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محقق و پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 تبلور مهارت های صنایع دستی 

در سرپنجه هنرمندان ایرانی  3
رژیم حقوقی زاینده رود محترم 

شمرده شود 4
شهرک چاپ و نشر در اصفهان 

تأسیس می شود 5

های بسیار  تاالب گاوخونی هزینه 
 بر کشور وارد خواهد کرد

عالیق سیاسی نباید ما را از حوزه 
اعتدال خارج کند

هفته ازدواِج امسال، با حساسیت 
ویژه ای برگزار شود

 اجرای طرح »تذکر لسانی
 در فضای مجازی«در اصفهان 
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اعالم آنالین تخلفات رانندگی  
با پیامک

تعاونی ها پشت  درهای  بوروکراسی اداری مانده اند  

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا

فعالیت 50 درصد از تعاونی های اصفهان راکد  است

پروازپروانه های جشنواره کودک از اصفهان به سراسر کشور
3
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 اطالعات به محض ثبت تخلف، برای صاحب پالک از طریق پیامک ارسال می شود و در پیامکی دیگر نیز 
مبلغ جریمه و نحوه پرداخت الکترونیکی آن اطالع رسانی خواهد شد

 معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور در آیین تجلیل از تعاون گران برتر استان اصفهان 
بابیان اینکه تعاونی ها با تقویت بدنه خود در راستای رقابت با بخش خصوصی در تالش هستند، اظهار 

داشت: البته باید در نظر داشته باشیم که هنوز در کشور تعاونی ها به رسمیت شناخته نشده اند.
 ب��ه گ��زارش زاین��ده رود س��ید حمی��د کالنت��ری توس��عه عدال��ت را یک��ی از ش��عارهای مه��م 
تعاونی ه��ا عن��وان ک��رد و اف��زود: س��ه روش کل��ی ب��رای اقتص��اد در قان��ون اساس��ی ای��ران 
تعریف ش��ده اس��ت. اقتص��اد دولت��ی، اقتص��اد خصوص��ی و اقتص��اد تعاون��ی ام��ا در ای��ن بی��ن 

 روش تعاونی ه��ا برای رس��یدن ب��ه اقتص��اد برت��ر، پایدارت��ر، بهت��ر و متناس��ب تر باکرامت نفس
 انسان ها اس��ت.کالنتری با اش��اره به ناتوانی دولت در مدیریت اقتصاد بیان داشت: بدون تعارف باید 
گفت که دولت، کارآمدی اقتص��اد را پایین می آورد و دولت اقتصاد گردان و بنگاه دار خوبی نیس��ت. 
دولت نمی تواند برای منابع سرمایه ای کشور، سرمایه دار خوبی باشد. وظیفه دولت اعمال حاکمیت، 
سیاس��ت گذاری، نظارت، تدبیر امور و فراهم کردن عرصه برای حرکت م��ردم، اوج گرفتن آن ها و به 

پرواز درآمدن آن ها است....

 دستیابی محققان ایرانی به
 روش درمان کم هزینه در ناباروری

با اجرای طرح کالن ملی س��اخت کیت ه��ای IUI زوج های 
نابارور در کشور می توانند با هزینه های کمتر و با روش درمانی 

ساده و کارآمد به باروری برسند و مشکل خود را برطرف کنند.
حدود سه میلیون زوج نابارور در کش��ور وجود دارند که درصد 
باالیی از آن ها از دسترس��ی به درمان مناسب محروم هستند. 
انجام روش های درمانی پیچیده و پرهزینه مانند IVF اگرچه 
در موارد مشخص، الزم و ضروری هستند اما بسیاری از بیماران 
با روش های درمانی س��اده تر و ارزان تری مانند IUI نیز قابل 
درمان هستند که می بایست برای دسترسی مناسب برنامه ریزی 

بهتری صورت پذیرد.با اجرای طرح کالن ملی کیت های...
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اخبار کوتاهيادداشت

 رهبر انقالب 5 تا 6 روزه ديگر 
به منزل منتقل می شوند

رئیس دفتر مق��ام معظم رهبری در جم��ع خبرنگاران گفت: 
انش��ااهلل بعد از دوران 5 تا 6 روزه نقاهت بعد از عمل ایش��ان 
به منزل منتقل می شوند.آیت اهلل محمدی گلپایگانی رئیس 
دفتر مقام معظم رهبری در جمع خبرنگاران با اشاره به عمل 
جراحی رهبری گفت: حال ایش��ان بس��یار خوب بود و عمل 
جراحی به خوبی انجام شد.وی افزود: اطباء از روند عمل راضی 

بودند و البته اطبا اساتید برجسته و متخصص این کار بودند.

ايران و روسیه سند همکاری نفتی 
امضا کردند

عصر دیروز با حضور وزیر نفت سند همکاری نفتی بین ایران 
و روسیه به امضا  رس��ید.با حضورتیمی از مسئوالن و مدیران 
اقتصادی کشور روس��یه در ایران بعدازظهر دیروز این هیئت 
روسی در اتاق بازرگانی ایران با وزرای اقتصادی دولت دیدار و 
گفت وگو  کرند. پس ازآن سند همکاری نفتی بین دو کشور با 

حضور وزیر نفت جمهوری اسالمی ایران به امضا رسید.

کاترين اشتون:برای رسیدن به توافق 
جامع با ايران مصمم هستیم

کاترین اشتون نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات ایران و گروه 
۱+5 گفت: ایران و شش قدرت جهانی در مذاکرات هسته ای 
فاصله زی��ادی با یکدیگر دارن��د اما این فاصل��ه قابل برطرف 
کردن است.کاترین اشتون در گفت وگو با خبرنگاران در اوتاوا 
پایتخت کانادا در خص��وص انتظاراتش در م��ورد دور بعدی 
مذاکرات هسته ای ایران و گروه ۱+5 که قرار است هفته آینده 
در نیویورک برگزار شود، گفت: ایران با خواسته شش قدرت 
جهانی برای محدود کردن برنامه هسته ای اش فاصله زیادی 
دارد اما این فاصله در مذاکرات هفته آینده قابل پیمودن است.

 هويت قاتل خبرنگار آمريکايی
 کشف شد

س��رویس های اطالعاتی آمریکا و انگلیس با کمک فن آوری 
تشخیص چهره توانسته اند هویت تروریست بریتانیایی را که 

اخیراً سر یک خبرنگار آمریکایی را برید، کشف کنند.
بر اس��اس گزارش��ی که اخیراً منتشرشده اس��ت تحلیلگران 
امنیتی تنها بر اساس بررسی چش��مان این تروریست وی را 
شناسایی کرده اند. یک مقام امنیتی آمریکا می گوید ما ۹۹.۹ 
درصد مطمئن هستیم، نام این فرد »جان« است، اما به منظور 
کسب اطالعات بیشتر درباره شبکه گسترده تر وی در انگلیس 

اطالعات بیشتری ارائه نمی شود
.در این فیلم داعش اعالم کرده است که سربریدن این خبرنگار 
آمریکایی به تالف��ی حمالت هوایی جنگنده ه��ای آمریکا در 

عراق بوده است.
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 حجت االس��الم حس��ن روحانی رئیس جمهور در پیامی انتخاب »حیدر العبادی«به س��مت 2
نخست وزیر جمهوری عراق را تبریک گفت.رئیس جمهور در پیام  خود به نخست وزیر جدید 
عراق گفت: امیدوارم در دوران جدید مسئولیت جناب عالی بار دیگر آرامش کامل به کشورتان 

بازگردد.
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وزیر کش��ور اع��الم کرد: اگ��ر مطلع ش��ویم ک��ه یکی از 
اس��تانداران، فرمان��داران و ی��ا معاونین با گ��روه یا جناح 
سیاسی خاصی تعامل ویژه برقرار کرده و سیاست های آن 
گروه سیاسی خاص را اجرایی می کند ذره ای در عزل وی 

تعلل نخواهیم داشت.
عبدالرضا رحمان��ی فضلی در همایش معاونین سیاس��ی 
امنیتی و اجتماعی اس��تانداری های سراس��ر کش��ور، دو 
عنصر آرامش و امنیت در جامعه را سرمایه هایی راهبردی 

برش��مرد و از مدی��ران 
سیاسی استان ها به عنوان 
متولی��ان مس��ئول جهت 
تداوم و ارتقاء این سرمایه ها 
خواست به صورت مستمر 
در جریان ری��ز موضوعات 
سیاس��ی و امنیت��ی ب��ا 
نگاه ریش��ه یابانه و دقیق 
قرارگرفته و خط ارتباطی 
و تعامل دو سویه خود را با 

وزارت کشور حفظ کنند.
وزیر کش��ور خاطر نش��ان 
کرد: در پرتو اجرای قانون 
و هدایت ه��ای ماهیان��ه و 
مدبرانه مقام معظم رهبری 

موفقیت های عظیمی را پشت سر گذاشته ایم.
رحمانی فضلی همچنین بر حفاظت و پاس��داری از مرزها 
به عنوان یکی از مباحث اصلی که می بایست با هوشیاری 

کامل در نظر گرفته شود تاکید کرد.
وزیر کش��ور فعالیت اح��زاب و گروه ه��ا را به طوری که در 
چارچوب قوانی��ن و مقررات و در جهت منافع ملی باش��د 

بسیار مناسب ارزیابی کرد و گفت: شما به عنوان متولیان 
امر باید تابع سیاست های دولت در این حوزه باشید.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد تعامل و احترام به مردم گفت: 
اعتدال، روش، ش��یوه کار و س��بک مواجهه با موضوعات 
است و همه باید عیناً به اعتدال ایمان و التزام داشته باشیم.

وزیر کش��ور ادامه داد: در حوزه تدبیر نیز انتظار ما از شما 
مدیران این اس��ت که امور را باتدبیر پیش ببرید و از انجام 
هرگونه لجب��ازی در امور پرهی��ز نمایند زی��را که اقتضاء 

جایگاه شما سعه صدر و تدبیر است.
رحمان��ی فضلی تصریح ک��رد: برخی عالیق سیاس��ی در 
حوزه های مختلف نباید ما را از حوزه اعتدال خارج کند و 

ما بی طرفی خود را بارها اعالم کرده ایم.
وی بابی��ان اینکه کش��ور از افراطی گری ه��ای جناح های 
مختلف بس��یار آسیب دیده اس��ت گفت: ش��ما حاکمان 

سیاسی هستید و می بایست مدیریت سیاسی نمایید
وزی��ر کش��ور از معاونین سیاس��ی، امنیت��ی و اجتماعی 
استانداری های کش��ور به عنوان متولیان سیاست داخلی 
خواست ضمن فعال س��ازی حداکثری ظرفیت شوراهای 
تأمین در خصوص رصد کیفی، مستمر و دائمی نسبت به 
موضوعات و جریانات به عنوان بستر تصمیم گیری اهتمام 

داشته باشند.

وزير کشور: اگر استانداران و فرمانداران با جناح خاصی تعامل ويژه برقرار کنند غزل خواهند شد

عالیق سیاسی نباید ما را از حوزه اعتدال خارج کند

تبریک روحانی به ملت عراق

ايران از طرح مقابله با 
تروريست ها استقبال می کند

رئیس مجمع تش��خیص مصلحت نظام بابی��ان اینکه 
ایران از طرح مقابله با تروریس��ت ها اس��تقبال می کند، 
گفت: ش��رط مقابله جدی تأثیرگذار با وی��روس ترور و 
تروریسم صداقت، ش��جاعت و پرهیز از سیاست یک بام 
و دوهواس��ت.آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار 
»مارتین لیدگارد« وزیر خارجه دانمارک با اشاره به سوابق 
اقدامات تروریستی منافقین در به خاک و خون کشیدن 
مردم و مسئوالن جمهوری اس��المی ایران و رفت وآمد 
و حمایت مجامع و مجالس کش��ورهای اروپایی از آن ها 
گفت: انسان های آزاده چگونه می توانند ادعای غربی ها و 
به خصوص آمریکا را برای مقابله با تروریسم بپذیرند، در 
حالی که هنوز از تروریست های دیگر حمایت می کنند.

رئیس مجمع تش��خیص مصلح��ت نظ��ام، مخالفت با 
داعش و حمایت آنان از منافقین در پادگان های اش��رف 
و لیبرتی را مصداق روش��ن رفتار متضاد سیاسی آمریکا 
خواند و گف��ت: آمریکا در س��وریه به گروه تروریس��تی 
داعش کمک های مادی و تس��لیحاتی می ک��رد و االن 
در عراق با آن ها می جنگد تا س��الح های اهدایی خود را 
پس بگیرد.هاشمی رفس��نجانی با تاکید بر این نکته که 
ایران از هر طرحی که باعث گس��ترش ثبات و امنیت در 
منطقه ش��ود، حمایت می کند، افزود: البته معنای این 
تصمیم، پیروی از سیاست غربی ها و آمریکایی ها نیست، 
بلکه جمهوری اسالمی بر اس��اس اصول ثابت خویش از 
مظلومان در افغانستان، فلسطین، سوریه، عراق و هر جای 
دیگر حمایت می کند و این حمایت را سیاست مستقل، 
اسالمی و انسانی خویش می داند.رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به پرونده هسته ای ایران اشاره کرد و گفت: 
یک پرونده کاماًل فنی و علمی را سیاسی کردند و االن که 
پس از مذاکرات فراوان، به نتایج اولیه نزدیک ش��ده ایم، 
ناگهان شاهد گسترش تحریم ها از سوی آمریکا هستیم و 
اروپا نیز سکوت می کند، در حالی که لغو تحریم ها، بخشی 
از مذاکرات ایران با کشورهای ۱+5 بوده است.وی در پاسخ 
به اظهارات وزیر امور خارجه دانمارک مبنی براینکه »در 
غرب تلقی بعضی ها مقابله اسالم با غرب است«، عنوان 
کرد: چنین عقیده ای نادرست و برخاسته از تحلیل های 

سطحی است. ا

سالمت

 IUI با اجرای طرح کالن ملی ساخت کیت های
زوج های نابارور در کشور می توانند با هزینه های 
کمتر و با روش درمانی س��اده و کارآمد به باروری 

برسند و مشکل خود را برطرف کنند.
حدود سه میلیون زوج نابارور در کشور وجود دارند 
که درصد باالی��ی از آن ها از دسترس��ی به درمان 

مناسب محروم هستند. انجام روش های درمانی 
پیچی��ده و پرهزینه مانند IVF اگرچ��ه در موارد 
مش��خص، الزم و ضروری هس��تند اما بسیاری از 
بیماران با روش های درمانی ساده تر و ارزان تری 
مانند IUI نیز قابل درمان هستند که می بایست 
برای دسترسی مناسب برنامه ریزی بهتری صورت 

 IUI پذیرد.با اجرای ط��رح کالن ملی کیت های
می توان مشکل درصد زیادی از زوج نابارور در کشور 
 IVF را که تاکنون به روش های پرهزینه و پیچیده
دسترسی نداشتند را با روش��ی ساده تر، ارزان تر و 

الیته کارآمد برطرف نمود،
مجری اجرای این طرح کالن ملی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری گفت: کاربرد اصلی طرح 
در درمان ناباروری به روش IUI است IUI روشی 
ساده درمان ناباروری است که سالهاست بصورت 
موث��ر در دنیا و مخصوص��ا در ایران ب��رای درمان 
مشکالت ساده ناباروری اس��تفاده می شده است 
که انجام آن نیاز به تجهیزات پیچیده آزمایشگاهی 
داشته است.دکتر عابد گفت: در طرح ما پزشکان 
با یک کیت یکبار مصرف ب��دون نیاز به تجهیزات 
خاصی روشی س��اده و ارزان در درمان ناباروری را 

اجرایی می کنند. 
فناوری این طرح صددرصد بومی بوده و مبتنی بر 
تحقیقات بنیادی ،کاربردی و آکادمیکی بوده که 

تمانی مراحل در داخل انجام شده است. ما در این 
مسیر موفق شده ایم با انجام تست ها و کار آزمایی 
های مختلف کارایی آن را به خوبی نش��ان دهیم.

رس��یدن به دس��تاوردی مهموی همچنین بیان 
کرد: با توجه به نی��از زوج های ج��وان و ضرورت 
 پاسخگویی به درخواست های مربوط به استفاده از

 روش ه��ای ب��اروری، از س��ال 75 فعالیت ه��ای 
تحقیقاتی و علمی محققان این حوزه بر روی پدیده 
جدید در حرکت اس��پرم ها آغاز و با تمرکز بر این 
مهم، به موضوع جابه جایی و تحرک اس��پرم ها و 
اینکه آن ها می توانند بر خالف جریان مایع حرکت 
کنند دست یافتیم.دکتر عابد اضافه کرد: این کشف 
یافته ای بنیادین و جدید بود که برای بررسی آن، 
فعالیت ه��ای تحقیقات کاربردی ب��ر موضوع این 
پدیده آغاز و بر مبنای آن، وسیله ای تولید شد که با 
آن می توانستیم اسپرم های سالم را از مابقی اسپرم 
ها جدا کنیم و پس از نمونه س��ازی و انجام تست 
های اولیه ای��ن فناوری در کش��ورهای انگلیس و 

آمریکا به عنوان پتنت به ثبت رسید.
مج��ری ط��رح کالن کی��ت ه��ای ناب��اروری 
IUI محص��ول تولی��دی ب��ا ای��ن فن��اوری را 
 در کش��ور جدی��د عن��وان ک��رد و ب��ا اش��اره به

 چالش ه��ای فراروی محص��والت جدید تولیدی 
خواس��تار حمایت جدی برای عرضه وسیع آن در 
کشور ش��د و گفت: مصرف کنندگان این محصول 
که جامعه پزش��کی کشور را ش��امل می شوند، با 
چنین روش هایی که به س��ادگی بتوانند IUI را 
انجام دهند آش��نایی نداش��ته و از این رو، نیاز به 
بازارسازی برای عرضه بهتر و بیش��تر آن داریم و 
الزم است که وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشکی با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری برای آش��نا کردن پزشکان برنامه هایی 
در این زمینه در دس��تور کار خود ق��رار دهد.عابد 
همچنین افزود طبق نظر کارشناسان یکی از روش 
های موثرافزایش جمعیت کمک به درمان بیماران 
نابارور می باشد که متاسفانه در سایه سیاست های 

کنترل جمعیتی تابه حال مغفول مانده است.
 حمای��ت و ترویج چنی��ن درمان های س��اده ای 
می تواند با هزینه کمتری کمک موثری به افزایش 

جمعیت نماید. 
شایس��ته اس��ت وزارت کار و رف��اه اجتماع��ی و 
همچنی��ن وزارت بهداش��ت درم��ان و آم��وزش 
پزشکی جهت گسترش و به زیرپوشش بیمه بردن 

هزینه های آن برنامه ریزی مناسب کنند.

دستیابی محققان ایرانی به روش درمان کم هزینه در ناباروری

رئیس مرکز تحقیقات ایدز بیمارس��تان ام��ام خمینی)ره( گفت، 
متاس��فانه به علت ناآگاهی جوانان، این بیم��اری از طریق تماس 
جنسی به سرعت رو به افزایش است.دکتر مینو محرز افزود: توصیه 
به آموزش مداوم و شفاف به جوانان، آموزش مهارت های زندگی به 
دانش آموزان از مهم ترین وظایف مسووالن بهداشتی، مولفان کتب 
درسی، مسووالن فرهنگی و اجتماعی و از همه مهمتر رسانه ملی 
است.وی در برنامه »ره آورد« از گروه سالمت اجتماعی رادیو سالمت 
گفت: تماس جنسی با فرد آلوده، سرنگ مشترک به ویژه در معتادان 
و انتقال از مادر آلوده به نوزاد از جمله راه های انتقال »اچ آی وی« است 
که البته اگر قبل از تولد نوزاد متوجه بیماری در مادر باردار شویم، 
خواهیم توانست با درمان جلوی ابتالی جنین به ایدز را بگیریم.محرز 
بابیان اینکه متأس��فانه آموزش به جوانان در خصوص این بیماری 
کافی نبوده است، ادامه داد: اکنون به دلیل عدم آگاهی خانواده ها و 
جوانان، بیماری ایدز از طریق تماس جنسی به سرعت رو به افزایش 
است و این نشان از نداشتن آگاهی و دانش جوانان نسبت به راه های 
انتقال بیماری است.وی گفت: به نظر می رسد آگاهی ها مقطعی و 
بی اثر بوده زیرا هنوز نوجوانان و جوانان نمی دانند رفتارهای پرخطر 
چگونه رفتارهایی اس��ت، البته در کشورهای دیگر اطالع رسانی به 
طور مرتب و مداوم صورت می گیرد که اگر آن ها نیز این آموزش ها را 

نداشته باشند به راحتی درگیر بیماری ایدز خواهند شد.

مح��رز توصیه ک��رد آم��وزش و 
اطالع رسانی به خانواده ها به ویژه 
جوانان جدی گرفته شود تا شاهد 
افزایش بیم��اری از طریق تماس 
جنسی محافظت نشده نباشیم.وی 
بابیان اینک��ه افزایش این بیماری 
در بین جوانان زنگ خطری برای 
سالمت جامعه محسوب می شود، 

ادامه داد: در حال حاضر توانسته ایم با تدابیر اندیشیده شده جلوی 
گسترش بیماری را در میان مصرف کنندگان مواد مخدر بگیریم که 
البته برای موفقیت بیشتر در این زمینه نیازمند داروهای جایگزین 
به تعداد آن ها هس��تیم تا بتوانیم برنامه کاهش آسیب را با سرعت 
بیش��تری اجرا کنیم.رئیس مرکز تحقیقات ایدز بیمارس��تان امام 
خمینی)ره( خاطرنش��ان کرد: مهارت های زندگی باید در مدارس 
از ابتدا به دانش آموزان آموزش داده شود تا آن ها بتوانند خود را در 
مقابل آسیب های اجتماعی محافظت کنند و با توجه به اینکه رسانه 
ملی در دسترس همگان قرار دارد و بیش از ۸۰ درصد مردم بیماری 
»اچ آی وی« را از طریق این رسانه شنیده اند، بهتر است رسانه ملی 
بویژه شبکه رادیویی س��المت در این زمینه اطالع رسانی شفاف و 

مداومی را انجام دهد.

قیمت خال کوب��ی و تاتو که اغلب هم در آرایش��گاه های زنانه 
و مردانه انجام می شود، به نس��بت نوع طرح و محل طراحی، 
متفاوت است.قیمت تاتو در ناحیه های حساس بدن به نسبت 
باالتر اس��ت. اگر قیمت تاتوی طرحی ب��زرگ روی بازو ۱۰۰ 
هزار تومان ش��ود.عالوه بر این، قیمت های تاتوی دائم از ۳۰ 
هزار تومان شروع می شود و تا دو میلیون تومان قیمتش باالتر 
می رود. البته، قیمت تاتو و خال کوبی و تاتو ممکن است در هر 
محله با تغییر روش کار یا با توجه به موادی که به کار می برند 
متفاوت باش��د. مثال قیمت تاتوی ابرو در س��الن آرایشی که 
در جنوب ش��هر تهران قرار دارد بین ۹۰ ت��ا ۱۰۰ هزار تومان 
 اس��ت اما همین کار در آرایشگاه ش��مال تهران قیمتی بین

 25۰ تا ۳۰۰ هزار تومان دارد. عالوه بر این، بسیاری از زنانی که 
اقدام به تاتو می کنند، حداکثر تا 5 سال بعد به دالیل مختلف 
از کار خود پش��یمان می ش��وند، پاک کرده تاتو با لیزر، مواد و 
کرم های خاص پاک کننده و یا با روغن های مخصوص انجام 
می شود که قیمت پاک کردن آن بسته به اندازه و نوع کار، بین 
5۰ هزارتا یک میلیون تومان هزین��ه دارد.درحال حاضر هیچ 
یک از آرایش��گاه ها مجوز انجام چنین کاری را ندارند چراکه، 
اداره بهداشت به صنف آرایشگران اجازه تاتو کردن نمی دهد 
و می گوید این کار حتما باید تحت نظارت پزشک انجام بشود. 
این در حالی است که هر آرایشگری که این کار را انجام ندهد، 

می بیند بقیه آرایشگران انجام می دهند.

متخصصان اطفال می گویند: خوابان��دن نوزادان روی خز حیوانات 
خطر ابتال به آسم را در سنین کودکی کاهش می دهد.

در این بررس��ی اطالعات بیش از 24۰۰ کودک آلمان��ی از دوران 
 نوزادی تا ۱۰ سالگی موردمطالعه قرار گرفت. از میان این کودکان

 55 درصد آنان در س��ه ماه نخست زندگی ش��ان روی خز یا همان 
پوست مودار حیوانات خوابیده بودند.

این متخصصان دریافتند: در یک مقایسه معلوم شد کودکانی که در 
دوران نوزادی روی خز حیوانات خوابیده اند 7۹ درصد کمتر در سن 
شش سالگی و 4۱ درصد کمتر در س��ن ۱۰ سالگی احتمال ابتال به 

آسم را داشته اند.
نتایج مطالعات انجام ش��ده درگذش��ته نی��ز حاک��ی از آن بود که 
میکروب های موجود در محیط زندگی، فرد را از ابتال به آسم مصون 
نگه می دارد. خز حیوانات می تواند محلی برای زندگی انواع مختلف 

میکروب ها باشد.
»کریس��تینا تیچ��ر«، یک��ی از متخصص��ان این مطالع��ه گفت:  
یافته های م��ا تایید می کن��د ض��رورت دارد مطالعات بیش��تری 
 در ای��ن زمین��ه ص��ورت گیرد ت��ا بت��وان ای��ن ارتب��اط را اثبات 

کرد.
 در حالی که در ای��ن مطالعه رابط��ه بین قرار گرفت��ن در معرض 
خ��ز حیوان��ات در دوران ن��وزادی با کاه��ش خطر ابتال به آس��م 
 مشاهده ش��ده ام��ا هنوز ارتب��اط عل��ت معمولی آن تایید نش��ده

 است.

نقش های میلیونی بر پوست ایرانیان
ناآگاهی جوانان عامل افزایش ابتال به بیماری ایدز 

روش مؤثر برای پیشگیری از آسم در کودکان

پلیس تايلند جلوی قلیان 
کشیدن مردم را می گیرد

وزارت تج��ارت تایلن��د 
و پلی��س ای��ن کش��ور 
جن��وب ش��رق آس��یا 
برای مقابله ب��ا افزایش 
استفاده از قلیان در این 
کشور وارد عمل شدند.

وزارت تج��ارت تایلن��د 
درصدد لغ��و مجوزهای 
واردات تنباک��و و قلیان 

از کش��ورهای خاورمیانه و وضع قوانی��ن جدید برای 
مقابله با قلیان است.روزنامه بانکوک پست روز دوشنبه 
نوشت: پلیس تایلند به تازگی تالش های گسترده ای 
برای توقف اس��تفاده از قلیان که در بی��ن جوانان این 
کش��ور رواج یافته انجام داده است.اس��تفاده از قلیان 
به عنوان س��رگرمی »پرایوت چان اوچا« نخست وزیر 
جدید این کشور را مجبور کرد از سازمان های دولتی 
بخواهد با انجام اقداماتی باعث متوقف شدن این گونه 

رفتارها شود.
دولت تایلند عالوه ب��ر تالش ب��رای ممنوعیت قلیان 
درصدد است استعمال س��یگارهای الکترونیکی را نیز 
در این کش��ور متوقف کند.مراکز مطالعاتی بهداشتی 
تایلند اس��تفاده از قلیان و س��یگارهای الکترونیکی را 
برای س��المت افراد مض��ر اعالم کرده اس��ت.در مورد 
استعمال س��یگارهای الکترونیک نیز که به دو دوسته 
نیکوتین دار و غیر نیکوتین دار تقسیم می شوند وزارت 
بهداشت عمومی تایلند نیازمند اصالح برخی از قوانین 
است تا بتواند از استعمال و ورود آن ها جلوگیری کند.

در حال حاضر بیش از 2۰ کشور دنیا واردات سیگارهای 
الکترونیکی را ممنوع کرده اند.وزارت بهداشت عمومی 
تایلند به مقامات مس��ئول دس��تور داده است اماکنی 
که در آن ها قلیان عرضه می ش��ود و به ویژه در اطراف 
دانشگاه های این کشور را بازرسی کنند.اماکن مختلف 
تایلند از ارائه قلیان به مش��تریان منع شده اند و دولت 
عالوه بر توقی��ف قلیان ها، مجوز این اماک��ن را نیز لغو 
می کند.تنباک��و و قلی��ان وارداتی به تایلن��د از طریق 
فروش��گاه های آنالین به فروش می رسد.یک بررسی 
نشان می دهد 44 درصد از جوانان بین ۱۳ تا ۱۸ سال 
تایلندی اس��تفاده از قلیان را قبل از اس��تعمال سیگار 
تجربه کرده اند.نظرسنجی که بین دو هزار و 426 جوان 
تایلندی انجام ش��ده نش��ان می دهد 42 درصد از این 
افراد سیگار می کشیدند، ۱2 درصد سیگار الکترونیکی 
استفاده می کردند و 67 درصد به دنبال امتحان سیگار 

الکترونیکی بودند.

وزیر امور خارجه دانمارک با مأموریت ارائه 
درخواس��ت به مسئوالن کش��ورمان برای 
پیوستن به ائتالف تشکیل شده برای مقابله 
 با تروریسم تکفیری در عراق به ایران سفر

کرده بود.
وزیر امور خارج��ه دانمارک ب��ا مأموریت 
ارائه درخواس��ت به مس��ئوالن کشورمان 
برای پیوستن به ائتالف تشکیل شده برای 
مقابله با تروریس��م تکفی��ری در عراق به 
ایران سفرکرده بود.بر اساس این گزارش مس��ئولین کشورمان  ماهیت ائتالف تشکیل شده 
 را به دلیل نمایش��ی بودن، فقدان صداقت و رفتار دوگانه برخی اعضای آن زیر سئوال برده و 
 بر نقش محوری و اراده قاطع جمهوری اسالمی برای مبارزه  واقعی با تروریسم تاکید نموده اند

.به نظر می رسد اظهارات شب گذشته سخنگوی کاخ سفید با عنوان این که جایی برای ایران 
در ائتالف مبارزه با تروریس��م وجود ندارد، واکنش به پاسخ  ارائه ش��ده از سوی ایران بوده و 

استفاده از رویکرد فرار به جلو می باشد.

محمد نهاوندیان  رئیس دفتر رئیس جمهور 
که در مشهد از همراهی کاروان دولت جامانده 
بود، برای رسیدن به جلسه هیئت دولت سوار 
 موتورس��یکلت یکی از هموطنان مش��هدی

 ش��د.پرویز اس��ماعیلی مع��اون ارتباطات و 
اطالع رس��انی دفتر رئیس جمهورعکس های 
نهاوندی��ان را در صفح��ه فیس ب��وک خود 
منتش��ر کرده اس��ت. در بخش��ی از مطلب 
صفح��ه فیس ب��وک اس��ماعیلی نی��ز آمده: 
رئیس دفت��ر رئیس جمهور بدلیل رس��یدگی به مش��کالت و گفت وگو با مراجعین در جلس��ه 
توس��عه و س��رمایه گذاری اس��تان خراس��ان رضوی از همراهی با کاروان دولت ج��ا ماندند و 
برای رس��یدن به جلس��ه دولت )که در حرم مطهر علی بن موس��ی الرضا )ع( برگزار می شد(، 
موتورسیکلت عبوری یکی از هموطنان مشهدی را ترجیح داد. بعد از نیم ساعت موتورسواری 
و راهپیمایی نهاوندیان به جلس��ه دولت در حرم امام رضا )ع( رس��ید. زاین��ده رود: البته کاش 
 دراین مجال از تمهیدات ایمنی مثل کاله برای هر س��ه راکب دریغ نمی ش��د! که اثرهاس��ت 

در آن!

موتورسواری رئیس دفتر رئیس جمهور مأموريت وزير امور خارجه دانمارک چه بود؟

در حوزه تدبیر 
نیز انتظار ما از 

شما مديران اين 
است که امور را 

باتدبیر پیش ببريد 
و از انجام هرگونه 

لجبازی در امور 
پرهیز نمايند 



یادداشت

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا

 اعالم آنالین تخلفات رانندگی
 با پیامک

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از توسعه سامانه کنترل 
هوش��مند ترافیک خبر داد.سردار اس��کندر مومنی در مراسم 
افتتاح س��امانه کنترل هوش��مند ترافیک که ب��ا حضور معاون 
وزی��ر راه و رئیس س��ازمان ام��داد و نجات برگزار ش��د، گفت: 
این طرح در راستای تفاهم نامه مش��ترک میان پلیس راهور و 
سازمان راهداری انجام شد و بر اساس آن 3800 کیلومتر دیگر 
از جاده های کش��ور تحت پوش��ش قرار گرفتند.وی در توضیح 
ویژگی های این س��امانه اظهار کرد:  در این سامانه، اطالعات به 
محض ثبت تخلف، برای صاحب پالک از طریق پیامک ارس��ال 
می ش��ود و در پیامکی دیگر نیز مبلغ جریم��ه و نحوه پرداخت 
الکترونیکی آن اطالع رسانی خواهد شد.مومنی بابیان اینکه در 
این طرح 192 دستگاه دوربین ثبت تخلفات در معابر نصب شده 
است، گفت: با احتساب 204 دوربینی که قبال در معابر داشتیم، 
تعداد این دوربین ها به 396 دستگاه رسید.وی بابیان اینکه این 
طرح در ادام��ه برنامه ریزی ها برای کاه��ش 30 تا 40 درصدی 
سوانح رانندگی است، گفت: برای رسیدن به این منظور یکی از 

بخش ها توسعه سیستم های کنترل جاده ای است.

 اجرای طرح »تذکر لسانی
 در فضای مجازی«در اصفهان 

معاون تش��کل های مردمی س��تاد احیای امربه معروف و نهی از منکر 
استان اصفهان با اش��اره به اینکه برای اولین بار در کشور، اجرای طرح 
تذکر لس��انی در فضای مجازی در اصفهان آغازشده، گفت: این تیم با 
رصد فض��ای مجازی، محتوا یا عکس س��ایت ها و وب��الگ هایی که با 
هنجارهای اس��المی و اجتماعی مخالف اس��ت را شناسایی کرده و در 
قسمت اعالم نظرات نسبت به آن تذکر لسانی داده و محتوای جایگزین 

را هم معرفی می کنند.
وی بیان داشت: تذکر لس��انی در فضای مجازی با عنوان تیم »شهید 
احمدی روشن« و با س��اختار تیم رصد و تیم محتوا از بین تعدادی از 
آمرین به مع��روف و نهی از منکر دارای تحصیالت عالی تشکیل ش��ده 

است. 
زارعان بابیان اینکه فعالیت این تیم از یک ماه گذشته آغازشده، گفت: 
اولویت تیم تذکر لسانی در فضای مجازی با سایت های اجتماعی است.

معاون تش��کل های مردمی س��تاد احیای امربه معروف و نهی از منکر 
 اس��تان تصریح کرد: این تیم با رصد فضای مج��ازی، محتوا یا عکس 
س��ایت ها و وبالگ هایی که با هنجارهای اسالمی و اجتماعی مخالف 
است را شناس��ایی کرده و در قس��مت اعالم نظرات نسبت به آن تذکر 

لسانی داده و محتوای جایگزین را هم معرفی می کنند. 
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رتبه اول اصفهان در حمایت از ایتام 
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان گفت: اصفهان در زمینه حمایت 
از ایتام رتبه اول را درکش��ور دارد.مهدی مجل��س آرای در آیین معرفی رییس کمیته 
امداد شهرستان شهرضا گفت: باوجود خشکسالی مردم استان اصفهان سال گذشته 9 
میلیارد تومان زکات پرداخت کردند که 3 میلیارد و300 میلیون تومان آن به سبد خانوار 

مددجویان اختصاص داده شده است.

3

  

دیروزپروانه ه��ای جش��نواره 
کودک از اصفهان به سراسر کشور 
س��فر کردند.به گزارش خبرنگار 
زاینده رود دیروز  مراس��م رونمایی از پوس��تر بیس��ت و 
هشتمین جش��نواره فیلم کودک و نوجوان که مهرماه 
امسال در اصفهان برگزار می شود در تاالر هنر اصفهان و 
با حضور مسئوالن این جشنواره برگزار شد.در این مراسم 
گروهی از کودکان و نوجوانان به اجرای  سرودهای» باز 

باران« با» ترانه و ای ایران «با نواختن ساز، رهبری ارکستر 
و آوازخوانی کودکان به اجرا درآمد که مورد اس��تقبال 
ش��دید حضار قرار گرفت. همچنین در این مراس��م از 
بیست و هشتمین پوستر جشنواره فیلم کودک و نوجوان 
به نمایش درآمد که دوربین��ی را نمایش می دهد که با 
صنایع دستی خاتم اصفهانی  ساخته شده و پروانه های 
جشنواره از فراز پنجره ای در گوشه صفحه در آسمان شهر 
اصفهان  به پرواز درآمده اند که در پس این پنجره میدان 
نقش جهان اصفهان به عنوان نماد پایتخت فرهنگی جهان 
اسالم نمودار است.گفتنی است در جشنواره فیلم کودک 
و نوجوان از 50 فیلم ساخته شده توسط جوانان اصفهانی 
در تاالر هن��ر اصفهان به نمای��ش درمی آید که  به طور 

جداگانه مورد داوری قرار خواهد گرفت.
سینمای کودک باید شادابی و نشاط درونی 

کودکان را منعکس کند
مهدی مسعودشاهی در مراسم رونمایی از پوستر بیست 
و هشتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان اظهار داشت: 
این جشنواره با رونمایی از پوستری که نمادی از فرهنگ 
و توجه به فرهنگ اصیل ایرانی اس��ت آغاز می شود که 
امیدواریم نویدی برای فعالیت های جش��نواره امس��ال 
باش��د.وی افزود: توقع و انتظار از برنامه ه��ا و فیلم های 
جشنواره کودک این اس��ت که مطابق با شان و شئونات 
کشور و هم راستا بافرهنگی و هنر ایرانی باشد که اصفهان 

نیز خاستگاه این فرهنگ است.دبیر بیست و هشتمین 
جشنواره فیلم کودک و نوجوان تصریح کرد: در جهانی که 
به راحتی طفل معصومی را به خاطر امیال جهان خواری 
خود می کشند و مدعیان حقوق بشر نیز به راحتی سکوت 
می کنند؛ امیدواریم با کمک مدیران فرهنگی کشور هر 
روز این عشق، عالقه و فرهنگ ایرانی را به دنیا صادر کنیم.

وی بابیان اینکه تمام امید ما این است که جشنواره پیام 
های انسانی خود را در قالب فیلم های تولیدشده به دنیا 
عرضه کند، ابراز داشت: عش��ق و عالقه ای که در چهره 
کودکان برای برگزاری این جش��نواره موج می زند این 
پیام را دارد که سالمتی و صفای روح را از آن ها بیاموزیم.

مسعودش��اهی بابیان اینکه  الزم اس��ت همه کاره این 
جش��نواره کودک و نوجوان قرار بگیرند، بیان داش��ت: 
سینمای کودک باید شادابی و نشاط درونی کودکان را 
منعکس کند و نگرانی بزرگ ساالن را کمتر به کودکان 
منتقل کند چراکه دنی��ا کودک باید ش��اد و فارغ از غم 
غصه باشد.وی با تاکید بر لزوم بیان آداب ورسوم ارزشی 
در فیلم ه��ا  و آموزش رفتار صحی��ح والدین و کودکان 
در این گونه فیلم ها ابراز داش��ت: نماده��ای فرهنگی با 
فلس��فه و بافت ایرانی الگویی برای دوس��تان فیلمساز 
اس��ت و امیدواریم با کمک این حرکت نمادین توانسته 
باشیم انتظار و توقعات جامعه ایرانی را به لحاظ فرهنگی 

برآورده کنیم.

شهردار اصفهان با تاکید بر این که حلقه حفاظتی شهر 
اصفهان باید به ص��ورت یکپارچه و با وح��دت رویه در 
تمام مس��یر 80 کیلومتری از سوی یک مجری احداث 
ش��ود اظهارداشت: امس��ال ش��هرداری اصفهان برای 
 احداث س��ه تقاطع غیر همس��طح رینگ چهارم 100

 میلیارد ریال اختصاص داده اس��ت.دکتر سید مرتضی 
س��قاییان نژاد با اعالم این مطلب گفت: رینگ چهارم 
ترافیکی به طول 80 کیلومتر است که حدود 32 کیلومتر 
این حلق��ه در داخل ش��هر اصفهان احداث می ش��ود و 
مابقی در ش��هرهای اطراف از جمله فالورجان، درچه، 
خمینی ش��هر، دولت آباد و برخی نقاط دیگر می باشد.  
وی بابیان این که رینگ چه��ارم ترافیکی دارای بیش 

از 20تقاطع غیر همس��طح اس��ت افزود: رینگ چهارم 
به منظور حفاظت از حریم ش��هر و اراضی کشاورزی و 
نیز جلوگیری از توس��عه ناموزون شهر احداث می شود 
همچنی��ن با اجرایی ش��دن ای��ن طرح مش��کل تردد 
خودروهای س��نگین داخل ش��هر به صورت زیربنایی 
مرتفع می شود. شهردار اصفهان بر لزوم طراحی و اجرای 
پروژه رینگ چهارم به صورت واحد در تمام قسمت های 
این حلقه تاکید و تصریح کرد: نبای��د طراحی و اجرای 
این پروژه در شهرداری های مختلف تغییر کند چراکه 
این طرح دچار مشکل خواهد شد.وی بابیان این مطلب 
که اگر بخش��ی از عملیات اجرایی رینگ چهارم را اداره 
راه و شهرسازی و قسمت دیگر شهرداری اصفهان انجام 

دهد به دلیل ساختارهای متفاوت در احداث این طرح 
مشکالتی ایجاد می شود اذعان داشت: الزم است در دفتر 
فنی استانداری این موضوع بررسی شود و طی مذاکرات 
صورت گرفته دولت بودجه ه��ای حلقه حفاظتی را که 
برای 20 س��ال آینده کالن ش��هر اصفهان بسیار مهم 
است به حساب ش��هرداری اصفهان واریز کند؛ چراکه 
شهرداری اصفهان می تواند به عنوان مجری این پروژه 
80 کیلومتری را احداث و به بهره برداری برساند. دکتر 
سقاییان نژاد ادامه داد: معاونت های عمران، حمل ونقل 
و شهرس��ازی ش��هرداری اصفهان با یک وحدت رویه 
و وحدت کلمه م��ی توانند به ص��ورت یکپارچه حلقه 

حفاظتی شهر اصفهان را احداث کنند.

رونمایی از پوستر بیست و هشتمین  جشنواره فیلم کودک و نوجوان ؛

شهردار اصفهان اعالم کرد 

اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال برای سه تقاطع حلقه حفاظتی شهر

پروازپروانه های جشنواره کودک از اصفهان به سراسر کشور

یادداشت

 تبلور مهارت های صنایع دستی 
در سرپنجه هنرمندان ایرانی 

لملل��ی می��راث فرهنگ��ی  اج��الس و جش��نواره بین ا
ناملم��وس)ICCN2014(، مهارت های صنایع دس��تی در 
س��رپنجه هنرمندان ایرانی را از 16 الی 20 مهرماه در قالب 
120 غرفه به نمایش درمی آورد. مس��عود حس��ین میرزایی 
دبیر اجالس و جشنواره اظهار داشت: در این غرفه ها، مهارت 
ساخت صنایع دستی همه استان ها در قالب 60 غرفه و مابقی 
غرفه ها مربوط به صنایع دستی اصفهان می باشد که در محل 

میدان امام علی)ع( به نمایش گذاشته می شود.
وی اف��زود: برخی کش��ورهای ش��رکت کنن��ده در اجالس 
و جش��نواره از جمله چین، برزیل، روس��یه، ایتالی��ا و ... نیز 
صنایع دستی خود را در کنار صنایع دس��تی ایران در معرض 
دید عموم قرار خواهند داد.گفتنی است کالن شهر اصفهان از 
16 تا 20 مهرماه، میزبان اجالس و جشنواره بین المللی میراث 

فرهنگی ناملموس با محوریت شهرداری خواهد بود.
 

برگزار ی راهپیمایی سادات شهرضا 
به مناسبت عید سعید غدیر

امام جمعه ش��هرضا گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته، 
امس��ال و همزمان با روز عید س��عید غدیر خ��م، راهپیمایی 
س��ادات شهرستان ش��هرضا باشکوه تر از س��ال های گذشته 
برگزار می شود.حجت االسالم س��یف اهلل یعقوبی اظهار کرد: 
وی افزود: برای توسعه فرهنگ غدیر در جامعه از هیچ تالشی 
 نباید فروگذار باش��یم و مسئوالن س��عی کنند تا برنامه های 
عید غدیر و دهه امامت و والیت را باکیفیت هر چه بیش��تری 
برای اثرگذاری متقابل برگزار کنن��د.وی تصریح کرد: در روز 
عید غدیر راهپیمایی سادات شهرستان ش��هرضا از چهارراه 
طالقانی تا بیت العباس)ع(برگزار می ش��ود و باید باشکوه تر از 

سال های گذشته باشد.

  درمان پذیری سرطان خون با
سلول های بنیادی »مزانشیمی« 

محقق و پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: در یک طرح 
پژوهشی مشخص شد که سلول های بنیادی مزانشیمی جدا شده از 
خون بند ناف در درمان سرطان خون موثرتر است.فاطمه هندیجانی 
اظهار داشت: درمان س��رطان خون با سلول های بنیادی مزانشیمی 
جدا ش��ده از خون بند ناف می تواند برای بیماران مبتال به سرطان 
خون مفید باش��د و منجر به کاهش دوز داروهای ش��یمی درمانی و 
در نتیجه کاهش عوارض آنها می ش��ود.وی ادامه داد: از طرف دیگر 
گرچه مواد مترشحه س��لول های بنیادی مزانشیمی بر سلول های 
سرطان ریه اثرات سمی اعمال نکردند، موجب افزایش رشد آنها نیز 
 نشدند. نتایج به دس��ت آمده باید در مطالعات درون تن تایید شوند.

سلول های بنیادی مزانشیمی بسیاری از فعالیت های خود را از طریق 
تاثیر ترشحات خود اعمال می کنند.

اخبار کوتاه
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آگهی مزایده عمومی
 بانک صنعت و مع�دن در نظر دارد ام�الک م�ازاد و تملیکی خود واقع در اس�تان اصفه�ان را بصورت

 نقد و اقساط ، با مشخصات ذیل  و با وضعیت موجود از طریق مزایده عمومی به فروش برساند: 

الزم به ذکر است محل طرح همراه با ماشین آالت به فروش می رسد . 
شرایط نقد و اقساط : 3۰ % نقد و 7۰ % بصورت اقساط 36 ماهه با نرخ سود ۱5 % سالیانه

متقاضی�ان ش�رکت در مزایده می بایس�ت مع�ادل  5 % مبلغ قیمت پایه را به حس�اب ش�ماره 
۰۱۰۰۰۰286۱۰۰7 به نام اداره حسابداری نیروی انسانی در یکی از شعب بانک صنعت و معدن واریز 

و فیش آن را به همراه اسناد دیگر تحویل نمایند .
لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت آگاهی از ش�رایط و دریافت اس�ناد مزایده ، 
حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی به نش�انی ذیل یا پایگاه ملی اطالع رسانی 

مناقصات کشور به نشانی http://iets.mporg.ir  مراجعه نمایند .
ضمنا هزینه های چاپ آگهی و نقل و انتقال ملک و ماشین آالت مورد نظر به عهده برنده مزایده 

می باشد .
نشانی: اصفهان - خیابان شیخ بهایی - جنب مسجد شمس آبادی ، تلفنها: ۰3۱-3235493۰-4 
 توضیح : آخرین مهلت ارسال مدارک ، حداکثر ۱۰ روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مزایده 

و مدت اعتبار پیشنهاد حداکثر 6 ماه می باشد.

توضیحاتقیمت پایه ششدانگاعیانعرصهپالک ثبتینشانی ملک ردیف 

1
اردستان- ضلع 
شمالی خیابان 

اصلی هندو آباد 
 3/5 بخش 
۱7 اصفهان

1188 متر 
405 متر مربع مربع 

 1/202/380/000 
) یک میلیارد و دویست و دو 

میلیون و سیصد و هشتاد هزار 
ریال (

 240/000/000 ریال
) دویست و چهل میلیون ریال (

1/442/380/000 ریال ) یک میلیارد و چهار صد و جمع کل
چهل و دو میلیون و سیصدو و هشتاد هزار ریال(
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اخبار کوتاهيادداشت

قیمت انواع خودروهای داخلی
قیم��ت پ��ژو 206 در نمایندگی ها 34 میلی��ون و 140 هزار 
تومان و در ب��ازار آزاد 37 میلیون و 600 هزار تومان اس��ت، 
همچنین قیمت هر دستگاه پژو 206 صندوقدار وی 8 معادل 
34 میلی��ون و 640 هزار توم��ان و در ب��ازار آزاد 38 میلیون 
 تومان است. قیمت هر دستگاه پژو پارس جدید در نمایندگی

 34 میلیون و 800 هزار تومان و در ب��ازار آزاد 38 میلیون و 
500 تومان است.قیمت هر دس��تگاه تندر 90 ای 2 در بازار 
آزاد 38 میلیون و 500 هزار تومان و در نمایندگی 35 میلیون 
تومان است. قیمت هر دس��تگاه رانا در بازار آزاد 32 میلیون 
و 500 هزار تومان و در نمایندگی 32 میلیون تومان اس��ت. 
قیمت هر دستگاه سمند آل ایکس در نمایندگی 28 میلیون و 

630 هزار تومان و در بازار آزاد 30 میلیون تومان است.
قیمت هر دس��تگاه تیبا در ب��ازار آزاد 24 میلیون تومان و در 
نمایندگی 23 میلی��ون و 500 هزار تومان اس��ت. قیمت هر 
دس��تگاه پراید 111 اس ایکس هم در بازار آزاد 20 میلیون و 
700 هزار تومان و در نمایندگی 19 میلیون و 830 هزار تومان 
است. قیمت هر دستگاه پراید 132 اس ایکس هم در بازار 20 
میلیون و 300 هزار تومان و در نمایندگی 19 میلیون و 850 

هزار تومان است.

جشنواره محبوب ترين برند صنايع 
غذايی از نگاه مردم در اصفهان

جش��نواره محبوب ترین برند صنایع غذایی از ن��گاه مردم از 
22 تا 25 مهر امسال در نمایشگاه بین المللی اصفهان برگزار 
می شود.این نمایش��گاه در نظر دارد جشنواره ای تحت عنوان 
»جش��نواره محبوب ترین برند صنایع غذایی از نگاه مردم« را 
همزمان با دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی، نان، 

شیرینی، شکالت و نوشیدنی ها برگزار کند.
در این جش��نواره یک برن��د از میان برنده��ای حاضر در این 
نمایش��گاه به انتخاب مردم و از طریق نظرس��نجی در محل 

برگزاری نمایشگاه انتخاب و معرفی می شود.
این اق��دام باه��دف ایج��اد رقاب��ت در زمینه کیفی س��ازی 
محصوالت، پویایی فضای نمایشگاه، مشارکت مردم و تشویق 

واحدهای برتر در زمینه کیفیت انجام خواهد شد. 
ات��اق بازرگان��ی، خانه صنع��ت و معدن اس��تان و ش��رکت 
شهرک های صنعتی اصفهان نیز بر روند این جشنواره نظارت 

خواهند داشت.

رژيم حقوقی زاينده رود محترم 
شمرده شود

نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی با تاکید 
بر اینکه استان های باالدس��ت منابعی غیر از زاینده رود را هم 
دارند،گفت: بهتر است صنعتگران و کش��اورزان از منابع آبی 

دیگر برای صنعت و کشاورزی استفاده کنند.
حمیدرضا فوالدگ��ر بابیان اینکه زاین��ده رود و آب مهم ترین 
چالش اصفهان است، اظهار داشت: جلسات متعدد کارشناسی 
برای نجات زاینده رود برگزارش��ده اما اطالع رسانی خوبی به 
باالدست نش��ده است. وی بابیان اینکه متاس��فانه مطالب بد 
منتقل می شود به این معنی که دولت می خواهد حق استانی 
را بگی��رد، افزود: ما بای��د از ظرفیت های قانونی و رس��انه ای 
استفاده کنیم بدون اینکه موضوع تبدیل به اختالفات محلی 
بین مردم و استان ها شود. نماینده مردم اصفهان تصریح کرد: 
تش��کل های مردم هم آماده همکاری برای نجات زاینده رود 
هستند، وحدت ملی و حقوق مردم باید حفظ و انصاف و عدالت 
بین باالدست و پایین دس��ت و حق آبه ها رعایت شود. وی با 
تاکید بر اینکه استان های باالدست منابعی غیر از زاینده رود 
را هم دارند،گفت: بهتر است صنعتگران و کشاورزان از منابع 
آبی دیگر برای صنعت و کشاورزی استفاده کنند و سعی کنند 
طرح های خود را در زاینده رود پیاده نکنند و رژیم حقوقی آن 
را محترم شمارند و کشاورزی بکنند نه به قیمت اینکه حق آبه 

های پایین دست از بین برود.

 سم پاشی 30 هزار منهول فاضالب
 در منطقه 3 اصفهان

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان گفت: از 
ابتدای سال جاری تاکنون عملیات سم پاشی 30 هزارمنهول 
فاضالب درس��طح منطقه 3 همچنان ادام��ه دارد و در حال 
حاضر این عملیات به پیشرفت فیزیکی 95 درصدی رسیده 
 است.هاش��م امینی با اش��اره به ای��ن مطلب، اظهار داش��ت:

 سم پاشی منهول های فاضالب توسط نیروهای بهره برداری 
آبفا منطقه 3 در حال انجام است. وی ادامه داد: این عملیات 
در راستای ارتقاء س��طح بهداشت و سالمت ش��هروندان در 
دستور کار قرارگرفته است.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
 استان اصفهان تصریح کرد:  از بین رفتن حشرات که از طریق 
منهول های فاض��الب وارد منازل می ش��وند از دیگر اهداف 

اجرای این پروژه بوده است.

فعال شدن میلیاردها دالر »فاينانس 
چینی« با توافق روسای جمهور

معاون اول رئیس جمهور خبر داد: با سومین دیداری که میان 
روسای جمهور ایران و چین در حاش��یه اجالس شانگهای در 
تاجیکستان انجام می شود، خواهیم توانست میلیاردها دالر از 
فاینانس چین در طرح ها استفاده کنیم که اولویت با طرح های 
بخش خصوصی است.اسحاق جهانگیری در نشست توجیهی 
نحوه واگذاری طرح های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی 
و تعاون��ی، خواس��تار  ورود بخ��ش خصوصی ب��ه طرح های با 
پیش��رفت کمتر از 50 درصد و تکمیل آن ها شد و گفت: آن ها 
می توانند به ص��ورت اجاره 10 س��اله و یا در اختی��ار گرفتن 
 کامل طرح ها اق��دام کنند و دولت خدمات آن ه��ا را خریداری 

می کند.
معاون اول رئی��س جمهور با اش��اره به حوزه آب ش��یرین کن 
در مناطق س��احلی کش��ور گفت: اعالم کرده ایم که هر کس 
تأسیسات آب ش��یرین کن احداث کند آب شیرین را به قیمت 
باالتری که وزارت نیرو اعالم کرده خریده و باقیمت پایین تر به 

مردم می فروشیم.       

4
برداشت گندم در استان اصفهان به نصف رسید

 خشکسالی های اخیر سبب شده است تا برداشت محصول از سطح گندمزارهای استان اصفهان در 
مقایسه به سال های پرآبی به نصف کاهش یابد.، در س��ال زراعی جاری 230 هزار تن گندم از اراضی 
کشاورزی اس��تان برداشت ش��ده اس��ت درحالی که میزان تولید گندم استان در س��ال های قبل از 

خشکسالی 530 هزار تن بوده است.
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     عض��و کمیته آب ات��اق اصفهان از ایج��اد طوفان نم��ک در تاالب 
خشک شده گاوخونی به سمت مرکز ایران خبر داد و گفت:بی توجهی 
به تاالب گاوخونی هزینه های بسیار بر کشور وارد خواهد کرد. مهدی 
بصیری در چهل و هش��تمین کمیته آب اتاق اصفهان، با انتقاد از ارائه 
آمار بی اساس در موضوع مصرف 90 درصدی آب در بخش کشاورزی 
استان اصفهان، اظهار داشت: در بهترین شرایط ترسالی 70 درصد آب 
به بخش کشاورزی اختصاص یافته است. وی ارائه آمار و اطالعات دقیق 
از سوی منابع مس��تقل را الزم و ضروری دانست و افزود: متاسفانه در 
بحران زاینده رود آمار و اطالعات متناقضی ارائه می ش��ود که نیازمند 
یکپارچه سازی اس��ت. لصف اهلل ضیایی عضو کمیته آب اتاق اصفهان 
در این جلس��ه خواس��تار توجه به حق آبه محیط زیست به ویژه تاالب 
گاوخونی ش��د و گفت: نباید حق آبه چندین هزار ساله محیط زیست 
به فراموش س��پرده ش��ود. احمد خاتون آبادی دیگر عضو کمیته آب 

اتاق اصفهان از ایجاد طوفان  نمک در تاالب خشک شده گاوخونی به 
سمت مرکز ایران خبر داد و تصریح کرد: بی توجهی به تاالب گاوخونی 
هزینه های بسیار بر کشور وارد خواهد کرد زیرا جریان داشتن آب در 
این تاالب از ایجاد بادهای نمک زا جلوگیری می کند.در ادامه نیز بابک 
سپهریان نسب دیگر عضو کمیته آب اتاق اصفهان بیان داشت: انتقال 
آب بهشت آباد به صورت لوله برای محیط زیست هزینه های به مراتب 

بیشتر از احداث تونل دارد. 
وی خواس��تار متوقف ش��دن طرح های توس��عه فوالد در استان های 
مرکزی کشور شد و گفت: سازمان حفاظت از محیط زیست می بایست 
با ایجاد و توسعه شرکت های فوالدسازی در مرکز ایران مخالفت کند . 
عضو کمیت��ه آب اتاق اصفه��ان ادام��ه داد:  افزایش فلزات س��نگین 
در آب وه��وا و همچنین مص��رف ب��االی آب و ایج��اد آلودگی برای 

محیط زیست از جمله پیامدهای احداث مراکز فوالدسازی است.

معاون سازمان زمین شناس��ی و اکتش��افات معدنی گفت: از سالیان 
گذشته، چین مواد معدنی مختلف را به صورت خام از ایران می خرید 
و پس از انجام فرآوری های الزم، به خودمان می فروشد و این در حالی 

است که چین بیش از 18 درصد ذخائر شناخته شده دنیا را دارد.
برنا بابیان این که کار معدن و معدنکاری مرز نمی شناس��د و می توان 
اطالعات یکسان معادن را با کشورهای مختلف تبادل نظر کرد، اظهار 
کرد: انجمن زمین شناسان دنیا با بیش از 130 سال قدمت مأمور این 

امر است.
وی بابیان این که معادن ما پتانسیل این رادارند که همچون نفت یک 
وزارتخانه مس��تقل باش��ند، گفت: باید یک وزارتخانه مستقل را برای 

بخش معدن در نظر بگیریم.
معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور بابیان 
این که ساختار معدن ایران بیمار است، افزود: قوانین بخش معدن باید 
به روز باشد و افرادی که منابع مالی و توانمندی علمی خوبی دارند در 

این زمینه سرمایه گذاری کنند.
برنا در خصوص تلفات اکتش��افات معدنی گفت: پرت ش��دن از کوه، 
گم ش��دن در بیابان، سرمای ش��دید و مارگزیدگی بخش��ی از تلفات 
اکتشاف معادن در س��ال های اخیر بوده اس��ت به طوری که چندین 
 نقص عضو در سازمان زمین شناسی و اکتش��افات معدنی و دو شهید

 داریم.

  مدی��رکل راه و شهرس��ازی اس��تان 
اصفهان گفت: عمده مشکالتی که در 
پروژه های مس��کن مهر در ش��هرهای 
جدید وج��ود دارد خدم��ات روبنایی 
و زیربنای��ی اس��ت که در فوالدش��هر 
راداری��م.  معض��الت   بیش��ترین 
محمود زاده با اش��اره به اینکه استان 
اصفهان بع��د از ته��ران باالترین آمار 
تعداد واحد مس��کن مهر را در کش��ور 
دارد، اظهار کرد: پروژه مسکن مهر در 
استان اصفهان در قالب 216 هزار واحد 
مسکونی انجام شده است که از این تعداد 40 هزار واحد روستایی و 25 هزار واحد شهری است.

وی اف��زود: مابق��ی واحده��ای مس��کن مه��ر ک��ه براب��ر 151 واح��د اس��ت در س��ه قالب 
ش��هرهای جدی��د، ش��هرهای ب��االی 25 ه��زار نف��ر جمعی��ت و ش��هرهای زی��ر 25 هزار 
نف��ر جمعی��ت هس��تند.مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان اصفه��ان بابی��ان اینک��ه 
اس��تان اصفهان رتبه نخس��ت تحوی��ل واحدهای مس��کن مه��ر را در کش��ور دارد، تصریح 
 ک��رد: تاکن��ون 86 درص��د از پروژه ه��ای مس��کن مهر در س��طح اس��تان اصفه��ان محقق

 شده است.وی اضافه کرد: عمده مشکالتی که در پروژه های مسکن مهر در شهرهای جدید وجود 
دارد خدمات روبنایی و زیربنایی است که در فوالدشهر بیشترین معضالت راداریم.محمودزاده 
اذعان داشت: در حال حاضر طی جلساتی که با مسئوالن استانی داشته ایم و اعتباراتی که برای 
رفع این مشکالت اختصاص یافته اس��ت، امید داریم هرچه زودتر مشکالت رفع شده تا بتوانیم 

واحدهای باقی مانده را نیز تحویل دهیم.
وی خاطرنش��ان ک��رد: با توج��ه ب��ه رون��د پیش��روی پروژه های مس��کن مه��ر پیش بینی 
 می کنیم تا اواس��ط س��ال آینده واحده��ای باقی مان��ده نیز تکمی��ل و به متقاضی��ان واگذار

 شود.

عملی��ات الیروبی لجن ک��ف مخازن در ح��ال فعالیت به 
روش NES )بدون ورود به مخزن( در پاالیشگاه اصفهان 

انجام شد.
رئیس نگهداری و تعمیرات این شرکت گفت: در این روش 
نیازی به خارج کردن مخازن از سرویس نیست و می توان 

در حین فعالیت مخ��ازن، به طور کام��ل لجن های نفتی 
موجود را در نفت خام حل کرد و همراه با خوراک واحدهای 

عملیاتی مورد استفاده قرار داد.
ناصر خیری افزود: نص��ب نازل بر روی مخ��ازن در حال 
فعالیت، ارزان و در دسترس بودن، نیاز نداشتن به دانش 
فنی باال در هن��گام کار با سیس��تم و حف��ظ و نگهداری 
تجهیزات و سرمایه در شرکت از شاخص ترین ویژگی های 

روش NES است.
وی بابیان اینکه دور از دسترس بودن نازل به تمام قطرهای 
مخازن از عی��وب این روش اس��ت، ادام��ه داد: با روش و 
تمهیدات مهندس��ی این مش��کل نیز به خوبی رفع شده 
است.وی اظهار کرد: میزان سود و صرفه اقتصادی ناشی از 
بهره گیری از این روش 15 میلیارد ریال برآورد شده است.

پاالیش��گاه اصفهان حدود 23 درصد فرآورده های نفتی 
کشور را تأمین می کند.

معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد 
از اتمام مهلت خودروسازان برای تولید خودرو با استاندارد 
یورو 2 خب��ر داد و گف��ت: پایش اس��تاندارد خودروهای 
تولیدی در شرکت های خودروساز از سوی ناظران سازمان 

استاندارد آغاز شد.

وحید مرندی مق��دم بابیان اینکه خودروس��ازان تا پایان 
مردادماه برای تولید خودرو با اس��تاندارد یورو 2 فرصت 
داشتند، اظهار داشت: خودروسازان تا پایان سال 94 مجاز 
به تولید خودرو با استاندارد یورو 4 هستند و از سال 95 به 

بعد باید به استاندارد یورو 5 مجهز شوند. 
وی با اشاره به برگزاری جلسه ای با حضور مسئوالن وزارت 
نفت در روزهای اخیر، تصریح کرد: مسئوالن وزارت نفت 
اعالم کردند که تا پایان سال جاری در 8 کالن شهر توزیع 
بنزین یورو 4 انجام خواهد شد و در حال حاضر نیز بنزین 
یورو 4 در استان های تهران، البرز و مرکزی توزیع می شود. 
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد 
تأکید کرد: پایش اس��تاندارد خودروهای تولیدی توسط 
شرکت های خودروساز از سوی سازمان استاندارد آغازشده 
و نتیجه این پایش طی یک تا دو م��اه آینده اعالم خواهد 

شد.

مديرکل راه و شهرسازی استان اصفهان:

واگذاری واحدهای باقی مانده پروژه های مسکن 
مهر اصفهان  تا سال آينده 

 NES اليروبی لجن کف مخازن به روش 
در پااليشگاه اصفهان 

 اتمام مهلت خودروسازان برای تولید 
خودرو يورو ۲

عضو کمیته آب اتاق اصفهان خبر داد:

تاالب گاوخونی هزينه های بسیار بر کشور وارد خواهد کرد

چینی ها از خودمان می خرند و به خودمان می فروشند

 معاون تع��اون وزیر تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی کشور در آیین تجلیل از تعاون 
گران برتر اس��تان اصفهان بابیان اینکه 
تعاونی ها با تقویت بدنه خود در راس��تای رقابت با بخش 
خصوصی در تالش هستند، اظهار داش��ت: البته باید در 
نظر داشته باشیم که هنوز در کشور تعاونی ها به رسمیت 

شناخته نشده اند.
 به گزارش زاینده رود سید حمید کالنتری توسعه عدالت 

را یکی از شعارهای مهم تعاونی ها عنوان 
کرد و افزود: سه روش کلی برای اقتصاد 
در قانون اساس��ی ای��ران تعریف ش��ده 
اس��ت. اقتصاد دولتی، اقتصاد خصوصی 
و اقتصاد تعاون��ی اما در ای��ن بین روش 
تعاونی ها برای رس��یدن به اقتصاد برتر، 
 پایدارتر، بهتر و متناسب تر باکرامت نفس

 انسان ها است.
کالنتری با اش��اره به ناتوان��ی دولت در 
مدیریت اقتصاد بیان داشت: بدون تعارف 
باید گفت که دولت، کارآمدی اقتصاد را 
پایین می آورد و دول��ت اقتصاد گردان و 
بنگاه دار خوبی نیس��ت. دولت نمی تواند 
برای منابع سرمایه ای کشور، سرمایه دار 
خوب��ی باش��د. وظیف��ه دول��ت اعمال 
حاکمیت، سیاست گذاری، نظارت، تدبیر 
امور و فراهم ک��ردن عرصه برای حرکت 

مردم، اوج گرفتن آن ها و به پرواز درآمدن آن ها است.
وی با تاکید ب��ر اینکه دول��ت می توان��د در بخش هایی 
مانند گس��ترش تأمین اجتماعی، گسترش سیستم های 
پش��تیبانی، ایجاد تع��ادل و توازن منطق��ه ای، تالش در 
جهت رفع فقر و محرومیت به بخ��ش خصوصی و تعاون 
کمک کند و از این طریق جامعه را به عدالت نزدیک کند، 
افزود:اقتصاد بخ��ش خصوصی در کنار توج��ه به منافع 
خود، به منافع جامعه نیز می اندیشد، بنابراین باید عرصه 
 فعالیت را برای این بخش فراهم کرد تا نیروهای کارآفرین

 بخش خصوصی اشتغال زایی را نیز در جامعه ایجاد کنند، 
اما آنچه از آسیب های اقتصاد بخش خصوصی محسوب 
می ش��ود، نگاه متمرکز روی ثروت و جلوگیری از گردش 
ثروت اس��ت که این مسأله ش��کاف طبقاتی را در جامعه 

بیش��تر کرده و دولت را برای تخصیص روش های تأمین 
اجتماعی ناچار می سازد.

 کالنتری ب��ا بیان اینک��ه نباید تصور ش��ود ک��ه اقتصاد 
تعاون محور مربوط به کشورهای عقب افتاده و کمونیستی 
است، بیان داشت: برای مثال می توان از کشور انگلستان 
نام برد که مهد تعاون و سرمایه داری است و از روش های 
 قانونمن��د س��رمایه پ��روری به جای��گاه خوبی رس��یده 

است.
وی با اش��اره به تعداد تعاونی های فعال 
و تعداد افراد به کار گرفته ش��ده در این 
مراکز گف��ت: در ح��ال حاض��ر 800 تا 
900 میلیون نفر در تعاونی های کل دنیا 
فعالیت می کنند و فعالی��ت آن ها باعث 
ایجاد 100 میلیون اش��تغال مس��تقیم 
شده اس��ت. اکنون در کشورهایی مانند 
آمریکا، دانمارک، کانادا، هلند، فرانس��ه، 
آلمان، ژاپن و بسیاری از کشورهای دیگر 
70 تا 80 درصد از فعالیت های اقتصادی 
از جمله تولید شیر، لبنیات و دامداری در 

اختیار تعاونی ها است.

پیچ و خم کوچه ه�ای اداری بر 
سر راه کارآفرينان

کالنتری با طرح این س��ؤال که چرا باید 
کارآفرینان ما در پی��چ و خم کوچه های 
اداری ب��ه بن بس��ت و محدودیت برس��ند؟ تصریح کرد: 
این ظلم به منافع ملی ما اس��ت. اگر یک مدیر اداری کار 
کارآفرینی را حتی یک ساعت به تأخیر بیندازد در توسعه 
کشور خلل ایجاد کرده اس��ت چه برسد به یک ماه یا یک 
سال. چرا باید برای اخذ یک مجوز عادی که 10 تا 15 روز 
به صورت طبیعی طول می کشد، یک تعاون گر چند ماه 

و گاهی یک تا دو سال در انتظار بماند؟ این فاجعه است.
 ما اکنون دچار یک بروکراسی اداری شده ایم و باید هرچه 

سریع تر برای آن فکری اندیشید.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بابیان 
اینکه مشکالت ساختاری بخش جدایی ناپذیر مشکالت 
تعاونی ها در هم��ه جای دنیا اس��ت، گفت: در بررس��ی 
اجالس های بین المللی تعاون، یکی از آسیب های رایج این 

است که تعاون با تفاهم جلو نمی رود.

 فعالی�ت 50 درص�د از تعاونی ه�ای اصفهان
 راکد است

غالمعلی قادری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
اصفهان نیز در ادامه این همایش بابیان اینکه قوانین دست 
و پاگیری در حوزه تعاونی ها وجود دارد اظهار داشت: در 
حال حاضر 50 درصد تعاونی های استان اصفهان غیر فعال 
است که س��اماندهی تعاونی های غیر فعال و غیر راکد در 

دستور کار قرار دارد.
وی  با اشاره به فعالیت به 8 هزار و 600 تعاونی در استان 
اصفهان بیان داشت: س��ه هزار و 100 مورد از آن ها فعال 
 و پن��ج ه��زار و 500 مورد تعاون��ی نیز راک��د و غیرفعال

 هستند.
مدی��ر کل تع��اون،کار و رف��اه اجتماع��ی از افتت��اح 
96 ط��رح تعاون��ی بااعتب��ار 2 ه��زار و 900 میلی��ارد 
ری��ال  در هفته گرامیداش��ت تعاون در اس��تان اصفهان 
 خب��ر داد و ادام��ه داد: ای��ن طرح ه��ا ب��رای تع��داد

 8 هزار و77 نفر فرصت ش��غلی فراهم کرده و بیش از 50 
هزار نفر به عضویت این تعاونی ها درآمده اند.

وی با اش��اره به آماده س��ازی چه��ار ه��زار و 372 واحد 
مسکونی در اس��تان اصفهان اظهار داش��ت: یک هزار و 

230 واحد در بخش تعاونی های مس��کن متعارف و سه 
 هزار و 142 واحد نیز در بخش مسکن مهر تحویل خواهد

 شد.

50 درصد صنايع اس�تان اصفه�ان غیر فعال 
و نیمه فعال هستند

رسول زرگر پور استاندار اصفهان نیز که یکی از سخنرانان 
این آیین بود با بیان اینکه بر اس��اس برنامه پنجم توسعه 
تعاونی ه��ا باید 25 درصد از اقتصاد کش��ور را در دس��ت 
بگیرند،اظهار داش��ت: ولی متاسفانه هنوز این امر محقق 

نشده است.
وی در ادامه بابیان اینکه نرخ بیکاری در اس��تان اصفهان 
یک درصد از نرخ میانگین کش��وری باالتر اس��ت،افزود: 
البته ای��ن امر طبیعی اس��ت چراک��ه با توجه ب��ه اینکه 
استان اصفهان صنعتی اس��ت و با غیر فعال و نیمه فعال 
 ب��ودن 50 درص��د از صنایع ن��رخ بیکاری ه��م افزایش

 می یابد.
اس��تاندار اصفهان مش��کالت بخش تعاونی ه��ا را نیز از 
آسیب های جدی اقتصاد اس��تان اصفهان دانست و ادامه 
داد: امیدواریم با توجه ب��ه منویات رهبری مبنی بر توجه 
 به تعاونی ها مش��کالت اقتص��ادی اس��تان را نیز مرتفع 

کنیم.

معاون تعاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور : تعاون با تفاهم جلو نمی رود

دولت بنگاه دار خوبی نیست / فعالیت 50 درصد از تعاونی های اصفهان راکد است

تعاونی ها پشت  درهای  بوروکراسی اداری مانده اند  

مشکالت ساختاری 
بخش جدايی ناپذير 
مشکالت تعاونی ها 

در همه جای دنیا 
است،  يکی از 

آسیب های رايج 
اين است که تعاون 

با تفاهم جلو 
نمی رود

گروه 
اقتصاد 

س: ايرنا
]عک
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استراتژی پروانه ساخت صادر کرد.به گزارش ایمنا، تنکابنی برای »شرکت درسا رسانه 

هوشمند« طراح این بازی مجوز تولید صادر کرد.
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پروانهساختبازیرایانهایشهرموشها
هفتیادداشت

 نخستین جشنواره
» عکس شهروندی « 

 کمیته شهروندی شهرداری اصفهان با همکاری کانون عکس 
انجمن سینمای جوانان اصفهان نسبت به برگزاری نخستین 

جشنواره عکس شهروندی اقدام کرده است.
 این جش��نواره به صورت حرفه ای و غیر حرفه ای برگزارشده 
و هریک از بخش ه��ای آن عبارت اند از: 1( عکاس��ی از طریق 
دوربین های خانگی و موبایل ب��ا موضوع حمل ونقل و ترافیک 

شهری 
-2( عکاسی با دوربین های حرفه ای و نیمه حرفه ای با موضوع 

فضای سبز
 -3( اصفهان قدیم به روایت تصویر، ویژه عموم عالقمندان .

گفتنی است؛ زمان داوری آثار این جشنواره از 1۵ لغایت 2۰ 
آبان ماه، و زمان اعالم نتایج نیز یکم  آذرماه سال جاری خواهد 
بود.متقاضیان می توانند آثار خود را از هم اکنون تا 1۰ آبان ۹3 
به نش��انی دبیرخانه کمیته فرهنگ شهروندی واقع در میدان 

قدس، خیابان الله، خیابان طیب اصفهانی ارسال نمایند.

 اختراع کتابی که پس از
 مطالعه سیاه می شود

هنرمندی در نمایشگاه هنری لندن از اختراع جدید خود که 
کتابی منحصربه فرد با صفحات حرارتی بود رونمایی کرد.

»کامیل لوپروست« هنرمندی است که کتابی را طراحی کرده 
که پس از خوانده شدن به تدریج سیاه می شود.این کتاب روی 
کاغذهای حرارتی چاپ شده، در ابتدا نوشته هایش ناپیداست 

و پس از باز شدن کم کم سیاه می شود. 
خواننده چهار س��اعت زمان دارد تا متن را پیش از محو شدن 
مطالعه کند.در نمایشگاه هنر لندن ۹ هنرمند آثار ابداعی خود 
را در زمینه امکانات آینده کتاب های چاپ عرضه می کنند.به 
گزارش گاردین، یکی دیگر از ابداعاتی که در زمینه کتاب های 
چاپی در این نمایشگاه ارائه ش��د، کتابی بود که متن را به دو 
شکل با 18۰ درجه اختالف نظر نمایش می داد.آثار مبتکرانه 
 این روی��داد فرهنگی-هنری از 26 تا 28 س��پتامبر در گالری 

»وایت چپل« به نمایش درخواهند آمد.

 رتبه سوم مقاله »شهر شب های
 بی سحر« در جشنواره تولید محتوا

مقاله تحقیقی» شهر شب های بی س��حر« با موضوع معرفی 
شهر زیرزمینی نوش آباد در سومین جشنواره تولید محتوای 
مکتوب بومی اس��تان اصفهان رتبه س��وم را کسب کرد.مدیر 
مجموعه ش��هر زیرزمینی نوش آباد اظهار داش��ت: آثار برتر 
این جش��نواره پس از تأیی��د و داوری در مرحله اس��تانی به 
دفت��ر تألی��ف کتاب ه��ای درس��ی وزرات آموزش وپرورش 
 ارسال تا به عنوان منبع آموزش��ی در کتاب های دوره ابتدایی

 گنجانده شود.

را  :تلف��ن  نوش��ت  ایس��نا 
برمی داری��م ت��ا در تم��اس با 
یکی از پیشکس��وتان بازیگری 
که این روزه��ا حالش چندان 
هم خ��وب نیس��ت، وضعیت 
 جس��می و روح��ی اش را جویا 

شویم.
بعد از شنیده ش��دن چند بوق 
آزاد، صدای آشنایش به گوش 
می رس��د و اولین جمله ای که 
می گوید، این است: من زنده ام!

محمدعلی کشاورز که چندین 
ب��ار نس��بت ب��ه انتش��ار خبر 
نادرست درگذش��تش توسط 
رسانه ها گله مند ش��ده است، 
درباره نشریات زرد و دیدگاهی 
که ب��ه عملک��رد آن ه��ا دارد 
این گونه می گوی��د: همان طور 
که با مس��ائل دزدی در جامعه 
برخ��ورد می ش��ود، ب��ا افراد 
شایعه ساز هم باید همان رفتار 
را بکنن��د و آن ه��ا را محاکمه 

کنند.
پیشکس��وت  بازیگ��ر  ای��ن 
س��ینما، تئات��ر و تلویزیون در 
این خص��وص مطرح ک��رد: به 
نظرم رس��انه ای که با اخبارش 
هنرمندان را ناراحت می کند، 
باید مقابل��ش را گرفت؛ چراکه 
کارش خیل��ی زش��ت اس��ت 

و حت��ی ب��ا عذرخواه��ی هم 
درست نمی شود و باید با آن ها 
برخورد ج��دی ش��ود و حتی 
 نی��روی انتظام��ی وارد عمل

 شود.
وی در این زمین��ه تاکید کرد: 
متاس��فانه ای��ن مس��ائل در 
حال حاضر در مملک��ت ما به 
دس��ت عده ای افتاده است که 
ه��ر کاری دلش��ان می خواهد 
 می کنند و هر شایعه ای را به راه 

می اندازند.
کشاورز س��پس به شایعه خبر 
درگذش��ت خود اش��اره کرد و 
گفت: بابت شایعه ای که اخیراً 
برای��م درس��ت ک��رده بودند 
شکایت کردم ولی هنوز هم به 

نتیجه نرسیدم.
در  م��ن  ُم��ردن  ش��ایعه   
تم��ام رس��انه های داخل��ی و 
خارج��ی منتشرش��ده ب��ود 
 و م��را تاکن��ون چندی��ن ب��ار 

ُکشتند. 
بعدازآن ش��ایعه تمام دوستانم 
تم��اس گرفتن��د  م��ن  ب��ا 
 و فک��ر کردن��د واقع��اً م��ن

 ُم��ردم!او تاکید کرد: دوس��ت 
داش��تن هنرمندان،  تنها کافی 
نیس��ت بلکه یک��ی از راه های 
دوست داشتن هنرمندان این 
اس��ت که مقابل این ش��ایعات 
غل��ط را بگیرند.ای��ن هنرمند 
قدیمی در پای��ان با بیان اینکه 
چه��ار س��ال اس��ت از عرصه 
هنر دورافتاده اس��ت، به حال 
عمومی این روزهایش اش��اره 
ک��رد و گفت: هنوز زن��ده ام اما 
حالم خیلی خوب نیست و درد 
کمر و پاهایم مرا اذیت می کند؛ 
امی��دوارم هرچ��ه زودتر حالم 

بهتر شود.

مدی��رکل فرهنگ و ارش��اد اصفهان گفت: ب��ه زودی در 
اصفهان برای ساماندهی وضعیت و چاپ و چاپخانه داران و 
تسهیل در امور و روند چاپ شهرک چاپ و نشر در اصفهان 
تأس��یس می شود.حجت االس��الم محمد قطبی با اشاره 
به تأسیس ش��هرک چاپ و نش��ر در اصفهان اظهار کرد: 
وضعیت چاپخانه ها در ش��هر اصفهان به صورت پراکنده 
بوده و در مکان های مختل��ف، کوچه ها و حتی برخی در 
خیابان های یک طرفه بوده که با مش��کل مختلف روبرو 
هستند.وی افزود: در جلسات مختلفی که با چاپخانه داران 
گرفتیم، به یک جمع بندی رسیدیم که موضوع را دنبال 
کنیم تا با ایجاد یک ش��هرک چاپ و نشر، آن ها در یکجا 
مستقر شوند؛ ما مصوبه ایجاد ش��هرک چاپ و نشر را در 

سفر سوم هیئت دولت گذش��ته گرفتیم و هم اکنون در 
مرحله انتخاب مکان هس��تیم.مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان اصفهان بیان کرد: برای تعیین مکان 7 الی 
8 منطقه انتخاب شد و مکان هایی مانند شرق اصفهان، 
اطراف کوهپایه، مبارکه، برخوار و شاهین شهر موردبررسی 
قرارگرفته و با بررس��ی های صورت گرفته، نزدیک ترین 
منطقه به مرکز شهر، فرودگاه و محور مواصالتی اصفهان 
و ته��ران، در منطقه برخ��وار به این ش��هرک اختصاص 
یافت.وی خاطرنشان کرد: در 6 نقطه شهرستان از سوی 
فرماندار،شورای  شهر و شهردار این شهر معرفی شده و هر 
کدام قابلیت های خوبی برای ایجاد شهرک دارد و مناطق 
بازدید و شناس��نامه فنی تعیین برای آن ها شده و تالش 

می کنیم که یکی از این مناطق را مورد اس��تفاده قرار 
دهیم.حجت االسالم قطبی تصریح کرد: برای انتخاب 
قطعی ابت��دا باید وضعیت مالکیت زمین ها مش��خص 
شود بعضی از مالکیت های آن ها هنوز شناخته نشده یا 
مربوط به بخش خصوصی و برخی هم وقفی بوده که باید 

مشخص شود.
به گزارش تس��نیم وی اظهار ک��رد: پس از بررس��ی ها، 
هر زمینی که ب��ه هر دلی��ل از زیرس��اخت ها و امکانات 
مناسب برخوردار باش��د یا از نظر قیمت پایین تر و بهتر 
باشد، انتخاب ش��ده و پس ازآن با ش��رکت شهرک های 
صنعتی قرارداد می بندیم و بقیه موارد را دنبال می کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان افزود: حداقل 
مساحت پیش بینی شده برای ساخت چنین شهرکی باید 
حداقل 1۰۰ هکتار باشد که برای ساخت چنین شهرکی 
هماهنگی های الزم برای تسهیالت بانکی از تهران برای 
ساخت و نقشه های کلی برای تقسیم کار آماده شده است.

وی گفت: پیش بینی می شود مساحت این شهرک با فضای 
مواصالتی که بین کارخانه ها و کارگاه ها به اضافه فضای 
سبز، فضای آموزشی، کارگاه و انبار مجموعاً بتواند 1۵ تا 
2۰ چاپخانه را سرویس بدهد و حتی قابل افزایش هم باشد 
در آینده بتوانیم آن را توسعه دهیم.حجت االسالم قطبی 
با اشاره به اینکه پس از ایجاد شهرک چاپخانه های داخل 
ش��هر ملزم به نقل مکان در این شهرک نیستند، تصریح 
کرد: چاپخانه جزو مشاغل مزاحم و آلوده به شمار نمی رود 
و الزامی نیست که به این شهرک منتقل شوند.وی افزود: 
اما تجمیع آن ها برخی منفعت هایی داشته که به طور قطع 
فایده های بس��یاری برای چاپخانه ها دارد چون وقتی در 
کنار هم هس��تند، می توانند از امکانات انبار، حمل ونقل، 

دسترسی به لیتوگرافی با هم همکاری داشته باشند.

س��یاوش جمادی بابیان این که تقدس شخصیت هایی 
مثل فردوس��ی، حافظ و موالنا باعث شده است کسی به 
سراغ نقد آنان نرود گفت: در طول تاریخ معموالً هرکس 
گفته باالی چش��م حافظ ابروس��ت، هیاهو به راه افتاده 
است.این مترجم آثار فلسفی و منتقد ادبی درباره این که 
چرا منتقدان ادبی ایران به سراغ نقد آثار کالسیک ایرانی 
نمی روند، گفت: برای این که در ایران شخصیت هایی مثل 
فردوسی، حافظ، نظامی و مولوی مقدس هستند. البته من 
بیش تر از کسانی که برای آن ها رگ گردن کلفت می کنند 
عظمت این ش��خصیت ها را می دانم، ولی نقد کردن این 
ش��خصیت ها از دیدگاه امروزی پردردسر است وگرنه در 
این زمینه من حرف بسیار دارم.او بابیان این که منتقدان 

ادبی برای این که به دردسر نیفتند به سراغ رمان ها و آثار 
ادبی غیر ایرانی می روند، اظهار کرد: خود من نیز در کتابی 
بانام »انکار حضور دیگری« تنها به نق��د آثار غیر ایرانی 
همچ��ون »یادداش��ت های زیرزمینی« داستایفس��کی 
و ادبی��ات مدرنیس��تی، همچنین به نقد نویس��ندگانی 
مثل فردینان س��لین، بکت، کافکا و جویس پرداخته ام 
و دقیقاً هم ب��ه این خاطر که در ایران ادبیات کالس��یک 
مقدس سازی شده است به س��راغ آن ها نرفتم.جمادی 
در ادامه بابیان این که م��ارک تواین می گوید »آثاری که 
زیاد ستایش می شوند خوانده نمی شوند«، گفت: سعدی، 
موالنا و فردوسی همواره جزو افتخارات ما شمرده شده اند 
و ما در رابط��ه با آن ها طوری صحب��ت کرده ایم که انگار 

شیئی در موزه هس��تند.او در ادامه افزود: معموالً وقتی 
صحبت از خوانش متون ادبی کالس��یک می ش��ود این 
خوانش غالباً منحصر به تتبعات )پژوهش ها( می شود، نه 
تفکرات. این موضوع هم در محدوده آکادمی ها و اهل نظر 
دست به دست می شود. اما نقد رادیکال از افق مدرن که 
ناگزیر یا الجرم باید صورت بگیرد و با آن به س��راغ تمام 
کالسیک های ایرانی رفت، صورت نمی گیرد. مثاًل شاملو 
معتقد بود حافظ ی��ک رند کفرگوی یک القباس��ت، اما 
همین نظر باعث شد سروصدای زیادی علیه او راه افتد؛ 
در صورتی که این دیدگاه شاملو نسبت به حافظ بود که 

شریف هم هست. 
در مقابل این دیدگاه خود حافظ گفته است، هرچه کردم 
همه از دولت قرآن کردم و چون این نگاه به فرهنگ غالب 
نزدیک است پذیرفته می شود ولی هر کس خالف آن را 

بگوید برایش هیاهو به پا می کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اصفهان:

شخصیت های ادبی که مقدس شده اند

نمی شود گفت باالی چشم حافظ ابروست

شهرکچاپونشردراصفهانتأسیسمیشود

نشریاتزردازنگاهمحمدعلیکشاورز

من زنده ام!

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

مفاد آرا 
تعیین  قانون  هیات  از  آراء  مفاد  آگهی   93/6/17-103/93/1788/337 شماره:   850
و  اسناد  ثبت  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  اراضی  و  وضعیت  تکلیف 

امالک نطنز
در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و بر حسب ماده 3قانون مذکور آراء ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید 
انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده است در دو نوبت به فاصله 
از  دارند  اعتراض  مذکور  آراء  به  که  اشخاصی  یا  شخص  تا  شود  می  15روزآگهی 
تاریخ اولین انتشار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده 
و در مهلت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه صالحه و ارائه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند در این صورت اقدامات 
ثبت موکول  به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم 
وصول اعترض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد وصدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود
الحسینی  ذاکر  خانم  فاطمه  13936030203300040-1393/1/25خانم  شماره  1-رای 
پالک  بشماره  و  38/49مترمربع  بمساحت  خانه  یکباب  ششدانگ  رضا  سید  فرزند 
246فرعی از 25-اصلی واقع در روستای اوره جزء بخش 9حوزه ثبتی شهرستان نطنز 

خریداری از مالک رسمی عباس سلمانی اوره و سکینه بابائی ولوجردی
فرزند  آبادی  بهجت  اکبر  13936030203300048-1393/1/30آقای  شماره  2-رای 
پالک34فرعی  بشماره  و  بمساحت530/05مترمربع  خانه  یکباب  ششدانگ  براتعلی 
حسین  سید  از  عادی  بخش11خریدار  جزء  درالدریجه  واقع  ازشماره215-اصلی 

مسعودیان
طاری  شعبانی  زهره  139360302033000138-1393/02/29خانم  شماره  3-رای 
2442و  پالک  بشماره  و  مربع  69متر  بمساحت  خانه  یکباب  اله ششدانگ  امان  فرزند 
2443فرعی از 1-اصلی واقع در طار جزء بخش 11حوزه ثبتی شهرستان نطنز خریداری 

عادی و مع الواسطه از اسماعیل ابراهیمی طاری 
بیدهندی  آقای عبداله جعفری  4-رای شماره 1393/02/29-139360302033000180 
پالک  بشماره  و  1781/12مترمربع  بمساحت  باغ  یکدرب  ششدانگ  غالمحسین  فرزند 

436فرعی از 17-اصلی واقع در مزرعه 
ماره بیدهند جزء بخش 10 حوزه ثبتی نطنز انتقالی عادی از ورثه غالمحسین جعفری 

بیدهندی و مع الواسطه از رمضانعلی مصطفائی بیدهندی 
فرزند  برونک  مسعود  139360302033000182-1393/02/29آقای  شماره  5-رای 
اصغرششدانگ یکدرب باغ بمساحت  255مترمربع و بشماره 1189فرعی از 141-اصلی 
مع  و  عادی  خریداری  نطنز  ثبتی  11حوزه  بخش  جزء  طرق  پایین  باغستان  در  واقع 

الواسطه از ورثه اصغر و غالمرضا برونک
فرزند  کشه  مبینی  رضا  139360302033000271-1393/03/27آقای  شماره  6-رای 
علی اصغر ششدانگ قطعه زمین مزروعی بمساحت 398/64مترمربع و بشماره پالک 
66فرعی از 37-اصلی واقع در کشه جزء بخش11 حوزه ثبتی نطنز خریداری رسمی از 

خانم کوکب مبینی کشه
امیر  خان  غالمرضا  139360302033000274-1393/03/31آقای  شماره  7-رای 
مظاهری فرزند میرزا  حسن  تمامی پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ   بمساحت 
724مترمربع و بشماره پالک 1173فرعی از71-اصلی واقع در سرشک جزء بخش 9 

حوزه ثبتی نطنز خریداری عادی از آقای عباسعلی دیداری
8-رای شماره 139260302033000342-1393/04/13-آقای حسین رزبان فرزندعلی 
پالکهای  بشماره  و  391/80مترمربع  بمساحت  و  باغچه  و  یکبابخانه  ششدانگ 
296و297فرعی از1 –اصلی واقع در فریزهند جزء بخش 10 خریداری عادی از ورثه 

مالک رسمی علی اصغررزبانی
طاری  کریمی  عباس  1393603020330000344-1393/04/13-آقای  شماره  9-رای 
فرزند عبدالعلی در یکدانگ و نیم مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 234/10مترمربع 
و بشماره پالک 2534 از 1-اصلی واقع درطار جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز خریداری 

عادی ازمالک رسمی و مع الواسطه ازمحمود مظاهریان
طاری  کریمی  عباس  139360302033000346-1393/04/13آقای  شماره  10-رای 
فرزندعبدالعلی 42سهم مشاع از54سهم ششدانگ یکدرب باغ بمساحت 1015مترمربع 
و بشماره پالک 2041فرعی از 1-اصلی واقع در طار جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز 

خریدار عادی از مالک رسمی خانم جیران کریمی
11-رای شماره 139360302033000348-1393/04/13آقای حسین جعفر یحیی فرزند  

قدمعلی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ بمساحت 305/30متر مربع و بشماره 
پالک 1058فرعی از 141-اصلی واقع در باغستان پایین طرق جزء بخش 11خریداری 

عادی و مع الواسطه از سکینه گرجی و قدمعلی جعفر یحیی 
12-رای شماره 139360302033000349-1393/04/13آقای حامد خادمی اوره فرزند  
327فرعی  پالک  بشماره  و  مربع  35/03متر  بمساحت  اصطبل  یکباب  محمد ششدانگ 
از 1-اصلی واقع در اوره جزء بخش 9خریداری عادی و مع  الواسطه از مالک رسمی  

عباس حسن زاده و ربابه خادمی 
علی  فرزند  زوله  ندا  1393603020330000353-1393/04/13-خانم  شماره  13-رای 
نقی در ششدانگ یکباب خانه بمساحت 88/79 متر مربع و در قسمتی ازپالک 994فرعی 
ازحسین  رسمی  نطنزخریداری  ثبتی  حوزه   9 بخش  نطنزجزء  در  واقع  از33-اصلی  

عباداللهی نطنزی
14- رای شماره 1393603020330000517-1393/4/20-خانم ندا اختیاری بیدهندی 
پالک  بشماره  و  175/77مترمربع  بمساحت  خانه  یکباب  ششدانگ  محمود  فرزند 
از  نطنز خریداری  ثبتی  در چیمه جزء بخش 10حوزه  واقع  از 25-اصلی  1489فرعی 

مالک رسمی عباس رجبی چیمه 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/06/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/07/03

م الف: 113 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز
مفاد آرا 

821 شماره: 93/3303/32/و-93/6/11 آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 

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

اسناد مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
جمشیدیها  عذرا  خانم   1393/03/21 مورخه   139360302032000235 شماره  رای 
فرعی   39 پالک  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  درب  یک  فرزند صفرعلی ششدانگ 
از 75 اصلی دهستان سفلی بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع انتقالی 

رسمی از طرف غالمرضا مسکین مالک رسمی. 
رای شماره 139360302032000075 مورخه 1393/02/03 آقای ناصر زارعی فرزند 
عباس ششدانگ یک باب خانه بر روی قسمتی از پالک 52 اصلی گرمسیر واقع در بخش 

هفده ثبت اصفهان به مساحت 475/19 مترمربع انتقالی عادی از طرف عباس زارعی. 
شفیعی  علی  آقای   1393/03/12 مورخه   139360302032000209 شماره  رای 
اردستانی فرزند عباس ششدانگ یک باب مغازه احداثی بر روی قسمتی از پالک 6921 
فرعی از یک اصلی واقع در اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 70 مترمربع 

انتقالی رسمی از طرف فاطمه فدائی مالک رسمی. 
سیدی  رضا  سید  آقای   1393/04/23 مورخه   139360302032000299 شماره  رای 
از  مشاع  دانگ  سه  از  احداثی  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  قسمتی  حسن  سید  فرزند 
ششدانگ پالک 162 فرعی واقع در کچو مثقال 75 اصلی اردستان واقع در بخش هفده 
مالک  دهقانی  بتول  خانم  از  رسمی  انتقالی  مترمربع   56/86 مساحت  به  اصفهان  ثبت 

رسمی. 
فرزند  نبوی  ناصر  آقای   1393/06/09 مورخه  رای شماره 139360302032000430 
علی ششدانگ یک باب خانه بر روی قسمتی از روستای گونیان از پالک 116 اصلی 
علیا بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 363/98 مترمربع انتقالی رسمی از طرف علی 

کوهی گونیانی مالک رسمی. 
رای شماره 139360302032000429 مورخه 1393/06/09 خانم بتول سادات رحمتی 
کچو مثقالی فرزند سید علی اکبر ششدانگ یک باب خانه قسمتی از پالک 753/1 فرعی 
که به پالک 1326 فرعی تبدیل شده از 75 اصلی واقع در کچومثقال بخش هفده ثبت 

اصفهان به مساحت 206/45 مترمربع انتقالی رسمی از طرف عباس سبیالن اردستانی 
مالک رسمی. 

رای شماره 139360302032000426 مورخه 1393/06/09 خانم سیمین دوخت امیری 
فرزند نظام الدین ششدانگ یک باب خانه احداثی قسمتی از مزرعه طالقان از پالک 32 

اصلی علیا بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 156/08 مترمالک رسمی.
تاریخ انتشار اول: 93/06/19
تاریخ انتشار دوم:93/07/05 

م الف:282 عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان اردستان 
تاسیس شرکت

شرکت  اساسنامه  و  اظهارنامه  خالصه   1393/3/19-103/93/435/24 شماره:   861
استحکام سازه جباری سهامی خاص که در تاریخ 93/3/19 تحت شماره 334 و شناسه 
ملی 14004119140 در این اداره به ثبت رسیده برای اطالع عموم در روزنامه رسمی 
کشور و در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود. 1( موضوع شرکت: ساخت 
راه سازی و محوطه سازی و اجرای ساختمانهای بتونی و پیش  و ساز ساختمان – 
ساخته خصوصی اداری – تجاری – مسکونی و طراحی و نقشه برداری – نظارت و 
مساحت نقشه های ساختمانی و خاک برداری و تهیه و تولید انواع مصالح برای راه 
ایستگاه  ازان جنب  روستای   – اندازی شرکت. 2( مرکز اصلی شرکت: اصفهان-میمه 
گاز-کدپستی 8358147691. 3( سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم بر یکصد 
سهم عادی ده هزار ریالی که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال طی گواهی بانک تجارت 
میمه 53/16210/300 مورخ 93/3/19 پرداخت و مابقی آن در تعهد صاحبان شرکت 
است. 4( مدت شرکت: از تاریخ 93/03/19 به مدت نامحدود. 5( مالکان و صاحبان امضا: 
آقای حسین جباری به شماره ملی 6229977907 کدپستی 8358147691 محمدرضا 
جباری شماره ملی 6229844168 کدپستی 835817691، آقای عباسعلی جباری شماره 
ملی 6229912082 کدپستی 835817691 به عنوان اعضا اصلی هیات مدیره برای مدت 
را  آقای حسین جباری  بین خود  از  مدیره  هیات  اعضا  انتخاب شدند سپس  دو سال 
به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای محمدرضا جباری را به سمت مدیرعامل و آقای 
عباسعلی جباری را به عنوان نایب رئیس هیات مدیره انتخاب نمودند. 6( آقای ساسان 
باقری نژاد شماره ملی 0453467954 به سمت بازرس اصلی و آقای اصغر ابذل شماره 
 )7 شدند.  انتخاب  یکسال  مدت  برای  البدل  علی  بازرس  سمت  به   6229921332 ملی 
روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود را جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت انتخاب 
شد. به تاریخ 93/03/19 امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردید. حسین نوروز اداره ثبت اسناد 

و امالک میمه
احضار متهم 

 9209983642400716 پرونده:  شماره   9310113642401204 نامه:  شماره   883
شماره بایگانی شعبه: 920742 آگهی احضار متهم آقای امامقلی سرلک فرزند امیرقلی 
و فریدون سرلک فرزند امامقلی به این وسیله به جناب عالی ابالغ می گردد علی اکبر 
سلطانی کله مسلمانی فرزند امامقلی و محترم دری سده فرزند ابوالقاسم شکایتی علیه 
که  نموده  مطرح  )کالهبرداری(  غیر  مال  فروش  در  مشارکت   – معاونت  بر  دایر  شما 
پس از ارجاع در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب زرین شهر به کالسه 
9209983642400716 ثبت و تحت رسیدگی است بنا به اعالم و در خواست شاکی به 
لحاظ مجهول المکان بودن شما به استناد ماده 115 قانون آیین دادرسی در امور کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا جهت رسیدگی به اتهام 
وارد و دفاع ظرف مهلت یکماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید. ضمن 
اعالم آدرس جدید خود از موضوع شکایت به طور کامل مطلع شده در صورت عدم 
حضور به موقع اقدام قانونی به عمل خواهد آمد.م الف:434 نوروزی بازپرس شعبه اول 

دادسرای عمومی و انقالب لنجان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980361700020 پرونده:  شماره  ابالغیه:9310100361703448  شماره   865
رویا  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  کشانی  حسن  خواهان   930020 بایگانی:  شماره 
جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  خواسته  به  بهارلوئی 
رسیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
اتاق   2 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ 
و  آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9309980361700020 کالسه  به  و  ارجاع   214
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و  تعیین شده است  ساعت 
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 

کامل  نشانی  اعالم  دادگاه مراجعه و ضمن  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  از نشر  پس 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
 حاضر گردد.م الف:14525 شیرین کام منشی شعبه بیست و هشتم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ رای

شماره دادنامه: 9309970361700689 شماره پرونده: 9309980361700020 شماره 
بایگانی شعبه: 930020 خواهان: آقای حسن کشانی با وکالت خانم ایلین میرباقر آجرپز 
آمادگاه-چهارراه  اصفهان-خیابان  نشانی  به  همگی  ابرقویی  السادات  مریم  خانم  و 
بهارلوئی  رویا  خانم  خوانده:  آزرم-پالک10  حمید  شهید  محمدآباد-سمت چپ-کوچه 
به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- تامین خواسته گردشکار: 
دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
ابرقویی به وکالت از  در خصوص دعوی خانمها 1- آیلین میرباقر 2- مریم السادات 
آقای حسن کشانی فرزند علی به طرفیت خانم رویا بهارلویی فرزند غالمرضا به خواسته 
مطالبه )86/000/000( ریال وجه سه فقره چک به شماره های 1- 92/10/25-609120 
و  دادرسی  خسارات  انضمام  به   92/8/25-169778  -3 و   92/9/25-909192  -2 و 
پرداخت  عدم  های  گواهینامه  و  چکها  تصویر مصدق  به  توجه  با  دادگاه  تادیه  تاخیر 
استنادی و باعنایت به عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی علیرغم ابالغ قانونی و 
عدم ایراد و دفاعی از ناحیه وی دعوی خواهان را ثابت و وارد تشخیص و مستنداً به 
مواد 522و519و198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
ماده 313 قانون تجارت خوانده را به پرداخت هشتاد و شش میلیون ریال )86/000/000( 
بابت اصل خواسته و همچنین هزینه های دادرسی و نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید هر یک از چکها لغایت هنگام پرداخت 
براساس تغییر شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان 

می باشد.م الف:14525 حاجیلو رئیس شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
اخطار اجرایی

866 کالسه: 505/90ش7 به موجب رای شماره 853 تاریخ 90/5/24 حوزه7 شورای 
یافته است محکوم علیه حیدرعلی رضایی  حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
به نشانی اصفهان-خ کاوه-اداره آموزش و پرورش ناحیه5-قسمت آموزش ابتدایی-

حراست اداره محکوم است به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و سی 
تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  و همچنین خسارت  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  و هشت 
آن  محاسبه  که  وصول  تاریخ  تا   89/1/29 مورخه   626213 شماره  چک  سررسید 
حق  در  می باشد  احکام  اجرای  عهده  بر  مرکزی  بانک  از سوی  اعالمی  نرخ  براساس 
آسمان- برازنده-مجتمع مسکونی  اصفهان-خ  نشانی  به  له محمدعلی شریفی  محکوم 
قانون اجرای احکام:  نیم عشر اجرایی. ماده 34  بلوک ونوس-طبقه همکف و پرداخت 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
یا مالی معرفی  به بدهد  یا ترتیبی برای پرداخت محکوم  اجرا بگذارد  به  به موقع  آنرا 
خود  که  در صورتی  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند 
دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:14475 

شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

867 کالسه: 2068/92ش6 به موجب رای شماره 433 تاریخ 93/3/26 حوزه 6 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه ابراهیم بختیار فرزند 
حشمت ا... به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 106/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه 
له مصطفی  تاریخ وصول در حق محکوم  لغایت  تقدیم دادخواست 92/12/8  تاریخ  از 
اسماعیلی فرزند مجید به نشانی نظرغربی-بن بست تعزیرات-ساختمان فالور-واحد38. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  به  به موقع  آنرا  مکلف است ظرف ده روز مفاد 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  که  در صورتی  و  باشد 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 
اختالف  نماید.م الف:14478 شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل  اعالم 

شهرستان اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

زوایه

افشای نام 10 بازیکنی که کارت 
معافیت شان باطل شده است

س��ازمان لیگ ن��ام 10 بازیکنی که 
کارت معافیت آن ها از سوی سازمان 
نظام وظیفه ابطال شده را اعالم کرد .

ب��ر همی��ن اس��اس کارت معافیت 
س��ینا عش��وری، رض��ا طاه��ری، 
براهیم��ی، عل��ی پ��ور  علیرض��ا ا
خس��روانی، مه��دی محمد زاده، محمدحس��ین مه��ر آزما، 
آرمان شهدادنژاد، حامد زمانی، مهربان عیسی پوران، فرهاد 
 س��االر پور بازیکنانی هس��تند که کارت معافیت آن ها ابطال

شده است.

 برترین ووشوکاران استان
 انتخاب شدند 

مسابقات ووشو ساندا سنتی قهرمانی 
اس��تان به مناس��بت دهه کرامت و 
یادب��ود ش��هیدان محمد توس��لی و 
مرتضی و مصطفی قاسمی با حضور 
230 ورزش��کار از شهرس��تان های 
ورزش��ی مجموع��ه  در   اس��تان 

 17 زرین شهر برگزار شد . 
در این مسابقات ورزش��کاران در رده های سنی نونهاالن در 
بخش تالوودر رده های سنی نوجوانان ، جوانان و بزرگ ساالن 
در بخش های تالو و س��اندا به رقابت پرداختند که در نهایت 
تیم ذوالفقار ش��هر چمگ��ردان از شهرس��تان لنج��ان مقام 
اول و تیم های ش��هرداری ورنامخواس��ت و تیم هیات ووشو 
شهرس��تان نجف آباد به ترتیب مقام های دوم وسوم را کسب 
نمودند مسابقات ووش��و انتخابی اس��تان را 30 نفر از داوران 
اس��تان قضاوت کردند. در مراس��م اختتامیه این مس��ابقات 
با حضور مع��اون فرمانداری ،رئیس بنیاد ش��هید و امور ایثار 
گران شهرستان ، رئیس و اعضای شورای اسالمی زرین شهر، 
فرماندهی سپاه ناحیه لنجان به نفرات و تیمهای برتر مدال و 

حکم قهرمانی اهداء شد.

برگزاری المپیادهای ورزشی 
درون مدرسه ای استان

حس��ین داوری مع��اون تربیت بدنی و 
س��المت اداره کل آموزش وپ��رورش 
اس��تان اصفهان با اش��اره ب��ه یکی از 
مهم ترین برنامه های  آموزش وپرورش 
در ح��وزه ورزش دانش آم��وزی اظهار 
کرد: برگ��زاری المپیادهای ورزش��ی 
درون مدرسه ای در تمام مدارس اس��تان از برنامه های اصلی 
آموزش وپرورش در سال تحصیلی جدید است.وی بابیان اینکه 
المپیادهای درون مدرسه ای نش��أت گرفته از المپیک است، 
البته المپیادهای درون مدرسه ای نسبت به المپیک در مقیاس 
کوچ��ک و مینیات��وری برگزار می ش��ود، اضافه ک��رد: تمام 
دانش آموزان استان اصفهان در راستای برگزاری این المپیاد 
مش��ارکت دارند.مع��اون تربیت بدن��ی و س��المت اداره کل 
آموزش وپرورش اس��تان اصفهان با تاکید بر اینکه انجام تمام 
اقدامات الزم و فراهم س��ازی تمام تمهیدات الزم در راستای 
برگزاری این المپیادها به عهده دانش آموزان اس��ت، تصریح 
کرد: برنامه ریزی، زمان بندی، گروه بندی، داوری و دیگر موارد 
در راس��تای برگزاری المپیادهای ورزشی درون مدرسه ای به 

عهده دانش آموزان است.

 امتیاز ذوب آهن نوین واگذار شد
امتیاز تیم فوتبال ذوب آهن نوین در 
لیگ دسته دوم به مجموعه مدیریتی 
 س��یتی س��نتر فوالدش��هر واگ��ذار 

شد.
هرچند که ذوب آه��ن نوین در فصل 
گذشته موفق شد با یک پله صعود از 
رقابت های لیگ دسته سوم به لیگ دسته دوم برسد اما قانون 
س��ازمان لیگ در مورد اس��تفاده اجباری تیم ها از بازیکنان 
جوان باعث شد تا مدیرعامل باشگاه ذوب آهن قصد تیم داری 
در لیگ دسته دوم را نداشته باشد و امتیاز این تیم در معرض 
فروش قرار گرفت. بنا بر اعالم سعید آذری مدیرعامل باشگاه 
ذوب آهن ای��ن امتیاز توس��ط اصفهانی ها خریداری ش��ده و 
مجموعه مدیریتی سیتی سنتر فوالدشهر با خرید امتیاز تیم 
ذوب آهن نوین مالک این امتیاز در لیگ دسته دوم خواهد بود.

بنا بر اعالم مسئوالن هیئت فوتبال اس��تان اصفهان کارهای 
قانونی ای��ن نقل وانتق��ال هم ص��ورت گرفته و با مش��خص 
ش��دن نام این تیم که احتماال "آراد" خواهد بود اصفهان در 
فصل جاری در تمام س��طوح فوتبال ایران ش��امل لیگ برتر، 
 لیگ دس��ته یک، دس��ته دو و دس��ته س��ه صاحب نماینده

 است.

 رقابت سخت تیم اصفهان
 در لیگ جودوی

در ادامه رقابت های لیگ آینده سازان 
کشور تیم جودو نوجوانان استان در 
هفت��ه دوم و در دور پنج��م ای��ن 
مس��ابقات به مصاف تیم صدرنشین 
جدول می رود. تیم نوجوانان استان 
که در هفته اول از چهار دیدار خود 9 
امتیاز کسب کرده اس��ت ، در هفته دوم اگرچه رقابت سختی 
پیش رو خواهد داش��ت ولی به دنبال کسب نتایج و امتیازات 
بیش��تری اس��ت . در هفته دوم و در دور پنجم این مسابقات 
نماینده اصفهان در لیگ آینده س��ازان کش��ور به مصاف تیم 
صدرنشین جدول یعنی موسسه مالی اعتباری میزان خراسان 
شمالی میرود و در دور ششم با تیم آکادمی ملی جودو تهران 
روبه رو می شود . نماینده استان در دور هفتم با تیم باشگاه علی 
حیدر مسابقه می دهد و در دور بعد دیدار حساسی با تیم فجر 

سپاه سیدالشهدا خواهد داشت.

6
یک دقیقه سکوت در دیدار ایران و آرژانتین

در صورت موافقت مسئوالن مسابقات والیبال قهرمانی جهان، دیدار ایران و آرژانتین که مصادف با 
چهلمین روز درگذشت حسین معدنی برگزار می شود با یک دقیقه سکوت آغاز خواهد شد.تیم ملی 
والیبال ایران امروز چهارشنبه در نخس��تین دیدار خود در مرحله دوم رقابت های قهرمانی جهان به 

مصاف استرالیا می رود.

اصطالح بچه های طالق را بارها شنیده ایم و با نمونه های 
عینی آن روبرو بوده ایم. آن ها سرنوش��ت خوبی ندارند و 
پایان قصه هایشان تلخ و پردرد است. حاال تیم ملی ایران 
هم دارد می ش��ود محصول طالق کی روش و کفاشیان. 
آخر و عاقبتش را هم می ش��ود از همین حاال پیش بینی 
کرد. جام ملت های آسیا شروع می ش��ود و با یک دو سه 
ایران حذف می شود!کی روش پیغام وپسغام می فرستد، 
کفاش��یان نیز ایضا، گویی قرارداد قرار است در رسانه ها 
منعقد شود و نه در جلسات رودررو. کی روش برخی بند 
ها را قبول ندارد، کفاشیان نیز بندهای قرارداد کی روش را 
قبول ندارد! کفاشیان لیوان را در دستش می گیرد، لیوان 
را دوباره از دستش می گیرند، کی روش را به یاد قرارداد 
ترکمانچای می اندازند بعد یک مرتبه و خودجوش ویزای 
کی روش تمام می شود و می رود و پیغام وپسغام ها تکرار 

می شود این بار از فاصله ای دورتر!
قصه شروع می شود. کفاشیان سعی می کند با دود عالمت 
بدهد کی روش اما از عالمتش چی��زی نمی فهمد چون 
کفاشیان می گوید: می خواهم باکی روش قرارداد ببندم 
اما دلم راضی نیست!کی روش چند متخصص زبان شناس 
و سیاست شناس می آورد تا بفهمد که منظور کفاشیان 
دقیقا چیست که هم  می خواهد باکی روش قرارداد ببندد 
و هم دلش نمی خواهد. متخصصان پس از مطالعه دقیق 
فرار می کنند و می گوین��د تاکنون چنین جمله عجیبی 
نش��نیده اند!کی روش می گوید ام��روز آخرین فرصت 
اس��ت و فردا که ش��د باز می گوید امروز آخرین فرصت 
اس��ت چراکه حرف مرد یکی است و کفاش��یان سه روز 
بعد  می گوید احتمال قرارداد بس��تن باکی روش ش��ده 
97 درصد یعنی یک درصد کمتر از دیروز!اعداد به حرف 
می آیند و دیوانه می شوند مردم هم آنقدر مثل بینندگان 
تنیس سرشان را به چپ و راست و میان پیغام وپسغام ها 
می چرخانند که آرتروز گردن می گیرن��د! اوضاع خوب 
نیس��ت! دکتر ها به س��راغ مردم بیچاره آرت��روز گرفته 
می آیند اما امیدی به بهبودی نیس��ت!عادل فردوس��ی 
پور ب��رای دهمین بار نظرس��نجی می گ��ذارد اعداد 64 
به 36 درص��د هنوز به س��ود کی روش هس��تند وازدید 
کفاش��یان هنوز باید صبر کرد تا 51 ب��ه 49 به ضرر کی 
روش ش��ود!.ژاپن با آلمان بازی می کند، چین با برزیل، 
عربستان با فرانس��ه، کره جنوبی خودش را به آب وآتش 
می زند و با عراق و بحرین و کویت و هر تیمی که فوتبالش 

 شبیه ایران اس��ت بازی می کند تا از ایران انتقام بگیرد، 
کی روش با دود عالمت می دهد که تا پایان امروز فرصت 
می دهد و کفاش��یان می گوید: احتمال ماندن کی روش 
96 درصد اس��ت!مردم آرتروز گرفته دچ��ار آلزایمر هم 
می شوند. آنوقت سیمین از نادر می پرسد چرا برای مردم 
وقت می گذاری آن ها که تورانمی شناسند؟ نادر می گوید 
بله آنها من را به خاطر آلزایمر نمی شناسند اما من که آن ها 

را می شناسم؟
همسرش می گوید یعنی تو همه این هفتاد میلیون نفر 
را می شناس��ی؟ فریاد می زند من؟ من کی گفتم؟ شما 
کی هستید؟ خانم اصال به من محرم هستید؟ و سیمین  
می فهمد که برای جدایی از نادر م��درک گیر آورده و از 
کی روش و کفاش��یان بابت آلزایمر نادر تشکر می کند. 
کی روش متن تشکر را می خواند ش��اید آنجا پیغامی از 
کفاش��یان بگیرد و پس ازآنکه چیزی گی��ر نیاورد اعالم 

می کند که تا همین امروز صبر می کنم!
کفاش��یان ب��از مصاحب��ه می کند: م��ن ک��ی روش را 
)می نخواه��م(! ! دکتره��ای ادبیات جمع می ش��وند تا 
ببینند کلمه )می نخواهم( دقیقا یعنی چه؟ کفاش��یان 

مان��دن اع��الم می کن��د ک��ه احتمال 
کی روش شد 95 درصد! در 

این میان جام ملت های 
آس��یا تمام می شود آن 

هم بدون ایران!

محصول طالق بین کی روش و کفاشیان و ربطش به جدایی نادر از سیمین!

تیم ملی هم می شود بچه طالق! 
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حسین فرکی درراه 
اصفهان

کفاشیان: با کرانچار 
مذاکره نکرده ایم

اخبار رس��یده از باشگاه س��پاهان حاکی از این اس��ت که حسین 
فرک��ی ب��رای پذیرفت��ن هدایت ای��ن تی��م در لی��گ چهاردهم 
ب��ه مس��ئوالن باش��گاه س��پاهان ب��ه تواف��ق رس��یده اس��ت.
 هرچن��د ک��ه از خداحافظ��ی ناگهانی زالتک��و کرانچ��ار کمتر از

 24 ساعت گذش��ته اس��ت اما به نظر می رسد که س��پاهانی ها از 
 قبل فکر این روز را ک��رده اند و به همین خاطر گفته می ش��ود که 
حسین فرکی سرمربی فصل گذشته فوالد که با این تیم به عنوان 
قهرمانی لیگ سیزدهم دست پیدا کرد با مدیرعامل باشگاه سپاهان 
به توافق رسیده تا در ادامه لیگ هدایت سپاهان را بر عهده داشته 
باشد.فرکی به جز سابقه دس��تیاری برانکو ایوانکوویچ در تیم ملی 
فوتبال ایران در تیم هایی مثل پاس تهران، کاوه تهران، نفت تهران 
و فوالد خوزستان هم سابقه مربیگری داشته است و باید دید که با 

حضور در سپاهان چگونه می تواند این تیم را به موفقیت برساند.

رئیس فدراسیون فوتبال ایران با اشاره به این که کارلوس کی روش 
تنها گزینه فدراسیون محسوب می شود،گفت: مذاکره ای با زالتکو 
کرانچار نداش��ته ایم.علی کفاش��یان در خصوص آخرین وضعیت 
کارلوس کی روش عنوان کرد: قرارداد جدید دیروز )سه شنبه( برای 
کی روش ارسال شده و امیدوارم وی این قرارداد را پذیرفته و سریعتر 
به ایران بازگردد و مشکل چندانی برای تمدید قرارداد وجود ندارد.

رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان در مورد انتشار اخباری مبنی 
بر احتمال حضور زالتکو کرانچار مربی مس��تعفی سپاهان به روی 
نیمکت تیم ملی ایران گفت: مذاکره ای با این مربی اهل کرواس��ی 
نداشته ایم.وی در مورد تیم امید نیز گفت:تالش می کنیم تا جواز 
حضور در المپیک را کسب کنیم و وینگادا نیز به عنوان سرمربی از 
پنج ماه قبل کارش را باهدف صعود به المپیک 2016 در تیم امید 

ایران آغاز کرده است.

فیفا زمستان را برای جام جهانی 2022 اعالم کرد

فدراس��یون بین المللی فوتب��ال )فیف��ا( دو دوره زمانی 
زمستان سال 2022 را به عنوان جایگزین فصل تابستان 
برای برگزاری جام جهانی قطر اعالم کرد.این پیشنهاد در 

نشست گروه کاری فیفا اتخاذ کرد.

اشتباه عجیب پاتو مقابل دروازه خالی

مهاجم برزیلی میالن در ترکیب سائوپائولو مقابل دروازه خالی 
توپ را به بیرون زد.الکس��اندر پاتو ستاره سابق میالن ایتالیا که 
به برزیل بازگشته اس��ت و در س��ائوپولو توپ می زند دریکی از 

دیدارهای تیمش مقابل دروازه خالی توپ را به بیرون زد.

رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جهان
مسعود اس��ماعیل پور نماینده وزن 61 کیلوگرم کشتی آزاد کشورمان با 
پیروزی در دور دوم رقابت های قهرمانی جهان در تاشکند راهی دور سوم 
مسابقات شد.وی در دور سوم با برنده دوبوف از بلغارستان و ردجاالری از 

مقدونیه دیدار خواهد کرد.

حاشیه جدید در اردوگاه سبزها 

ذوب آهن در آتش اختالف مدیرعامل و کاپیتان سابق اش

استقبال بی نظیر از جشنواره 
ملی عشایر

رئیس هیئت ورزش های روس��تایی و بازی های بومی 
و محلی اس��تان اصفهان گفت: چهارمین المپیاد ملی 
عش��ایر، ورزش های بومی ایران را به مردم معرفی کرد 

و بیش از 10 هزار نفر از این جشنواره استقبال کردند.
مهدی اسدی پیرامون چهارمین جشنواره بومی و عشایر 
کش��ور و پایان آن در اصفهان اظهار کرد: این رقابت ها 
بین 23 تیم از سراس��ر کش��ور، به میزبانی شهرستان 
چادگان اس��تان اصفه��ان در مدت 2 روز با اس��تقبال 
بی نظیری برگزار شد.رئیس هیئت ورزش های روستایی 
و بازی های بومی و محلی اس��تان اصفهان افزود: تمام 
فعالیت های این میزبانی به صورت جهادی بود زیرا در 
مکانی که 40 کیلومتر فاصله به شهر داشت، توانستیم، 
برق، اینترنت پرسرعت و امنیت را تامین کنیم و بدون 
هیچ مش��کلی این برنام��ه را به پایان برسانیم.اس��دی 
درباره جایگاه تیم اصفهان و چادگان در این مس��ابقات 
گفت: اس��تان اصفهان در چهارمین جش��نواره ملی و 
عشایر در جایگاه چهارم ایس��تاد اما نباید فراموش کرد 
 که مهد بازی های بومی و عش��ایر، اس��تان هایی مانند 
کهگیلویه بویر احمد، لرس��تان و عش��ایر ترک اس��ت.

وی مش��کل اصلی نتیجه نگرفتن 2 تی��م اصفهانی را 
این گونه بیان کرد: اصفهان تا حدودی در بحث و پرورش 
زیرس��اخت و آماده س��ازی ضعیف عمل کرده و در این 
مس��ابقات این تیم ها بس��یار دیر آغاز به تمرین کردند 
هرچند که شانس با اصفهان یار بوده و در جایگاه چهارم 
قرارگرفته اس��ت.رئیس هیئت ورزش های روس��تایی 
و بازی ه��ای بوم��ی و محلی اس��تان اصفه��ان افزود: 
خوشبختانه در این مسابقات عملکرد خوبی داشتیم و 
شاهد بازتاب مناسبی بودیم و توانس��تیم اقوام ایران را 
دورهم جمع کنیم و با پوشش محلی ترویج هویت کنیم.

وی تصریح کرد: کار بسیار س��ختی را هیئت در دست 
داشت و نمی خواهم گله ای از کسی بکنم اما بنده خودم 
بودم و حدود 7 نفر از همکاران خود، اما از نظر پشتیبانی 
از تمام عزیزانی که همت کردند بسیار سپاس گذار هستم 
و اسپانسرهای این جشنواره کارخانه ذوب آهن و شرکت 
زمزم اصفهان بود.اس��دی خاطرنش��ان کرد: تمام توان 
خود را جمع کرده بودیم تا میزبان خوبی باشیم و آبروی 
استان اصفهان را حفظ کنیم که خوشبختانه این اتفاق 
هم رخ داد و توانستیم تا حدودی به فرموده مقام معظم 
رهبری نشاط را در این قشر روستایی و عشایر زنده کنیم.
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در ش��رایطی که تیم ذوب آهن از نظر امتیازی وضعیت 
خوبی ندارد، اختالف مدیر عامل این باش��گاه با کاپیتان 
سابق این تیم موجب ش��ده تا اردوگاه سبزها در آستانه 
دیدار حس��اس ب��ا پی��کان دس��تخوش حاش��یه های 
ناخواس��ته ای شود.کس��ب چهار امتی��از از هفت بازی 
سپری ش��ده از لیگ هفتم، موجب شده تا تیم ذوب آهن 

یک بار دیگر دستخوش بحران های تازه ای شود.
ذوبی ها فصل جدید را در شرایطی آغاز کردند که با توجه 
به هزین��ه صورت گرفته ب��رای تیم بس��تن و به خدمت 
گرفتن یحیی گل محم��دی، انتظار می رف��ت این تیم، 
ش��رایط دو فصل قبل را تکرار نکند، چراکه در دو فصل 
قبل از ابتدا تا پایان مسابقات دلهره ماندن یا افتادن این 
تیم وجود داش��ت.با این وجود در لی��گ چهاردهم این 
اتفاق رخ نداد و ذوبی ها یک بار دیگر آغاز ناامیدکننده ای 
داش��تند، تا جایی که برخالف دو فصل قبل که در هفته 
شش��م باالخره رنگ برد را می دیدند، این بار هفت هفته 
از مس��ابقات سپری ش��ده، اما همچنان این تی��م برابر 

حریفانش به پیروزی دست پیدا نکرده است.
وضعیت نامناسب ذوبی ها موجب شده تا طی هفته های 
گذش��ته ش��ایعات زیادی پیرامون برکناری مدیرعامل 
و س��رمربی تیم فوتبال ذوب آهن وجود داش��ته باشد، 
شایعاتی که به نظر می رسد چندان بی اساس هم نیست، 

چراکه عصر روز یک شنبه هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن 
تش��کیل جلس��ه داده و فعاًل رأی به ادامه فعالیت آذری 
و گل محم��دی دادند.ش��رایط این روزه��ای ذوب آهن 
موجب ش��ده که حتی بی��ن مدیرعامل این باش��گاه و 
کاپیتان فصل گذش��ته اش درگیری لفظی ش��دیدی به 
وجود بیاید موضوعی که می تواند مش��کالت این باشگاه 
را دوچندان کند.اظه��ارات مدیرعام��ل ذوبی ها درباره 
کاپیتان سابق اش و همچنین صحبت های تند صلصالی 
درباره آذری موجب دل نگرانی بیشتر هواداران این تیم 
قدیمی و ریشه دار اصفهان شده است که به نظر می رسد 
صحبت های این چنینی در این مقطع که ذوب آهن نیاز 
به آرامش دارد کار صحیحی نمی باشد.پیش از آغاز لیگ 
چهاردهم، معلوم ش��د که صلصالی در لیست بازیکنان 
مورد نظر س��رمربی ذوب آهن جایی ندارد ت��ا کاپیتان 
ذوبی ها ناچار به ترک این تیم شود، اما بعدها شنیده شد 
که صلصالی چند باری قصد دی��دار و گفت وگو با آذری 
را داشته که این درخواس��ت وی مورد قبول مدیر عامل 
ذوبی ها قرار نگرفته اس��ت.قرار گرفتن ی��ک بازیکن در 
ترکیب هر تیمی، بس��ته به نظر کادر فنی است و همان 
طوری که کادر فنی باید پاس��خ گوی نتایج کسب ش��ده 
باشد، در مورد جذب بازیکنان مورد نظرش نیز باید اختیار 
عمل داشته باشد و از این رو نمی توان به صلصالی در مورد 

دلخوری اش از ذوبی ها بابت تمدید نکردن قرارداد حق 
داد.از طرفی نظرهای انتشاریافته در زیر مصاحبه ای که 
از سوی خبرگزاری فارس انتشار پیداکرده است، نشان 
می دهد که ادبیات مورد اس��تفاده مدیرعامل ذوب آهن 
در این مصاحبه تا چه اندازه دور از شأن یک مدیر عامل 
است.این در حالی است که آذری در مصاحبه ای پیرامون 
خداحافظی علی کریمی رفتار صورت گرفته با وی را بد 
دانست اما به نظر می رس��د در حال حاضر رفتار صورت 
گرفته با کاپیتان باسابقه خودش نیز مورد اقبال هواداران 

این تیم نبوده است.
 آقای مدیرعامل بر سر ما منت نگذارید

در اینک��ه آذری بابت نتایج ضعیف ذوب آهن زیر فش��ار 
زیادی است، هیچ تردیدی وجود ندارد، چراکه برخالف 

فصل گذش��ته که همواره نتایج بد این تیم را 
به بستن تیم توس��ط مدیرعامل قبلی 

مرتبط می دانس��ت، نتایج به دست 
آمده در ای��ن فص��ل ذوب آهن و 

همچنی��ن عملک��رد کادر فنی 
تم��ام و کم��ال به عه��ده وی 
خواهد ب��ود و دلیل��ی برای 
شانه خالی کردن از زیر بار 
مس��ئولیت ندارد و آذری 

به جای ای��ن صحبت ها بای��د راه حلی برای 
برون رفت تیمش از شرایط فعلی پیدا کند.

به هرح��ال در این ش��رایط که ب��ه نظر می رس��د مدیر 
عامل ذوب آه��ن دلهره زی��ادی بابت نتایج و از دس��ت 
دادن مس��ئولیتش در ای��ن 
باش��گاه دارد، باید از انجام 
مصاحبه ه��ای چالش��ی و 
جنجالی پرهیز کند، چراکه 
نتیج��ه ای به جز از دس��ت 
رفت��ن تمرک��ز کادر فنی و 
بازیکنان این تیم و از دست 
دادن امتیازات ارزشمند در 
هفته های آتی نخواهد 

داشت.

لیگ برت��ر پانزدهم ه��م به پای��ان می رس��د و البته 
کفاشیان احتمال ماندن کی روش را 89 درصد عنوان 

می کند تا آلزایم��ر داران 
آرتروزی کارش��ان به فلج 
شدن برسد، عادل دوباره 
نظرسنجی می گذارد کی 
روش 49 درصد رای دارد، 
آلزایمر داران آرتروزی فلج 
شده دیگر او را کمتر  به یاد 

می آورند.
کفاش��یان می خن��دد و 
لیوان را دوباره در دس��ت 
می گیرد. آبی می نوشد و 
با فرکی یا کرانچار قرارداد 
می بندد و مردم به خاطر 
این حرک��ت برایش پیام 
تش��کر می فرس��تند! کی 
روش دوب��اره مت��ن پیام 

هفتاد میلی��ون نف��ر را می خواند ش��اید در میان آنها 
پیغامی از کفاشیان دریافت کند اتفاقا دریکی از پیغام ها 

کفاشیان برای کی روش نوشته: تو را می نخواهم!
و ک��ی روش موهای خود را می کند و س��ر ب��ه بیابان 
می گذارد و آنجا تع��دادی آدم آرتروزی آلزایمر گرفته 
فلج می بیند و تا آخر عمر کنار آنها روزگار می گذراند! 
تیم ملی هم می شود بچه طالق! طالق بین کی روش و 

کفاشیان.

کفاشیان سعی 
می کند با دود 

عالمت بدهد کی 
روش اما از عالمتش 

چیزی نمی فهمد 
چون کفاشیان 

می گوید: می خواهم 
باکی روش قرارداد 

ببندم اما دلم راضی 
نیست
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یادداشت

کسب  عنوان برگزیده طرح سالمت 
رانندگان چهارو محال بختیاری 

مدیرکل حمل ونقل و پایانه های چهارمحال و بختیاری گفت: 
چهارمحال و بختیاری درزمینه اجرای طرح سالمت رانندگان 
موفق به کس��ب عنوان برگزیده از سوی س��ازمان راهداری 
و حمل ونقل جاده ای کش��ور ش��د.فریبزر کرمی اظهار کرد: 
در راس��تای ارتقای کیفیت طرح صحت و سالمت رانندگان 
و به منظ��ور ایجاد انگیزه مجریان معاینات ش��غلی س��المت 
رانندگان حمل ونق��ل عمومی جاده ای مج��ری این طرح در 
چهارمحال بختیاری موفق به کسب عنوان برگزیده از سازمان 

راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور شد.

 فقدان پزشک و دندان پزشک 
در استان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ش��هرکرد گفت: در چهارمحال 
و بختیاری با کمبود پزشک و دندان پزشک مواجه هستیم.

محمود هاشم زاده در نشست بررس��ی مشکالت بهداشتی و 
درمانی شهرستان س��امان با اعالم این خبر اظهار کرد: مردم 
شهرستان سامان نیز به تبع استان چهارمحال و بختیاری نیز 
با این مشکالت مواجه هستند و از خدمات کمتر دندان پزشک 
و پزشک متخصص برخوردار هستند.هاشم زاده بابیان اینکه 
با فراهم شدن ش��رایط موردنیاز، پزش��ک متخصص در این 
شهرستان مستقر خواهد ش��د، بیان داشت: در حال حاضر با 
کمبود نیرو در مناطق دورافتاده این اس��تان و به خصوص در 
شهرستان های اردل، لردگان و کوهرنگ روبه رو هستیم.وی 
بابیان اینکه س��اخت درمان بستر در شهرستان های سامان و 
بن دور از شهر است که دسترسی مردم به این مکان ها بسیار 
مشکل است، اذعان داشت: برای ایجاد یک مکان مناسب در 
این شهرستان در راس��تای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی 
مناس��ب یک قطعه زمین در کنار درمان��گاه مرحوم بختیار 
برای توسعه این مرکز درمانی در نظر و ساختمان درمان بستر 

به عنوان ساختمان مرکز بهداشت تجهیز شود.

مدیر امور اداری دانشگاه شهرکرد 
منصوب شد

با حکم سرپرست دانشگاه ش��هرکرد دکتر نصراهلل پیرانی به 
سمت مدیریت امور اداری این دانشگاه منصوب شد.

با صدور حکمی از س��وی دکتر شایان شامحمدی، سرپرست 
دانش��گاه ش��هرکرد دکتر نصراهلل پیرانی، عضو هیئت علمی 
دانش��کده کش��اورزی به عنوان مدیر امور اداری این دانشگاه 
منصوب شد. دکتر شامحمدی در این حکم با توجه به اهمیت 
فعالیت های مرتبط با امور اداری و ارتباط آن با سطوح مختلف 
دانشگاه، تدبیر و تالش و کوشش صادقانه در راستای رضایت 
الهی و رضایت همکاران دانشگاهی را ازجمله عوامل موفقیت 

دکتر پیرانی برشمرده و برای ایشان آرزوی موفقیت کرد.

 مدیرعامل مخابرات 
چهارمحال و بختیاری:

پهنای باند اینترنت در استان  
۲ برابر شد

مدیرعامل شرکت مخابرات چهارمحال و بختیاری 
گفت: از بهمن ماه س��ال گذش��ته تاکنون ظرفیت 
 پهنای بان��د اینترن��ت چهارمح��ال و بختیاری از

 ۳۱۰ مگابیت بر ثانی��ه به ۶۲۰ مگابی��ت بر ثانیه 
رسیده است.

 س��یدرهام حس��ینی اظهار کرد: در ح��ال حاضر
 ۳۰ هزار مشترک ADSL شهری در چهارمحال و 

بختیاری وجود دارد.
وی افزود: ضریب نفوذ ADSL ش��هری در استان 

۳/۲درصد و در کشور 4 درصد است.
حس��ینی افزود: در حال حاضر با رایزنی به دنبال 
دریافت مجوزهای الزم ب��رای افزایش پهنای باند 
اینترنت اس��تان به میزان ۱55 تا ۳۱۰ مگابیت بر 
ثانیه نسبت به ظرفیت فعلی تا پایان امسال هستیم 
که در این صورت در پوش��ش پهنای باند اینترنت 

استان مشکلی وجود نخواهد داشت.
وی از اجرای دو ط��رح مخابراتی به صورت پایلوت 
در شهرکرد )پروژه Wi-Fi( و منطقه گردشگری 
س��امان خب��ر داد و گفت: ای��ن ط��رح در منطقه 
گردش��گری س��امان برای بهره مندی مش��ترکان 

مهمان و مسافران از ADSL انجام می شود.
مدیرعامل شرکت مخابرات چهارمحال و بختیاری 
گفت: اقدام��ات الزم به منظور واگ��ذاری اینترنت 
پرسرعت به ۱۱۶ روستای چهارمحال و بختیاری 
 با هزینه ای بالغ ب��ر ۱4 میلیارد ری��ال و با ظرفیت 

58 هزار مشترک انجام شده است.
حسینی افزود: از دیگر برنامه های شرکت مخابرات 
اس��تان به منظ��ور توس��عه ADSL روس��تایی، 
تحت پوش��ش قرار گرفتن 5۰ روستای استان در 
ش��بکه اینترنت پرسرعت اس��ت که این روستاها 
 در ح��ال حاض��ر از ارتباط��ات کابلی برخ��وردار 

هستند.
وی تحت پوشش قرارگرفتن ۱۰۰ روستای استان 
در ش��بکه Wi-Fi و واگذاری اینترنت پرسرعت 
به این روس��تاها را از دیگر برنامه های این شرکت 
دانست و گفت: در حال حاضر پوشش ارتباطی این 
 DeAct و یا )GSM( روستاها به صورت وایرلس

است.

اخبار کوتاه یادداشت تجهیز شرکت های سرویس مدارس شهرکرد به نرم افزار ثبت اطالعات 
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی ش��هرکرد از تجهیز تمام شرکت های سرویس مدارس 
به نرم افزار جامع ثبت اطالعات دانش آموزان، رانندگان و مسیرها در آستانه بازگشایی 
مدارس خبر داد در همین راستا ش��هروندان نیز در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با 

شماره تلفن ۳۳۳5۲۲5 مراتب را به سازمان تاکسیرانی اطالع دهند.
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مدی��رکل می��راث فرهنگی ، صنایع دس��تی و گردش��گری 
 چهارمح��ال و بختی��اری گفت: جش��نواره روس��تاگردی از

  ۲۶ش��هریور تا  ۲8 ش��هریور ماه در محل روستای تاریخی 
یاسه چای از توابع شهرستان سامان برگزار می شود.

بهمن عسگری  اظهار کرد: جشنواره ها فرصتی مناسب برای 

معرف��ی ظرفیت ها و پتانس��یل های موج��ود در چهارمحال 
و بختیاری در س��ه بخش جاذبه های گردش��گری، مواریث 

فرهنگی و صنایع دستی است.
وی اف��زود: وج��ود باف��ت تاریخ��ی ارزش��مند و قرارگیری 
روس��تای یاس��ه چای در حاش��یه زاینده رود، این روستا را 

به عنوان یکی از روس��تاهای هدف گردش��گری این اس��تان 
تبدیل کرده اس��ت.مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی 
و گردشگری چهارمحال و بختیاری با اش��اره به انتخاب این 
روستا از سوی مس��ئوالن شهرستان س��امان، گفت: انتظار 
می رود دیگر مس��ئوالن نیز با برنامه ری��زی مدون و مدیریت 
منسجم در راستای برگزاری باشکوه تر این جشنواره، همت 
گمارند.عس��گری خاطرنش��ان کرد: در این جشنواره برپایی 
 نمایش��گاه عرضه محصوالت باغی با همکاری و مش��ارکت

 جهاد کش��اورزی، دهیاری ها و س��ازمان صنع��ت ، معدن و 
تجارت، پخت غذاهای محلی، فضاسازی بافت تاریخی روستا 
و نظافت روستا از سوی دهیاری روس��تای یاسه چای انجام 
می ش��ود.وی افزود: برگزاری جلس��ات هماهنگی از س��وی 
بخشداری زاینده رود، دعوت از خبرنگاران و خبرگزاری های 
داخلی و خارجی برای پوشش خبری مناسب از سوی روابط 
عمومی اس��تانداری، برگ��زاری تورهای قایقرانی از س��وی 
فدراسیون و کمیته قایقرانی استان، پاک سازی نمادین حاشیه 
رودخانه زاینده رود با مشارکت تشکل های مردم نهاد از سوی 
محیط زیست استان از مهم ترین برنامه هایی در نظر گرفته شده 

در این جشنواره است.

مدیرکل تأمین اجتماع��ی چهارمحال و بختیاری گفت: 4۹ درص��د جمعیت چهارمحال و 
بختیاری معادل 44۶ هزار و ۱۱۰ نفر زیرپوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند.غالمرضا 
محمدی  اظهار کرد: از مجموع این افراد بیمه ش��ده ۱4۳ هزار و 58۰ نفر بیمه شده اصلی و 

تعداد ۱7 هزار 7۲7 خانوار مستمری بگیر هستند.
مدیرکل تأمی��ن اجتماعی چهارمحال و بختی��اری گفت: پرداخت غرامت دس��تمزد و ایام 
بیکاری، پرداخت دس��تمزد ایام بارداری، کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه پزشکی توسط 
 ۱۹ ش��عبه، یک بیمارس��تان و 5 مرکز درمانی متعلق به س��ازمان تأمی��ن اجتماعی انجام 

می شود.
محمدی خاطرنشان کرد: س��ازمان تأمین اجتماعی با تمامی بیمارستان ها و مراکز درمانی 

سطح استان قرارداد همکاری دارد.
وی افزود: افزایش تعداد بیمه شدگان تأمین اجتماعی نس��بت به گذشته نشان از استقبال 

مردم از بیمه تأمین اجتماعی دارد.
مدی��رکل تأمی��ن اجتماع��ی چهارمح��ال و بختی��اری تصری��ح ک��رد: حق��وق و مزایای 

مستمری بگیران به صورت ماهانه و بدون تأخیر پرداخت می شود.

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری با اش��اره به اینکه در سال جاری
 ۶ میلیون دالر صادرات در بخش تعاونی انجام گرفته، بیان داشت: این میزان صادرات نسبت 
به دوره مشابه سال گذشته ۹۰ درصد رشد داشته اس��ت.داود شیوندی با اشاره به اینکه در 
هفته تعاون در اس��تان چهارمحال و بختیاری 5۱ ش��رکت تعاونی به بهره برداری می رسد ، 
اظهار کرد: با بهره برداری از این تعداد طرح زمینه اش��تغال برای بیش از ۲5۰ نفر در استان 

چهارمحال و بختیاری به طور مستقیم فراهم می شود.
وی بابیان اینکه از این تعداد شرکت ۱5 تعاونی در ش��هرکرد، هشت تعاونی در بروجن، ۱۳ 
تعاونی در اردل، هشت تعاونی در فارسان به بهره برداری می رسد، بیان داشت: از این تعداد 
تعاونی ۶ طرح در بخش کشاورزی، ۲۰ طرح در بخش صنعت و ۲5 طرح در بخش خدماتی 

است.
وی با تأکید بر اینکه درحالی که حاضر ۳ هزار و ۶۰۰ تعاونی در این استان به ثبت رسیده اند، 
اذعان داشت: در سال جاری ۱۰۶ تعاونی در این استان تشکیل شده است.شیوندی با اشاره 
به اینکه در سال جاری ۶ میلیون دالر صادرات انجام گرفته، بیان داشت: این میزان صادرات 

نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۹۰ درصد رشد داشته است.

۲۶ شهریورماه 

مدیرکل تأمین اجتماعی چهارمحال و بختیاری:
۴۹ درصد جمعیت  استان زیرپوشش تأمین اجتماعی 

قرار دارند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان  خبر داد:
 رشد ۹0 درصدی صادرات
 در بخش تعاون استان 

دومین جشنواره روستاگردی بام ایران برگزار می شود
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ابالغ رای 
868 شماره دادنامه: 458 - 93/3/31 شماره پرونده: 117/93 مرجع رسیدگی: شعبه 5 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: ابراهیم مزروعی نشانی اصفهان-مارچین-کوچه 
مجهول المکان  نشانی  کالمی  سینا  خوانده:  راست  جوادی-درب9-سمت  رضا  شهید 
خواسته: مطالبه وجه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی 
حل  شورای  قاضی  رای  می نماید.  رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  و  اعالم  را 
اختالف: در خصوص دعوی ابراهیم مزروعی به طرفیت سینا کالمی به خواسته مطالبه 
مبلغ 15/000/000 ریال بابت رسید عادی به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 
نظر به دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان و رسیدی که خوانده بابت بدهی خود 
به خواهان داده است و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا دعوی خواهان 
را مقرون به صحت دانسته مستنداً به مواد 198-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
از تاریخ 93/1/26 و هزینه نشر  تادیه  102/000 ریال هزینه دادرسی و هزینه تاخیر 
و  غیابی  صادره  رای  و  می نماید  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  تعرفه  طبق  آگهی 
 ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد.م الف:14481 

شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

869 کالسه پرونده: 93-133 شماره دادنامه: 337-93/5/18 مرجع رسیدگی: شعبه 34 
رجایی-کوچه  خیابان جی-شهید  نشانی  اکبر شریفیان  خواهان:  اختالف  شورای حل 
صفا-کوچه مزرعه-پالک4 خوانده: ثریا حسینی نشانی مجهول المکان خواسته: استرداد 
مبلغ )40/000/000 ریال چهل میلیون ریال( گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوی خواهان اکبر شریفیان فرزند علی به طرفیت ثریا حسینی به 
اشتباه  واریز  از  ناشی  ریال(   40/000/000( ریال  میلیون  مبلغ چهل  استرداد  خواسته 
به حساب خوانده با توجه به محتویات و اوراق پرونده و همچنین صورتجلسه مورخ 
ابالغ قانونی حضور ندارد و الیحه ای هم ارسال نکرده  93/4/23 که خوانده علیرغم 
است فلذا این شورا مستند به ماده 198 قانون آ.د.م حکم به استرداد مبلغ چهل میلیون 
ریال در حق خواهان صادر می نماید و اعالم می نماید رای صادره غیابی و وفق مقررات 
قابل واخواهی در این شورا می باشد.م الف:14483 شعبه 34 حقوقی مجتمع شماره سه 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  انصاریپور  پرونده کالسه 624/93 خواهان علی  870 در خصوص 
بر مطالبه پانزده میلیون ریال معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان به انضمام کلیه 
وقت  است  نموده  تقدیم  عزیزی  احمد  طرفیت  به  تادیه  و  تاخیر  و  دادرسی  خسارات 
رسیدگی برای مورخه 93/8/3 ساعت 11 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 
مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   – در خیابان سجاد  واقع  این شعبه  به  وقت رسیدگی 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:14735 

شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9209980352401596 پرونده:  شماره   9310100352405885 ابالغیه:  شماره   871
شماره بایگانی شعبه: 921715 خواهان خدیجه شاهینی دادخواستی به طرفیت خوانده 
نادر صادقی به خواسته مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل و مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه و مطالبه خسارت تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   24 شعبه  به   رسیدگی 

خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9209980352401596 کالسه  به  و  ارجاع   352
خوانده  بودن  مجهول المکان  علت  به  است  شده  تعیین   11:00 ساعت  و   1393/07/23
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:14739 میرطالبی منشی شعبه بیست و چهارم 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده:9309980352400173  شماره   9310100352405890 ابالغیه:  شماره   827
طرفیت  به  دادخواستی  مولوی  محمدحسین  خواهان   930179 شعبه:  بایگانی  شماره 
فک  به  الزام  و  دادرسی  خسارات  مطالبه  خواسته  به  حقوق  صنایع  کوروش  خوانده 
پالک خودرو تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 24 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 352 ارجاع و به 
کالسه 9309980352400173 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/07/28 و ساعت 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و  تعیین شده است   12:30
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
اعالم نشانی کامل  دادگاه مراجعه و ضمن  به  از مفاد آن  اطالع  از نشر آگهی و  پس 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف:14741 میرطالبی منشی شعبه بیست و چهارم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
احضار

873 چون آقای بهرام برادران شکایتی علیه آقای رسول ابوالحسنی مبنی بر اخالل در 
نظم اقتصادی کشور مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 930630ک121 این دادگاه 
ثبت وقت رسیدگی برای روز 93/8/19 ساعت 9 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان  میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت 
حضور  عدم  صورت  در  و  شود  حاضر  مقرر  وقت  در  رسیدگی  جهت  می آید  بعمل 
م الف:14744  نمود.  اتخاذ خواهد  مقتضی  تصمیم  دادگاه  و  تلقی  ابالغ شده  احضاریه 

شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
احضار

874 چون آقای مهدی صفائی و غیره شکایتی علیه آقای حسن میرکرمی فرزند صفر 
این  930005ک121  کالسه  به  آن  پرونده  که  نموده  مطرح  مسلحانه  سرقت  بر  مبنی 
دادگاه ثبت وقت رسیدگی برای روز 93/7/24 ساعت 9/30 صبح تعیین شده نظر به 
اینکه متهم مجهول المکان  میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم 
در صورت  و  مقرر حاضر شود  وقت  در  می آید جهت رسیدگی  بعمل  دعوت  مذکور 
نمود.  خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  دادگاه  و  تلقی  ابالغ شده  احضاریه  عدم حضور 

م الف:14745 شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980354200005 پرونده:  شماره   9310100354204420 ابالغیه:  شماره   875
طرفیت  به  دادخواستی  عبداللهی  مهرداد  خواهان   930092 شعبه:  بایگانی  شماره 
به  محکوم  پرداخت  از  اعسار  خواسته  به  چادریان  نجمه  و  احمدیان  فائزه  خواندگان 
به شعبه 116  نموده که جهت رسیدگی  دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان  تقدیم 
شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  جزایی  عمومی  دادگاه 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 344 ارجاع و به کالسه 
9309980354200005 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/08/05 و ساعت 10:15 

تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:14748 اسماعیلی منشی شعبه 116 دادگاه عمومی کیفری اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

 9209980362301512 پرونده:  شماره   9310100353201004 ابالغیه:  شماره   876
شماره بایگانی شعبه: 921424 نظر به اینکه آقای عباس کیانی شکایتی علیه آقای اشکان 
یدالهی دایر بر ضرب و جرح عمدی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده 
در  واقع  اصفهان  شهرستان  کیفری  عمومی  دادگاه   106 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
اصفهان– خ چهارباغ باال– خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان  
طبقه 1 اتاق شماره 123 ارجاع و به کالسه 9209980362301512 و شماره بایگانی 
921424ک106 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 93/7/24 و ساعت 09:30 تعیین شده 
دادرسی  آئین  قانون   115 ماده  تجویز  به  و  متهم  بودن  مجهول المکان   علت  به  است 
دادگاههای عمومی  و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد 
بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.

م الف:14780 شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان  
ابالغ وقت رسیدگی

 9009983757300529 پرونده:  شماره   9310100353200971 ابالغیه:  شماره   877
ایران به مدیریت آقای مجتبی  اینکه بانک ملی  شماره بایگانی شعبه: 920934 نظر به 
دهاقین شکایتی علیه آقای جعفر راعی دهقی فرزند عباس و قنبر راعی فرزند عباس دایر 
بر کالهبرداری تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 106 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان واقع در اصفهان– خ چهارباغ 
باال– خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان  طبقه 1 اتاق شماره 
123 ارجاع و به کالسه 9310100353200971 و شماره بایگانی 920934ک106 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/08/05 و ساعت 09:30 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان  بودن متهم به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی  و 
انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد بدیهی است در 
صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م الف:14782 

شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان  
ابالغ وقت رسیدگی

878 شماره درخواست: 9310460353200017 شماره پرونده: 9109980360101004 
رضا  آقای  علیه  شکایتی  محمدی  رضا  اینکه  به  نظر   921504 شعبه:  بایگانی  شماره 
تقدیم  کالهبرداری  بر  دایر  سلمان  فرزند  پناهی  مهدی  و  حشمت  فرزند  مظاهری 
دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 106 دادگاه 
عمومی کیفری شهرستان اصفهان واقع در اصفهان– خ چهارباغ باال– خ شهید نیکبخت 
– ساختمان دادگستری کل استان اصفهان  طبقه 1 اتاق شماره 123 ارجاع و به کالسه 
9109980360101004 و شماره بایگانی 921504ک106 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 93/7/30 و ساعت 11 تعیین شده است به علت مجهول المکان  بودن متهم به تجویز 
ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی  و انقالب در امور کیفری و دستور 
از  تا متهم پس  دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق 
عمومی  دادگاه   106 شعبه  آمد.م الف:14783  خواهد  عمل  به  غیابی  رسیدگی  مقررات 

جزایی شهرستان اصفهان  

ابالغ وقت رسیدگی
879 شماره درخواست: 9310460353200016 شماره پرونده: 9209980358301474 
شماره بایگانی شعبه: 921569 نظر به اینکه مهدی کنگازیان شکایتی علیه آقای مصطفی 
کیانی ابری فرزند براتعلی دایر بر خیانت در امانت تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
شهرستان  کیفری  عمومی  دادگاه   106 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
ساختمان دادگستری  خ شهید نیکبخت –  خ چهارباغ باال–  اصفهان واقع در اصفهان– 
کل استان اصفهان  طبقه 1 اتاق شماره 123 ارجاع و به کالسه 9209980358301474 
و شماره بایگانی 921569ک106 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 93/7/30 و ساعت 
09:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان  بودن متهم به تجویز ماده 115 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی  و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به 

عمل خواهد آمد.م الف:14784 شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان  
ابالغ وقت رسیدگی

880 شماره درخواست: 9310460353200018 شماره پرونده: 9209980359501400 
شماره بایگانی شعبه: 921516 نظر به اینکه حسن مجلسی شکایتی علیه آقای مرتضی 
وهابی دارایی دایر بر کالهبرداری اینترنتی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 106 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان واقع 
استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ  باال–  چهارباغ  خ  اصفهان–  در 
اصفهان  طبقه 1 اتاق شماره 123 ارجاع و به کالسه 9209980359501400 و شماره 
 10:30 و ساعت   93/7/30 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت  921516ک106  بایگانی 
آئین  قانون   115 ماده  تجویز  به  متهم  بودن  مجهول المکان   علت  به  است  شده  تعیین 
دادرسی دادگاههای عمومی  و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به 

عمل خواهد آمد.م الف:14785 شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان  
احضار

محمدرضا  آقای  علیه  شکایتی  اصفهان  شهرستان  جهادکشاورزی  اداره  چون   881
زارعان فرزند عبدالمجید مبنی بر تغییر کاربری اراضی بدون مجوز قانونی مطرح نموده 
برای 93/8/6  ثبت وقت رسیدگی  دادگاه  این  به کالسه 911282ک112  پرونده آن  که 
ساعت 8/30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان  میباشد لذا حسب ماده 
180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت 
مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:14840 شعبه 112 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
احضار متهم

 9309980362600475 پرونده:  شماره   9310100353402842 ابالغیه:  شماره   882
کالسه  پرونده  در  صادره  کیفرخواست  موجب  به   930829 شعبه:  بایگانی  شماره 
9309980362600475 برای مجتبی بلوکیان به اتهام سرقت مستوجب تعزیر تقاضای 
کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
بودن  مجهول المکان   به  عنایت  با  است.  گردیده  تعیین   09:00 1393/08/10ساعت 
دادرسی  آیین  قانون  115و180  مواد  مقررات  اجرای  در  و  متهم  به  دسترسی  وعدم 
جهت  متهم  تا  منتشر  نوبت  یک  مراتب  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای 
انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت  اتهام  از  دفاع 
م الف:14865  آمد.  خواهد  عمل  به  غیابی  رسیدگی  مقررات  مطابق  حضور   عدم 

شعبه 108 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان 



 رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله: 
 هرلحظه ای که بر فرزند آدم بگ��ذرد و او به یاد 
درخت غان برای خدا نباشد روز قیامت حسرتش را خواهد خورد.
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در این مطالعه 30 عکس سیاه وس��فید از صاحبان خودرو 
و بخش جلو خودرو تهیه ش��د؛ یکی از پیش شرط های این 
مطالعه این نکته بود که خود فرد خودرو را خریداری کرده و 

آن را هدیه نگرفته باشد.
پژوهش صورت گرفته توس��ط محققان اتریش��ی نش��ان 
می دهد، ارتباط معناداری بین چهره ف��رد با ظاهر خودرو 

شخصی وی وجود دارد.
برخی پژوهش ها عن��وان می کنند که صاحبان س��گ در 
موارد زیادی، شباهت زیادی به حیوان خوددارند و غریبه ها 
می توانند با مقایسه چشمان فرد و حیوان، با دقت 80 درصد 

این مسئله را تشخیص دهند.
»ساداهیکو ناکاجیما« از محققان دانشگاه »گاکوئین« ژاپن 

این مسئله را با انجام یک آزمایش ثابت کرد.
وی تصاویری از چهره س��گ ها و صاحبان آن ها تهیه کرد و 
این تصاویر در دو مرحله آزمون به 502 دانشجو نشان داده 
شدند.مرحله اول ش��امل 20 جفت تصویر بود که نیمی از 
آن ها به تصویر کامل چهره صاحب اصلی س��گ و حیوان و 

نیم دیگر به تصویر کامل چهره یک فرد غریبه و سگ تعلق 
داشت.در مرحله دوم تنها بخشی از تصویر صاحب حیوان 
با حذف ویژگی هایی مانند دهان یا چش��م ها به داوطلبان 
نشان داده و از آن ها خواسته شد که صاحب اصلی حیوان را 
شناسایی کنند.در شرایطی که داوطلبان تصویر چهره کامل 
را مش��اهده می کردند، با دقت 80 درصدی می توانس��تند 
صاحب حیوان را شناسایی کنند و این مسئله در حالت دوم  

نمایش برخی ویژگی های چهره  73 درصد بود.
محققان دانشگاه وین از این مطالعه ایده گرفته و در تحقیقات 
خود نشان دادند که صورت افراد شباهت زیادی با بخش جلو 
خودرو آن ه��ا دارد.در این مطالعه 30 عکس سیاه وس��فید 
از صاحبان خ��ودرو و بخش جلو خودرو تهیه ش��د؛ یکی از 
پیش شرط های این مطالعه این نکته بود که خود فرد خودرو 

را خریداری کرده و آن را هدیه نگرفته باشد.
س��پس تصاویر صاحبان اصلی خودرو با تصاویر افراد دیگر 
که مالک خودرو نبودند، به 169 داوطلب نشان داده شد و 
از آن ها خواسته شد که میزان ش��باهت خودرو به فرد را در 
مقیاس یک تا شش )بیشترین تا کمترین شباهت( مشخص 
کنند؛ در اکثر موارد داوطلبان با تش��خیص درست صاحب 

خودرو، نمره یک را برای وی در نظر گرفتند.
در مرحله بعد به جای بخش جلوی خودرو، قس��مت پشت 
خودرو انتخاب ش��د که میزان پاس��خ های صحیح به طور 
قابل مالحظه ای کاهش یافت که این مسئله نشان می دهد، 

ظاهر خودرو شباهت زیادی با چهره صاحب خودرو دارد.

شما شبیه ماشین تان هستید!

مقامات ناسا اعالم کرده اند این آژانس مصمم است 
که مجهزترین و گران ترین موشک حامل فضانوردان، 
جهت اعزام به مریخ را تا سال 2018 میالدی آماده 
کند.این سازه شگرف و هوشمند هفت میلیارد دالری 
در نخس��تین آزمایش خود در نوامبر سال 2018 با 
محموله ای بدون سرنش��ین به وزن 77 تن س��یاره 
زمین را ترک می کند و به مداری فراتر از مدار پایینی 
آن خواهد برد. اما در قدرتمندترین پیکربندی اش، 
موش��ک مذکور توانایی باال بردن 143 تن را خواهد 
داش��ت و این قابلیت اجرای مأموریت های فضایی به منظومه شمسی مانند رفتن به یک 
س��یارک و مریخ را ممکن خواهد ساخت.بسیاری از محققان و دانش��مندان ناسا بر این 
باورند که سال 2030 میالدی تغییر و تحوالت بسیار شگرفی در علوم نجومی و ارتباطات 
زمینیان انجام خواهد شد و اعزام فضانوردان مختلف به خاک مریخ و بررسی امکان حیات 
در این سیاره از اهداف برنامه ریزی شده کارشناسان نجوم با چنین طرح هایی ممکن است.

ناسا نسخه های کوچکی از این موشک را آزمایش کرده و مدل با اندازه پنج درصدی موشک 
اصلی نیز برای آزمایش میزان اثرگذاری امواج صوتی با فرکانس باال و پایین بر روی موشک 

به زودی آزمایش می شود.

یک تختخ��واب هوش��مند می توان��د فرد را 
 در س��اعاتی خاص بیدار و در س��اعاتی دیگر

 بخواباند.
تولیدکنن��ده  ش��رکت  در  کارشناس��ان 
لوازم خانگ��ی الکت��رو لوک��س انگلس��تان 
در طرح��ی اس��تثنایی در ح��ال تولی��د 
یک تخ��ت خ��واب هوش��مند هس��تند ک��ه 
 می توان��د عالئ��م خ��واب ف��رد را کنت��رل

 کند.
 گفتنی اس��ت، این تخت خ��واب دارای یک 
غالف روی بدنه خوداس��ت که بر روی س��ر فرد قرار می گی��رد و می توان��د کلیه عالئم 
 حیاتی ب��دن فرد را ازجمل��ه عادات خ��واب و تنظیم س��اعات خواب وبی��داری را انجام 

دهد.
 این تخت خواب هوشمند می تواند با اس��تفاده از تلفن همراه اطالعات دریافتی را به فرد 

کاربر انتقال دهد.
 این تخت خواب در طول روز نور سبز و در هنگام شب نور آبی می تاباند تا فرد را در ساعاتی 

خاص خواب وبیدار نماید.

تختخوابی هوشمند مخصوص بی خواب هاسفر انسان به مریخ با موشک مدرن ناسا

 چند کیلو اضاف��ه وزن، روماتیس��م، ورم مثانه، 
بیماری های مربوط به پوس��ت و غیره. همه این 
مشکالت را می توان با استفاده از گیاه غان درمان 
است.تا حاال نام این درخت را شنیده اید؟ در مورد 
آن و خواصش چه می دانید؟ این گیاه را بانام های 
دیگری مانند س��ندر، توس کوهی، قان، غوش و 
غیره می شناسند. باید بدانید که شیره، برگ ها و 
پوس��ت این درخت خواص درمانی دارد و برای 
رفع بسیاری از مشکالت مفید است. با ما همراه 
باشید تا با گوشه ای از دنیای خواص یک درخت 
آشنا ش��وید. در روزهای گرم تابستان م یتوانید 
کمی به فکر تناس��ب اندامتان باش��ید. برای این 
کار می توانید از آب گیاه غان استفاده کنید. این 
گیاه برای دفع آب انبار ش��ده در بدن مؤثر است 
به خاطر این که خ��واص دیورتی��ک دارد یعنی 
اینکه ادرارآور اس��ت. برای همین هم باعث کم 
شدن وزن بدن می شود. عالوه بر این، این گیاه، 
پوس��ت را آب رسانی کرده و س��موم بدن را دفع 
 می کند. همین امر هم باعث مقابله با س��لولیت

 می شود.
روش استفاده

برای هر یک فنجان آب جوش دو تا سه گرم برگ 
خشک درخت غان کافی است. روزانه نیم ساعت 
قبل از غذا دو تا سه فنجان از این دم کرده بنوشید.

البته در برخی از داروخانه ها شربت درخت غان 
هم موجود است. می توانید بر اساس دستورالعمل 
نوشته شده روی شیشه از خواص آن بهره ببرید.

 ش�یره درخت غان ب�رای درم�ان عفونت 
ادراری

عفونت ادراری یکی از بیماری های رایج اس��ت. 
خوش��بختانه درخت غان ح��اوی فالونوئیدها و 
ویتامین C و آنتی اکس��یدان های قوی هست و 
برای همین هم ش��یره این گیاه باعث سم زدایی 
بدن می ش��ود. میزان باالی پتاس��یم موجود در 
شیره درخت غان از این گیاه، یک گیاه دیورتیک 
ساخته است که می تواند حجم ادرار را باال ببرد و 
باعث دفع مواد زائد اسیدی مسبب التهاب های 

بدن شود.

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

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

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

پیرمرد فقیر و گردن بند
 روزی پیرمردی فقیر و گرس��نه، نزد پیامبر اکرم )ص( آمد و 
درخواست کمک کرد. پیامبر فرمود: اکنون چیزی ندارم ولی 
»راهنمای خیر چون انجام دهنده آن است«، پس او را به منزل 

حضرت فاطمه )س( راهنمایی کرد.
 پیرمرد به س��مت خانه حضرت زهرا )س( رفت و از ایش��ان 
کمک خواس��ت. حضرت زهرا )س( فرمود: م��ا نیز اکنون در 

خانه چیزی نداریم.
 اما گ��ردن بن��دی را ک��ه دخت��ر حم��زة ب��ن عبدالمّطلب 
ب��ه او هدیه ک��رده ب��ود از گ��ردن ب��از ک��رد و ب��ه پیرمرد 
 فقی��ر داد. م��رد فقی��ر، گ��ردن بن��د را گرف��ت و ب��ه 

مسجد آمد.
پیامبر )ص( هنوز در میان اصحاب نشس��ته ب��ود که پیرمرد 
عرض کرد: ای پیامبر خ��دا )ص(، فاطمه )س( این گردن بند 
را به من احس��ان نمود تا آن را بفروشم و به مصرف نیازمندی 

خودم برسانم. پیامبر )ص( گریست. 
عّمار یاسر با اجازه پیامبر )ص( گردن بند را از پیرمرد خرید. 
عمار پس از خرید گردن بند، گ��ردن بند را به غالم خود داد و 
گفت: این را به رس��ول خدا )ص( تقدیم کن، خودت را هم به 

او بخشیدم. 
پیامب��ر )ص( نیز غ��الم و گردن بن��د را به حض��رت فاطمه 
بخش��ید. غالم نزد فاطمه )س( آم��د و آن حضرت گردن بند 
 را گرفت و به غالم فرمود: من تو را درراه خدا آزاد کردم. غالم

 خندید. حض��رت فاطم��ه )س( راز ای��ن خنده را پرس��ید. 
غ��الم پاس��خ داد: ای دختر پیامب��ر )ص( برک��ت این گردن 
بند م��را ب��ه ش��ادی آورد، چ��ون گرس��نه ای را س��یر کرد، 
برهنه ای را پوش��اند، فقیری را غنی نمود، پیاده ای را س��وار 
 نمود، بنده ای را آزاد کرد و عاقبت هم به س��وی صاحب خود 

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

اس��تاندار اصفهان گفت: هفت��ه ازدواج در مهرماه 
س��ال جاری باید با حساس س��ازی جامعه به ویژه 
جوانان برگزار شود.رس��ول زرگر پور در بیس��ت و 
هش��تمین جلسه س��تاد س��اماندهی امور جوانان 
استان اصفهان تاکید کرد: هفته ازدواج در مهرماه 
س��ال جاری باید با حساس س��ازی جامعه به ویژه 
جوانان و نیز اجرای برنامه ها و طرح های تش��ویقی 
در این زمینه برگزار ش��ود. وی افزود: دستگاه های 
برگزارکننده برنامه های هفته ازدواج در اصفهان تا 
یک هفته آینده برنامه های خود را تجمیع و به ستاد 
ساماندهی امور جوانان اعالم کنند. استاندار اصفهان 
درباره موضوع اوقات فراغت نیز گفت: دستگاه های 
مختلفی مج��ری برنامه های اوق��ات فراغت برای 
جوانان هستند لذا خانواده ها در انتخاب برنامه برای 
جوانان و نوجوانان خود دچار سردرگمی می شوند. 
زرگر پور ایجاد پورتال جامع اوقات فراغت را اقدامی 
خوب در زمینه ساماندهی برنامه های فراغت جوانان 
در قالب سامانه ای جامع دانست و خاطرنشان کرد: 
این پرتال نه تنها در تابس��تان ها بلکه در تمام طول 
س��ال می تواند برای کس��ب اط��الع از برنامه های 
مختلف دستگاه های اجرایی استان و شهرستان ها 

مورد استفاده جوانان قرار گیرد. 
وی افزود: برنامه های غیر ارزشی و خارج از چارچوب 
سیاس��ت های نظام و دولت که به ص��ورت معدود 
توس��ط برخی بخش ه��ای خاطی ارائه می ش��د با 

راه اندازی این پرتال، از گردون��ه برنامه های اوقات 
فراغت خراج می ش��ود. اس��تاندار اصفهان تصریح 
کرد: دستگاه های عضو ستاد، باید این پرتال جامع 

را جدی بگیرند و برنامه های مفیدی ارائه دهند.
اجرای بی�ش از ۲۰۰ برنامه به مناس�بت 

هفته ازدواج در اصفهان
     مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: به 
مناسبت هفته ازدواج، بیش از 200 ویژه برنامه در 

استان اصفهان برگزار می شود.
محمد سلطان حسینی در بیست و هشتمین جلسه 
ستاد ساماندهی امور جوانان استان اصفهان گفت: 
به مناس��بت هفته ازدواج از چهار مهر سال جاری، 
بیش از 200 برنامه توسط دستگاه های ذیربط در امر 

جوانان در استان اصفهان برگزار می شود. وی افزود: 
بیانات رهبر معظم انقالب درباره جوانان و ازدواج، 
س��رلوحه اجرای برنامه های هفته ازدواج در استان 
قرارگرفته است و س��عی داریم که از موازی کاری 
در اجرای این برنامه ها جلوگیری ش��ود. مدیرکل 
ورزش و جوانان استان اصفهان تصریح کرد: خیران 
حوزه ازدواج در استان اصفهان بسیار فعال هستند 
و برخ��ی کارخانجات نیز تس��هیالت خوبی به زوج 
های جوان ارائه می کنند. گفتنی است، هفته ازدواج 
از چهارم مهرماه امس��ال مصادف با اول ذی الحجه 
سالروز ازدواج امام علی )ع( و حضرت فاطمه )س( و 

روز ازدواج و خانواده، آغاز می شود.
تشکیل مجمع ملی خیران ازدواج و مسکن 

معاون هماهنگی و س��اماندهی امور جوانان وزارت 
ورزش و جوانان گفت: مجمع مل��ی خیران ازدواج 
و مس��کن تا دو ماه آینده ایجاد می ش��ود. حسین 
معتمد نیا افزود: اف��راد نیکوکار در کنار دولت برای 
امور جوانان و ازدواج فعالیت گس��ترده دارند که بر 
همین اساس طرح ایجاد مجمع ملی خیران ازدواج 

و مسکن تدوین شده است.
 وی بابیان اینکه این مجمع در زمینه رفع مشکالت 
جوانان در امر ازدواج و تهیه مسکن فعالیت خواهد 
داش��ت ،اظهار کرد: با ای��ن اقدام مش��کالت اولیه 
و اساس��ی جوانان از جمله مس��کن و اشتغال رفع 

می شود. 

استاندار اصفهان: 

هفته ازدواِج امسال، با حساسیت ویژه ای برگزار شود

رئیس پلیس فتا با اشاره به اینکه در هر 12 ثانیه یک نفر قربانی جرایم سایبری 
می شود، گفت: جرایم سایبری در سال 2013 حدود 113 میلیارد دالر به طور 

مستقیم هزینه به جامعه جهانی تحمیل کرده است.
 سردار هادیان فر رئیس پلیس فتا در مراسم افتتاحیه دومین کارگاه آموزش 
منطقه ای مبارزه با جرائم سایبری گفت: امروز فناوری اطالعات و ارتباطات 
جامعه جهانی را به طور بنیادی دستخوش تغییر و تحول نموده و در پرتو آن 
شیوه و سبک زندگی انسان ها و روابط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی 

جوامع را تحت تاثیر خود قرار داده است.
وی افزود: س��ازمان ملل متح��د به عن��وان بزرگ ترین س��ازمان جهانی با 
درک صحیح از شرایط موجود در فضای س��ایبر در جهان اقدام به برگزاری 
نشس��ت های تخصصی و فنی به منظور ایج��اد وفاق و همدلی، ش��ناخت 
فرصت ها، تهدیدات، جرایم سایبری، و تبادل اطالعات و دانش بین کشورها 

می نماید که این کار درخور تحسین و جای تقدیر و تشکر را دارد.
رئیس پلیس فتا ادامه داد: خوشبختانه امروز همه ما به این درک رسیده ایم 
که مسائل مربوط به جرایم سایبری جهانی هس��تند و وقتی که یک جرمی 
 در یک گوش��ه از جهان رخ می دهد می تواند تهدیدی برای س��ایر کشورها

 باشد.

     مدیرکل پزش��کی قانونی اس��تان اصفهان اعالم کرد: در 5 ماهه گذشته امسال، 
480 نفرب��ر اثر ح��وادث رانندگ��ی درراه های اس��تان اصفه��ان، جان خ��ود را از 
 دس��ت دادند که این عدد در مقایس��ه با مدت مشابه س��ال قبل 5 درصد افزایش 

داشته است.
دکتر علی سلیمان پور گفت: از ابتدای فروردین تا پایان مردادماه امسال، 480 نفر 
ش��امل 368 مرد و 112 زن بر اثر حوادث رانندگی در استان اصفهان، جان خود را 

از دست دادند. 
وی با اش��اره به افزایش 5 درصدی کش��ته های ناش��ی از تصادف��ات در این مدت 
نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل، افزود: بیش��ترین تلفات ح��وادث رانندگی 
در 5 ماهه امس��ال ب��ا 263 مورد مرب��وط به جاده ه��ای برون ش��هری و پس ازآن 
 با 184 م��ورد در مس��یرهای درون ش��هری، 24 م��ورد در جاده های روس��تایی،
  6 م��ورد مربوط ب��ه جاده های خ��ارج اس��تان و 3 م��ورد نامعلوم گزارش ش��ده

 است. 
مدی��رکل پزش��کی قانونی اس��تان اصفه��ان تصری��ح ک��رد: در م��دت مذکور، 
تع��داد 9 ه��زار و 778 مص��دوم ح��وادث رانندگ��ی ش��امل 6 ه��زار و 869 مرد 
 و 2 ه��زار و 909 زن ب��ه مراک��ز پزش��کی قانون��ی اس��تان اصفه��ان مراجع��ه

 کردند.

در هر ۱۲ ثانیه یک نفر قربانی جرائم 
سایبری می شود

مرگ ۴۸۰ نفربر اثر حوادث رانندگی 
درراه های استان 
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