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تولید ورق گالوانیزه در شرکت ورق
 خودروی چهارمحال و بختیاری

 اجرای طرح باروری ابرها 
در ۱۲ استان کشور

 اولین داروی تزریقی ضدبارداری 
برای مردان به بازار می آید

تلطیف هوای شهر اصفهان با اجرای 
طرح خرید اکسیژن
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پالم از محصوالت لبنی 
خداحافظی می کند 

تا پایان شهریور ماه  صورت می گیرد 
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 مقرر شد پس از به تعلیق درآمدن پروانه ساخت مجوزهای صادرشده برای استفاده از چربی گیاهی پروفایل 
اسیدهای چرب در روغن های مجاز گیاهی استخراج شود

  پاالیشگاه اصفهان بنزین
 یورو ٤ و ٥  تولید می کند 

رئیس امور مهندس��ی و اجرای طرح های شرکت پاالیش نفت 
اصفهان گفت: با راه اندازی واحد ایزومریزاس��یون پاالیش��گاه 
اصفهان در نیمه دوم امسال، عالوه بر تولید بنزین با کیفیت یورو 
٤ و ٥ با ظرفیت ٣ میلیون لیتر در روز، گازوئیل باکیفیت یورو ٤ 
نیز تولید خواهد شد.الیاس طغیانی  اظهار داشت: با راه اندازی 
واحد بنزین سازی این شرکت در سال گذشته، سه میلیون لیتر 
به تولید بنزین پاالیشگاه اصفهان اضافه و ظرفیت نهایی تولید 
این فرآورده ب��ه ١١.٥ میلیون لیتر در روز رس��ید. رئیس امور 
مهندسی و اجرای طرح های شرکت پاالیش نفت اصفهان بابیان 

اینکه کاتالیست های هر ...
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آگهی ارزیابی کیفی مشاوران

مدیر امور قرار دادها 

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

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

رشته و پایه مشاور: حداقل پايه 2 گروه مهندسی آب 

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

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

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

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

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

كد پستی 76472-81646 صندوق پستی 391.

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

نوبت  دوم 

م الف 10427

  مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری 
آب - فاضالب- ترمیم ترانشه 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

شرکت آب منطقه ای اصفهان 

نوبت  اول    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

 مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: آب شرب در اصفهان مشکل خاصی ندارد 
و با اطمینان اعالم می کنیم که سالم است.

مه��دی رفیعی با اش��اره ب��ه ش��ایعات مطرح ش��ده درب��اره مش��کالت بهداش��تی آب ش��رب 
اصفه��ان اظهار ک��رد: روزان��ه تع��داد قابل توجه��ی از ش��بکه های آب رس��انی تح��ت آزمایش 
ق��رار می گی��رد و ب��ه ص��ورت مکرر تح��ت کنت��رل اس��ت.وی بی��ان ک��رد: بهداش��ت محیط 
ب��ر اس��اس حرف وحدی��ث س��خن نمی گوی��د بلک��ه برپای��ه محاس��بات آزمایش��گاهی، 
 نمونه ب��رداری، آنالیزه��ای ش��یمی و فاکتوره��ای مختل��ف س��المتی آب ش��رب را اع��الم 
می کنیم.مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان بابیان اینکه سختی آب اصفهان در 
حال حاضر مشکل خاصی ندارد و در وضعیت مطلوبی قرار دارد، خاطرنشان کرد: هرکسی ادعایی بر 

بررسی قرار گیرد... ناسالم بوده آب دارد، اسناد آن را به این مرکز ارسال تا مورد

نماینده استان اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی با انتقاد از اینکه مسئوالن کشوری عزم 
جدی برای رفع مشکل آب اصفهان ندارند، گفت: مس��ئوالن باید بدانند که اصفهانی ها زیر بار 

خشکسالی کمر خم کرده اند و دیگر توان رفع مشکالت استان های دیگر را ندارد.
محسن صرامی فروشانی ، در ارتباط با پیگیری نمایندگان اصفهان درباره خشکسالی اصفهان 
اظهار داش��ت: در چند روز گذشته در جمع کش��اورزان غرب اس��تان و با حضور فرمانداران و 
نمایندگان مجلس صحبت و به این نکته اشاره کردم که در پایتخت عزم جدی برای حل معضل 

آب اصفهان وجود ندارد.
وی افزود: برخی مسئوالن دولت دهم و یازدهم با قضیه آب اصفهان به گونه ای برخورد کردند که 
گویی از مشکالت خشکسالی در استانی با ٥ میلیون جمعیت خبر ندارند.نماینده استان اصفهان 

در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: زمانی که ١6 نماینده اصفهان...

آب شرب اصفهان هیچ مشکلی از نظر 
بهداشتی ندارد

اعتراض نمایندگان اصفهانی به انتقال 
سرریزآب زاینده رود

س:  زاینده رود
]عك



اخبار کوتاهيادداشت

غربی ها نگران بازگشت 
تروريست هابه سوی خود

مدیرکل دفتر امور سیاسی و انتخابات استانداری اصفهان گفت: 
کشورهای اروپایی و آمریکا پس از حمایت از داعش اکنون به شدت 
نگران این هستند که مبادا تروریس��ت های داعش به کشورهای 
اروپایی مبدأ بازگردند.حمیدرضا وطن خواه در جمع مس��ئوالن 
شهرستان فالورجان در سالن اجتماعات ش��هرداری پیربکران، 
ضمن گرامیداش��ت یاد و خاطره 380 ش��هید بخش پیربکران، 
اظهار داشت: با نگاهی به کشورهای منطقه مشاهده می کنیم در 
میان این همه کشتار، جنگ و خون ریزی جزیره امنی در منطقه 
خاورمیانه به نام ایران وجود دارد که مردم در امنیت به فکر آینده و 
زندگی خود هستند.این مسئول به جنایات آمریکا در سوریه و عراق 
توسط گروه داعش اشاره کرد و افزود: کشورهای اروپایی و آمریکا 
پس از حمایت از داعش، اکنون به ش��دت نگران این هستند که 

مبادا تروریست های داعش به کشورهای اروپایی مبدأ بازگردند.

مادران شهدا اسوه  تمام مادران 
هستند 

نماینده ولی فقیه در س��ازمان بسیج مس��تضفین با بیان اینکه 
فراموش نکردن شهدا از سفارش های مقام معظم رهبری است، 
گفت: مادران شهدا الگو و اسوه ای مثال زدنی برای تمام مادران در 
سراسر کشور هستند.حجت االس��الم محمدرضا تویسرکانی در 
دیدار با خانواده شهید محبی در منطقه چالشتر شهرکرد با بیان 
اینکه فراموش نکردن شهدا از سفارش های مقام معظم رهبری 
است، اظهار داشت: خانواده شهدا افرادی هستند که بزرگ ترین و 
شجاع ترین افراد را تربیت کرده اند.وی با بیان اینکه خانواده شهدا 
به عنوان الگو در جامعه هستند، تاکید کرد: مادران شهدا همچنان 
به ما درس ایثار و از خود گذشتگی می آموزند.مادران شهدا الگو 

و اسوه ای مثال زدنی برای تمام مادران در سراسر کشور هستند

جديت در اقدامات کمیته حقوق 
شهروندی

قائم مقام وزیرکش��ور از دو دس��تور مهم »عبدالرضا رحمانی 
فضلی« در جلس��ه معاونان وزارت کش��ور خبر داد و گفت: وزیر 
کشور دستور داد در اسرع وقت، کمیسیون ماده ۱0 قانون احزاب 
برای رسیدگی به درخواست احزاب در زمینه صدور پروانه فعالیت، 
تشکیل جلسه دهد.»حس��ینعلی امیری« با تشریح تصمیمات 
اتخاذ شده جلس��ه معاونان وزارت کش��ور افزود: رحمانی فضلی 
همچنین در جلسه دس��تور داد کمیته حقوق شهروندی وزارت 
کشور با حساسیت بیش��تری در مقایسه با گذش��ته، کار خود را 
ادامه دهد.سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: این کمیته مکلف 
شد تا چنانچه احیانا حقوق ش��هروندی از ناحیه ماموران وزارت 
کش��ور یا ماموران تحت نظارت این وزارتخانه نقض شده باشد، با 
حقیقت بیشتری موضوع را پیگیری کند و تمهیدات الزم را برای 
جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان در راستای سیاست رئیس 

جمهوری در تضمین حقوق شهروندی اتخاذ کند.
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 رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس کنیا در رأس هیأتی پارلمانی به دعوت عالء الدین 2
بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه 29 شهریورماه به 

تهران سفر می کند.
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تحلیلگر روابط بین الملل با تاکید براین که بنابر ش��واهد و 
دالیل بس��یار ایران امروز به قدرت منطقه ای تبدیل شده 
و به نقش آفرین��ی موثر و فعال می پ��ردازد، گفت: غرب به 
خوبی می داند مبارزه با تروریسم و بازگشت ثابت به منطقه 
بدون ایران ممکن نیس��ت. دکتر »عل��ی بیگدلی« به نفوذ 
ایران در عراق و تاثیرگذاری فعال آن در منطقه اشاره کرد و 
اظهارداش��ت: امروز همه قدرت ها می دانند که بدون ایران 

برقراری صلح و ثبات در منطقه ممکن نیست. 
وی همچنین درباره ائتالف کش��ورهای غربی برای مبارزه 
با گ��روه تروریس��تی داعش خاطرنش��ان ک��رد: از دیدگاه 

بس��یاری از تحلیلگران داعش س��اخته و پرداخته غرب و 
رژیم صهیونیستی و مورد حمایت برخی کشورهای عربی 
اس��ت،از این رو ما ش��اهد واکنش دیرهن��گام قدرت های 
جهانی و همچنین کش��ورهای عربی هس��تیم. این استاد 
دانشگاه یادآور ش��د: مبارزه با تروریست ها که ریشه هایی 
عمیق در برخی کش��ورها دارند و در س��ال های گذش��ته 
نیز با حمایت های برخی کش��ورهای غرب��ی و منطقه ای 
 صاحب سالح شده و آموزش های نظامی دیده اند به راحتی

 امکان پذیر نیس��ت و برای این منظور باید ائتالف جهانی 
شکل بگیرد. وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره سخنان 

اخیر یکی از نظریه پردازان آمریکایی مبنی بر تبدیل شدن 
ایران به امپراطوری و ایجاد حکومت دست نشانده در منطقه 
اظهار داشت: »هنری کسینجر« امروز جایگاه گذشته خود را 
در نظریه پردازی از دست داده و چندان به اظهارنظرات وی 
توجه نمی شود،همان طور که رئیس جمهوری آمریکا نیز 
این تئوری را که ایران تهدیدی بزرگ تر از داعش است، رد 
کرد. این تحلیلگر روابط بین الملل خاطرنشان کرد:کسینجر 
از شخصیت های برجسته البی های صهیونیستی است و از 
دیرباز خصومت شدیدی با ایران داشته است. بیگدلی اظهار 
داشت: البته واقعیت این است که ایران به دنبال پیدا کردن 
 پایگاه های قدرت در منطقه اس��ت و از نفوذ خود استفاده 
می کند و این کاری است که هر کشوری در راستای منافع 
ملی خود انجام می ده��د. وی با بیان این ک��ه ایران دارای 
کانون های نفوذ و قدرت در منطقه اس��ت، اظهار داش��ت: 
اما اینکه امروز ایران را خطری بزرگ تر از تروریس��ت های 
داعش توصیف کنند نظریه کامال مردود و غیرمنطقی است. 
این تحلیلگر روابط بین الملل افزود: اوباما رئیس جمهوری 
آمریکا نیز با رد این دیدگاه اعالم کرد که ایران خطر محسوب 
نمی شود و امروز دشمن مشترک ما گروه تروریستی داعش 

است که نه شیعه و نه سنی می شناسد. 
بیگدلی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که وضعیت ایران 
 در ش��رایط بین المللی تغییر کرده و ای��ن باعث تغییر نوع 
نگاه ها نسبت به این کشور شده است. وی ادامه داد: اقدامات 
گروه تروریستی داعش چهره واقعی آنها را نشان داده و توطئه 

ایران هراسی و شیعه هراسی را کمرنگ کرده است. 

تحلیلگر روابط بین الملل:

غرب می داند بدون ایران بازگشت ثبات به منطقه ممکن نیست

هیأت پارلمانی کنیا 29 شهریور به تهران سفر می کند

تأکید وزير دفاع بر حاکمیت 
فرهنگ دفاع مقدس

   وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح با بیان اینکه 
امروز نیازمن��د حاکمی��ت فرهنگ دف��اع مقدس در 
محیط های سازمانی و اداری  هستیم، تاکید کرد: همه 
مدیران و کارکنان باید عالقمند به چنین فضایی باشند 

و در این خصوص سرمایه گذاری کنند.
سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح در  جشنواره مالک اشتر سازمان عقیدتی سیاسی 
وزارت دفاع که به میزبانی سازمان صنایع الکترونیک 
ایران و   با حضور رئیس سارمان عقیدتی سیاسی وزارت 
دفاع، مدیرعامل س��ازمان صنای��ع الکترونیک ایران، 
مدیرعامل س��ارمان اتکا، روس��ای عقیدتی سیاسی، 
معاونین  و مدیران ارش��د س��ازمان عقیدتی سیاس��ی 
وزارت دفاع  برگزار ش��د، از فرهنگ ب��ه عنوان یکی از 
موضوعات مورد توجه در س��ازمان ها و حوزه مدیریت 
نام برد و افزود: زیربنا و زیرس��اخت تم��ام فعالیت ها و 
اقدامات  در سازمان ها و ادارات و حوزه مدیریت مقوله 
فرهنگ است که این موضوع در معارف دینی هم بر آن 

تاکید شده است.
وی با اش��اره به رش��د روافزون علم و تکنولوژی اظهار 
داش��ت: آنچه امروز غرب از آن به عنوان پیشرفت علم 
نام می برد باعث نشده که فرهنگ کم اهمیت جلوه کند 
بلکه از دهه 70 میالدی توجه به فرهنگ سازمانی رشد 

فراوانی در دنیا پیدا کرد.
وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح با بیان اینکه 
فرهنگ نق��ش تعیین کننده ای در موقعی��ت و میزان 
موفقیت و سربلندی سازمان ها و ادارات دارد، تصریح 
کرد: از همین رو در دنیا فرهنگ س��ازمانی مورد توجه 
جدی قرار گرفته و امروز در تمام حوزه های مدیریتی 

توجه ویژه ای به مقوله فرهنگ صورت می گیرد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تاکید بر بسط 
و گس��ترش فرهنگ در وزارت دفاع اضافه کرد: اصل و 
اساس تمام فعالیت هایی که وزارت دفاع انجام می دهد 
مقول��ه فرهنگ است.س��ردار دهقان با تقس��یم بندی 
فرهنگ در سه سطح »باورها و اعتقادات«، »ارزش ها« 
و »نماده��ا« تاکید کرد: اساس��ی ترین الی��ه فرهنگ 
باورها و اعتقادات دینی اس��ت که س��ازمان عقیدتی 
 سیاس��ی بای��د در این ح��وزه اهتمام ویژه ای داش��ته 

باشد.
وی با بی��ان اینکه تجل��ی عملکرد س��ازمان عقیدتی 
سیاس��ی را در عملکرد وزارت دف��اع می بینیم، گفت: 
اگر فعالیت های عقیدتی سیاسی در خروجی اقدامات 
وزارت دفاع تاثیرگذار باشد این فعالیت ها مثبت ارزیابی 

خواهد شد.

سالمت

متخصص��ان اطف��ال دریافتن��د ک��ودکان 
متول��د زمس��تان زودت��ر از ک��ودکان متول��د 
ش��روع را  رفت��ن  س��ینه خیز   تابس��تان 

 می کنند.
متخصصان در مطالع��ه منحصربه فردی تأثیر 
فصل ها روی رش��د ک��ودکان را موردبررس��ی 
قراردادن��د. آن ه��ا دریافتن��د ن��وزادان متولد 
ماه های زمس��تانی س��ینه خیز رفتن را زودتر 
 از ن��وزادان متول��د ماه های تابس��تانی ش��روع

 می کنند.
متخصصان پیش تر مش��اهده ک��رده بودند که 
بس��یاری از بزرگس��االن به دلیل اینکه آفتاب 
کمت��ری می بینن��د در ماه ه��ای مختل��ف 
زمس��تان رفتاره��ای متفاوتی ب��روز می دهند 
 ضمن اینک��ه طبیعت این فصل نیز اس��ترس زا

 است. 
بااین حال تأثی��ر این ماه ه��ا روی جنین داخل 
 شکم و نوزادان به ندرت موردمطالعه قرارگرفته 

است.
در مطالعه جدیدی که روی تأثیر فصول س��ال 
بر ن��وزادان انجام ش��ده متخصص��ان دریافتند 
که نوزادان متولد زمس��تان پنج هفته زودتر از 
متولدین تابس��تان س��ینه خیز رفتن را شروع 
می کنند. این مسئله نش��ان می دهد که فصول 
به نحوی بر س��رعت رش��د حرکت��ی کودکان 
تأثیر می گذارد.به نقل از نیچ��ر ورلد ریپورت، 
در این مطالعه ک��ه روی 47 نوزاد انجام ش��ده، 
میانگین سن شروع س��ینه خیز رفتن نوزادان 
هفته س��ی ویکم بود. اما نوزادان متولد ماه های 
دسامبر تا مه )زمستان( به طور میانگین در هفته 

سی ام شروع به سینه خیز رفتن کردند و بسیاری 
از نوزادان متولد ماه های ژوئن تا نوامبر )تابستان( 
پنج هفته پس از زمستانی ها شروع به سینه خیز 

رفتن کردند.
بنابر اعالم متخصص��ان، یافته های این مطالعه 
بر تأثیر تغییرات فصلی بر رش��د نوزادان صحه 
می گذارد. بااین حال هنوز به روش��نی مشخص 
نیس��ت که آیا این تأثیرات در دوران جنینی و 
متأثر از اس��ترس مادر و میزان ویتامین D رخ 
می دهد یا اینک��ه این تأثیرات پ��س از تولد رخ 

می دهند؟
پیش ازاین نیز مطالعه دیگری نش��ان داده بود 
بیشترین چپ دست ها در جهان متولد زمستان 
هس��تند که این تغییرات ناش��ی از قرارگیری 
در مع��رض تابش آفت��اب در زم��ان حاملگی و 
به تبع آن، افزایش س��طح هورمون تستسترون 
در بدن مادر اس��ت که می تواند بر رشد مغزی 
 و چپ دس��تی ی��ا راست دس��تی ن��وزاد تأثیر 

بگذارد.

متولدین زمستان رشد حرکتی سریع تری دارند

یک متخصص قلب و عروق، بیماری های قلبی را شایع ترین عامل 
مرگ ومیر در جهان و کشورهای توسعه یافته دانست.

دکتر طه احمدی نژاد از اقدامات مؤثر در پیشگیری از بیماری های 
قلبی و عروقی را کاهش مصرف سیگار، کنترل چربی و فشارخون، 
درمان دیابت، افزایش فعالیت های فیزیکی و کاهش وزن برشمرد.

وی آنژیوپالستی )گذاشتن استنت( و عمل باز را به عنوان درمان 
فوق تخصص��ی بیماری های قلبی و عروقی عن��وان کرد و گفت: 
متأس��فانه این نوع درمان، هزینه گزافی را ب��ه بیماران تحمیل 
می کند.این پزشک متخصص خاطرنش��ان کرد: طی سال های 
۱980 تا 2000 در کش��ور آمریکا مرگ ومیر بیماری های قلبی 
بیش از 50 درصد کاهش یافته است که اقدامات پیشگیرانه نقش 
مؤثری در آن داش��ته اس��ت.احمدی نژاد نقش مراکز بهداشتی 
روس��تایی و ش��هری را در کاهش بیماری های قلب��ی - عروقی 
 مؤثر دانست و افزود: ترک س��یگار 36 درصد، کنترل فشارخون 
25 درصد و کنترل و درمان چربی خون باال طی پنج سال، بیش 
از 30 درصد از سکته های قلبی را کاهش می دهد.وی خاطرنشان 
کرد: داشتن فعالیت ورزشی کافی در طول هفته و مصرف آسپرین 
در پیشگیری و درمان بیماری های قلبی و عروقی نقش مهمی را 
ایفا می کند.این پزشک متخصص بابیان اینکه زمان طالیی برای 
نجات جان بیمار در سکته های قلبی تنها 20 دقیقه است، تصریح 
کرد: دیر رس��اندن بیمار به اورژانس منجر به ایست قلبی و مرگ 

بیمار می شود.

س��ازمان غ��ذا و داروی آمری��کا 
 20۱2 س��ال  از   )FDA (
میالدی س��ومین داروی جدید 
 ب��رای کاه��ش وزن را تأیی��د 

کرد.
»کانت��راو«  ک��ه  دارو  ای��ن 
)contrave( نامیده می ش��ود 
ترکیبی از دو داروی تأییدش��ده 
»نالترکس��ون« ب��رای درم��ان اعتیاد به م��واد مخ��در و الکل و 
 SAD بوپروپیون« اس��ت که در درمان افس��ردگی و اختالل«
یا افس��ردگی فصلی و همچنی��ن کمک به ترک س��یگار کاربرد 
دارد.س��ازمان غذا و داروی آمریکا اعالم کرده که داروی کانتراو 
برای بزرگس��االن مبتالبه چاقی و اضافه وزن که به بیماری های 
مرتبط با وزن همچون فش��ارخون ب��اال یا دیابت ن��وع دو مبتال 
هستند، قابل استفاده است. طبق اعالم مرکز کنترل و پیشگیری 
امراض آمریکا، بیش از یک س��وم افراد بزرگس��ال در این کشور 
به چاقی مبتال هس��تند.دکتر »جی��ن مارک گوئتی��ر« از مرکز 
تحقیقات و ارزیابی داروی س��ازمان غ��ذا و داروی آمریکا گفت: 
چاقی یک��ی از نگرانی ه��ای عم��ده در حوزه س��المت عمومی 
اس��ت. زمانی ک��ه داروی کانتراو به هم��راه رژیم غذایی س��الم 
 مورداستفاده قرار گیرد می تواند گزینه مناسبی برای کنترل وزن

 باشد.

متخص��ص ارتوپدی عوام��ل ژنتیک��ی و محیط��ی را عامل قوز 
انگشت شست پا دانست و گفت: زمان مراجعه به پزشک عاملی 
تعیین کنن��ده در درمان این عارض��ه اس��ت.فرهنگ غنی پور، 
متخصص ارتوپدی درباره عارضه قوز انگشت شست پا گفت: قوز 
انگشت شس��ت پا به علل ژنتیکی یا محیطی ایجاد می شود که 
درباره بروز این عارضه براثر عوامل محیطی باید این مسئله را نیز 
یادآور شد که در این مورد نیز فرد باید ازنظر ژنتیکی نیز آماده ابتال 
به این عارضه باشد تا شرایط محیطی این عارضه را تشدید کند.

وی تصریح کرد: پوشیدن کفش های نوک باریک و تنگ می تواند با 
فشار آوردن به انگشت شست و مفصل این انگشت عاملی برای قوز 

انگشت شست پا می شود.
غنی پور تأکید کرد: اگر افراد به موقع درصدد درمان قوز انگشت 
شس��ت پا برآیند امکان رفع عارضه وجود دارد که معموالً تجویز 
پدهای مخصوص، در م��واردی کفش های مخص��وص، ورزش 
و فیزیوتراپی را ش��امل می ش��ود.این متخصص ارتوپدی گفت: 
شیوه درمان و تصحیح عارضه قوز انگشت شس��ت پا با توجه به 
عکس های گرفته شده و زاویه انگشت شست پا با انگشت کناری 
متفاوت خواهد بود که در موارد شدید می توان از انواع جراحی های 
توصیه شده استفاده کرد.وی درباره شیوع قوز انگشت شست پا در 
زن و مرد خاطرنشان کرد: این عارضه بین زنان شایع تر از مردان 
اس��ت زیرا زنان بیش از مردان از کفش های نوک باریک استفاده 

می کنند.

متخصص زنان:

کمبود پالکت خون مادر، خطر 
خونريزی مغزی جنین را افزايش 

می دهد
متخصص زنان گفت: پایین 
بودن پالکت خون در زنان 
باردار دالیل مختلفی دارد 
که خطر خونریزی مغزی 
را در مادر و جنین افزایش 
می دهد.س��اغر صالح پ��ور 
بابیان اینکه پالکت یکی از 
بخش های تشکیل دهنده 
خ��ون اس��ت ک��ه موجب 
انعقاد آن می شود اظهار داش��ت: در حالت طبیعی تعداد 
پالکت های خون باید بین ۱50 هزارتا 450 هزار باشد و 
اگر پایین بیاید ممکن است انعقاد خون مختل شود.وی 
ادامه داد: در حاملگی به ویژه در س��ه ماهه س��وم به دلیل 
تغییراتی که بارداری در بدن ایجاد می کند ممکن اس��ت 
پالکت خ��ون پایین بیاید ولی معم��والً کمتر از صد هزار 
نمی ش��ود. همچنین گاهی سیس��تم ایمنی بدن بر هم 
می خورد و گاهی نیز به دلیل بیماری های خونی پالکت 

خون پایین می آید.
این متخصص زنان گفت: یکی دیگر از دالیل پایین بودن 
پالکت خون در زنان باردار مسمومیت و دیابت حاملگی 
اس��ت که موجب پایین آم��دن پالکت خون می ش��ود.

وی افزود: کاه��ش پالکت که براثر حاملگی ایجادش��ده 
باش��د کمتر از صد هزار نمی ش��ود و عارضه ای نیز ایجاد 
نمی کن��د اما اگر به ه��ر دلیلی کمتر ش��ود باید پیگیری 
شود.وی با تشریح مکانیزم اثر برخی اختالالت و تأثیر بر 
پالکت ها اظهار داشت: در مش��کالت ایمنی پالکت ها به 
هم می چسبند و تعدادش��ان در جریان خون کم می شود 
همچنین در بیماری های خونی پالکت در مغز استخوان 
کمتر از افراد عادی تولید می ش��ود و در برخی عفونت ها 
نیز پالکت ها به یکدیگر چسبیده و تخریب می شوند.این 
فوق تخصص نازایی تصریح کرد: پایین بودن پالکت خون 
ممکن اس��ت خطرات خونریزی داخل جمجمه، دستگاه 
گوارش��ی و ادراری را ایجاد کند در برخی موارد به دلیل 
کاهش پالکت یا عاملی که موجب کاهش آن شده است 
ختم حاملگی داده می شود.وی بابیان اهمیت تأثیر پالکت 
پایین مادر بر جنین گفت: اگر پالکت مادر پایین باش��د 
پالکت جنین نیز پایین می آید، درواقع آنتی بادی که باعث 
می شود پالکت پایین بیاید از جفت عبور می کند و موجب 
پایین آمدن پالکت خون جنین نیز می شود و در این موارد 

ممکن است جنین خونریزی مغزی کند.

دردهای ناگهانی قفسه سینه  
شوخی ندارد 

داروی جدید برای کاهش وزن 
تأیید شد

 عامل قوز شست پا
 و درمان آن

پرورش نسلی جوان با 
»چهره های توخالی« مانع رشد 

احساسات می شود 
گروهی از متخصصان پزشکی بالینی در مقاله ای در نشریه 
»Aesthetic Nursing« منتشر کردند که روند استفاده 
از بوتاکس برای محو چین وچروک صورت در جوانان زیر 

25 سال در حال افزایش است.
اما ای��ن متخصصان هش��دار داده اند ک��ه تزریق بوتاکس 
می تواند توانایی جوانان برای نشان دادن احساساتشان از 
طریق حاالت چهره را به شدت محدود کند. آن ها می گویند 
که حالت های متفاوت چهره نه تنها بازتاب دهنده احساسات 
هستند بلکه در شکل دادن آن ها هم تأثیر دارند و هشدار 
می دهند که پرورش نسلی جوان با »چهره های توخالی« 
می تواند مانع از رشد احساسی و اجتماعی در میان این رده 

سنی شود.
تزریق بوتاکس پرطرفدارترین عمل زیبایی است که بدون 
نیاز به جراحی انجام می شود. بوتاکس ماهیچه های باالی 
صورت و پیش��انی به صورت موقت فلج می کن��د و مانع از 
چین وچروک شدن پوست هنگام اخم کردن یا باال دادن 

ابرو می شود.
»هلن کولیر«، پرس��تار عموم��ی و یک��ی از متخصصان 
مطالعه تازه می گوید: نمایش ه��ای واقع نمای تلویزیونی 
و فرهن��گ غال��ب س��تاره ها و چهره های مش��هور باعث 
 روی آوردن جوانان به »چهره های س��رد و بی احس��اس« 

شده است.
کولی��ر ب��ه ی��ک نظری��ه شناخته ش��ده روانشناس��ی 
اش��اره می کند که می گوی��د نوجوان��ان از طریق حاالت 
 مختلف چهره، بهترین ش��یوه ارتب��اط با دیگ��ران را یاد

 می گیرند.
وی می گوی��د: توانایی ما برای نش��ان دادن بس��یاری از 
احساساتمان به ش��دت به حالت چهره مان وابسته است. 
نشان دادن احساساتی مانند همدردی یا هم دلی در پیشبرد 
زندگی اجتماعی و برقراری ارتباط به عنوان یک بزرگسال 

بسیار مؤثر است.
گردآورندگان این مطالعه از جراحان و کسانی که کار تزریق 
بوتاکس انجام می دهند خواسته اند پیش از عمل، ارزیابی 
الزم را برای وجود دالیل پزش��کی کافی برای انجام عمل 

انجام دهند.
به نقل از بی بی سی، کلفتی پوست، میزان آفتاب سوختگی 
آن و عمق چین وچروک ه��ا از مواردی هس��تند که باید 
قبل از تزری��ق بوتاکس موردتوج��ه قرار بگیرن��د اما این 
بررس��ی هش��دار داده ک��ه بس��یاری از کلینیک ه��ا، 
 مناف��ع اقتص��ادی را ب��ه مالحظ��ات پزش��کی ترجیح

 می دهند.

معاون وزی��ر امور خارجه مکزی��ک در دیدار 
با وزیر امور خارجه جمهوری اس��المی ایران 
در تهران ب��ا بیان اینک��ه ما ای��ران را بازیگر 
مهم در منطق��ه م��ی دانیم اع��الم کرد که 
 کشورش خواستار تداوم گفتگو و رفت و آمد

هیئت های دو کشور به پایتخت های یکدیگر  
است.کارلوس ایکاس��ا ، معاون وزیر امور خارجه مکزیک که به تهران س��فر کرده  است با محمد 
جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه 
کشورمان نیز در این دیدار با اش��اره به مناسبات تاریخی دو کش��ور به افزایش رایزنی ها و ارتقاء 
مناسبات طرفین تاکید کرد.کارلوس ایکاس��ا نیز در این دیدار با اشاره به سفر خود به جمهوری 
اسالمی ایران تصریح کرد:ما ایران را بازیگر مهم در منطقه می دانیم و از اینرو خواستار تداوم گفتگو 

و رفت و آمد هیئت های دو کشور به پایتخت های یکدیگر هستیم. 

رئیس مجلس ایرلن��د در رأس هیأتی پارلمانی به 
 دعوت رئیس مجلس شورای اسالمی 8 مهرماه به 
تهران سفر می کند.بر اساس برنامه ریزی های انجام 
شده قرار است که رئیس مجلس ایرلند در این سفر 
سه روزه ضمن دیدار با الریجانی رئیس مجلس، با 
برخی از مقامات کشورمان دیدار و درباره مسائل دو 
جانبه گفت وگو کند.براساس این گزارش، جمهوری ایرلند دارای یک نظام پارلمانی است. رئیس جمهور که 
رئیس دولت است برای یک دوره 7 ساله انتخاب می شود و می تواند برای دو دوره پیوسته نیز انتخاب گردد.

مجلس شند )سنا( متشکل است از 60 عضو که ۱۱ نفر آن را نخست  وزیر تعیین می کند، 6 نفر را دانشگاه ها 
انتخاب می کنند و 43 نفر غیر مستقیم انتخاب می شوند تا برای دوره ای پنج ساله به نمایندگی منافع ویژه 
و صنفی بپردازند.مجلس دویل )مجلس نمایندگان( متشکل است از ۱66 عضو که برای دوره ای پنج ساله 

با رأی تمامی افراد بالغ تحت نظام تعیین تعداد نمایندگان به نسبت جمعیت هر منطقه انتخاب می شوند.

رئیس مجلس ايرلند 8 مهر به تهران می آيدمکزيک خواستار افزايش مراودات با ايران است

 واقعیت اين است 
که وضعیت ايران 

 در شرايط
 بین المللی تغییر 
کرده و اين باعث 

 تغییر نوع 
نگاه ها نسبت به 

 اين کشور
شده است



یادداشت

عضو کمیسیون گردشگری شورای شهر 
اصفهان:

عدم الحاق؛ نقطه تاریک توسعه 
بهارستان - اصفهان 

عضو کمیسیون امور اقتصادی و گردشگری شورای اسالمی شهر 
اصفهان گفت:الحاق شهر بهارستان به اصفهان باید اجرائی شود 
زیرا این مسئله به سود شهر بهارستان بوده و باید مانند رهنان و 

خوراسگان اجرائی شود.
عباس حاج رسولی ها پیرامون الحاق شهر بهارستان به اصفهان 
اظهار کرد: الحاق شهر بهارستان به اصفهان یکی از مواردی بوده 
که از ابتدای تشکیل شوراها آن را دنبال می کردیم و به نظر من، 
این مسئله به صالح اصفهان، بهارس��تان و حدفاصل اصفهان - 
بهارستان بوده اما  متاسفانه هرج ومرجی از نظر ساخت وسازهای 
کالن را سبب شده و به همین دلیل، نزدیک به 6 سال است که ما 

به دنبال این الحاق هستیم.
وی افزود: شورای اسالمی شهر بهارستان نیز مصوبه الزم برای 
این الحاق را به تصویب رسانده و اکنون با این تعلل، فرصت های 
بسیاری از دست رفته که می توانست ساماندهی شود و اگر این 
اتفاق صورت می گرفت، نکات مثبتی را هم برای شهر بهارستان 

و هم اصفهان داشت.
عضو ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان بیان کرد: متأسفانه  در 
این 6 سال این فرصت ها تبدیل به تهدید ش��ده اما باید بگویم 
که این مس��ئله هنوز دیر نش��ده و بح��ث الحاق بهارس��تان به 
اصفهان یکی از بحث ه��ای الزم برای بهب��ود وضعیت عمومی 
جاده شیراز به اصفهان اس��ت.وی تصریح کرد: شهر بهارستان 
تنها به خاطر س��رریز جمعیتی ش��هر اصفهان، رش��د کرده و 
مدیریت ش��هری باید این س��رریز را کنترل و مدیریت می کرد 
اما در عمل اتفاقات دیگری در حال انجام است.حاج رس��ولی ها 
بیان ک��رد: متأس��فانه در این زمین��ه مجموعه ش��هر اصفهان 
 و بهارس��تان ض��رر ک��رده و  می توانس��ت فاصل��ه بی��ن این 
2 شهر ورودی اصفهان را از این مسیر زیباتر کند اما با نگاهی به 
ساخت وسازهای نامأنوس حواشی این جاده ها، عارضه هائی برای 
شهر اصفهان به وجود آمده و ناهماهنگی موجود در این مسیر، 

مشکالتی برای شهر اصفهان در پی دارد.
وی  خاطرنش��ان کرد: ش��هر بهارس��تان و اصفهان ه��ر دو در 
یک حیطه فرمانداری هس��تند و الحاق آن ها ب��ه راحتی مانند 
 الحاق ش��هرهای رهنان و خوراس��گان به اصفه��ان انجام پذیر

 اس��ت.عضو کمیس��یون امور اقتصادی و گردش��گری شورای 
اسالمی شهر اصفهان افزود: این مسئله نیازمند مصوبه از سوی 
شورای شهر و تائید وزارت کشور و مسکن بوده که موافقت آن از 
سوی سعیدی کیا و نیک زاد در اواخر مدیریتشان اعالم شده و از 
 سوی دیگر شورای اسالمی شهر اصفهان نیز بر این الحاق اهتمام

 دارد.
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برپایی نمایشگاه فروش پاییزه برای حمایت از طرح های اشتغال زایی 
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اصفهان گفت: نمایشگاه فروش پاییزه 
به منظور حمایت از طرح های اشتغال زایی مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره( از 

از بیست و سوم شهریورماه  به مدت ۱۰ روز بدر حال برگزاری است .
3

معاون گردشگری کشور تأکید کرد: با هیچ آژانس 
گردشگری مماشات نمی کنیم؛ برنامه ریزی می شود 
تا وضعیت نابس��امان آژانس ها و فروشندگان تور تا 
قبل از نوروز 94 سامان یابد. مرتضی رحمانی موحد 
در حالی مدتی اس��ت از تش��دید نظارت ها بر دفاتر 
خدمات مس��افرتی خب��ر می دهد ک��ه هرازگاهی 
اخباری از تخلفات آژانس های مجاز و فروشندگان 
غیرمجاز منتشر می ش��ود.او به این پرسش که این 
نظارت ها چگونه انجام می ش��ود که بازهم ش��اهد 
تخلفات بدیه��ی مانند گران فروش��ی، بدتعهدی و 
کالهبرداری در میان فروش��ندگان تور هس��تیم؟ 
این طور پاس��خ داد: در نظارت ها و بازرسی هایی که 
به تازگی از دفاتر خدمات مس��افرتی داشتیم، با دو 
مسئله روبه رو شدیم که البته قباًل هم از آن ها اطالع 
داشتیم؛ ولی اکنون مسجل شده است .گستردگی 
حوزه تخلفات است.وی بیان کرد: برخی افراد بدون 
داشتن مجوز و همراه کردن افراد مطلع و متخصص 
گردش��گری، به راه اندازی تور اق��دام می کنند که 
ناهنجاری هایی را سبب می ش��وند. از طرف دیگر، 
آژانس هایی هستند که مجوز دارند، اما برخی ضوابط 
الزامی را رعایت نمی کنند که آن ها نیز س��بب بروز 
مشکالتی ش��ده اند. ما در این زمینه بررسی جدی 
داش��ته ایم و به نکات عجیب وغریبی رسیده ایم.او 

س��پس از انجمن صنفی دفاتر خدمات مس��افرتی 
درخواست کرد که نظارت بر اعضای خود را تشدید 
کند و کمک حال معاونت گردشگری باشد و در ادامه 
به خبرنگار ایسنا گفت: ما گزارش های انجمن صنفی 
از تخلفات رخ داده را به عنوان یک منبع رسمی قبول 
داریم و اگر در مورد تخلف هریک از اعضای انجمن، 
گزارشی ارس��ال کند، مانند گزارش کارشناسان و 
بازرسان این معاونت با آن برخورد می کنیم، چراکه 
از نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، انجمن 
صنفی دفاتر خدمات مس��افرتی یک تشکل قانونی 
منسجم است.معاون گردشگری ادامه داد: اگر الزم 
است معاونت گردشگری درباره اشخاص حقیقی یا 
حقوقی و شرکت های گردش��گری، تصمیم گیری 
کند، به ما اع��الم کنند تا برخورده��ای الزم طبق 

ضوابط اعمال شود.
وی بابیان این که نظارت های معاونت گردش��گری 
بر دفاتر خدمات مسافرتی و فعالیت های مربوط به 
فروش تور به طور مستمر تا پایان تابستان ادامه دارد، 
گفت: پس از تابستان برنامه ریزی می کنیم تا به این 
وضعیت نابس��امان، قبل از ن��وروز 94 پایان دهیم، 
چون این وضعی��ت قابل قبول نیس��ت و هم اکنون 

بسترهای تخلف فراهم است.
 ما باید این بس��تر را شناسایی و مس��دود کنیم و از 

صحنه فعالیت های س��الم گردشگری حذف کنیم.او 
بابیان این که تصمیم و اراده سازمان میراث فرهنگی و 
گردشگری بر حل مشکالت موجود است، اظهار کرد: 
اگر اطالعات و گزارش های مربوط به تخلفات، دقیق 
باشد و زودتر به دس��ت ما برس��د، قطعا ما هم زودتر 
اقدام می کنیم، چون با هیچ کس��ی ش��وخی نداریم. 
ضمن آن که گرایش ما جلب رضایت مردم در فضای 

سالم است.
رحمانی موح��د در ادامه گفت: من م��دام مردم را به 
س��فرهای گروهی و هم��راه با تور تش��ویق می کنم. 
بنابراین اگر خطای��ی از طرف آژانس ها صورت گیرد، 

هیچ مماشاتی نمی کنیم.
»نشان اعتماد« کلید ورود به فضای مجازی

او در بخش دیگری از س��خنانش به فعالیت مجازی 
برای فروش تور اش��اره کرد و درب��اره نحوه فعالیت و 
نظارت در این فضا، توضیح داد: فعالیت گردشگری در 
فضای مجازی به دو شکل تبلیغات موبایلی و فروش 
اینترنتی تور در حال انجام است. عده ای از شرکت های 
گردشگری که مجوز بند »ب« )فروش تور( دارند، در 
فضای مجازی و حقیقی توأم فعالیت می کنند، آن ها 
برای فعالیت در فضای مجازی باید از مرکز الکترونیک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت »نشان اعتماد« بگیرند. 
این نش��ان زمانی به متقاضی داده می شود که تمام 
دس��تگاه های دخیل در این حوزه با آن درخواست، 

موافقت کنند.
وی بیان ک��رد: ما این تواف��ق را کردیم که »نش��ان 
اعتم��اد« فقط در ص��ورت تأیی��د س��ازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری داده ش��ود. این طرح از اوایل 
امس��ال در حال اجرا اس��ت.او توضی��ح داد: دریافت 
این نش��ان فرآین��د مجزای��ی از دریافت مج��وز بند 
 »ب« دارد ک��ه ب��رای فعالی��ت در فض��ای مجازی

 الزم است.
رحمانی موحد تأکید کرد: اگر کس��ی خ��ارج از این 
فرآیند عمل کرد و اطالعاتی دراین باره به ما رسید، یا 
خودمان مطلع شدیم، از طریق پلیس فتا برای توقف 
فعالیت آن اق��دام می کنیم. فتا نی��ز دراین باره اعالم 
همکاری کرده است و جلسات مشترکی نیز با مرکز 
الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتیم و 

در این حوزه مشکلی نداریم
.وی افزود: اگر گزارش��ی از تخلفات آم��د، به پلیس 
فتا منعکس می کنیم یا پیش از آن به سمت گرفتن 
مجوز، ارش��اد می کنیم. فضای مجازی بستر خوبی 
برای فعالیت دارد، فقط باید قانونی ش��ود. تخلفاتی 
که در فضای حقیق��ی رخ می دهد، در فضای مجازی 
هم اتفاق می افتد، فقط امکان دارد بیشتر باشد، چون 

آدم ها در این فضا پنهان هستند.

معاون گردشگری کشور: اولتیماتومی برای متخلفان فروش تور

ساماندهی تورها ی مسافرتی قبل از نوروز 

یادداشت

تلطیف هوای شهر اصفهان با اجرای 
طرح خرید اکسیژن

     معاون خدمات شهری ش��هرداری اصفهان با اشاره به طرح 
خرید اکسیژن اظهار داشت: باید به باغ داران بهاداده شود تا 
نسبت به حفظ باغات موجود در مناطق ۱۵ گانه کوشا باشند 
چراکه این حفظ باغات در تلطیف هوای شهر بسیار تأثیرگذار 
است.معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان به طرح خرید 
اکس��یژن اش��اره کرد و ادامه داد: در نظر داری��م از باغ داران 
حمایت کنیم تا باغات موجود در مناطق ۱۵ گانه شهر حفظ 
شود، چراکه اعتقادداریم اگرچه باغ ها در تملک شخصی است 

اما در تلطیف هوا تأثیر بسزایی دارد. 
وی تأکید ک��رد: باغات و زمین های کش��اورزی که متعلق به 

مردم است باید توسط خود مردم حفظ شود.

 اولین داروی تزریقی ضدبارداری 
برای مردان به بازار می آید

نخس��تین داروی تزریق��ی جلوگیری از ب��ارداری مخصوص 
مردان به احتمال زیاد از سال 2۰۱7 میالدی وارد بازار خواهد 
شد.این داروی پیش��گیری مخصوص مردان »وازال ژل« نام 
دارد و پیش بینی می شود تا سال 2۰۱7 میالدی توسط انجمن 

تحقیقات پزشکی »پارِسموس« وارد بازار شود.
این انجمن اعالم کرد: اثرات این دارو دقیقاً مشابه »وازکتومی« 
اس��ت با این تفاوت که به دلی��ل عدم انجام عم��ل جراحی، 

مشکالت و عوارض کمتری برای استفاده کننده دارد.
ب��ه نق��ل از مجل��ه آنالی��ن آپ اس��تارت،  ه��دف انجم��ن 
پارس��موس تولی��د و عرض��ه ی��ک داروی ارزان قیمت تر اما 
 با تأثی��ر و مان��دگاری باال و البت��ه باقابلیت برگش��ت پذیری

 است.

17 هزار خودرو برای سرویس 
مدارس اصفهان اختصاص می یابد

 مدیرعامل س��ازمان تاکس��یرانی ش��هرداری اصفهان گفت:
 ۱7 هزار خودرو در قالب س��رویس مدارس برای جابه جایی 
دانش آموزان در سال تحصیلی جدید خدمات ارائه می دهند.

 حسن سقایی اظهار کرد: سازمان تاکسیرانی برای جابه جایی 
67 هزار دانش آموز به ۱7 هزار خودرو استاندارد نیاز دارد.

وی بابی��ان اینکه ام��کان ارائه ای��ن خدمات تنها ب��ا تکیه بر 
تاکس��ی های زردرن��گ امکان پذی��ر نیس��ت، اف��زود: با ۵۰ 
 ش��رکت حمل ونق��ل زیر نظ��ر ای��ن مجموع��ه وارد مذاکره

 شده ایم.
 وی با اش��اره به افزایش تقاضای سفر در س��اعات رفت وآمد

 دانش آم��وزان گفت: پلیس راهور، س��ازمان تاکس��یرانی و 
اتوبوس��رانی و آموزش وپ��رورش ب��رای ح��ل مش��کل 
 انتق��ال دان��ش آم��وزان ب��ه م��دارس باه��م هم��کاری 

می کنند.

اخبار کوتاه
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شرکت عمران شهر جدید بهارستان 
م الف 15338

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان:

آب شرب اصفهان هیچ مشکلی از نظر بهداشتی ندارد
 مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان 
اصفهان گفت: آب شرب در اصفهان مشکل 
خاصی ندارد و با اطمینان اعالم می کنیم که 

سالم است.
مهدی رفیعی با اشاره به شایعات مطرح شده 
درباره مشکالت بهداشتی آب شرب اصفهان 
اظهار کرد: روزان��ه تعداد قاب��ل توجهی از 
شبکه های آب رس��انی تحت آزمایش قرار 
 می گیرد و ب��ه صورت مک��رر تحت کنترل

 است.
وی بی��ان ک��رد: بهداش��ت محی��ط ب��ر 
اس��اس حرف وحدی��ث س��خن نمی گوید 
بلک��ه برپای��ه محاس��بات آزمایش��گاهی، 

 نمونه برداری، آنالیزهای شیمی و فاکتورهای مختلف س��المتی آب شرب را اعالم 
می کنیم.

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان بابیان اینکه سختی آب اصفهان 
در حال حاضر مشکل خاصی ندارد و در وضعیت مطلوبی قرار دارد، خاطرنشان کرد: 
هرکسی ادعایی بر ناسالم بود آب دارد، اسناد آن را به این مرکز ارسال تا موردبررسی 

قرار گیرد.

وی بابی��ان اینک��ه از موارد س��الم ب��ودن آب 
آشامیدنی طبق اس��تاندارد کش��وری ابالغی 
از س��وی وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزشکی، آزمایشات کلرس��نجی، نمونه برداری 
و انجام آزمایش��ات میکروبی و شیمیایی از آب 
آشامیدنی توزیعی بوده، خاطرنشان کرد: وجود 
کلر باقیمانده در آب آشامیدنی یکی از نشانه های 
بارز و مشهود سالمت آب از نظر میکروبی بوده که 
ضمن پایش مستمر و شبانه روزی از شبکه های 
توزیع آب آشامیدنی خوشبختانه براساس شواهد 
و آزمایش��ات انجام ش��ده داللت بر سالمت آب 

آشامیدنی در این باره را دارد.
رفیعی گف��ت: عالوه بر ای��ن نمونه برداری های 
میکروبی و شیمیایی، بر اس��اس برنامه زمان بندی و استاندارد، از شبکه های توزیع 
انجام گرفته که نتیجه تمامی اقدامات و پایش ها از جنبه فیزیکی و میکروبی و شیمایی 

داللت بر سالمت آب آشامیدنی اصفهان دارد.
وی افزود: مرکز بهداش��ت اس��تان آمادگی انجام آزمایش��ات و بررس��ی های فنی 
 و تخصص��ی براس��اس درخواس��ت و نظ��رات م��ردم را در ه��ر نقط��ه و م��کان

 دارد.

در گردهمایی سراسری مدیران کل ستادی 

کسب رتبه برتر اداره کل ثبت احوال استان 
گردهمایی سراس��ری مدیران کل ستادی و 
استانی س��ازمان ثبت احوال کشور به منظور 
بررسی عملکرد شش ماهه سال 93  در بیستم 
شهریور ماه در شهر ارومیه برگزارشد.در این 
همایش اداره کل ثبت احوال استان اصفهان 
دوباره  موف��ق به اخذ رتبه برت��ر در بین کلیه 
ادارات کل ثبت احوال اس��تان های سراس��ر 
کشور شد،که کس��ب این رتبه حاصل تالش 
وکوش��ش همه جانب��ه کارکن��ان و مدیریت 
هوشمند وشایسته ثبت احوال استان اصفهان 
بوده است.شایان ذکر است در این  همایش حاجی رحیمیان مدیرکل ثبت احوال استان 
اصفهان از س��وی دکتر ناظمی اردکانی معاون محترم وزیر کشور و ریاست سازمان ثبت 

احوال کشور ومعاونین محترم سازمان مورد تقدیر قرار گرفت ولوح تقدیر دریافت کرد.

سقف وام ازدواج کاهش نمی یابد

مرحله دوم پرداخت وام ازدواج از مهر 
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت 
ورزش و جوانان با اش��اره به نادرست 
بودن خبر کاهش سقف وام ازدواج از 
سه به دو میلیون تومان، گفت: سقف 
وام ازدواج کاهش نمی یابد و همچنان 
به ه��ر ی��ک از زوجین س��ه میلیون 

تومان پرداخت می شود.
دکت��ر محم��ود گل��زاری ب��ا اعالم 
این خب��ر اظه��ار کرد: م��ن در هیچ 
برنامه ای نگفته ام که قرار است سقف 
وام ازدواج کاه��ش یابد. از س��وی دیگر موض��وع پرداخ��ت وام در اختیار 
 وزارت ورزش و جوان��ان نیس��ت؛ بلک��ه بانک مرک��زی عه��ده دار این کار

 است.
وی با اشاره به صحبت های خود درزمینه نقش خیرین حوزه ازدواج در رفع 
موانع ازدواج، گفت: خیرین حوزه ازدواج می توانند در کنار دولت به این حوزه 

کمک کنند و از مشکالت آن بکاهند.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره اخباری مبنی 
بر احتمال اتمام مهلت پرداخت وام ازدواج تا پایان شهریورماه جاری گفت: 
طبق صحبتی که با علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی داشته ام، او گفته 
که مرحله اول اعطای وام ازدواج شهریورماه پایان می یابد و مرحله دوم بدون 

وقفه از مهرماه همچنان با همان مبلغ سابق آغاز می شود.

افزایش 20 درصدی تعرفه آموزشگاه های 
رانندگی در اصفهان

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: تعرفه آموزشگاه های رانندگی استان اصفهان 
با افزایش 2۰ درصدی روبرو بوده است.س��رهنگ حس��ین غالمی با اش��اره به فعالیت 
۱7۰ آموزشگاه رانندگی در سطح استان اصفهان اظهار داشت: بیش از 6۵ مرکز از این 

آموزشگاه ها در شهرستان اصفهان فعالیت می کنند.



اخبار کوتاهيادداشت

 جزئیات طرح ۵۹ نماينده درباره
 آب شرب

۵۹ نماینده مجلس با ارائه طرحی یک فوریتی درباره "افزایش 
جمعیت بهره مند روس��تایی کش��ور از آب ش��رب" خواستار 
انجام اقدامات موثر برای جبران عقب ماندگی در آبرسانی به 

روستاهای کشور شدند.
۵۹ نماینده مجلس در طرحی یک فوریتی خواس��تار افزایش 
جمعیت روستایی بهره مند از آب در کشور شدند. نمایندگان 
۴ دلیل اصلی را در عقب ماندگی آبرس��انی به روس��تاها موثر 
می دانند که پراکندگی و ویژگی های خاص روس��تاها، وقوع 
خشکسالی های ادامه دار و عدم تناس��ب اعتبارت تخصیص 
داده ش��ده به بخش آب روس��تایی؛ از جمله آن است. معاون 
 وزیر نیرو نیز از برنامه ریزی این وزارتخانه برای آبرس��انی به

 ۷ میلیون روستایی خبر داد. 
طبق آخرین اع��ام وزارت نیرو، در حال حاضر آبرس��انی به 
۶ هزار و ۵۰۰ روستای کشور از طریق سیار و با تانکر صورت 
می گی��رد. در عین ح��ال، مع��اون وزیر نیرو، گفت: مش��کل 
دسترسی ۷ میلیون روستایی به آب آشامیدنی حل می شود 
 و با بهره برداری از مجتمع ها پیش بینی می ش��ود دسترس��ی

 ۷ میلیون روستایی به ش��بکه های آبرسانی به راحتی فراهم 
و یا بهبود یابد. 

 مصرف ۴۶ درصدی گاز
 در صنايع استان

معاون مالی و پش��تیبانی شرکت گاز اس��تان اصفهان گفت: 
روزانه ۴۵ میلیون متر مکعب گاز معادل س��االنه ۱۶میلیارد 
متر مکعب، در سطح استان توزیع می شود که ۴۶ درصد آن به 

مصرف صنایع عمده می رسد.
علی نقدی با اش��اره به اینک��ه تامین کنندگان ش��رکت گاز 
اهرم های اجرای��ی این مجموعه هس��تند، اظهار داش��ت: با 
پیش��تیبانی تامین کنندگان، در س��ه بخش کاال، اجرایی و 
خدمات در حال حاضر ۹۹.۴درصد از جمعیت استان معادل 
۱۰۳ ش��هر و ۱۲۵۰روس��تا از نعمت گاز طبیع��ی برخوردار 

هستند. 
وی با اشاره به تش��کیل کمیته شناسایي و طبقه بندی تامین 
کنندگان براساس نوع فعالیت آن ها طی سال گذشته، افزود: 
در این کمیته بانک اطاعاتي تامین کنندگان تهیه و با توجه 
 به اهمیت نقش ه��ر گ��روه در تحقق راهبردهای ش��رکت، 

سیاست هایی برای ارتباط بهتر با آن ها اتخاذشده است. 
معاون مالی و پشتیبانی شرکت گاز استان اصفهان به اقدامات 
اصاحي تعریف شده در راستای جلب رضایت تامین کنندگان 
اش��اره کرد و گفت: در ای��ن رابطه تمام ص��ورت وضعیت ها 
تهیه ش��ده و مکاتبات ویژه ای با ش��رکت ملی گاز ایران برای 
تامین نقدینگی انجام ش��ده و کانال های ارتباطی جدیدی،از 

طریق توزیع بروشور، اطاع رسانی شده است. 

 تولید بنزين يورو ۴ و ۵  
در پااليشگاه اصفهان

رئیس امور مهندسی و اجرای طرح های شرکت پاالیش نفت 
اصفهان گفت: با راه اندازی واحد ایزومریزاس��یون پاالیشگاه 
اصفهان در نیمه دوم امس��ال، عاوه بر تولید بنزین با کیفیت 
یورو ۴ و ۵ با ظرفیت ۳ میلیون لیتر در روز، گازوئیل باکیفیت 

یورو ۴ نیز تولید خواهد شد.
الیاس طغیانی با اشاره به این مطلب، اظهار داشت: با راه اندازی 
واحد بنزین سازی این شرکت در س��ال گذشته، سه میلیون 
لیتر به تولید بنزین پاالیشگاه اصفهان اضافه و ظرفیت نهایی 

تولید این فرآورده به ۱۱.۵ میلیون لیتر در روز رسید. 
رئیس امور مهندس��ی و اج��رای طرح های ش��رکت پاالیش 
نفت اصفهان بابیان اینکه کاتالیس��ت های هر واحد متناسب 
با پیش��رفت اجرای هر پ��روژه تهیه می ش��ود، تصریح کرد: 
کاتالیس��ت واحده��ای بنزین س��ازی قب��ا تامین ش��ده و 
 کاتالیس��ت واحد ایزومریزاس��یون هم اکنون در حال تامین

 است. 
وی با اشاره به اینکه ش��رکت پاالیش نفت اصفهان به منظور 
کاهش نف��ت کوره، افزای��ش تولید بنزی��ن و ارتقای کیفیت 
محصوالت پاالیشگاه به سطح استانداردهای جهانی و رعایت 
ضوابط زیست محیطی، اقدام به اجرای طرح بهبود فرآیند و 
بهینه سازی پاالیشگاه اصفهان کرده است، گفت: این هدف با 
احداث واحدهای جدید فرآیندی و رفع تنگناهای واحدهای 

موجود محقق می شود. 

 اجرای طرح باروری ابرها 
در ۱۲ استان کشور

معاون وزیر نیرو در ام��ور آب و آبفا از انجام ب��اروری ابرها در 
تهران و ۱۱ استان کشور در سال آبی جدید خبر داد.

رحیم میدان��ی، بابیان اینکه ط��رح باروری ابره��ا به صورت 
جدی در برنامه ه��ای وزارت نی��رو قرارگرفته اس��ت، اظهار 
داش��ت: تمام تجهیزات و بس��ترهای الزم ب��رای انجام طرح 
پیش بین��ی و هواپیماها هم تجهیز ش��ده اند و ای��ن کار از دو 
 روش ژنراتوره��ای زمین��ی و عملیات هوایی انج��ام خواهد

 شد. 
وی با اش��اره به انجام طرح در ۱۲ استان کش��ور، گفت: این 
طرح از ابتدای س��ال آب��ی ۹۴-۹۳ آغاز خواهد ش��د و وزیر 
 نیرو تاکید ج��دی بر باروری ابرها در محدوده اس��تان تهران

 دارد. 
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا درباره تامین اعتبار موردنیاز 
این طرح، گفت: سال گذشته افزون  بر اعتبار مصوب باروری 
ابرها، ۱۰۰ میلیارد ری��ال اعتبار مازاد به ای��ن امر تخصیص 
یافت و همین امر موجب شد زیرس��اخت های الزم به خوبی 

تامین شود. 
وی با تاکید بر انجام مطالعه های امکان سنجی پیش از اجرای 
طرح باروری ابرها در هر منطقه، گفت: طی نشست هایی که 
با سازمان هواشناسی کشور داش��ته ایم، این سازمان متعهد 
ش��ده اس��ت در ۸ ماه این مطالعه ها تمام ش��ود تا در صورت 
 ام��کان انجام این ط��رح به تمام اس��تان های کش��ور تعمیم 

یابد. 

۴
سقوط 23 هزار تومانی قیمت سکه

قیمت سکه و طا در بازار دیروز با کاهش زیادی همراه شد هر گرم طای ۱۸ عیار به قیمت ۹۴ هزار و 
۵۶۰ تومان داد و ستد  شد همچنین سکه تمام و نیم سکه به ترتیب ۹۲۴ هزار تومان و ۴۶۶ هزار تومان 

داد و ستد  شدند که ۲۳ هزار و ۹ هزار تومان کاهش داشت.
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نماینده استان اصفهان در مجلس شورای اسامی با انتقاد از اینکه مسئوالن کشوری 
عزم جدی برای رفع مش��کل آب اصفهان ندارند، گفت: مس��ئوالن بای��د بدانند که 
اصفهانی ها زیر بار خشکس��الی کمر خم کرده اند و دیگر توان رفع مشکات استان 

های دیگر را ندارد.
محسن صرامی فروشانی ، در ارتباط با پیگیری نمایندگان اصفهان درباره خشکسالی 
اصفهان اظهار داشت: در چند روز گذشته در جمع کشاورزان غرب استان و با حضور 
فرمانداران و نمایندگان مجلس صحبت و به این نکته اشاره کردم که در پایتخت عزم 

جدی برای حل معضل آب اصفهان وجود ندارد.
وی افزود: برخی مسئوالن دولت دهم و یازدهم با قضیه آب اصفهان به گونه ای برخورد 
کردند که گویی از مشکات خشکسالی در استانی با ۵ میلیون جمعیت خبر ندارند.

نماینده استان اصفهان در مجلس شورای اسامی تاکید کرد: زمانی که ۱۶ نماینده 
اصفهان در پشت درب نهاد ریاست جمهوری ساعت ها معطل شدند، متوجه این نکته 
شدیم که مسئله آب اصفهان برای مسئوالن کش��وری اهمیت چندانی ندارد و این 

نکته ای است که حتی برخی مسئوالن در هفته های گذشته به آن اذعان کردند.
نماینده اس��تان اصفهان در مجلس شورای اسامی بیان داش��ت: برای رفع مشکل 
آب به هیچ عن��وان وارد برخورده��ای بین اس��تانی و بین ح��وزه ای در این ارتباط 
نمی ش��ویم و مطالبه مردم اصفهان برای رفع مش��کات آبی فقط از دولت یازدهم 
 اس��ت چراکه به خوبی و ب��ا انج��ام دادن قوانین قادر ب��ه رفع مش��کات اصفهان

 است.
صرامی با اشاره به اینکه بهش��ت آباد؛ خط قرمز اصفهانی ها است، گفت: بهشت آباد 
خط قرمز تصمیم گیری های نهایی کشور برای تامین آب شرب و کشاورزی است و 
با هرگونه تصمیم که انتقال آب از بهشت آباد را منتفی کند برخورد جدی می کنیم.

وی در ادامه بابیان اینکه به انتقال سرریز آب زاینده رود اعتراض داریم، ابراز داشت: 
مس��والن باید بدانند که مش��کات یزد را دولت باید حل کند چراکه مردم اصفهان 
 زیر بار خشکس��الی کمر خم کرده اند و دیگر توان رفع مش��کات استان های دیگر 

را ندارد.
وی تأکید کرد: اکثر نماین��دگان حوضه آبریز زاین��ده رود در چهارمحال، اصفهان، 
یزد و بخشی از خوزستان متفق القول هستند که درباره مسایل حوضه زاینده رود از 
کارشناسانی استفاده شود که زیر یوغ وزارت نیرو نباشند تا اقدامات این حوضه به نفع 

تمام گروه ها و نه جناحی باشد.
نماینده خمینی ش��هر در مجلس تاکید کرد: اکنون خش��کی زاینده رود مش��کات 
عمده  ای را برای آب شرب، کشاورزی و وضعیت گردشگری پایتخت فرهنگی جهان 
اسام ایجاد کرده اس��ت و امیدواریم وزیر نیرو از تجمع نمایندگان و اعتراض هایی 
که از جانب مردم و کشاورزان انجام شده است درس عبرت گرفته و کمتر احساسی 
عمل کند که در غیر این صورت نظر نمایندگان استان اصفهان به دلیل اقدامات غیر 

کارشناسی بر عزل وی استوارتر خواهد شد.

تولید طالي موته ۲3 درصد 
افزايش يافت

مدیر مجتمع طاي موته اعام کرد: میزان تولید این مجتمع، 
در ۵ ماهه نخست امسال، ۲۳ درصد افزایش یافت.

 حمید منتظري گفت: مجتمع طاي موته از ابتداي فروردین 
تا پایان مرداد جاري، ۱۲۲ کیلوگرم شمش طا تولید کرد. این 
در حالي است که میزان تولید این مجتمع در مدت مشابه سال 

گذشته، ۹۹ کیلوگرم بود.
مدیر مجتمع طای موته افزود: در برنامه تولید این شرکت نیز 
۹۵ کیلوگرم پیش بیني شده بود که با میزان تولید انجام شده، 

افزایش ۲۸ درصدي تولید نسبت به برنامه حاصل شده است.
مدیر مجتمع طاي موته اظهارداشت: این شرکت در ماه مرداد 
۲۵ کیلوگرم ش��مش طا تولید کرد که در مقایس��ه با میزان 
تولید مرداد ۹۲ )۲۱ کیلوگرم(، حاکي از رش��د ۱۹ درصدي 
اس��ت.وي در ادامه، بیان داش��ت: میزان ذخی��ره معدن چاه 
خاتون، به عنوان معدن در حال اس��تخراج این مجتمع حدود 
۳۵۰ هزار تن ماده معدني با عیار حدود ۲ گرم در تن اس��ت و 

البته، اکتشافات تکمیلي این منطقه در حال اجراست.
بنا ب��ه این گ��زارش، مجتمع ط��اي موته ب��ا ۳۰۰ کیلوگرم 
ظرفیت س��االنه تولید، در ۷ کیلو متري شمال غرب روستاي 
 موته از توابع شهرس��تان برخ��وار و میمه در اس��تان اصفهان

 واقع است.

با حمايت شرکت فوالدمبارکه اصفهان صورت گرفت؛

تولید۱۵۰ هزار تن ورق گالوانیزه در شرکت 
ورق خودروی چهارمحال و بختیاری

مدیر عامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری از تولید ۱۵۰ هزار تن 
ورق گالوانیزه در نیمه دوم سال جاری در این شرکت خبر داد.

اسماعیلی افزود: به این منظور برنامه دقیق و جامع برای تولید هرچه بیشتر 
محصول باکیفیت، با حمایت های ویژه ش��رکت فوالد مبارکه برای از میان 
برداشتن مش��کات فنی و تامین مواد اولیه و همکاری مستمر این شرکت 

برای توزیع محصوالت تولیدی تدوین شده است. 
وی ادامه داد: با فراهم ش��دن تمام شرایط برای ش��رکت ورق خودرو برای 
رسیدن این شرکت به ظرفیت نامی خود نه تنها کشور در زمینه تامین نیاز 
خودروسازان به ورق گالوانیزه خودکفا خواهد شد بلکه زمینه مناسب برای 

صادرات این محصول به دیگر کشورها نیز فراهم می شود. 
مدیر عامل ش��رکت ورق خودرو چهار محال و بختی��اری رویکرد جدید این 
ش��رکت را مبنی برافزایش کمی و کیفی محصول و اس��تقرار سیستم های 
مدیریت کیفیت خواند و اظهار داشت: استقرار این نظام ها در این شرکت ما را 

برای هرچه سریع تر رسیدن به اهداف خود یاری خواهد کرد. 
ش��رکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری تنها تولیدکننده ورق گالوانیزه 
ویژه استفاده در صنعت خودروسازی در کشور است که بیشترین سهام آن در 

اختیار شرکت فوالد مبارکه است. 
 فوالد مبارک��ه اصفهان ب��ا تولید حدود ش��ش میلی��ون تن ف��والد خام از 

شرکت هایی است که در زمینه تولید ورق های فوالدی فعالیت می کند.

 اصفهان ديگر توان رفع مشکالت استان های ديگر را ندارد

اعتراض نمايندگان اصفهانی به انتقال سرريزآب زاينده رود 

دبیر انجمن صنایع لبنی اعام کرد: براس��اس توافقات و 
مکاتبات صورت گرفته ب��ا کارخانه های لبنی، محصوالت 

لبنی از پایان ش��هریورماه عاری از هر گونه چربی گیاهی 
از جمله روغن پالم می ش��ود.رضا باکری اظهار کرد: تمام 

محصوالتی که دارای پروانه ساخت با چربی گیاهی نیستند 
به ویژه شیر، ماست، انواع خامه صبحانه و پنیر سفید ایرانی 
بدون هر گونه چربی گیاهی تولید می ش��وند و در فرآیند 
تولید آن از چربی گیاهی طبیعی استفاده می شود اما اگر 
کارخانه ای بیش از این از چربی گیاهی استفاده کرده باشد 
متخلف محسوب می ش��ود و باید طبق قوانین و مقررات 

موجود با او برخورد کرد.
وی افزود: از سال ۱۳۸۸ هفت قلم کاال در صنعت لبنیات 
با مجوز سازمان غذا و دارو مجوز استفاده از چربی گیاهی 
گرفتند که در این راستا ۴۵۰ پروانه ساخت برای این کاالها 
از جمله پنیره��ای آنالوگ، پنیرهای خام��ه ای، پنیرهای 
پیتزا، پنیرهای پروسس ش��ده، انواع بس��تنی ها و خامه 
گیاهی قنادی صادر ش��د اما طبق توافقات صورت گرفته 
از سی و یکم شهریورماه امسال همه پروانه های صادرشده 
به حالت تعلیق درمی آید.دبی��ر انجمن صنایع لبنی ادامه 
داد: جلساتی که با کارشناسان سازمان غذا و دارو، سازمان 
استاندارد، انیستیتو تغذیه و کارشناسان بهداشت تغذیه 
در کمیته های تخصصی انجمن صنایع لبنی داشتیم مقرر 
ش��د پس از به تعلیق درآمدن پروانه س��اخت مجوزهای 
صادرشده برای استفاده از چربی گیاهی پروفایل اسیدهای 
چرب در روغن های مجاز گیاهی استخراج شود و در اختیار 
اداره کل نظارت بر غذای وزارت بهداش��ت ق��رار گیرد تا 
برای تصمیم گیری مجدد در ای��ن زمینه تصمیمات الزم 

اتخاذ شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم التحریر اصفهان با گفت: 
قیمت لوازم التحریر در بازار اصفهان امسال نسبت به سال 

گذشته تغییر چندانی نداشته و ثبات در بازار حاکم است.
اکبر چیت ساز با اش��اره به فعالیت های این اتحادیه برای 
ثبات قیمت لوازم التحریر اظهار کرد: لوازم التحریر در سال 
جاری افزایش قیمت و تغییر خاصی نسبت به آنچه که فکر 

می کردیم، پیدا نکرده است.
وی افزود: در حال حاضر عرف ف��روش دفترچه ۴۰ برگ 
۶۰۰ تومان، دفترچه ۶۰ ب��رگ ۹۰۰ تومان، دفترچه ۸۰ 
برگ، ۱۲۰۰تومان، دفترچه ۱۰۰ برگ ۱۴۰۰ تومان بوده 

و بازرسان اتحادیه واحدها در این راستا کنترل می کنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم التحریر اصفهان با اشاره 
به کیفیت لوازم التحریر ایرانی نس��بت ب��ه خارجی گفت: 
برندهای ایران��ی و خارجی از نظر کیفیت در یک س��طح 
هستند اما از نظر قیمتی متفاوت بوده و باید گفت که جنس 

ایرانی از نظر قیمت مناسب تر است؛ برای نمونه مداد رنگی 
 خارجی حدود ۱۰ تا ۱۳  هزار توم��ان بوده و ایرانی حدود

 ۴  هزار تومان در  صورتی که کیفیت هر ۲ یکی است.
وی بیان کرد: جنس های ایرانی درجه بندی خاصی ندارد، 
برخی دفترها فانتزی هستند و قیمت آن ها باالتر است اما 

دفترهای دولتی نسبت به سال گذشته از نظر قیمت تغییر 
نکردند و حتی جلد و کاغذ آن نیز بهتر شده است.

چیت ساز خاطرنش��ان کرد: از آموزش وپرورش خواهش 
می کنم که در راستای تولید ملی حمایت بیشتری کنند 
برخی معلم ه��ا به دانش آم��وزان توصی��ه می کنند فقط 
برندهای خارجی را تهی��ه کنند، در صورت��ی که  جنس 
ایرانی نیز کیفیت خوبی دارن��د و با این عمل هم کمک به 
اقتصاد کشور کمک می شود و هم پیرو فرمایش مقام معظم 

رهبری می شود.
وی با اش��اره به طرح ه��ای ایرانی اس��امی لوازم التحریر 
گفت:متاس��فانه م��ا ابت��دا تولی��د می کنیم، بع��دازآن 
فرهنگ سازی را در دس��تور کار قرار می دهیم، در صورتی 
که با برنامه ریزی های فرهنگی، می توان کاری کرد که ابتدا 
کودک این شخصیت ها را بشناس��د و بعدازآن، نسبت به 

خرید تصاویر آن ها، اقدام کند.

دبیر انجمن صنايع لبنی  تا پايان شهريور ماه  صورت می گیرد 

کیفیت لوازم التحرير ايرانی و  خارجی در يک سطح است  

قیمت لوازم التحرير در  اصفهان تغییر ی نکرده است 

پالم از محصوالت لبنی خداحافظی می کند 
رئیس اتاق اصفهان:

  احیای بنگاه های اقتصادی 
ورشکسته به کمک دولت 

رئیس اتاق اصفهان با اشاره به تجربه کشورهای 
توسعه یافته در بحران ورشکس��تگی بنگاه های 
اقتصادی گفت: این کشورها با حمایت از بنگاه ها و 
بانک های ورشکسته تاش کردند که این بنگاه ها 

را از ورطه ورشکستگی دور سازند.
 خس��رو کس��ائیان در همای��ش عل��ل و عوامل 
ورشکس��تگی فعاالن اقتصادی اظهار کرد: برای 
کاهش میزان ورشکستگی باید علل آن شناسائی 

شود.
وی با اشاره به تجربه کشورهای توسعه یافته در 
بحران ورشکس��تگی بنگاه های اقتصادی گفت: 
این کش��ورها با حمایت از بنگاه ه��ا و بانک های 
ورشکسته تاش کردند که این بنگاه ها را از ورطه 

ورشکستگی دور سازند.
رئیس اتاق اصفهان با اش��اره به مشخص نبودن 
معنای دقی��ق ورشکس��تگی در قوانین کش��ور 
گفت:برخی معتقدند که اگ��ر بدهی یک بنگاه از 
دارایی آن بیشتر ش��د آن بنگاه ورشکسته است 
و برای روش��ن ش��دن اذهان بای��د بازتعریفی از 

ورشکستگی صورت گیرد.
رئیس کمیس��یون صنعت و معدن اتاق اصفهان 
نیز در این همایش بیان کرد: بهبود فضای کسب 
و کار مهمترین عامل جلوگیری از ورشکس��تگی 
است زیرا بنگاه های اقتصادی در شرایط مساعد و 
مناسب به فعالیت می پردازند.مصطفی رناسی با 
بیان اینکه مبتنی بودن درآمدهای کشور به نفت 
را عارضه اقتصادی بوده و گفت: کشوری که نفت 
می فروش��د و هزینه می کن��د نمی تواند رویکرد 

کارآفرینی را تقویت کند.
وی با اشاره به اجرایی نشدن بخش هایی از قانون 
هدفمندی یارانه ه��ا افزود: در ای��ن قانون برای 
صنعت ۳۰ درص��د درآمدهای ناش��ی از اجرای 
این قانون در نظر گرفته شد ولی دولت به راحتی 
این بخش قانون را اجرا نکرد و در اثر آن بسیاری 
از واحده��ای تولی��دی صنعتی تعطیل ش��دند.

رئیس کمیس��یون صنعت و معدن اتاق اصفهان 
ورشکس��تگی را پایان عمر یک فع��ال اقتصادی 
ندانست و گفت:ورشکس��تگی پایان یک کسب و 
کار اس��ت و فعال اقتصادی باید بتواند در رشته 

دیگر به فعالیت بپردازد.

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای 

روابط عمومی اداره کل راه و شهر سازی استان اصفهان

شماره 93/3/ز 

نوبت دوم

م الف 15837

اداره کل راه و شهر سازی استان اصفهان در نظر دارد زمینهای مشروحه زير را از طريق مزايده به فروش و اجاره رساند.
 ۱- فروش پنج قطعه زمین با کاربری تجاری به نشانی انارک 

۲- فروش يک قطعه زمین با کار بری مسکونی واقع در اصفهان - خیابان رباط- خیابان جابر  انصاری 
3- فروش يک قطعه زمین با کار بری تجاری به نشانی گلپايگان - مسکن مهر 

۴- اجاره سه ساله قطعه زمین با کاربری حمل و نقل به نشانی کاشان - جوشقان - کامو
۵- اجاره سه ساله قطعه زمین با کاربری گاو داری به نشانی خوانسار - دو راهی قودجان

۶- اجاره يکساله قطعه زمین با کاربری صنايع غذايی به نشانی محور جاده کاشان - قمصر 
7- اجاره يکساله قطعه زمین با کاربری انبار به نشانی مبارکه - سه راهی طالخونچه

 از متقاضیان دعوت می شود جهت دريافت اسناد مزايده به دبیر خانه کمیس�یون معامالت و ادارات شهر ستانها و پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 
کشور به نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه نمايند .

                       مهلت تحويل پیشنهادها تا تاريخ ۹3/7/8                                                                                                            گشايش پیشنهادها ساعت ۹ صبح تاريخ ۹3/7/۹ 

                                                                                                      نشانی : اصفهان - خیابان سعادت آباد                                                    تلفن : ۰3۱-3۶۶8۱۰۶8



یادداشت

نمایشگاهی از مجموعه آثار خوشنویسی هادی حاج تقی در نگارخانه کوثر اصفهان در 
حال برگزاری اس��ت.عالقمندان می توانند جهت بازدید از این نمایشگاه، از 22 لغایت 
27 شهریورماه، از س��اعت 9 الی 1 و 4 الی 8 به نگارخانه کوثر اصفهان، واقع در میدان 

امام)ره( مراجعه نمایند.
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از نمایشگاه آثار خوشنویسی دیدن کنید
هفتیادداشت

زالتکو کرانچار در ۹۰ ميهمان 
فردوسي پور مي شود

    زالتکو کرانچار سرمربی سابق  تیم سپاهان مهمان برنامه نود 
این هفته خواهد بود.به نقل از آي اسپورت، کرانچار که هنوز در 
ایران حضور دارد به دعوت عادل فردوسی پورامشب  به برنامه 
نود خواهد رفت تا درباره دوران حضورش در تیم س��پاهان و 
استعفایش صحبت کند. زالتکو کرانچار هفته گذشته پس از 
سه سال حضور در تیم سپاهان از سمت خود کناره گیری کرد 

و جایش را به حسین فرکي داد. 

  هر سه شنبه  رایگان به 
»نقالی و موسيقی سنتی « بروید 

برنامه ای با عنوان " نقالی و موسیقی سنتی " سه شنبه هر هفته 
در مجموعه فرهنگی فرشچیان برگزار می گردد.

مسئول برگزاری گفت: این برنامه از سوی گروه فرهنگی هنری 
عرفان برگزار می شود.درخش��ان افزود: عالقمندان می توانند 
در این برنامه از اجرای بخش های مختلفی همچون شاهنامه 
خوانی همراه با ضرب زورخانه ای، دو یا س��ه اج��رای نقالی و 
همچنین موسیقی سنتی بهره مند شوند.وی همچنین درباره 
شکل گیری گروه فرهنگی هنری عرفان عنوان کرد: این گروه 
فعالیت خود را از سال 1390 به طور رسمی آغاز نمود و هدف 
خود را نیز در جهت احیای فرهن��گ قدیمی و اصیل ایرانی از 
طریق برگزاری برنامه های مختلف همچون ش��اهنامه خوانی 
و نقالی قرار داد.گفتنی اس��ت؛ این برنامه ه��ر هفته روزهای 
سه شنبه از س��اعت 8:30 الی 10:30 ش��ب به صورت آزاد و 
رایگان در مجموعه فرهنگی هنری اس��تاد فرشچیان واقع در 

جنب پل ابوذر، ابتدای خیابان توحید برگزار می گردد.

 برگزاری دوازدهمين جشنواره 
کودک و نوجوان کاشان،  از امروز 

مدیر فرهنگس��رای مهر س��ازمان رفاهی تفریحی شهرداری 
کاش��ان، از برگزاری دوازدهمین جش��نواره کودک و نوجوان 

از 24 تا 27 شهریور سال جاری در این شهرستان خبر داد.
»امیر سعید نبی« اظهار داش��ت: اجرای نمایش طنز، مسابقه 
پیامکی، نقاشی، بهترین خاطره و جمله، نقالی خوانی کودک، 
موس��یقی ارف، برنامه قرآنی و ویژه برنامه های متنوع و شاد 

برای کودکان از جمله فعالیت های این جشنواره است.
بگفته وی دوازدهمین جش��نواره کودک و نوجوان هر روز با 
یک موضوع برگزار شده و »شهروند نمونه و شهر الکترونیک«، 
»شهروند نمونه با آداب شهرنشینی و فضای سبز«، »شهروند 
نمونه و مشارکت کار گروهی« و »شهروند نمونه قانون مدار« 

از جمله عناوین و موضوعات چهار روز این جشنواره است.
دوازدهمین جشنواره کودک و نوجوان از امروز تا 27 شهریور 
هر شب س��اعت 18 در فرهنگسرای »مهر« س��ازمان رفاهی 

تفریحی شهرداری کاشان برگزار می شود.

آهنگس��از و نوازنده موسیقی 
ایرانی از س��اخت و تولید یک 
قطعه موس��یقایی همزمان با 
آغاز هفته دف��اع مقدس علیه 
 گ��روه تروریس��تی داع��ش 

خبر داد.
مجی��د ناظم پ��ور در تش��ریح 
ه��ای  فعالی��ت  تازه تری��ن 
موس��یقایی خ��ود اینگون��ه 
گف��ت: اخیرا ش��اهد تحرکات 
گروهی افراطی ب��ه نام داعش 
هستیم که اگر هر کسی حتی 
اندکی بینش سیاس��ی داشته 
باش��د متوج��ه می ش��ود چه 
 کس��انی از این گ��روه حمایت

 می کنند. ما همه پیام تاریخی 
ام��ام خمین��ی )ره( را یادمان 
هس��ت که محتوای اصلی آن 
برائت از مش��رکین بود و در آن 
س��الی که پیام برائت داده شد 
رهبر انقالب مش��کالت جهان 
 اسالم را خوب پیش بینی کرده 
بودند.وی ادامه داد: دو تصویر 
اس��ت که همه ایرانیان بسیار 
خوب این تصویرها را در ذهن 
خود حفظ کرده اند؛ یک تصویر 
در فیلم محمدرسول اهلل )ص( 
که حضرت و اصحاب ایشان بعد 
از آن همه رنج و مش��قت، مکه 
را فتح کردند و دیگری تصویر 
صحن��ه ای در جنگ تحمیلی 
که رزمندگان اس��الم باز هم با 
دس��ت های خالی توانس��تند 

خرمشهر را از رژیم بعثی بگیرند 
و در مسجد جامع خرمشهر آن 
مراس��م معروف را برگزار کنند 
که من از هر دوی این تصاویر در 
این قطعه استفاده موسیقایی 
ک��ردم و ب��ا عن��وان »از فت��ح 
 مکه تا خرمش��هر« آن را ارائه 
دادم.این نوازنده عود با اش��اره 
ب��ه انگیزه ه��ای خ��ود درباره 
س��اخت این قطعه موسیقایی 
توضیح داد: من با س��اخت این 
قطعه سه پیام داشتم. اول اینکه 
گروه ه��ای افراط��ی همچون 
داعش بدانند اگر چش��م طمع 
حتی به یک میلی متر از خاک 
ایران یا اعتقادات مردم شریف 
این س��رزمین داش��ته باشند 
هیچ سرنوشتی جز تباهی برای 
آنان نیس��ت چ��ون آنها خوب 
می دانند مردم غیرتمند ما در 
8 س��ال دفاع مقدس چگونه از 

خاک وطن خود دفاع کردند.
ناظم پور بیان کرد: مطلب دومی 
که انگیزه ای برای من در جهت 
تولید این قطعه موسیقایی شد 
شیعه بودن ماس��ت. ما شیعه 
هستیم و به ش��یعه بودن خود 
نیز افتخار می کنیم و در عین 
حال به اهل تس��نن نیز احترام 
کامل می گذاریم. حال هر گروه 
افراطی که بخواهد چهره اسالم 
را تی��ره کندبا آن مب��ارزه می 
کنیم و نکته سوم اینکه به برخی 
کشورهای حاشیه خلیج فارس 
این نکته را گوشزد می کنیم که 
خلیج فارس همیشه فارس بود، 
فارس هست و فارس خواهد بود 
کما اینکه با جنگ شیعه و سنی 
راه انداختن هم نمی توانند نام 
این خلیج ایرانی را تغییر دهند.

محمود فرشچیان اس��تاد هنر نگارگری ایران از ساخت 
ضریح عبدالعظی��م حس��نی )ع( با حض��ور هنرمندان 
اصفهان��ی و همچنین خل��ق دو تابلو جدید ب��ا موضوع 

»هدایت« و »داستان آدم و حوا« خبر داد.
محمود فرشچیان هنرمند پیشکس��وت نگارگری ایران 
درباره پروژه ساخت ضریح حرم مطهر حضرت عبدالعظیم 
حسنی )ع( گفت: مرحله طراحی آن را به پایان رسانده ام 
و قرار است با حضور استادکاران و هنرمندان اصفهانی کار 

ساخت آن آغاز شود.

 

ای��ن هنرمن��د نگارگر ب��ا بی��ان این ک��ه ای��ن ضریح 
یک��ی از ش��اهکارهای هن��ر دینی ای��ران خواه��د بود، 
افزود: خوشنویس��ی ای��ن ضری��ح را نیز اس��تاد موحد 
از اس��تادان به نام خوشنویس��ی کش��ور بر عهده دارند.

فرش��چیان ک��ه پی��ش از ای��ن طراح��ی ضری��ح امام 
 حس��ین )ع( را نیز به انجام رسانده اس��ت درباره تداوم

 برنامه هایش در زمین��ه طراحی ضریح ائمه توضیح داد: 
اگر برای طراح��ی ضریح ائمه و اماک��ن متبرکه دیگر به 
من مراجعه شود، با جان و دل به صورت افتخاری و بدون 

دریافت هیچ وجهی می پذیرم و انجام خواهم داد.
این پیشکس��وت هنر نگارگ��ری ایران در ادام��ه درباره 
تازه تری��ن آث��ار نگارگری خود بی��ان کرد: اخی��راً تابلو 
 »مع��راج« را به آس��تان مق��دس ام��ام رض��ا )ع( اهدا 
 ک��رده ام و ب��ه تازگ��ی ه��م کار روی دو تابلو را ش��روع 
کرده ام که موضوع یکی از آنها »هدایت« است و دیگری 
درباره موضوع رانده شدن حضرت آدم از بهشت و خوردن 
میوه ممنوعه است. خالق تابلو »ظهر عاشورا« با بیان این 
که برای خلق تابلو رانده ش��دن آدم از بهشت مطالعات 
بسیاری را انجام داده اس��ت، ادامه داد: طراحی این تابلو 
کار بسیار دشواری بود و پیش از آن مطالعات بسیاری در 
متون مذهبی در ادیان مختلف داشتم. به طور مثال من 
دوستانی در میان موبدان زرتشتی دارم که با آنها گفتگو 
کردم، تورات عهد عتیق و عه��د جدید را مطالعه کردم و 
حتی اعتقادات بودایی ها را در این زمینه بررسی کردم، 
همه آنها بر این اعتقاد هستند که شیطان میوه ممنوعه 
را به دس��ت حضرت حوا می دهد و حضرت حوا آن را به 

حضرت آدم می خوراند.
فرشچیان با اشاره به آن چه در دین اسالم دراین باره وجود 
دارد یادآور شد: تنها دین بزرگی که معتقد است حضرت 
آدم و حوا در این اتفاق شریک هستند، دین مبین اسالم 
است که امتیازی برای زن یا مرد قائل نشده و هر دو را برابر 
هم دیده است.این استاد نگارگری ایران از اهدای آثارش به 
آستان قدس رضوی خبر داد و تصریح کرد: من از کودکی 
از ارادتمندان حضرت علی ابن موس��ی الرضا )ع( بوده ام 
و آثارم را با وجود قیمت بس��یار باالیی که برای خرید آن 
پیشنهاد می کنند، به آستان قدس رضوی اهدا می کنم 

چون هیچ احتیاجی به فروش آثارم ندارم.

جمعی از چهره های شاخص نقاش��ی و تصویرسازی 
با س��فر به کیش، ماهی ها و مرجان های خلیج فارس 
را در قالب اث��ر هنری به تصویر می کش��ند تا آن ها را 

ماندگار کنند.
»مرجان و ماهی« عنوان این سفر و نمایشگاهی است 
که از ماحصل این سفر برپا خواهد شد. این رویداد به 
همت گروه هنری »پیله بهشت« و با حمایت سازمان 
گردش��گری منطقه آزاد کیش شکل گرفته است که 

دوم تا پنجم مهرماه پیش رو انجام می شود.
حضور پرویز کالنتری، حسین محجوبی، گیزال وارگا 
سینایی، قباد ش��یوا، حس��ین ماهر، ناصرپلنگی و...

نام هایی ش��اخص از نقاشان و تصویرس��ازان جوان و 
نوگرای معاصر از اهمیت این رویداد حکایت می کند.

»پیله بهشت« سال پیش پروژه »بازگشت پرندگان« 
که تصویرس��ازی 28 گونه از پرندگان مهاجر جزیره 
آشوراده گرگان را انجام داده و کتابی از مجموعه آثار 
هنرمندان در این باره را به چاپ رسانده امیدوار است، 
امس��ال با حضور چهره های ش��اخص هنری، اتفاقی 
بزرگت��ر را رقم بزند.مین��ا محیطی��ان، مدیراجرایی 
گروه هن��ری »پیله بهش��ت« امیدوار اس��ت با خلق 
چنی��ن رویدادهایی، ضمن تقوی��ت جایگاه طبیعت 
در عرصه هنر، پیون��د هنرمند و طبیع��ت از نگاهی 
نو، عموم مردم را از دریچه آث��ار هنرمندان به حفظ 
میراث گرانبهای زیست محیطی جلب کند.اینک در 
دور دوم فعالیت این گروه، 17 نقاش و 1٥ تصویرساز 
با س��فر به کیش ماهی های کمی��اب و رو به نابودی 

را س��وژه قرار می دهند. از جمع نقاش��ان علی زعیم، 
پژمان رحیمی زاده، مرجان ثابت��ی و الهه محیطیان 
و از جمع تصویرگران قباد شیوا، کیانوش غریب پور، 
کمال طباطبایی، مهشید دارابی، سمایه شریفی، هدا 
حدادی، پیمان رحیمی زاده، بنفشه احمدزاده، گلرخ 
محتاج الفضل، علیرضا گلدوزی��ان، مرجان وفاییان، 
مرضیه صادقی، آرزو و افروز قلی زاده و سبا عربشاهی 
در این رویداد حاضر خواهند بود.هنرمندان از فاصله 
بس��یار نزدیک، حتی با غواصی، محل و شیوه زندگی 
این ماهی ها را به تماش��ا خواهند نشست و هر یک با 
سبک و سیاق خاص خود آن ها را به روی بوم و کاغذ 
به تصویر می کشند؛ این آثار در قالب نمایشگاه و کتاب 

در معرض دید عالقه مندان قرار می گیرد.

ساخت  ضریح عبدالعظيم حسنی)ع(به کمک هنر مندان اصفهانی

نقاشی از ماهی های در حال انقراض خليج فارس

فرشچیان  :روایت »آدم و حوا« را نگارگری می کنم 

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

مفاد آرا 
574 آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

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

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
رای شماره 139360302032000328 مورخ 1393/05/13 آقای مرتضی دهقانی کسوجی 
از پالک 6 اصلی  فرزند بمانعلی ششدانگ یک باب ساختمان احداثی بر روی قسمتی 

انتقال  مترمربع   211/26 مساحت  به  اصفهان  ثبت  هفده  بخش  علیا  دهستان  در  واقع 
رسمی از طرف بمانعلی دهقانی.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/06/08
تاریخ انتشار نوبت دوم:1393/06/24 

م الف:266 عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان اردستان 
تحدید حدود اختصاصی 

886 چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ قطعات زمین مزروعی 7 جریب تقریبی به 
شماره 7 فرعی و ششدانگ قطعات زمین مزروعی 8 جریب تقریبی به شماره 9 فرعی 
پرونده  طبق  که  کاشان   12 بخش  اصلی   -35 پالک  کامو  الیونجه  مزرعه  در  واقعات 
نام آقای مهدی عقیلی فرزند احمد و غیره در جریان ثبت است به علت عدم  به  ثبتی 
حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1393/7/16 در ساعت 9 صبح در 
محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید 
حدود به روز بعد موکول خواهد شد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین 
اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعترضات مجاورین 
سی  تا  تحدیدی  صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  طبق  امالک  صاحبان  و 
روز پذیرفته خواهد شد. لذا طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره اداره بایستی با 
تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این 
اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار:1393/06/24 زرگری کفیل ثبت اسناد و امالک جوشقان 

تحدید حدود اختصاصی 
 20 متصل  مزروعی  زمین  قطعات  ششدانگ  اختصاصی  حدود  تحدید  چون   887
اصلی   -35 پالک  کامو  الیونجه  مزرعه  در  واقع  فرعی   13 شماره  به  تقریبی  جریب 
احمد و غیره  فرزند  آقای مهدی عقیلی  نام  به  ثبتی  پرونده  بخش 12 کاشان که طبق 
دستور  به  بنا  نیامده  بعمل  ثبت  متقاضی  حضور  عدم  علت  به  است  ثبت  جریان  در 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
تاریخ 1393/7/17 در ساعت 9 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت 
به  لذا  موکول خواهد شد.  بعد  روز  به  تحدید حدود  عملیات  تعطیلی  روز  با  مصادف 
موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر 
در محل حاضر شوند. اعترضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا سی روز پذیرفته خواهد شد. لذا طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ 
به مرجع ذیصالح قضائی  تقدیم دادخواست  با  بایستی  اداره  اداره  به  اعتراض  تسلیم 
 گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار:1393/06/24 

زرگری کفیل ثبت اسناد و امالک جوشقان 

تحدید حدود اختصاصی 
888 چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ قطعات زمین مزروعی دو جریب تقریبی 
به شماره یک فرعی و ششدانگ قطعات اراضی مزروعی ده جریب تقریبی به شماره 
5 فرعی واقعات در مزرعه الیونجه کامو پالک 35- اصلی بخش 12 کاشان که طبق 
به  است  ثبت  جریان  در  غیره  و  احمد  فرزند  عقیلی  مهدی  آقای  نام  به  ثبتی   پرونده 
علت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
در   1393/7/14 تاریخ  در  مرقوم  ملک  حدود  تحدید  نامبرده  تقاضای  طبق  بر   ثبت 
روز  با  مصادف  صورت  در  و  شد  خواهد  انجام  و  شروع  محل  در  صبح   9 ساعت 
این آگهی  به موجب  لذا  بعد موکول خواهد شد.  به روز  تعطیلی عملیات تحدید حدود 
به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر 
تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  طبق  امالک  صاحبان  و  مجاورین  اعترضات  شوند. 
صورتمجلس تحدیدی تا سی روز پذیرفته خواهد شد. لذا طبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی 
انتشار:1393/06/24  تاریخ  نماید.  تسلیم  اداره  این  به  و  اخذ  را  دادخواست   تقدیم 

زرگری کفیل ثبت اسناد و امالک جوشقان 
تحدید حدود اختصاصی 

889 چون تحدید حدود اختصاصی ششدانگ قطعات زمین مزروعی و بائره 5 جریب 
به  تقریبی  جریب  سه  مزروعی  زمین  قطعات  ششدانگ  و  فرعی   8 شماره  به  تقریبی 
کاشان   12 بخش  اصلی   -35 پالک  کامو  الیونجه  مزرعه  در  واقعات  فرعی   3 شماره 
که طبق پرونده ثبتی به نام آقای مهدی عقیلی فرزند احمد و غیره در جریان ثبت است 
 15 ماده  اخیر  قسمت  دستور  به  بنا  نیامده  بعمل  ثبت  متقاضی  حضور  عدم  علت  به 
 1393/7/15 تاریخ  در  مرقوم  ملک  تحدید حدود  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  ثبت  قانون 
با  مصادف  صورت  در  و  شد  خواهد  انجام  و  شروع  محل  در  صبح   9 ساعت  در 
این  موجب  به  لذا  شد.  خواهد  موکول  بعد  روز  به  حدود  تحدید  عملیات  تعطیلی  روز 
آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود که در روز و ساعت مقرر در محل 
از  ثبت  قانون   20 ماده  طبق  امالک  صاحبان  و  مجاورین  اعترضات  شوند.  حاضر 
لذا طبق تبصره 2 ماده  تا سی روز پذیرفته خواهد شد.  تاریخ صورتمجلس تحدیدی 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ 
به مرجع ذیصالح قضائی  تقدیم دادخواست  با  بایستی  اداره  اداره  به  اعتراض  تسلیم 
 گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار:1393/06/24 

زرگری کفیل ثبت اسناد و امالک جوشقان 
ابالغ وقت رسیدگی

ناصرزاده  ستار  و  ملک  خیریه  خواهان   1027-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   968
دادخواستی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت حسین)محسن( فاتحی فرزند 
غالمرضا تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 93/8/7 ساعت 11صبح 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:15119 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
احضار 

969 نظر به اینکه آقای اصغر کریمی فرزند نبی ا... به اتهام ترک انفاق حسب شکایت 
خانم سکینه چراغی فرزند قادرقلی از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 930219ب15 
تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
انقالب در  و  دادگاههای عمومی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 115  اجرای  بدینوسیله در 
امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 15 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
شود در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول 

خواهد شد. م الف:15123 شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

ابالغ دادخواست تجدیدنظر و ضمائم
970 آقای محسن دیانی دادخواست تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 179-930 به 
تجدیدنظر   890646 کالسه  به  که  تقدیم  دفتر  این  به  آزاد  فرزند  بخشی  احمد  طرفیت 
ثبت و به لحاظ مجهول المکان  بودن تجدید نظرخوانده و تقاضای تجدید نظرخواه و به 
استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار محلی چاپ و منتشر و از تجدید نظرخواه دعوت می گردد ظرف مدت ده 
روز به دفتر دادگاه مراجعه و پس از دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید 
نظر الیحه دفاعیه خود را جهت ارسال به مرجع تجدید نظر تقدیم دفتر دادگاه نماید. 

م الف:15159 دفتر شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980350700576 پرونده:  شماره   9310100350703304 ابالغیه:  شماره   971
شماره بایگانی شعبه: 930653 خواهانها امیدعلی شیخی و علی قنبری دادخواستی به 
طرفیت خوانده زهره صابری به خواسته مطالبه وجه بابت کفاله و تامین خواسته و 
اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده 
در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   7 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
اتاق 311 ارجاع و به کالسه 9309980350700576 ثبت گردیده که وقت رسیدگی   3
آن 1393/12/03 و ساعت 09:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:15160 هاشمی منشی شعبه هفتم دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980350700599 پرونده:  شماره   9310100350703338 ابالغیه:  شماره   972
بایگانی شعبه: 930676 خواهان رمضان رئیسی اصل دادخواستی به طرفیت  شماره 
خوانده ماه رخ ذوالفقاری به خواسته مطالبه وجه بابت طلب تقدیم دادگاههای عمومی 
عمومی)حقوقی(  دادگاه   7 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
ثبت  به کالسه 9309980350700599  و  ارجاع   311 اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/12/18 و ساعت 10:00 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:15161   و ضمائم 

هاشمی منشی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده:9209980350700456  شماره   9310100350703365 ابالغیه:  شماره   973
شماره بایگانی شعبه: 920517 خواهان سعید رستم نیاء دادخواستی به طرفیت خوانده 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان  به خواسته مطالبه طلب  احسان حسینی 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
اتاق 311 ارجاع و به کالسه 9209980350700456 ثبت گردیده که وقت رسیدگی   3
آن 1393/11/18 و ساعت 08:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:15163 هاشمی منشی شعبه هفتم دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
پرونده:9309980350200580  شماره   9310100350204872 ابالغیه:  شماره   974
طرفیت  به  دادخواستی  کش  زحمت  مجید  خواهان   930669 شعبه:  بایگانی  شماره 
دادگاههای  تقدیم  خودرو  سند  تنظیم  به  الزام  خواسته  به  الهیان  عبدالکریم  خوانده 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
ثبت  به کالسه 9309980350200580  و  ارجاع   304 اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/10/16 و ساعت 09:00 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 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:15164  را   و ضمائم 

موسوی نژاد مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980350200590 پرونده:  شماره   9310100350204891 ابالغیه:  شماره   975
به  دادخواستی  هونجانی  فصیحی  غالمرضا  خواهان   930679 شعبه:  بایگانی  شماره 
به خواسته مطالبه خسارت  نیری و محسن یزدخواستی  طرفیت خواندگان احمدرضا 
نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  چک  وجه  مطالبه  و  تادیه  تاخیر 
در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   2 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
اتاق 304 ارجاع و به کالسه 9309980350200590 ثبت گردیده که وقت رسیدگی   3
آن 1393/08/05 و ساعت 08:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
دادگاه  دوم  دفتر شعبه  مدیر  نژاد  گردد.م الف:15165 موسوی  جهت رسیدگی حاضر 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

976 شماره نامه: 9310110350600518 شماره پرونده: 9209980350601144 شماره 
بایگانی شعبه: 921283 در خصوص اعتراض آقای حسن میزبانی به طرفیت جعفرعلی 
ابراهیمی فرزند نادعلی فعاًل مجهول المکان و به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 860 
با توجه به مجهول المکان بودن تجدید نظرخوانده مراتب در اجرای  مورخ 93/05/14 
تا  درج  محلی  یا  سراسری  کثیراالنتشار  های  روزنامه  از  یکی  در  آ.د.م  ق   73 ماده 
تجدیدنظرخوانده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار در روزنامه ضمن مراجعه به دفتر 
تجدیدنظر  دادخواست  ثانی  نسخه  دریافت  و  خود  پستی  کامل  آدرس  ارایه  و  دادگاه 
دارد  ای  یا جوابیه  و  تجدیدنظر خواه الیحه  اعتراض  در خصوص  چنانچه  و ضمایم 
ظرف مهلت ده روز الیحه دفاعیه خود را کتبًا به دفتر دادگاه ارایه نماید. واال بعد از 
 انقضای مهلت مذکور پرونده به دفتر دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد.م الف:15170 

فانی مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980350600200 پرونده:  شماره   9310100350603813 ابالغیه:  شماره   977
شماره بایگانی شعبه: 930226 خواهان محمد میرزایی دادخواستی به طرفیت خوانده 
میثم طیبی نایینی به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارات دادرسی و 
مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 6 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 310 ارجاع و به 
کالسه 9309980350600200 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/09/15 و ساعت 
08:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست وکیل خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:15173 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

همزمان با هفته دفاع مقدس

 قطعه »از فتح مکه تا خرمشهر«
 توليد شد 



اخبار کوتاهیادداشت

پهلوانی

 تكذیب مذ اکره با علي دایي
 گل محمدي حفظ مي شود

باشگاه ذوب آهن مذاكره با سرمربي 
س��ابق تيم فوتبال پرس��پوليس را 
تكذی��ب كرد.س��عيد آذری مدی��ر 
عامل باش��گاه ذوب آه��ن اصفهان 
با بيان این كه ای��ن خبرها حكایت 
از ادامه حاشيه س��ازی برخی افراد 
برای ب��ر ه��م زدن جو س��الم تيم 
فوتبال این باش��گاه را دارد در این باره گفت: با اینكه دوستی 
دیرینه ای با علی دایی دارم اما هيچگون��ه تغيير و تحولی در 
كادر فنی صورت نخواهد گرفت. بلكه باشگاه اعتقاد راسخی 

به توانایی های گل محمدی و دستيارانش دارد. 

 نجف آباد میزبان مسابقات
 هندبال جوانان 

رقابت های هندبال قهرمانی جوانان 
شهرهای ایران از امروز در نجف آباد 

آغازشد.
قهرمان��ی  هندب��ال  مس��ابقات 
 جوان��ان ش��هرهای ای��ران از امروز

)دوش��نبه (م��ورخ 93/6/24 ب��ه  
ميزبانی اس��تان اصفهان و در شهر 
نجف آباد با ش��ركت بي��ش از 700 
ورزش��كار در قالب 50 تي��م برگزارمی ش��ود.افتتاحيه این 
مسابقات راس ساعت 5/30 عصر با حضور مسئوالن كشوری 
، اس��تانی و شهرس��تانی در س��الن پوریای ولی دانشگاه آزاد 

اسالمی نجف آباد انجام می گردد .

درخشش ورزشكاران اصفهانی 
ورزشكاران استان در بازیهای پيوند 
اعضاء خاورميانه سه طال و یک برنز 
صي��د كردن��ددر پنجمي��ن دوره 
بازیهای پيوند اعضاء خاورميانه تيم 
كش��ورمان ب��ا كس��ب 30 م��دال 
رنگارنگ بر سكوی قهرمانی ایستاد 
و رضا طهماس��بی ، باب��ک فتاحی و 
محم��د محم��دی س��ه ورزش��كار 
اصفهانی اعزام شده به این رقابتها برای تيم كشورمان سه طال 
و یک برنز به ارمغ��ان آوردند.در رقابته��ای دو وميدانی رضا 
طهماسبی دو نش��ان طال در 2 كيلومتر و 400 متر به دست 
آورد، در رش��ته تنيس روی ميز هم محم��د محمدی و بابک 
فتاحی هر دو به مدال طال رس��يدند.پنجمين دوره بازیهای 
پيوند اعضاء خاورميانه در رشته های شنا ، بولينگ و بيليارد، 
دو وميدانی و تنيس روی ميز در كشور تركيه از 19 لغایت 23 
شهریور ماه امسال با حضور ورزشكارانی از كشورهای ایران، 
تركيه ، عربس��تان، قطر ، پاكس��تان ، مصر ، تونس، بحریی و 
كویت برگزار ش��د و تيم 37 نفره ایران پيروزمندانه با كسب 
 مقام قهرمانی این دوره از مس��ابقات عصر امروز به كشور باز 

ی گردد.

امید قهرمانی شنا  در رده نوجوانان
رئيس كميته ش��نای هيئت شنای 
استان اصفهان گفت: اميد بسياری 
به قهرمانی در رده نوجوانان داریم، 
چرا كه این تيم هفته گذش��ته نایب 
قهرمان كشور شد.مسعود جابرزاده 
اظه��ار ك��رد: زمانی كه مس��ابقات 
تش��ویقی را برگ��زار كردیم س��طح 
عملكرد نونهاالن و نوجوانان چند پله 
صعود داشت كه این امر نش��ان می دهد مربيانی كه در سطح 
استخرهای استان اصفهان فعاليت می كنند كاربلد هستند و 
به رده های پایه اهميت فراوانی می دهن��د، لذا در مقابل باید 
بستری را فراهم كنيم تا نوآموزان برتر این مربيان بيایند و در 
كنار مربيان دیگ��ری كه از نظر فنی به علم روز ش��نا آش��نا 
هس��تند، كار كنند.وی تصری��ح كرد: كميته ش��نا برای این 
مربيان نيز كارگاه های آموزشی برگزار خواهد كرد تا آنها نيز 
با علم روز شنا آشنا شوند و بتوانند با پرورش قهرمانان كمک 
بس��زایی به ما كنند.رئيس كميته شنای هيئت شنای استان 
اصفهان افزود: در بهمن ماه مسابقات تشویقی بين استخرها را 
داریم، ليگ شنای استان را برگزار خواهيم كرد و در ماه های 
بهمن و اسفند تيم های 11 - 12، 13 - 14، 15 - 17 و عموم 
استان به مسابقات كش��وری اعزام خواهند ش��د كه ما اميد 
بس��ياری به قهرمانی در رده نوجوانان داریم، چرا كه این تيم 
هفته گذش��ته نای��ب قهرمان كش��ور ش��د و در مس��ابقات 

آموزشگاه های كشور مقام قهرمانی را از آن خود كرد.

 کسب نخستین مدال ایران 
در رشته سنگ نوردی 

نماینده سنگ نوردی ایران نخستين 
بخ��ش  در  كش��ورمان  م��دال 
پاراكالیمينگ مس��ابقات قهرمانی 

جهان را كسب كرد.
در مرحل��ه فين��ال این مس��ابقات 
»بهنام خلجی« پس از سنگ نوردان 
فرانس��وی و هندی برس��كوی سوم 
جهان ایس��تاد و صاحب مدال برنز 

شد.
این اولين مدال تاریخ سنگ نوردی ایران در »پاراكالیمينگ« 
محسوب می شود.پيش از این نيز رضا عليپور در رشته سرعت 
صاحب مدال برنز ش��ده بود.كيومرث هاشمی رئيس كميته 
ملی المپيک و شاهرخ شهنازی، دبير كل كميته ملی المپيک 
طی پيام های جداگانه ای كس��ب مدال برن��ز »رضا عليپور« 
در مسابقات س��نگ نوردی قهرمانی جهان در ماده سرعت را 
تبریک گفتند.هاش��می همچنين اظهار اميدواری كرد تيم 
سنگ نوردی كش��ورمان در ماده س��رعت بتواند با حضور در 

مسابقات المپيک ساحلی آسيا نيز افتخار آفرین ظاهر شود.

6
احداث زمین چمن مصنوعی در گرگاب

 در نشست مسووالن و اعضای شورای ش��هر گرگاب ، تفاهم نامه همكاری فيما بين اداره
 كل ورزش و جوانان و ش��هرداری گرگاب برای این پروژه ورزش��ی در زمينی به مساحت 

1000متر مربع منعقد شد .

پس از اینكه بعد از رقابت های ج��ام جهانی 2014 برزیل 
صحبت از این موضوع به مي��ان آمد كه كارلوس كی روش 
با توجه به ش��ناختش از ش��رایط فوتبال ای��ران، می تواند 
همچنان بهترین گزینه برای هدایت تيم ملی فوتبال باشد و 
البته قبل از اینكه قيل و قال های فعلی برای تمدید قرارداد 
سرمربی پرتغالی پيش بياید، یكی از مسائل مهم با توجه به 
تجارب گذش��ته این بود كه دستياران كی روش در پروسه 
جدید مربيگری وی در تيم ملی چه كسانی و با چه مليتی 

خواهند بود؟
كی روش در مدت 4 سال اخير در برهه های زمانی مختلف 
با دستياران متفاوتی كار كرد؛ از دوستان خارجی )پرتغالی( 
گرفته تا مربيان بعض��اً گمنام وطنی كه البته به واس��طه 
حضور در تيم ملی و دستياری كی روش، امروز از بسياری از 

همتایان خود مشهورتر شده اند.
تيم ملی هر اندازه ك��ه به جام جهانی نزدیک تر می ش��د، 
تصميمات در خصوص دستياران كی روش توسط این مربی 
نيز به همين اندازه عجيب تر می شد و 
هر اندازه ك��ی روش در افكارش برای 
تركيب تي��م ملی در ج��ام جهانی به 
ثبات می رسيد، نيمكت تيم ملی در فاز 

ای��ن مرب��ی، روز ب��ه روز دستياران 

بی ثبات تر 
می شد.

درای��ن 
ید بين  شا

عليرضا منصوریان در مدت زمان حضور كی روش در ایران 
بيشترین بهره را برد و البته ماركار آقاجانيان كه به عنوان 
استعدادیاب قرار اس��ت همچنان به كار خود در تيم ملی 

ادامه دهد.
كی روش شاید در 4 سال گذشته مصائب زیادی را در فوتبال 
ایران تجربه كرد و ش��اید هم خود برخی مواقع سرمنش��ا 
بعضی از حاشيه ها بود. یكی از دعواهای فوتبالی فدراسيون 
با او در مدت حضورش در ایران همواره بر س��ر دستياران 
كی روش بود و اینكه این مربی با توجه به مدت زمان حضور 
در ایران و مبل��غ كالنی كه از این راه ب��ه جيب می زند، در 
كنار امر مربيگری و س��اختن تيمی قدرتمند از تيم ملی، 
دانش مربيگری خ��ود را ب��ه همتایان ایران��ی اش انتقال 
 دهد كه خيلی این اتفاق در برهه 4 س��اله گذشته محقق 

نشد.
به همين خاط��ر با كس��ب تجربياتی ك��ه از مدت حضور 
كی روش در ایران به دس��ت آمد، مس��ئوالن فدراسيون از 
جمله كفاشيان و دوس��تان در هيأت رئيس��ه فدراسيون 
فوتبال سعی كردند در قرارداد جدید روی موضوع دستياران 

ك��ی روش كار را س��خت گرفته و ب��رای آغاز 
كار دوب��اره او، روی ایرانی ب��ودن همكاران 
كی روش در تيم ملی پافشاری كند كه البته 
از اخبار ضد و نقيض و بعضا جنجالی كه در 

این مدت از راهروهای فدراس��يون 

به بي��رون درز كرد، 
مهم تری��ن  از  یك��ی 
آنه��ا انتخ��اب دس��تياران 
 اول و دوم ایران��ی بود با ذكر اس��م 5 

مربی.
حس��ين فركی و یحي��ی گل محمدی ب��ه عنوان 
اولویت های دستيار اولی و مجيد صالح، وحيد هاشيمان 
و رحمان رضایی نيز به عنوان اولویت های دس��تيار دومی 
معرفی ش��دند و این یعنی اینكه كی روش پس از بازگشت 
باید با دو نفر از این 5 نفر به عنوان دستيارانش در تيم ملی 

كار را برای جام ملت های آسيا استارت بزند.

 )البته با هيچ كدام از این مربيان برای حضورش��ان در تيم 
ملی هماهنگی به عمل نيامده بود.(از سوی دیگر پنجشنبه 
گذشته پس از اعالم خبر توافق بين فدراسيون با كی روش، 
علی كفاش��يان، رئيس فدراس��يون از بازگش��ت سرمربی 
پرتغالی با دو تن از دستيارانش خبر داد یعنی دن گاسپار، 
مربی دروازه بان های تيم ملی و لوسيانو، همه كاره تيم ملی 
پس از كی روش در اردوی اخير تيم ملی قبل از جام جهانی 
در اردوهای تهران، آفریقای جنوبی، اتریش و برزیل و این 
یعنی فدراسيون فوتبال با یک نگاه رونالدینيویی چنان بازی 
در این قس��مت تغيير داد كه در نهایت باز هم خوش بحال 

كی روش و دستياران پرتغالی او شود.
با همه این تفاسير در نهایت مشخص نشد چطور و چرا نام 
فردی مثل حسين فركی كه خود گزینه سرمربيگری بود 
برای دستياری مطرح شد یا مربی مثل گل محمدی كه خود 
به عنوان س��رمربی با یک تيم ليگ برتری قرارداد دارد و یا 
مربی مانند مجيد صالح كه قبل از جام جهانی 2014 برزیل 
با كی روش به شدیدترین اختالفات خورده بود، مطرح شد تا 
در نهایت این سؤال مطرح شود كه آیا ارزش ماندن كی روش 
به اندازه ای بود كه با نام مربيان خوش نام وطنی تا این اندازه 

بازی شود؟
 آیا نمی شد از همان ابتدا نام لوسيانو را مطرح كرد تا با توجه 
به مشاهدات نگارنده در تمرینات تيم ملی و اینكه این مربی 
به واقع دست راست تيم ملی در تمرینات بود، مربيان وطنی 

حداقل قيد دستياری اول را بزنند؟
 و البت��ه خيل��ی از س��ؤاالت دیگ��ر در همي��ت راس��تا 
ك��ه مطمئناً ب��ا توج��ه ب��ه وضعي��ت فعلی س��اختاری 
 فدراس��يون، پاس��خی ب��رای آنها هرگ��ز پي��دا نخواهد

 شد!

حرکت رونالدینیویی فدراسیون فوتبال

آیا ارزش ماندن کی روش به اندازه ای بود که با نام مربیان خوش نام وطنی تا این اندازه بازی شود؟

باز هم خوش به حال کی روش می شود؟
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رونالدو هفته ای 500 
هزار پوند می خواهد

 کرانچار 
چرا رفت؟

روزنامه دیلی ميل مدعی شد كریستيانو رونالدو خواهان حقوق هفتگی 
500 هزار پوند برای پيوستن به شياطين سرخ شده است.

به گزارش ایسنا، به نظر می رس��د دوران حضور كریستيانو رونالدو در 
رئال مادرید به پایان رسيده اس��ت. در روزهای گذشته روزنامه های 
انگليسی مدعی ش��دند كریس��تيانو رونالدو فصل آینده را در یكی از 

تيم های چلسی یا منچستریونایتد سپری خواهد كرد.
روزنام��ه دیلی ميل اعالم كرد كریس��تيانو رونالدو برای پيوس��تن به 
منچس��تریونایتد خواهان حقوق 500 هزار پوندی در هفته شد. این 
در حالی است كه منچستریونایتد در حال حاضر به وین رونی و روبين 

فان پرسی هفته ای 300 هزار پوند حقوق می دهد.
منچستریونایتد در زمان نقل و انتقاالت تابستانی خریدهای زیادی كرده 
است. رادامل فالكائو و آنخل دی ماریا از جمله بازیكنان بزرگی بودند كه 

در این فصل منچستر موفق به خرید آن ها شده است.

تاكنون دليل روشنی پيرامون اس��تعفای ناگهانی كرانچار از سوی 
مسئوالن سپاهان مطرح نشده است.در اتفاقی نادر مراسم تجليل 
از یک سرمربی بدون حضور خودش برگزار شد تا این سئوال پيش 
بياید كه چرا كرانچار در این مراسم حضور پيدا نكرد.پس از بازی با 
ملوان كرانچار از سمت سرمربيگری سپاهان به یكباره استعفا كرد 
تا فوتبال اصفهان در ش��وک عجيبی فرو برود.جالبی ماجرا به این 
جا بود كه تا پيش از استعفای ناگهانی كرانچار هيچ بحثی پيرامون 
كناره گيری یا اخراج این سرمربی مطرح نبود.همگان می دانستند 
كرانچار عالقه بسياری به حضور در سپاهان دارد و اصفهان و باشگاه 
سپاهان را خانه دوم خودش می دانست اما به یكباره چه اتفاقی رخ 
داد كه این س��رمربی محبوب نصف جهان عطای كار در سپاهان را 
به لقای آن بخشيد.هواداران س��پاهان به طور حتم این سوال را از 

مسئوالن باشگاه سپاهان خواهند داشت.

کاسیاس: احساس تباه شدن می کنم
دروازه بان رئ��ال مادرید اعالم ك��رد كه باید به دنب��ال راهی برای 
رویارویی با هو شدن از سوی هواداران باشد.ایكر كاسياس پس از 
شكست مقابل اتلتيكومادرید تأیيد كرد كه این شكست باعث شده 
احساس تباه شدن كند زیرا تالش یک هفته تيم بدون پاداش ماند.

نیمار: امیدوارم امسال سال من باشد
نيمار  بازیكن برزیلی بارسلونا پس از پيروزی دو بر صفر تيم 
اش  مقابل اتلتيک بيلبائو در هفته سوم الليگا اظهار داشت: 
به خاطراین مسابقه بسيار خوشحالم. این بازی با دو گلی كه 

زدم، عالی به پایان رسيد. اميدوارم امسال سال من باشد.

سوغات ورزشكاران برترازاینچئون 
كاروان ورزشی كشورمان با 276 ورزش��كار در قالب 22 رشته در این دوره از 
رقابت ها شركت خواهد كرد وهفدهمين دوره بازی های آسيایی از روز جمعه 2۸ 
شهریورماه در شهر اینچئون كره جنوبی آغاز خواهد شد. تصاویر مدال هایی كه 

قرار است در این دوره از رقابت ها توزیع شود را در عكس می بينيد .

انتقاد وزیر ورزش از برخورد هیأت مدیره با دایی

خداداد عزیزی:برای علی بهتر شد از این تیم رفت

اصفهان قهرمان مسابقات  
زورخانه ای خردساالن کشور 

مس��ابقات زورخانه ای خردساالن كش��ور پس از دو 
روز رقابت مي��ان مدعي��ان قهرمانی دیروز در ش��هر 
 تاریخی مباركه ب��ا قهرمان��ی تيم اصفهان ب��ه اتمام

 رسيد.
در امتياز بندی تيمی مس��ابقات قهرمانی زورخانه ای 
خردس��االن كش��ور تيم اصفهان ميزبان مسابقات با 
تركيب عادل رحيمی، حس��ين مردانی، رضا مردانی، 
علی مردانی، س��يد محمد جواد موس��وی خواه، علی 
عابدی ب��ا 394 امتي��از قهرمان ش��د، تي��م منتخب 
كردس��تان با 33۸ امتياز نایب قهرمان ش��د و عنوان 
سومی این مس��ابقات نيز به تيم كرمان با 29۸ تعلق 

گرفت
این مس��ابقات در رش��ته های چرخ تيز،چرخ چمنی، 
سنگ، كباده ، ميل بازی و ميانداری برگاز شد و نتایج 
بخش انفرادی به ترتيب نفرات اول تا س��وم به ش��رح 

ذیل اعالم شد:
چرخ تیز:

1. سيدعبدالحس��ين حس��ينی نس��ب )كرمانشاه(، 
2. ابوالفضل موس��ی زاده )كرم��ان(، 3. محمدصادق 
ه��ادی پ��ور )اصفه��ان( چ��رخ چمن��ی: 1. پوری��ا 
محم��دی )كردس��تان(، 2. عرفان حس��ينی نس��ب 
)كرم��ان(، 3. حس��ين كریم��ی دهن��وی )اصفهان( 
س��نگ: 1. عليرض��ا بهمن��ی )كرمانش��اه(، 2. اهورا 
 ش��ریف پوری��ان )كردس��تان(، 3. ع��ادل رحيم��ی

 )اصفهان(
 کباده:

1. امير حسين مستقل )فارس(، 2. اهورا شریف پوریان 
)كردستان(، 3. علی عابدی )اصفهان(

2 میل بازی:
1. حس��ين مردان��ی )اصفه��ان(، 2. پوری��ا محمدی 

)كردستان( 6
و5و4و3 مي��ل ب��ازی: 1. حس��ين كریم��ی دهنوی 

)اصفهان(
ميان��داری: 1. عل��ی مردان��ی )اصفه��ان(، 2. عرفان 
 حس��ينی نس��ب )كرم��ان( 3. عرش��يا آقا حس��ينی 

)فارس(
 این مس��ابقات در بخش مرش��دی نيز پيگيری ش��د 
و ایم��ان مل��ک زاده )كرم��ان(، اميرحس��ين خليلی 
)اصفهان(، علی مسلمان )فارس(به ترتيب عناوین اول 

تا سوم را از آن خود كردند.
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انتق��اد وزی��ر ورزش از برخورد هي��أت مدی��ره با علی 
دایی رخدادهای پایان هفته گذش��ته در پرس��پوليس 
واكنش ه��ای فراوان��ی را به هم��راه داش��ت. بركناری 
س��رمربی و مدیرعامل ای��ن تيم از س��وی رئيس هيأت 
مدیره پرسپوليس و رخدادهای  روز چهارشنبه ورزشگاه 
درفشی فر، موجب شد تا خيلی ها نسبت به عملكرد هيأت 
مدیره پرسپوليس در ایجاد تنش در این تيم انتقاد كنند. 
در حالی كه علی دایی روز چهارش��نبه و لحظاتی پس از 
بركناری، اخراج خود را به وزیر ورزش و جوانان نس��بت 
داده  و اعالم كرده بود،  افتخار می كند كه روزی به دست 
احمدی نژاد از كار بركنار ش��ده و حاال به دس��تور وزیر، 
شنيده ها حاكی از آن است كه وزیر ورزش و جوانان امروز 
از اعضای هيأت مدیره پرسپوليس و شخص سياسی به 
دليل نحوه بركناری علی دایی و برخورد ناپس��ند با این 
ستاره دنيای فوتبال انتقاد كرده است. بنا بر این گزارش، 
ش��نيده ها حاكی از آن اس��ت كه تصميم بركناری علی 
دایی با تصميم مس��تقيم شخص سياس��ی گرفته شده 
و همي��ن امر و نح��وه اجرایی كردن آن به ش��دت مورد 
انتقاد وزیر ورزش و جوانان قرار گرفته است. گویا دكتر 
گودرزی درب��اره حفظ حرمت قهرم��ان ملی چون علی 
دایی به سياسی، رئيس هيأت مدیره پرسپوليس به شدت 

اعتراض كرده است!
خداداد عزیزی:برای علی بهتر شد از این تیم 

رفت
مدتی بود از خ��داداد عزیزی بی خب��ر بودیم كه متوجه 
شدیم دیروز از امارات به ایران بازگش��ته است. به بهانه 
بركناری دوس��ت و همب��ازی قدیمی اش عل��ی دایی از 
پرس��پوليس س��ر صحبت را با حماسه س��از ملبورن باز 

كردیم. بخوانيد.
از اتفاقات پرسپولیس مطلع هستید؟

سایت فيفا هم در این باره اطالع رسانی كرده، می خواهيد 
من بی خبر باشم.

راستی سفرتان به خارج از کشور کاری بود؟ 
نه! یكی از دوستان قدیمی دعوت مان كرده بود. با مهدی 
هاشمی نس��ب و دوس��تان دیگر بودیم و ح��ال و هوایی 

عوض كردیم.
درباره برکناری علی دایی چه نظری دارید؟

این اتفاقات در نهایت به نفع علی تمام می شود. خداوند 
همواره به عل��ی دایی عنایت داش��ته و حتم��اً كارهای 
خوب زیادی می كند كه خدا این قدر دوستش دارد. این 
تيم پرس��پوليس با توجه به نفرات و پتانسيلی كه دارد، 
نمی تواند قهرمان یا حتی نایب قهرمان ليگ شود و همان 
بهتر كه به اسم علی تمام نشود. مدیریت باشگاه در فصل 
نقل و انتق��االت بازیكنانی كه بای��د می خرید را نخرید و 
چند بازیكن مؤثر را از دس��ت داد. این ش��يوه بركناری 
دایی حرفه ای و اخالق��ی نبود و باز به نفع او ش��د چون 

مردم با دیدن این حركت مدیران پرس��پوليس طرفدار 
علی دایی می شوند و در واقع این اتفاق باعث محبوب تر 
شدن این فوتبالي پرافتخار شده است.اگر دایی می ماند 
و چند بازی دیگر نتيجه نمی گرفت چه بسا باید به خاطر 
ش��عارهای همين هواداران اس��تعفا می داد و می رفت.

نمی توان پيش بينی ك��رد اما احتمالش كم نبود. در 
فصل نقل و انتقاالت باید 4، 5 مهره سرش��ناس و 
مؤثر به پرسپوليس اضافه می شد اما اتفاق دیگری 
افتاد و 4، 5 مهره سرشناس از این تيم جدا شدند. 
س��يدجالل حس��يني، مهرداد پوالدی، محسن 
مس��لمان و محمدرضا خلعتبری رفتند، خب چه 
نفراتی جانشين آنها شدند؟ من قصد تضعيف هيچ 

فوتباليستی را ندارم چون خودم 
هم در ابتدا عضو تيم 
بودم و بعدها فتح ، ابومسلم و بهمن 
ولی برخی به بوندس ليگا رسيدم 
نف��رات پرس��پوليس 
برای هواداران این تيم 

ناشناخته بودند. 
حس�ین 

هم  فرک�ی 
به س�پاهان 

پیوست

بله، ش��نيدم و به طرفين تبریک می گویم چون سپاهان 
یک مربی تراز اول اس��تخدام كرده و فركی نيز به تيمی 
بزرگ راه یافته است و فكر می كنم این دو هم در این فصل 
و هم ليگ آینده روزهای خوبی در كنار هم سپری كنند.
و در پای�ان فكر می کن�ی علی دای�ی برای چه 

مدتی از پرسپولیس دور بماند؟
او در كنار پرسپوليس است چون هواداران 
پرس��پوليس هر روز به یادش هستند و 
نامش را صدا می زنند. برخی خواس��تند 

ضایع كنند ولی فكر عل��ی دای��ی را 
كنم خودشان 
ضایع شدند.
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یادداشت

 چهار مدیر جدید در استان 
 منصوب شدند

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری در احکام جداگانه ای س��ه 
بخشدار جدید و یک معاون فرماندار را منصوب کرد.

قاسم س��لیمانی دش��تکی در احکامی چهار مدیر جدید در 
چهارمحال و بختی��اری را منص��وب کرد.بنابرای��ن گزارش 
بخشداران فالرد و رودشت در شهرس��تان لردگان، بخشدار 
بازفت در شهرس��تان کوهرنگ و معاون فرماندار شهرستان 
ب��ن معرف��ی شدند.اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری در 
احکامی یعقوب کریمی را به عنوان بخشدار فالرد شهرستان 
لردگان، علی ویس��ی را به عنوان بخشدار رودشت شهرستان 
لردگان، س��روش ظاهری به عنوان بخشدار بازفت شهرستان 
کوهرنگ و محمدحس��ین س��عیدی نژاد را به عن��وان معاون 
فرماندار شهرس��تان بن منصوب کرد.همچنی��ن در پیامی از 
 س��وی اس��تاندار چهارمحال و بختیاری، از زحمات کوروش

 فتحی بخش��دار سابق فالرد، عباس��علی رئیسی شیخ ویسی 
بخشدار س��ابق رودشت و س��یف آ... جعفری، بخشدار سابق 

بازفت قدردانی شد.

 میزان کلر آب شرب بن
 استاندارد است

مع��اون بهره ب��رداری ش��رکت آب منطق��ه ای چهارمحال و 
بختیاری از اس��تاندارد بودن می��زان کلر باقیمان��ده در آب 
ش��رب بن خبر داد.علی پورعبداهلل، اظهار ک��رد: پس از ابراز 
گالیه مندی برخی از گردش��گران از میزان کلر آب شرب بن 
بخصوص در گرداب بن نمونه برداری های الزم در این زمینه 
صورت گرفته ک��ه نتایج آن حاکی از اس��تاندارد بودن میزان 
کلر باقیمانده در آب این شهرس��تان اس��ت.وی افزود: مرکز 
بهداش��ت شهرس��تان بن هرروز میزان کلر باقیمانده در آب 
شرب را کنترل می کند و در این زمینه جای هیچ گونه نگرانی 

وجود ندارد.

همایش »توسعه صادرات« در شهرکرد 
برگزار می شود

رئی��س اداره بازاریاب��ی خارجی س��ازمان صنع��ت و معدن 
چهارمح��ال و بختیاری گفت: همایش توس��عه ص��ادرات با 
تأکید بر بازار عراق امروز در تاالر غدیر سازمان صنعت، معدن 
و تج��ارت چهارمح��ال و بختیاری برگزار می شود.س��یاوش 
نظری اف��زود: ازآنجاکه تحریم کاالهای عربس��تانی در عراق 
س��بب افزایش خرید کاالهای ایرانی در کش��ور عراق ش��ده 
اس��ت، بنابراین باید راهکارهای ورود به این ب��ازار به منظور 
افزایش ف��روش کاالهای ایرانی بررس��ی ش��ود.این همایش 
با حضور رای��زن بازرگانی ای��ران در بغداد و باهدف بررس��ی 
 راهکارهای نفوذ صادرکنندگان ایران به بازارهای عراق برگزار 

می شود.

نخستین موزه سنگ 
چهارمحال و بختیاری 

راه اندازی می شود

معاون صنایع دس��تی چهارمح��ال و بختیاری گفت: 
راه اندازی مجتمعی ش��امل موزه سنگ و کارگاه های 
آموزش��ی و تولیدکننده س��نگ در هفشجان فرصت 
مناس��بی درزمینه ص��ادرات س��نگ از چهارمحال و 
بختیاری است.مهرداد رئیسی با اشاره به سابقه کهن 
و تاریخی حجاری سنگ در ش��هر هفشجان واقع در 
شهرستان شهرکرد اظهار کرد: این هنر صنعت از دوره 
صفویه رونق داشته است و آثار و شواهد این فعالیت در 
هفشجان به دوره ایلخانیان و تیموریان بازمی گردد.وی 
افزود: بسیاری از سنگ تراشان هفشجانی در استان های 
خراس��ان رضوی و قم در کارگاه های خود مشغول به 
فعالیت هس��تند.معاون صنایع دس��تی چهارمحال و 
بختیاری از راه اندازی نخستین موزه سنگ در این شهر 
خبر داد و گفت: این موزه مکان مناسبی برای به نمایش 
گذاشتن فعالیت های سنگ تراشان در استان است که 
یکی از این احجام سنگی، شیر سنگی است که نشان 
ملی را نیز کسب کرده است.رئیسی با اشاره به راه اندازی 
مجتمعی شامل موزه س��نگ و کارگاه های آموزشی و 
تولیدی در این زمینه در هفش��جان خاطرنشان کرد: 
این مجتم��ع باه��دف متمرکز س��اختن کارگاه های 
سنگ تراش��ی و جلوگیری از آلودگی صوتی ناشی از 
این فعالیت در هفش��جان احداث می شود.وی افزود: 
با همکاری شهرداری و ش��ورای اسالمی زمینی برای 
احداث این موزه در نظر گرفته شده که عملیات احداث 
آن تاکنون 20 درصد پیشرفت داشته است و امیدواریم 
با جذب اعتبار و مشارکت سرمایه گذاران بتوانیم این 
کار را به نتیجه برسانیم.معاون صنایع دستی چهارمحال 
و بختیاری تصریح کرد: راه اندازی این مجتمع فرصت 
مناس��بی برای صادرات س��نگ های تزئینی و احجام 
س��نگی از چهارمحال و بختیاری اس��ت و امیدواریم 
 این اس��تان به قطب تولید س��نگ در کش��ور تبدیل

 شود.

اخبار کوتاه یادداشت مردم در دولت یازدهم با سینما آشتی کردند
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: مردم در دولت 
یازدهم با سینما آشتی کردند.،جواد کارگران دهکردی افزود: از سال گذشته با اجرای 
طرح ‘سالم سینما ‘ بسیاری از مخاطبان سینما دوباره با این هنر آشتی کردند و به سالن 

سینماها آمدند.
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کوچ پاییزه عش��ایر چهارمح��ال و بختیاری ب��ه مناطق 
قشالقی آغاز شد. حرکت مال ها و گله ها ازمیا ن کوه و تپه 
و درودشت، صدای زنگول های گوسفندان، صدای بره ها 
بزغاله ها وقتی همگی باهم به مادرانشان نزدیک می شوند، 
صدای گال گال اس��ب ها یا مادیان ها در زیر زین سواران، 
صدای دلنشین پرندگان بر درختان بلوط و بنه و کلخونگ 
و زالزالک، سایه خوش این درختان، صدای خوش کبکان 
کوهس��اری، صدای خروسان که در س��پیده دم خوانند، 
صداقت و پاک دامنی مردمان عش��ایر، باری��دن باران بر 
سیاه چادرهایی که زنان عشایر بافته اند و روزنه های آن با 
بارش باران بسته و با تابش آفتاب باز می شود همه و همه 

از مظاهر فرهنگ غنی عشایر و فرهنگ غنی کوچ است.

دوره��م نشس��تن مردم��ان، گ��وش دادن به س��خنان 
ب��زرگان، تفنگ و قطاری ک��ه به کمر مردان اس��ت یا به 
چوب س��یاه چادر آویزان اس��ت، بوی نان تیری در حال 
پخت که از یک کیلومتری به مش��ام می رسد نیز از دیگر 
خصوصیت های عشایر است.حال عشایر عزم سفرکرده اند 
و رنج کوچ را در س��خت ترین ش��رایط اقلیم��ی به جان 
خریده اند ت��ا چرخه اقتصادی ایل وتب��ار و چرخ تولیدات 
کش��اورزی کش��ور بیش از گذش��ته رونق بگیرد.عشایر 
چهارمح��ال و بختی��اری از اق��وام بختیاری، قش��قایی، 
چهرازی، دهکردی و نصرآبادی هستند و این استان پس 
از فارس بیشترین جمعیت عشایر کوچنده کشور را دارد.

مدیرکل امور عش��ایر چهارمحال و بختی��اری نیز به ایرنا 

گفت:19 هزار خانوار عش��ایری با 136 هزار نفر جمعیت 
به مناطق عشایری شهرستان های ایذه، مسجدسلیمان، 
 الل��ی و اندی��کا در خوزس��تان ک��وچ می کنند.یحی��ی

 حس��ین پورافزود: عش��ایر در این کوچ با گذراندن بیش 
از هزار کیلومت��ر از ایلراههای بازفت، ه��زار چمه، چلو و 
شیمبار، دزپارت، تاراز و کوه سفید به مناطق گرمسیری 
می روند.وی افزود: این تعداد خانوار عش��ایری یک دوره 
7 ماهه را به همراه یک میلی��ون و 500 هزار رأس دام در 
مناطق قش��القی س��پری می کنند.مدیرکل امور عشایر 
چهارمحال و بختیاری بابیان اینکه کوچ پاییزه عش��ایر تا 
15 مهرماه ادامه دارد، گف��ت: برای امنیت کوچ، مأموران 
نیروی انتظامی تا استقرار کامل عشایر در مناطق گرمسیر 
آن ها را همراهی خواهند کرد.مال کنون کوچ عش��ایر از 
جلوه های اکوتوریسمی است که تأثیر عمیقی بر مؤلفه ای 
مختلف فرهنگ عش��ایر مانند ادبیات، موس��یقی، سبک 
زندگی و حتی پوش��ش آنان برجا گذاش��ته اس��ت.تنوع 
نژادی، ادی��ان گوناگون، گویش های متفاوت، جش��ن ها 
و بازی های محلی، مراس��م های آیین��ی، رقص، غذاهای 
لذیذ، مشاغل س��نتی و پوش��ش های رنگارنگ برخی از 
جلوه های فرهنگ چند هزارس��اله ایرانی اس��ت که توان 
بالقوه ای را برای رونق گردشگری کشور به ارمغان آورده 
است.این جذابیت های منحصربه فرد گردشگری درصحنه 
رقابت های بین المللی برگ برنده کشورها محسوب شده و 
از این منظر، »گردشگری عشایری« می تواند کلید طالیی 

گمشده رونق بازار گردشگری باشد.

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: علت کشته شدن 
13 تن در تصادفات جاده ای محورهای ارتباطی این استان 
در دو ماه گذش��ته باید به صورت جدی بررسی شود.قاسم 
سلیمانی دش��تکی در کارگروه حمل ونقل و ایمنی سفر و 
کاهش تصادفات استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: 
اصالح و حذف نق��اط حادثه خیز در محوره��ای ارتباطی 
چهارمحال و بختیاری باید در اولویت برنامه های اداره کل راه 
و شهرسازی قرار گیرد.وی افزود: پیگیری اجرای مصوبات 
س��فر اخیر رئیس جمهور و هیئت دولت ب��ه چهارمحال و 
بختیاری بایستی از سوی مسئوالن مربوط با اولویت ویژه 
انجام شود.اس��تاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: 

مس��ئوالن نباید پس از انجام تصادف، بی خانمانی برخی 
اف��راد و برپایی تجمع مردم، به فکر چاره اندیش��ی بیفتند.

سلیمانی دش��تکی گفت: به همین منظور باید مس��ئوالن 
اداره کل راه و شهرس��ازی، ح��وزه معاونت ام��ور عمرانی 
اس��تانداری و س��ایر مدیران مربوطه، از طریق وزاتخانه ها 
نسبت به پیگیری های جدی به منظور رفع نقاط حادثه خیز 
و کاهش تصادفات جاده ای اقدامات الزم را انجام دهند.وی 
خاطرنشان کرد: در زمان فعالیت دولت یازدهم نیز اعتبارات 
مناسبی به بخش راه های چهارمحال و بختیاری اختصاص 
داده شد.سلیمانی دشتکی اظهار داشت: امسال هم اعتبارات 
مناسبی برای بهبود وضعیت راه های چهارمحال و بختیاری 

و کاهش تصادفات جاده ای اختصاص یافته است.
مدیرکل حمل ونقل و پایانه های چهارمحال و بختیاری از 
نصب دوربین در 300 کیلومت��ر از محورهای ارتباطی این 
اس��تان خبر داد.فریبرز کرمی افزود: با نص��ب دوربین در 
محورهای ارتباطی این استان س��رعت حرکت خودروها 
کاهش می یابد و درنتیجه ش��اهد کاهش آم��ار تصادفات 

جاده ای در استان چهارمحال و بختیاری خواهیم بود.
 همچنین ب��ر اس��اس توافق��ات انجام گرفته قرار اس��ت 
حمل ونقل و پایانه های این استان تنها 10 عدد دوربین در 
10 نقطه از محورهای ارتباطی استان نصب کند و مابقی این 

کار از عهده ما برداشته شده است.

بام ایران پس از فارس بیشترین جمعیت عشایر کوچنده کشور را دارد

استاندار چهارمحال و بختیاری تأکید کرد
بررسی علل تصادفات زیاد در جاده های استان

آغاز کوچ پاییزه عشایردر چهارمحال وبختیاری
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

وقت دادرسی 
978 ابالغ وقت دادرسی به آقای احمد صدیقی فرزند فضل احمد موضوع شکایت آقای 
مهدی مانیان مبنی بر تصادف منجر به جرح و فرار از صحنه تصادف که تحت کالسه 
930582 ثبت شعبه 111 کیفری شده است به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده 
درخواست ابالغ به وسیله نشر آگهی شده است که مراتب طبق ماده 180 قانون آیین 
و  درج  محلی  کثیراالنتشار  روزنامه های  از  یکی  در  نوبت  یک  برای  کیفری  دادرسی 
93/8/6 ساعت 12  تاریخ  در  که  ابالغ می شود  نامبرده  به  بدینوسیله  منتشر می گردد 
جهت رسیدگی در شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان حاضر شود در صورت 
عدم حضور و یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل دادگاه غیابا رسیدگی 
دفتر شعبه 111  مدیر  فرخنده خوی  م الف:15176  مقتضی صادر خواهد شد.  رای  و 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
احضار متهم

 9309980363300089 پرونده:  شماره   9310100354204518 ابالغیه:  شماره   979
شماره بایگانی شعبه: 930581 محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان به موجب 
کیفرخواست صادره در پرونده کالسه 9309980363300089 برای محمد گل سرخی 
به اتهام ترک انفاق تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و 
وقت رسیدگی برای مورخه 1393/08/25 ساعت 09:30 تعیین گردیده است. با عنایت به 
مجهول المکان  بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در 
صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:15177 

لقمانیان مدیر دفتر شعبه 116 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980351100067 پرونده:  شماره   9310100351102786 ابالغیه:  شماره   980
بایگانی شعبه: 930081 خواهان رضا تجدد دادخواستی به طرفیت خواندگان  شماره 
دادگاههای  تقدیم  ثالث اصلی  اعتراض  به خواسته  شهروز شجاعی و مجید بصراوی 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
ثبت  به کالسه 9309980351100067  و  ارجاع   318 اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/09/12 و ساعت 09:00 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 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
م الف: 15178  گردد.  فوق جهت رسیدگی حاضر  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را   ضمائم 

خزایی مدیر دفتر شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980350700433 پرونده:  شماره  ابالغیه:9310100350703231  شماره   981
نمایندگی  به  االئمه  ثامن  اعتبار  تعاونی  خواهانها   930500 شعبه:  بایگانی  شماره 
محمدحسین نظری توکلی و مسعود مهردادی دادخواستی به طرفیت خواندگان خداداد 
مطالبه  و  خواسته  تامین  خواسته  به  داودی  علی  و  حملوله  داودی  مجتبی  و  رحیمی 
به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  چک  وجه 
شعبه 7 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
اتاق 311 ارجاع و به  شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
کالسه 9309980350700433 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/11/12 و ساعت 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و  تعیین شده است   10:00
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد.م الف:15182 هاشمی منشی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
 9309980350700256 پرونده:  شماره   9310100350703225 ابالغیه:  شماره   982
با  اصفهان  منطقه  سپه  بانک  شعب  مدیریت  خواهان   930301 شعبه:  بایگانی  شماره 
مدیریت اسفندیار گراوند دادخواستی به طرفیت خواندگان کیوان دهقانی جم پیری و 
وفادودران  توکل  و  فر  صالحی  عباسعلی  و  وفادودران  محسن  و  فر  صالحی  اصغر 
عمومی شهرستان  دادگاههای  تقدیم  سفته  وجه  مطالبه  و  خواسته  تامین  خواسته  به 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   7 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
ثبت   9309980350700256 کالسه  به  و  ارجاع   311 اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/10/21 و ساعت 10:30 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:15183   و ضمائم 

هاشمی منشی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980352400131 پرونده:  شماره   9310100352405963 ابالغیه:  شماره   983
طرفیت  به  دادخواستی  کربالیی  محمدعلی  خواهان   930136 شعبه:  بایگانی  شماره 
خواندگان قمر اکبری و شهال عزیزی و جهانگیر ساالری و ناصر قلی شارقی بروجنی و 
طاهره شیرانی و اسماعیل بهرامی به خواسته مطالبه خسارات دادرسی و الزام به تنظیم 
سند رسمی ملک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
واقع در اصفهان خ چهارباغ  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان  به شعبه 24 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 352 ارجاع 
و به کالسه 9309980352400131 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/10/20 و 
ساعت 09:000 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان قمر اکبری و 
شهال عزیزی و طاهره شیرانی و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
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:15184   و ضمائم 

میرطالبی منشی شعبه بیست و چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980350700434 پرونده:  شماره   9310100350703229 ابالغیه:  شماره   984
نمایندگی  به  االئمه  ثامن  اعتبار  تعاونی  خواهانها   930501 شعبه:  بایگانی  شماره 
محمدحسین نظری توکلی و مسعود مهردادی دادخواستی به طرفیت خواندگان مرتضی 
صانعی کهنگی و ستاره مرتضوی کهنگی به خواسته مطالبه وجه چک و تامین خواسته 
 7 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم 
باال خ شهید  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 311 ارجاع و به کالسه 
9309980350700434 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/11/12 و ساعت 10:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:15186 هاشمی منشی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
احضار

985 چون آقای یاسر غائمی فرزند محمدهادی شکایتی علیه آقای ناصر الماسی مبنی 
بر فروش مال غیر مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 911315 این دادگاه ثبت وقت 
اینکه متهم مجهول المکان   رسیدگی برای روز 93/9/12 ساعت 10 تعیین شده نظر به 
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:15198  نمود.  اتخاذ خواهد  مقتضی  دادگاه تصمیم  و  تلقی  ابالغ شده   احضاریه 

شعبه 115 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ 
پرونده: 9209980350100572  ابالغنامه: 9310100350102749 شماره  986 شماره 
شماره بایگانی شعبه: 920572 ابالغ شونده حقیقی: بهزاد رمضانعلی زاده بلسنه فرزند 
حسین نشانی مجهول المکان تاریخ حضور: 1393/09/17 دوشنبه ساعت: 08:00 محل 
استان  کل  دادگستری  نیکبخت-ساختمان  شهید  باال-خ  چهارباغ  اصفهان-خ  حضور: 
و  مالی  موسسه  دعوی  خصوص  در  حضور:  علت  شماره333  اصفهان-طبقه3-اتاق 
از   90/2/7-3173 ش  توکیلی  وکالت  به  بحری  محمود  مدیریت  به  صالحین  اعتباری 
این  در  فوق جهت رسیدگی  مقرر  در وقت  به طرفیت شما  دلبری  فرومحمد  بختیاری 
شعبه حاضر شوید. م الف: 15203 احمدی نبی منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ 

شماره   9310100350103267 و   9310100350103268 ابالغنامه:  شماره   987
ابالغ شونده حقیقی:  بایگانی شعبه: 881041   پرونده: 8809980350101041  شماره 
1- عبدالرضا جزایری 2- عبدا... حیدری 3- منیژه قجوند هر سه به نشانی مجهول المکان 
باال- چهارباغ  اصفهان-خ  حضور:  محل  روز-   7 ابالغ:  تاریخ  از  حضور   مهلت 

خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه3-اتاق شماره333 علت 
حضور: در خصوص دعوی حسن تویسرکانی و مجتبی سعادتمند به طرفیت شما در 
مهلت مقرر فوق جهت مالحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیًا یا اثباتًا در این 
شعبه حاضر شوید. م الف:15204 احمدی نبی منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9209980359801435 پرونده:  شماره   9310100354302731 ابالغیه:  شماره   988
شماره بایگانی شعبه: 930644 اردشیر نویم فرزند محمود شکایتی مبنی بر تحصیل 
مال از طریق نامشروع علیه آرزو ایمانی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
وقت  که  گردیده  ثبت   9209980359801435 کالسه  به  و  ارجاع   138 اتاق  طبقه1 
مجهول المکان  علت  به  است  شده  تعیین   09:00 ساعت  و   1393/11/15 آن  رسیدگی 
انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   115 ماده  تجویز  به  و  متهم  بودن 
در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم  تا  می شود 
 اعالم نشانی کامل خود و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:15207 

ادیبی مدیر دفتر شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
احضار 

989 نظر به اینکه آقای رامین خدادادی شکایتی علیه 1- امید مردانی 2- کامران انصاری 
مبنی بر مشارکت در ضرب و جرح منتهی به شکستگی و توهین از طریق فحاشی مطرح 
این شعبه و وقت حضور ظرف یک  نموده که پرونده آن به کالسه 921745ب2 ثبت 
المکان بودن متهم حسب ماده  انتشار آگهی می باشد با توجه به مجهول  از  ماه پس 
115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت 
تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  احضاریه  حضور  عدم  صورت  در  و  شود  حاضر  مقرر 
مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف:15262 شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان-ناحیه 4
ابالغ وقت رسیدگی

990 در خصوص پرونده کالسه 649/93 خواهان علی رحیمی کلیشادی دادخواستی 
و  دادرسی  هزینه  احتساب  با  زیان  و  ریال ضرر   28/800/000 مبلغ  مطالبه  بر  مبنی 
برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  سامانی  خدابنده  الهه  طرفیت  به  کارشناسی 
بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   11:30 ساعت    93/8/3 مورخه 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب  روبروی مدرسه نیلی  پور–   – اول ارباب   – به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
اصفهان  اختالف  حل  شورای   8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان 
حضور  عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه 
م الف:15263  می شود.  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی   وقت 

شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

احضار 
991 نظر به اینکه موسی اکبری فرزند ظهراب – خسرو اکبری فرزند موسی به اتهام 
تخریب عمدی – توهین – مزاحمت – هتک حرمت حسب شکایت محمدرضا جهانبخش 
و  است  تعقیب  تحت   930421 کالسه  پرونده  در  دادسرا  این  طرف  از  حیدر  فرزند 
در  بدینوسیله  نگردیده  ممکن  او  اقامت  محل  نبودن  معلوم  واسطه  به  احضاریه  ابالغ 
کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   115 ماده  اجرای 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 32 دادیاری 
دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت 
شد  خواهد  معمول  قانونی  اقدام  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه  یک  از  پس  حضور  عدم 
 15269 م الف:  می باشد.  اصفهان  استان  دادگستری  عهده  به  آگهی  نشر  هزینه   ضمنًا 

شعبه 32 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان-مجتمع شماره دو 
احضار 

پور  زارع  سهیال   – حیدرقلی  فرزند  بروجنی  پور  جعفر  محمد  اینکه  به  نظر   992
احوال  ثبت  اداره  شکایت  حسب  سجلی  سند  در  جعل  اتهام  به  امرا...  فرزند  چاوشی 
ابالغ  و  است  تعقیب  تحت   930464 کالسه  پرونده  در  دادسرا  این  طرف  از  اصفهان 
در  بدینوسیله  نگردیده  ممکن  او  اقامت  محل  نبودن  معلوم  واسطه  به  احضاریه 
کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   115 ماده  اجرای 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 32 دادیاری 
دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت 
شد  خواهد  معمول  قانونی  اقدام  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه  یک  از  پس  حضور  عدم 
می باشد.م الف:15270  اصفهان  استان  دادگستری  عهده  به  آگهی  نشر  هزینه   ضمنًا 

شعبه 32 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان-مجتمع شماره دو 
وقت دادرسی 

993 کالسه پرونده: 921298ک112 وقت رسیدگی: 93/8/5 ساعت 11 صبح خواهان: 
آقای فتح ا... حسینی فرزند خدارحم به آدرس فعاًل زندان مرکزی اصفهان خوانده: آقای 
مرتضی امیدزاده فعاًل مجهول المکان خواسته: اعسار از پرداخت اقساط و تقلیل کاهش 
اقساط خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
112 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاریخ 
نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 

حضور به هم رساند. م الف:15272 شعبه 112 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  قبادیان  افشین  خواهان   411/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   994
بر مطالبه سفته و هزینه دادرسی و غیره به طرفیت محسن حمیدی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخه 93/8/3 ساعت 5/30عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
روبروی   – ارباب  اول   – خیابان سجاد  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل 
شورای   8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نیلی  پور–  مدرسه 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای   22 اصفهان-شعبه  اختالف  حل 
ابالغ شده  نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  اخذ  را  دادخواست و ضمائم 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:15273 شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

995 در خصوص پرونده کالسه 1023/93 خواهان محمود میرزایی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 3/750/000 ریال به طرفیت تیمور عابدی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخه 93/8/4 ساعت 9/30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
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:15276 

شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
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این اتومبیل در بان��د ناس��ا در فلوریدا با س��رعتی معادل 
270.49 مایل معادل 435.311 کیلومتر بر ساعت رکورد 
سریع ترین اتومبیل جهان را از آن خودکرده و بوگاتی را وادار 

به شکست کرد.
بوگاتی با س��رعت 269 مایل معادل 432.914 کیلومتر بر 
ساعت سریع ترین اتومبیل جهان تا پیش از تست خودروی 

Hennessey Venom GT  بود.

برایان اس��میث خلبانی ک��ه این رک��ورد را در باند ناس��ا 
در فلوریدا بر ج��ای گذاش��ت می گوید ط��ول باند 3.22 
مایل اس��ت و بین 5 تا 10 مایل بیش��تر نیز می توانستم بر 
 س��رعت اتومبیل بیفزایم اما محدودیت باند ای��ن اجازه را

 نداد.
کمپان��ی آمریکای��ی Hennessey بعدازاین آزمایش 

رکورد س��ریع ترین خودرو را از آن خ��ود با مدل 
Venom GT ک��رد. ت��ا پیش ازاین رکورد 

از آن بوگاتی ورون س��وپر 

اسپرت با 269 مایل بود.
»ونوم جی تی« موتور توربو دوقلو داش��ته و 1244 اس��ب 
بخار تولید قدرت می کند. V8 هفت لیتری  بوده و سرعت 
270.49 مایل در مقایسه با سرعت 200 مایلی در مسابقات 
فرم��ول ی��ک ، بی نظیر 

است.

شکستی برای بوگاتی؟

این اتومبیل سریع ترین اتومبیل جهان شد با سرعت 435 کیلومتر

فناوری ه��ای م��درن ب��ه داد رانن��دگان کم حواس و 
 بی دقت می آیند ک��ه فراموش کرده اند ماش��ین آن ها

کجاست. 
ش��رکت اپ��ل اع��ام نم��وده در ح��ال تدوی��ن و  

ک��ه  اس��ت  منحصربه ف��رد  نرم اف��زاری  تولی��د 
می توان��د ب��ه کارب��ر خ��ود اج��ازه ده��د م��کان 
 خ��ودروی پ��ارک ش��ده اش را به آس��انی پی��دا

کند. 
 گفتنی اس��ت،  این خ��ودرو حتی اگ��ر در زیرزمی��ن فاقد س��یگنال های تلف��ن همراه 
 و یا ام��واج بلوتوث باش��د نی��ز قابل ردگیری توس��ط اس��تفاده از ش��بکه بدون س��یم

 است.
ازجمله قابلیت های این نرم افزار که مخصوص IOS طراحی ش��ده عدم نیاز به اینترنت 

برای استفاده از آن است.
اس��اس کار این نرم افزار ردیابی ماش��ین و موقعیت جغرافیایی آن از زمان خارج ش��دن 

راننده از آن است.

دستگاهی به شکل دیوار ساخته ش��ده است که هوای 
حمام و بدن انسان را از هر آالینده ای پاک می کند.

یک طراح فرانسوی به نام »آنتوآن ریکوییه« دستگاهی 
به ش��کل یک تکه دیوار به نام »بیز« طراحی و ساخته 
اس��ت که هوا و بدن انس��ان را تصفیه و تمیز می کند؛ 
این دستگاه در حمام قرار می گیرد و آالینده ها را پاک 

می کند.
کاربر جلوی این دس��تگاه می ایستد و باقی مانده الک، 
دئودورانت، عطر، م��و و رطوبت را از ب��دن کاربر پاک 
می کند؛ در این دس��تگاه، دی اکس��ید تیتانیوم موجود بوده و دارای یک فیلتر از جلبک 
اس��ت که CO2 و آب خالص را جذب می کند و این در حالی اس��ت که اکسیژن و ید را 

آزاد می کند.
این دستگاه میکروب های سرویس بهداشتی و وان را از بین می برد و یک هوای پرانرژی در 
حمام ایجاد می کند؛ درواقع هوا را تصفیه می کند و کاربر می تواند مقابل آن بایستد و یک 

نسیم و هوای سالم استنشاق کند.

 با گوشی خود ماشین تان
 را پیدا کنید

  دیوار تصفیه کننده 
بدن و هوا 

 گیاه برباله داراي ساقه بزرگ و گره دار و ناصاف و 
شبیه فریز است .تخم زیادي دارد خوشبو است 

و زبان را می خارد .
این گیاه ) بربال��ه( در میان برگ هایش و نزدیک 
س��اقه گل های بنفش رنگی تولی��د می کند که 
شبیه گل بنگ است هرچه خوشبوتر باشد بهتر 
است .ساقه های آن از اجزاي دیگرش مفیدترند .

مزاج :این گیاه گرم و خشک است و شهرت دارد 
که گرمي آن بیشتر از خشکي است .

طبع آن گرم و خشک است.برای درمان سیاتیک 
مزمن استفاده می شود.

برای درمان احتقاق کبدی مفید هس��ت. برای 
درمان بیماری های مثانه مفید است. برای درمان 

کلیه مفید هست.
 این گیاه ضد بلغم هس��ت.  برای درمان مفاصل 
استفاده می شود.برای درمان یرقان مفید است.

این گیاه نعوض آور اس��ت. این گیاه ش��ادی آور 
هست.

برای گرفتگی مجاری عروق از این گیاه استفاده 
می شود. برای درمان بیماری صرع مفید است.

کس��انی که امراض ریوی دارند نباید اس��تفاده 
کنن��د خانم های حامل��ه هم همین ط��ور.. ضد 

فراموشی است.
برای تقویت ه��وش، حافظه و برط��رف نمودن 
فراموش��ی س��نبل الطیب، صبر زرد، اس��ارون، 
دارچین، مصطکی از هرکدام 10 گرم را آسیاب 
نموده با 150 گرم عسل مخلوط نموده روزی یک 

قاشق مرباخوری میل شود.
برای درم��ان بیم��اری عصبی س��ردمزاجان و 
سرگیجه ای که از تجمع رطوبت باشد از معجون 

شماره 18 استفاده شود.
مق��وی مغز اس��ت.برای لقوه مفید اس��ت. برای 
درم��ان س��یاتیک مفید هس��ت. ب��رای درمان 
خواب رفتگی اعض��ای بدن از دم کرده اس��ارون 
می توان استفاده کرد.برای اسهال 5 گرم از آن را 

با شربت عسل مخلوط کرده میل شود.
 ب��رای ریه مضر اس��ت، ب��رای رفع آن ب��ا مویز 
خورده ش��ود. برای تمام مواردی که گفته ش��د 
 به صورت دم ک��رده 2 گ��رم در 150 سی س��ی

 20 دقیقه دم کرده روزی 3 فنجان میل شود
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نقطه  ضعف شکارچی!
جوانی نزد ش��یوانا آمد و به او گفت: "در مدرسه ای که درس 
می خوانم، پس��ر ثروتمندی اس��ت که خود را خیلی زرنگ و 
تیز می داند و به واس��طه ثروت پدرش مس��ئوالن مدرسه هم 
از او حمایت بی قیدوش��رط می کنند. البته انکار نمی کنم که 
او فردی واقعاً باهوش است  اما از این هوش خود برای بی آبرو 
کردن و خراب ک��ردن بقیه بچه ها اس��تفاده می کند و در این 
مسیر هیچ مرز و محدودیتی را قائل نیست.تحمل این اوضاع 
برای ما خیلی سخت شده  و به همین خاطر نزد شما آمدم تا 

مرا راهنمایی کنید با او چه کنیم؟"
 ش��یوانا با لبخن��د گفت:  "نقطه ضعف ش��کارچی احس��اس 
ش��کارچی بودن اوس��ت.  نقطه ضع��ف آدم زرنگ احس��اس 
زرنگی و تیز بودن اوست.به زبان ساده نقطه ضعف هر انسانی 
همان نقطه قوت اوست  که اگر مواظب نباشد می تواند باعث 
شکستش شود." پس��ر جوان با تعجب گفت:  "چگونه از نقطه 

قوت فردی علیه خودش استفاده می شود؟"
 شیوانا گفت:  "با تقویت آن نقطه قوت تا حدی که جلوی عقل 
او را بگیرد و چشمانش را کور کند. اگر کسی خود را فوق العاده 
باهوش و نابغه می داند و از این مسیر به دیگران لطمه می زند 
هر نوع مقابله ای با او باعث قوی تر شدن او می شود چون سعی 
می کند خود را مجهزتر و قوی تر کند  تا بتواند با رقبای جدید 
مقابله کند. اما اگر مخاطب او خودش را به ابلهی و ساده لوحی 
بزند و به گونه ای رفت��ار کند که او احس��اس کند زرنگی اش 
کفایت می کند ضمن این که دیگر ب��ه فکر تقویت نقطه قوت 
خود نمی افتد ضرورتی به تغیی��ر روش خود نیز نمی بیند و با 
همان روش و شیوه تکراری و قدیمی عمل می کند و درنتیجه 
قابل پیش بینی و کنترل می شود." پسر جوان با لبخند گفت: 
"فکر کنم فهمیدم منظورتان چیست.روزی گنجشک مادری 
را دیدم که برای دور کردن ماری از النه اش خود را جلوی مار 
به مریضی زد و لنگان لنگان مار را آن قدر دنبال خودش کشاند 
تا به نزدیک مرد مزرعه داری رس��ید و مزرعه دار مار مهاجم را 
از بین برد." شیوانا با لبخند گفت: "اما فراموش نکنید که این 
قاعده در مورد همه آدم ها ازجمله خود شما  هم صدق می کند 
و مواظب باش��ید. این نقطه قوت جدیدی که یافتید به نقطه 

ضعفتان تبدیل نشود!" 
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