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است!

تدبیر بهتر است یا حسرت ؟
کشف سرنخ هایی از انتشاردهندگان 

پیامک های توهین آمیز  3
 صرفًا جهت اطالع مسئله احیای 

زاینده رود حیاتی است 3
نوبرانه های پاییز از

4 راه رسیدند

 کسب 3 امتیاز ذوب آهن
 تکرار سرنوشت؛پیکان ذوب شد!

تعیین نرخ بیمه شخص ثالث
براساس قیمت خودرو خالف است

مدیران پاالیشگاه های عراق به 
پاالیشگاه اصفهان آمدند 

 آشنایی با آثار جدید سینمایی 
دفاع مقدس در21 شهرستان استان
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افزایش تعداد نمایندگان اصفهان 
در انتخابات آینده مجلس

رانندگان و عابرانی که جان از سرراه آورده اند

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس

فاجعه به علت نبود رفتار صحیح رانندگی و عبور پیاده ها
3

3 2

بنا بر آنچه در قانون اساسی کشور به آن اشاره شده است هر ۱۰ سال یک بار باید ۲۰ نماینده به تعداد 
نمایندگان مجلس اضافه شود که در ۱۷ سال گذشته ما این افزایش تعداد را شاهد نبودیم

»واژگونی پراید در اتوبان ذوب آهن اصفهان، ۳ نفر را راهی بیمارس��تان کرد، تصادف 405 و پراید با 
12 کشته، یک سوم از کش��ته های حوادث رانندگی در اصفهان، موتورسواران بودند؛ براثر دو سانحه 
رانندگی در شاهین شهر و ویالشهر 11 نفر مصدوم ش��دند« از حادثه هایی است  که روزانه دست کم 
چندین بار در رسانه ها عنوان می شود حادثه هایی که عامل انسانی نقش پررنگ تری را داردچنان که 
خارجی هایی که به ایران می آیند، پس از بازگشت به کشورشان  هنگام بیان خاطرات و برداشت های 
خویش از سفر به ایران بدون استثنا به شیوه رانندگی ایرانیان نیز گریزی می زنند و از موتورسوارانی 
س��خن می گویند که بی باکانه و بی هراس از خطراتی که برای خود و دیگ��ران ایجاد می کنند در بین 
خودروها می لولند یا رانندگانی که اصوالً توجهی به عالئم و مقررات و احترام به حقوق دیگران ندارند 
و در کل از شیوه رانندگی ایرانی یاد می کنند که در خیابان ها بسیار نزدیک به هم و بدون رعایت خط 

مسیر )الین( بافاصله سانتی متری از کنار هم حرکت می کنند.
از حدود 110 س��ال پیش که مظفرالدین ش��اه برای اولین بار دو دس��تگاه خودرو از بالد فرنگ وارد 

ایران ک��رد که یکی از رس��یدن به پایتخت به جه��ت نقص فنی بازمان��د و دیگری به هم��راه راننده 
فرانسوی اش )موس��یو وارنه( ش��اه قاجار را در پایتخت می چرخانید و مردم با تعجب به این سوغات 
فرنگ نگاه می کردند، هیچ یک نه ش��اه قاجار و نه م��ردم متعجب هرگز تص��ور نمی کردند روزی فرا 
خواهد رس��ید که نه تنها پایتخت که کل مملکت ایران مملو از این وس��یله گ��ردد؛ همچنین زمانی 
 که اولین حادثه رانندگی در خیابان امیریه به وقوع پیوس��ت و منجر به مرگ یکی از برجس��ته ترین

 موسیقی دانان ایران به نام غالمحسین درویش خان گردید کسی نمی پنداشت که حوادث رانندگی 
یکی از سه عامل مهم مرگ اهالی این سرزمین شود.

عابر پیاده، راننده، وضعیت راه ها، کیفیت وسیله نقلیه عواملی هستند که دست به دست هم می دهند 
تا بی نظمی یا نظم در رفتار رانندگی شکل بگیرد.

اما از همه این ها هم که بگذریم رفتار انسانی و یا عامل انسانی خیلی موردتوجه قرار دارد. گاهی انسان ها 
خودشان به پیشواز مرگ می روند.موتورسوار با پوشیدن پیراهن مشکی و بدون...

تعبیه دریچه شریان ریوی
 بدون عمل جراحی قلب

رئیس انجمن آترواس��کلروز ایران از تعبیه دریچه شریان ریوی 
بدون عمل جراحی قلب از طریق ورید کشاله ران برای نخستین 
بار در کش��ور خبر داد.دکتر مس��عود قاس��می رئی��س انجمن 
آترواس��کلروز ایران بابیان اینکه بیماران مبتالبه تنگی دریچه 
آئورت معموالً سن باال و سابقه اعمال جراحی قلب قبلی دارند، 
اظهار داشت: ریس��ک اعمال جراحی مجدد برای این بیماران 
به دلیل س��ن باال، و بیماری های که دارند، باالست.وی با اشاره 
به اینکه ب��ا تکنولوژی مدرن فعلی قادر هس��تیم از نوک قلب با 
جراحی کوچک و یا بدون جراحی از طریق ش��ریان های کشاله 

ران دریچه جدید را برده و در محل تعبیه کنیم، افزود:...
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 آیا می دانید با 

 تشخیص و درمان به موقع 
تا 85% می توان از قطع عضو )پا( 

جلو گیری کرد؟

موسسه خیریه دیابت اصفهان

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

مدیر کل یونس�کو: اهمیت وی��ژه دولت به 
تحقیق و توس��عه و ایجاد فضا در عرصه علم و 

فناوري مرا تحت تأثیر قرار داد. 
ایرنیا بوک��ووا مدیر کل یونس��کو در پیامي از 
میهمان نوازي گرم و میزباني س��خاوتمندانه 
رسول زرگرپور اس��تاندار اصفهان در سفر به 
نصف جهان صمیمانه تشکر و قدرداني نمود.

مدیر کل یونسکو در این پیام نوشت: بازدید از 
بناهاي باشکوه و آثار تاریخي اصفهان تأثیري 
فراموش نش��دني در من به یادگار گذاشت تا 
بتوانم غناي ش��گفت انگیز می��راث فرهنگي 

پارسي را ارج نهم.
وي عنوان ک��رد: غناي ش��گفت انگیز میراث 
فرهنگ��ي پارس��ي مظه��ر دانش،خ��رد و 
مداراگریست.ایرنیا بوکووا یادآور شد: میراث 
فرهنگي پارسي مي تواند با پویایي خود ایران 
و تمام بشریت را بهره مند س��ازد و به ما راه و 
رسم زندگي در کنار یکدیگر در عرصه تنوع و 

تفاوت را بیاموزد.
وي اف��زود: موض��وع دیگ��ري ک��ه در طول 

مأموریتم در ای��ران مراتحت تاثی��ر قرار داد 
اهمیت دولت شما به تحقیق و توسعه علمي 
و ایجاد فضایي مس��اعدبراي مشارکت زنان و 

جوانان در عرصه علم و فناوري است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه کارآفریني 
زنان و جوان��ان در عرصه علم و فن��اوري نیز 
س��تودني اس��ت، تصریح کرد: من شاهد یک 
نمونه عال��ي آن در بازدید از ش��هرک علم و 
فناوري ب��ودم.وي تبادل نظر با کارشناس��ان 
اس��تانداري اصفهان در زمینه مس��ائل مورد 
عالقه طرفی��ن، خصوصا با توجه ب��ه اجراي 
پیش��نهادات کمیته میراث جهاني را بس��یار 
مناسب و سازنده دانست.ایرنیا بوکووا تبادل 
نظر با کارشناسان و تأکید بر ضرورت و حفظ 
ارتباط گردشگري پایدار با توسعه شهري در 
میراثي از جمله مس��جد جامع اصفهان را نیز 

سازنده خواند.
 وي انگیزه س��فر خ��ود ب��ه ای��ران را داراي

 بنی��ان هاي مس��تحکمي که از گذش��ته بنا 
نهاده ش��ده بود، عن��وان کرد و خاطر نش��ان 

س��اخت: این س��فر با هدف همکاري بیشتر 
سازمان یونس��کو با کش��ور ایران و خصوصا 
اس��تان اصفهان در راستاي پیش��برد اهداف 

مشترک پایان یافت.
مدیر کل یونسکو آش��نایي با رسول زرگرپور 
در س��فر اخیربه جمهوري اس��المي ایران را 
مایه خرس��ندي دانس��ت و اف��زود: مایلم از 
میهمان نوازي گرم جنابعال��ي و همکارانتان 
 از بنده و گروهم در سفر به نصف جهان تشکر 
نمایم.وي همچنین از میزباني سخاوتمندانه 
اس��تاندار اصفه��ان در ضیافتي ک��ه فرصت 
مصاحب��ت ب��ا اس��تاندار نی��ز فراه��م آمد، 
تش��کرنمود.بوکووا ابراز امی��دواري نمود که 
یونس��کو همچنان از حمایت مؤثر اس��تاندار 
اصفهان و اس��تان اصفهان در اجراي فعالیت 
 ه��اي متن��وع آموزش��ي، علم��ي و فرهنگي

 بهره مند گردد.
وي در پای��ان از طرف خود ای��ن اطمینان را 
 داد که از هیچ تالش��ي در این زمینه فروگذار 

ننماید.

قدردانی مدیر کل یونسکو از استاندار اصفهان 

س: مهر
]عک



اخبار کوتاهيادداشت

 مقابله با داعش  دروغ بزرگ
 دولت آمريکا

امام جمعه اصفهان با تأکید بر اینکه ادعای مخالفت با داعش 
دروغ بزرگ آمریکا است، گفت: ایران دائماً در حال برمال کردن 
دروغ ها و رس��وایی های صهیونیست ها و مس��تکبران است و 

آبروی نداشته آن ها را در جهان برده است.
آیت  اهلل سید یوسف طباطبائی نژاد در خطبه های دشمن شکن 
نماز عبادی سیاس��ی جمع��ه اظهار ک��رد: طب��ق فرمایش 
امیرالمؤمنین)ع( برای سعادتمندی نباید از کسانی باشیم که 
فقط دوست دارند در پیش اغنیا بنشینند و سخن لغو بگویند.

خطیب جمعه اصفه��ان با تأکید بر اینک��ه  ادعای مخالفت با 
داعش دروغ بزرگ آمریکا است، اظهار کرد: داعشی ها به قدری 
وحشی هستند که دست اندازی و ضربه زدن حتی به حامیان 

خود همچون آمریکا دور از ذهنشان نیست.

 داعش نمونه فرقه سازی های 
آمريکا است

امام جمعه موقت ش��هرکرد گفت: داعش نی��ز نمونه دیگری 
از توطئه ه��ا و فرقه س��ازی های آمری��کا اس��ت و باید همه 
 مس��لمانان بیدار باش��ند و فریب نقش��ه های پلید آمریکا را

 نخورند.
حجت االسالم س��ید ابوالحس��ن فاطمی در خطبه های نماز 
جمع��ه این هفته ش��هرکرد اظهار داش��ت: امام��ت و والیت 
بهره های مادی و معنوی بس��یاری برای ما داش��ته است و از 
مکتب عصمت و طهارت بهره های زیادی نصیب ما مسلمانان 
شده است.حجت االسالم سید ابوالحسن فاطمی یادآور شد: 
ایجاد داعش توسط آمریکا فقط به دلیل این است که به اهداف 

خود در منطقه برسد.

قدم نخست در ادامه راه شهدا 
حمايت از واليت فقیه است

جانشین سابق س��پاه صاحب الزمان)عج(اصفهان گفت: قدم 
نخس��ت در تداوم راه ش��هدا و ادامه مس��یر آن ها، حمایت از 
اصل والیت فقیه اس��ت و امام امت نی��ز فرمودند والیت فقیه 
 والیت انبیای الهی است.سردار جواد ملکی در مراسم یادواره

 120 شهید منطقه برزاوند اردستان در بیت العباس روستای 
کهنگ با اش��اره به اینکه در زمان جنگ حرف دیده بان برای 
ما حجت بود و وقتی »گرا« م��ی داد، بچه ها آتش می ریختند 
و همه به ح��رف دیده بان گ��وش می دادند، اظه��ار کرد: اگر 
در آن زمان دشمن می خواس��ت یکی از رزمندگان را شهید 
کند، دیده بان را انتخاب می کرد چون او همه چیز را مشاهده 
می کرد، بنابراین ما از او حمایت می کردیم.وی به این موضوع 
که شهدا را باید پاس بداریم اشاره و بیان کرد: ما باید راه شهدا 
ادامه بدهیم و قدم نخست پا گذاش��تن درراه شهدا، حمایت 
از اصل والیت فقیه بوده و امام امت نی��ز فرمودند والیت فقیه 

والیت انبیای الهی است.
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روسای جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین ظهر جمعه در حاشیه اجالس شانگهای 2
در تاجیکستان، دیدار و گفتگو کردند.»شی ء جین پینگ« رییس جمهوری چین جایگاه مهم 

ایران در منطقه و جهان را یادآور شد و گفت: چین خواهان روابط استراتژیک با ایران است.
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وزیر امور خارجه آمریکا گفت که حضور ایران در کنفرانس 
بین المللی مبارزه با داعش در پاریس مناسب نیست، این در 
حالی است که فرانسه احمال دعوت ایران به این کنفرانس 
را رد نکرده اس��ت.جان کری، وزیر ام��ور خارجه آمریکا که 
به منظور گفت و گو با مقامات ترکیه برای شرکت در ائتالف 
بین المللی مبارزه ب��ا نیروهای داعش در عراق و س��وریه به 
آنکارا سفرکرده است، گفت که حضور ایران در این کنفرانس 

مناسب نیست.به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، فرانسه که 
میزبان این کنفرانس برای فردا دوشنبه است پیشتر اعالم 
کرده بود ممکن است از ایران برای ش��رکت در این رویداد 
دعوت کند.وزیر امور خارجه آمریکا دراین باره گفت: اکنون با 
توجه به شرایط حال حاضر به دالیل زیادی درست نیست که 
ایران در این کنفرانس شرکت کند.این در حالی است که طی 
هفته های گذشته گمانه زنی ها دراین باره که مبارزه با داعش 

می تواند فرصتی برای ایران و آمریکا ایجاد کند تا علیه دشمن 
واحدشان مبارزه و روابطش��ان را تقویت کنند افزایش یافته 
اس��ت.به نوش��ته این روزنامه آمریکایی تئوری دیگری که 
در اینجا مطرح است این است که تالش دولت باراک اوباما 
رئیس جمهور آمریکا برای مبارزه با نیروهای داعش ممکن 
اس��ت تمرکز مقامات این کش��ور را از تالش هایشان برای 
مذاکره با ایران به منظور محدود کردن برنامه هسته ای این 
کشور منحرف کند.اما وزیر امور خارجه آمریکا این تئوری را 
رد کرده و گفته است دولت اوباما به طورجدی به مذاکراتش با 
ایران بر سر برنامه  هسته ای این کشور ادامه خواهد داد اگرچه 
تهران و واشنگتن بر سر منافعشان در عراق، سوریه و دیگر 
نقاط خاورمیانه رقابت می کنند.جان کری همچنین تأکید 
کرد آمریکا هی��چ طرحی برای همکاری ب��ا ایران به منظور 
مقابله با داعش در عراق ندارد.وی پیشتر گفته بود ایران باید 
تغییرات اساسی در فعالیت های نظامی اش پیش از رایزنی 
در مورد وضعیت عراق و سوریه ایجاد کند. ازاین رو شرکت 
در یک چنین کنفرانسی در حال حاضر مناسب نیست.وزیر 
امور خارجه آمریکا اوایل س��ال جاری نیز با حضور ایران در 
کنفرانس سازمان ملل در خصوص بحران سوریه مخالفت 
کرده و مانع از حضور ایران شد.خبرگزاری آسوشیتد پرس 
شب گذش��ته به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به کنفرانس 
مقابله با داعش در پاریس گزارش داد: فرانسه آماده است تا از 

ایران برای شرکت در این کنفرانس دعوت کند.

جان کری :آمريکا هیچ طرحی برای همکاری با ايران ندارد

سردرگمی غرب برای دعوت ایران به کنفرانس پاریس

چین خواهان روابط استراتژیک با ایران

معاون رئیس جمهور هند:

سیاست ما برای روابط با ايران 
استراتژيک است

حامد انصاری مع��اون رئیس 
جمهور هند از ایران به عنوان 
یک کشور مهم یاد کرد و گفت: 
با توجه به ویژگ��ی های ایران 
سیاس��ت گذاری هن��د برای 
همکاری با تهران به یک تفکر 
استراتژیک تبدیل شده است.

این مقام ارش��د هندی روز شنبه در ش��هر کلکته مرکز 
ایالت بنگال غربی اعالم کرد: موقعیت جغرافیایی ایران 
و منابع هیدروکربنی این کشور می تواند نیاز روز افزون 

هندوستان به انرژی را نیز تکمیل کند.
حام��د انصاری ک��ه در مراس��م افتتاح س��مینار موالنا 
عبدالکالم که توسط جامعه ایرانیان این منطقه برگزار 
شده، س��خن می گفت، افزود: احداث یک خط لوله گاز 
زیر سطح آب از جنوب ایران به سواحل غربی هند یکی 
از چهار زمینه همکاری دو کش��ور است که می تواند به 

صورت دوجانبه برای ایران و هند منفعت آمیز باشد.
وی با اش��اره به اینک��ه این ط��رح هم اکن��ون درحال 
 برنامه ریزی و ش��کل گیری اس��ت،گفت: سه بعد دیگر 
همکاری ه��ای دو جانبه بی��ن هند و ای��ران مربوط به 
برقراری روند صلح، ثبات و حکومت واحد در افغانستان، 
ساخت جاده و خط راه آهن از بندر چابهار به افغانستان 
و عملی شدن کریدور شمال - جنوب از طریق ایران به 
مناطق آسیای مرکزی و اروپا است.وی تاکید کرد: عملی 
شدن هریک از این زمینه های همکاری بین هند و ایران 
می تواند اهداف توسعه ای کشورهای منطقه و فرا منطقه 
را تامین و سو ظن های ناشی از برداشت یک طرفه امنیت 
را نیز کاهش دهد.معاون رئیس جمه��ور هند به تاریخ 
همکاری های کشورش با ایران اشاره کردو اظهارداشت: 
همکاری های دو جانبه هند و ایران حتی با وجود تشکیل 
پاکستان و نبود مرزهای مش��ترک ادامه یافته و بسیار 
قدیمی است.وی بااشاره به اینکه روابط دوجانبه شاهد 
فراز و نش��یب هایی نیز ب��وده، افزود: در رابط��ه با ایران 
همواره ویژگی های خاص این کشور مانند موقعیت آن ، 
منابع وسیع هیدروکربن و قرار گرفتن در غرب پاکستان 
و افغانستان مورد توجه هند بوده است. وی تاکید کرد: 
با توجه به ویژگی های ایران، سیاست گذاری هند را در 
مقابل این کشور به صورت یک تفکر استراتژیک تبدیل 
شده اس��ت. بیش از ش��ش دهه همکاری ایران و هند 
 نش��ان دهنده همگرایی و اراده دو کشور به ادامه روابط

 است.

سالمت

رئیس انجمن آترواسکلروز ایران از تعبیه دریچه 
شریان ریوی بدون عمل جراحی قلب از طریق 
ورید کش��اله ران برای نخس��تین بار در کشور 

خبر داد.
دکتر مسعود قاسمی رئیس انجمن آترواسکلروز 
ایران بابیان اینکه بیماران مبتالبه تنگی دریچه 
آئورت معموالً س��ن باال و سابقه اعمال جراحی 
قلب قبلی دارند، اظهار داش��ت: ریسک اعمال 
جراحی مجدد برای این بیماران به دلیل س��ن 

باال، و بیماری های که دارند، باالست.
وی با اش��اره به اینکه با تکنولوژی مدرن فعلی 
قادر هس��تیم از نوک قلب با جراحی کوچک و 
یا بدون جراحی از طریق ش��ریان های کش��اله 
ران دریچه جدید را برده و در محل تعبیه کنیم، 

افزود: این روش اس��تاندارد دنیاست که به نام 
تاوی بوده و نتایج آن را در چند مرکز قلب کشور 

ارائه کرده ایم.
رئیس ش��انزدهمین کنگره سراسری تازه های 
قلب و عروق ایران یادآور ش��د: در شانزدهمین 
کنگره سراس��ری تازه های قل��ب و عروق روش 
جدیدی روی دو بیمار که دچار بیماری نارسایی 
دریچه شریان ریوی بودند ارائه می شود که یکی 
از این بیماران سابقه جراحی عمل قلب با تکنیک 

راست داشته است.
وی بابی��ان اینکه بیم��ار دیگر دچار نارس��ایی 
مس��تقل دریچه ش��ریان ریوی باس��ابقه عمل 
تعویض دریچه آئورت با دریچه سنتتیک فلزی- 
کربنی بود اس��ت که با روش جدید نامزد تعبیه 

دریچه در موقعیت شریان ریوی بدون جراحی 
عمل باز قلب مجدد شده است.

وی تصریح کرد: شانزدهمین کنگره سراسری 
تازه های قلب حاوی درمان های مدرن و جدید 
برای پزش��کان داخل��ی و س��خنرانان ایرانی از 

آمریکای شمالی و اروپا است.
قاس��می در ادامه با تأکی��د به اینک��ه عالوه بر 
گاید الین ه��ا و مطالعات مقایس��ه ای جراحی 
قل��ب و آنژیوپالس��تی، موضوع��ات و مطالب 
جدی��دی در عرص��ه س��لول های بنی��ادی و 
 بیماری ه��ای اخت��الل ضربان قل��ب خواهیم

 داشت.
بر اس��اس این گ��زارش، ش��انزدهمین کنگره 
سراس��ری تازه های قل��ب و ع��روق 25 تا 28 
ش��هریور در س��الن همایش های رازی برگزار 
می ش��ود و عالقه مندان برای کس��ب اطالعات 
 www.iranathero.ir بیش��تر ب��ه س��ایت
 مراجعه و یا به شماره تلفن 88073052 تماس

 حاصل کنند.

براینخستینباردرکشورصورتمیپذیرد

تعبیهدریچهشریانریویبدونعملجراحیقلب

محققان آزمایش هایی بر روی 13 فرد چاق انجام دادند تا ثابت کنند 
رژیم غذایی سالم می تواند عملکرد مغز را تغییر دهد و آن را مرمت 
کند.یک رژیم غذایی درست می تواند مغز را مرمت کند و تغییر دهد؛ 
با توجه به مطالعات، کافی است مغز خود را به مواد غذایی سالم عادت 
دهید.»س��وزان ب. روبرت« سرپرس��ت این مطالعه گفت: دوست 
داشتن هر غذایی ذاتی نیس��ت، بلکه در اثر بارها خوردن غذایی به 
وجود می آید؛ ما خود را با غذاهای پرکال��ری عادت داده ایم؛ تغییر 
عادات غذایی نادرس��ت برای کاهش وزن نیز راه حل خوبی است.

مواد غذایی مانند تنقالت موجب اعتیاد می ش��وند و اعتیاد به این 
مواد غذایی برای مغز خوب نیست اما اگر مغز بتواند معتاد تنقالت 
شود بنابراین می تواند به غذاهایی سالم با طعم و مزه خوب هم عادت 
کند.مطالعه ای جدید با تجزیه وتحلیل 13 ش��خص چاق توس��ط 
محققان انجام شد؛ در ابتدا و انتهای آزمایش محققان، از مغز هر دو 
گروه عکس انداختند. 6 نفر به مدت ش��ش ماه از یک رژیم غذایی 
شناخته شده با عنوان iDiet پیروی می کردند درحالی که دیگران با 

عادات غذایی خود غذا می خوردند.
محققان گفتند: رژیم غذای��ی iDiet غن��ی از کربوهیدرات های 
پیچیده رژی��م غذایی، فیب��ر و پروتئین که باع��ث کاهش 500 تا 
1000 کالری در روز می شوند بود و ش��رکت کنندگان با این رژیم 
غذایی هیچ حس گرسنگی نداش��تند.این رژیم غذایی موجب شد 
شرکت کنندگان به طور متوسط 6/3 کیلوگرم کاهش وزن داشته 
باشند؛ این شرکت کنندگان بعد از رژیم غذایی که داشتند تمایل 
به غذاهای کم کالری پیدا کردند؛ این طرح نش��ان داد مغز ترجیح 

می دهد مواد غذایی سالم را جایگزین مواد پرکالری کند؛ در مقابل 
گ��روه دوم به طور متوس��ط 2/1 کیلوگرم کاهش وزن داش��تند و 
غذاهای پرکالری را ترجیح می دادند.محققان عملکرد هر دو گروه 
را در مناطق مدار مغزی مش��اهده کردند؛ پس از آزمایش مناطقی 
از مغز در گروه اول حساسیت بیش��تری در مواد غذایی سالم پیدا 
 کرد و گروه دوم با دیدن غذاهای پرکالری حساس��یت بیش��تری

 داشت.
به گفته نویسندگان این اولین باری است که تغییر در مدار مغزی 
یافت شده است و این نتایج برای بهبود انگیزه مغز دلگرم کننده بود.

در پایان گفتند: سعی کنید از درست و سالم غذا خوردن لذت ببرید 
و خود را به تنقالت عادت ندهید.

رئیس انجمن کلینیکال آنکولوژی، س��رطان ها را س��ومین 
عامل مرگ ومی��ر در ایران دانس��ت و گفت: در س��ال های 
گذش��ته به خاطر تحریم های دارویی و تجهیزات پزشکی، با 
مشکالتی مواجه بودیم که در حال حاضر وضعیت بهتر شده 
است. دکتر محمدرضا قوام نصیری در نشست خبری نهمین 
کنگره ساالنه کلینیکال آنکولوژی که قرار است از 16 تا 18 
مهرماه جاری در محل کتابخانه ملی ایران برگزار شود، اظهار 
داشت: گروه هدف این کنگره گوارش، آنکولوژی، پاتولوژی، 
جراحی ه��ا، ارول��وژی، رادیوتراپی انکول��وژی و هماتولوژی 
انکولوژی اطفال اس��ت.وی اف��زود: هدف از برگ��زاری این 
کنگره باال بردن سطح علمی جامعه در حوزه سرطان است؛ 
این کنگره سه روزه از 16 تا 18 مهر سال جاری در کتابخانه 
ملی ایران برگزار می ش��ود و در آن از اتریش، فرانسه و آلمان 
س��خنرانانی ش��رکت خواهند کرد.رئیس انجمن کلینیکال 
آنکول��وژی ادام��ه داد: امتی��از بازآموزی کنگره ب��رای تمام 
ش��رکت کنندگان مش��ترک و حدود 12/5 امتیاز است.وی 
گفت: تا 15 شهریورماه امسال حدود 80 مقاله دریافت شد و تا 
30 شهریور نیز مهلت ارسال مقاالت تمدیدشده است.رئیس 
انجمن کلینیکال آنکولوژی بابیان اینکه سرطان سومین عامل 
مرگ ومیر در ایران اس��ت، اظهار داشت: امروز در کشورهای 

پیشرفته 40 درصد سرطان ها قابل درمان هستند.

ارتباط گروه خونی AB با بروز 
آلزايمر

نتایج به دست آمده از یک مطالعه نشان می دهد افرادی با گروه 
خونی AB بیش��تر از گروه های دیگر احتمال دارد به بیماری 
زوال عقلی مبتال ش��وند.گروهی از پزشکان دانشگاه ورمونت 
آمریکا در بررسی های خود دریافتند گروه خونی AB، که در 
تعداد محدودی از افراد مشاهده می شود می تواند احتمال ابتال 
به مشکالت حافظه را در سال های بعدی زندگی دارندگان این 
گروه خونی افزایش دهد.»ماری کوشمن« سرپرست این تیم 
مطالعاتی دراین باره گفت: در این بررسی به ارتباط میان نوع 
گروه خونی و نارسایی های شناختی پرداختیم و مشاهده شد 
دارندگان این نوع گروه خونی 82 درصد بیشتر در معرض ابتال 
به زوال عقلی هستند. نوع گروه خونی می تواند با بیماری های 
عروقی همچون سکته مغزی مرتبط باشد به همین دلیل این 
یافته بر وجود ارتباط بین مشکالت عروقی و سالمت مغز تأکید 
می کند.در این بررسی بیش از 30 هزار نفر برای مدت حدود 
چهار سال موردمطالعه قرار گرفتند و مشخص شد افرادی که 
دارای گروه خونی AB هستند شش درصد بیشتر در معرض 

ابتال به نارسایی های عقلی قرار دارند.

 یک فوق تخصص غدد با تأکید بر اینکه مش��کالت غده تیروئید در 
دوران بارداری باید جدی گرفته شود، گفت: عدم تشخیص پرکاری 
تیروئید ممکن است به زایمان زودرس، سقط جنین، افزایش ضربان 
قلب و کاهش رشد جنین منجر شود.دکتر محبوبه سادات حسینی با 
اشاره به اینکه هورمون های تیروئید نقش مؤثری را بر تکامل عصبی 
جنین ایفا می کنند، گفت: تشخیص کم کاری یا پرکاری تیروئید افراد 
قبل از زایمان جهت جلوگیری از ابتالی جنین به بیماری های مغزی، 
اعصاب، کوتاهی ق��د و عقب ماندگی ذهنی الزامی اس��ت.این عضو 
هیئت علمی دانشگاه علوم پزش��کی بقیه اله یادآور شد: بزرگ ترین 
خطر کم کاری تیروئید به تأخیر انداختن رشد کودک و کندذهنی 
او بعد از تولد است. بنابراین اگر کم کاری تیروئید مادر باردار درمان 
نش��ود، منجر به مش��کالت طوالنی مدت بر مادر و فرزند می شود.

وی با اش��اره به اینکه اقدامات مناس��بی جهت تشخیص کم کاری 
یا پرکاری تیروئید افراد قبل از زایمان در تمام کش��ورها انجام شده 
است، اظهار کرد: مادران باید قبل از اقدام به بارداری برای تشخیص 
و درمان وضعی��ت تیروئید خود مراحل الزم را ط��ی کنند.این فوق 
تخصص غدد درون ریز و متابولیس��م با تأکید بر اینکه بیش��تر زنان 
بارداری که هورمون تیروئید در آن ها کم ترش��ح می شود در زایمان 
خود دچار مشکل می ش��وند، تصریح کرد: عدم تشخیص کم کاری 
تیروئید ممکن اس��ت منجر به ناباروری شود.حسینی خاطرنشان 
کرد: عدم تشخیص پرکاری تیروئید نیز ممکن است منجر به زایمان 
 زودرس، س��قط جنین، افزایش ضربان قلب و کاهش رش��د جنین

 شود.

سرطان ها سومین عامل مرگ ومیر 
ایرانی ها

رژیمغذاییسالممغزرامرمتمیکند
 مشکالت غده تیروئید را در دوران بارداری

 جدی بگیرید

از هر ۱۰ نفری که خودکشی 
می کنند، يک نفر به اورژانس 

مراجعه می کند
رئیس جمعیت پیشگیری از خودکش��ی گفت: از هر 10 
نفری که اقدام به خودکش��ی می کنند، تنه��ا یک نفر به 
اورژانس مراجعه می کند، از طرفی شانس اقدام دوباره به 
خودکشی در افرادی که قباًل این عمل را انجام داده اند، 20 
برابر بیشتر از سایرین است.سید کاظم ملکوتی، در سمینار 
نقش اورژانس اجتماعی در پیشگیری از خودکشی با اشاره 
به اهمیت عدم قضاوت درباره فردی که افکار خودکش��ی 
دارد گفت: کار کادر درمانگر قضاوت بر مراجعه کنندگان 
خودکشی نیست و فقط باید کاری کنند که آن ها نمیرند، 
اجازه دهید که مراجعان حرف بزنن��د و هیجانات خود را 
تخلیه کنند. رئیس جمعیت پیشگیری از خودکشی ادامه 
داد: برخی متخصصان حوزه بهداش��ت روان معتقدند که 
نباید درباره خودکش��ی از مراجع سؤال پرسیده شود زیرا 
می تواند این فکر را در ذهن او ایجاد کند درحالی که باید در 
این رابطه سؤال پرسیده شود. ملکوتی با اظهار تأسف درباره 
اینکه تاکنون تنها پنج درصد افرادی که قصد خودکش��ی 
داشته اند به مراکز خدمات بهداشت روان ارجاع داده شده اند 
اظهار داشت: کادر پزش��کی در اورژانس بیمارستان ها نیز 
وظیفه دارند با مش��اهده فردی که قصد خودکشی دارد یا 
اقدام به خودکشی کرده است، او را به مراکز مربوط ارجاع 
دهند. وی ادامه داد: چندی پیش من بیماری را به اورژانس 
بیمارستانی ارجاع داده بودم، اورژانس در آنجا حرف های 
فرد مراجعه کننده را جدی نگرفته ب��ود،  آیا حتماً این فرد 
باید بمیرد تا کادر پزشکی باور کند که او قصد خودکشی 
دارد رئیس جمعیت پیش��گیری از خودکشی گفت: از هر 
10 نفری که اقدام به خودکش��ی می کنن��د، تنها یک نفر 
به اورژانس مراجعه می کند، از طرفی شانس اقدام دوباره 
 به خودکشی در افرادی که قباًل این عمل را انجام داده اند، 

20 برابر بیشتر از سایرین است. 
س��عیده مهدی پور، مدیر درمان دانش��گاه علوم پزشکی 
ایران، نیز بابی��ان اینکه ورود آمار و اطالعات خودکش��ی 
کمرنگ اس��ت، گفت: اهمی��ت موضوع آمار خودکش��ی 
کمتر از کنترل عفونت بیمارستانی نیست و حتی ممکن 
است از آن پیش��ی گیرد، بیش��ترین میزان خودکشی در 
 گروه سنی 15 تا 25 س��ال قرار دارد که سن فعال جامعه

 است.
 وی خاطرنش��ان ک��رد: توج��ه ب��ه موضوع خودکش��ی 
مه��م اس��ت و بای��د ب��رای آن برنامه ریزی ه��ای الزم 
اج��را ش��ود، م��ا وظیفه داری��م محی��ط را آن چن��ان 
 بس��ازیم تا هم��ه م��ردم جامع��ه زندگی خوبی داش��ته

 باشند.
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مدیرکل م��رزی و پدافند غیرعام��ل وزارت 
کشور گفت: اکنون تهدیدات علیه جمهوری 
اسالمی ایران پویا و فعال شده   و ما باید در این 
زمینه با هوشیاری تمام فعالیت کنیم.مجید 
آقا بابایی طاقانکی در نشست شورای پدافند 
غیرعامل چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: 
در امنیت ملی، چهار فاکتور مهم اس��تقالل 
و حاکمیت، حف��ظ جان، حفظ سیس��تم و 
اقتصاد و حفظ امنیت ملی و پدافند غیرعامل 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است.وی افزود: اکنون تهدیدات علیه جمهوری اسالمی ایران پویا و 
فعال شده   و ما باید در این زمینه با هوشیاری تمام فعالیت کنیم.آقابابایی طاقانکی تهدیدات را شامل 
دو نوع طبیعی و انسان ساز اعالم و تصریح کرد: در تهیدات طبیعی، منشأ طبیعت بوده، دشمنی با 
انسان وجود نداشته و انگیزه و هدف خاصی هم دنبال نمی شود.وی خاطرنشان کرد: به طور دقیق 

نمی توان برای پدافند غیرعامل چارچوب خاصی تعریف و ابالغ کرد.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای 
اس��المی گفت: با توجه به نزدیکی آغاز سال 
تحصیلی، دولت باید هرچه س��ریع تر گزینه 
پیشنهادی وزارت علوم را معرفی کرده و فردی 
معرفی شده باید بتواند پیشرفت علمی مدنظر 

مقام معظم رهبری را به انجام برساند.
حسینعلی حاجی دلیگانی درباره گزینه های 
پیش��نهادی برای معرفی به عنوان وزیر علوم 
اظهار کرد: ض��رورت دارد ک��ه دولت هرچه 
زودتر نسبت به معرفی وزیر علوم اقدام کند و مجلس هم بتواند بررسی و نظرات خود را ارائه دهد.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی بابیان اینکه اگر رئیس جمهور گزینه ای با 
این مشخصات به مجلس معرفی کند، مجلس هم بارأی باال به وی رأی اعتماد می دهد، تصریح 
کرد: شخصی که بتواند آرامش الزم را در فضای دانشگاه و هم چنین کرسی های آزاداندیشی را در 

دانشگاه ها فعال و پویا نگه دارد، مورد تائید مجلس است.

تسريع در پیشنهاد گزينه وزارت علوم تهديدات پويا و فعال شده   است



یادداشت

افزایش تعداد نمایندگان اصفهان 
در انتخابات آینده مجلس

نایب رئیس کمیسیون ش��وراها و امور داخلی مجلس گفت: در 
صورت تصویب نهایی طرح افزای��ش تعداد نمایندگان مجلس، 
ب��ه تع��داد نماین��دگان اصفهان 
یک نفر اضافه خواهد ش��د.طرح 
افزای��ش تع��داد نماین��دگان در 
مجلس شورای اس��امی از سوی 
کمیسیون ش��وراها و امور داخلی 
مجلس مطرح ش��ده که به موجب 
آن برخی از اس��تان های کشور به 
تعداد نمایندگان شان در مجلس 
ش��ورای اس��امی افزوده خواهد 
شد.محمد ابراهیم رضایی نماینده 
مردم خمین و نایب رئیس کمیس��یون ش��وراها و امور داخلی 
مجلس گفت: بنا بر آنچه در قانون اساسی کشور به آن اشاره شده 
است هر ۱۰ س��ال یک بار باید ۲۰ نماینده به تعداد نمایندگان 
مجلس اضافه شود که در ۱۷ سال گذشته ما این افزایش تعداد 
را شاهد نبودیم.وی افزود: کمیس��یون شوراهای مجلس نیز به 
همین علت تاش ک��رد بر مبنای این قانون س��ال آینده تعداد 
نمایندگان مجلس از ۲۹۰ نفر به ۳۱۰ نف��ر افزایش یابد. البته 
این طرح هنوز در صحن مطرح نش��ده و بعد از تصویب مجلس 
و طی ش��دن مراحل قانونی می توانیم در انتخاب��ات آتی آن را 

اجرایی کنیم.
نایب رئیس کمیس��یون ش��وراها درباره اس��امی اس��تان های 
دارای افزایش تع��داد نماینده مجلس، توضیح داد: بر اس��اس 
طرح افزای��ش تعداد نماین��دگان و اصاح ج��داول حوزه های 
انتخابیه، اس��تان های آذربایجان ش��رقی، آذربایج��ان غربی، 
همدان، قزوین، فارس، چهارمحال و بختیاری، البرز، خراس��ان 
رضوی، خراسان جنوبی، گلستان، سیستان و بلوچستان، یزد، 
کرمان، مازندران، کرمانشاه، تهران، بوشهر، اصفهان، خوزستان 
و لرستان مشمول این طرح ش��ده و هر یک از آن ها دارای یک 
نماینده اضافه می ش��وند.رضایی همچنین تصریح کرد: مبنای 
انتخاب این استان ها بحث گس��تردگی جغرافیایی، جمعیت و 
توسعه سیاسی و نیازی اس��ت که در هر منطقه ای ای احساس 
می ش��ود. به عنوان مثال یکی از ش��هرهای اس��تان اصفهان با 
مش��ورت وزارتخانه های کش��ور، اطاعات و مراجع ذی صاح 
یک نماین��ده بیش��تر در مجلس خواهد داش��ت ک��ه در حال 
حاضر و قبل از تصویب نهایی مجل��س از ذکر نام آن خودداری 
می کنم.این نماینده مجلس افزود: این طرح در نشس��ت پایانی 
کمیسیون بررسی نهایی شد و به تصویب رسید و در هفته های 
 بعد از تعطی��ات مجل��س در صحن علنی مجلس رس��یدگی

 می شود.

کشف سرنخ هایی از 
انتشاردهندگان پیامک های 

توهین آمیز 
جانش��ین فرمانده ناجا از کشف 
سرنخ هایی از عوامل انتشاردهنده 
پیامک ه��ای توهین آمیز درباره 
 مس��ئوالن و مقام��ات نظام خبر 

داد
.سردار حسین اشتری در حاشیه 
برنام��ه بررس��ی چالش ه��ای 
ترافیکی طرح تابس��تانی س��ال 
۹۳ در محورهای شمالی کشور، 
درب��اره ریش��ه های پیام ه��ای 
توهین آمیز علیه مس��ئوالن و مقامات کش��ور در فضای مجازی، 
گفت: با همکاری پلیس فتا و دیگر دس��تگاه های غی��ر از ناجا، به 
سرنخ هایی در این خصوص رس��یدیم و امیدوارم با همکاری مقام 
قضایی این افراد را به مردم معرفی کنیم.به گفته اشتری اقدامات و 

سرنخ های قابل توجهی در این حوزه به دست آمده است.
جانشین فرمانده ناجا همچنین درباره طرح های امنیتی انتظامی 
پلیس در آس��تانه بازگش��ایی مدارس نیز گفت: همچون سنوات 
گذش��ته پلیس تمهیدات انتظامی و ترافیکی برای ش��روع س��ال 
تحصیلی داش��ته و دارد و امیدواریم با همکاری دیگر دس��تگاه ها 
 و هم��کاری خ��وب م��ردم در ای��ن خصوص مش��کلی نداش��ته

 باشیم.
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ساماندهی پارک های محلی باران و الفت آغاز شد
شهردار منطقه ۱5 اصفهان از آغاز عملیات ساماندهی پارک های محلی باران و الفت خبر 
داد.اصغر کشاورز با اعام این مطلب اظهار داشت: عملیات ساماندهی پارک های محلی 

باران به طول ۲۰۰ متر و الفت به طول 4۰۰ مترمربع از دو روز گذشته آغاز شد.
3

واژگونی پراید در اتوبان ذوب آهن اصفهان، ۳ نفر را راهی 
بیمارستان کرد، تصادف 4۰5 و پراید با ۱۲ کشته، یک سوم 
از کشته های حوادث رانندگی در اصفهان، موتورسواران 
بودند؛ براثر دو سانحه رانندگی در شاهین شهر و ویاشهر 
۱۱ نفر مصدوم ش��دند از حادثه هایی که روزانه دست کم 
چندین بار در رس��انه ها عنوان می ش��ود حادثه هایی که 
عامل انسانی نقش پررنگ تری را داردچنانکه خارجی هایی 
که به ایران می آیند، پس از بازگشت به کشورشان  هنگام 
بیان خاطرات و برداشت های خویش از سفر به ایران بدون 
استثنا به شیوه رانندگی ایرانیان نیز گریزی می زنند و از 
موتورسوارانی سخن می گویند که بی باکانه و بی هراس از 
خطراتی که برای خود و دیگ��ران ایجاد می کنند در بین 
خودروها می لولند یا رانندگانی که اصوالً توجهی به عائم 
و مقررات و احت��رام به حقوق دیگران ندارن��د و در کل از 
شیوه رانندگی ایرانی یاد می کنند که در خیابان ها بسیار 
نزدیک به هم و بدون رعایت خط مس��یر )الین( بافاصله 

سانتی متری از کنار هم حرکت می کنند.
از حدود ۱۱۰ سال پیش که مظفرالدین شاه برای اولین بار 
دو دستگاه خودرو از باد فرنگ وارد ایران کرد که یکی از 
رسیدن به پایتخت به جهت نقص فنی بازماند و دیگری به 
همراه راننده فرانسوی اش )موسیو وارنه( شاه قاجار را در 
پایتخت می چرخانید و مردم با تعجب به این سوغات فرنگ 
نگاه می کردند، هیچ یک نه شاه قاجار و نه مردم متعجب 
هرگز تصور نمی کردند روزی فرا خواهد رسید که نه تنها 
پایتخت که کل مملکت ایران مملو از این وس��یله گردد؛ 
همچنین زمانی که اولین حادثه رانندگی در خیابان امیریه 
 به وقوع پیوس��ت و منجر به مرگ یکی از برجس��ته ترین

 موس��یقی دانان ایران به نام غامحس��ین درویش خان 
گردید کسی نمی پنداشت که حوادث رانندگی یکی از سه 

عامل مهم مرگ اهالی این سرزمین شود.
عابر پی��اده، راننده، وضعیت راه ها، کیفیت وس��یله نقلیه 
عواملی هستند که دست به دست هم می دهند تا بی نظمی 

یا نظم در رفتار رانندگی شکل بگیرد.
اما از هم��ه این ها هم که بگذریم رفتار انس��انی و یا عامل 
انسانی خیلی موردتوجه قرار دارد. گاهی انسان ها خودشان 
به پیشواز مرگ می روند.موتورس��وار با پوشیدن پیراهن 
مشکی و بدون هیچ چراغی در خطرناک ترین جاده می راند 

و باعث تصادف مرگبار می شود.
 این ی��ک نمون��ه از رفت��ار رانندگ��ی اس��ت آی��ا 
بای��د کس��ی ب��ه ای��ن رانن��ده محت��رم بگوی��د 
 ف��ان لب��اس را  نپ��وش و در تاریک��ی ش��ب در

 جاده ها حرکت نکند به   قول بعضی ها »انس��ان خودش 
باید عاقل باش��د.«هزارتا از ای��ن   نمونه ه��ای عجیب و 
خارق العاده وجود دارند به اعتقاد کارشناسان موتورسوارها 

حتی درصددند راهی ب��ه زیرگذر مترو ه��م پیداکرده و 
صدای موتور خویش را در آنجا نیز طنین انداز کنند!»در 
یک س��طحی ما زرنگی را می س��تاییم، اما بی��ن زرنگی 
و فرصت طلب��ی تفاوت��ی نمی بینی��م. یعن��ی رفتارهای 
فرصت طلبانه را نیز زرنگی قلمداد می کنیم. این در صورتی 
اس��ت که فرصت طلبی عمدتاً با تجاوز به حقوق دیگران 
همراه اس��ت.« این را حس��ین نوری نیا، جامعه شناس و 
استاد دانشگاه می گوید.بازگردیم به صحنه نمایش خیابان! 
رانندگان را اگر به دو بخش تقسیم کنیم، نخست آن ها که 
از خودروی ش��خصی اس��تفاده می کنند و رانندگانی که 
رانندگی پیشه آن هاس��ت، تأثیر این شغل بر شخصیت 
گروه دوم اهمیت ویژه ای دارد.شخصیت بسیاری از افراد 
همچون بازیگران یک نمایش درصحنه کار شکل می گیرد. 
بررسی آثار شغلی بر شخصیت، در دهه های اخیر بیشتر 

موردتوجه جامعه شناسان قرارگرفته است.
به این معنی که ش��خصیت در اثر عوامل مختلفی شکل 
می گیرد که یکی از آن ها محیط کار و نوع ش��غل اس��ت.

محیط کار اغل��ب تقاضاهای جدی��دی را مطرح می کند 
که فرد در پاسخ به این تقاضاها به نوعی رفتار خاص روی 
می آورد که پس از تکرار، آن رفتار به عنوان یک خصیصه 
شخصیتی در او باقی می ماند. اگر کار را به عنوان یک گروه 
اجتماعی در نظ��ر بگیریم � برای این ک��ه عضو این گروه 
اجتماعی ش��ویم � باید ب��ا اعضای گ��روه، کنش متقابل 

داشته باشیم. 
گاه��ی نظ��م در ادبی��ات آن ه��ا ک��ه به صورت نوش��ته 
بر بدن��ه ماش��ین خودنمای��ی می کند، همچ��ون نظم 
آن ه��ا در رانندگ��ی اس��ت.به ای��ن نمونه توج��ه کنید: 
»منمشتعلعشقعلیمچهکنم« تاش نکن این زبان فارسی 
است یعنی؛ »من مشتعل عش��ق علی ام چه کنم؟« دقت 
بیش��تر بر ادبیات جاده ای می تواند در این زمینه راهگشا 
باش��د. »تو نیکی می کن و در دجله انداز / که ش��وفر در 
بیابانت دهد گاز«.کارشناسان بسیار بر فردگرایی ایرانیان 

در عرصه های گوناگون اذعان دارند. 
نوری نیا در این زمینه می گوی��د: »جامعه ایران به لحاظ 
اجتماعی هنوز توسعه نیافته است.به قول یکی از استادان 
بالیده نشده اس��ت. روحیه خاص گرایی هنوز در ما موج 
می زند؛ یعنی ما منافع شخصی مان را ذیل منافع جمعی 

تعریف نمی کنیم.
 منافع ف��ردی و ش��خصی مان را مقدم ب��ر منافع جامعه 
می دانیم؛ نه تنها مق��دم می دانیم بلکه نس��بت به منافع 
جامعه تعهدی ه��م نداریم.«رعایت نک��ردن انضباط در 
فرهنگ رانندگی، ریش��ه در عوامل زیادی دارد؛ ازجمله 
نبود آموزش های مناسب، نهادینه نشدن احترام به حقوق 
دیگران، جاده و خودروهای غیراستاندارد و مهم تر از همه 

فردگرایی و ترجیح منافع خود بر دیگران.
این ه��ا را ک��ه گفتی��م فقط ی��ه طرف ج��اده ب��ود طرف 
دیگر عاب��ران پی��اده هس��تند که یک ب��اره وس��ط جاده 
و خیاب��ان ب��دون دق��ت ب��ه عائ��م رانندگ��ی جل��وی 
 خ��ودرو ظاه��ر می ش��وند و ج��ان خ��ود را تس��لیم 

می کنند.
همین چن��د روز گذش��ته خان��م میانس��الی در مس��یر 
اتوبوس های بی آرتی به طرز دلخراش��ی ج��ان داد.معاون 
حمل ونق��ل و ترافیک ش��هرداری اصفه��ان در این رابطه 
می گوید: عبور و مرور عابران پیاده، موتورس��واران و حتی 
خودروهای شخصی از مسیر بی آرتی ممنوع و غیرقانونی 
است.مس��یر بی آرت��ی مکانی برای ت��ردد عاب��ران پیاده، 
موتورسواران و خودروهای ش��خصی نیست و عبور و مرور 
این افراد از مس��یر بی آر تی غیرقانونی اس��ت و ممنوعیت 
دارد.وی معتقد اس��ت مردم قوانی��ن راهنمایی و رانندگی 
را نیز رعایت نمی کنند و می گوید: مردم عادت کرده اند در 
هرزمانی از خیابان عبور کنند و در بس��یاری از مواقع بدون 
توجه به چراغ راهنمایی و رانندگی از خیابان عبور می کنند.

مردم باید برای حفظ ایمنی و سامتی خود قوانین راهنمایی 
و رانندگی را رعایت کنند تا مش��کلی برای آن ها به وجود 
نیاید.مردم بدون توجه به اینکه اتوب��وس در حال تردد در 
مسیر بی آرتی اس��ت، از گذرهای ایجادشده در این مسیر 
عب��ور می کنن��د، می افزای��د: در برخی از موارد مش��اهده 
می ش��ود که برخی از ش��هروندان از نرده های نصب ش��ده 
در مس��یر بی آرتی می پرن��د، اما پرش از نرده های نس��ب 
ش��ده در این مس��یر درهرصورت خطرناک اس��ت.وی با 
اش��اره به اینکه رفت��ار ترافیکی م��ردم باید اصاح ش��ود، 
می گوید: رفتارهای ترافیکی مردم س��بب وقوع تصادفات 
خطرناک منجر به فوت می ش��ود و ۳۰ درص��د تصادفات 
خطرن��اک منجر به ف��وت مربوط ب��ه عابران پی��اده و 4۲ 
 درصد ای��ن تصادفات نیز مربوط به موتورسیکلت س��واران

 است.
عبور عاب��ران پی��اده از بزرگراه ها نیز غیرقانون��ی و ممنوع 
اس��ت، اما برخ��ی از م��ردم از بزرگراه ها عب��ور می کنند و 
 با رفتار ترافیکی نادرس��ت خود س��بب ایج��اد تصادفات

 می شوند.
برخ��ی از اف��راد خ��ود ب��ه اس��تقبال م��رگ می رون��د، 
درصورتی ک��ه تصادف و ی��ا اتفاقی بیفتد، م��ردم به دنبال 
مقصر می گردند و باید گفت که آی��ا راهنمایی و رانندگی 
 یا ش��هرداری مقصر اس��ت که چنی��ن اتفاقاتی ب��ه وقوع 

می پیوندد.
آم��ار تلف��ات ناش��ی از تصادف��ات ما ب��اال اس��ت و مردم 
 بای��د در رفتاره��ای ترافیک��ی خ��ود تجدیدنظ��ر

 کنند.
وی بابی��ان اینک��ه ایمن��ی و س��امت م��ردم ب��رای م��ا 
مهم اس��ت، یادآور می ش��ود مردم در ن��گاه اول به دنبال 
س��ریع ترین راه برای رس��یدن ب��ه مقصد خود هس��تند، 
 اما م��ردم باید ب��ا رعای��ت قوانی��ن و مقررات ب��ه مقصد 

خود برسند.

فاجعه به علت نبود رفتار صحیح رانندگی و عابران پیاده

رانندگان و عابرانی که جان از سرراه آورده اند

یادداشت

 شرایط پرداخت غرامت دستمزد
 ایام بیماری

بیمه ش��دگانی که تحت معالجات پزش��کی ی��ا درمان های 
توان بخش��ی ق��رار می گیرند، چنانچه برحس��ب تش��خیص 
پزش��ک معالج به ط��ور موقت ق��ادر ب��ه انجام کار نباش��ند، 
 اس��تحقاق دریافت غرامت دس��تمزد ایام بیماری را خواهند

 داشت.
بر اس��اس قانون تأمین اجتماعی، پرداخت غرامت دستمزد 
یکی از انواع حمایت های تأمین اجتماعی است.بر این اساس، 
هر بیمه شده ای ممکن است در طول سال های متمادی کار، 
تاش و خدمت به دالیل ش��غلی یا غیرازآن دچ��ار حادثه و 
بیماری ش��ود و به طور موقت قادر به کار نباش��د که سازمان 
تأمی��ن اجتماعی وجوهی را به بیمه ش��دگانی که به س��بب 
بیماری یا آس��یب های ناش��ی از حادثه به طور موقت قادر به 
کار نیس��تند، پرداخت می کند.الزم به ذکر است، برای مدت 
پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری محدودیت زمانی وجود 
ندارد و تا زمانی که بیمه شده برحسب تشخیص سازمان قادر 
به کار نباشد و به موجب مقررات تأمین اجتماعی ازکارافتاده 
شناخته نش��ده باش��د، پرداخت غرامت دس��تمزد ادامه پیدا 

می کند.

 سیستم مکانیزه کنترل سرعت
 در تمام بزرگراه ها اجرایی شود

استاندار اصفهان گفت: آمار تصادفات در جاده های استان باال 
بوده و باید تمام بزرگراه های اس��تان اصفهان به سیستم های 

مکانیزه کنترل سرعت و تخلفات مجهز شوند.
رسول زرگرپور در دیدار با سردار مؤمنی، رئیس پلیس راهور 
کشور بر ضرورت س��اماندهی موتورسیکلت س��واران تأکید 
ک��رده و اظهار کرد: این موض��وع، اولویت اصل��ی برنامه های 
ترافیکی اس��تان اصفهان به ش��مار می رود زیرا حدود نیمی 
از تصادف��ات اصفه��ان، ب��ه موتورسیکلت س��واران مرب��وط 
می شود و هرس��اله بخش باالیی از بیمارس��تان ها و سیستم 
 پزش��کی و درمانی کش��ور برای درمان مجروحان به کاررفته

 می شود.
وی بابیان اینک��ه با مدیری��ت و برنامه ریزی درب��اره کاهش 
تصادف��ات، می توان از ب��روز این مش��کات جلوگیری کرد، 
ساماندهی موتورسیکلت س��واران را امری ضروری دانست و 
افزود: میزان باالیی از آلودگی هوا و آلودگی صوتی شهرها به 
موتورسیکلت ها مربوط می شود که می توان با یک ساماندهی 
منطقی، عاوه بر کاهش جرائم و تصادفات، کاهش آلودگی ها 

را نیز ایجاد کرد.

 برگزاری کارگاه نقالی همزمان با 
جشنواره میراث فرهنگی ناملموس

دبیر جش��نواره بین المللی میراث فرهنگی ناملموس گفت: 
کارگاه نقالی، هنر داستان گویی و نمایشی ایران در برنامه های 
اجاس و جش��نواره در س��الن اجتماعات کتابخانه مرکزی 
ش��هرداری اصفهان ویژه میهمانان داخل��ی و خارجی برگزار 

می شود.
مسعود حسین میرزایی اظهار کرد: نقالی از مواریثی بوده که 
در فهرست میراث فرهنگی ناملموس جهانی در سال ۱۳۹۰ 
به ثبت رسیده اس��ت و در میان آثار نیاز به پاسداشت فوری 

قرار دارد.
وی افزود: نقالی قدیمی ترین ش��کل اجرای نمایشی در ایران 
است که از ادوار گذشته تاکنون در ایران رواج داشته و شیوه ای 
منحصربه فرد در حفظ و انتقال سینه به سینه فرهنگ عامیانه، 
داستان های حماسی، قومی و موسیقی محلی است که توانسته 
بخش��ی از فرهنگ عامه ایران زمین را به دوران معاصر منتقل 
نماید و اکنون فرصت مناسبی برای پاسداری از این هنر اصیل 
به وجود آمده است.دبیر اجاس و جشنواره میراث ناملموس 
تصریح کرد: در همین راس��تا در برنامه های بخش جشنواره 
اجرای نقالی در باغ غدی��ر و حمام علی قلی آق��ا از ۱6 تا ۲۰ 

مهرماه انجام می شود.

تشکیل کمیته استاني ستاد ملي 
احیاي حوضه آبریز زاینده رود

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: در آینده 
اي نزدیک و در راستاي احیاي تاالب بین المللي گاوخوني و 
رودخانه زاینده رود، کمیته استاني ستاد ملي احیاي حوضه 
آبریز زاینده رود تشکیل مي شود تا درنهایت برنامه عملیاتي 
جامع آن در شوراي عالي حفاظت محیط زیست کشور مطرح 
ش��ود.حمید ُظهرابي ابراز داشت: در س��فر اخیر معاون اول 
رئیس جمهور به اصفهان، مقرر شد، در راستاي احیاي تاالب 
بین المللي گاوخوني و رودخانه زاینده رود، ستاد ملي احیاي 

حوضه آبریز زاینده رود تشکیل شود. 
وي افزود: به منظور اجرایي ش��دن این مصوبه، درخواست ما 
از اس��تانداري اصفهان این بود که کمیته اي با ریاس��ت یکي 
از معاونین استاندار تشکیل ش��ود. مدیرکل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان گفت: مقرر ش��ده این کمیته با حضور 
نمایندگان��ي از س��ازمان آب منطق��ه اي، اداره کل حفاظت 
 محیط زیست، شرکت هاي آبفاي شهري و روستایي، سازمان

 جهاد کش��اورزي، دیگر دس��تگاه هاي ذیربط، دانشگاه ها، 
ذینفع��ان حوزه صنع��ت، کش��اورزان و NGO و س��ازمان 
هاي م��ردم نهاد زیس��ت محیطي تش��کیل ش��ود. وي بیان 
داش��ت: در جلس��ات این کمیت��ه، آخرین وضعی��ت تاالب 
گاوخوني و رودخان��ه زاین��ده رود و همچنی��ن راهکارهاي 
احیاي تاالب و رودخانه بررس��ي مي ش��ود ت��ا درنهایت این 
 راهکارها در شوراي عالي حفاظت محیط زیست کشور بررسي

 شود. 
ُظهرابي با اش��اره به اینکه تش��کیل کمیته استاني ستاد ملي 
احیاي حوضه آبریز زاینده رود مورد موافقت قرار گرفته، گفت: 
امیدواریم با حمایت اس��تانداري اصفهان و همکاري دستگاه 
هاي اجرایي، ظرف مدت سه ماه برنامه عملیاتي جامعي براي 
احیاي تاالب گاوخون��ي و رودخانه زاینده رود تدوین ش��ود 
 تا درنهایت در ش��وراي عالي حفاظت محیط زیس��ت کشور 

مطرح شود. 

اخبار کوتاه

SMS

شهردار مبارکه:

کمبود آب در مبارکه یک خطر جدی است
مجری خبری صدا و سیما :

 صرفاً جهت اطالع مسئله احیای زاینده رود حیاتی است

شهردار مبارکه با اشاره به مشکات خشکسالی در شهرستان 
مبارکه گفت: مش��کل کمبود آب، یک موضوع ملی بوده و 
مردم مبارکه نیز از این مسئله رنج می برند زیرا کمبود آب در 
مبارکه یک خطر جدی است.ناصر نفری با اشاره به مشکل 
آب در سطح شهرستان مبارکه اظهار کرد: مشکل کمبود آب 
در شهرس��تان مبارکه یک خطر جدی بوده و این مسئله از 
وضعیت درختان قابل مشاهده است.وی افزود: در حال حاضر 
ما برای توسعه فضای س��بز با مشکل جدی مواجه هستیم 
زیرا سطح آب چاه های شهرستان پائین رفته و رودخانه نیز 

خشک شده است اما امیدوار هستیم تدبیری که مسئوالن 
برای آب استان می اندیشند، این معضل برطرف شود.شهردار 
مبارکه تصریح کرد: بر اساس برآوردی که داشتیم، می توان 
با استفاده از پساب خانگی شهر و تصفیه آن، را به عنوان مازاد 

آبی که نیاز داریم مورداستفاده قرار دهیم.
وی در پاسخ به سؤالی درباره مش��کات کمبود آب شرب 
در استان اصفهان بیان کرد: متأسفانه در حال حاضر از آب 
چاه های سطح شهر در این زمینه استفاده می شود اما این 
میزان آب برای اس��تفاده مردم کافی نبوده و علت کاهش 
فش��ار آب، کمبودهای موجود در این زمینه است.نفری با 
اش��اره به طرح جامع مبارزه با آالیندگی در س��طح استان 
اظهار کرد: اقدامی در برنامه 5 س��اله شهرداری انجام شده 
و باید توسعه داده شود، طرح توسعه و گسترش فضای سبز 
غیر چمنی در سطح شهر بوده و ما باید دراین باره فضای سبز 
جنگلی را افزایش دهیم.وی بیان کرد: مبارکه شهری است 
که باالترین سرانه فضای سبز را در استان دارد اما همچنان 
نمی تواند آلودگی را رفع کرده و با آن مقابله کند و راه دیگر 
آن، استفاده از دانش جدید فیلترگذاری و کاهش آالیندگی 
 از س��طح ش��هر بوده که باید در این زمینه اقداماتی انجام

 دهیم.

کامران نجف زاده گفت: یک خبرنگار ارزشی باید مدافع منافع 
ملی باشد و در این راه قلم بزند.

کامران نجف زاده، روزنامه نگار و مجری خبری صداوسیما 
در سفر یک روزه خود به اصفهان ر تشریح هدف خود از سفر 
به این شهرستان اظهار کرد: نخستین هدف من از سفر به 
اصفهان، شرکت در همایش رسانه، تربیت وزندگی بود که به 
همت سازمان تفریحی، فرهنگی شهرداری این شهرستان و 
دیگر ارگان ها چون آموزش وپرورش و سازمان بسیج رسانه 
استان برگزارشده بود.وی که به عنوان سفیر طایی کودکان، 
س��المندان و بنیاد بیماران نادر نیز چند مدتی اس��ت که 

انتخاب شده، تصریح کرد: دومین هدف من از سفر به اصفهان 
یک بازدید سرزده از مراکز بهزیستی، شیرخوارگان و مراکز 

نگهداری سالمندان و کودکان بی سرپرست است.
نجف زاده: من اصفهان بودم یک اولویت بیشتر 

نداشتم، قلم برای احیای زاینده رود
نجف زاده، مج��ری برنامه خبری صرفاً جه��ت اطاع خبر 
۲۰:۳۰ در پاس��خ به س��ؤال خبرنگار فارس مبنی بااینکه 
چنانچه شما در صداوسیما و اصحاب رسانه اصفهان حضور 
داشتید، چه س��وژه ای برای شما اولویت داش��ت و در چه 
عرصه ای قلم می زدی��د، گفت: صرفاً جه��ت اطاع عرض 
می کنم که مسئله آب و احیای زاینده رود بحث بسیار مهمی 
است.وی تصریح کرد: البته نمی دانم که از کدام بُعد و زاویه 
می شود وارد بحث آب استان شد، ولی به خوبی می دانم که 
برای احیای زاینده رود و رفع مشکات بغرنج خشکسالی و 
کمبود آب در اصفهان صرفاً یک راه حل وجود دارد و آن نگاه 
کردن به این موضوع از دریچه منافع ملی است.این مجری 
فعال خبری صداوس��یما تأکید کرد: تا زمانی که یک نگاه 
کوتاه استانی داشته باشیم، موضوع زاینده رود حل نخواهد 
شد، چراکه مشکات و معضات و حواشی اطراف خشکی 

زاینده رود ملی است.
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»آهای خر س�وار برو، گاریچی برو، و...« این ها جمالتی است  که همه ما حداقل  گروه 
روزی چند بار در مسیر خانه و اداره از زبان رانندگان می شنویم و گاهی هم همین جامعه

جمالت باعث درگیرهای بیشتر و حتی منجر به قتل می شود.رانندگی در جامعه 
امروزی ما بیشتر ش�بیه میدان جنگ شده اس�ت یا مثل بازی های رایانه ای که باید مواظب باشی تا 

نسوزی.به هرحال اعصاب پوالدین می خواد و مرد جنگ!



اخبار کوتاهيادداشت

نوبرانه های پايیز از راه رسیدند
اگرچه هنوز 8 روز ب��ه آغاز ماه مهر باقی مان��ده اما بازار میوه 
این روزها رنگ و بوی پاییزی گرفته اس��ت و ردپای پرتقال، 
نارنگی و لیموشیرین را در بیشتر مغازه ها و میادین میوه و تره 
بار می توان دید.در این میان به دلیل ش��یوع موج جدیدی از 
سرماخوردگی در میان مردم، توجه آنها به خرید لیموشیرین 
و پرتقال که به میوه هایی مناسب بیماران هم معروف هستند، 
بیشتر شده اس��ت.البته ش��اید یکی از دالیل رغبت مردم به 
خرید این می��وه های نوبرانه پاییزی، قیمت مناس��ب آنها در 
مقایسه با برخی میوه های تابستانی باشد، به نحوی که قیمت 
هر کیلوگرم لیموشیرین هم اکنون در بازار و مغازه های سطح 
شهر نهایت تا 4800 تومان می رس��د و پرتقال نیز به قیمت 
5500 تا 6000 تومان عرضه می ش��ود، در حالی که قیمت 
برخی میوه های تابس��تانی همچون گالبی تا 8500 تومان و 
شلیل و هلو هسته جدا نیز گاها تا 7500 و حتی 8500 تومان 
هم می رسد.از سوی دیگر، مردم بر این باورند که قیمت میوه 

های تابستانی هنوز هم باال است .

 تکمیل پروژه سفید دشت از
 اولويت های فوالد مبارکه 

مدی��ر عامل ف��والد مبارک��ه اصفه��ان ب��ا تاکید ب��ر اینکه 
 اتمام پروژه ف��والد سفیددش��ت چهارمح��ال و بختیاری از

 اولویت های این شرکت اس��ت، گفت: با تنظیم برنامه زمان 
بندی عوامل اجرایی، تا پایان اسفند ۹۳ نصب تجهیزات واحد 
 احیای فوالد س��فید دش��ت، کامل و آماده راه اندازی خواهد 
ش��د.بهرام س��بحانی در جریان بازدید از طرح مجتمع فوالد 
سفید دش��ت، با تاکید بر اهمیت بومی سازی تجهیزات مورد 
نیاز این طرح، اظهار داشت: فوالد مبارکه اصفهان برای اتمام 
این پروژه در کوت��اه ترین زمان ممکن ت��الش خواهد کرد و 

امیدواریم منابع مالی پروژه نیز تامین شود. 
مدیر عامل فوالد مبارکه اصفه��ان از پیمانکاران واحد احیا و 
فوالد سازی خواست تا به روش کارشناسی، موانع و مشکالتی 
را که برای رس��یدن به ظرفیت باالی این پ��روژه وجود دارد 
برطرف کنند تا پروژه بتوان��د در زمان بهره برداری با حداکثر 

توان فعالیت کند. 
وی بیان داشت: عوامل مربوط و اجرایی، برنامه زمان بندی را 
به گونه ای تنظیم کنند که تا پایان اسفند ۹۳ نصب تجهیزات 
 واحد احیای فوالد س��فید دش��ت، کامل و آم��اده راه اندازی

 شود. 

مردم از کیفیت نان راضی نیستند
قائم مقام وزی��ر صنعت معدن و تجارت با اش��اره به اینکه نظام 
 اص��الح قیمت نان در دس��ت بررس��ی اس��ت، گفت: س��االنه
  ۱۱ هزار میلیارد توم��ان یارانه گندم از س��وی دولت پرداخت

 می شود.مجتبی خسرو تاج در ششمین دوره اجالس اتاق اصناف 
کشور گفت: مصرف کننده و نانوا در پی عدم تغییر قیمت نان در 

دو سال گذشته ناراضی هستند.
وی تصریح کرد:به دلیل اینکه در سال گذشته قیمت نان اصالح 
نش��ده کیفیت و اندازه نان دچار تغییر شده است که نارضایتی 

مصرف کننده را درپی داشته است.
وی با اش��اره به اینک��ه در فروردین ماه س��ال جاری حس��ین 
ش��ریعتمدار مش��اور رئیس جمهور خواس��تار افزایش قیمت 
به درس��تی ش��د، بیان کرد: همراهی اصناف در راستای عدم 
افزایش قیم��ت هوش��مندانه اس��ت.قائم مق��ام وزیر صنعت 
معدن و تج��ارت تأکید کرد: در راس��تای مش��کالت مالیاتی 
جلس��ه ای در چن��د روز آین��ده باعس��کری برگ��زار خواه��د 
شد.خس��روتاج در رابط��ه با ضعف مش��کل بودج��ه اصناف، 
اظهار کرد: به وزیر پیش��نهاد ش��ده از طری��ق افزایش قیمت 
 مش��کل ن��رخ پروان��ه کس��ب برخ��ی از نیازهای مال��ی رفع

شود.وی با بیان اینکه امید است تشکل های تخصصی اتاق اصناف 
تشکیل شود، گفت: در راستای ادامه تولید گندم در سال جاری 7 

میلیون تن گندم از کشاورز خریداری شده است.

 مديران پااليشگاه های عراق
 به پااليشگاه اصفهان آمدند 

مدی��ران و مس��ئوالن پاالیش��گاه های ال��دوره و بصره ع��راق به 
منظور کس��ب اطالعات در زمین��ه احداث واحدهای پاالیش��ی 
جدی��د از پاالیش��گاه اصفه��ان بازدی��د نمودند.در جری��ان این 
بازدی��د، مدیران پاالیش��گاه های عراق با مس��ئوالن پاالیش��گاه 
اصفه��ان در خص��وص چگونگ��ی به��ره گی��ری از توانمن��دی 
ش��رکت پاالیش��ی ای��ران و دریاف��ت اطالع��ات مرب��وط ب��ه 
 فرآین��د به��ره ب��رداری از پاالیش��گاه ه��ای جدید گف��ت و گو

 نمودند.کارشناسان پاالیشگاه اصفهان نیز پروژه های در حال اجرای 
شرکت و طرح جامع بهبود فرآیند و بهینه سازی را تشریح کردند.

طرح مذکور براساس برنامه های توسعه چهارم و پنجم کشور و با 
هدف ارتقاء کیفی و کمی محصوالت و رویکرد ویژه به اهداف زیست 
محیطی تدوین ش��ده و اجرای این طرح دس��تاوردهای عظیمی 
همانند کاهش خوراک )نفت خام ورودی( به میزان ۱5000 بشکه 
در روز و صیانت از این سرمایه ملی، بهره وری بیشتر فرآیند پاالیشی 
با تبدیل مواد سنگین و ته مانده برج ها به محصوالت با ارزش تر، 
کاهش نفت کوره، تولید سوخت پاک براساس استاندارد یورو5 را 

به دنبال خواهد داشت.

 واگذاری اينترنت پر سرعت
 در شاهین شهر و میمه

 رئیس اداره مخابرات شهرستان ش��اهین شهر و میمه گفت: 
اینترنت پرسرعت مخابرات در شاهین شهر و میمه به مشترکان 
این شهر واگذار شده است.مرتضی ربیع اظهار داشت: با اتمام 
عملی��ات طراحي ، نص��ب و راه اندازي DSLAM در س��طح 
مراکز شهر شاهین شهر امکان واگذاري ۱۱5۲ پورت اینترنت 
پرسرعت )ADSL ( به مشترکان فراهم شد. وی افزود: عملیات 
طراحي ، نصب و راه اندازي DSLAM چهار روس��تاي جهاد 
آباد ، کلهرود،حسن رباط و موته نیز به پایان رسیده و واگذاري 
اینترنت پرس��رعت به مشترکان آغاز ش��د. وی تصریح کرد: با 
توسعه DSLAM مرکز تلفن گز برخوار به میزان ۱0۲4 پورت 
 و مرکز تلفن میمه به می��زان ۱۹۲ پورت، واگ��ذاری اینترنت

 پر سرعت به متقاضیان این مراکز نیز آغاز شده است.
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مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 
با اشاره به اینکه عملیات تکمیل آزادراه کنارگذر شرق 
اصفهان در آینده نزدیک آغاز خواهد ش��د، گفت: از 
ابتدای امس��ال تاکنون ۱00 میلیارد تومان قرارداد 

روکش آسفالت در استان اصفهان منعقد شده است.
فرزاد دادخواه با اش��اره به اینکه اس��تان اصفهان به 
عنوان چهار راه حمل و نقل بار و مسافر ۱۱ هزار و 500 
کیلومتر راه کش��ور را به خود اختصاص داده اس��ت، 
اظهار داشت: اصفهان، استانی پهناور دارای جاذبه های 

گردشگری، صنایع بزرگ به عنوان چهارراه ترانزیت حمل و نقل بار و مسافر با دارا بودن ۱۱ هزارو 
500 کیلومتر راه معادل ۲5 هزار کیلومتر راه همسنگ از اهمیت خاصی برخوردار است. 

وی ب��ا بی��ان اینک��ه در ح��وزه س��اخت راه پروژه ه��ای مهم��ی در دس��ت اق��دام 
اس��ت، اظه��ار داش��ت: اح��داث بان��د دوم اردس��تان- اصفه��ان، بان��د دوم قلعه ش��ور- 
 رحیم آب��اد، بان��د دوم نیک آب��اد- حس��ن آباد و پروژه ه��ای مه��م دیگ��ر در ح��ال انج��ام 

است. 
همچنین عملیات تکمیل آزادراه کنارگذر شرق اصفهان در آینده نزدیک آغاز خواهد شد که با 
احداث و تکمیل این پروژه مهم ملی بار سنگین ترافیک آزاد راه نطنز - کاشان به جنوب کشور 

هدایت خواهد شد. 
دادخواه از رانندگان خواست با تماس ش��ماره گویای ۱4۱ و یا همراه 0۹۱۳۳۲88000 ضمن 
کسب اطالع از آخرین وضعیت راه ها، مشکالت و معایب موجود در جاده ها را اعالم تا برای رفع 

آن اقدام شود.

استاندار اصفهان با اش��اره به اینکه بانک ها جس��ارت بیشتری در دادن 
تسهیالت داشته باشند، گفت: در چند ماه قبل به سیستم بانکی استان 
اخطار داده و از آنها خواستم تا مشکالت خود را رفع کرده و مقررات خود 

را اصالح کنند.
رس��ول زرگرپور به دو اش��کال صندوق توسعه ملی اش��اره کرد و گفت: 
بخش خصوصی باید برای دریافت تس��هیالت به ای��ن صندوق طرحی 
 پیش��نهاد کند در حال��ی که تاکنون ای��ن بخش اس��تقبال خوبی از آن 

نکرده است. 
زرگرپور اشکال دوم را روابط، مقررات و بوروکراسی صندوق توسعه ملی 

عنوان کرد و بیان داشت: استان اصفهان ۲00 میلیارد تومان طرح به بانک 
های عامل برای استفاده از تسهیالت صندوق توسعه ملی داده اما هنوز 

درباره آن تصمیم گیری نشده است. 
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه این اس��تان پس از آذربایجان شرقی، 
رتبه دوم در جذب تسهیالت صندوق توس��عه ملی را دارد، افزود: با آنکه 
استان اصفهان صنعتی اس��ت اما نرخ رشد بیکاری این استان از متوسط 

کشور یک درصد باالتر است.
 وی با اشاره به اینکه یک هزار و ۱00 میلیارد تومان تسهیالت برای استان 
اصفهان تعیین شده است، اظهار داشت: سیستم بانکی فقط 650 میلیارد 

آن را قبول دارد که ابالغ شده است. 
زرگرپ��ور بی��ان داش��ت: در چند م��اه قبل به سیس��تم بانکی اس��تان 
اخط��ار دادم و خواس��تم تا مش��کالت خود را ح��ل و مق��ررات خود را 
 اصالح کنند و همچنین جس��ارت بیش��تری در دادن تسهیالت داشته

 باشند. 
وی اضافه ک��رد: ۲4۲ طرح ب��رای 650 میلی��ارد تومان تس��هیالت به 
سیس��تم بانک��ی معرف��ی ش��ده اس��ت ام��ا تاکن��ون ۹ درص��د ای��ن 
 تس��هیالت تصوی��ب ش��ده ام��ا ی��ک ری��ال ه��م پرداخ��ت نش��ده

 است. 
وی تاکی��د ک��رد: تس��هیالت بانک��ی ب��رای س��رمایه در گ��ردش ی��ا 
 س��رمایه گ��ذاری، از ن��ان ش��ب ب��رای م��ردم ای��ن اس��تان مهمت��ر

 است.

استاندار اصفهان:

ارائه تسهیالت بانکی برای سرمايه گذاری مهم است 
 آغاز عملیات تکمیل آزادراه کنارگذر

 شرق اصفهان

نماینده خانه کشاورز استان اصفهان در شورای مرکزی 
کشور گفت: مدیریت یکپارچه آب می تواند به خشکسالی 

زاینده رود پایان دهد.
نخس��تین جلس��ه ش��ورای هماهنگی و بررس��ی آب و 
حق آبه داران با حضور محمد صادقی نماینده خانه کشاورز 
در شورای مرکزی کش��ور، مدیران خانه کشاورز استان، 
مس��ئوالن کمیته های پنج گانه و مدیران ارشد بعضی از 
ادارات و مدیریت ش��هری با هدف افزایش همکاری های 
درون سازمانی و بررسی مشکل آب زاینده رود برگزار شد.

نماینده خانه کشاورز استان اصفهان در شورای مرکزی 
کشور در این جلسه با تأکید بر نقش و اهمیت ترویج در 
فرآیند توسعه کشاورزی، اظهار کرد: در حال حاضر شاهد 
تالش مجدانه مس��ئوالن و نمایندگان استان در مجلس 
شورای اس��المی و اس��تاندار برای تقویت شأن و جایگاه 
ترویج و ایجاد تغییرات س��اختاری در راس��تای افزایش 

اثربخشی فعالیت های آموزشی و ترویجی هستیم.
وی افزود: بای��د از طریق آم��وزش عوامل پش��تیبان و 
حمایت کنن��ده کش��اورز، کارای��ی خدمات رس��انی به 
کش��اورزان را ارتقا داده و از طریق تقوی��ت محتوا و نوع 
رسانه های آموزش��ی، کش��اورزان را در جریان آخرین 
یافته ها و دانش جدید ق��رار دهیم.صادقی با بیان اینکه 
مشکالت بسیاری پیش روی کش��اورزان است، تصریح 
کرد: در ح��ال حاضر کمک های بس��یاری ب��رای حفظ 

آبروی این عزیزان صورت گرفته و تفاوت ما با بسیاری از 
شهروندان ریشه دار بودن این عزیزان در آب و خاکشان 
است.وی با اشاره به اینکه زمین خشک هم ارزشی برابر 
طال دارد، تأکید کرد: نمی توان گفت که شرایطی که در 
حال حاضر به آن دچار هستیم خواست خدا بوده است؛ 
بلکه خداوند به ما توان همبستگی داده و مفتخر هستیم 
که به عنوان خدمتگزار کش��اورزان در جمع آنها بوده و 

هستم.
دبیرکل خانه کشاورز استان اصفهان ادامه داد: امیدواریم 
بتوانم با همت دوستان و یاری خداوند، قدم های مناسبی 
به صورت س��اختاری و زیربنایی برداریم و مانند گذشته 

مقطعی صحبت نکنیم.وی با توجه به ضایع شدن حقوق 
مردم زحمتکش و با نجابت قشر کشاورز و نادیده گرفتن 
حقوق آنان، بیان کرد: همه ج��ای مملکت از یارانه های 
مترو و حمل و نقل اس��تفاده می کنند، اما هیچ کشاورز 
و دامدار روس��تایی از ای��ن امکانات برخوردار نیس��ت و 
امیدواریم دولت در شناخت مشکالت این عزیزان توجه 
ویژه ای داشته باشد.صادقی یادآور شد: زاینده رود شریان 
حیاتی چند استان است و به علت بی تدبیری امروز این 
شریان حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تهدید 
واقع شده اس��ت.وی عنوان کرد: برداش��ت بی حساب و 
کتاب آب در باالدس��ت مهم ترین عامل خش��ک شدن 

زاینده رود در پایین دست شده است و مدیریت یک پارچه 
می تواند به ای��ن بی نظمی پایان دهد.سرپرس��ت رفاه و 
هماهنگی خانه کشاورز استان اصفهان نیز در این مراسم 
گفت: با توجه به کاهش تولیدات محصوالت کشاورزی 
و خس��ارات خشکس��الی در س��ال جاری، باید وام های 
کش��اورزانی که توان پرداخت وام خود را در موعد مقرر 
ندارند، استمهال شود. حس��ین احمدی  اظهار کرد: باید 
تالش کنیم تا با تبدیل منابع انسانی به سرمایه ای انسانی 
متخصص و توانا بس��تر مناس��ب برای توسعه کشاورزی 
را فراهم کنیم.وی اف��زود: با توجه ب��ه کاهش تولیدات 
محصوالت کش��اورزی و خسارات خشکس��الی در سال 
جاری، باید وام های کش��اورزانی که ت��وان پرداخت وام 
خود را در موعد مقرر ندارند، اس��تمهال شود.سرپرست 
رفاه و هماهنگی خانه کش��اورز اس��تان اصفهان تصریح 
کرد: به دنبال تس��ریع و روان سازی اس��تمهال وام های 
بانکی در بخش کشاورزی هستیم و همچنین برای حل 
مشکل بیمه کشاورزان استان، تمام تالش خود را به کار 
می گیریم.وی ادامه داد: امیدواریم مس��ئوالن استانی به  
 ویژه اس��تاندار، نماینده ولی فقیه در اس��تان، مدیریت

 جهاد کش��اورزی و مدیریت بحران استان، فرمانداری و 
نمایندگان محترم مجلس از عنای��ات ویژه دولت تدبیر 
و امید در زمینه حل مش��کل آب زاین��ده رود بی نصیب 

نمانند.

نماينده خانه کشاورز استان اصفهان در شورای مرکزی کشور: 

ترويج و آموزش در بخش کشاورزی يک نیاز اساسی

همین که می گوییم کش��ور خش��ک و کم آبم��ان، گویی 
کلید ماج��را را می دانی��م و علت بحرانی ش��دن بی آبی را 
بیان کرده ایم؛ اما افس��وس که گزاره ای تا این اندازه مهم 
در سال های گذشته فراموش ش��ده تا نتیجه آن اتفاقاتی 
شگرف باشد؛ از کشت محصوالتی چون برنج تا دایر کردن 
صنایعی که آب می خورند و...حکایت کارون و زاینده رود، 
حکایت عجیبی است که در کم آبی و خشک شدنشان به 
قدر یک ملت می توان درس عبرت یافت؛ اما افس��وس که 
چه در گذش��ته و چه در حال، هرگز تالش��ی برای درس 
گرفتن از این وقایع مهم انجام نداده ایم.خشکس��الی چند 
ساله در کشورمان که بر اثر کاهش بارندگی های یک سال 
اخیر، بحران کم سابقه آب را در سرزمین مان پدید آورده، 
در حالی به روزه��ای اوج خود نزدیک می ش��ود که هنوز 
نشانه های خوبی از درک آن نزد مسئوالن نمی توان یافت. 
ذخیره آب پش��ت س��دهایی که آب بسیاری ش��هر ها را 
تأمی��ن می کنند، ب��ه پایین ترین حد خود در س��ال های 
گذشته رس��یده و در برخی مناطق این قدر بی آبی مردم 
را در فش��ار و زحمت انداخته که دولتمردان توزیع آب با 

تانکر را در دس��تور کار قرار داده  و در س��طوح کالن تر، از 
تصویب بودجه های میلیاردی برای مقابله با بحران آب خبر 
می دهند؛ اما آنچه مردم از اوضاع می بینند، به شیوه مدارا 
شباهت بیشتری دارد تا تدبیر کارآمد و سریع برای پشت 

سر گذاشتن بحران! 
اما چرا زاینده رود عریض و پر آب و کارون خروشان که عبور 
از آن در زمان جنگ تحمیلی ب��رای مدافعان و مهاجمان 
س��خت ترین بخش عملیات بود، به این روز افتاده اند؟ در 
پاسخ به این پرس��ش، برخی انتقال های آب از این رود ها، 
برخی سدهای دایر شده در طول مسیر این دو رود و برخی 
هم گس��ترش کش��اورزی در مجاورت این بزرگ  رود ها را 
دلیل می دانند که شاید گفته ش��ان تا اندازه ای هم درست 
باش��د. از این روی می گوییم شاید این استدالل ها درست 
باشد که با کمال تأسف، هنوز نموداری از چگونگی مصرف 
آب این رود ها منتش��ر نش��ده تا با اتکای ب��ه آن بتوانیم 
این اس��تدالل ها را پذیرفته یا رد کنیم و ب��ه ناچار باید به 
احتماالت بس��نده کنیم. این در حالی است که اگر چنین 
نموداری در دست باشد، خواهیم توانست سهم آب شرب 

هم وطنانی را که از این رود ها زندگی شان جاری است، جدا 
کرده و با برنامه ریزی هایی که انجام خواهیم داد، چاره ای 
بیندیشیم که باقی مانده آب رود ها عادالنه   تقسیم شده و 
اقناع عموم را به هم��راه آورد؛ راهکاری که میان اهل علم، 
آبخیزداری نامیده می شود و جای خالی آن، داستان تلخی 
است که کشور خش��ک و کم آبمان در بسیاری نقاط با آن 

روبه روست. 
کافی است به اش��تباهی که در اثر نبود نظارت مسئوالن 
در سال های گذش��ته رقم خورده و کش��ت امثال برنج در 
اس��تان های کم آب ماحصل آن اس��ت، دق��ت کنیم تا به 
ضرورت تغییر این کشت ها با اس��تحصال محصوالتی که 
با کم آبی سازگارند برس��یم و امید داشته باشیم با چنین 
رویکردی بتوانیم در س��ال های آتی، با توان بیش��تری به 

مقابله با خشکسالی برویم.
بی  گم��ان این بخ��ش ماج��را مانن��د برگردان��دن آب از 
 کشاورزی به مصرف شرب مردم ساده نیست، زیرا صنایع 
مصرف کننده آب، س��ال های س��ال پیش ب��ا بی تدبیری 
تمام در یکی از کم آب ترین نقاط س��رزمینمان بنا شده و 
این قدر در سالیان سال گسترش یافته که شاید جابجایی 
کاملشان نش��دنی باش��د. اینجاس��ت که باید از خودمان 
بپرس��یم آیا دایر ب��ودن ای��ن صنایع از جان ش��هروندان 
مهم تر اس��ت؟ آیا نمی توان از پیامدهای منفی کارش��ان 
 کاست یا دست کم بخشی از زیرمجموعه های آن را جابجا

 کرد؟ 
پاسخ به این پرسش ها به نظر سهل و ممتنع است؛ از این 
روی که می دانیم بحران بی آبی در س��ال های پیش روی 
وسعت خواهد یافت و خواه ناخواه و بناچار به آنجا خواهیم 
رسید که تعطیلی این صنایع به نفع مصرف آب شرب مردم 
رقم بخورد و از س��وی دیگر، طرح های��ی مانند جابجایی 
پایتخت یا انتقال آب از دریاهای ش��مال و جنوب کش��ور 
برای تأمین آب ش��رب را به یاد می آوریم که هم مدافعان 
زیادی دارند و هم امثال نمایندگان مجلس، سال هاس��ت 

پیگیر اجرایشان هستند. 
با این یادآوری ها س��خت نیس��ت نتیجه بگیری��م انتقال 
صنایعی که در مصرف آب، به غول های آبخور قابل تشبیه 
هستند، هر چقدر هم س��خت باش��د، به اندازه جابجایی 
پایتخت یا آب رس��انی از دری��ای خزر به کوی��ر مرکزی 
سخت نیست، به ویژه آنکه ضرورت اجرای چنین طرحی 
 بیش��تر از همیش��ه، نمودار ش��ده و به وضوح خودنمایی

 می کند!

تدبیر بهتر است يا حسرت ؟ 

شریان حیات مرکز ایران ناجی می خواهد 
تعیین نرخ بیمه شخص ثالث

براساس قیمت خودرو خالف 
است

رئیس کل بیمه مرکزی ایران با اعالم اینکه تعیین 
قیمت بیمه شخص ثالث توسط شرکت های بیمه بر 
اساس قیمت خودرو خالف است و قوانین و مقررات 
این اجازه را به ما نمی دهد، گفت: تمام تالش مان 
را برای حذف مالیات بر ارزش افزوده بیمه شخص 
ثالث انجام می دهیم.محمدابراهیم امین در مورد 
تعیین نرخ بیمه شخص ثلث بر اساس قیمت خودرو 
توس��ط برخی ش��رکت های بیمه گفت: براساس 
ضوابط و مقررات بیمه ای نرخ بیمه ش��خص ثالث 
هیچ ارتباطی با قیمت خودرو ندارد و طبق اصالح 
قانون بیمه شخص ثالث مصوب س��ال 87 و آئین 
نامه ماده 8 قانون، چارچوب قیمت گذاری شخص 
ثالث بر اساس نوع خودرو و کاربری آن است.رئیس 
کل بیمه مرکزی ایران با بیان اینکه تخفیفات هم 
بر اساس عدم خس��ارت خودرو، س��ابقه و پرونده 
بیمه ای اس��ت و ارتباطی بین تعیین حق بیمه با 
قیمت خودرو وج��ود ندارد، افزود: اینکه ش��رکت 
های بیمه، نمایندگی ها یا شعب دست به این اقدام 
بزنند، تخلف اس��ت و از مردم می خواهیم که به ما 

گزارش بدهند. 
وی همچنی��ن از ایجاد س��امانه ای ب��رای دریافت 
و رس��یدگی به ش��کایت های صنعت بیم��ه در هر 
زمین��ه ای در ارتب��اط ب��ا عملک��رد نماین��دگان 
و کارگ��زاران بیمه و رس��یدگی و پاس��خ ب��ه آنها 
و همچنی��ن انطباق این س��امانه با س��امانه درونی 
ش��رکت های بیمه خب��ر داد.رئیس ش��ورای عالی 
صنعت بیمه اضافه کرد: حق بیم��ه های خودروها 
در جدولی توس��ط بیمه مرکزی ابالغ ش��ده است 
و نمایندگی ها و ش��رکت های بیم��ه موظفند که 
آن را در مع��رض دی��د مراجعان قرار دهن��د. البته 
امکان چک کردن قیمت بیمه نامه از طریق سایت 
های ش��رکت های بیمه وجود دارد.وی خاطرنشان 
 ک��رد: تعیین قیم��ت بیمه ش��خص ثالث توس��ط

 شرکت های بیمه بر اس��اس قیمت خودرو خالف 
است و قوانین و مقررات این اجازه را به ما نمی دهد.

امین همچنین در مورد حذف مالیات بر ارزش افزوده 
از بیمه شخص ثالث اظهار داشت: این موضوع باید 
در تعامل و ارائه گزارش و رونداصالح قانون مالیات در 
نظر گرفته شود و اگر اصالح قانون در دستور کار باشد 

ما هم تالشمان را در این زمینه انجام خواهیم داد.



یادداشت

جمعی از فعاالن حوزه ادبیات، فرهنگ، هنر، رسانه و ورزش، با حضور در بیمارستان از 
حضرت آیت اهلل خامنه ای عیادت کردند.  ازجمله هنرمندان و ورزش��کارانی که در این 
دیدار حضور داشتند می توان به نام هایی چون؛ ناصر فیض، مهدی قزلی، فاضل نظری، 

رضا امیرخانی، بهداد سلیمی، مسعود ده نمکی و.. اشاره کرد.
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جمعی از هنرمندان و ورزشکاران به عیادت رهبر انقالب رفتند
هفتیادداشت

برگزاری بیست ششمین جشنواره 
تئاتر استان در فرشچیان   

بیست ششمین جش��نواره تئاتر اس��تان اصفهان  از بیست و 
چهارم تا بیست و هفتم شهریورماه در مجتمع فرهنگی هنری 
استاد فرش��چیان برگزار می ش��ود .» کثیف می کنم دنیا را با 
پاهایم « ب��ه کارگردانی صادق فرهمن��د ، » صبحانه ای برای 
ایکاروس « به کارگردانی ش��ایان فی��روزی ،» تقاطع زمین و 
آس��مان « به کارگردانی ابوالفضل ش��ریفی ، » مرگ در پاییز 
 « به کارگردانی رادمهر کش��انی ، » سه روایت از مردن در یک 
مه آلود « ب��ه کارگردانی محس��ن احمدی نیک ، » زیر س��م 
س��توران « به کارگردانی ک��ورش ش��مس ، » کوصالن « به 
کارگردانی سید جواد نوریان ، » بنیان « به کارگردانی حسین 
عبداله��ی ، » تقاطعی در کهکش��ان « ب��ه کارگردانی پیمان 

کریمی از نمایش هایی است که روی صحنه می رود.
 اختتامیه بیس��ت ششمین جش��نواره تئاتر اس��تان اصفهان  

پنج شنبه مورخ93/6/27 ساعت 20 برگزار می شود .

راه یابی مستند »زندگی شاید همین 
باشد« به جشنواره پروین اعتصامی

مستند »زندگی شاید همین باش��د« از آران و بیدگل به بخش 
مسابقه جشنواره بین المللی پروین اعتصامی راه یافت.

 رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی آران و بیدگل اظهار داشت: 
این مستند به تهیه کنندگی و کارگردانی سید مهدی موسوی 
مستندساز صاحب سبک این شهرستان و برنده چندین جایزه 
ملی در ساخت مستند تولیدشده است.میثم نمکی افزود: این 
مستند برش��ی از زندگی یک خانواده آران و بیدگلی است که 
هشت نفر از اعضای آن ناشنوا و کم شنوا هستند.وی تصریح کرد: 
مستند 25 دقیقه ای زندگی ش��اید همین باشد در بهار امسال 
در این شهرستان تولید و ضبط شده است.سید مهدی موسوی 
مستندساز و فیلم ساز آران و بیدگلی، پیش ازاین نیز رتبه نخست 
بخش فیلم مستند جشنواره عمار را به دست آورده استجشنواره 
پروین اعتصامی در دو بخش مل��ی و بین المللی از دیروز  تا 28 

شهریور در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

گالری طراحی و نقاشی هنرجویان 
فرهنگسرای دهخدا

مجموعه ای از آثار طراحی و نقاش��ی هنرجویان فرهنگسرای 
دهخدا در کتابخانه مرکزی اصفهان در حال برگزاری است.

مدیر این فرهنگس��را گفت: در این نمایش��گاه بیش از 50 اثر 
نقاش��ی از 50 هنرجوی این فرهنگس��را در دو مقطع سنی 7 
تا 14 سال و 14 س��ال به باال در معرض تماشای عالقه مندان 
قرارگرفت��ه اس��ت.عالقه مندان می توانن��د جه��ت بازدید از 
ای��ن نمایش��گاه، از 22 لغایت 27 ش��هریورماه، از س��اعت 9 
صبح الی 1 و 4 بعدازظهر الی 8 به گالری ش��ماره 1 کتابخانه 
 مرکزی اصفه��ان، واق��ع در خیابان ب��اغ گلدس��ته مراجعه

 نمایند.

مسئول امور بازرگانی انتشارات 
کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوان��ان گفت: متأس��فانه 
بسیاری از ناشران قیمت های 
کاذب و بیش از قیمت واقعی بر 
کتاب های خود قرار می دهند 
که این امر با توجه به وضعیت 
اقتصادی خانواده ه��ا در عدم 
استقبال مردمی از خرید کتاب 

بسیار تأثیرگذار بوده است.
حس��ن رضای��ی زاده اظه��ار 
پ��رورش  کان��ون  داش��ت: 
فک��ری ک��ودکان و نوجوانان 
ب��ا 400 عنوان کت��اب در این 
نمایشگاه ش��رکت کرده است 
که 60 عنوان از ای��ن کتاب ها 
 چاپ جدید در س��ال 93 بوده 

است.
وی افزود: این انتشارات دارای 
دو هزار عنوان کتاب اس��ت اما 
تنها 20 مترمرب��ع غرفه به این 
انتش��ارات اختص��اص داده اند 
که در ش��أن چنین انتشاراتی 
نیس��ت و ما بر این مبنا مجبور 
ش��دیم برخی کتاب هایمان را 

زیر میزها قرار دهیم.
بازرگان��ی  ام��ور  مس��ئول 
انتش��ارات کان��ون پ��رورش 
فک��ری ک��ودکان و نوجوانان 
با اش��اره به اینک��ه باوجوداین 
مسائل استقبال و خرید از این 
غرفه خ��وب بوده اس��ت، بیان 
داش��ت: از دیدگاه بس��یاری از 
ناش��ران ش��رکت کننده در 
نمایش��گاه زمان این نمایشگاه 
مقارن بازمان خری��د مدارس 
و مسافرت های آخر تعطیالت 
است  و زمان مناس��ب به نظر 

نمی رسد.
وی ادام��ه داد: همچنی��ن 
تبلیغات ک��م و نامناس��ب در 
سطح ش��هر مهم ترین ضعف 

نمایش��گاه کت��اب اصفهان در 
س��ال جاری اس��ت که سبب 
ش��ده اس��تقبال مردم��ی از 
این نمایش��گاه ب��ه دلیل عدم 
 اطالع رس��انی کاف��ی، ان��دک

 باشد.
رضای��ی زاده ادام��ه داد: البته 
امس��ال  نمایش��گاه  زم��ان 
مناسب تر از سال های گذشته 
اس��ت اما برای سال های آینده 
بهتر است اوایل ماه اختصاص 
داده شود تا خانواده ها با حقوق 
دریافت ماهانه خ��ود با خیال 
آس��وده تری به نمایشگاه گام 
بگذارند و البته با توجه به تمامی 
ش��اخص ها به نظر می رس��د 
مهرماه یا آبان ماه برای این امر 

مناسب تر باشد.
وی در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه 
مش��کالت نمایش��گاه کتاب 
امس��ال تصریح کرد: تبلیغات 
کم و نامناس��ب در سطح شهر 
مهم تری��ن عامل��ی اس��ت که 
موجب استقبال کم از نمایشگاه 
کتاب امسال ش��ده است و این 
مهم تری��ن ضعف نمایش��گاه 
بود که صدای تمام ناش��ران را 

درآورده است.
بازرگان��ی  ام��ور  مس��ئول 
انتشارات کانون پرورش فکری 
 کودکان و نوجوان��ان درزمینه

 قیمت گران کت��اب و تأثیر آن 
در عدم استقبال مردم از خرید 
کتاب گفت: ای��ن تذکر را الزم 
می دانم که ناش��ران باید حق 
مردم  را درزمینه ش��مار کتاب 
رعای��ت کنند به ای��ن معنا که 
نباید تیراژ چاپ های اول را کم 
قرار دهند و در چاپ های بعدی 
به بهانه هزینه ها، نوسان قیمت 
و چاپ جدید کتاب  قیمت ها را 

گران کنند.

  رئیس سازمان بسیج هنرمندان اس��تان اصفهان از 
اکران فیلم های منتخب سیزدهمین جشنواره فیلم 
مقاومت در 21 شهرستان اس��تان اصفهان در هفته 
دفاع مقدس خبر داد.حسین الهی دوست درنشست 
ستاد اس��تانی س��یزدهمین جش��نواره بین المللی 
فیلم مقاومت در اصفهان با اش��اره ب��ه فرمایش مقام 
معظم  رهبری درزمینه هنر فیلم »کس��انی که امروز 
مشغول کار و فعالیت در عرصه فیلم های با مضامین 
انقالبی و دفاع مقدس هس��تند واقع��اً در حال جهاد 
هستند«ضمن تشکر از کلیه زحمت کشان این عرصه 
و با اشاره به اهمیت و قابلیت جشنواره بین المللی فیلم 
مقاومت گفت:  فیلم و سینما توانایی بالقوه درمعرفی 

فرهنگ،تمدن و اعتقادات ناب ملت ایران اس��ت که 
باید از آن بهره برداری شود که کشف و بیان هنرمندانه 
هریک از این اتفاق��ات و حوادث می توان��د در تغییر 
سرنوشت انسان ها مفید باش��د.رئیس سازمان بسیج 
هنرمندان اصفهان ادام��ه داد: اگر صاحب��ان قلم به 
میدان بیایند و به زیبایی  هرچه تمام تر در این عرصه 
قلم فرس��ایی کنند و فیلم س��ازان هم با بهره گیری از 
فنون و فن های فیلم آن را به اثر شاخص تبدیل کنند، 
می تواند بسیار مفید باشد که جش��نواره بین المللی 
فیلم مقاومت حرکتی ارزش��ی برای ایجاد انگیزه در 
این حوزه شده اس��ت. وی بابیان ظرفیت های فراوان 
بس��یج در تمامی عرصه های فرهنگی وهنری افزود: 

بسیج ازجمله نهادهای مقدسی است که در تمام نقاط 
کشور حضور مؤثر دارد و اس��تفاده از این ظرفیت ها 
در امر فرهنگ و هن��ر می تواند در رش��د و بالندگی 
فرهنگ اصیل اسالمی مفید به فایده باشد.الهی دوست 
تصریح کرد: فیلم های برگزیده سیزدهمین جشنواره 
بین المللی فیل��م مقاومت با همکاری س��ازمان های 
بسیج طالب روحانیون،دانش��جویی و دانش آموزی 
در 21 شهرستان های اس��تان اصفهان، اکران خواهد 
ش��د که عالقه مندان می توانندبه ص��ورت رایگان به 
تماشای این فیلم ها بنش��ینند.رئیس سازمان بسیج 
هنرمندان اصفهان اظهار داشت: این جشنواره باهدف 
آشنایی با آثار جدید س��ینمایی دفاع مقدس،انقالب 
اسالمی و پاسداشت حماسه های دفاع مقدس و ایجاد 
تعامل و ارتباط بیش��تر دس��ت اندرکاران سینمایی 
کش��ور،هنرمندان،مردم و مسئوالن اس��تانی برگزار 
می ش��ود.وی  در پایان گف��ت: هیچ گونه محدودیتی 
برای پخش و اکران فیلم در شهرستان ها وجود ندارد 
و درصورتی که هر نقطه ای از کشور در رده های بسیج 
و س��پاه آمادگی الزم برای اکران فیلم وجود داش��ته 
فیلم در اختی��ار آن ها قرار می گیرد ت��ا هم وطنان در 
دورترین نقاط کشور بتوانند ش��اهد و ناظر برگزاری 

جشنواره باشند.
الزم به ذکر است؛سیزدهمین جشنواره فیلم مقاومت 
بارویک��رد مقاومت،بصیرت و ش��کوفایی در س��طح 
بین المللی،کش��وری واس��تانی در 419 شهر کشور 
با ت��الش انجمن س��ینمایی انقالب و دف��اع مقدس 

برگزارمی شود.

رئیس سازمان س��ینمایی در مراس��م روز ملی سینما از 
تغییرات سیاست های جدید سی و سومین جشنواره فیلم 
فجر و همچنین افتتاح حساب ویژه صندوق بیکاری اهالی 
سینما خبر داد.حجت اهلل ایوبی رئیس سازمان سینمایی 
که در مراسم روز ملی سینما گفت: خوشحال و خوشوقت 
هستم که سینما هم به تقویم ملی کشور برگشته و هم به 
سبد خانوار ایرانی اضافه شده است.وی افزود: خوشحالم 
از اینکه خانه س��ینما در چنین روزی بازگشایی شد که 
الزم است که پیامدهای بس��ته شدن و بازگشایی مجدد 

خانه سینما بررسی اس��ت.ایوبی ادامه داد: خوشحالم از 
اینکه جشن های خانه سینما با همدلی و یاری همه اهالی 
سینما برگزار شد.رئیس س��ازمان سینمایی خاطرنشان 
کرد: دوران مس��ئولیت ما با طوفان و مشقت فراوان آغاز 
شد ولی خوشحالیم که به آرامش��ی نسبی و البته پایدار 
رسیده است اگر دس��تاوردی ایجادش��ده است مرهون 
مدیریت هوشمندانه وزیر ارش��اد بوده و اگر قصوری هم 
صورت گرفته اس��ت از جانب من اس��ت.رئیس سازمان 
س��ینمایی افزود: از معاونین و مؤسسات مختلف که من 

آن ها را کاروان سینمای امید می نامم تشکر می کنم که با 
تمام عشق در جهت اعتالی سینمای کشور در حال تالش 
هستند. فضای سینمای امروز در مقایسه با سال گذشته 
نویدبخش روزهای خوشی را می دهد.ایوبی تأکید کرد: 
آغاز به روزرسانی صنعت س��ینمای ایران، فاصله گرفتن 
از مدیریت کهنه و رویکرد جدید و نو به مدیریت سینما،  
تعامل اهالی س��ینما و اعتماد متقابل بی��ن هنر و دولت 
ش��کل گرفته اس��ت که همه این ها نویدبخش روزهای 

خوش است.

اکران فیلم های منتخب سیزدهمین جشنواره فیلم مقاومت

صندوق بیکاری اهالی سینما به زودی افتتاح می شود
ایجاد تغییرات جدید در سیاست های فجر سی وسوم

 آشنایی با آثار جدید سینمایی دفاع مقدس در21 شهرستان استان 
 تأثیر قیمت های کاذب کتاب بر

 فرهنگ کتاب خوانی 

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

مفاد آرا  
611 آگهی موضوع ماده 3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی 
فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  هیات  صادره  آراء  برابر 
لذا  است  متقاضیان محرز گردیده  مالکانه  میمه تصرفات  ثبت  در  سند رسمی مستقر 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح ذیل جهت اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتی که افراد نسبت به صدور سند متقاضیان 
اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد و امالک میمه ارائه و پس از اخذ رسید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضائی تسلیم نمایند :
براتعلی  فرزند  علیرضا  فاطمه  خانم   1393603020200000064 شماره  رای   -1
شناسنامه شماره 33270 کاشان به شماره ملی 1260322815 ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 295 متر مربع قسمتی از پالک 11/7873 واقع در وزوان خریداری از مالک 

رسمی بانو خانم علیرضا 
غالمحسین  فرزند  حیدری  عصمت  خانم   1393603020200000145 شماره  رای   -2
شناسنامه شماره 64 میمه به شماره ملی 6229870770 ششدانگ یک باب مغازه به 
مساحت 41/90 متر مربع قسمتی از پالک 1/8493 واقع در میمه خیابان انقالب اسالمی 

خریداری از مالک رسمی غالمحسین حیدری 
3- رای شماره 1393603020200000168 آقای داود فریدونیان فرزند جعفر شناسنامه 
شماره 45 میمه به شماره ملی 6229960303 ششدانگ یک باب انباری و زمین محصور 
متصل به آن به مساحت 429/57 متر مربع قسمتی از پالک 26/1469 واقع در ونداده 
خریداری مع الواسطه از مالکین رسمی غالمحسین فریدونیان و زینب خاتون فریدونیان 
جعفر  فرزند  فریدونیان  حسنعلی  آقای   1393603020200000169 شماره  رای   -4
زمین  قطعه  ششدانگ   6229795035 ملی  شماره  به  میمه   2082 شماره  شناسنامه 
پالک  از  قسمتی  مربع  متر   409/22 به مساحت  تو  در  تو  انباری  باب  دو  و  محصور 
فریدونیان و زینب  مالکین رسمی غالم رضا  از  26/1469 واقعه در ونداده خریداری 

خاتون فریدونیان 
5- رای شماره 1393603020200000170 خانم زهرا بیگم میرزائیان فرزند حسینعلی 
به  خانه  باب  یک  6229929716 ششدانگ  ملی  مشاره  به  میمه   51 شناسنامه شماره 
جوی  دشت  ونداده  در  واقع   26/2396 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   525/80 مساحت 

درازیان خریداری از مالک رسمی آقای حسن مشهدی امین 
حسینعلی  فرزند  مشرفی  قاسم  آقای   1393603020200000171 شماره  رای   -6
شناسنامه شماره 1819شهریار به شماره ملی 4910479449 ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 505/10 متر مربع قسمتی از پالک 26/1241 واقع در ونداده خریداری از مالک 

رسمی کوکب سلطان فرزانه 
عباسعلی  فرزند  مختاری  آقای حسینعلی   1393603020200000172 شماره  رای   -7
شناسنامه شماره 70 میمه به شماره ملی 6229818655 ششدانگ یک باب انبار و زمین 
محصور متصله به مساحت 24/94 متر مربع قسمتی از پالک 1/1671 واقع در میمه 

خیابان هاتف کوچه اول خریداری از مالک رسمی عباسعلی مختاری 
عباسعلی  فرزند  مختاری  آقای حسینعلی   1393603020200000173 شماره  رای   -8
انباری و  شناسنامه شماره 70 میمه به شماره ملی 6229818655 ششدانگ یک باب 
زمین محصور متصله به مساحت 95/92 متر مربع قسمتی از پالک 1/1668 واقع در 

میمه خیابان هاتف کوچه اول خریداری از مالک رسمی عباسعلی مختاری 
عباسعلی  فرزند  مختاری  حسینعلی  آقای   1393603020200000174 شماره  رای   -9
انباری و  شناسنامه شماره 70 میمه به شماره ملی 6229818655 ششدانگ یک باب 
میمه  در  واقع   1/1670 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   109/04 مساحت  به  متصله  زمین 

خیابان هاتف کوچه اول خریداری از مالک رسمی عباسعلی مختاری 
10- رای شماره 1393603020200000175 آقای محمد رضا کریم فرزند غالم رضا 
به  خانه  باب  یک  6229962853 ششدانگ  ملی  به شماره  میمه   35 شناسنامه شماره 
مع  خریداری  ونداده  در  واقع   26/2389 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   700/68 مساحت 

الواسطه از مالک رسمی حسین بزرگی 
11- رای شماره 1393603020200000178 آقای اصغر طهماسبی فرزند حیدر علی 
به  خانه  باب  یک  6229955660 ششدانگ  ملی  شماره  به  میمه   45 شناسنامه شماره 

مخابرات  خیابان  ونداده  در  واقع   26/2379 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   668 مساحت 
خریداری مع الواسطه از مالک رسمی داود عادل 

سید  فرزند  موسویان  رضا  سید  آقای   1393603020200000179 شماره  رای   -12
جعفر شناسنامه شماره 11 میمه به شماره ملی 6229944804 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه و زمین متصل به مساحت 1165/30 متر مربع قسمتی از پالک 

26/1185 واقع در ونداده خیابان گلزار خریداری از مالک رسمی عباسعلی زال بیک 
فرهاد  فرزند  داروغه  جهانگیر  آقای   1393603020200000180 شماره  رای   -13
از  مشاع  دانگ  سه   0046771115 ملی  شماره  به  تهران   2803 شماره  شناسنامه 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 1165/30 متر مربع قسمتی از پالک 26/1185 واقع 

در ونداده خیابان گلزار خریداری از مالک رسمی عباسعلی زال بیک 
14- رای شماره 1393603020200000181 آقای سعید ثابتی فرزند فرهاد شناسنامه 
شماره 2087 میمه به شماره ملی 6229795086 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
204/15 متر مربع قسمتی از پالک 26/2368 واقع در ونداده خیابان مخابرات خریداری 

مع الواسطه از مالک رسمی حاجی بهرامیان 
باال شناسنامه  فرزند  ثابتی  فرهاد  آقای  رای شماره 1393603020200000182   -15
مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ   6229930854 ملی  شماره  به  میمه   35 شماره 
367/48 متر مربع قسمتی از پالک 26/2368 واقع در ونداده خیابان مخابرات خریداری 

از مالک رسمی حاجی بهرامیان 
16- رای شماره 1393603020200000183 خانم شهربانو راستی فرزند غالمحسین 
به  خانه  باب  یک  6229857235 ششدانگ  ملی  به شماره  میمه   14 شناسنامه شماره 
از پالک 11/2349 واقع در وزوان خیابان مسجد  مساحت 164/63 متر مربع قسمتی 

الرسول در ازاء مالکیت مشاعی خریداری شده 
مسعود  فرزند  بزرگی  کریم  آقای   1393603020200000184 شماره  رای   -17
به  خانه  باب  یک  6229952513 ششدانگ  ملی  به شماره  میمه   48 شناسنامه شماره 
مسجد  کوی  ونداده  در  واقع   26/2281 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   481/24 مساحت 
خریداری مع الواسطه از مالکین رسمی عبدالکریم بزرگی و جهان سلطان ثابتی و میرزا 

آقا خان بزرگی 
عباسعلی  فرزند  زاده  هادی  طیبه  خانم   1393603020200000187 شماره  رای   -18
انباری و  شناسنامه شماره 23 میمه به شماره ملی 6229949482 ششدانگ یک باب 
زمین محصور وصل به آن به مساحت 197/85 مترمربع قسمتی از پالک 11/4483 واقع 
در وزوان دشت میان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی عباسعلی جمشیدیان و در 

ازاء مالکیت مشاعی خریداری شده 
19- رای شماره 1393603020200000188 خانم فاطمه زالی فرزند براتعلی شناسنامه 
شماره 84 حوزه یک برخوار به شماره ملی 5110357651 ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 152/73 متر مربع قسمتی از پالک 26/1803 واقع در ونداده کوی دردشت در 

ازاء مالکیت مشاعی خریداری شده 
علیجان  فرزند  هندی  بید  محمد  آقای   1393603020200000190 شماره  رای   -20
شناسنامه شماره 72 میمه به شماره ملی 6229857812 ششدانگ یک باب انباری به 
مساحت 16/51 متر مربع قسمتی از پالک 11/2525 واقع در وزوان کوی دهنو خریداری 

از وراث مالک رسمی فرج اله بید هندی 
علیجان  فرزند  هندی  بید  محمد  آقای   1393603020200000191 شماره  رای   -21
به  خانه  باب  یک  6229857812 ششدانگ  ملی  به شماره  میمه   72 شناسنامه شماره 
مساحت 194 متر مربع قسمتی از پالک 11/2526 واقع در وزوان کوی دهنو در ازاء 
بید  اله  فرج  مالک رسمی  از  مالکیت خریداری شده  و  مالکیت مشاعی خریداری شده 

هندی 
عباسعلی  فرزند  توکل  احمد  آقای   1393603020200000195 شماره  رای   -22
شناسنامه شماره 70 میمه به شماره ملی 6229685655 ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
به مساحت 1020 متر مربع پالک ثبتی 1/1308 واقع در میمه دشت سر آسیاب آقائی 

خریداری از مالک رسمی خدیجه بیگم صبوری 
رضا  غالم  فرزند  مجیدی  میثم  آقای   1393603020200000196 شماره  رای   -23
زمین  قطعه  ششدانگ   6229993538 ملی  مشاره  به  میمه   112 شماره  شناسنامه  
مزروعی به مساحت 1836 مترمربع پالک ثبتی 67/45 واقع در حسن رباط خریداری از 

مالک رسمی نظر علی مجیدی 

احمد  فرزند  حیدری  اله  شمس  آقای   1393603020200000197 شماره  رای   -24
به  خانه  باب  یک  6229962462 ششدانگ  ملی  به شماره  میمه   13 شناسنامه شماره 
مالکیت  ازاء  در  موته  در  واقع   110/111 پالک  از  قسمتی  مترمربع   547/90 مساحت 

مشاعی خریداری شده 
 25- رای شماره 1393603020200000198 آقای حسن ربیعی قهرودی فرزند شکر اله

گاراژ  باب  یک  1262575214 ششدانگ  ملی  شماره  به  کاشان   10 شماره  شناسنامه 
رسمی  مالک  از  الواسطه  مع  خریداری  ونداده  در  واقع   26/3553 پالک  از   قسمتی 

حاجی کریم 
بدیهی است در صورت انقضاء مدت مرقوم و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1393/06/08

تاریخ انتشار نوبت دوم: یکشنبه 1393/06/23
حسین نوروز رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه 

مزایده 
927 اجرای احکام شعبه 4 حقوقی اصفهان در نظر دارد به نیابت از اداره ورشکستگی 
اصفهان در خصوص کالسه اجرایی 920222ج ح/4 له فهیمه جوادی اسدآبادی و علیه 
شرکت بال گستر جم مبنی بر مطالبه مبلغ 67/020/468 ریال بابت مطالبات کارگری و 
هزینه های اجرایی جلسه مزایده ای در تاریخ 93/7/06 از ساعت 9/30 الی 10/30 صبح 
در محل این اجرا دادگستری کل اصفهان طبقه سوم اتاق 306 برگزار نماید. طالبین خرید 
5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی خ سجاد-خ شهید کیانی-کوچه فرزانگان-پالک37 
قادر به بازدید از آن خواهند بود و با توزیع 10% قیمت کارشناسی به حساب سپرده 
دادگستری اصفهان به شماره 2171290210008 نزد بانک ملی دادگستری اصفهان در 
ارائه فیش واریزی به این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسی 
شروع و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. نظریه کارشناسی: 1- 
یکدستگاه پلی استیشن ناقص به ارزش 500/000 ریال. 2- یکدستگاه یخچال خنک کننده 
نوشابه مستعمل به ارزش 1/500/000 ریال. 3- یک عدد میز استیل قصابی به ارزش 
700/000 ریال. 4- یک عدد چرخ گوشت فاقد دینام و حلزونی به ارزش 1/000/000 
 -6 ریال.   650/000 ارزش  به  جمعًا  بزرگ  مستطیلی  شمع  عدد   65 تعداد   -5 ریال. 
تعداد48 عدد شمع استوانه ای جمعًا به ارزش 480/000 ریال.7- تعداد 20 عدد شمع 
 استوانه ای کوچک جمعًا به ارزش 100/000 ریال. 8- تعداد 10 عدد شمع استوانه ای

کوچک جمعًا به ارزش 100/000 ریال. 9- تعداد 19 عدد شمع جمعًا به ارزش 100/000 
ریال. 10- تعداد 60 عدد آویز آشپزخانه جمعًا به ارزش 1/500/000 ریال. 11- تعداد 
30 بسته پیچ و مهره جمعًا به ارزش 600/000 ریال. 12- تعداد 25 عدد آویز کوچک 
جمعًا به ارزش 250/000 ریال. 13- تعداد 20 عدد آویز 5تایی جمعًا به ارزش 200/000 
یکدستگاه   -15 ریال.   300/000 ارزش  به  جمعًا  دوش  پایه  عدد   30 تعداد   -14 ریال. 
کباب زن ناقص به ارزش 1/200/00 ریال. 16- یک عدد میز استیل آشپزخانه به ارزش 
 -18 ریال.   400/000 ارزش  به  ناقص  قنادی  وسیله  یکدستگاه   -17 ریال.   300/000
تعداد 150 عدد حالت دهنده ایرانی جمعًا به ارزش 1/500/000 ریال. 19-یکعدد ویترین 
بدن  خوشبوکننده  عدد   30 تعداد   -20 ریال.   500/000 ارزش  به  ای  شیشه  و  چوبی 
به  ای بزرگ جمعًا  استوانه  تعداد 83 عدد شمع  ارزش 300/000 ریال. 21-  به  جمعًا 
 ارزش 830/000 ریال. 22- تعداد 33 عدد شمع اکلیلی جمعًا به ارزش 400/000 ریال. 
 180 تعداد   -24 ریال.   850/000 ارزش  به  جمعًا  قفسه  ستون  عدد   17 تعداد   -23
)بازو(  عدد صفحه قفسه جمعًا به ارزش 5/400/000 ریال. 25- تعداد 30 عدد زاویه 
 15319 م الف:  ریال.   20/260/000 کل:  جمع   -26 ریال.   600/000 ارزش  به   جمعًا 

مدیر اجرای احکام شعبه 4 دادگاه حقوقی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

روزبهانی  احمدی  محمد  علی  خواهان   1027/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   944
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت سیامک ترابی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  9 صبح  93/7/28 ساعت  مورخه  دوشنبه  روز  برای 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
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:15265 
شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
دادخواستی  زاهد  موسوی  بشیر  خواهان   235/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   945
است  نموده  تقدیم  ترویجی  عبدالرسول  طرفیت  به  خواسته  تامین  و  مطالبه  بر  مبنی 
با  گردیده  تعیین   16/30 ساعت   93/7/30 مورخ  چهارشنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در بهارستان-انتهای خیابان الفت-جنب 
شرکت عمران-مجتمع قضایی بهارستان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:15266 شعبه 38 حقوقی مجتمع شماره چهار شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
 ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  زاهد  موسوی  بشیر  خواهان   200/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   946
است  نموده  تقدیم  ترویجی  عبدالرسول  طرفیت  به  خواسته  تامین  و  مطالبه  بر  مبنی 
با  گردیده  تعیین   15/30 ساعت   93/7/30 مورخ  چهارشنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در بهارستان-انتهای خیابان الفت-جنب 
شرکت عمران-مجتمع قضایی بهارستان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:15267 شعبه 38 حقوقی مجتمع شماره چهار شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  زاهد  موسوی  بشیر  خواهان   201/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   947
مبنی بر مطالبه و تامین خواسته به طرفیت عبدالرسول ترویجی تقدیم نموده است وقت 
به  توجه  با  گردیده  تعیین   16 93/7/30 ساعت  مورخ  چهارشنبه  روز  برای  رسیدگی 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در بهارستان-انتهای خیابان الفت-جنب شرکت 
اخذ  ثانی دادخواست و ضمائم را  بهارستان مراجعه و نسخه  عمران-مجتمع قضایی 
نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
اختالف  حل  شورای  چهار  شماره  مجتمع  حقوقی   38 شعبه   15268 م الف:  می شود. 

شهرستان اصفهان
 ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  ریائی  بی  علی  خواهان   785-93 کالسه  پرونده  در خصوص   948
ابطال سند به طرفیت مسعود زجاجی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز  بر 
چهارشنبه مورخ 93/7/30 ساعت 8 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای خیابان 
و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  دو شورای  شماره  مجتمع  آتشگاه 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی  نهم  شعبه   15274 م الف:  می شود.  اتخاذ   مقتضی 

حل اختالف اصفهان 
احضار متهم

 9009980359601827 پرونده:  شماره   9310100353502696 ابالغیه:  شماره   949
اصفهان  شهرستان  دادگستری  کیفری  محاکم   910291 شعبه:  بایگانی  شماره 
به  سامانی  رضایی  سیروس  برای   9009980359601827 کالسه  پرونده  در 
کیفر  تقاضای  مخدر  مواد  مالکیت  و  نگهداری  و  تعزیر  مستوجب  سرقت  اتهام 
مورخه  برای  رسیدگی  وقت  و  ارجاع  شعبه  این  به  موضوع  به  رسیدگی  که  نموده 
بودن  مجهول المکان   به  عنایت  با  است.  گردیده  تعیین   09:30 ساعت   1393/07/28
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:15292  آمد.  خواهد  عمل  به  غیابی  رسیدگی  مقررات  مطابق  حضور   عدم 

رستمی منشی شعبه 109 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

کوهنورد معلول اصفهانی بر بلندای 
قله الوند 

کوهن��ورد معل��ول اصفهان��ی در 
س��ومین صعود خود پرچم مقدس 
 ایران را بر فراز قله الوند به اهتزاز در

آورد.
روح اهلل علی��زاده از ورزش��کاران 
 و کوهن��وردان شایس��ته ش��هر

 ش��هید پرور اصفهان که با شرایط 
بدنی خاص معلول ترین کوهنورد کش��ور است ، در سومین 
صعود خود به قلل ب��االی 3500 متر ، توانس��ت قله 3574 
متری الوند در اس��تان همدان را فتح نموده و پرچم پرافتخار 
 جمهوری اس��امی ایران را ب��ر فراز ای��ن قله به اهت��زاز در

 آورد.
 روح اهلل علیزاده که در صعودهای قبلی خود موفق شده بود به 
قلل مرتفع دماوند و کرکس صعود کند ، در افتخاری دیگر با 
حمایت پشتیبانی باشگاه فرهنگی ورزشی ریف اصفهان قله 
الوند همدان را در تاریخ 19 و 93/6/20با موفقیت و سربلندی 

فتح کند

 با مسافران اصفهانی کاروان ایران 
در اینچئون

ملی پوش اصفهانی تیم دو و میدانی 
ایران گفت: امس��ال شرایط تیم به 
طور کلی با ش��رایط تی��م ملی در 
س��ال ها و دوره ه��ای قب��ل فرق 
می کند و شانس کس��ب مدال در 

کره جنوبی را داریم.
م��ورد  در  رحیم��ی  مه��دی 
ش��رایط خ��ود در آس��تانه اع��زام ب��ه بازی ه��ای آس��یایی 
2014 اینچئ��ون اظه��ار داش��ت: در مدت اخی��ر تمرینات 
خوب��ی داش��ته ایم و خداراش��کر ش��رایط بدن��ی ام عال��ی 
اس��ت. در اردوی رش��ت نی��ز ب��ا هم��ه دونده ه��ا جم��ع 
 بودی��م و ب��ا ه��م تمرین��ات منظم��ی در 4 در 100 مت��ر 

داشتیم.
وی افزود: ش��رایط آب و هوایی شهر رشت ش��بیه اینچئون 
 است که باعث ش��د این اردو از این نظر نیز کمک زیادی به ما

 بکند. 
دونده اصفهانی تیم مل��ی ایران که اولی��ن دوره حضور خود 
در بازی های آس��یایی را تجرب��ه می کند در م��ورد وضعیت 
ایران نس��بت به رقبای آسیایی اش در این مس��ابقات گفت: 
امسال شرایط تیم به طور کلی با شرایط تیم ملی در سال ها و 
دوره های قبل فرق می کند و شانس کسب مدال در کره جنوبی 
را داریم. ضمن اینکه مهم ترین رقبای ما در بازی های آسیایی 

ژاپن، عربستان و هند هستند. 

خوردبین سرپرست جدید 
پرسپولیس

محمد پنجعلی هم از سرپرس��تی 
پرس��پولیس کنار گذاش��ته شد.با 
کن��ار رفت��ن عل��ی دای��ی و کادر 
فنی اش از پرس��پولیس می ش��د 
حدس زد که محمد پنجعلی هم از 
کن��ار  تی��م  ای��ن   سرپرس��تی 

می رود. 
البت��ه او در ب��ازی مقاب��ل نف��ت مس��جد س��لیمان روی 
نیمکت س��رخ ها نشس��ت اما در جلس��ه ای که بع��داز بازی 
در باش��گاه برگزار ش��د ب��ا تصمیم سیاس��ی و درخش��ان،  
کن��ار  پرس��پولیس  سرپرس��تی  از  پنجعل��ی   محم��د 

رفت.
سیاس��ی با تایید این خبر گفت: درباره ای��ن موضوع تصمیم 
گرفتیم و با موافقت سایر مسئوالن باشگاه قرار شد سرپرست 
تیم هم تغییر کن��د. ما ب��ا خوردبین در ای��ن رابطه صحبت 
 کردی��م و تقریب��ا کار حضور او ب��ه عنوان سرپرس��ت نهایی

 شده است.
محم��ود خوردبین پیش از آم��دن رویانیان به پرس��پولیس 

سال ها سرپرست این تیم بود.

علی پروین حرص می خورد
س��رمربی پیش��ین تی��م فوتبال 
پرس��پولیس که این روزها سکوت 
ک��رده، همچن��ان نمی خواهد در 
مورد وضعیت ای��ن تیم و تغییرات 
صورت گرفته در کادرفنی صحبت 
کند. وی تنه��ا می گوید بازی ها را 

می بیند و حرص می خورد.
شرایط پرسپولیس به گونه ای اس��ت که پرسش های فراوانی 
را در ذهن ایجاد می کند، س��واالتی که پاسخ آن را شاید تنها 

پیشکسوتان و بزرگان همان تیم باید بدهند. 
تغیی��رات مدیریت��ی و مربیگ��ری اخی��ر داس��تان های 
 فراوان��ی ایج��اد ک��رده و هیچک��س نمی داند کار ب��ه کجا

 می رسد.
علی پروین ش��اید بهترین کس��ی باشد که پاس��خ بسیاری 
از پرس��ش ها را دارد، س��واالتی مانند حرک��ت اخیر مدیران 
پرسپولیس در مورد تغییرات، درست بود؟ آیا تصور می کنید 
حمید درخش��ان موفق می شود؟ اش��کال این تیم را درکدام 

پست ها می بینید؟
پروین را مقابل همین پرس��ش ها قرار می دهیم اما س��کوت 
می کن��د و می گوی��د: "هی��چ جوابی به پرس��ش های ش��ما 
نخواه��م داد! اص��ا نمی خواهم فع��ا مصاحبه کن��م؛ تنها 
 بازی ها را می بینم و مانند همه هواداران پرس��پولیس حرص

 می خورم."
وی اضافه ک��رد: "االن اگر م��ن حرفی بزنم دوب��اره یک نفر 
دیگر با س��ن و س��ال و تجربه کمت��ر می  خواه��د جواب من 
را بدهد و این ن��ه برای پرس��پولیس خوب اس��ت و نه برای 
 من .فعا هی��چ حرفی ن��دارم جز اظه��ار نگرانی ب��رای این

 تیم«.
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عباس ترابیان دبیر کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال گفت: کی روش صبح سه شنبه 25 
شهریورماه وارد تهران می شود و بعدازظهر همان روز رأس ساعت 15 در محل هتل آکادمی 
ملی فوتبال قرارداد بین این مربی و فدراسیون، با حضور نمایندگان اسپانسرهای تیم ملی 

امضا خواهد شد.

تیم فوتب��ال ذوب آهن اصفهان 
که درای��ن فصل از ب��ازی های 
لیگ برترباشگاه های کشور)جام 
خلیج ف��ارس( بامربیگری یحی��ی گل محمدی تاپایان 
هفته هفتم نتوانس��ته ب��ود روزهای خوش س��ال های 
گذش��ته راکه بامنصور ابراهیم زاده داشت تجدید کند 
ودچار بحران زدگی شده وازهفت بازی با چهار تساوی 
وس��ه باخت وچهار امتیازدررده چهاردهم جدول جای 
گرفته ت��ا نام پ��رآوازه این تیم ریش��ه دار وباقداس��تی 
 که روزگاران��ی نه چن��دان دورح��رف اول را درفوتبال

 باش��گاه های ایران می زد ودربازی های باش��گاه های 
برتر آسیاخوش می درخشید راخدشه دارکند، سرانجام 
دربازی بسیارحساس وسرنوشت سازبرای گل محمدی 
)س��رمربی(ودرتقابل با تیم پیکان تهران اولین پیروزی 
دس��ت یافت تا باهفت امتیاز تا رده یازدهم صعود کند 
تاباعث دلگرمی و امیدواری مس��ئوالن وکادرفنی شود 
که س��خت ناامید ومایوس به آینده این تی��م بودند به 
ویژه که مش��کل س��ربازی یکی دو بازیکن کلیدی مثل 
سیناعش��وری هم مزید برعلت ش��ده ب��ود!ذوب آهن 
درسال های آخر دهه هشتاد هم دست به جوان گرائی 
 زدوبافض��ادادن به جوان ه��ای بااس��تعدادکه درکار با

تجربه ها پخته ش��ده وباعش��ق به پیراهن باش��گاهی 
وبرخوردار از برنامه های خوب ومنظم تمرینی وبدنسازی 
زیر نظر غامرضا امینی زاد)مربی بدنساز(وتدابیر واندیشه 
های فکورانه منصور ابراهیم زاده ودیگر نفرات کادرفنی 
قدرت اول لیگ برتر باشگاه های کش��ور شده بود.البته 
این حقیقت راباید بپذیریم که تیم ذوب آهن که درفصل 
گذشته هم به نوعی دچار بحران شده وبرای باقی ماندن 
درلیگ برتر چشم امید به آخرین بازی خود درمقابل تیم 
راه آهن دوخته بود که درتهران انجام شد وبا پیروزی یک 
برصفرمقابل راه آهن جواز حضور مجدد درلیگ نصیبش 
گردید، لذامسئوالن باش��گاه ذوب آهن باید ازوضعیت 
تیمشان درفصل گذش��ته درس می گرفتند ودربستن 
تیم دقت عمل بیشتری به عمل می آوردندتا این بارهم 

دچار چنان سرنوشتی نمی شدند!
به هرتقدیرتیم ذوب آهن درچنین ش��رایطی درکوران 
مس��ابقات لیگ قرارگرفته که امیدواریم باتغییراتی که 

درنیم فصل خواهد داد وضعیت بهتری پیدا کند 
اما درمصاف دوب��اره این دو تی��م آنچه تک��رار تقدیر  و 
سرنوشت ش��اید بتوان نام نهاد این است که ذوب آهن 

در حالی پیکان را با س��رمربی اصفهانی اش شکست داد 
که آخرین برد این تیم در لیگ برتر هم در مقابل همین 

سرمربی به دست آمده بود.
رقابت ذوب آهن و منصور ابراهیم زاده در این س��ال ها 
همیشه یک بازی خاص و جذاب بوده است که معموالً 
هم با برتری سرمربی سابق ذوب آهن به پایان می رسید. 
اما ذوب آهن در حالی اولین برد خود در لیگ چهاردهم  
را با شکست تیم منصور ابراهیم زاده جشن گرفت که از 
آخرین برد این تیم در لیگ برتر حدود پنج ماه گذشته 
بود. بعد از اینکه ذوب آهن با فیروز کریمی موفق ش��د 
در هفته پایانی لیگ س��یزدهم تیم راه آهن را با منصور 
ابراهیم زاده شکست دهد و در لیگ بماند تا به امروز برد 
دیگری در کارنامه ذوب آهن ثبت نشده بود تا سرانجام 
بعد از پن��ج ماه باز هم منص��ور ابراهی��م زاده نقش اول 
پیروزی ه��ای ذوب آهن بود و برای دومی��ن بار متوالی 

مغلوب تیم سابقش شد.
تاریخ را نمی شود محو کرد!

ابراهیم زاده درپایان مسابقه :ذوب آهن وپیکان درجایگاه 
واقعی خودشان نیستند،وی افزود ذوب آهن درفوتبال 
ایران وآسیا جایگاه ویژه ای دارد،درگذشته باهمین ذوب 

آهن وجوان های مستعدی 
ک��ه دراختی��ار گرفتیم 
توانستیم با تاش یک 
مجموعه نه درکش��ور 
ک��ه درآس��یا موفق 

 باش��یم اگر به خاطر داشته باش��ید تیم ازبکستان که از
 تی��م ه��ای مط��رح آس��یابود را ه��م درفوالدش��هر 
وهم درتاش��کند شکس��ت دادیم ،پس تاری��خ را نمی 
 ش��ود محو کرد،من درهرکج��ا که باش��م کارم راانجام

 م��ی ده��م هرچند با اینکه س��ه س��ال اس��ت از ذوب 
 آهن جداش��دم اما هرکس من رامی بین��ه میگه مربی 
ذوب آه��ن. وی درمورد ای��ن بازی عقیده داش��ت که 
شاگردانش بادوچهره ظاهر ش��دند امادرمجموع خوب 
بازی ک��ردن هرچن��د ازموقعیت های به دس��ت آمده 
اس��تفاده نش��دوبا اینکه تا آخرین دقایق شانس گلزنی 

داشتیم  شانس باتیم مایارنشد.
درنیم فصل جبران می کنیم!

یحیی گل محمدی :دربازی های هفت هفته گذشته هم 
خوب بازی کردیم به ویژه برابر پرسپولیس ام بچه های 
ما هنوزبه خودباوری نرسیده اند وروی اشتباهات فردی 
بازی ها رایاباختیم ویا مس��اوی کردیم ،نظم س��ازمانی 

تیمی بهتر شده وهمانطورکه 
دیدیدباحماتی که امروز 
داشتیم به نتیجه مورد نیاز 
دس��ت پیداکردیم ،دفاع 
تیمی راباید بهتر کنیم 
،روی تمرک��ز دفاع��ی 

وتیم��ی بای��د کارکنی��م 
،روی سینا عشوری حساب 

بازکرده بودیم بامشکلی 
که پیش آمده امیدواریم 
درنی��م فصل با 

ف��ه  ضا ا

کردن 
بازیکنان��ی که 

جایگزین می شوند 
جبران مافات کنیم .

کسب 3امتیاز ذوب آهن درتقابل باپیکان

تکرار سرنوشت؛ پیکان ذوب شد!

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1400 |یکشنبه  23   شهریور  1393 |18 ذی القعده   1435

دیدارهای دوستانه 
ملی پوشان جوان

شکست در مبارزه با 
نژادپرستی فوتبال

تیم فوتبال جوانان به مصاف قطر و عراق می رود و زمان دیدارهای 
دوس��تانه تیم فوتبال جوانان با تیم های قطر و عراق اعام ش��د. 
به گزارش فدراس��یون فوتبال، تیم جوانان ایران برای حضور در 
رقابت های قهرمانی آسیا به میزبانی میانمار دیدارهای تدارکاتی 
مختلفی برگزار می کند تا با آمادگی کامل به این رقابت ها اعزام 
ش��ود.پس از برگزاری دیدارهای دوس��تانه ملی پوشان جوان در 
چین با تیم های چین و مکزیک، اکنون بازیکنان زیر 19 س��ال با 

تیم های عراق و قطر به رقابت می پردازند.
برنامه بازیها به شرح زیر است: 

ایران - عراق - 27 شهریورماه – ساعت 15:30
ایران- قطر - 29 شهریورماه - ساعت 15:30

ایران - عراق- یکم مهرماه - ساعت 19
ایران - قطر - سوم مهرماه - ساعت 19

میشل پاتینی رئیس یوفا معتقد اس��ت این نهاد ورزشی در مبارزه با 
نژادپرستی شکست خورده است وی عنوان کرد باید تاش بیشتری 
برای مب��ارزه با نژادپرس��تی در فوتبال ص��ورت گیرد.پاتینی که در 
کنفرانس'احترام به تنوع' در رم شرکت کرده بود، گفت: این چهارمین 
کنفرانس از این نوع در 11 سال اخیر است. من و یوفا نمی توانیم در این 
مورد احساس غرور کنیم زیرا صادقانه بگویم، برگزاری این کنفرانس، 
تایید ناکامی ماست.فدراسیون فوتبال ایتالیا میزبان این کنفرانس بود و 
به تازگی کارلو تاوکیو رئیس جدید فدراسیون فوتبال ایتالیا، از بازیکنان 
آفریقایی حاضر در فوتبال این کشور با عنوان 'موز خور' نام برده بود؛ 
موضوعی که جنجال های زیادی قبل از انتخ��اب وی به راه انداخت.

پاتینی در این خصوص گفت: تاوکیو چیزهایی گفت که باعث ناراحتی 
و حیرت شد و یوفا تصمیم گرفت تا تحقیقاتی را در این مورد انجام دهد. 

من نباید بیش از این در این مورد اظهارنظر کنم.

برکناری سرمربی تیم ملی غنا
کووشی آپیاه بعد از دو سال نیم سرمربیگری تیم ملی غنا از سمت 
خود کنار رفت. به گزارش تارنمای فیفا، در بیانیه ای که در تارنمای 
رسمی فدراس��یون فوتبال غنا منتش��ر شده، اعام ش��د که این 
فدراسیون و آپیاه در مورد جدا کردن راه خود از یکدیگر توافق کردند.

شجاعی به الشیحانیه پیوست
بازیکن سابق تیم های اوساس��ونا و الس پالماس اسپانیا دیروز با 
عقد قرارداد یک ساله به تیم الشیحانیه پیوست تا جمع بازیکنان 
ایرانی حاضر در لیگ قطر پس از حضور اشکان دژاگه، سید جال 

حسینی، پژمان منتظری و مجتبی جباری به عدد 5 برسد. 

تورس مهاجم ایده آل میالن
 هرنان کرس��پو مهاجم س��ابق تیم ملی آرژانتین گفت: ب��ه نظرم تورس

 می تواند مهاجمی مطلوب و خوب برای اینزاگی، سرمربی میان باشد. 
 وقتی به قدرت خط میانی میان نگاه می کنیم بیشتر به این موضوع پی

 می بریم.

نگاهی به  عبور کرانچار ازطالیی ها 

کفعمي: این جدایي با نظر کرانچار بود

 چمدان مربیان همیشه
 آماده رفتن

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: ما مربیان 
همیش��ه چمدان مان برای رفتن آماده بوده ولی اصا به 
فکر رفتن از ذوب آهن نیستم و تمام تاشم را برای نتیجه 
گرفتن این تی��م انجام می دهم.یحی��ی گل محمدی در 
نشس��ت پس از بازی تیم های پیکان تهران و ذوب آهن 
اصفهان اظهارکرد: نیمه اول ب��ازی متعادلی را از هر دو 
تیم شاهد بودیم ولی استرس بر روی بازیکنان ما حضور 
داشت و تحت فشار بسیاری بازی را به پایان رساندیم اما 
به طور کلی هر دو تیم فرصت های خوبی داش��تند تیم 
حریف را نیز در نیمه دوم به خوبی تحت کنترل داشتیم 
و همین عامل سبب ش��د که به گل پیروزی برسیم. وی 
افزود: فش��ار زیادی پس از زدن گل از سوی تیم پیکان 
متحمل ش��دیم و بازی تدافعی را در کار خود قرار دادیم 
و از تمام بازیکنان تیم و س��عید آذری تش��کر ویژه ای به 
خاطر زحماتی که برای تیم کش��یدند، تش��کر می کنم.

س��رمربی تیم فوتب��ال ذوب آهن پیرام��ون علت نتیجه 
نگرفتن این تیم در هفته های گذشته گفت: اگر بازی های 
تیم ما را دنبال کنید،  متوجه می شوید ما بازی خوبی را 
انجام می دهیم و فرصت ه��ای خوبی ایجاد می کنیم این 
ویژگی ها را در بازی مقابل صبا، شاهد باشیم. همین طور 
امروز نیز همه بازیکنان تاش خ��ود را انجام دادند ولی 
نباید به تیم مقابل فرصت بدهی��م و باید به تقویت خط 
دفاعی خود بپردازیم. گل محمدی درباره زوج حق وردی 
و محمدی در خط دفاعی بیان کرد: امروز در این بازی به 
دلیل نبود سانتوز و سینا عشوری از این بازیکنان استفاده 
کردیم که بدون اشتباه و خوب بازی کردند و جا دارد که 
از حق وردی تش��کر ویژه کنم ولی باید بیشتر به تقویت 
خط دفاعی بپردازی��م زیرا در صورت ب��ازی با تیم  های 
بزرگ به مشکل برمی خوریم.وی درباره کمی جمعیت در 
ورزشگاه ها به خصوص در بازی تیم ذوب آهن خاطرنشان 
کرد : در چند س��ال گذش��ته انتظار هواداران در مقابل 
تیم ذوب آهن به خوب��ی برآورده نش��ده و زمانی هوادار 
به ورزش��گاه می آید که در کورس قهرمانی باش��د و این 
مشکلی است که فوتبال کشور مدت هاست با آن روبه رو 
است که دالیلی مثل گرانی بلیط و دوری استادیوم و عدم 
بازی با کیفیت بوده ولی ما سعی می کنیم با پیروزی در 
بازی های خانگی امید را به دل هواداران آورده و آنها را به 
ورزشگاه بیاوریم.سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن پیرامون 
جایگزین برای سینا عش��وری گفت: ما بر روی عشوری 
برای بازی های لیگ برتر بسیار حساب کرده بودیم زیرا 
بازیکنی بود که در چندین پس��ت می توانس��ت به تیم 
کمک کند و بای��د در نیم فصل به فک��ر جایگزین خوب 

برای وی باشیم.
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عضو هیات مدیره باش��گاه س��پاهان گفت: امس��ال تیم 
را براي قهرماني بسته ایم و همه دوس��تان مي دانند که 
این جدایي با نظر خود کرانچار انجام ش��د و همواره در 
این خصوص مورد تقدیر قرار گرفتیم.حس��ین کفعمي 
در مراسم تودیع و تجلیل از زالتکو کرانچار که همزمان 
با اختتامیه دوره پیش��رفته مربیگري فوتبال در س��الن 
اجتماعات اتاق بازرگاني اصفهان برگزارشد اظهار داشت: 
شاید لزومي نداشت که در جمع دوستان حاضر مي شدم، 
ما یک جمع واحد هستیم و دوستاني که در هیات مدیره 

در کنار هم قرار گرفته ایم همه در تصمیمات وحدت نظر 
داریم و یکسان تصمیم مي گیریم. 

عضو هیات مدیره باشگاه س��پاهان تصریح کرد: امسال 
تیم را براي قهرماني بسته ایم و همه دوستان مي دانند که 
این جدایي با نظر خود کرانچار انجام شد و همواره مورد 
تقدیر قرار گرفتیم. ش��اید به دالیلي که براي خود ما هم 
معلوم نیس��ت این جدایي یک طرفه انجام شد، دوست 
داش��تیم علت جدایي کرانچ��ار را از زبان خود ایش��ان 

بشنویم اما متأسفانه این موضوع محقق نشد. 

وي گفت: در هر صورت مهم آخر کار است که جام باالي 
 دس��ت مي رود و همه م��ا وقتمان را وق��ف این موضوع 
کرده ایم. افتخاري بود ب��راي ما که از آقاي فرکي دعوت 
کنیم تا در نهایت بتوانیم به هدف خود برس��یم. غیبت 
کرانچار در مراسم تودیع و سفر ناگهانی به تهران سرمربی 
تیم فوتبال سپاهان اصفهان که قرار بود در مراسم تودیع 
خود با بازیکنان تیم سپاهان شرکت کند، از حضور در این 
مراسم خودداری کرد.زالتکو کرانچار که قرار بود در این 
مراسم حضور داشته باشد، بدون اطاع مسئوالن باشگاه 
سپاهان در برنامه حضور پیدا نکرد و به جای وی، چلنگر 
مترجمش حضور پیدا کرد و اعام شد به عنوان نماینده 
سرمربی پیشین در این مراس��م حضور پیدا کرده است 
که این مساله تعجب خبرنگاران را به دنبال داشت.نکته 
جالب اینکه چلنگر، مترجم کرانچار اعام کرد که وی از 
حضور در این برنامه اطاع داش��ته و مدیرعامل باشگاه 
شب گذش��ته از وی دعوت به عمل آورده اما به یک باره 

سفری به تهران برای وی پیش آمده است!
پیام کرانچار از زبان چلنگر: هرجا باشم سپاهان و اصفهان 
را از خاطرم دور نمي کنم وي افزود: کرانچار در پیام خود 
گفت: »من سه س��ال بسیار زیبا را با باش��گاه سپاهان و 
مردم اصفهان س��پري کردم، به خصوص از مدیرعامل و 
هیات مدیره تشکر فراواني دارم. هرجا که باشم سپاهان 

و شهر اصفهان را از خاطرم دور نمي کنم.« 

نویدکیا: امیدوارم کرانچار در ایران مربیگري کند
کاپیتان تیم فوتبال سپاهان گفت: ما کرانچار را دوست 
داریم و خواهیم داشت، چیزهاي فراواني از او یاد گرفتیم 
و امیدوارم در ایران باز هم مربیگري کند.محرم نویدکیا 
در مراس��م تودیع و تجلیل از زالتکو کرانچار س��رمربي 
س��ابق تیم فوتبال س��پاهان گفت: صحب��ت کردن در 
مورد کرانچار که مربي دوست داشتني بود بسیار سخت 
است. حتي روزي که فرکي آمده بود نیز این را گفتم که 
روزهاي خیلي خوبي را در کنار کرانچار داشتیم اما به هر 
 حال همیش��ه شکس��ت وجود دارد و مربیان و بازیکنان 

جا به جا مي شوند. 
وي ادامه داد: مهم این است که س��پاهان همیشه باشد 
و راه خود را برود، ما کرانچار را دوس��ت داریم و خواهیم 
داش��ت، چیزهاي فراواني از او یاد گرفتیم و امیدوارم در 
ایران باز هم مربیگري کند. درست است که براي ما رقیب 

مي شود اما باشگاه ها باید از ایشان استفاده کنند. 
نویدکی��ا بیان کرد: از ط��رف همه بازیکنان از او تش��کر 
مي کنم، کرانچار باید بداند ما واقعاً او را دوس��ت داریم و 

بهترین ها را برایش آرزو مي کنیم. 
براس��اس اخبار گویا س��رمربي س��ابق س��پاهاني ها که 
در ته��ران حض��ور دارد در ح��ال مذاکره با مس��ئوالن 
 باش��گاه پرس��پولیس ب��راي پذیرفت��ن هدای��ت ای��ن 

تیم است. 

 اصغر
قلندری
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یادداشت

چهارمحال و بختیاری مستعد کشت 
گیاهان دارویی است

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری گفت: این استان 
در زمینه کشت گیاهان دارویی پتانسیل های خوبی دارد و می تواند 
زمینه اشتغال بس��یار خوبی را برای جوانان فراهم کند.سیامک 
سلیمانی در نشست شورای هماهنگی منابع طبیعی و آبخیزداری 
چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: خدمت به مردم باعث می شود 
جایگاه رفیعی نزد خدا به دست آوریم و در بحث خدمت به ارباب 
رجوع ما هرچه کار کنیم باز هم کم کار کرده ایم.وی تصریح کرد: در 
بحث منابع طبیعی حفظ و حراست از منابع طبیعی و بهره برداری 
از این منابع مطرح بوده که در جای خود بس��یار با اهمیت است.

سلیمانی به نقش مهم و مؤثر منابع طبیعی در همه زمینه ها اشاره 
کرد و گفت: منابع طبیعی بر گردشگری، صنعت، مراتع، دامداری، 

آب و ... اهمیت زیادی دارد.

اقدامات سازه ای تأمین آب، مشکل 
کمبود آب را رفع نمی کند

رئیس دانش��گاه ش��هرکرد گف��ت: اقدامات س��ازه ای تأمین آب 
مش��کل کمبود آب را برطرف نمی کند و روش های غیرسازه ای 
و اولویت بخش��ی در تخصیص منابع مالی به اعم��ال روش های 
مدیریت تقاضا و بهینه سازی مصرف آب نسبت به مدیریت تأمین 

آب اولویت داده شود.

 کشف محوطه باستانی در روستای 
بید امین در کوهرنگ صحت ندارد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به تکذیب خبر کشف محوطه باستانی در روستای 
بید امین در کوهرنگ، گفت: تپه خاک برداری شده در این روستا 

محوطه باستانی نبوده است.

 برداشت گردو از باغات
 استان آغاز شد

 مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از آغاز 
برداشت گردو از باغات سطح استان خبر داد.

سید طاهر نوربخش اظهار کرد: 11 هزار و 624 هکتار از زمین های 
کشاورزی استان زیر کشت محصول گردو است که از این میزان 
3 هزار و 340 هکتار آن به صورت نهال و 8 هزار و 284 هکتار آن 
به صورت بارور است.وی بابیان اینکه تولید گردو در استان 11 تن 
و 469 کیلوگرم است، افزود: پیش بینی می ش��ود تولید سالیانه 
گردوی استان به 12 تن و 168 کیلوگرم برسد.به گفته نوربخش، 
بیش��ترین ارقام گردوی اس��تان، گردوی محلی از ارقام دیگر آن 
گردوی پیوندی اس��ت که هدف از واردکردن گردوی پیوندی در 
اس��تان باال بردن میزان عملکرد در واحد سطح و زود بازدهی آن 

بوده است.

 استاندار چهارمحال و بختیاری
 خبر داد

 تصویب کلیات اجرایی
 31 طرح اشتغال زا در استان

اس��تاندار چهارمح��ال و 
بختیاری از تصویب کلیات 
اجرایی 31 طرح اشتغال زا 
اس��تان خب��ر ای��ن   در 

 داد.
قاس��م سلیمانی دش��تکی 
عص��ر ام��روز در نشس��ت 
کارگروه اشتغال این استان، 
اظهار کرد: برای اج��رای این طرح ها 370 میلیارد 

ریال تسهیالت بانکی پرداخت می شود.
وی ادام��ه داد: ب��ا بهره ب��رداری از ای��ن تع��داد 
 ط��رح، زمین��ه اش��تغال مس��تقیم اف��زون ب��ر

  100 نفر در اس��تان چهارمحال و بختیاری فراهم 
می شود.

اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری خاطرنش��ان 
ک��رد: در س��ند توس��عه اش��تغال چهارمح��ال 
و بختی��اری نیز بایس��تی 70 هزار میلی��ارد ریال 
 در بخش ه��ای مختل��ف س��رمایه گذاری صورت 

گیرد.
سلیمانی دش��تکی اضافه کرد: ب��رای تجهیز مرکز 
تحقیقات ماهیان سردابی این استان هم 2 میلیارد 
 ری��ال در اختی��ار اداره کل جهاد کش��اورزی قرار 

گرفت.
وی بیان ک��رد: مراحل پرداخت تس��هیالت بانکی 
به 31 ط��رح تصویب ش��ده در کارگروه اش��تغال 
چهارمحال و بختیاری تا یک ماه دیگر بررس��ی و 

اجرایی می شود.
این مسئول عنوان داشت: ما از طرح های اشتغالزایی 
بخش خصوصی استقبال می کنیم و از این طرح ها 
نیز در حد توان اس��تقبال می کنی��م و در حمایت 
از س��رمایه گذاران بخش خصوصی از هیچ تالشی 

فروگذار نخواهیم کرد.
سلیمانی دش��تکی در پای��ان چنی��ن توضیح داد: 
اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری در زمینه ه��ای 
مختلف استعداد و پتانسیل های خوبی برای حضور 
سرمایه گذاران بخش خصوصی دارد و ما نیز تمامی 
شرایط و امکانات مورد نیاز را برای سرمایه گذاران 

فراهم خواهیم کرد.

اخبار کوتاه یادداشت نخستین انجمن صنفی تولیدکنندگان آب های معدنی استان ثبت شد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری از ثبت نخستین انجمن 
صنفی تولیدکنندگان آب های معدنی، آشامیدنی و نوشیدنی های مجاز در استان خبر 
داد. سیدنعیم امامی اظهار کرد: این انجمن با تشکیل مجمع عمومی و انتخاب اعضای 

انجمن ثبت شده است و تا 11 مردادماه سال 96 دارای اعتبار است.
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی ش��هرکرد با اشاره به ارتقای 
سطح خدمات بهداشتی و درمانی در چهارمحال و بختیاری 
گفت: ش��هرکرد به قطب توریس��م درمانی کشور تبدیل 
شود.مرتضی هاشم زاده اظهار کرد: ایران نه تنها به دلیل 
برخورداری از فرهنگ ایرانی اسالمی بلکه به دلیل اثبات 
مزایای انجام زایمان طبیعی در نقاط مختلف جهان به ویژه 
کشورهای توس��عه یافته، به دنبال ترویج فرهنگ زایمان 
طبیعی و تالش برای کاهش آمار سزارین های غیرضروری 
است.وی برقراری ارتباط عاطفی و جسمی در کوتاه ترین 
زمان و کمک به س��المت نوزاد را از مزایای انجام زایمان 
طبیعی برشمرد و افزود: عدم آگاهی ماداران نسبت به این 
مزایا و ایجاد ذهنیت منفی نسبت به سختی و درد و رنج 
حین زایمان طبیعی عمده ترین دلیل تمایل مادران باردار 
به انجام عمل سزارین است.رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
ش��هرکرد با بیان اینک��ه ترویج فرهن��گ زایمان طبیعی 
به عنوان یکی از بس��ته های هفتگانه برنام��ه تحول نظام 
سالمت مطرح شده اس��ت، گفت: دانشگاه علوم پزشکی 
ش��هرکرد در روزهای آغاز طرح با تش��کیل کمیته های 
اطالع رسانی و حس��اس نمودن کادر پزشکی، پرستاری 

و مامایی نس��بت به اهمی��ت موضوع، اقدام به توس��عه و 
افزایش برنامه های تروی��ج فرهنگ زایم��ان طبیعی در 
س��طح مراکز بهداش��تی و درمانی و مخاطبین عام کرد.

هاش��م زاده از کاهش 6 درصدی آمار س��زارین در استان 
خبر داد و خاطرنشان کرد: این درحالی است که در برنامه 
تحول نظام س��المت کاه��ش 2/5 درص��دی پیش بینی 
ش��ده بود.وی گفت: در برنامه تحول نظام سالمت ضمن 
تاکید بر آموزش و اطالع رسانی از مزایای زایمان طبیعی 
بسته های تش��ویقی برای خانواده ها و کادر پزشکی فعال 
در این زمینه در نظر گرفته ش��ده اس��ت.رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی شهرکرد تصریح کرد: زایمان طبیعی دارای 
مزایایی فراوانی است که کمک به تولد و پرورش یک نسل 
 س��الم از مزایای مهم آن ب��رای جامعه به ش��مار می رود.

هاش��م زاده درباره حساس��یت خدمت رس��انی در حوزه 
س��المت گفت: روزانه بیش از 140 هزار نف��ر از خدمات 
کلینیک ه��ا و بیش از 13 ه��زار نفر در بیمارس��تان های 
استان بستری و از خدمات این مراکز بهره مند می شوند.

وی به تالش مضاعف همه پرسنل در راستای ارتقای سطح 
خدمات بهداش��تی و درمانی در استان اشاره کرد و افزود: 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ظرفیت و توان تبدیل شده 
به قطب توریسم درمانی را دارد پس همه باید تا رسیدن به 

این هدف فعال و پویا تر از گذشته گام برداریم.

مشاور عالی بنیاد شهید و امور ایثارگران از اجرای طرح» 
تکاک«باهدف ایجاد اش��تغال پایدار و کارآفرینی برای 
فرزندان ش��هید و ایثارگران چهارمحال و بختیاری خبر 
داد.حجت االسالم حس��ینعلی حس��ین زاده در شورای 
اشتغال استان با اشاره به اجرای طرح تکاک در راستای 
توسعه کارآفرینی ایثارگران کش��ور، افزود: این طرح در 
راستای رفع بحران بیکاری و ایجاد اش��تغال برای ایثار 
گران اس��ت.مدیرعامل ش��رکت نور کوثر و مجری طرح 
تکاک در کشور اظهار کرد: شاید بخشی از بحران بیکاری 
ایثارگران به علت کم کاری سیس��تم مدیریتی کشور در 
همه عرصه ها باشد که طرح توسعه کارآفرینی می تواند 
بسیاری از این معضالت را رفع کند.حسین زاده با تأکید 
بر لزوم ایجاد اش��تغال پای��دار برای جامع��ه ایثارگری، 

تصریح کرد: بر اس��اس ط��رح تکاک ایثارگ��ران تنها به 
مستمری گرفتن کفایت نمی کنند و به کارآفرینی روی 
می آورند.وی بابیان اینکه بحران بیکاری نابهنجاری های 
زیادی برای خانواده ه��ای جانبازان ایجاد کرده اس��ت 
و ایثارگران را بیش��تر در معرض خطر قرارداده اس��ت، 
خاطرنش��ان کرد: ایثار گران باوجود مشکالت جسمانی 
دیگر ظرفیت پذیرش بحران بیکاری را ندارند.حس��ین 
زاده بابیان اینکه چهارمحال و بختیاری هشتمین استانی 
است که در آن طرح تکاک مطرح شده است، افزود: این 
طرح به منظور توس��عه کارآفرینی ایثارگران و خروج از 
بحران بیکاری آنان به دس��تور رهبری و توسط نماینده 
ولی فقیه با اولویت جذب ایثارگران رقم خورده است.وی 
 takak.ir اظهار کرد: متقاضیان می توانند در س��امانه

مراجعه کنند و در این س��امانه طرح های خود را به ثبت 
برسانند.حس��ین زاده با تأکید بر اینکه ایثارگران در این 
طرح در اولویت قرار دارند، خاطرنشان کرد: افراد غیر از 
جامعه ایثارگری نیز می تواند در این طرح شرکت کند اما 
چنانچه مجری طرح ایثار باشد باید 80 درصد از کارکنان 
آن ایثارگر باشند و اگر مجری غیر ایثارگر باشد باید 100 

درصد از ایثارگران استفاده کند.
وی بابیان اینکه طرح هایی که در سامانه ثبت می شوند 
بع��د از 10 روز بررس��ی و اعالم می ش��وند تصریح کرد: 
اغلب طرح ها دانش بنیان هستند و هزینه ها برای اجرای 
طرح های پذیرفته ش��ده 51 درصد از سهام جامعه ایثار 
گران و 49 درص��د از س��ازمان اقتصادی کوث��ر تأمین 

می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

باهدف ایجاد اشتغال

اجرای طرح »تکاک« برای ایثارگران در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد قطب توریسم درمانی کشور می شود
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

اخطاریه
 9201783/2 پرونده:  بایگانی  شماره   9204002004000616/1 پرونده:  شماره   950
شماره ابالغیه: 139305102004001605 آگهی ابالغ اخطاریه ماده 101 پرونده کالسه: 
مامور  گزارش  برابر  که  رکاب  ایران  پرونده شرکت  بدهکار  به  بدینوسیله   9201783
مربوطه در آدرس: اصفهان-بلوار هشت بهشت-کوی امین-بن بست گلها-پالک61 فوق 
مورد شناسایی واقع نگردیده ابالغ میگردد که طبق تقاضای بستانکار بانک ملت اصفهان 
)شعبه شاهین شهر( مورد وثیقه، ششدانگ پالک ثبتی به شماره 650/11 واقع در بخش 
 225 شماره  دفترخانه  تنظیمی   1391/05/01-7212 رهنی  سند  موضوع  اصفهان  یک 
شاهین شهر متعلق به خانم سادات آقا بزا که در مقابل طلب بانک در رهن قرار گرفته 
است طبق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 3/000/000/000 ریال ارزیابی 
لذا برابر ماده 101 آیین نامه اجرایی بدینوسیله به شما اخطار میشود ظرف  گردیده 
مدت 5 روز از تاریخ درج آگهی باید کتبًا اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده 
دستمزد ارزیاب مجدد به مبلغ سه میلیون ریال به اداره اجرا تسلیم دارید در صورتیکه 
 به ترتیب مقرر فوق اعتراض نرسید ارزیابی قطعی و به همان قیمت آگهی خواهد شد.

م الف:15296 افسانه اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9209980350701373 پرونده:  شماره   9310100350703395 ابالغیه:  شماره   951
شماره بایگانی شعبه: 921570 خواهان محمدرضا جهان بخش دادخواستی به طرفیت 
خوانده فرشاد فیوچ به خواسته تامین خواسته و مطالبه وجه سفته تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
ثبت  به کالسه 9209980350701373  و  ارجاع   311 اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل 
علت  به  است  تعیین شده  و ساعت 08:30  آن1393/07/28  که وقت رسیدگی  گردیده 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
از  از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده پس  ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود  در یکی 
دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:15316   و ضمائم 

هاشمی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9209980350701220 پرونده:  شماره   9310100350703269 ابالغیه:  شماره   952
به طرفیت  بایگانی شعبه: 921390 خواهان غالمرضا اسماعیلیان دادخواستی  شماره 
خواندگان رسول منعمیان و زهرا شاهنگ فرد و مصطفی شیخ اسالم به خواسته مطالبه 
طلب تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 
باال خ شهید  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 311 ارجاع و به کالسه 
9209980350701220 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/07/28 و ساعت 09:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:15317 هاشمی منشی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
احضار

953 چون خانم فریده طاهری فرزند کریم شکایتی علیه آقای خدابخش هودیانی مبنی 
بر مزاحمت تلفنی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 930562 این دادگاه ثبت وقت 
رسیدگی برای روز 93/9/9 ساعت 11/30 تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان  
یکی  در  نوبت  یک  مراتب  کیفری  دادرسی  آئین  قانون   180 ماده  حسب  لذا  میباشد 
دعوت  مذکور  متهم  از  و  می شود  نشر  و  طبع  محلی  کثیراالنتشار  روزنامه های  از 
حضور  عدم  صورت  در  و  شود  حاضر  مقرر  وقت  در  رسیدگی  جهت  می آید  بعمل 
م الف:14913  نمود.  اتخاذ خواهد  مقتضی  دادگاه تصمیم  و  تلقی  ابالغ شده   احضاریه 

شعبه 115 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
 9309980359500460 پرونده:  شماره   9310100354403599 ابالغیه:  شماره   954
شکایتی  رضاقلی  فرزند  عباسی  شهین  خانم  اینکه  به  نظر   930644 بایگانی:  شماره 
سوها  سیدی  رحیم  میر   -2 نعمت ا...  فرزند  ورزقانی  گرجی  رمضان   -1 آقایان  علیه 
تقدیم  اینترنتی  کالهبردار  بر  دایر  سامعلی  فرزند  آبادی  عباس  احمدی  مهرداد   -3
 118 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای 
خ شهید  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  عمومی)کیفری( شهرستان  دادگاه 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 1 اتاق 118 ارجاع و به کالسه 
9309980359500460 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/08/05 و ساعت 10:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهمین به تجویز ماده 115 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
از  از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده پس  ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود  در یکی 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت 
مقررات رسیدگی  مطابق  در صورت عدم حضور  است  گردد.بدیهی  رسیدگی حاضر 
دادگاه عمومی  دفتر شعبه 118  مدیر  آمد.م الف:14915 حسینی  به عمل خواهد  غیابی 

کیفری شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9209980359501636 پرونده:  شماره   9310100354403592 ابالغیه:  شماره   955
شماره بایگانی: 930643 نظر به اینکه آقای محمدجواد کمال فرزند تقی شکایتی علیه 
اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  امانت  در  خیانت  بر  دایر  آقائی  کاظم 
اصفهان  شهرستان  عمومی)کیفری(  دادگاه   118 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده 
استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع 
ثبت گردیده که  به کالسه 9209980359501636  ارجاع و  اتاق 118   1 اصفهان طبقه 
وقت رسیدگی آن 1393/08/05 و ساعت 08:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
انقالب در  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و  بودن متهم به تجویز ماده 115 
آگهی  کثیراالنتشار  ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  کیفری  امور 
دادگاه مراجعه و ضمن  به  از مفاد آن  از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده پس  می شود 
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:14916 

حسینی مدیر دفتر شعبه 118 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

مهدی  علیه  را  شکایتی  هادیان  مهدی  آقای  شاکی  که  می شود  اعالم  بدینوسیله   956
به  نظر  است.  شده  ثبت   930738 شماره  به  که  طرح  کالهبرداری  بر  دائر  سلطانی 
مجهول المکان بودن مشتکی عنه دراجرای دستور بازپرسی محترم شعبه 19 دادسرای 
آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی  قانون  از ماده 115   اصفهان و تجویز 
از جراید کثیراالنتشار منتشر و به متهم مذکور ابالغ می شود تا یک ماه پس از انتشار 
بازپرسی واقع در اصفهان-خیابان جابرانصاری مجتمع  به شعبه 19  جهت رسیدگی 
انقالب  و  عمومی  دادسرای  بازپرسی   19 نماید.م الف:14921 شعبه  مراجعه   3 شماره 

اصفهان )مجتمع شماره سه(
احضار 

957 شماره درخواست: 9310460360000028 شماره پرونده: 9209980360001782 
یدا... به  ا... جلیل پیران فرزند  اینکه آقای آیت  شماره بایگانی شعبه: 921782 نظر به 
اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع حسب شکایت آقای احمد عظیمی فرزند محمد از 
طرف این دادسرا در پرونده کالسه 921782ب21 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 
نامبرده  به  مراتب  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون 
ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 21 بازپرسی دادسرای عمومی و 
انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود  در صورت عدم حضور 
م الف:14922  شد.  خواهد  معمول  قانونی  اقدام  آگهی  انتشار  تاریخ  از  یکماه  از   پس 

سعادت بازپرس شعبه 21 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 8809980352700034 پرونده:  شماره   9310100369201601 ابالغیه:  شماره   958
دادخواستی  )عالفیان(  عالقیان  صدیقه  خانم  خواهان   910576 شعبه:  بایگانی  شماره 

به طرفیت خواندگان آقایان حسین شمس و رضا معادی به خواسته تجدیدنظرخواهی 
اصفهان  جزایی   101 شعبه  از  صادره   90/12/10-1860 شماره  دادنامه  به  نسبت 
 10 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم 
دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال چهارراه نظر مجتمع 
ثبت  کالسه 8809980352700034  به  و  ارجاع  اصفهان  استان  تجدیدنظر  دادگاههای 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/09/16 و ساعت 10:00 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده آقای رضا معاذی و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
از نشر  تا خوانده پس  آگهی می شود  کثیراالنتشار  ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب 
نسخه  کامل خود  نشانی  اعالم  مراجعه و ضمن  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:14946 مزروعی مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

االئمه  ثامن  اعتباری  تعاونی  خواهان   234/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   959
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- شهاب رئیسی 2- علی رئیسی 3- احمد نوری 
4- اسماعیل رئیسی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 93/8/10 
حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  9صبح  ساعت 
منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای 
ابتدای خیابان آتشگاه  تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود.م الف:15086 شعبه هفتم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
960 در خصوص پرونده کالسه 1003/93 خواهان طلعت ویسی دادخواستی مبنی بر 
تحریر ترکه به طرفیت وراث مرحوم حمزه سرلک تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
روز شنبه مورخ 93/8/10 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.م الف:15088 شعبه هفتم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

به  امور ورشکستگی  اداره تصفیه  961 در خصوص پرونده کالسه 575/93 خواهان 
قائم مقامی منصور و محمدعلی ذوالفقاری دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت حسین 
حیدری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 93/8/10 ساعت 9/30صبح تعیین 
مراتب  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
کدپستی  پالک57   – جنب ساختمان صبا  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   –
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:15091 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی

962 شماره درخواست: 9310460359500059 شماره پرونده: 9209980359500958 
تاجرباشی  فرحناز  شاکی  گردد  می  اعالم  بدینوسیله   920966 شعبه:  بایگانی  شماره 
فرزند محمدجواد علیه خالد عابدپور دایر بر جعل و کالهبرداری )برداشت از حساب( 
است  گردیده  ثبت  920966 ب16  شماره  به  و  تسلیم  بازپرسی  این  به  مجهول المکان 
که از مشتکی عنه ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور 
می شود و با تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری این آگهی به منزله ابالغ در 
یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور 
از طرف دادگستری  اتخاذ تصمیم خواهد نمود.ضمنا هزینه نشر آگهی  بازپرسی  این 
دادسرای  بازپرسی  شانزدهم  شعبه  بازپرس  مولوی  م الف:15098  می گردد.  پرداخت 

عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع2(

ابالغ 
علیه  را  شکایتی  باقری  ا...  قدرت  آقای  شاکی  که  می شود  اعالم  بدینوسیله   963
محمود حریری اخوان دائر بر خیانت در امانت و فروش مال غیر طرح که به شماره 
دستور  اجرای  در  عنه  بودن مشتکی  مجهول المکان  به  نظر  است.  ثبت شده   920875
آیین  قانون   115 ماده  از  تجویز  و  اصفهان  دادسرای   19 شعبه  محترم  بازپرس 
متهم  به  و  منتشر  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  کیفری  دادرسی 
بازپرسی   19 شعبه  به  رسیدگی  جهت  انتشار  از  پس  یکماه  تا  می شود  ابالغ  مذکور 
الف:15102  نماید.م  مراجعه  شماره3  جابرانصاری-مجتمع  اصفهان-خیابان  در   واقع 

شعبه 19 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان)مجتمع شماره سه( 
ابالغ وقت رسیدگی

964 در خصوص پرونده کالسه 947/93 خواهان مهدی نوبندگانی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت مریم باورصاد نوبندگانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  9صبح  ساعت   93/8/14 مورخ 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای   خوانده حسب 
خیابان  ابتدای  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر   جراید 
و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  دو شورای  شماره  مجتمع  آتشگاه 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
شورای  دو  شماره  مجتمع  حقوقی  هشتم  شعبه  می شود.م الف:15103  اتخاذ   مقتضی 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

965 در خصوص پرونده کالسه 948/93 خواهان مهدی نوبندگانی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت مرتضی حالجی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/8/14 
بودن خوانده حسب  به مجهول المکان  توجه  با  است  تعیین گردیده  ساعت 8/30صبح 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
دو شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:15105 شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980351800803 پرونده:  شماره   9310100351802968 ابالغیه:  شماره   966
شماره بایگانی شعبه: 930922 خواهان فاطمه فرازمند دادخواستی به طرفیت خوانده 
عمومی  دادگاههای  تقدیم  زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته  به  نوربلچی  بهروز 
خانواده شهرستان  دادگاه   18 به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  شهرستان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
ثبت   9309980351800803 کالسه  به  و  ارجاع   220 اتاق   2 طبقه  اصفهان  استان 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/09/02 و ساعت 10:45 تعیین شده است به علت 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
از  از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده پس  ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود  در یکی 
دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:15112   و ضمائم 

نوری منشی شعبه هجدهم دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980351800767 پرونده:  شماره   9310100351802976 ابالغیه:  شماره   967
شماره بایگانی شعبه: 930876 خواهان آسیه فریدونپور دادخواستی به طرفیت خوانده 
عمومی  دادگاههای  تقدیم  زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته  به  پور  فریدون  مهدی 
خانواده شهرستان  دادگاه   18 به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  شهرستان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
ثبت   9309980351800767 کالسه  به  و  ارجاع   220 اتاق   2 طبقه  اصفهان  استان 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/09/04 و ساعت 10:45 تعیین شده است به علت 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
از  از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده پس  ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود  در یکی 
دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:15115   و ضمائم 

نوری منشی شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان 



امام صادق علیه السالم :
 هر کس در روز و یا شب صدقه بدهد . اگر روز 
اس��ت روز و اگر شب اس��ت، خداوند از او غم و 

اندوه، درنده و مرگ بد را دور می کند.
 درمان ناراحتی ریوی
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زندگی پرهیاهو در کالن شهرهای امروزی، موجب 
شده تا بخش زیادی از زندگی روزمره ما در انبوهی از 
صداها و تصاویر شلوغ، سپری شود. کسی که از خانه 
خارج می شود، از همان ابتدای صبح با انواع هیاهوها 
مواجه اس��ت و در هر نقطه از شهر که حرکت کند، 

این شلوغی ها او را همراهی می کنند.
 حتی آن دسته از افرادی که در منزل هستند هم، 
به نوعی از شلوغی ها جدا نیستند. چون آلودگی های 
صوتی را تجرب��ه می کنند و از هم��ه مهم تر اینکه 
تلویزی��ون آن ها را رها نمی کند. ام��ا همین عوامل 
موجب می ش��ود تا افراد بخش��ی از ی��ک نیاز مهم 
را فراموش کنن��د و آن نیاز به گذران��دن اوقاتی از 

زندگی روزمره در سکوت اس��ت.برخی از افراد برای ارضای 
این نیاز، نیمه شب و نزدیکی های صبح را انتخاب می کنند. 
مثاًل س��اعت چهار صبح ممکن اس��ت برای برخی از افراد، 
محبوب ترین زمان باش��د. چراکه این زمان، زمانی اس��ت 
که همه جا در س��کوت فرورفته. صدایی از خیابان به گوش 
نمی رسد، فرزندان در خواب هس��تند، تلویزیون خاموش 
است و تلفنی زنگ نمی خورد. به این ترتیب آرامشی دلچسب 
فراهم است.سکوت موجب می شود تا هر فردی این فرصت 
را پیدا کند تا در تنهایی خود فرو برود و به خود بیندیش��د. 

این زمان، فرصت آزادی برای فرد اس��ت. فرصتی که کسی 
از ما چیزی را نمی خواهد و می توان اوقاتی را با حس رهایی 

سپری کرد.
به نظر می رس��د بس��یاری از افراد از این بخش از نیازهای 
درونی خود غافل اند و برای هر چیزی وقت گذاری می کنند 

جز وقتی برای سکوت و آرامش شخصی شان.
باید باور کنید که سکوت، بخشی حیاتی و مهم در زندگی 
شماس��ت و موجب برقراری تعادل فکری می ش��ود. تنها 
بودن، برای مدت زمانی مشخص، لحظاتی مفید و مناسب 

برای تأمل داشتن، کار کردن، به عالئق شخصی 
فکر کردن و صرفاً از آرامش لذت بردن، احساس 
جوانی و آسایش��ی دلچس��ب را برای انسان به 

ارمغان می آورد.
اغل��ب افرادی که با مش��کالت و اس��ترس های 
عصبی مواجه هس��تند، وقتی لب به س��خن باز 
می کنند به ای��ن موضوع اش��اره دارن��د که در 
جستجوی دقایقی برای سکوت و آرامش هستند

بنابرای��ن ای��ن موض��وع را فرام��وش نکنی��د 
که س��کوت، ی��ک بخ��ش حیات��ی در زندگی 
ب��رای اس��ت  فرصت��ی   اس��ت. س��کوت، 

 نظ��م دهی ب��ه تم��ام هیاهوها، س��روصداها و 
مش��غله های روزمره. س��کوت می تواند فرصتی باشد برای 
دس��تیابی دوباره به انرژی ه��ای ازدس��ت رفته و یا تبدیل 
انرژی های منفی به مثبت.آنچه مس��لم اس��ت اینکه اغلب 
افرادی که در دنیای امروز زندگی می کنند، نیاز مبرمی به 
تجربه سکوت و آرامش در زندگی روزمره دارند ولی نسبت به 
این موضوع بی اهمیت هستند و این نیاز را نادیده می گیرند. 
همین امر موجب خستگی روحی آن ها می شود و کسالت 
را به دنبال دارد. بهتر است همه ما در رابطه با نحوه گذران 

زندگی مان، قدری تأمل داشته باشیم.

هیس، گاهی سکوت الزم است!

یک حلقه هوشمند قابلیت هایی شگفت انگیز به نسبت 
تمام حلقه های هوشمند رقیب دارد.

کارشناس��ان به تازگی یک حلقه انگش��تری از جنس 
سنگ های ارزشمند تولید کرده اند که می تواند به جای 

ساعت هوشمند در اختیار کاربر قرا بگیرد.
 گفتنی است، فرد با به دست کردن این حلقه می تواند 
از مطالبی مانند رس��یدن پیغام صوتی، پیامک، تماس 

تلفنی و یا حتی دریافت نامه باخبر شود.
 این حلقه قابلیت نمایش پیغام های تصویری را بر روی بدنه خود به صورت چرخشی دارد 

و حتی قادر به پخش پیغام های صوتی است.
 این حلقه Smart Ring ن��ام دارد و اطالعیه ها را به طریق صوتی و یا با لرزش به اطالع 

کاربر می رساند.

ب��رای امنی��ت ج��ان خلبان ه��ای انس��انی در 
 مأموریت های هوایی روبات ه��ای خلبان جای آن ها را 

می گیرند.
در آینده در حدود س��ال 2030 بر اس��اس یک پروژه 
در حال تولید توس��ط دولت ایاالت متحده خلبان های 

انسانی جای جت های جنگی را خواهد گرفت.
 گفتنی است، این کار برای جلوگیری از هدایت هواپیما 
و جت جنگی توسط خلبان انسانی و کاهش اشتباهات 

انسانی صورت می گیرد.
 ای��ن خلبان ه��ای روبات��ی حت��ی می توانند ب��ا پایگاه اصل��ی ارتب��اط برق��رار کنند و 
 مواردی مانند س��رعت ب��اد،  جهت حرک��ت،  درجه حرارت،  فش��ار و س��ایر پارامترها را

 اندازه گیری و کنترل کنند.

جت های جنگی آینده با خلبان های روباتیوقتی انگشترتان به شما پیامک می زند

آیا شما نیز از ناراحتی های 
ری��وی و آس��م در ع��ذاب 
هس��تید ؟ به ش��ما توصیه 
می کنی��م از دم ک��رده این 

گیاه استفاده کنید.
ماهور)خرگوش��ک(  گل 
بومی اروپا و آفریقای شمالی 

در آسیا و آمریکا نیز رشد می کند.
این گی��اه به ط��ور مرس��وم ب��رای درمان س��رفه 

مورداستفاده قرار می گیرد.
 در کشور مکزیک از این گیاه به عنوان تسکین دهنده 
و درمان آسم، برونشیت، التهاب گلو و سرفه استفاده 

می شود.
 استفاده دیگر از این گیاه شامل درمان عفونت های 
پوستی، التهاب، زخم، س��وختگی، عفونت گوش، 

نقرس و بواسیر نیز هست.
 برای برطرف کردن مشکالت ریوی، ریشه این گیاه 
را بسوزانید و دود آن را استنش��اق کنید. چای گل 
ماهور برای برطرف کردن ناراحتی های ریوی و آسم 

مورداستفاده قرار می گیرد.
 گلودرد را باقرقره کردن ب��ا چای این گیاه به میزان 
چند بار در روز درمان کنید. با قرار دادن دس��تمال 
خیس شده در چای این گیاه روی گلو، آن را تسکین 

دهید.
 یک قاش��ق غذاخوری برگ گل ماه��ور را در ۵00 
میلی لیتر آب دم کنید و پس از هر بار تخلیه روده ای 
و برای درمان اسهال و یا خون ریزی روده ای، نصف 

پیمانه مصرف شود.
 زخم های باز، ت��ورم و التهاب را با چ��ای این برگ 
شست وشو دهید. چای گل ماهور عالوه بر تسکین 

درد، آرامش بخش و خواب آور نیز هست.

برگ پیچک برای درمان 
آسم مفید است

پیچک، گیاه باالرونده است، این گیاه بومی اروپای 
غربی، مرک��زی و جنوبی اس��ت و در طب س��نتی 
از برگ های آن ب��رای درم��ان بیماری های متعدد 
اس��تفاده می ش��ود. مصرف عصاره برگ پیچک، با 
افزایش میزان دریافت اکسیژن در ریه، در برطرف 
کردن آسم مؤثر اس��ت. خاصیت ضدالتهابی دارد و 
برای درمان برونش��یت مزمن مفید است. سرفه را 
تسکین می بخش��د. چین وچروک صورت را از بین 
می برد. درد روماتیسم و التهاب استخوان و مفصل 

را برطرف می کند.
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خوبی ها و بدی ها...
دو دوس��ت برای تفریح به ییالق های خارج از شهر رفتند. در بین 
راه بر سر زمان اس��تراحت اختالف نظر پیدا کردند و یکی از آن ها 
در اثر عصبانیت بر روی دیگری س��یلی محکم��ی زد.آن یکی که 
سیلی خورده بود سخت آزرده شد، اما بدون آن که چیزی بگوید 
روی شن های کنار رودخانه نوشت: »امروز بهترین دوستم به من 
سیلی زد.«سپس راه خود را ادامه دادند و به قسمت عمیق رودخانه 
رسیدند. آن دوستی که س��یلی خورده بود پایش لغزید و نزدیک 
بود با جریان آب به سمت پرتگاهی خطرناک برود که دوستش او 
را نجات داد.وقتی نفسش باال آمد سنگ تیزی برداشت و به زحمت 

روی صخره ای نوش��ت: »امروز بهترین دوستم،جانم را نجات 
داد.«دوس��تش با تعجب پرسید: »چرا 

آن دفعه روی ش��ن ها نوش��تی و این 
بار روی صخ��ره؟« دیگری لبخند زد 
و گفت: »وقتی ب��دی می بینیم باید 
روی شن ها بنویس��یم تا به راحتی 
با جریان آب شسته ش��ود و وقتی 

محبتی در حق ما می شود باید روی 
سنگ سختی حک کنیم تا برای همیشه 

بماند.«

قصر بی عیب و نقص پادشاه
 پادش��اهی قصری زرنگار بنا کرد و س��پس حکیمان و ندیمان را 
فراخواند و گفت: آیا در این بنا عیب��ی می بینید؟همگان زبان به 
تحس��ین گش��ودند و از بی عیب بودن آن کاخ گفتن��د، تا این که 
زاهدی برخاست و گفت: قصر نیکویی است اما حیف که رخنه ای 
در آن دیده می شود که اگر این رخنه نبود این کاخ با قصر فردوس 

شاه گفت: کدام رخنه، من رخنه ای نمی بینم. براب��ر بود.
گفت: آن رخنه را فقط عزرائیل می بیند و این 
رخنه برای عبور او و گرفتن جان شما 

ساخته شده است.
گرچه این قصر است خرم 

چون بهشت   
   مرگ بر چشم تو خواهد 

کرد زشت
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مجریان بدوی سیما 

وارثان تکدیگری

دغدغه دماغ

داستان کیفیت زراید

پیکان تورم و ازدواج 

امنیت آب
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