز شد که رشدی معقول اما کند را طی می کرد.
رئیس س��تاد مدیریت حمل ونقل س��وخت بابیان اینکه 
س��ال 85 وارد مرحله دوم ش��دیم، گفت: این مرحله با 
تصمیمات هیجانی همراه ب��ود، چنانچه صنعت خودرو 
 در CNG رش��د عجیب وغریبی پیدا کرد و بعضاً روزی

 2 هزار خ��ودروی گازس��وز تولید می ش��د، درحالی که 
جایگاه ها توسعه پیدا نکرده بودند.

 برای واردات مخزن CNG به ازای هر دو دالر، 
7 دالر به چين داده ايم

وی ادامه داد: به دنبال توسعه نامتوازن این صنعت در آن 
دوره، ما مجاب شدیم که صنعت تولید مخزن CNG در 
کشور چین توسعه پیدا کند و ما بزرگ ترین واردکننده 

مخزن جهان شدیم.
فیض بخش تصریح کرد: مخزنی که ب��ه ازای هر لیتر 2 

دالر قیمت داش��ت را ما تا 7 دالر در لیتر از این کش��ور 
خریدیم.

وی ادامه داد: در مرحله س��وم ما ب��ه دو دلیل وارد رکود 
ش��دیم که قیمت گذاری غلط گاز طبیعی در مقایسه با 
 CNG بنزی��ن و همزمان، حذف یاران��ه در خودروهای

دلیل این رکود بود.
فیض بخش بابیان اینکه از سال گذشته با حضور مهندس 
زنگنه حرکت های عاقالنه ای در حال شکل گیری و آغاز 
است، گفت:  یک سال و نیم به پایان برنامه پنجم توسعه 

کش��ور مانده، اما باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که در 
برنامه ششم توسعه، برنامه قابل قبولی برای گاز طبیعی 

داشته باشیم.
جايگاه هايی که فيلتر ندارند و آب همراه گاز 

تحويل مردم می دهند
رئیس س��تاد مدیریت حمل ونقل و س��وخت با اشاره به 
دستور وزیر نفت برای افزایش سهم CNG از 25 درصد 
به 35 درصد در سبد سوخت کشور گفت:  باید مشخص 
ش��ود که چرا از 25 درصد فعلی باید س��هم CNG به 

35 درصد برس��د، باید از این مقدار کمتر باشد یا بیشتر، 
مشخص شود که در چند درصد سهم CNG بهره وری 
ملی خواهیم داشت، یا آیا مجدداً باید یارانه بدهیم یا نه؟

وی افزود: از سال 82 تا امروز، مخازن CNG خودروهای 
گازس��وز بازرس��ی نش��ده اند، کار بازرس��ی مخازن به 
مجموعه ای که واگذارش��ده غلط بوده، باید وزارت نفت 
کار بازرسی مخازن CNG را بر عهده بگیرد و تحویل گاز 

طبیعی به خودروی بازرسی نشده متوقف شود.
فی��ض بخ��ش خاطرنش��ان ک��رد: جایگاه ه��ا ب��دون 
نگهداری درس��ت جلو رفتند، چنانکه خش��ک کننده ها 
 از م��دار خ��ارج ش��دند و هم��راه گاز، آب تحویل مردم

 داده اند.
وی افزود: فیلترهایی که برای گاز باید در جایگاه ها نصب 
می ش��د در مرحله اورهال و تعمیر تازه به جایگاه اضافه 

می شود.
 خودروسازان با همکاری مراکز دولتی از چين 

مخزن CNG وارد می کنند
رئیس س��تاد مدیریت حمل ونقل و سوخت بابیان اینکه 
باید به صنایع داخلی توجه بیشتری کرد، گفت: ظرفیت 
ساخت مخزن در داخل کشور 1.6 میلیون دستگاه است 
که در سال گذشته تنها 70 هزار دستگاه تولید کرده اند 
و هنوز هم خودروسازان به دنبال واردات مخزن هستند.

وی ادامه داد: خودروسازان ما به رغم وجود ظرفیت تولید 
در داخل کشور به دنبال واردات مخازن از چین هستند و 
برخی مراکز دولتی ما هم با این مسئله هماهنگ اند و به 

واردات کمک می کنند.

۱۱ سال است که مخازن CNG خودروهای گازسوز بازرسی نشده اند

آب در گاز شدن سوخت  تحويلی به مردم در برخی جايگاه ها

وزارت کار با اعالم تغییر وضعیت بی��ش از 93 درصد کل 
قراردادهای کار به موقت یک ماهه، 3 ماهه و بعضاً یک ساله، 
 مدل جدید امنیت ش��غلی کارگران را به شورای مشاوره

 3 جانبه ملی ارائه و گزارش تازه ای از وضعیت قرارداد کار 
در کش��ور ارائه کرد. طراحان مدل تأمین امنیت ش��غلی 
کارگران برای حذف کامل قراردادهای سفید امضا، پیشنهاد 
»برد - برد«را برای مذاکره کارگ��ران و کارفرمایان مطرح 
کردند که برای کارفرمایان اختیار فس��خ ق��رارداد و برای 
کارگران نیز تبدیل قراردادهای موقت به دائم را به همراه 

خواهد داشت.
وزارت کار با ارائه مدل جدیدی در راس��تای تأمین امنیت 
شغلی کارگران و تأمین امنیت سرمایه گذاری کارآفرینان، 
گزارشی از وضعیت نامناسب قراردادهای کار در کشور ارائه 
کرد. در بخش آسیب شناسی گزارش وزارت کار اعالم شده 
که وضعیت بیش از 93 درصد قراردادهای کار کش��ور به 

موقت یک ماهه، 3 ماهه و بعضاً یک ساله تغییریافته است.
همچنین در این گزارش به کاهش شدید انگیزه و شادمانی 
در نیروی کار در کنار سهم ناچیز بهره وری عوامل تولید در 
رشد اقتصادی )کمتر از 13 درصد( و کاهش تعلق و حمایت 

سازمانی نیروی کار در کشور پرداخته شده است.
در قال��ب م��دل جدی��د ارائه ش��ده از س��وی وزارت 
کار، پ��س از آسیب شناس��ی انجام ش��ده از وضعی��ت 

موجود؛ راه��کار برد - برد ب��رای کارگ��ران و کارفرمایان 
ارائه شده است. در بخش مربوط به کارفرمایان پیشنهادشده 
تا تفویض فسخ قرارداد کار به کارفرمایان سپرده شود و از 
آن سو در بخش مربوط به کارگران عنوان شده تا در مقابل 
امتیازی که کارفرمایان می گیرند، قراردادهای موقت کار 

به دائم تبدیل شوند.
پيشنهاد وزارت کار برای دائمی شدن قراردادهای 

کار
از سویی دو پیش شرط نیز در این زمینه عنوان شده که در 
بخش مربوط به پیش ش��رط اجتماعی، استقرار تدریجی 
نظام جامع تأمین اجتماعی و در بخش مربوط به پیش شرط 
اقتصادی نیز اصالح س��اختار اقتصادی کشور مورد تأکید 
قرار دارد.فراین��د اجرای این طرح ها نی��ز در قالب اصالح 
برخی مواد قانون کار مانند م��اده 27 و حذف تبصره های 
)1 و 2( و اصالح تبصره ماده 165 قانون کار مطرح ش��ده 
اس��ت. در مورد اصالح ماده 165 قانون کار پیشنهادشده 
درصورتی که کارفرما تمایل به بازگشت به کار کارگر نداشته 
باشد می تواند با پرداخت خسارت اخراج معادل 45 روزبه 
ازای هرسال س��ابقه کار، عالوه بر حق س��نوات مذکور در 
این ماده، اقدام به فسخ قرارداد کار نماید.فرامرز توفیقی از 
حمایت کارگران با کلیات مدل جدید امنیت شغلی نیروی 
کار خبر داد و گف��ت: نمایندگان کارگ��ران، مدل جدید 

ارائه شده از سوی وزارت کار درباره امنیت شغلی نیروی کار 
و امنیت سرمایه گذاری را راهکار جدید و مؤثری برای پایان 

دادن به قراردادهای سفید امضاء می دانند.
مش��اور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با تأکید بر 
اینکه مجمع از مدل جدید وزارت کار حمایت خواهد کرد 
افزود: به خاتمه قراردادهای سفید امضاء و ساماندهی در این 
بخش امیدواریم. متأسفانه در حال حاضر، چیزی به عنوان 

امنیت شغلی برای نیروی کار وجود ندارد.
کارگران: به خاتم�ه قراردادهای س�فيد امضا 

اميدواريم
توفیقی خاطرنش��ان کرد: از س��ویی اهرم هایی نیز برای 
بررس��ی قراردادهای س��فید امضاء، یک ماه��ه، دوماهه و 
س��ه ماهه وجود ندارد. تنها راهی که می تواند به بازگشت 
امنیت شغلی منجر شود این اس��ت که کارها را به صورت 

فرایندی ببینیم.
این مقام مس��ئول کارگری کشور بیان داش��ت: از طریق 
اجرای کامل مدل جدید امنیت شغلی نیروی کار می توان 
به خروج اقتصاد از رکود نیز کمک کرد. شرط اول و مهم در 

این بخش این است که باید کارها را رقابتی کنیم.
رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری وزارت کار ادامه 
داد: باید تدابیری اندیشیده شود تا قراردادهای مخدوش 
و سفید در یک چارچوب مشخص به دائم و معین تبدیل 
شوند. با از بین رفتن قراردادهای س��فید امضاء، پایه های 

شغلی افراد نیز محکم می شود.
95 درصد کل کارگران قراردادی هستند

به گفته توفیقی، عالوه بر لزوم تقویت صندوق بیمه بیکاری 
باید تعاریف درستی از قصور احتمالی نیروی کار نیز ارائه 
شود. در حال حاضر بیش از 95 درصد کل کارگران کشور 
قراردادی هس��تند و ازاین بین نیز 85 درص��د نیروی کار 
دارای قراردادهای زیر یک سال، چندماهه و حتی یک ماهه 
هستند.مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران گفت: 
بحثی نیز در مدل جدید امنیت ش��غلی نیروی کار درباره 
غرامت فسخ قرارداد مطرح شده که نیازمند تعریف روشن 
است و بسته به ماهیت ش��غل و تخصص افراد باید تعریف 
شود.وی پرداخت غرامت فس��خ قرارداد به همه کارگران 
در تمامی رده ها به میزان 45 روز در سال را دارای اشکال 
و نیازمند اصالح برش��مرد و افزود: به ص��ورت کلی، برای 
جلوگیری از ادامه قراردادهای س��فید امضاء مدل جدید 

امنیت شغلی نیروی کار مورد تائید است.

پيشنهاد وزارت کار برای دائمی شدن قراردادهای کاردر راستای تامين امنيت شغلی 

پایاندادنبهقراردادهایسفیدامضاء
امام جمعه اصفهان:

سرمايه گذاری بانک ها در 
بخش های غيرمو لد تأثيری 

در اشتغال زايی ندارد
نماین��ده ولی فقی��ه در اس��تان و امام جمع��ه 
اصفهان گفت: بس��یاری از بانک ه��ای خصوصی 
سرمایه هایش��ان را در بخش ه��ای غیرمول��د 
مانند ب��ازار ارز و س��که س��رمایه گذاری می کنند 
 ک��ه تأثی��ری در اش��تغال زایی ندارد.آی��ت اهلل

 س��ید یوس��ف طباطبایی نژاد در دی��دار جمعی 
از تعاون گران و فع��االن تش��کل های کارگری و 
کارفرمایی استان به مناس��بت هفته تعاون اظهار 
داش��ت: پس از پی��روزی انقالب اس��المی تعداد 
متعددی از بانک ها در کش��ور ایج��اد و راه اندازی 
ش��ده که نحوه فعالیت آن ها به گونه ای بوده است 
که بانک ها را به بنگاه ه��ای اقتصادی تبدیل کرده 
اس��ت.وی با اش��اره به اینکه در دیدارهای خود با 
وزیر اقتصاد بر س��اماندهی فعالیت بانک ها تاکید 
کرده اضافه کرد: ه��م اکنون مش��کل عمده این 
اس��ت که بانک های دولتی فاقد اعتبار الزم برای 
راه ان��دازی بخش های مختلف تولید اس��ت و این 
کمبود منابع هم به جهت معوقات بانکی است.امام 
جمعه اصفهان با اشاره به ارائه حجم باالی تسهیالت 
بانکی به صورت بی رویه و بی حس��اب و کتاب در 
دولت گذشته گفت: این معضل هم اکنون بانک ها را 
با معوقات بانکی سنگین مواجه کرده که نیاز مبرم 
به چاره اندیشی دارد.وی خاطرنشان کرد: هم اکنون 
بخشی از سرمایه های مردم در بانک های خصوصی 
تجمیع ش��ده که این بانک ها نیز الزام��ی به ارائه 
تسهیالت و خرج کردن این سرمایه ها در بخش های 
تولیدی و فعالیت های شرکت های تعاونی ندارند.

طباطبایی نژاد افزود: بسیاری از بانک های خصوصی 
سرمایه هایشان را در بخش های غیرمولد مانند بازار 
ارز و سکه س��رمایه گذاری می کنند که تأثیری در 
اشتغال زایی ندارد.وی تصریح کرد: در این شرایط 
بانک ها باید تحت کنترل باش��ند و اعم از دولتی و 
خصوصی تسهیالت مشابه ارائه کنند و نیز تعداد 
بانک های خصوصی کاهش یاب��د و دولت در برابر 
کوچک ترین تخلف بانک های خصوصی به صورت 
جدی برخورد کند.همچنین بانک ها باید این منابع 
محدود خود را در اختیار افراد توانمند قرار دهند که 

از عهده بازپرداخت اقساط تسهیالت برمی آیند.



یادداشت

» نمایش مرخصی ب��رای چند روز« به کارگردانی پوی��ان عطایی در تاالر 
هنر اصفهان به روی صحنه رفت. این نمایش تا 14 ش��هریور ادامه دارد..

این نمایش دردو سانس در ساعات 19 و 20:30 در تاالر هنر اصفهان اجرا 
می شود.
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هفتیادداشت

نمایشبرترینفیلمهای
ایرانوجهاندراصفهان

کانون فیلم انجمن سینمای جوان اصفهان نسبت به برگزاری 
جلس��ات هفتگی نمایش و نق��د فیلم اقدام نموده اس��ت.این 
جلسات باهدف آشنایی بیش��تر با فیلم های برتر و ارائه اصول 
صحیح نقد فیلم برگ��زار می گردد.همچنین در این سلس��له 
نشس��ت ها به اکران انواع فیلم های داستانی، مستند، تجربی، 
پویانمایی وبرترین فیلم های ایران و جهان پرداخته می شود.

شایان ذکر است؛ عالقه مندان به هنر فیلم سازی می توانند آثار 
خود را در این جلسات برای تماشاگران به نمایش بگزارند.

این جلس��ات به ص��ورت آزاد و رایگان، روزهای چهارش��نبه 
هر هفته از س��اعت 17:30، در مجموع��ه فرهنگی تفریحی 
فرش��چیان، واقع در پ��ل آذر، ابتدای خیاب��ان توحید برگزار 

می شود.

علیانصاریانتهیهکنندههمشد
علی انصاریان فوتبالیست سابق دو تیم پرسپولیس و استقالل 
با فیلم ویدیویی »کالف« به دنیای بازیگری بازگش��ت و البته 
این بار تهیه کنندگی را هم تجربه کرده است.علی انصاریان که 
پیش ازاین در سریال های »زیر آسمان ش��هر« به کارگردانی 
مهران غفوری��ان و »پژم��ان« به کارگردانی س��روش صحت 
حضور داشت، این بار در نقش یک خالف کار در فیلم ویدیویی 
»کالف« به کارگردانی ش��هرام شاه حس��ینی حض��ور دارد.

انصاریان عالوه بر بازی در این فیل��م ویدیویی تهیه کنندگی 
آن را هم بر عهده داشته و این حضور نش��ان می دهد که این 
فوتبالیس��ت قدیمی کش��ورمان به دنب��ال تجربه های جدید 
در عرصه های مختلف س��ینما و تلویزیون ایران اس��ت. البته 
انصاریان تهیه کنندگی »کالف« را با همکاری شهرام دانشپور 

بر عهده دارد.

 ارسال300اثربهدهمینجشنواره
سراسریتئاترمهرکاشان

دبیر دهمین جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان از ارسال 300 
اثر به دبیرخانه این جشنواره خبر داد.

 مهدی نادعلی گفت: موضوع آثار ارسالی دفاع مقدس، فرهنگ 
ایثار شهادت، حجاب عفاف، انضباط اجتماعی، احترام به قانون، 
حقوق شهروندی، تجمل گرایی، کارگری ای، قصه های قرآنی و 

دینی، فرهنگ کاشانه نشینی و صله رحم است. 
وی آثار ارس��الی را از اس��تان های اصفهان، فارس، خراس��ان 
رضوی، تهران، گیالن، البرز، کردس��تان، خوزس��تان، ایالم، 
لرس��تان، آذربایجان ش��رقی، آذربایجان غرب��ی و مازندران 
اعالم کرد. نادعلی افزود: 20 اثر از مجموع آثار ارسالی پس از 
ارزیابی بارأی هیئت داوران برای شرکت در جشنواره پذیرفته 
خواهد شد. مهلت ارسال آثار از ابتدای تیرماه تا دهم شهریور 

تعیین شده بود. 

مستندسازاندرجشنواره
»سینماحقیقت«۱5شهریور

عموم مستندسازان و تهیه کنندگان سینمای مستند تا آخر وقت 
اداری روز شنبه )1۵ شهریورماه 1393( فرصت دارند که به منظور 
شرکت در هشتمین دوره جشنواره بین المللی سینما حقیقت، آثار 

مستند خود را به دبیرخانه این جشنواره ارائه نمایند.
بخش های مختلف این دوره از جشنواره که باهدف استانداردسازی 

و برپایی یک جشنواره حرفه ای طراحی شده، به این شرح است:
مسابقه ملی، مسابقه بین الملل، جایزه شهید آوینی، تصویر عاشورا، 
بخش های جنبی ملی )مستند شهر تهران، مستند هنرهای سنتی و 
صنایع دستی، مرور سینمای مستند اصفهان( و بین المللی )مستند 
تجربی، نمایش ه��ای ویژه، پرتره، کیهان ما، آیینه یک جش��نواره 
و...(، بازار بین المللی فیلم مستند و کارگاه های تخصصی آموزشی 
در بخش مسابقه ملی جش��نواره که آخرین فرصت شرکت در آن، 
روز 1۵ شهریورماه اعالم شده است، فیلم های منتخب در سه بخش 
مستندهای کوتاه )کمتر از 30 دقیقه(، مستندهای نیمه بلند )30 تا 
60 دقیقه( و مستندهای بلند )باالی 60 دقیقه( به رقابت می پردازند؛ 
با این توضیح که فیلم های این بخش باید تولید فروردین 1392 به 
بعد بوده و در قطع DV، DVC، HD، Full HD ساخته ش��ده 

باشند.
عموم تهیه کنندگان و مستندس��ازان جهت ش��رکت در جشنواره 
می بایست فرم ش��رکت در هشتمین دوره جش��نواره بین المللی 
 www.defc.ir سینما حقیقت را روی سایت جشنواره به نشانی 
و www.cinematajrobi.ir تکمی��ل نم��وده، از اطالع��ات 
ثبت ش��ده پرینت گرفته، به امضای تهیه کننده رسانده و همراه با 
نس��خه DVD فیلم و CD عکس ها برای بازبینی ب��ه دبیرخانه 
جش��نواره ارائه نمایند و یا با حضور در مرکز گس��ترش سینمای 
مس��تند و تجربی نس��بت به تکمیل فرم چاپی و ارائ��ه فیلم خود 
اقدام کنند. آخرین مهلت ش��رکت در جش��نواره سینما حقیقت 
 نیز روز شنبه 1۵ ش��هریورماه 1393 اس��ت که این تاریخ تمدید

 نخواهد شد.
دبیرخانه جش��نواره بین المللی س��ینما حقیقت واقع در خیابان 
سهروردی شمالی، میدان شهید قندی، شماره 1۵، مرکز گسترش 
سینمای مس��تند و تجربی، طبقه اول است. مستندسازان محترم 
جهت کس��ب اطالعات بیش��تر می توانند ب��ا ش��ماره تلفن های 
88۵28314 )دبیرخان��ه( و 88۵11289 )روابط عمومی( تماس 

حاصل نمایند.
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی، 
هشتمین دوره جش��نواره بین المللی فیلم مس��تند ایران »سینما 
حقیق��ت« را همزمان ب��ا والدت باس��عادت حضرت امام موس��ی 
کاظم)ع( و طی روزهای 9 تا 16 آذرماه 1393، با ش��عار »حقیقت 
بهترین راهنماست« که از فرمایشات حضرت علی)ع( است، در شهر 

تهران برگزار خواهد کرد.

خواننده آهنگ مرگ بر آمریکا و گزینه های روی میز 
گفت: بنده قصد دارم که با همکاری خود هنرمندان 
اصفهانی یک آهنگ درباره ش��هر اصفهان و خشکی 

زاینده رود بسازم.
حامد زمانی در حاشیه سفر به اصفهان در گفت وگوی 
اختصاصی با خبرنگار تس��نیم در اصفهان با اشاره به 
سفر دوباره به این ش��هر اظهار کرد: نخستین بار در 
تاریخ 22 بهمن س��ال گذش��ته که به اصفهان سفر 
کردم، واقعاً نمی دانستم مردم قرار است یک صدا من 

را همراهی کنند.
نمیدانس�تممردماصفهانآهنگهایمرا

حفظهستند
وی تصریح کرد: فک��ر نمی کردم که م��ردم اصفهان 
بااین هم��ه ش��وربا این ش��عر برخ��ورد می کنند، به  
صورتی که 10 دقیقه بعدازاین مراس��م شبکه غربی 
BBC راهپیمایی اصفهان را پخش کرده و از سخنان 
توهین آمیزی اس��تفاده کند و بگوی��د، جمعیتی که 
همراه حامد زمانی بود به دلیل ترس از هواداران غربی 
به میدان ام��ام آمده بودند، نه به دلی��ل هم صدایی با 

حامد زمانی!
خواننده آهنگ مرگ بر آمریکا و گزینه های روی میز 

به دیگر مسائل مطرح شده در شبکه های خارجی بعد 
از حضور وی در راهپیمایی 22 بهمن اصفهان اشاره 
کرد و افزود: بیان شده که مردم به خاطر دیدن حامد 
زمانی به راهپیمایی آمدن��د، درصورتی که این حرف 
صحت ندارد زیرا حامد زمانی عددی نیست که مردم 

بخواهند برای دیدن او به راهپیمایی بیایند.
م�ردمب�هخاط�رجمه�وریاس�امیبه

راهپیماییآمدهبودند،نهحامدزمانی
وی بیان کرد: استقبال شدید و بی نظیر مردم اصفهان 
در مراسم 22 بهمن پارسال، خاری به چشم دشمنان 
جمهوری اس��المی بود و سبب ش��د که علیه حامد 
زمانی موضع گیری کنند، آن ها با دروغ های خنده دار 
خود حتی سبب اعتراض هوادارانشان در شبکه های 
اجتماعی شده اند، تا جایی که در فضاهای اجتماعی 
هواداران خود عن��وان می کنند که موس��یقی حامد 
زمانی، موسیقی زیبایی اس��ت و اگر می توانید جواب 

موسیقی آن را بدهید.
زمانی در پاس��خ به س��ؤالی درب��اره عالقه م��ردم به 
آهنگ های وی گفت: حضور مردم سبب موفقیت های 
پیش آمده ش��ده و اگر آن روز م��ردم در راهپیمایی 
حضور پی��دا کردن��د، موفقیتی بود که آن ها کس��ب 

کردند و بنده کمترین س��هم را در ای��ن زمینه دارم و 
حامد زمانی هیچ اهمیتی ندارد.

استقبالمردمازموس�یقیانقابی،ترس
مردمرابههمراهداشتهاست

وی درباره دالیل انتخاب آهنگ های انقالبی و سبکی 
که وی در این زمینه انتخاب کرده، تصریح کرد: یک 
جریان موسیقی ارزشی به راه افتاده که بیگانگان اگر 
می توانند با این جری��ان مقابله کنند و نباید فراموش 
کنند که این جریان، اتفاق افتاده و شاهد هستید که 
مورد استقبال مردم هم واقع شده و این چیزی است 

که آن ها را به ترس و وحشت وا داشته است.
پاس�خیب�همستندس�ازیهایغ�رب

نمیدهم
خواننده آهنگ م��رگ بر آمری��کا و گزینه های روی 
میز به مس��تندهای غربیان درب��اره آهنگ های وی 
 اشاره کرد و افزود: غربیان در مستندسازی های خود 
ی��ک س��ری افس��انه پردازی ها می کنن��د ک��ه من 
به هیچ عنوان آن ها را در ح��د و اندازه ای نمی بینم که 
بخواهم جواب آن ها را بدهم، رس��انه هایی که از هیچ 
ارزش و اعتباری برخوردار نیستند و همیشه مشغول 

دروغ گفتن هستند.
ساختآهنگحامدزمانیدربارهخشکی

زایندهرود
وی درباره استان اصفهان و اینکه در سال چندین بار 
به این شهر سفر می کند، گفت: اصفهان شهر شهدای 
بزرگی است، شهری که در یک روز 3۵0 هزار شهید 
را تقدیم انقالب اسالمی کرده و بنده قصد دارم که با 
همکاری خود هنرمندان اصفهانی یک آهنگ را اجرا 
کنم که درباره شهر اصفهان و خشکی زاینده رود باشد.

»از خشکی زاینده رود خیلی ناراحت هستم«
زمانی به خش��کی زاینده رود اصفهان اش��اره کرد و 
افزود: بسیار ناراحت هستیم که رگ حیاطی اصفهان 
خشک شده و قرار است هنرمندان اصفهان شعری را 
برای اصفهان آمده کنند که بدون ش��ک  این شعر  را  

در اصفهان اجرا خواهم کرد.
وی خاطرنش��ان کرد: تیتراژ برنامه تا ثریا را به زودی 
روی آنتن خواهم داشت و آهنگ» امام رضا)ع(2 «را 

در روز میالد این امام بزرگوار اجرا می کنم.

 زمانی : برای خشکی زاینده رود آهنگ می سازم 
خوانندهآهنگمرگبرآمریکاوگزینههایرویمیز

پاسخیبهاظهاراتغربیهانمیدهم

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

آگهي ابالغ نظريه كارشناسي 
نظر به اينكه آقاي محسن عاشقيان فرزندعباس در اجراي  تبصره يك ماده 105آيين نامه 
اصالحي قانون ثبت طي درخواستي تقاضاي پرداخت بهاء ثمنيه اعياني تمامت بيست و يك 
سهم و نوزده – سي و يكم سهم مشاع از2600 سهم ششدانگ پالك 32/317  واقع دردست 
قمشه بخش يك ثبتي شهرضارانموده است وموضوع جهت ارزيابي مقادير فوق الذكر 
93/4/19 مورخه   103/93/2763/25 دادگستري طي شمارة  كارشناس رسمي   توسط 

طي  مذكور  كانون  كه  ارسال  اصفهان  استان  دادگستري  رسمي  كارشناس  كانون  به 
 93/04/25 مورخه  بوارده 93/6479/25   93/4/25 مورخه  نامة شمارة 112/6249/01 
با ارسال گزارش ارزيابي كارشناس مربوطه ملك مذكور را به صورت يك باب مغازه 
و انباري پشت آن به مساحت 52/80 مترمربع اعالم نموده است و بهاء ثمنيه اعياني 
متقاضي  توسط  مذكور  مبلغ  كه  است   شده  برآورد  ريال  سيصدهزار  تقاضا  مورد 
بموجب فيش شماره 37066 مورخه 93/4/25 بانك ملي ايران شعبه مركزي شهرضا 
آدرس  گونه  هيچ  كه  است  نموده  اعالم  عاشقيان  محسن  آقاي  و  است  پرداخت شده 
قانون  نامه  آيين   105 ماده  يك  تبصره  اجراي  در  لذا  ندارد  بهاء  مالك  از  اطالعي  و 
بهاء  مالك  چنانچه  تا  شود  مي  آگهي  رود  زاينده  روزنامه  در  نوبت  يك  مراتب  ثبت 
خانم عصمت طباطبائيان فرزند سيدعلي اكبر مدعي تضييع حقي از خود ميباشد ظرف  
را  دعوي  گواهي طرح  و  مراجعه  دادگستري شهرضا  به  انتشارآگهي  از  پس  ماه  يك 
برابرمقررات  نمايددرغيراينصورت  ارائه  اداره  اين  به  و  اخذ  شهرضا  دادگستري  از 
 اقدام خواهد شد در صورت رسيدن اعتراض موكول به حكم نهايي دادگاه مي باشد. 

ميرمحمدي رئيس ثبت اسنادوامالك شهرضا
تغییرات 

با  پودر  تهران  شركت  در  تغييرات  آگهی   93/4/26-103/93/719/24 شماره:   726
مسئوليت محدود ثبت شده به شماره 23 و شناسه ملی 10260007799 برابر صورت 
العاده مورخ 1393/04/12 تغييرات ذيل در شركت نامبرده  جلسه مجمع عمومی فوق 
از  الشركه خود  با دريافت كليه سهم  به عمل آمده است: 1- آقای سيد احمد كرمانی 
صندوق شركت خارج و ديگر دارای هيچگونه حق و حقوقی در شركت فوق الذكر نمی 
باشد. 2- آقای محمدرضا اميدی با پرداخت مبلغ پانصد هزار ريال، سهم الشركه خود 
داد  افزايش  ريال  هزار  پانصد  و  ميليون  چهار  مبلغ  به  ريال  ميليون  چهار  مبلغ  از  را 
به  اميدی  اميرحسين  آقای   -3 نشد.  حاصل  تغييری  شركت  سرمايه  در  نتيجه  در  و 
شماره ملی 0082006301 به سمت عضو و رئيس هيات مديره و خانم صديقه اميدی 
محمدرضا  آقای  و  مديره  هيات  رئيس  نايب  سمت  به   1260749002 ملی  شماره  به 
اميدی به شماره ملی 0035042117 به سمت مديرعامل و عضو هيات مديره برای مدت 
نامحدود انتخاب شدند. امضاء كليه اسناد مالی و اوراق بهادار از قبيل چك و سفته و 
براوات با امضاء مديرعامل و يكی از اعضاء هيات مديره همراه بامهر شركت نافذ و 
معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری تنها با امضاء مديرعامل و مهر شركت معتبر 
گرديد.م الف:14418  تكميل   1393/04/25 تاريخ  در  دفاتر  ذيل  امضاء  ضمنًا  می باشد. 

حسين نوروز رئيس ثبت ميمه 
حصر وراثت

به كالسة  به شرح دادخواست  دارای شناسنامه شماره 894  دلبر صالحی  735 خانم 
147/93 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان فتحعلی صالحی بشناسنامه 35 در تاريخ 93/5/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
فرزند  صالحی  جواد   -1 به:  است  منحصر  مرحوم  آن  حين الفوت  ورثه  گفته  زندگی 
فتحعلی،  فرزند  صالحی  حسن   -2 متوفی(  )فرزند   116-011963-5 ش.ش  فتحعلی، 
 ش.ش 541 )فرزند متوفی( 3- علی صالحی فرزند فتحعلی، ش.ش 25 )فرزند متوفی(

محمدرضا صالحی   -5 متوفی(  )فرزند   256 فتحعلی، ش.ش  فرزند  مريم صالحی   -4
فتحعلی،  فرزند  صالحی  احمدرضا   -6 متوفی(  )فرزند   23 ش.ش  فتحعلی،  فرزند 
 ش.ش 176 )فرزند متوفی( 7- اكرم صالحی فرزند فتحعلی، ش.ش 17 )فرزند متوفی( 
8- دلبر صالحی فرزند مرتضی، ش.ش 894 )همسر متوفی( 9- نازنين صالحی فرزند 
نصرا...، ش.ش 859 )مادر متوفی(. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در سه نوبت پی در پی ماهی يكمرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد 
و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف سه ماه به 
دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م الف:413 شعبه سوم حقوقی شورای 

حل اختالف باغبادران
ابالغ وقت رسیدگی

كوپايی  عابدی  عليرضا  آقای  خواهان   917/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   736

تقديم  بلداجی  طهماسبی  داود  آقای  طرفيت  به  وجه چك  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
8/30 صبح  ساعت   93/7/16 مورخ  چهارشنبه  روز  برای  رسيدگی  وقت  است  نموده 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المكان  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين 
برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم 
اتخاذ می شود.م الف:14032  تلقی و تصميم مقتضی  ابالغ شده  حضور وقت رسيدگی 

شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  پرونده كالسه 596/93 خواهان سعيد جلوخانی  737 در خصوص 
بر فسخ قرارداد به طرفيت شركت زرين پخت تقديم نموده است وقت رسيدگی برای 
بودن  مجهول المكان  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين   9/30 ساعت   93/7/28 مورخه 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی 
جنب  روبروی مدرسه نيلی  پور–   – اول ارباب   – به اين شعبه واقع در خيابان سجاد 
ساختمان صبا – پالك57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
رسيدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و 
ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:14036 شعبه 32 حقوقی مجتمع 

شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

738 در خصوص پرونده كالسه 272/93ش33 خواهان بتول نوروزی دادخواستی مبنی 
بر الزام خوانده نسبت به حضور در يكی از دفاتر اسناد رسمی جهت انتقال سند يك 
دستگاه MWM 315 به شماره انتظامی 625هـ85-13 به انضمام مطلق خسارات قانونی 
مقوم به 50/000/000 ريال به طرفيت 1- فرامرز هاشمی نژاد 2- فردوس زاهدی منش 
تقديم نموده است وقت رسيدگی برای روز چهارشنبه مورخ 93/7/23 ساعت 11صبح 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المكان  به  توجه  با  است  گرديده  تعيين 
برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم 
اتخاذ می شود.م الف:14037  تلقی و تصميم مقتضی  ابالغ شده  حضور وقت رسيدگی 

شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

وكالت  با  ايراندوست  حميد  خواهان  919/93ش33  كالسه  پرونده  خصوص  در   739
واحد  يك  انتقال  به  الزام  بر  مبنی  دادخواستی  بيدآبادی  شيرانی  محمدرضا  آقای 
آپارتمان احداثی بر روی پالك 1880-28به صورت ششدانگ و انجام تشريفات ثبتی 
خصوصًا تفكيك و صدور سند مالكيت مقوم به ارزش 40/000/000 ريال به طرفيت 
1- مريم ترك 2- حسين كيخسروی 3- نادعلی مختاری 4- سعادت ملكوتی 5- ورثه 
)محمد-سعيد-علی- يراق  رضا  مرحوم  همسر  راستی  بدری   -1 يراق  رضا  مرحوم 
اميرحسين-مجيد-محبوبه-مريم-مرجان-مرضيه همگی شهرت يراق تقديم نموده است 
وقت رسيدگی برای روز يكشنبه مورخ 93/7/27 ساعت 10صبح تعيين گرديده است 
با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:14038 شعبه 33 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

740 در خصوص پرونده كالسه 920/93ش33 خواهان نرگس فيروزی با وكالت آقای 
محمدرضا شيرانی بيدآبادی دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال يك واحد آپارتمان بر 
شما خصوصًا  تشريفات  انجام  و  به صورت ششدانگ   28/1880 پالك  عرصه  روی 
تفكيك و صدور سند مالكيت مقوم به ارزش 40/000/000 ريال به طرفيت 1- حسين 
كيخسروی 2- سعادت ملكوتی 3- خانم بدری راستی –محمد-علی-اميرحسين-مجيد-
محبوبه-مريم-مرجان و مرضيه همگی يراقی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای روز 
يكشنبه مورخ 93/7/27 ساعت 11صبح تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب 
در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای 

خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی   33 شعبه  می شود.م الف:14039  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

آقای  وكالت  با  زارعی  احمد  خواهان   921/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   741
آپارتمانی  انتقال يك واحد  به  الزام  بر  بيدآبادی دادخواستی مبنی  محمدرضا شيرانی 
بر روی عرصه پالك 28/1880 به صورت ششدانگ و انجام تشريفات ثبتی خصوصًا 
تفكيك و صدور سند مالكيت-مقوم به ارزش 40/000/000 ريال به طرفيت 1- حسين 
–اميرحسين- محمد-سعيد-علی   – راستی  بدری   -3 ملكوتی  سعادت   -2 كيخسروی 

رسيدگی  وقت  است  نموده  تقديم  يراقی  همگی  مجيد-محبوبه-مريم-مرجان-مرضيه 
به  توجه  با  است  گرديده  تعيين  12ظهر  ساعت   93/7/27 مورخ  يكشنبه  روز  برای 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی 
واقع در  اين شعبه  به  از وقت رسيدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جرايد  مدنی 
اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ 
مجتمع  حقوقی   33 شعبه  م الف:14040  می شود.  اتخاذ  مقتضی  تصميم  و  تلقی   شده 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980359500200 پرونده:  شماره   9310100352902568 ابالغيه:  شماره   742
شماره بايگانی شعبه: 930701 چون آقای اسكندر اسفندياری فرزند اسماعيل شكايتی 
شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقديم  كالهبرداری  بر  مبنی  خسروی  حميدرضا  عليه 
شهرستان  جزايی  عمومی  دادگاه   103 شعبه  به  رسيدگی  جهت  كه  نموده  اصفهان 
كل  دادگستری  ساختمان  نيكبخت  شهيد  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9309980359500200 كالسه  به  و  ارجاع   337 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان 
ثبت شده گرديده كه وقت رسيدگی آن 1393/09/04 و ساعت 11:00 تعيين شده است 
به علت مجهول المكان  بودن متهم و شكايت شاكی و به تجويز ماده 180 قانون آيين 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری و دستور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف:14043 

سليمانی مدير دفتر شعبه 103 دادگاه عمومی كيفری شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980359500201 پرونده:  شماره   9310100352902571 ابالغيه:  شماره   743
بر  آزيد هاك شكايتی مبنی  ماندانا  بايگانی شعبه: 930702 چون شاكی خانم  شماره 
اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای  تقديم  ای  كمره  مهدی  آقای  عليه  كالهبرداری 
نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 103 دادگاه عمومی جزايی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 337 ارجاع و به كالسه 9309980359500201 ثبت شده گرديده كه 
وقت رسيدگی آن 1393/09/05 و ساعت 11:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان  
دادگاههای  دادرسی  آيين  قانون   180 ماده  تجويز  به  و  شاكی  و شكايت  متهم  بودن 
عمومی و انقالب در امور كيفری و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد 
دادگاه  به  مفاد آن  از  اطالع  از نشر آگهی و  تا متهم پس  كثيراالنتشار آگهی می شود 
مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف:14044 سليمانی مدير 

دفتر شعبه 103 دادگاه عمومی كيفری شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980360100269 پرونده:  شماره   9310100352902572 ابالغيه:  شماره   744
شماره بايگانی شعبه: 930703 چون شاكی خانم الهام شكوهی شكايتی مبنی بر فروش 
مال غير عليه آقای فيض ا.. حيدری تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده 
در  واقع  اصفهان  شهرستان  جزايی  عمومی  دادگاه   103 شعبه  به  رسيدگی  جهت  كه 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه3 
اتاق شماره 337 ارجاع و به كالسه 9309980360100269 ثبت شده گرديده كه وقت 
رسيدگی آن 1393/09/08 و ساعت 10:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان  بودن 
متهم و شكايت شاكی و به تجويز ماده 180 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور كيفری و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار 
آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و در 

وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف:14045 سليمانی مدير دفتر شعبه 103 
دادگاه عمومی كيفری شهرستان اصفهان

احضار متهم
 9209980359601360 پرونده:  شماره   93010100353502314 ابالغيه:  شماره   745
شماره بايگانی شعبه: 921254 محاكم كيفری دادگستری شهرستان اصفهان در پرونده 
كالسه 9209980359601360 برای حسن سيدصالحی و مريم تقوی و داريوش ابراهيمی 
به اتهام سرقت از منزل و تحصيل مال مسروقه تقاضای كيفر نموده كه رسيدگی به 
موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگی برای مورخه 1393/08/07 ساعت 09:00 
تعيين گرديده است. با عنايت به مجهول المكان  بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای 
مقررات مواد 115و180 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری 
انتسابی در وقت مقرر در دادگاه  اتهام  مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از 
حاضر گردد بديهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگی غيابی به عمل 

خواهد آمد.م الف:14046 شعبه 109 دادگاه عمومی كيفری شهرستان اصفهان 
احضار متهم

 9309980359400395 پرونده:  شماره   9310100354204302 ابالغيه:  شماره   746
شماره بايگانی شعبه: 930550 محاكم كيفری دادگستری شهرستان اصفهان در پرونده 
كالسه 9309980359400395 برای سوسن لك و محمد محسنی شفيق به اتهام تهديد 
و رابطه نامشروع يا عمل منافی عفت )غير از زنا( و افتراء و توهين به اشخاص عادی 
وقت  و  ارجاع  اين شعبه  به  به موضوع  كه رسيدگی  نموده  كيفر  تقاضای  دشنامی  و 
به  عنايت  با  است.  گرديده  تعيين   08:30 ساعت   1393/08/18 مورخه  برای  رسيدگی 
مجهول المكان  بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 قانون 
آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری مراتب يك نوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهی است در 
صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگی غيابی به عمل خواهد آمد. م الف:14047 

اسماعيلی منشی شعبه 116 دادگاه عمومی كيفری شهرستان اصفهان
احضار 

747 چون آقای محمدتقی قائدی فرزند قنبر شكايتی عليه آقای نادر دهنوی مطرح نموده 
روز  برای  رسيدگی  وقت  و  ثبت  دادگاه  اين  921094ك104  كالسه  به  آن  پرونده  كه 
93/10/24 ساعت 9/30 تعيين شده و نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باشد لذا حسب 
ماده 180 قانون آيين دادرسی كيفری يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار 
محلی نشر و از متهم دعوت به عمل می آيد در جلسه دادگاه شركت نماييد و در صورت 
دادگاه   104 شعبه  گرديد.م الف:14048  خواهد  تلقی  شده  ابالغ  احضاريه  عدم حضور 

عمومی جزايی اصفهان 
احضار

748 چون خانم شهرزاد قاضی فرزند ارسالن شكايتی عليه آقای يوسف بقچی زاده 
ثبت  دادگاه  اين   930540 كالسه  به  آن  پرونده  كه  نموده  مطرح  انفاق  ترك  بر  مبنی 
متهم  اينكه  به  نظر  شده  تعيين   11/30 ساعت   1393/9/23 روز  برای  رسيدگی  وقت 
مجهول المكان  ميباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت 
در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت 
حضور  عدم  صورت  در  و  شود  حاضر  مقرر  وقت  در  رسيدگی  جهت  می آيد  بعمل 
م الف:14049  نمود.  خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصميم  دادگاه  و  تلقی  ابالغ شده   احضاريه 

مدير دفتر شعبه 104 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980358700213 پرونده:  شماره   9310100354301715 ابالغيه:  شماره   749
شماره بايگانی: 930363 علی زهيری فرزند احمد با وكالت سعيد رزاززاده و اميرحسين 
دادگاههای  تقديم  فخاری  امرا...)امير(  عليه  امانت  در  خيانت  بر  مبنی  شكايتی  ضرابی 
عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 117 دادگاه عمومی جزايی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری 
ثبت  كالسه 9309980358700213  به  و  ارجاع   138 اتاق   1 طبقه  اصفهان  استان  كل 
گرديده كه وقت رسيدگی آن 1393/09/23 و ساعت 08:30 تعيين شده است به علت 
مجهول المكان بودن متهم و به تجويز ماده 115 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور كيفری و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد كثيراالنتشار 
آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی كامل خود و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م الف:14050 

اديبی مدير دفتر شعبه 117 دادگاه عمومی كيفری شهرستان اصفهان

نمایش »مرخصی برای چند روز« روی صحنه می رود 



اخبار کوتاهیادداشت

 حضورتیم بدمینتون استان
 در مسابقات رنکینگ کشوری 

16بازیکن��ان بدمینتون باز اس��تان 
اصفه��ان جه��ت حض��ور در اولین 
مرحله رقابت های رنکینگ نوجوانان 
کشور امروز چهارشنبه عازم استان 
زنجان شدند.در ترکیب تیم اعزامی 
از اس��تان ،امیرعب��اس میرباقری ، 
محمدجواد شکرالهی ، محمدحسین 
جمشید بیک ، امیرحسین بخشیان 
، س��پهر س��عیدی ، نوی��د آق��اداوودی ، ش��ادمهر حیدری ، 
محمدحس��ین فیروزی ، یحیی فی��روزی ، علیرضا فیروزی ، 
محمودرضا صادقی ، دانش نره ای ، امیرعلی صدری ، امیررضا 
صدری ، امیرحسین رفیعی و سیدسجاد حسینی حضور دارند 
که در این مس��ابقات با دیگر بازیکنان از استان های سراسر 

کشور به رقابت خواهند پرداخت.

برگزاری مسابقات کاراته به میزبانی 
تیران و کرون 

مس��ابقات قهرمانی کش��ور سبک 
شوتوکان ISKFایران به مدت ۴ روز 
در دو بخ��ش بان��وان و آقای��ان به 
میزبانی شهرستان تیران و کرون در 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 
برگزار ش��د. این مسابقات در بخش 
بانوان با حضور ۴1۷ ورزشکار در دو 
قس��مت کمربنده��ای رنگ��ی و 
کمربندهای قهوه ای – مشکی برگزار شد و نتایج ذیل به دست 
آمد: کمربندهای رنگی: اس��تان اصفهان مقام اول-اس��تان 
چهارمحال بختی��اری مقام دوم- اس��تان های سیس��تان و 
بلوچستان و زنجان مقام سوم کمربندهای قهوه ای – مشکی: 
استان اصفهان مقام اول- استان هرمزگان مقام دوم- استان 
سیستان و بلوچستان مقام سوم این رقابت ها در بخش آقایان 
نیز با حضور 6۲۰ ورزشکار در کمربندهای رنگی و کمربندهای 
قهوه ای – مشکی برگزار شد و تیمهای برتر به شرح زیر انتخاب 
و معرفی ش��دند: کمربندهای رنگی: استان اصفهان مقام اول 
- استان کرمان مقام دوم- استان های هرمزگان و مرکزی مقام 
س��وم کمربندهای قهوه ای – مشکی: اس��تان اصفهان مقام 
اول- استان هرمزگان مقام دوم- استان کرمان و کهگیلویه و 

بویراحمد مقام سوم 

 روی خط ورزش شهرستان 
آران و بیدگل 

- برگ��زاری همایش پی��اده روی و 
دوچرخه سواری همایش پیاده روی 
و دوچرخه سواری گرامیداشت هفته 
دولت و به مناسبت روز ملی حفاظت 
از یوزپلنگ آسیایی با همکاری اداره 
ورزش و جوان��ان و اداره حفاظ��ت 
ش��د  برگ��زار  محیط زیس��ت 
ش��رکت کنندگان در ای��ن همایش 
مسیر مقابل کمپ منابع طبیعی به طرف رمل های ریگ روان 
را طی نمودند. دوچرخه سواران آران و بیدگلی نیز مسیر بین 

میدان حرم به سمت کمپ منابع طبیعی رکاب زندند.
-  برگزاری فس��تیوال مدارس فوتبال شهرستان های استان 
اصفهان به میزبانی شهرستان آران و بیدگل اولین فستیوال 
مدارس فوتبال شهرس��تان های استان اصفهان رده سنی زیر 
1۲ سال با حضور 8 تیم از مدارس فوتبال شهرستان های آران 
و بیدگل ، کاشان ، نطنز ، نائین در حمایت از کودکان غزه به 
میزبانی شهرس��تان آران و بیدگل در استادیوم ورزشی حاج 

محمود خوروش برگزار شد. 

جریمه نقدی و محرومیت  برای مربی 
تاک تیران

  کمیته انضباط��ی آرا خود را درباره 
تیم های لیگ برتر فوتبال س��احلی 
اعالم کرد.مس��ابقه یاران اصفهان و 
تاک تیران از س��ری مسابقات لیگ 
برتر در تاریخ ۹۳/۵/۲۴ در ورزشگاه 
اصفهان برگزار شد. در این مسابقه 
یدال��ه طالبی سرپرس��ت تیم تاک 
تیران ب��ه دلی��ل ورود غیرمجاز به 
زمین مس��ابقه و اعتراض مکرر به نحوه قضاوت داور از زمین 
اخراج شد. کمیته انضباطی وی را به یک جلسه محرومیت از 
همراهی تیم و پرداخت مبلغ ۵ میلی��ون ریال جریمه نقدی 

محکوم کرد. 

تشکیل تیم فوتبال »ب« پرسپولیس
مدیر تیم های پایه پرسپولیس خبر از 
تشکیل قطعی تیم »ب« پرسپولیس 
با حض��ور نفرات تیم ه��ای پایه داد.

حس��ین عبدی که پیش ازاین نیز با 
حضور در باشگاه پرسپولیس این تیم 
را تشکیل داده بود، در پایان جلسه 
روز دوشنبه تیم های پایه اعالم کرد: 
تیم »ب« پرسپولیس فعالیت خود را 
با رویکردی جدید از س��ر خواهد گرفت.مدی��ر تیم های پایه 
پرس��پولیس گفت: تیم »ب« از نفرات برگزیده تیم های پایه 
تش��کیل می ش��ود و ترکیب متغیری دارد تا انگیزه ای برای 

بازیکنان باشد. 
هر دو هفت��ه یک بار یا در ص��ورت تداخل برنام��ه بازی های 
تیم های پایه، ماهی یک بار، اعضای تیم برای دو، سه روزگرد 
هم آمده و بازی دوستانه ای هم برای آن ها ترتیب داده خواهد 

شد
.به گزارش سایت باش��گاه پرس��پولیس، عبدی همچنین از 
احتمال حضور بازیکنان زیر ۲۳ سال نیز در این تیم خبر داد.
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رقابت های دوچرخه سواری قهرمانی نوجوانان کش��ور از سیزدهم شهریورماه امسال به مدت 
سه روز در شاهین شهر و در چهار رشته دور امتیازی ، استقامت ، ۵۰۰ متر و تایم تریل انفرادی 

برگزار خواهد شد. این مسابقات برای حضور در المپیک ۲۰1۵ نوجوانان برگزار خواهد شد.

درحالی که ای��ن روزها تب فوتبال در کش��ور ما به نقطه 
اوج خود رس��یده اس��ت و مردم به اش��کال مختلف به 
تجزیه وتحلیل وضعیت فوتبال ایران در قیاس با س��ایر 
تیم های حاضر در ج��ام جهانی می پردازند و از س��ویی 
تعداد قابل توجهی از کارشناس��ان و پیشکسوتان عرصه 
فوتبال تمدی��د قرارداد س��رمربی پرتغالی تی��م ملی را 
مهم ترین راه��کار حفظ روند روبه جل��وی فوتبال ایران 
می دانند، یک نکته مهم بیش از ه��ر چیزی خودنمایی 
می کند و آن جایگاه سیاست گذاری برای توسعه و تعالی 
فوتبال پای��ه و در رأس آن توجه ب��ه وضعیت فوتبال در 
شهرستان ها است.اصفهان به عنوان یک استان برخوردار 
از اس��تعدادهای برتر در حوزه فوتبال مطرح اس��ت و از 
س��ویی این موضوع لزوم برنامه ریزی و سیاست گذاری 
دقیق متولیان امر را در راستای کشف استعدادهای برتر 
در این رشته و هدایت آن به سمت وسوی سطح حرفه ای 
را دوچندان می کند.از سوی دیگر همگان به این موضوع 
مهم اذعان می کنند که فوتبال اصفهان در طول یک دهه 
گذش��ته روند رو به رشدی در س��طح اول فوتبال کشور 
داشته اس��ت و درخش��ش متوالی دو تیم فوالد مبارکه 
س��پاهان و ذوب آهن بارزترین مصداق این امر به شمار 
می رود، اما به راستی آیا روند پیش��رفت این دو نماینده 
بزرگ اصفهان در فوتبال کش��ور همواره تداوم داش��ته 
است و این دو تیم تا چه میزانی با اتکای به نیروهای بومی 
و اس��تعدادهای برتر اس��تانی موفق به کسب نتایج برتر 

با  ند؟ ترکیب این دو نیم نگاه��ی ب��ه ش��ده ا

تیم در طول سال های گذشته مشخص می شود که به جز 
موارد معدودی که بر اس��اس اس��تعدادهای شخصی و 
پیگیری های م��داوم خود موفق به حض��ور در قالب این 
دو تیم شده اند، بازیکنان ش��اخصی که از سطح فوتبال 
شهرس��تان های اس��تان موفق به حض��ور در مجموعه 
این دو تیم بزرگ اصفهانی ش��ده باش��ند، نادر اس��ت.

درحالی که در تمامی محافل ورزش��ی از پویایی و نشاط 
حاکم بر فوتبال استان اصفهان در طول سال های گذشته 
سخن می گویند، اما با بررس��ی وضعیت حاکم بر فوتبال 
شهرستان ها عدم برنامه ریزی متولیان حوزه فوتبال در 
اس��تان اصفهان به عنوان مهم ترین شاخصه خودنمایی 
می کند.ع��دم برگزاری مس��ابقات فوتب��ال در رده های 
مختلف س��نی در تع��دادی از شهرس��تان های اصفهان 
موضوع مهمی اس��ت که حاکی از بی توجهی مسئوالن 
فوتبال استان به امر استعدادیابی و ایجاد زمینه مناسب 
برای توسعه و تعالی ورزش شهرستان ها است.دگرگونی 
ش��خصیت تیمی ذوب آهن در طول دو فصل اخیر لیگ 
برتر فوتبال و تبدیل ش��دن این تیم باس��ابقه و حرفه ای 
به یک مجموعه ضعیف و ش��کننده و مدعی س��قوط به 
لیگ دس��ته اول مهم ترین مصداق این موضوع است؛ از 
سوی دیگر تیم سپاهان که در س��ال های گذشته از آن 
به عنوان قطب س��وم فوتبال ایران یاد می شد از صالبت 
و اقتدار گذشته اش هیچ نش��انی به همراه ندارد و نتایج 
این تیم در سطح لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان 

آسیا به خوبی این موضوع ناگوار را برای فوتبال دوستان 
اصفهانی مش��خص می کند.از س��وی دیگ��ر بی توجهی 
شخص اول فوتبال استان به وضعیت فوتبال شهرستان ها 
در مدت 1۳ س��ال حضورش در س��مت ریاست هیئت 
فوتبال استان اصفهان امر قابل مالحظه ای است که باید 
با محوریت کارشناسان و متخصصان مجرب موردبررسی 
و تحلیل قرار بگیرد.با یک ن��گاه کلی به وضعیت فوتبال 
شهرس��تان ها به خوبی به این نکته مهم واقف می شویم 
که در حقیقت طی 1۳ سال گذش��ته از وجود نخبگان و 
پیشکسوتان فوتبالی در سطح استان برای حل مشکالت 
این رشته پرطرفدار ورزشی استفاده نشده است و انحالل 
ده ها تیم پرطرفدار فوتبال در شهرضا از اوایل دهه هشتاد 
تاکنون یک��ی از بارزترین مصادیق ای��ن واقعیت بزرگ 
است.در پایان باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم، 
درحالی که بر اساس ماده ۹۰ آیین نامه جدید انضباطی، 
این آیین نامه باید از آغاز فصل مسابقات سال 1۳۹۳ در 
سراسر کشور اجرایی می شده است، اما در مجمع عمومی 
هیئت فوتبال اس��تان اصفهان که در مردادماه با حضور 
رؤسای هیئت های فوتبال اس��تان برگزار شد ارائه شده 
اس��ت و البته در وضعیتی که بنا ب��ر گفته محمدمهدی 
نبی، دبیر کل فدراس��یون فوتبال، مجمعی که قرار بوده 
اس��ت آیین نامه انضباطی در آن به تصویب برسد هنوز 
تشکیل نش��ده اس��ت و این به معنای یک فاجعه بزرگ 
در ساختار اداری فدراس��یونی که داعیه برتری در آسیا 
را دارد محس��وب می ش��ود.به هرحال در وضعیت��ی که 
تداوم رون��د کنونی در فوتبال شهرس��تان های اس��تان 
زمینه نابودی این رشته کهن و ریشه دار را مهیا می کند 
و البته ش��الق بی مهری همچنان بر پیکر نحیف فوتبال 
شهرستان های استان اصفهان نواخته می شود از مدیرکل 
ورزش و جوانان اصفهان انتظار می رود با درایت و تدبیر 
 الزم در راستای بهبود شرایط این رش��ته ورزشی اقدام

 کند.

تعالی فوتبال پایه و در رأس آن توجه به وضعیت فوتبال در شهرستان ها

دگرگونیشخصیتتیمیذوبآهنواحتمالسقوطبهدستهاول
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 نشستی برای 
 چوگان  ایرانی

جمع بزرگان فوتبال 
جهان برای صلح در غزه 

نشس��ت ویژه معرفی و ثبت جهانی چ��وگان در اجالس می��راث معنوی 
وناملموس جهان دردفتر مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان برگزار 
شد.مسعودحس��ین میرزایی دبیر اجالس میراث ناملموس جهان در این 
نشست اظهار داش��ت : هر کش��ور همه س��اله فرصت دارد پرونده یکی از 
میراث های ناملموس خود را به یونسکو ارائه دهد با توجه به این مهم ،رشته 
اصیل ایرانی چوگان بهترین موفقیت را پیداکرده  تا درسال ۲۰16 به منظور 
ثبت جهانی معرفی گردد .به همین منظور اجالس میراث ناملموس جهان 
که 16 تا۲۰ مهرماه به میزبانی اصفهان برگزار می شود.ایلخانی زاده رئیس 
فدراسیون چوگان نیز از همکاری و حمایت اداره کل ورزش و جوانان استان 
اصفهان به منظور برگزاری باش��کوه جش��نواره چوگان در اجالس میراث 
ناملموس جهان به نیکی یادکرد و اظهار داشت : ورزش چوگان یک فرهنگ 
برای کشور ما قلمداد می ش��ود،و ازآنجا بزرگ ترین و قدیمی ترین میدان 

چوگان جهان)میدان امام( در قلب اصفهان جای گرفته است.

اسطوره فوتبال جهان به دیدار پاپ فرانسیس رفت.دیه گو مارادونا 
که برای حض��ور در دیدار خیریه از س��وی پاپ فرانس��یس به رم 
سفرکرده بود با پاپ فرانس��یس رهبر کاتولیک های جهان دیدار و 
گفتگو کرد و به وی پیراهن تیم ملی آرژانتین را بانام پاپ فرانسیس 
اهدا کرد.به گزارش دیلی میل، رهبر کاتولیک های جهان این دیدار 
را به منظور کمک به ایج��اد صلح در غزه ترتیب داد که )دیش��ب( 
سه شنبه شب با حضور ۵۰ فوتبالیست بزرگ گذشته و کنونی دنیا با 
ویِژگی های مختلف مذهبی ازجمله زین الدین زیدان)اسالم( و روبرتو 
باجو)بودایی( برگزار شد. آرسن ونگر و خراردو مارتینو , هدایت دو 
تیم را بر عهده  گرفتند و کاپیتان های دو تیم نیز خاویر زانتی و جی 

جی بوفون بودند.
برای حضور در این بازی از س��تاره هایی نظیر لیونل مسی، مسوت 

اوزیل و رونالدینیو نیز دعوت شد.

صعود به قله سبحان در ترکیه
کوهنوردان کشورهای ایران، ترکیه، هلند، جمهوری 
آذربایجان و فرانس��ه به مناس��بت اول سپتامبر روز 
شروع جنگ جهانی اول به قله سبحان واقع در حومه 

شهر بیتلیس ترکیه صعود کردند.

صعود 3 تنیس باز ایرانی به فیوچرز 
جدول مقدماتی هفته س��وم رقابت ه��ای تنیس بین المللی 

فیوچرز تهران با راه یابی سه تنیس باز ایرانی خاتمه یافت.
در این دوره از مسابقه ها ، رضا کوهستانی، حسام یزدی و مهدی 

سوری با غلبه بر حریفان خود گام به جدول اصلی گذاشتند.

برتری قهرمان اسنوکر برابر حریف انگلیسی
در دومین روز رقابت های قهرمانی شش توپ اسنوکر جهان که در بانکوک 
در حال برگزاری اس��ت ،با برتری امیر سرخوش قهرمان اسنوکر آسیا در 
مرحله مقدماتی برابر رابرت میلکینز انگلیسی نفر هفدهم رنکینگ حرفه ای 

جهان پایان یافت

کفاشیان: ته دلم برای تمدید قرارداد کی روش راضی نیست

کی روش سخت مذاکره است 

مربی سپاهان برخی  سخنانش 
را تکذیب کرد

مرب��ی تی��م فوتب��ال س��پاهان برخ��ی صحبت های 
منتشرشده منتس��ب به خود در مورد امیر قلعه نویی 

را تکذیب کرد.
مجید بصیرت مربی تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان 
دراین باره اظهار داشت: متأسفانه برخی از رسانه های 
محترم تفس��یر نادرس��تی از صحبت های من در یک 
برنامه تلویزیونی داشته اند و با استفاده از کلماتی دیگر 
که من به زبان نیاورده ام، ناخواسته من و قلعه نویی را 

در مقابل هم قرار داده اند. 
وی ادام��ه داد: من در ای��ن برنامه گفتم که رس��انه ها 
یکی از عوامل موفقیت محسوب می شوند و با توجه به 
اینکه دو باشگاه استقالل و پرسپولیس از حمایت های 
رسانه ای بیشتری برخوردارند در این زمینه توانسته اند 
مسائلی را که شاید به تعبیر خودشان به ضررشان بوده 

را به خوبی بزرگ کنند و بر روی آن ها مانور دهند. 
بصی��رت اضافه کرد: به ط��ور مثال ن��گاه کنید پس از 
دیدار س��پاهان و استقالل برخی از رس��انه ها به جای 
اینک��ه ب��ه پی��روزی س��پاهان بپردازند ب��ه گالیه و 
 اعتراضات اس��تقاللی ها در مورد آنچه اش��تباه داوری

 نامیده می شد پرداختند و تا چندین روز در مورد این 
مسئله بزرگنمایی شد اما در برنامه نود مشخص شد که 
تصمیمات داور درست بوده و این گالیه ها و اعتراضات 

گسترده بی جهت بوده است. 
مربی تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان با تأکید دوباره 
در مورد اینکه برخی رسانه ها از واژه هایی به نقل از وی 
در مورد قلعه نویی استفاده کرده اند که وی آن ها را بکار 
نبرده تصریح کرد: من گفت��م قلعه نویی زمانی که در 
سپاهان بود به ما می گفت که وقتی اشتباهی در مورد 
ما صورت می پذیرد باید با همه قوا از حقمان دفاع کنیم 

و این را یک خصیصه مثبت برای قلعه نویی می دانم. 
بصی��رت در پایان گف��ت: ب��رای قلعه نوی��ی احترام 
زیادی قائلم و هیچ گاه برخی کلماتی که در رس��انه ها 
منتشرش��ده را در مورد وی به کار نبرده ام. قلعه نویی 
همیشه به من محبت داش��ته است و معرفت های وی 
را از یاد نمی برم. حتی به ی��اد دارم هنگامی که وی از 
سپاهان به تراکتور رفته بود و من در سپاهان و در سال 
اول حضور آقای کرانچار مشاور فنی تیم فوتبال بودم 
برای تماشا و بررسی دیدار تراکتور با صنعت نفت آبادان 
به تبریز رفته بودم و قلعه نوی��ی همه گونه همکاری و 
محبت را در مدت حضور در تبری��ز با بنده انجام داد و 

همیشه معرفت خود را به من ثابت کرده است.

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comNo.  1391    sep 3   ,2014  |  8 Pages

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: ته دلم برای عقد قرارداد 
جدید با کی روش راضی نیس��ت.علی کفاشیان در مورد 
آخری��ن وضعیت کارل��وس کی روش گف��ت: کی روش 
هم اکنون در خارج از کشور اس��ت و در صحبتی که با او 
داشتیم قرار شده برنامه اردویی تیم ملی را مشخص کند. 
هیچ گونه نگرانی در مورد تی��م ملی نداریم و کارهایمان 
روی برنامه پیش می رود.وی ادامه داد: قرار است اردوی 
1۰ روزه در مه��ر، اردوی 1۰،1۵ روزه در آبان که بازی 
با کره ه��م در همین مقط��ع برگزار می ش��ود و اردویی 
18،1۹ روزه در آذر برای تیم ملی داش��ته باشیم.رئیس 
فدراس��یون فوتبال ضمن بی��ان این جمله ک��ه مارکار 
 آقاجانیان و خانب��ان بازی های لیگ را زی��ر نظر دارند و

 آن ه��ا را برای ک��ی روش ضبط می کنن��د تصریح کرد: 
واقعیت این است که ما در مقطع فعلی زیاد نگران تشکیل 
اردو یا برنامه های تیم ملی نیستیم چون برنامه ریزی ها را 
انجام دادیم و فعاًل هم نیازی به حضور سرمربی در ایران 
نیست.کفاشیان در پاسخ به این سؤال که چرا مثل ژاپن 
خیلی زود تکلیف قرارداد س��رمربی تیم ملی را مشخص 
نکردید، گفت: کی روش س��خت مذاکره اس��ت. پیش از 
جام جهانی او مایل بود قراردادش را با ما تمدید کند اما 
می خواس��تیم ابتدا بازی های جام جهانی تمام شود تا با 
توجه به نتایج به دست آمده به فکر تمدید قرارداد باشیم. 
بعد از جام جهانی تصمیم ب��ه تمدید قرارداد با کی روش 
گرفتیم و خود او هم سریع پیشنهادی به ما برای تمدید 
داد که قرار ش��د در قرارداد جدید هم مبلغ افزایش پیدا 

کند و ما هم پاداش هایی در قرارداد اضافه کنیم.
وی افزود: مقرر شد کی روش از تعداد دستیاران خارجی 

خود کم و به جای آن دو دستیار ایرانی به کادر فنی اضافه 
کند تا رقم قرارداد کادر فنی تیم ملی بیشتر از ۲ میلیون 
و ۵۰۰ هزار دالر نش��ود که کی روش هم این مس��ئله را 

قبول کرد و به کشورش رفت.
کفاشیان گفت: وقتی کی روش به ایران برگشت قرار شد 
خودم به صورت مستقیم در جلسه تمدید قرارداد حضور 
داشته باش��م و به خاطر همین ۴،۵ جلسه ۴ ساعته را با 
کی روش برگزار کردیم. روی اصل قرارداد، مبلغ و ۴ سال 
مدت بحثی نداشتیم اما طرح برخی مسائل حقوقی مثل 
اینکه موضوع که اگر پرداخت پول به کی روش دیر شود 
مقداری بهره به ملبغ اضافه شود یا اینکه در صورت بروز 

اختالف، قوانین خارجی داوری کند کار را مشکل کرد.
وی اظهار داش��ت: متن کلی قرارداد بی��ن ما و کی روش 
تنظیم شد ولی بحث چگونگی فس��خ قرارداد باعث شد 
مذاکرات ادامه دار باشد. ما پیشنهاد کردیم قرارداد در سه 
مقطع زمانی جام ملت های آسیا، انتخابی جام جهانی و 
خوِد جام جهانی باشد و در صورتی که در پایان هر دوره 
مش��کل یا شکس��تی پیش آمد هر دو طرف بتوانند حق 
فسخ داشته باشند. کی روش ابتدا اعالم کرد که خسارت 
مالی فسخ قرارداد توسط فدراس��یون باید به اندازه کل 
قرارداد باش��د اما ما با این موضوع مخالفت کردیم و قرار 
شد در صورت فسخ قرارداد پول یک س��ال از قرارداد به 

عنوان خسارت فسخ پرداخت شود.
کفاش��یان ضمن تأکید بر این مس��ئله ک��ه هیچ پیش 
قراردادی بی��ن او و کارلوس کی روش امضا نش��ده و در 
صورت عدم تمدید قرارداد غرامتی به این مربی پرداخت 
نمی ش��ود، خاطرنشان کرد: مس��ائل و بندهای پیچیده 
حقوقی کار را ب��رای تمدید قرارداد س��خت کرد، ضمن 
اینکه نوع نوش��تار قرارداد هم مشکل داش��ت که ما آن 
را اصالح کردیم. پس از اینکه توافق نهایی حاصل نش��د 
کی روش به کشورش رفت تا کارهایش را انجام دهد. من 
حتی چند روز پیش با کی روش پیام رد و بدل کردم و به 
او گفتم در پرتغال امکانات و ش��رایط اردوی تیم ملی را 
ببیند.رئیس فدراسیون فوتبال اضافه کرد: ۴ سال پیش 
که با کی روش قرارداد ۲,۵ میلی��ون دالری امضاکردیم 
دالر 1۰۰۰ تومان بود و کل این مبلغ ۲,۵ میلیارد تومان 
می شد ضمن اینکه همان زمان هم سازمان تربیت بدنی 
و دولت در این خص��وص از ما حمایت ک��رد و گفت که 
مش��کلی بابت پول قرارداد ندارد. البت��ه االن هم همان 
 ق��رارداد ۲,۵ میلی��اردی را می خواهیم امض��ا کنیم که

 8 میلیارد تومان می ش��ود. کی روش مربی سختگیری 
اس��ت که مثال کمتر اردویی را در ایران قبول می کند و 
بیشتر به فکر اردوهای خارج از کشور است که هزینه این 
مسئله هم بسیار باالست.کفاش��یان گفت: اگر بخواهم 

فقط به فکر تیم ملی و کی روش باشم مشکلی بابت تامین 
هزینه ها ندارم اما واقعیت این اس��ت که ما 1۴، 1۵ تیم 
ملی دیگر هم داریم که باید به آنها هم توجه کنیم. واقعا 
اگر بخواهیم همه منابع فدراسیون را در اختیار تیم ملی 
بگذاریم پولی برای خرج کردن در تیم های پایه نمی ماند. 

به خاطر همین کمک های مالی احتیاج داریم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بین او مسئوالن وزارت 
ورزش در خصوص کی روش اخت��الف وجود دارد گفت: 
تیم ما به ج��ام جهانی رفته اما توانس��تیم تمام هزینه ها 
را جبران کنی��م و حتی پول خوبی از فیفا به ما رس��یده 
اس��ت. باز هم تاکید می کنم برای تامین پول س��ال اول 
قرارداد کی روش هیچ مشکلی نداریم اما اگر تیم ملی با 
کی روش یک باخت بی��اورد آن وقت ۹۰ درصد حمالت 
علیه من خواهد بود و همه می گویند با کی روش قرارداد 
ترکمانچای امضا کرده اند. باید طوری قرارداد را تنظیم 
کنیم که وقتی نهادهای باالتر قرارداد را نگاه می کنند من 

بتوانم از آن دفاع کنم.
کفاشیان در واکنش به این مسئله که آیا بین فدراسیون 
و فوتبال و وزارت ورزش برای تامی��ن قرارداد کی روش 
مسابقه و رقابت ش��طرنج گونه اس��ت خاطرنشان کرد: 
گودرزی یک وزیر کامال ورزش��ی است که حرف هایش 
را سیاس��ی نمی زند. او از روز اول ه��م چنین دیدگاهی 
داش��ت و می گفت خود فدراس��یون بای��د در خصوص 
قرارداد کی روش تصمیم گیری کند. گودرزی معتقد بود 
کی روش کار خاصی انجام نداده و بقیه هم می توانستند 
چنین کارنامه ای داشته باشند اما همان موقع هم تاکید 

داشت که اختیار تمدید قرارداد با کی روش با ما است.
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یادداشت

 سرانه فیزیکی کتابخانه های استان
 از میانگین کشوری باالتر است

مع��اون برنامه ری��زی اس��تانداری چهارمح��ال و بختیاری 
گفت: س��رانه فیزیکی کتابخانه ها در این اس��تان از میانگین 
کشوری باالتر است.اسماعیل عامری گلس��تان در بازدید از 
کتابخانه ه��ای آیت اهلل احم��دی و آیت اهلل نجف��ی دهکردی 
ش��هرکرد، با مطلوب ارزیابی کردن عملک��رد کتابخانه های 
عمومی اس��تان، گفت: بخش��ی از اعتبار مورد نیاز کتابخانه 
آیت اهلل نجف��ی از طریق معاونت برنامه ری��زی تامین خواهد 
شد . عامری گلس��تانی در بازدید از کتابخانه در دست تجهیز 
آیت اهلل نجفی دهکردی اظهارکرد: با توجه به عدم نقدینگی و 
محدودیت های مالی اداره کل کتابخانه های عمومی در تعمیر 
و تجهیز این کتابخانه، اقدامات بسیار مطلوبی صورت گرفته 

است که جای تقدیر دارد.

سقف حدود صنفی دراستان  
برداشته می شود

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
از برداشته ش��دن حدود س��قف صنفی منطبق با قانون نظام 
صنفی در این اس��تان خب��ر داد.نعیم امامی اظه��ار کرد: در 
طی سال های گذشته در کش��ور برای هر صنف خاصی فقط 
می بایست تعداد مشخصی پروانه بهره برداری صادر و به همان 
تعداد نیز باید کس��به در صنف خاصی فعالیت می کردند.وی 
افزود: در سال جاری با توجه به اقدامات صورت گرفته در این 
سازمان ما توانسته ایم موافقت های الزم برای برداشته شدن 

سقف حدود صنفی را در این استان برداریم.

پیشرفت 85 درصدی احداث 
ساختمان شهرداری منظریه شهرکرد

شهردار ش��هرکرد از پیش��رفت 85 درصدی عملیات احداث 
ساختمان اداری شهرداری شهرک منظریه این شهر خبر داد.

نوراهلل غالمیان دهکردی در بازدید از روند ساخت شهرداری 
منظریه اظهار کرد: این مجموعه اداری و خدماتی در زمینی 
به مساحت 2 هزار و 500 مترمربع با زیربنای 566 مترمربع 

در دو طبقه در حال ساخت است.
وی اف��زود: کل اعتب��ار در نظ��ر گرفته ش��ده ب��رای احداث 
س��اختمان اداری ش��هرداری ش��هرک منظریه 6 میلیارد و 
300 میلیون ریال اس��ت که تاکنون برای س��اخت آن بیش 
از 5 میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی ش��هرداری هزینه 

شده است.
غالمی��ان دهک��ردی با بی��ان اینکه ای��ن س��اختمان اداری 
تاکنون از پیش��رفت 85 درص��دی برخوردار اس��ت، گفت: 
تس��ریع در س��اخت این مجموعه ب��ه منظور ارائ��ه خدمات 
 ش��هری در ش��هرک منظریه بیش از پی��ش الزم و ضروری

 است.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز 
چهارمحال و بختیاری:

 پوشش شبکه دیجیتال
 در استان به ۶5 درصد رسید

مدیرکل صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری 
گفت: با راه اندازی سامانه پخش دیجیتال در بین 
پوشش شبکه دیجیتال در چهارمحال و بختیاری 

به 65 درصد رسیده است.
حجت اهلل رحیم زاده اظهار کرد: با راه اندازی سامانه 
پخش دیجیتال در بن، امکان دریافت20 ش��بکه 
تلویزیونی و 15 شبکه رادیویی، برای ساکنان این 
شهر و بخشی از روس��تای الرک در این شهرستان 

فراهم ده است.
وی اف��زود: ب��رای راه ان��دازی س��امانه پخ��ش 
 دیجیت��ال در ای��ن شهرس��تان دو میلی��ارد و 
500 میلیون ریال از اعتبارات ملی و استانی هزینه 
و با اجرای این ط��رح امکان دریاف��ت برنامه های 
شبکه های دیجیتال برای 20 هزار نفر فراهم شده 
اس��ت.مدیرکل صدا و س��یمای مرکز چهارمحال 
و بختی��اری گف��ت: هم اکنون پوش��ش س��امانه 
 پخش دیجیتال در اس��تان به 65 درصد رس��یده

 است.

نخستین جشنواره میراث 
معنوی استان برگزار می شود

مدی��رکل می��راث فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و 
گردشگری استان چهارمحال و بختیاری از برگزاری 

جشنواره میراث معنوی در استان خبر داد.
بهمن عسگری اظهار کرد: جشنواره میراث معنوی 
چهارمحال و بختی��اری 16 و 17 ش��هریورماه در 
مجموعه تاریخی فرهنگی چالش تر برگزار می شود.

 وی اف��زود: در ای��ن جش��نواره آئین ه��ا و 
آداب ورس��وم کهن چهارمحال و بختی��اری مانند 
موس��یقی های محلی و ش��اهنامه خوانی به همراه 
 صنایع دس��تی اس��تان به نمایش عموم گذاش��ته

 می شود.
 عس��گری گفت: هدف از برگزاری این جش��نواره 
معرفی میراث فرهنگی ناملموس ش��امل فرهنگ، 
آداب ورسوم و سنن مردم استان است که به عنوان 
میراث��ی ماندگار بیانگ��ر فرهن��گ و هویت قومی 

منطقه ای استان است.

اخبار کوتاه یادداشت یکمیلیوننفردرجهانبراثرگزشجانخودراازدستمیدهند
مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری گفت: ساالنه یک 
میلیون نفر در جهان جان خود را بر اثر گزش حشرات از دست می دهند. با رعایت نکات 
بهداشتی،  پیشگیری و کنترل عوامل خطر و تهدیدکننده سالمت می توان تا حد زیادی 

از بروز چنین بیماری هایی جلوگیری کرد.
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سرپرست مرکز بهداشت شهرکرد گفت: به زودی مشکل 
کدورت آب شهرکرد مرتفع می شود و احداث تصفیه خانه 
آب در کار گروه سالمت و امنیت غذایی به تصویب رسید.

سید راش��د جزایری با اش��اره به کدورت آب در چند روز 

گذش��ته در ش��هرکرد، اظهار کرد: به زودی این مشکل 
مرتفع می شودوی از بازدید فرماندار به همراه مدیرعامل 
آب و فاضالب شهری و کارشناسان بهداشت محیط استان 
و شهرس��تان به منظ��ور بررس��ی آب در»گردنه خلک« 

خبر داد و افزود: با بررس��ی های انجام شده و با آزمایشات 
 مختل��ف ب��ر روی آب میزان ک��دورت آن ان��دازه گیری 

شده است.
سرپرس��ت مرکز بهداشت ش��هرکرد با بیان اینکه به طور 
مستمر آزمایشات تست میکروبی و تست کدورت سنجی 
آب توسط کارشناسان انجام می شود، تصریح کرد: آب از 

نظر میکروبی مشکلی ندارد.
جزایری یکی از اقدامات انجام ش��ده بر روی آب ورودی 
به ش��هرکرد را خارج کردن آب از مدار بیان کرد و گفت: 
برای جلوگیری از کمبود آب و با محاسبات فنی به شرط 
اختالط آب ورودی با آب چاه های شهرکرد که از کدروت 
بس��یار پایینی برخ��وردار هس��تند اجازه اس��تفاده داده 

می شود.
وی اح��داث تصفی��ه خان��ه در مس��یر انتق��ال آب ب��ه 
ش��هرکرد را از راه های موثر برای جلوگی��ری از کدورت 
آب بیان کرد و گف��ت: احداث تصفیه خان��ه در کار گروه 
 س��المت و امنیت غذایی اس��تان پیش��نهاد و به تصویب

 رسیده است.

سرپرست مرکز بهداشت شهرکرد

 آب از نظر میکروبی مشکلی ندارد
احداثتصفیهخانهآبدرشهرکردتصویبشد

مدی��رکل کمیته امداد ام��ام خمین��ی)ره( چهارمحال و 
بختیاری از انعقاد تفاهم نامه همکاری با امور رس��یدگی 
به مساجد استان در راس��تای رسیدگی به امور محرومان 
خبر داد.ابوالقاسم رستگار در نشستی که به منظور انعقاد 
تفاهم نامه با امور مساجد استان برگزار شد، از راه اندازی 
مراکز نیکوکاری در کنار مس��اجد اس��تان خبر داد. وی 
افزود: براساس این تفاهم نامه مقرر شد استفاده از ظرفیت 
مساجد برای رس��یدگی به امور محرومان  در اولویت قرار 
گیرد. رس��تگار اظهارکرد: براس��اس تعیین راهبردها از 
سوی مقام معظم رهبری برای اس��تفاده هرچه بیشتر از 
مسجد در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و علمی، استفاده 
این نهاد از ظرفیت مساجد در استان هم افزایش می یابد. 
وی با بیان اینکه از این پس از مس��اجد ب��ه عنوان پایگاه 
معنوی کمیته امداد استفاده می کنیم، گفت: پایگاه های 
جمع آوری صدقات و نذورات مردمی کمیته امداد هم در 

جوار مساجد استان راه اندازی می شوند.
 مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( اس��تان با اش��اره 
به اینکه مساجد در اسالم اصالت خاصی دارد و خانه خدا 
محسوب می شود و نقطه عطف در حرکت و رسالت پیامبر 
عظیم الش��ان)ص( و ائمه اطهار)ع( ب��وده، مرکز تربیت 
انس��ان و در نهایت کانون وحدت، همبس��تگی، احساس 
مس��ئولیت و آگاهی مس��لمانان از یکدیگر ب��ا هدف رفع 
مشکالت نیازمندان اس��ت. وی افزود: همه این فضائل و 
نکات برجسته در مسیر توسعه فرهنگ انفاق و نیکوکاری 
و اجرای سنت های حسنه مورد نیاز اهداف امداد و مساجد 
قرار دارد و با عنایت به اینکه مس��اجد به عنوان مهم ترین 
پایگاه عقیدتی، فک��ری و معنوی و زمینه س��از فرهنگ 
اسالمی و موثر در تحقق اهداف عام المنفعه کمیته امداد 
امام خمینی)ره(است می طلبد با استفاده از این جایگاه و 
فرصت که از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است شرایط 

استثنایی را برای فعالیت های این دو نهاد مهیا کرد.
 حجت االسالم ملک محمدی، مسئول امور مساجد استان 
هم از همکاری ائمه جماعات با نهاد کمیته امداد خبرداد 
و تاکید کرد: دست اندرکاران مساجد سراسر استان از این 
پس در امور فرهنگی همکاری بیش��تری با کمیته امداد 
خواهند داشت. وی اظهارکرد: استفاده از ظرفیت موجود 
در زمینه توسعه انفاق و نیکوکاری با جهت گیری اجرای 
طرح های مش��ارکت مردمی مبتنی بر باورها و اعتقادات 

مردم خداجوی استان هم ضروری است.

با انعقاد تفاهم نامه 
مساجد، پایگاه معنوی کمیته امداد چهارمحال و بختیاری شدند
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

احضار متهم
 9209980358101446 پرونده:  شماره   9310100353402697 ابالغيه:  شماره   750
بازپرسی   2 از شعبه  كيفرخواست صادره  به موجب  بايگانی شعبه: 921289  شماره 
برای   9209980358101446 كالسه  پرونده  در  اصفهان  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
محمد قنبری و محمدرضا هوشياری و مهران رضايی به اتهام مشاركت در ضرب و 
جرح عمدی با قمه تقاضای كيفر نموده كه رسيدگی به موضوع به اين شعبه ارجاع و 
وقت رسيدگی برای مورخه 1393/07/26 ساعت 10:30 تعيين گرديده است. با عنايت به 
مجهول المكان  بودن وعدم دسترسی به متهمين محمدرضا هوشياری و مهران رضائی 
و در اجرای مقررات مواد 115و180 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور كيفری مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت 
مقررات  مطابق  حضور  عدم  صورت  در  است  بديهی  گردد  حاضر  دادگاه  در  مقرر 
كيفری  عمومی  دادگاه   108 شعبه  م الف:14051  آمد.  خواهد  عمل  به  غيابی  رسيدگی 

شهرستان اصفهان 
احضار متهم

 9309980359800032 پرونده:  شماره   9310100354204291 ابالغيه:  شماره   751
شماره بايگانی شعبه: 930562 محاكم كيفری دادگستری شهرستان اصفهان در پرونده 
كالسه 9309980359800032 برای طوبی جوادی مسعوديان به اتهام كالهبرداری و 
اين  به  به موضوع  نموده كه رسيدگی  تقاضای كيفر  نامشروع  از طريق  تحصيل مال 
شعبه ارجاع و وقت رسيدگی برای مورخه 1393/08/21 ساعت 08:30 تعيين گرديده 
است. با عنايت به مجهول المكان  بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات 
مواد 115و180 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری مراتب 
يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد بديهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگی غيابی به عمل خواهد 
آمد. م الف:14052 اسماعيلی منشی شعبه 116 دادگاه عمومی كيفری شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
 9309980351300441 پرونده:  شماره   9310100351302904 ابالغيه:  شماره   752
نمايندگی  به  االئمه  ثامن  اعتبار  تعاونی  خواهان   930484 شعبه:  بايگانی  شماره 
محمدحسين نظری توكلی و مسعود مهردادی دادخواستی به طرفيت خواندگان شهرام 
يعقوبی ريزی و شاهين گلی و پيمان پاكدل به خواسته مطالبه وجه چك تقديم دادگاههای 
عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 13 دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری 
ثبت   9309980351300441 كالسه  به  و  ارجاع   355 اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  كل 
علت  به  است  شده  تعيين   12 ساعت  و   1393/08/26 آن  رسيدگی  وقت  كه  گرديده 
مجهول المكان بودن خوانده شاهين گلی و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون 
آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكی ازجرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست 
گردد.م الف:14053  فوق جهت رسيدگی حاضر  مقرر  وقت  در  و  دريافت  را  و ضمائم 

مصاحبی منشی شعبه سيزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

پرونده: 9209980351201059  ابالغنامه: 9310100351202657 شماره  753 شماره 
شماره بايگانی شعبه: 921085 ابالغ شونده حقيقی: شركت اريانا طرح نشانی اصفهان-خ 
شيخ مفيد-بن فوالدی-مجهول المكان تاريخ حضور: 1393/12/02 شنبه ساعت:09:30 
محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهيد نيكبخت-ساختمان دادگستری كل استان 
اصفهان-طبقه3-اتاق شماره321 علت حضور: در خصوص دعوی اداره كل آموزش و 
به طرفيت شما در وقت مقرر فوق جهت  آقای سيد مجيد  به مديريت  استان  پرورش 
حقوقی  عمومی  دادگاه   12 شعبه  م الف:14060  شويد.  حاضر  شعبه  اين  در  رسيدگی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ 

پرونده: 9209980351200989  ابالغنامه: 9310100351202633 شماره  754 شماره 
شماره بايگانی شعبه: 921013 ابالغ شونده حقيقی: مجيد باقری طادی نشانی اصفهان-
چهارشنبه   1393/09/05 حضور:  تاريخ  جم-مجهول المكان  نيكبخت-موبايل  چهارراه 
نيكبخت-ساختمان  شهيد  باال-خ  چهارباغ  اصفهان-خ  حضور:  محل   11:00 ساعت 
خصوص  در  حضور:  علت  شماره321  اصفهان-طبقه3-اتاق  استان  كل  دادگستری 

باقری  بتول  و  طادی  باقری  زهرا  و  طادی  باقری  كافيه  و  طادی  باقری  زهره  دعوی 
طرفيت  به  طادی  باقری  فتحعلی  و  طادی  باقری  اكرم  و  طادی  باقری  اقدس  و  طادی 
شويد.م الف:14062  حاضر  شعبه  اين  در  رسيدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در   شما 

شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

پرونده: 9209980351201174  9310100351202616 شماره  ابالغنامه:  755 شماره 
زندان  نشانی  رضايی  حسنعلی  حقيقی:  شونده  ابالغ   921204 شعبه:  بايگانی  شماره 
مركزی اصفهان-مجهول المكان تاريخ حضور: 1393/11/29 چهارشنبه ساعت 12:00 
محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهيد نيكبخت-ساختمان دادگستری كل استان 
اصفهان-طبقه3-اتاق شماره321 علت حضور: در خصوص دعوی فرج اله بابايی كافی 
ابادی به طرفيت شما در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در اين شعبه حاضر شويد. 

م الف:14061 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

شماره   9310100350103047 و   9310100350103048 ابالغنامه:  شماره   756
حقيقی:  شونده  ابالغ   921332 شعبه:  بايگانی  شماره   9209980350101276 پرونده: 
1- حسينعلی هنرمند عاشق آبادی فرزند رحمان نشانی مجهول المكان 2- علی ابناوی 
يكشنبه ساعت 10:00  تاريخ حضور: 1394/02/06  فرزند مظفر نشانی مجهول المكان 
كل  دادگستری  نيكبخت-ساختمان  شهيد  باال-خ  چهارباغ  اصفهان-خ  حضور:  محل 
استان اصفهان-طبقه3-اتاق شماره333 علت حضور: در خصوص دعوی بانك ملت به 
مديريت آقای علی ديواندری به طرفيت شما در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در اين 
شعبه حاضر شويد. م الف:14057 احمدی نبی منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ 

پرونده: 9309980350100172  ابالغنامه: 9310100350103098 شماره  757 شماره 
نشانی  القرانی  خادم  رسول  حقيقی:  شونده  ابالغ   930201 شعبه:  بايگانی  شماره 
حضور:  محل   10:00 ساعت:  شنبه   1393/10/06 حضور:  تاريخ  مجهول المكان 
اصفهان- استان  كل  دادگستری  نيكبخت-ساختمان  باال-خ شهيد  چهارباغ  اصفهان-خ 
با وكالت مع  طبقه3-اتاق شماره333 علت حضور: در خصوص دعوی حسن داودی 
اين  در  رسيدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  شما  طرفيت  به  قهرمانی  هاشم  الواسطه 
شعبه حاضر شويد.ضمنًا به پيوست نسخه ثانی دادخواست و ضمايم ارسال می گردد.

م الف:14058 احمدی نبی منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ 

پرونده: 9209980350101271  ابالغنامه: 9310100350103043 شماره  758 شماره 
فرزند  شلحه  پورمحمد  جمشيد  حقيقی:  شونده  ابالغ   921327 شعبه:  بايگانی  شماره 
10:45 محل  يكشنبه ساعت:  تاريخ حضور: 1394/02/06  نشانی مجهول المكان  لطيف 
استان  كل  دادگستری  نيكبخت-ساختمان  شهيد  باال-خ  چهارباغ  اصفهان-خ  حضور: 
به  ملت  بانك  دعوی  خصوص  در  حضور:  علت  شماره333  اصفهان-طبقه3-اتاق 
مديريت آقای علی ديواندری به طرفيت شما در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی به اين 
شعبه حاضر شويد.م الف:14059 احمدی نبی منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

 9109980364902056 پرونده:  شماره   9309970354300474 دادنامه:  شماره   759
نشانی  به  رنانی  باباصفری  اسماعيل  آقای  شاكی:   920537 شعبه:  بايگانی  شماره 
نشانی  به  زمانی  هوشنگ  آقای  متهم:  سادات  شرقی-ك67-بن  رهنان-شريف 
پرونده  محتويات  بررسی  با  دادگاه  گردشكار:  درامانت  خيانت  اتهام:  المكان  مجهول 
ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای مينمايد.رای دادگاه: در 
اتهام آقای هوشنگ زمانی كه ساير مشخصات وی در دسترس نمی باشد  خصوص 
دائر بر خيانت در امانت نسبت به يكدستگاه خودروی سوناتا به شماره 43-924ل31 
اوليه  انقالب اصفهان و شكايت  و  دادسرای عمومی  از  كيفرخواست صادره  موضوع 
شاكی خصوصی آقای اسماعيل باباصفری با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده 
 66279 شماره  رسمی  سند  طی  فوق  خصوصی  شاكی  گذشت  اعالم  از  صرفنظر   و 
و  متقن  دليل  اينكه  به  نظر  اصفهان   112 شماره  رسمی  اسناد  دفتر   92/2/12 مورخ 
محكمه پسندی كه داللت بر سپرده شدن اتومبيل موضوع شكايت از ناحيه شاكی به 
متهم موصوف به شرط استرداد يا مصرف معين رساندن نمايد در پرونده موجود نمی 
باشد لذا دادگاه وقوع بزهی را ازناحيه متهم موصوف محرز ندانسته و با استظهار از 
اصل برائت و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران و بند الف ماده 

177 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری رای بر برائت وی 
صادر و اعالم مينمايد رای صادره حضوری و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل 
تجديدنظر خواهی در محاكم محترم تجديد نظر استان اصفهان ميباشد.م الف:13324 

رحمتی رئيس شعبه 117 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
ابالغ رای 

 9109980358401968 پرونده:  شماره   9309970354000388 دادنامه:  شماره   760
شماره بايگانی شعبه: 911363 شكات: 1- آقای جليل جباری به نشانی شاهين شهر-
شركت  كوثر-دفتر  خدماتی  اميرالمومنين-مجتمع  مسجد  يك-روبروی  گلديس-فاز 
يك-روبروی  شهر-گلديس-فاز  شاهين  نشانی  به  جباری  ا...  فضل  آقای   -2 سازه، 
مسجد اميرالمومنين-مجتمع خدماتی كوثر-دفتر شركت سازه سازفن، 3- آقای نجفقلی 
بختياری- و  نشانی چهارمحال  به  احمدی سرموری  داريوش  آقای  وكالت  با  جباری 
متهم:  وكالت  دفتر  دوم-جنب  وكال-ط  رجايی-ساختمان  كاشانی-نبش  شهركرد-خ 
آقای سعيد جباری به نشانی متواری اتهامها: 1- جعل و استفاده از سند مجعول 2- 
كالهبرداری گردشكار: دادگاه با بررسی محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و با 
استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به صدور رای مينمايد.رای دادگاه: در 
 خصوص اتهام آقای سعيد جباری فرزند اسماعيل متولد 1359 دائر بر جعل آگهی های
شماره  به  خاص  سهامی   69 شماره  به  فن  ساز  سازه  ساختمانی  شركت  تغييرات 
8330-1387/10/31 و 2291-1387/3/13 و همينطور نامه شماره 90/9/30-4497-2 
)در صفحات 3 الی 5 پرونده( و استفاده از سند مجعول دادگاه با توجه به محتويات 
پرونده و استعالمات صورت گرفته و خالصه نويسی از پرونده افتتاح حساب شماره 
 92/11/19 مورخ  صورتجلسه  شرح  به  مذكور  شركت  به  مربوط   0329673206004
اين دادگاه نظر به اينكه كاًل مدارك مذكور كپی بوده و حتی مهر برابر اصل شده آنها 
نيز كپی بوده به لحاظ اينكه سند كپی نمی تواند به عنوان سند جعلی ولو با تغييرات 
مندرجات آن تلقی گردد و نهايتًا به لحاظ عدم احراز ركن مادی بزه جعل و استفاده از 
سند مجعول مستنداً به اصالت البرائت متهم موصوف را تبرئه مينمايد و اما راجع به 
اتهام ديگر متهم موصوف دائر بر تحصيل مال نامشروع دادگاه با توجه به محتويات 
پرونده اواًل چون با اسناد تقلبی مندرج در صدر رای مبالغی را به ميزان يكصد و چهل 
ميليون ريال از حساب مذكور توسط متهم سعيد جباری برداشت شده دادگاه موضوع 
به  عنايت  با  و  نموده  اصالح  كالهبرداری  به  نامشروع  مال  تحصيل  از  را  وی  اتهام 
محتويات پرونده و داليل مندرج در كيفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب 
 اصفهان-گزارش مرجع انتظامی-شكايت شاكيان جليل،فضل ا... جباری و نجفقلی جباری
نامه ای الخصوص آخرين   با وكالت داريوش احمدی-استعالمات صورت گرفته علی 
جباری سعيد  كه  نموده  تاييد  را  فوق  مبلغ  و  شده  استعالم  صادرات  بانك  از   كه 
شماره  )نامه  است  نموده  برداشت  مذكور  حساب  از  تاكنون   1389/8/10 تاريخ  از 
4497/2-1393/2/14( و نامه شماره 103/92/958/24-92/4/15 اداره ثبت شهرستان 
ميمه و با عنايت به عدم حضور متهم با وصف ابالغ از طريق نشر آگهی و ساير قرائن 
و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی را به متهم موصوف محرز دانسته مستنداً به 
 ماده )1( از قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختالس و كالهبرداری مصوب 1367
مجمع تشخيص مصلحت نظام متهم موصوف را عالوه بر رد مبلغ فوق الذكر به شركت 
شكات به تحمل چهار سال حبس تعزيری و پرداخت معادل مبلغ فوق به عنوان جزای 
نقدی در حق دولت با احتساب ايام بازداشت احتمالی قبل از اجرای حكم محكوم مينمايد 
و اما در خصوص اينكه شكات ادعا نموده اند كه مبالغ بيشتری نسبت به مبلغ فوق از 
نامه اخير بانك كه اشاره شده  با توجه به  حساب مذكور توسط متهم برداشت شده 
دليل متقنی شكات ارائه نداده اند فلذا متهم موصوف را از اين حيث مستنداً به اصالت 
البرائت تبرئه مينمايد رای صادره در خصوص حكم برائت بهرحال حضوری محسوب 
استان  نظر  تجديد  محترم  محاكم  در  تجديدنظر  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بيست  ظرف 
ابالغ  از  پس  روز  ده  غيابی محسوب ظرف  محكوميت  در خصوص  ميباشد  اصفهان 
قابل واخواهی در همين شعبه و پس از آن ظرف بيست روز قابل تجديد نظر در محاكم 
رئيس  ابواسحقی  سعيدی  الف:13325  ميباشد.م  اصفهان  استان  نظر  تجديد   محترم 

شعبه 114 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
ابالغ رای 

 9109980358300260 پرونده:  شماره   9309970354700770 دادنامه:  شماره   761
شماره بايگانی شعبه: 911032 شاكی: خانم طيبه داوری به نشانی دولت آباد-خ امام 
اتهام: عضويت در  المكان  به نشانی مجهول  امير داوری  رضا-ك گلستان-پ3 متهم: 
از  دادگاه پس  اقتصادی كشور گردشكار:  نظام  به منظور اخالل در  شركتهای هرمی 
دادگاه:  رای  مينمايد.  رای  به صدور  مبادرت  زير  به شرح  پرونده  محتويات  بررسی 

در خصوص اتهام آقای امير داوری فرزند عباسعلی داير بر اخالل در نظام اقتصادی 
و  عمومی  دادسرای  كيفرخواست  موضوع  هرمی  شركت  در  فعاليت  طريق  از  كشور 
 – انتظامی  مامورين  گزارش   – خصوصی  شاكی  شكايت  به  توجه  از  دادگاه  انقالب 
مالحظه جينولوژی متهم و نظر به عدم حضور و دفاع از ناحيه وی اتهام انتسابی را 
قانون  به  تبصره  بند و يك  الحاق يك  ماده واحده  به  داند مستنداً  محرز و مسلم می 
مجازات اخالل گران در نظام اقتصادی كشور متهم موصوف را به تحمل يك سال حبس 
تعزيری و رد مبلغ ده ميليون ريال در حق شاكيه خصوصی و پرداخت بيست ميليون 
مينمايد رای صادره غيابی و ظرف  نقدی در حق صندوق دولت محكوم  ريال جزای 
مهلت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه و پس از آن ظرف مهلت بيست 
روز قابل تجديد نظرخواهی در محاكم تجديد نظر استان اصفهان است.م الف:13327 

مفيديان رئيس شعبه 121 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
اخطار اجرايی

762 كالسه: 1631/92 به موجب رای شماره 41 تاريخ 93/1/24 شعبه نهم شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه مريم جهانگيری نژاد به 
نشانی مجهول المكان  محكوم است به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند 
همچنين  و  انتظامی 215ب31ايران43  به شماره   GTXi پرايد صبا  يكدستگاه خودرو 
امرا... قنبری به  له  پرداخت مبلغ 192/000 ريال بابت هزينه دادرسی در حق محكوم 
نشانی اصفهان-كهندژ-كوچه 29-كوچه شهيد نادری و همچنين پرداخت نيم عشر بابت 
حق االجرا نسبت به مقوم دادخواست به مبلغ 3/100/000 ريال. ماده 34 قانون اجرای 
احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی 
معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی 
 خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:13293 

شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرايی

763 كالسه:180/93ش9 به موجب رای شماره 538 تاريخ 93/4/5 شعبه نهم شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه محسن ارباب فرزند 
اسماعيل به نشانی مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ چهل ميليون ريال بابت 
وجه چكهای شماره 870712و870710 و مبلغ پانصد و بيست و پنج هزار ريال بابت 
هزينه دادرسی و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
سررسيد چكهای موصوف )90/9/30( و )90/9/15( لغايت زمان اجرای حكم در حق 
محكوم له حمزه مومنی فرزند احمد شغل آزاد با وكالت محسن فريحانی ده نوی به 
نشانی اصفهان-خ شيخ صدوق شمالی-جنب مبل پاسارگاد-ساختمان384-طبقه دوم-

دفتر وكالت آقای مجتبی داوری اجرايی و پرداخت مبلغ نيم عشر بابت حق االجرا. ماده 
34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در 
صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.

م الف:13294 شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرايی

نهم شورای  تاريخ 93/1/31 شعبه  رای شماره 116  به موجب  764 كالسه:1724/92 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه مرتضی طهماسبی 
به نشانی مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ 12/000/000 ريال بابت يك فقره 
هزينه  بابت  ريال  مبلغ 112/000  پرداخت  و   90/9/10 مورخ  به شماره 329272  چك 
دادرسی و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف 90/9/10 لغايت زمان 
نشانی  به  مظاهری  جواد  له  محكوم  در حق  مركزی  بانك  طبق شاخص  حكم  اجرای 
اصفهان-خ حكيم شفايی دوم-كوچه حكيم شفايی1-جنب فضای سبز-مجتمع قندهاری 
و همچنين پرداخت مبلغ نيم عشر بابت حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين 
كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه 
اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت 
اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:13296 شعبه نهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 
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بنا بر نتایج پژوهشی دانش��مندان دانشگاه کانزاس امریکا، 
زن یا مردبودن با نوع تصادف ش��دید یا مرگب��ار رانندگان 

مرتبط است.
 دانشمندان این دانشگاه تفاوت ها و شباهت های جنسیتی 
رانندگان جوان دخیل در تمامی تصادفات رانندگی را طی 

پنج سال در ایالت کانزاس بررسی کردند.
یافته های آن ها می تواند از طریق ارتقای محتوای دوره های 
آموزش��ی رانندگان جوان ب��ه کاهش تعداد و ش��دت این 
تصادفات کمک کند. سن، یکی از مهم ترین مولفه های ایمنی 
بزرگراه است و داده های تصادفات نشان می دهد رانندگان 
جوان و مس��ن تر در مقایسه با هر گروه س��نی دیگر، نقش 
بیش��تری در تصادفات دارند. در رانندگان جوان تصادفات 

اغلب شدید یا مرگبار هستند.
محققان داده های جمع آوری ش��ده و اطالعات موجود در 
پایگاه های داده های تصادف��ی وزارت حمل و نقل امریکا را 
تحلیل کردند. این داده ها در طول  سال های 2007 تا 2011 
و در خصوص تصادفات رانندگان 16 تا 24 ارائه شده بودند. 

محققان تفاوت های مهمی در نوع تصادف بین زنان و مردان 
جوان را کشف کردند و مشخص شد زنان جوان 66 درصد 

بیشتر از مردان جوان کمربند ایمنی می بندند.
همچنین، زنان جوان 28 درصد بیشتر از گواهی نامه محدود 
استفاده می کنند. عالوه بر این، زنان راننده جوان در تقاطعات 
تصادف بیشتری داشتند و بیشتر هم با عابران پیاده تصادف 

کردند. این در حالی اس��ت که مردان ج��وان پس از غروب 
آفتاب تصادفات بیشتری داشتند.

رانن��دگان زن جوان ط��ی روزهای هفته بیش��تر احتمال 
تصادف کردن داش��تند در حالی که رانن��دگان مرد جوان 
در طول تعطیالت آخر هفته بیش��تر تصادف کرده بودند. 
همچنین رانن��دگان مرد ج��وان تصادفات بی��ن جاده ای 

بیشتری داشتند.
به گفته دانش��مندان، مولفه های خطر برای رانندگان زن 
و مرد جوان متفاوت اند زیرا رفت��ار و نظر آن ها به طور کلی 

متفاوت است. 
این موضوع توضیح می دهد که چرا جنسیت در نوع خاصی 

از تصادف بیشتر دخیل است.
 به طور مثال، رانن��دگان مرد ج��وان در تصادفات خارج  از 
جاده ای بیشتر نقش دارند زیرا این نوع تصادف اغلب شامل 
سرعت در چنین جاده هایی است و این نوع عادت رانندگی 
اغلب در مردان جوان بیش از زنان جوان مشاهده شده است.

تصادفاترانندگیزنانومردانچهتفاوتهاییدارد؟

راهاندازی24دفترکفالتواشتغالاتباعبیگانهدراستاناصفهان

همهکارگرانساختمانیبیمهمیشوند

تصویری هفته گذشته 
توسط مریخ نورد ناسا از 
مری��خ گرفته ش��د که 
نش��ان دهنده یک تکه 

استخوان است.
پ��س از کش��ف ی��ک 
س��تون مهره و انگشت 
فسیل، ربات مریخ نورد 
ناسا در تاریخ 14 اوت 
2014 از یک ران استخوان فسیل در سیاره سرخ، عکس 

انداخته است.
این تصویر که در هفته گذش��ته گرفته ش��ده اس��ت در 
سراسر جهان ش��ادی به همراه داشته است؛ این تصویر با 
دستگاه MastCam توسط ربات مریخ نورد »کنجکاو« 
گرفته شده است.اس��تخوانی که کشف شده شبیه به یک 
اس��تخوان ران اس��ت؛ ناس��ا تالش می کند یک توضیح 

منطقی برای حضور این استخوان بدهد.

ای��ن موتور ب��ا طرحی 
مدرن و مینیمالیستی 
قادر اس��ت ب��ا یک بار 
 ش��ارژ کامل ت��ا 128

کیلومت��ر در س��اعت  
حرکت کن��د. »آنتوآن 
بروسو« وسیله نقلیه ای 
به نام Mule »قاطر« 
طراح��ی کرده اس��ت؛ 
طراح این موتور را با ایده از حیوانات طراحی کرده است؛ 
Mule برای مس��افت های طوالنی ساخته ش��ده است و 
می تواند در مکان های دشوار و س��خت حرکت کند.این 
موتور یک وسیله شخصی است که با محیط زیست شهری 
سازگار اس��ت؛ مدرن و مینیمالیستی طراحی شده است؛ 
دارای س��ه چرخ اس��ت، صندلی آن دو اهرم برای تنظیم 
دارد، یک باتری قابل ش��ارژ دارد و با یک بار ش��ارژ کامل 

می تواند تا 128 کیلومتر حرکت کند.          

این کت��ری آب جوش 
می تواند زمانی که برق 
ب��رای  ی��ا  نیس��ت 
کمپین��گ به دش��ت 
رفته اید گوشی همراه را 
 BioLite.ش��ارژ کند
یک باتری مانند دیگر 
باتری ه��ا مخص��وص 
شارژ است که بر روی ظرفی به نام KettleCharge قرار 
می گیرد؛ ای��ن کتری آب ج��وش بهترین وس��یله برای 
کمپینگ در دشت اس��ت؛ کاربر دیگر نیازی به پریز برق 
ندارد فقط کافی است ظرف را با 750 میلی آب پرکنید، با 
اس��تفاده از یک USB می توان با حرارت ظرف گوش��ی 
هم��راه ی��ا آی پ��د را در 15 دقیق��ه ش��ارژ ک��رد. 
KettleCharge برای مواقعی که برق نیست یا استفاده 

در کوه و دشت ساخته شده است.
این دستگاه 150 دالر قیمت گذاری شده است.

شارژگوشیهمراهباآبجوشموتورالکترونیکیمدرنتصویراستخوانراندرمریخ

برای تقویت و دفاع طبیعی الزم است رژیم غذایی 
کنترل ش��ود، فعالیت بدنی به ط��ور منظم انجام 
شود درنتیجه یک زندگی سالم موجب سالمت و 

تقویت سیستم دفاعی بدن می شود.
 با نزدیک شدن فصل سرما و باز شدن مدارس باید 
مراقب سالمت خود باش��یم تا بتوانیم از کودکان 
و خانواده خود به خوبی مراقبت و نگهداری کنیم. 
مطالعات نش��ان داده اند غذای نامناسب، سیگار 
کشیدن، بی خوابی، بی تحرکی و نداشتن فعالیت 
بدنی، استرس و محیطی ناآرام عواملی هستند که 
می توانند سیستم دفاعی بدن را تحت تأثیر قرار 
دهند و بدن در مقابل ای��ن عوامل ایمنی خود را 
ازدست داده درنتیجه ضعیف شده و سالمت ما به 

خطر می افتد.
بازگشتبهیکرژیمغذاییمتعادل

باید یک رژیم غذایی متعادل داشت؛ در کشورهای  
توس��عه یافته مواد غذایی صنعت��ی و عادت های 
جدید غذایی و تنقالت باعث کاهش ویتامین های 
A ،B6 ،C، B9 و E و م��واد معدن��ی و عناصری 
مانند کلسیم، مس، آهن، سلنیوم و روی در بدن 

شده اند.
فعالیتبدنیحتیدرحدمتوسط

بسیاری از فعالیت های بدنی موجب درمان و حتی 
تنظیم سیستم بدنی می شوند؛ ورزش به سالمت 
سیستم قلبی عروقی، عضالت، فشارخون، وزن و 

تقویت دفاع طبیعی بدن کمک می کند.
کنترلاسترس

بدون ش��ک اس��ترس یک اثر مضر بر س��المت 
انس��ان دارد؛ محقق��ان با بررس��ی ارتب��اط بین 
استرس و سیستم ایمنی بدن گفته اند: استرس 
گاه به گاه، ثابت، کوتاه مدت و مکرر رابطه زیادی 
با ایمنی بدن دارد؛ استرس مزمن منجر به آزادی 
هورمون های استرس می شود و سیستم دفاعی 
بدن را تحت تأثیر ق��رار می دهد.کیفیت و طول 
مدت خواب، مصرف سیگار، کنترل وزن و خوردن 
مواد شیمیایی، واکسیناس��یون، آنتی بیوتیک ها 

عوامل مؤثر در سیستم دفاعی بدن است.
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اعتقاداتتانراچندمیفروشید؟
 مقیم لن��دن بود، تعریف می کرد که یک روز س��وار تاکس��ی 
می ش��ود و کرای��ه را می پ��ردازد. رانن��ده بقی��ه پ��ول را که 
برمی گرداند 20 پنس اضافه تر می دهد! می گفت:چنددقیقه ای 
با خودم کلنجار رفتم که بیست پنس اضافه را برگردانم یا نه؟ 
آخرسر بر خودم پیروز شدم و بیست پنس را پس دادم و گفتم 

آقا این را زیاد دادی ...
 گذشت و به مقصد رسیدیم . موقع پیاده شدن راننده سرش 
را بیرون آورد و گفت آقا از شما ممنونم . پرسیدم بابت چی ؟ 
گفت می خواس��تم فردا بیایم مرکز شما مسلمانان و مسلمان 
شوم اما هنوز کمی مردد بودم. وقتی دیدم سوار ماشینم شدید 
خواستم ش��مارا امتحان کنم .با خودم شرط کردم اگر بیست 

پنس را پس دادید بیایم . فردا خدمت می رسیم!
 تعریف می کرد : تمام وجودم دگرگون ش��د حالی شبیه غش 

به من دست داد .
 من مشغول خودم بودم درحالی که داش��تم تمام اسالم را به 

بیست پنس می فروختم!!

ُعقابیکهُمرغشد!
مردی یک روز تخم عقابی را به صورت اتفاقی در دش��ت پیدا 
کرد و آن را بی هیچ هدف خاصی و فقط برای اینکه به نوعی از 
آن محافظت کرده باش��د در النه مرغی گذاشت. چندی بعد 
جوجه عقاب با بقیه جوجه ها از تخم بیرون آمد و با آن ها بزرگ 
شد و در تمام زندگی اش همان کارهایی را انجام داد که مرغ ها 
می کردند. برای پیدا کردن کرم ها و حشرات زمین را می کند و 
ُقدُقد می کرد و گاهی با دست وپا زدن فراوان کمی در هوا پرواز 
می کرد. س��ال ها به همین منوال گذشت و عقاب دیگر خیلی 
پیر ش��ده بود. روزی پرنده باعظمتی را باالی س��رش بر فراز 
آسمان ابری دید. او باشکوه تمام، با یک حرکت جزئی بال های 

طالیی اش برخالف جریان شدید باد پرواز می کرد.
 عقاب پیر بهت زده نگاهش کرد و پرسید: این کیست؟

 همسایه اش پاسخ داد: این یک عقاب است، سلطان پرندگان. 
او متعلق به آسمان است و ما زمینی هستیم.

 عاقبت، عقاب داستان ما مثل یک مرغ زندگی کرد و مثل یک 
مرغ هم ُمرد، زیرا فکر می کرد که یک مرغ است!
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آگهی ارزیابی کیفی مشاوران

مدیر امور قرار دادها 

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

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

رشته و پایه مشاور: حداقل پايه 2 گروه مهندسی آب 

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

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

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

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

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

كد پستی 76472-81646 صندوق پستی 391.

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

نوبت  دوم 

م الف 10427

  مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری 
آب - فاضالب- ترمیم ترانشه 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

شرکت آب منطقه ای اصفهان 

نوبت  اول    

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

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

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

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

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

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

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

دريافت اسناد :سايت اينترنتی 
www.abfaesfahan.ir  شركت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir : پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 
شماره تلفن :  031-36680030

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

  مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان اصفهان  گفت: کارفرمایان باید بدانند در 
اولویت اول حق کار با ایرانیان است و در درجه بعد باید اتباع خارجی که گذرنامه اقامت 

دارند به کار گرفته شود.
به گزارش خبرنگار زاینده رود، غالمعلی قادری به مناسبت هفته گرامیداشت تعاون در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: درصورتی که کارفرمایی از اتباع بیگانه غیرقانونی استفاده و 
آن ها را به کار گرفته باشد در مرحله اول به ازای هرروز 100 هزار تومان و اگر در مرحله 
بعد مشاهده ش��ود ده برابر جریمه اولی را به ازای هرروز از کارفرما دریافت و در مرحله 

سوم حبس را برای این کارفرمایان در نظر گرفته ایم.
وی خاطرنشان کرد: سال گذش��ته ای اتفاق خوبی که در سطح اس��تان اصفهان انجام 
دادیم راه اندازی دفاتر کفالت و اش��تغال اتباع بیگانه است که هم اکنون 24 دفتر مجوز 

فعالیت گرفتند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان افزود: در حوزه اشتغال در اصفهان 
با چالش های زیادی مواجه هس��تیم که 95 مورد مشکل شناسایی ش��د و 52 راهکار 

پیشنهاد شد.
وی گفت: در جلس��اتی که با استاندار تش��کیل شد در سه حوزه اش��تغال و کارآفرینی 
تسهیالت ارائه می ش��ود که مش��اغل خانگی ، پشتیبانی مش��اغل خانگی و طرح های 

خوداشتغالی و کسب وکار از آن جمله است.
قادری همچنین به حوادث ناش��ی از کار در یک سال گذش��ته خبر داد و گفت: تعداد 
حوادث منجر به فوت 61  فقره ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 14 درصد 
کاهش داشته است و حوادث منجر به قطع عضو 177 مورد بود که نسبت به مدت مشابه 

آن 4 درصد کاهش  داشته است.
معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان نیز در این جلسه 
گفت: درگذشته س��الی 200 هزار نفر از کارگران س��اختمانی تحت پوشش بیمه قرار 

می گرفتند که در دستورالعمل جدید تمامی کارگران می توانند بیمه شوند.
محسن نیرومند اظهار داشت: کارگران ساختمانی مستحق ترین کارگران هستند که در 

حال حاضر پوشش بیمه ای برای این کارگران را در اولویت قراردادیم.
وی بیان داشت: کارگران ساختمانی در ابتدا باید گواهینامه آموزش فنی حرفه ای خود 
را دریافت و هر سه ماه یک بار آدرس محل کار خود را در سایت وارد کنند و از این طریق 
امکان اینکه افرادی غیر کارگر س��اختمانی از این ظرفیت به نفع خود اس��تفاده کنند ، 

سلب می شود.
80درصدازکارگرانامنیتشغلیندارند

معاون رواب��ط کار اداره کل تعاون، کار و رف��اه اجتماعی اس��تان اصفهان در خصوص 
قراردادهای موقت افزود: امروزه تنها 20 درصد از قراردادها رسمی و 80 درصد قراردادی 
است یعنی80 درصد کارگران امنیت شغلی ندارند و این سبب شده که تجدیدنظری در 

خصوص این نوع قراردادها شود.
وی  به مش��کالت بازنشس��تگان صندوق فوالد اش��اره کرد و ادامه داد: در دولت قبل 
خواسته شده که صندوق بازنشستگان فوالد با صندوق تأمین اجتماعی یکی شود که به 
دلیل احتمال آسیب دیدن صندوق تأمین اجتماعی این طرح هیچ گاه به اجرا درنیامد.

نیرومند بابیان اینکه صندوق بازنشس��تگان فوالد با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
واگذار شد و بیان کرد: این واگذاری در حالی صورت گرفت که هیچ منبع مالی برای آن 
در نظر گرفته نش��د اما به دلیل اقداماتی که انجام دادیم در حال حاضر تنها یک ماه از 

طلب پرداخت نشده بازنشستگان صندوق فوالد مانده است.
وی همچنین در خص��وص کارخانه گیتی پس��ند گفت: در حال حاضر هیچ مش��کلی 
در پرداختی های حقوق کارگران گیتی پس��ند نیس��ت و تنها مش��کل مال��ی آن ها با 

سپرده گذاران است.
معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان اصفهان اظهار داش��ت: 
کارخانه گیتی پسند یکی از بهترین کارخانههای است که به دلیل رسیدگی و حمایت 
کافی از کارگران خود در طی سال ها فعالیت سبب شده بود که کارگران آن به محض پیدا 
شدن مشکل مالی برای کارفرما در چند ماه هیچ یک شکایتی به اداره کل کار، تعاون و 

امور اجتماعی استان اصفهان گزارش ندادند.
وی گفت: در این کارخانه نزدیک به 3 هزار و 800 کارگر مشغول به کار هستند.

نیرومند بیان داشت: صندوق فوالد نزدیک به 80 هزار مستمری بگیر دارد که چون 53 
درصد این مستمری بگیران از اصفهان هس��تند بنابراین در این استان شاهد بیشترین 

تجمع و تحصن این افراد بودیم.
53درصدازمستمریبگیرانصندوقفوالداصفهانیهستند

 وی همچنین از راه اندازی مرکز تحقیقات و تصمیمات حفاظت و بهداشت کار در هفت 
استان کشور و ازجمله اصفهان خبر داد و خاطرنش��ان کرد: این تحقیقات در دو حوزه 
فوالد و ساختمان انجام می گیرد که چون اصفهان قطب فوالد کشور و دارای بیشترین 
حوادث در حوزه ساختمان است.معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
اصفهان گفت: منظور از گرامیداش��ت هفته تعاون، ترویج فرهنگ تعاون و کارگروهی 

است امری که در اصفهان به شدت با مشکل مواجهیم.
علیرضا تیغ ساز اظهار داشت: فرهنگ تعاون و کار گروهی امروزه در کشورهای آسیایی 

با ضعف همراه است و این هفته به منظور توسعه کارگروهی است.
وی بابیان اینکه گرامیداش��ت هفته تعاون از دوازدهم این ماه آغ��از و تا 19 ادامه دارد، 
تصریح کرد: در این هفته برنامه های مختلفی در ش��هر اصفهان و شهرس��تان ها برگزار 
می شود که از مهم ترین آن روز 17 شهریورماه و حضور معاون تعاون وزارت کار، تعاون 

و رفاه اجتماعی در اصفهان است.
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