
تونل گالب از وزارت نیرو مجوزگرفت
زن تایلندی با 
پریدن میان 
تمساح ها 
خودکشی کرد

بحران آب جدی است، مردم صرفه جویی کنند
 رزمایش رزمندگان گردان های 

بیت المقدس در گلپایگان 2
چهارمحال و بختیاری ظرفیت 

توسعه یافتگی را دارد 23
پخش ۵ هزار دقیقه برنامه 

ویژه دفاع مقدس در صداو سیما 

هشدار؛بیمه نامه ها را از دفاتر 
معتبر خريداري كنید

 تدارک  نصف جهان برای  
 آغاز سال تحصیلی جديد

فاصله خانواده های ايرانی از 
هويت شعر و ادبیات فارسی    

 اصفهان ؛مهرماه میزبان
 رئیس جمهور می شود 

 چرا ما نبايد فینالیست
 بازی های آسیايی باشیم؟!
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نبض تئاتر در اصفهان کند می زند  8
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ساخت سالن تئاتر شهر اصفهان در انتظار مجوز شهرداری
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گذشته و آینده  در خانه
 بیداری اسالمی پیوند می خورد 

شهردار اصفهان در نشس��ت خبری که در حاشیه  آیین 
افتتاحیه اولین خانه بیداری اسالمی در اصفهان برگزار 
شد بابیان اینکه نگاه مسئوالن به نظام جمهوری اسالمی 
باید یک نگاه تمدنی باش��د، اظهار داش��ت: مس��ئوالن 
نباید فقط به فکر کش��ورداری و حکومت داری باش��ند 
 بلکه باید دید متمدنی به اهداف بلند دس��ت پیدا کنند.

سید مرتضی سقاییان نژاد با بیان اینکه بررسی...

3

خروج سرمايه گذاران و ورود 
مهاجران علت افزايش بیکاری

استاندار اصفهان عنوان کرد :

4

4

3

مدیرکل هواشناس��ی اس��تان اصفه��ان گفت: 
دومین مرکز دیتاسنتر کش��ور که در سال های 
گذش��ته با حضور وزیر راه و شهرس��ازی کلید 
خورده به بهره برداری کامل رس��یده و به زودی 

فعال می شود.
مه��دی صالح��ی در نشس��ت خبری خ��ود با 
خبرنگاران و اصحاب رسانه با بیان اینکه شروع 
فصل پائیز، ش��روع بارش ها و پدیده هائی از این 

دست بوده، اظهار کرد: اداره هواشناسی...

رئیس اتحادیه دامداران اس��تان اصفهان گفت: 
مش��کالت اقتصادی دامداران به اندازه ای است 
که نف��س آن ها را بری��ده اس��ت و هزینه ای که 
برای حف��ظ گاوداری صرف می کنن��د بیش از 

هزینه های آن ها برای تولید است.
موسی رهنمایی اظهار داشت: دامداران دیگر از 
سود و بهره کاری خود ناامید شدند و حتی دیگر 
به دنبال این نیستند که هزینه زندگی شخصی 

آن ها به وسیله گاوداری به دست آید بلکه...

 نرخ بیکاری در کشور بین 11 تا 11/۵ درصد است و نرخ بیکاری در استان اصفهان به دالیل متعدد بین 12 تا 13 درصد 
 بوده که نشان از باالتر بودن 1/۵ درصدی نرخ بیکاری استان

 نسبت به میانگین نرخ بیکاری کشور است

بارش های زمستانی لب خشک 
اصفهان را تر نمی کند 

کارد به استخوان دامداران 
رسیده است

آگهی فراخوان مناقصه عمومی 
 شماره مجوز )294358(

1- موضوع مناقصه : اجرای عملیات ساخت و نصب حدود 6۵0 مورد انشعاب فوالدی و پلی اتیلن بصورت تکی 
و حدود 3۵00متر لوله گذاری 2/4 اینچ و 2۵ میلیمتر در سطح اداره گاز زرین شهر و روستاها و نواحی تابعه 

2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : اصفهان ، خیابان چهار باغ باال ، شرکت گاز استان اصفهان 
3- مهلت اعالم آمادگی : حداکثر تا تاریخ 1393/07/08 

4- میزان تضمین شرکت در مناقصه : 7۵/000/000 ریال )هفتادو پنج میلیون ریال (کد فراخوان:13742۵4
مناقص�ه گران م�ی توانند جهت کس�ب اطالعات بیش�تر به پای�گاه اطالع رس�انی الکترونیکی ش�رکت 
گاز اس�تان اصفه�ان ب�ه آدرس :www.iets.mporg.ir ، www. nigo-isfahan.ir  ی�ا ب�ا ش�ماره 
 تلف�ن ه�ای ۵-36271031-031  ام�ور ق�رار داده�ای ش�رکت گاز اس�تان اصفه�ان تم�اس حاص�ل 

فرمایند . 
روابط عمومی شركت گاز استان اصفهان 

نوبت اول 

 شرکت ملی گاز ایران
  شرکت گاز استان اصفهان سهامی خاص

آگهی انحالل

هیأت تصفیه

 انجمن صنفی كار فرمايی معماران ساختمان 
خوراسگان و حومه 

انجم�ن  اعض�ای  کلی�ه  اط�الع  ب�ه   بدینوس�یله 
می رس�اند ب�ا توجه ب�ه بن�د 3 م�اده 38 اساس�نامه ، 
این انجم�ن منح�ل و باطل گردی�د این آگه�ی انحالل 
 ب�رای ی�ک نوب�ت جه�ت اط�الع عم�وم منتش�ر 

می گردد.
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اخبار کوتاهيادداشت

دبیر کل سازمان ملل:

حضور ايران در ايجاد صلح و ثبات 
منطقه حیاتی است

بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در نشست خبری ضمن اشاره 
به بحران های جاری در جهان، ازجمله جنگ سه س��اله سوریه، 
بحران اوکراین، ق��درت گرفتن نیروهای تروریس��تی داعش و 
شیوع هش��داردهنده بیماری ابوال، به ترس��یم سرفصل هایی از 
مس��ائل موردبحث درش��صت و نهمین مجمع عمومی سازمان 

ملل پرداخت.
وی در این نشس��ت همکاری های بین المللی را ب��رای مقابله با 
بحران های یادش��ده، به ویژه در خاورمیانه ضروری دانس��ت و 
تصریح کرد: همان طور که بارها گفته ام جمهوری اسالمی ایران 

مهم ترین کشور در این منطقه محسوب می شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه:
مبارزه با تروريسم به مانورهای 

رسانه ای نیاز ندارد
 مرضیه افخم در پاس��خ به س��ؤال خبرنگاران درب��اره تحوالت 
مرتبط با تشکیل ائتالف بین المللی علیه تروریست های داعش 
اظهار داشت: مواضع و دیدگاه جمهوری اسالمی ایران دراین باره 
پیش ازاین در عالی ترین س��طوح ازجمله توس��ط رهبر معظم 
انقالب اعالم شده و وزارت امور خارجه نیز مواضع روشنی داشته 
است.وی افزود: ماهیت قانونی ائتالف تشکیل شده از منظر حقوق 
بین الملل محل سؤال جدی است و این ائتالف خارج از مکانیزم 

های سازمان ملل متحد شکل گرفته است.
سخنگوی دس��تگاه دیپلماس��ی ادامه داد: عالوه بر این اهداف 
اعالم شده این ائتالف در مبارزه علیه تروریسم با برخی اقدام های 
قبلی و فعلی بانی��ان اصلی و تع��دادی از اعض��ای آن درزمینه 

تروریسم همخوانی ندارد.

 هفته دفاع مقدس با اجرای
۹۰ برنامه در نطنز

حسین آقا دوستی فرمانده سپاه ناحیه نطنز با اشاره به برنامه های 
اجراشده در هفته دفاع مقدس این شهرستان اظهار کرد: با توجه 
به لزوم گرامیداشت هفته دفاع مقدس، بیش از 90 برنامه برای 
این هفته آماده شده که یکی از مهم ترین این برنامه ها، تجلیل از 

نخبگان بسیجی نطنزی است.
وی افزود: خاطره گویی، حضور رزمندگان 8 سال دفاع مقدس 
در مدارس، نشست اخالقی، نشست بصیرتی، گلباران قبور مطهر 
شهدا، برگزاری مسابقات فرهنگی ورزشی و پیاده روی خانوادگی 
از دیگر برنامه ها اس��ت.فرمانده س��پاه ناحیه نطنز گفت: برخی 
دیگر از برنامه های تدارک دیده شده، جلسات نهضت روشنگری، 
تجلیل از بسیجیان شاخص، تشویق و تکریم افراد نخبه بسیجی، 
برگزاری جلسات شجره طیبه حلقه های صالحین، اجرای تئاتر، 
فضاسازی شهرس��تان و خاطره گویی رزمندگان در پارک های 

سطح شهرستان با حضور اقشار مختلف مردم است.
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 ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: در مذاکرات گروه پنج به عالوه یک با ایران 2
اختالفات اساسی در برنامه هسته ای این کشور حل و فصل نشده است.
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امام جمعه گلپایگان گف��ت: آمریکایی ها قصد بازی گرفتن 
ایران را در مس��ائل جهان��ی دارند اما ایران در این مس��ئله 
مش��ارکت نمی کند.حجت االسالم والمسلمین محمدرضا 
اسماعیلی در جلسه برنامه ریزی و هماهنگی سی و چهارمین 
سالگرد هفته دفاع مقدس که در سالن اجتماعات فرمانداری 
گلپایگان برگزار شد، اظهار داشت: در برهه کنونی و درزمانی 
که آمریکایی ها در حال رایزنی در دنیا به دنبال یک رویکرد 
جدید برای حفظ خود هستند ما باید مسئله دفاع مقدس را 
جدی گرفته و این موضوع را موردتوجه بیش��تر قرار دهیم 
که ش��اه کلید انقالب اس��المی پس از پیروزی انقالب دفاع 
مقدس بود و همان گونه که در پی��روزی برای دنیا حرف نو 
و تازه ای داش��تیم در دفاع مقدس هم حرف های جدیدی 
زدیم.امام جمعه گلپایگان با تشریح نشست 30 کشور غربی 
و خاورمیانه ای در پاریس به منظور هجوم علیه تکفیری ها 
وداعشی ها به دنیا نش��ان دادند که خود عامل تجهیز این 
از خدا بی خبران و ددمنش��ان بودند، اف��زود: امروز به بهانه 
س��ربریده ش��دن دو خبرنگار آمریکایی در قالب مبارزه با 
تروریسم وداعش قصد یورش به کشور انقالبی سوریه و عراق 
را حتی با مخالفت مسئوالن آن کشورها برنامه ریزی کرده اند.

حجت االسالم اسماعیلی بابیان اینکه رهبر معظم انقالب در 
ترخیص از بیمارستان در گفتگو با خبرنگاران جمله ای بسیار 
زیبا در راستای نشست 30 کشور در پاریس عنوان کرد مبنی 
بر اینکه در سه روز آخر بستری با شنیدن این اخبار تفریحی 
داشتیم و با این جمله پرستیژ امریکا را خرد کردند و برجک 

امریکا را حس��ابی زدند، افزود: این جمله برای آمریکایی ها 
خیلی گران تمام می ش��ود و مقام عظمای والیت هیچ گاه 
ریز در مسائل وارد نمی ش��دند و فرمودند: وزیر امور خارجه 
امریکا از وزیر امور خارجه ایران جهت ش��رکت در نشست 
پاریس دعوت کرده بود که وزیر ام��ور خارجه ایران جواب 
منفی داده بود و برای اینک��ه خود را مطرح کنند و دعوت از 
ایران را سرپوش بر کارهایشان بگذارند اعالم می کنند ایران 
نباید در این نشست حضورداشته باشد.نماینده ولی فقیه در 
گلپایگان با تأکید بر اینکه هفته دفاع مق��دس را با اهتمام 
بیشتری گرامی داشته و یاد ایثارگران را زنده نگه داریم، افزود: 
انتظار است در برگزاری برنامه های هفته دفاع مقدس تمام 
امور را به سپاه واگذار نکرده و تمامی ادارات و مجموعه های 
نهادی و اجرایی در برگزاری آن نقش آفرینی کنند و حتی 
مردم، مس��اجد و هیئت ها نیز در این امر به کمک آمده و با 
سپاه و بسیج در پررنگ تر اجرایی کردن هفته دفاع مقدس 

قدم بردارند.
 فرمانده س��پاه ناحیه گلپایگان گفت: در آستانه فرارسیدن 
 هفت��ه دف��اع مق��دس، رزمای��ش ب��زرگ رزمن��دگان ۲

 گ��ردان بیت المقدس برگزار می ش��ود.محمد اس��ماعیل 
علیشاهی در جلسه هماهنگی برگزاری هفته دفاع مقدس 
شهرستان که در س��الن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، 
اظهار کرد: در سال 59 به دالیل سیاس��ی و شرایط خاص 
و درحالی که انقالب اس��المی ایران تازه به پیروزی رسیده 
بود، دنیای اس��تکبار عراق را با وعده ووعید بسیار به جنگ 

با ایران فرستاد.
وی افزود: صدام هم به خیال آقایی منطقه و با حمایت های 
بس��یاری از قدرت های دنیا پ��ا در میدان گذاش��ت آن هم 

در شرایطی که ارتش ایران 
ازهم پاشیده بود، بسیاری از 
فرمانده��ان ارتش طاغوت 
فرار کرده بودند، بس��یاری 
از آنان اعدام انقالبی ش��ده 
بودند وع��ده ای هم معتقد 
بودن��د که این ارت��ش باید 
به ط��ور کل منحل ش��ود.

فرمان��ده س��پاه گلپایگان 
گفت: ارتش ای��ران در آن 
شرایط سیاسی و اقتصادی 
نامناسب کش��ور در مقابل 
ارتش منظم عراق ایستاد و 
از حدود سال های 60 و 61 
توانست با تغییر دادن روند 
جنگ تحمیلی به رزم غیر 
کالس��یک، دفاعی مقدس 

را رقم بزنند که دنیا را به حیرت وا داش��ت.وی بیان کرد: با 
حضور مقتدران��ه رزمندگان در طول 8 س��ال دفاع مقدس 
حتی یک وج��ب از خاک ایران در دس��ت دش��من نماند 
و حتی پ��س از پذیرش قطعنام��ه ارتش ای��ران در برخی 
نقاط از خاک عراق به مرزهای کش��ور عقب نشینی کردند.

علیشاهی با تأکید بر اهمیت تبیین ایثارگری های رزمندگان 
و ش��هدای دفاع مقدس برای نسل س��وم و چهارم انقالب، 
تصریح کرد: همه ما باید راه امام راحل، ش��هدا و ایثارگران 
را ادامه داده و یاد و خاطره آن ها را گرامی بداریم که امنیت 
و آرامش امروز ما مدیون فداکاری ها و جان فشانی های آنان 
است.فرمانده س��پاه گلپایگان با اش��اره به اهم برنامه های 
شهرس��تان در هفته دفاع مقدس خاطرنش��ان کرد: هفته 
گرامیداشت دفاع مقدس از 31 ش��هریورماه آغاز می شود 
و 10 کمیت��ه اجرایی این س��تاد وظیفه برگ��زاری بیش از 
50 عنوان برنامه ویژه این هفته را بر عهده دارند.علیشاهی 
 خاطرنش��ان کرد: همچنین در آس��تانه فرارس��یدن هفته

 دف��اع مق��دس، رزمای��ش ب��زرگ رزمن��دگان دو گردان 
بیت المقدس  حوزه های شهید مدنی و امام موسی کاظم)ع( 
از امروز پنجشنبه ۲8 شهریور تا روز جمعه در محل اردوگاه 

قدس برگزار می شود.

شاه کلید انقالب اسالمی پس از پیروزی انقالب دفاع مقدس بود

 رزمایش رزمندگان گردان های بیت المقدس در گلپایگان 

اختالفات اساسی با ایران هنوز حل نشده است

گزارش تحلیلی:

بحران استقالل طلبی در اروپا
"این منطقه )اسکاتلند( 
آن ق��در از ثروت ه��ای 
طبیعی برخوردار اس��ت 
که بتوان��د به عنوان یکی 
از چهار کش��ور ثروتمند 
جهان ب��ه حی��ات خود 
ادام��ه دهد. ب��ه همین 
دلیل ه��م نتایج نظرس��نجی ها به یک باره افزای��ش قابل توجه 

موافقان استقالل را نشان داد."
 What« :ضرب المثلی در زبان انگلیسی وجود دارد که می گوید
goes around, Comes around« ای��ن ضرب المثل را 
می توان با ضرب المثل ایرانی »هر ک��ه آن درود عاقبت کار که 
کشت« مقایس��ه کرد اما این ضرب المثل به مسائل دیگری نیز 
اش��اره دارد و می گوید هر کس هر اقدامی انجام دهد درنهایت 
نتیجه کارش به همان ش��کل فعالیت قبلی بر او ظاهر می شود.

این روزها که انگلس��تان یا به قول ملکه این کشور »پادشاهی 
متحده بریتانیای کبیر«! با مش��کل درخواست های زیاد برای 
اس��تقالل اس��کاتلند و خطر تجزیه روبه رو اس��ت بس��یاری از 
تحلیلگران فضای ب��ه وجود آمده در روزه��ای اخیر را مدلی از 
اثبات همین ضرب المثل می دانند. انگلستان استعمارگر بزرگ 
که خورشید هیچ گاه در س��رزمین هایش غروب نمی کرد ، بانی 
بزرگ تری��ن تجزیه های تاریخی و کش��وری که مرز بس��یاری 
از کش��ورهای دنیا را مس��ئوالنش تعیین کرده ان��د این روزها 
به ش��دت در نگرانی به س��ر می برد. اگر اس��کاتلند جدا ش��ود 
هویت »پادشاهی متحده« به ش��دت زیر سؤال رفته و وضعیت 
اقتصادی اش به کلی دگرگون می ش��ود اما روب��اه پیر همچنان 

نقشه های زیادی برای دنیا و مردمش دارد.
رفراندوم ساده فريب های پیچیده

روند برگزاری یک رفراندوم در تئوری و نظریه پردازی بس��یار 
س��اده اس��ت. اما این تنها عملیات آش��کار روانی بر روی مردم 
این منطقه اس��ت. طی چند روز گذش��ته بن��گاه خبرپراکنی 
بی بی سی که درواقع به رسانه کاخ باکینگهام نیز شهرت دارد، 
فتنه گری های زیادی انجام داده تا م��ردم را وادار به رأی منفی 

به استقالل کند. 
همیشه پای ملکه در میان است!

چند ماهی است که خاندان سلطنتی در انگلستان خودشان هم 
با مناقشه ای سرزمینی روبه رو ش��ده اند شاید ملکه انگلیس در 
آخرین سال های عمر خود همچنان بتواند انگلستان را به صورت 
یکپارچه ببیند شاید هم آرزویش محقق نشده و به آخرین ملکه 
اسکاتلند تبدیل شود اما درهرصورت طی چند ماه اخیر نگرانی 
و استرسی را تجربه کرده که برای سال های سال گریبان مردم 
کشورهای زیادی در کل دنیا را گرفته بود.»از هر دست بدهی از 

همان دست می گیری«

با حضور معاون وزارت علوم در شهرکرد:

پژوهشکده زيست فناوری دانشگاه 
شهرکرد افتتاح شد

رئیس دانش��گاه ش��هرکرد گفت: عملی��ات احداث پژوهش��کده 
زیست فناوری دانشگاه شهرکرد از سال 90 آغاز شد و 500 میلیون 

تومان برای ساخت این پژوهشکده هزینه شده است.
 شایان شامحمدی در مراسم افتتاح پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه 
شهرکرد، اظهار کرد: عملیات احداث پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه 
 شهرکرد از س��ال 90 آغاز ش��د.وی با اش��اره به اینکه این پژوهشکده

 937 مترمربع زیربنا دارد، گفت: بر اس��اس تمامی اس��ناد باالدستی 
رویک��رد دانش��گاه در س��ال های اخی��ر ب��ه س��مت خوداتکای��ی با 
 رعای��ت اص��ول اقتص��اد مقاومت��ی و پرداختن ب��ه دان��ش فن آورانه

 است.ش��امحمدی اف��زود: اگ��ر دانش��گاه ش��هرکرد به عن��وان 
معتبرترین موسس��ه آم��وزش عالی اس��تان در نظام ملی ن��وآوری و 
کان��ون توس��عه و اقتص��ادی بمان��د حداقل بای��د زیرس��اخت های 
دانش��گاه را تقویت کن��د که این زیرس��اخت ها عبارت ان��د از آموزش 
 تحقیقاتی، زمینه بهره گی��ری از فرهیختگان و برخ��ورداری از منابع 

مالی.

چهارمحال و بختیاری قطب گردشگری 
کشور می شود

مدیرکل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری گفت: س��ند توس��عه 
گردش��گری چهارمحال و بختیاری تا پایان امس��ال تدوین می شود و 
امیدواریم با معرفی جاذبه های گردشگری، این استان به عنوان یکی از 
قطب های گردشگری کشور مطرح شود.بهمن عسگری اظهار کرد: سند 
توسعه گردشگری چهارمحال و بختیاری به عنوان یکی از اولویت های 
مهم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تا پایان امسال 
تدوین می شود و امیدواریم در س��ال آینده اجرایی شود.وی افزود: این 
سند یک برنامه راهبردی است که مسیر حرکت و پیشرفت را مشخص 

کرده و موقعیت فعلی و نقشه راه را مشخص می کند.

ابراز تمايل سرمايه گذاران خارجی برای 
سرمايه گذاری در استان

مدیرکل دفتر س��رمایه گذاری خارجی ایران گف��ت: در ماه های اخیر 
س��رمایه گذاران خارجی تمایل خودش��ان را برای س��رمایه گذاری در 
 اس��تان چهارمحال و بختیاری اعالم کرده اند که این بس��یار مطلوب

 است.
 ابوالفض��ل کودهای در حاش��یه همایش س��رمایه گذاری و توس��عه 
پای��دار در چهارمح��ال و بختی��اری اظه��ار ک��رد: دول��ت یازده��م 
 ب��رای ج��ذب س��رمایه گذاران خارج��ی برنامه ری��زی دقیق��ی

 دارد.وی افزود: درزمینه س��رمایه گذاری خارجی گام اول شناسایی و 
طراحی پروژه ها و طرح هایی است که قابلیت عرضه به سرمایه گذاران 

خارجی را داشته باشد.

 دبی��ر مجمع تش��خیص مصلح��ت نظ��ام گفت : اس��تان
 چهارمحال و بختیاری ظرفیت تبدیل به یکی از استان های 

توسعه یافته کشور را دارد.
محسن رضایی در نشست س��رمایه گذاری و توسعه با اشاره 
به اینکه توس��عه هر منطقه نیاز به برنامه ریزی دارد، عنوان 
کرد: ظرفیت ه��ای هر منطقه باید برای توس��عه آن منطقه 

موردتوجه قرار گیرد.
وی افزود: توسعه هر منطقه باید بر اساس تجربه ها و به صورت 
علمی صورت گیرد زیرا اگر توسعه بر اساس علم موردتوجه 

قرار گیرد آینده روشنی خواهدداشت.
وی ادامه داد: مسائل سیاسی نباید در پروژه های توسعه ای 
دخالت داشته باشد و پروژه هایی که برای توسعه یک منطقه 
در نظر گرفته می شود باید به گونه صحیح برنامه ریزی شود تا 

اجرای پروژه ها دچار مشکل نشود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به اینکه 
استان چهارمحال و بختیاری استانی پرظرفیت و پر پتانسیل 
است، ادامه داد: استان چهارمحال و بختیاری ظرفیت تبدیل 

به یکی از استان های توسعه یافته کشور را دارد.
محس��ن رضایی بیان کرد: باید پتانس��یل های این اس��تان 
به خوبی شناس��ایی ش��ود و به طور صحیح و با برنامه ریزی 

درست موردتوجه قرار گیرد.
وی بیان کرد: استان چهارمحال و بختیاری دارای محققان 

و نخبگان علمی بسیاری اس��ت و دارای ظرفیت های باالی 
توسعه است که باید از این ظرفیت ها به نحوه صحیح در مسیر 

توسعه این استان استفاده شود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همجواری با دو استان 
بزرگ و صنعتی خوزس��تان و اصفهان را یکی از امتیازهای 
این استان برشمرد و تأکید کرد: داش��تن منابع آب فراوان، 
جاذبه های گردشگری، آب وهوای مناسب برای کشاورزی و 
باغات و... را از دیگر امتیازها و ویژگی های این استان برشمرد 
که زمینه توس��عه را دارد.دبیر مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام تأکید کرد: توس��عه در اس��تان چهارمحال و بختیاری 
باید مطابق با ظرفیت ه��ا و فرهنگ جامع��ه و ظرفیت ها و 

پتانسیل ها باشد.
وی اظهار داش��ت: باید در حوزه های مختلف برای توس��عه 
اس��تان برنامه ریزی ص��ورت گیرد و اس��تان را به اس��تانی 
توسعه یافته تبدیل کنیم.محس��ن رضایی با اشاره به اینکه 
یکی از مشکالت مهم در کشور کمبود آب و خشکسالی است، 
اظهار داشت: کمبود منابع آب در کشور و کم شدن بارش ها به 
یک بحران در کشور تبدیل شده است. دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام ادام��ه داد: آمارها نش��ان می دهد هم اکنون 
بس��یاری از منابع آب های کش��ور ازدس��ت رفته است. وی 
فرهنگ سازی صرفه جویی در مصرف آب را یکی از مهم ترین 
اقدامات در این زمینه برشمرد و بیان کرد: باید در این راستا 

اقدامات قابل توجه انجام شود.
تنديس سردار علیمردان خان بختیاری در اردل 

چهارمحال و بختیاری رونمايی شد

تندیس سردار »علیمردان خان بختیاری«در آیینی با حضور 
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در شهر 
اردل از توابع چهارمحال و بختیاری رونمایی شد. علیمردان 
خان از رؤسای ایل چهارلنگ بختیاری در جنوب غربی ایران 

بود که در برابر استبداد رضاخانی قیام کرد.
پدر علیم��ردان خان بختی��اری، علیقلی خ��ان چهار لنگ 
و مادرش س��ردار مریم بختی��اری دختر حس��ینقلی خان 
ایلخانی بختیاری بود.بی بی مری��م در جنگ اول جهانی که 
بخش هایی از ایران اش��غال و زیر نفوذ نیروهای استعمارگر 
روسی و انگلیسی قرار گرفت، علیه نیروهای اشغالگر روس 
و انگلیس قیام کرد.رهبر معظم انقالب نیز در خصوص این 
دالور سرزمین بختیاری فرمودند: ویژگی برجسته علیمردان 
خان، مبارزه علیه استبداد رضاخانی با الهام گیری از عقاید 
و احساسات دینی است.در آیین رونمایی از تندیس سردار 
علیمردان خان بختیاری در میدانی به همین نام در ش��هر 
اردل، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، قاسم سلیمانی 
دشتکیاستاندار چهارمحال وبختیاری و جمعی از مسئوالن 
اس��تانی و شهرس��تانی حضور یافتند.دبیر اجرایی همایش 
نکوداش��ت س��ردار علیمردان خان و بی بی مریم بختیاری 
نیز روز سه شنبه در حاش��یه رونمایی از این تندیس به ایرنا 
گفت:350 میلیون ریال با احتس��اب هزینه طراحی فضای 

پیرامونی، برای این تندیس هزینه شده است.
›فی��ض اهلل طاه��ری اردلی’ اف��زود: این تندی��س از جنس 
 اس��کلت فلزی و بتن مس��لح باروکش فایبرگالس ساخته 

شده است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

چهارمحال و بختیاری ظرفیت توسعه یافتگی را دارد 

 بازرسی از نانوايی های
 چهارمحال و بختیاری آغاز شد

رئی��س س��ازمان صنعت، 
مع��دن و تج��ارت چه��ار 
مح��ال و بختی��اری بابیان 
اینک��ه 300 نانوای��ی در 
چهارمح��ال و بختی��اری 
فعال است، گفت: بازرسی 
از نانوایی ه��ای چهارمحال 
و بختیاری توسط مأموران 
آغاز شد.س��ید نعیم امامی 
در حاشیه برگزاری مانور طرح نظارتی ویژه آرد و نان استان 
چهارمحال و بختیاری در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه 
بازرسی از نانوایی های چهارمحال و بختیاری آغازشده است، 
اظهار داشت: 40 مأمور در سطح این استان و 18 مأمور در 
سطح شهرستان شهرکرد در حال بازرسی و نظارت از کلیه 
نانوای های سراسر استان به مدت 10 روز هستند.وی هدف 
از برگزاری این مانور را برخورد باکم فروش��ی، عدم رعایت 
بهداش��ت و درج قیمت دانس��ت و یادآور ش��د: در صورت 
مش��اهده هرگونه تخلف اق��دام به جریمه نق��دی و پلمپ 
نانوایی موردنظر خواهیم کرد.امامی ادامه داد: طرح نظارتی 
 ویژه آرد و نان در دو مرحله تا 31 شهریورماه در استان ادامه 

دارد.

 تأمین لوازم التحرير
 2۰۰ دانش آموز نیازمند در استان

مدی��رکل کتابخانه های 
چهارمحال و بختیاری از 
تأمی��ن لوازم التحری��ر 
موردنیاز ۲00 دانش آموز 
نیازمند در این استان با 
مشارکت نیکوکاران خبر 
داد. بهروز صادقی اظهار 
کرد: کتابخان��ه آیت اهلل 
احمدی با اج��رای طرح 
مبتکرانه »خیریه بوی م��اه مهر« توانس��ت لوازم التحریر 
 موردنی��از ۲00 دانش آم��وز نیازمن��د را جم��ع آوری 
کند.وی افزود: کمک به دانش آموزان نیازمند، جلب توجه 
آحاد مردم به سوی اهمیت کسب دانش و پررنگ جلوه دادن 
جای��گاه کتابخانه های عمومی به عنوان یک��ی از مهم ترین 
پایگاه های اندوختن دانش و ایجاد تعامل بیشتر کتابخانه با 
م��دارس از اهداف اجرای ای��ن طرح بود.صادق��ی گفت: با 
هماهنگی صورت گرفته توسط این کتابخانه، دانش آموزان 
نیازمن��د م��دارس ابتدایی پروی��ن )دخترانه(، اس��تقالل 
 )دخترانه(، اس��تقالل )پس��رانه(، بهار آفرین )دخترانه( و

 امام حسین )ع( )پس��رانه( تحت پوشش این کمک ها قرار 
خواهند گرفت.
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انتظار است در 
برگزاری برنامه های 

هفته دفاع مقدس 
تمام امور را به 

سپاه واگذار نکرده 
و تمامی ادارات 
و مجموعه های 

نهادی و اجرايی 
در برگزاری آن 

نقش آفرينی کنند



یادداشت

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان 
اعالم کرد:

 تدارک نصف جهان برای 
 آغاز سال تحصیلی جدید

مع��اون خدمات ش��هري 
ش��هرداري اصفه��ان از 
آمادگي شهر براي آغاز سال 
تحصيلي جديد خبرداد و 
اظهار داش��ت: در آستانه 
بازگشايی مدارس اقدامات 
گسترده ای در دستور کار 
معاونت خدمات ش��هری 

قرار گرفته است.
محس��ن رنجبر با بيان اين مطلب گفت: حدود ۲۰ برنامه از 
سوی معاونت خدمات شهری اصفهان به مناسبت بازگشايی 

مدارس در سطح مناطق ۱۵ گانه شهر اجرا می شود. 
وی با اشاره به اجرای تعميرات عمرانی پياده رو ها و لکه گيری 
آسفالت معابر سطح ش��هر به خصوص اطراف مدارس افزود: 
حذف موانع داخل پياده روها، تعميرات و لکه گيری آسفالت، 
تأمين، تعمير و تکميل مبلمان شهری در اطراف مدارس در 

دست اقدام است. 
معاون خدمات ش��هری ش��هرداری اصفه��ان تصريح کرد: 
رنگ آميزی جداول و مبلمان ش��هری، نظاف��ت و در صورت 
نياز رنگ آميزی ايستگاه های اتوبوس نيز در دستور کار قرار 
دارد. رنجبر با اش��اره به هرس و فرم دهی مورت های کاشته 
ش��ده به ويژه در معابر منتهی به مدارس خاطرنش��ان کرد: 
هماهنگی های الزم برای جمع آوری نخاله های س��اختمانی 
از سطح معابر و پياده روهای شهری به خصوص معابر منتهی 
به مدارس نيز انجام شده است.وی به رفع نواقص آبخوری ها 
و نصب و اضافه کردن س��طل زباله و بازيافت در داخل معابر 
منتهی به مدارس اش��اره ک��رد و اظهار داش��ت: همچنين 
جلوگيری از هر گونه سد معبر و تکدی گری همانند بقيه ايام 
س��ال و به صورت ويژه در زمان بازگشايی مدارس در دستور 
کار است. معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره 
به امحاء کليه ديوارنوش��ته ها و آگهی ها از روی درب و ديوار 
مدارس ادامه داد: تعمير و نصب پل های عابر پياده و خط کشی 
ترافيکی مقابل مدارس، تکميل نرده گذاری و در کنار پل ها و 

به خصوص مادی ها نيز در دست انجام است. 
رنجبر با بيان اينکه خط کش��ي ترافيکي در محل های مورد 
ني��از با هماهنگ��ي معاونت حمل ونق��ل و ترافي��ك به ويژه 
مسيرهاي عابر پياده در حال انجام است، گفت: اليروبي کليه 
زهکشی های س��طحي ) آبروها ( و زير دهانه پل ها،  کانيوها، 

رنگ آميزی و ساماندهي آن ها نيز در حال اجراست.
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توزیع داروی »آیمود« بین ۴۰۰ نفر از حجاج برای اولین بار
معاون حج مرکز پزشکی حج و زيارت از توزيع داروی »آيمود« ميان 4۰۰ نفر از حجاج 
برای افزايش سطح ايمنی بدن آن ها و مقاومت در مقابل سرماخوردگی و بيماری های 
تنفسی خبر داد.عادل مقصودی نژاد گفت: تصميم به توزيع داروی آيمود ميان زائران 

امسال گرفتيم تا ايمنی بدن آن ها افزايش يابد.

3

ش��هردار اصفه��ان در نشس��ت 
خب��ری ک��ه در حاش��يه  آيي��ن 
افتتاحي��ه اولي��ن خان��ه بي��داری 
اس��امی در اصفه��ان برگزار ش��د 
بابيان اينکه نگاه مس��ئوالن به نظام جمهوری اس��امی 
بايد ي��ك نگاه تمدنی باش��د، اظهار داش��ت: مس��ئوالن 
نبايد فقط ب��ه فکر کش��ورداری و حکومت داری باش��ند 
 بلکه بايد دي��د متمدنی به اهداف بلند دس��ت پيدا کنند.

س��يد مرتضی س��قاييان نژاد با بيان اينکه بررسی تاريخ 
اصفهان بيانگر اين است که هر چه هست اصفهان سرشار 
از هويت است، ادامه داد: چنانچه اين هويت مورد استفاده 
قرار نگيرد و از آن مغفول شويم چرا که در صورت بی توجهی 
جزء ملل رش��دنيافته خواهيم بود.وی با بي��ان اينکه آثار 
تاريخی ملموس موجود در اصفهان مس��ئوالن اين شهر 
را بر آن داشته اس��ت تا در خصوص احيای هويت اصفهان 
تاش بيش��تری را انجام دهن��د، افزود: راه ان��دازی خانه 
بيداری از مهم ترين اين اتفاقات اس��ت چ��را که اين خانه 
پيوند بين گذش��ته و آينده را ايجاد خواهد کرد.ش��هردار 
اصفهان راه ان��دازی خانه بيداری را همچ��ون افتتاح يك 
دانش��گاه دانس��ت و افزود: خانه بيداری اسامی اصفهان 
از نظر فيزيکی ۳ هزار مترمربع س��طح و زيربنا دارد اما از 
آن مباحثی است که گوهر اين حرکت ارزشمند در آينده 
بيشتر مشخص خواهد شد.وی با بيان اينکه خانه بيداری 
اصفهان به نوعی تجميع فعاليت های قبلی صورت گرفته 
در حوزه بيداری هست،  افزود: حرکتی که در اصفهان انجام 
می شود ش��ايد مغفول مانده و يا به صورت پراکنده به آن 

پرداخته شده اما قرار اس��ت همه تجمع های فکری در اين 
خانه شکل بگيرد و اين مسؤوليت سنگينی است .وی ادامه 
داد: با افتتاح اين خانه قطعا نقدهايی مطرح خواهد شد که 
از خداوند بزرگ می خواهيم برکات خود را بر اين خانه نازل 
فرمايد تا خانه بيداری اسامی به عنوان مرجع حرکتی در 

تمدن نوين اسامی ما باشد .
خانه بیداری اسالمی اصفهان محل گردهمایی 

نخبگان فرهنگی
ش��هردار اصفه��ان در بخش ديگ��ری از س��خنان خود با 
اش��اره به سياس��ت های راهبردی خانه بيداری  اصفهان 
اظهار داش��ت: در اين خانه قرار اس��ت تجمعی از نخبگان 
فرهنگی حوزه و دانش��گاه را شاهد باش��يم که تشکل اين 
نخبگان در موضوعيت بيداری اس��امی با ديدگاه تمدنی 
يکی از راهبرهای خانه بيداری اس��امی به شمار می رود.

وی راهبرد دوم خانه بيداری اس��امی اصفه��ان را ايجاد 
مرجعيتی در کش��ور پيرامون بيداری اس��امی با ديدگاه 
تمدنی عنوان کرد و افزود: اميد ما اين اس��ت که اين خانه 
در آينده بتواند مرجعيت و قطبيتی ب��رای رجوع افراد در 
مباحث بيداری اس��امی و تاريخی و تمدن��ی پيدا کند.

س��قاييان نژاد توليد محتوا را از فعاليت ه��ای آينده خانه 
بيداری اصفهان عنوان کرد و گفت: هم��ان طور که خانه 
مشروطيت توليدات ارزشمندی داشته است اين خانه نيز 
می تواند با توليدات خود از مراجعی باشد که جايگاه خود 
را در س��طح ملی و بين المللی باز کند.وی توجه به فضای 
مجازی برای مخاطبين خان��ه بيداری اس��امی را مورد 
تاکيد قرارداد و بيان داش��ت: يکی از راهبردهای ديگری 

که می توان برای اين خانه تصور کرد، سايتی هست که 
قرار است راه اندازی شود و می تواند پاسخگوی برخی از 
ابهامات ذهنی آن هايی که در اين رابطه تحقيق می کنند 
باشد و هم می تواند اطاعات الزم را در محيط مجازی 
برای مخاطبين خود فراهم کند.وی يادآور شد: راه اندازی 
خانه مشروطيت فکر ما را تغيير داد و به دنبال آن، خانه 
انقاب را تشکيل داده و سپس آينده پژوهی و مهدويت را 
که حد اعای تکاپوی انقاب اسامی به انقاب حضرت 

مهدی )عج( برسد.
خانه بیداری اس�المکی اصفه�ان می تواند 

الگوی مناسب فکری برای سایر شهرها باشد
رئيس خانه بيداری اس��امی اصفهان نيز در ادامه اين 
نشست  با تاکيد بر اين که خانه بيداری اسامی ششمين 
حرکت فرهنگ��ی – تاريخی بزرگ در اصفهان اس��ت،  
افزود:  اي��ن خانه می تواند الگوی مناس��ب فکری برای 
ساير شهرها باشد تا از اين حرکت مهم و ارزشمند به نحو 
مطلوبی استفاده کنند.موسی نجفی خانه بيداری را مرکز 
فکری و فرهنگی شاخصی در کنار ديگر مراکز فرهنگی 
شهر اصفهان معرفی کرد و افزود:  اين خانه می تواند اتاق 
فکر خوبی برای فعاليت های فرهنگی اصفهان در حال 
و آينده باش��د.وی با بيان اينکه اصفهان ظرفيت اين را 
دارد که به عنوان ش��هر متمدن و تاريخی ايفای نقش 
کند، ادام��ه داد: افتتاح خانه بيداری اس��امی در کنار 
مجموعه هايی همچون خانه حکمت و فلس��فه ، خانه 
مشروطيت، خانه سلجوقيان ، خانه واليت انقاب و خانه 
صفويه که در آستانه افتتاح قرار دارد، ششمين حرکت 
فرهنگی – تاريخی بزرگ در شهر متمدن اصفهان است 

که توسط نهاد شهرداری پايه گذاری شده است.
نجفی افزود: پشتوانه خانه بيداری اسامی بايد با اعتقاد 
به جريان دينی ، مرجعيت شيعه و جريان اسامی تاريخ 
ايران و آينده دينی و عهد دينی ما همراه باشد تا برکات 
آن برای ش��هر اصفهان و مجموعه های فکری اصفهان 
بيشتر شود.رئيس خانه بيداری اسامی اصفهان با اشاره 
به ابعاد فعاليت خانه بيداری در اصفهان افزود:  بعد اول 
نهضت و جنبش است ، بعد دوم نظام سياسی )مديريت 
شيعی( و بعد س��وم که به نحوی مغفول مانده ، تمدن 
نوين است که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان هدف 
اصلی بيداری اسامی مطرح شده و همان چيزی است 
که در مقابل تمدن غرب به ما هويت و شخصيت می دهد.

وی اف��زود: در واق��ع جن��گ تمدن های آين��ده همان 

 شهردار اصفهان در آیین افتتاحیه خانه بیداری اصفهان معنوان کرد 

گذشته و آینده  در خانه بیداری اسالمی پیوند می خورد 

یادداشت

 اصفهان میزبان رئیس جمهور
می شود 

ش��هردار اصفهان گفت : رئيس جمهوری برای ش��رکت در آيين 
افتتاحيه اجاس بين المللی ميراث ناملموس)ICCN( دعوت شده 
و به احتمال زياد به اين منظور به اصفهان سفر خواهد کرد.پنجمين 
اجاس مجمع عمومی، نخس��تين اجاس زنان ICCN و دومين 
جش��نواره بين المللی ميراث معنوی)ناملم��وس( از ۱6 تا ۲۰ مهر 
امسال در اصفهان برگزار خواهد شد.)ICCN( يا شبکه همکاری 
بين شهری برای محافظت از ميراث فرهنگی معنوی تنها سازمان 
بين المللی حکومت های محلی و نهادهای فرهنگی است که هدف 
آن حفظ ميراث فرهنگی معنوی جهان است.تشکيل اين سازمان در 
اولين ميزگرد بين المللی شهرداران در سال ۲۰۰4 در گانگ نئونگ 

کره جنوبی پايه گذاری شد و هم اکنون دارای 4۰ عضو اصلی است.

پخش ۵ هزار دقیقه برنامه ویژه دفاع 
مقدس در صداو سیما اصفهان

     قائم مقام صدا و سيماي مرکز اصفهان گفت: در مجموع در هفته 
دفاع مقدس امسال، ۵ هزار و ۸۲۰ دقيقه برنامه تلويزيوني و ۲ هزار و 
۱۳۵ دقيقه برنامه راديويي از صدا و سيماي اين مرکز پخش می شود.

هوشنگ صالحي در نشست رسانه ای کميته های ستاد بزرگداشت 
هفته دفاع مقدس استان اصفهان با اشاره به اينکه پيروزي در جنگ 
تحميلي به مدد بهره گيری از فرهنگ مقاومت بود، ابراز داشت: امروز 
طنين فرهنگ مقاومت در غزه، س��وريه، عراق و ديگر کشورهاي 
اسامي پيچيده است. وي افزود: ايام هفته دفاع مقدس، فرصت 
مناسبي براي بازخواني فرهنگ مقاومت اس��ت. قائم مقام صدا و 
س��يماي مرکز اصفهان گفت: در راس��تاي ترويج فرهنگ ايثار و 
شهادت، در طول سال سه برنامه رايحه عشق، سر افرازان و عرشيان 
از سيماي مرکز اصفهان و سه برنامه قاف عشق، تاب مهتاب و خبر از 
س��تاره از صداي مرکز اصفهان پخش می ش��ود. وي بيان داشت: در 
ايام هفته دفاع مقدس، در مجم��وع ۱۵ برنامه تلويزيوني و ۱۳ برنامه 
را ديويی از صداي و س��يماي مرکز اصفهان پخش می شود و گرايش 
تمامي برنامه ها نيز با سمت و سوي فرهنگ ايثار و شهادت خواهد بود. 

عرضه لوازم التحریر در بازارهای روز 
کوثر با تخفیف 10 الی 30 درصد

با توجه به اينکه در آستانه بازگش��ايی مدارس و مراکز آموزشی قرار 
داريم، غرف��ه لوازم التحرير در بازارهای روز کوثر ش��هرداری اصفهان 
راه اندازی ش��ده اس��ت.از آنجايی که در آس��تانه آغاز سال تحصيلی 
جديد قرار داريم غرفه لوازم التحرير در بازاره��ای روز کوثر راه اندازی 
شده است. لوازم التحرير و ساير اقام مصرفی شهروندان با ۱۰ الی ۳۰ 
تخفيف در بازارهای روز کوثر به فروش می رسد. گفتني است؛ ساعت 
کار بازارهای روز شهرداری اصفهان از ساعت ۹ صبح الی ۱4 بعدازظهر 
و ۱6 بعدازظهر الی ۲۱ شب آماده خدمت رسانی به شهروندان است. 

زن تایلندی با پریدن میان تمساح ها 
خودکشی کرد

يك زن 6۵ س��اله تايلندی با پريدن در برکه تمساح ها در يك پارک 
خزندگان در نزديکی بانکوک خودکش��ی کرد.ش��اهدان به روزنامه 
بانکوک پست گفتند اين زن که »وانپن اينيا« نام داشته کفش هايش 
را درآورده و به ميان برکه ای پريده که زيستگاه صدها تمساح است و تا 
سه متر عمق دارد. مسئوالن پارک »ساموت پراکان« در حومه بانکوک 
می گويند که ۱۰۰ هزار تمساح در اين پارک نگهداری می شوند.کارکنان 
پارک تاش کرده اند با چوب های بلند تمساح ها را از اطراف اين زن دور 
کنند اما اين تاش ها بی نتيجه بوده است.اين اتفاق روز جمعه گذشته 
افتاده و پليس مرگ وانپن را روز گذشته )سه شنبه ۱6 سپتامبر( تاييد 
کرده است.به گفته پليس، خانواده قربانی گفته اند که قبل از خودکشی، 
نشانه های افسردگی در او مشهود بوده است. آن ها چند ساعت قبل از 
واقعه با پليس تماس گرفته اند تا گزارش گم شدن او را بدهند اما پليس 
گفته بايد ۲4 ساعت صبر کنند.به گزارش بی بی سی ، پارک و باغ وحش 
ساموت پراکان در حومه بانکوک، پايتخت تايلند واقع شده است.سال 
۲۰۰۲ ميادی هم در اتفاقی مشابه در همين پارک يك زن خودکشی 
کرد و يك دهه قبل از آن هم يك خودکشی ديگر به همين ترتيب رخ 
داد. در بعضی موارد جاذبه های توريستی تايلند فاقد تدابير و قوانين 

ايمنی الزم هستند.

روزانه 110 نفر در کشور معلول 
می شوند

يك آسيب ش��ناس اجتماعی و متخصص علوم رفتاری گفت: روزانه 
۱۱۰ نفر ، ماهانه سه هزار و ۳۰۰ و در س��ال 4۰ هزار نفر در کشور به 
داليل مختلف دچار معلوليت می شوند.دکتر مجيد ابهری با بيان اين 
مطلب افزود: بر اساس آمار اعام شده از سوی انجمن دفاع از حقوق 
معلوالن کش��ور ، با توجه به افزايش آمار معلوليت ها و بی توجهی به 
اصل پيش��گيری در اين زمينه ، روزانه ۱۱۰ نفر به علت های زايمان 
نادرست ، تصادفات جاده ای ، س��قوط از بلندی و برخی از جراحی ها 
دچار معلوليت های فيزيکی می شوند در اين ميان نقش ارگو مکانيك 
در بعضی از خودروها نيز باعث تشديد اين فرايند می شود.وی گفت: 
از آنجا که فقط سازمان بهزيستی مسئوليت مستقيم پاسخگويی به 
معلولين را دارد تنوع وظايف و تعدد خدمات و همچنين محدوديت 
امکانات باعث می شود که بعضی از معلوالن از دريافت خدمات 

الزم محروم بمانند.

سرطان ریه پیش قراول مرگ های 
سرطانی

رئيس هيئت مديره انجم��ن علمی جراح��ان عمومی ايران، 
بيش ترين آمار مرگ ومير ناش��ی از س��رطان ها را مربوط به 
سرطان ريه دانست و تاکيد کرد: سرطان ريه در مراحل اوليه 
قابليت شناسايی و درمان را دارد. دکتر بهزاد رحمانی با بيان 
اينکه ميزان تأثير قليان در بروز س��رطان ريه و حنجره کمتر 
از سيگار نيست، گفت: سرفه نخس��تين عامت سرطان ريه 
است و اين در حالی اس��ت که افراد سيگاری به سرفه اهميت 
نمی دهند.وی به تش��خيص ديرهنگام س��رطان ري��ه در مراحل 
پيشرفته بيماری اشاره کرد و افزود: در افراد غير سيگاری سرفه بيش 
از دو هفته ارزش بررسی را دارد اما وجود خون در خلط از عائم دير 

رس به شمار می رود.

اخبار کوتاه

SMS

مه دود فتوشیمیایي، بزرگ ترین معضل شهر اصفهان 

بارش های زمستانی لب خشک اصفهان را تر نمی کند 

فاز 1 و ۲ خط یک » بی آر تی«  ادغام می شودعطرافشاني 800 گلزار و گلستان شهدا 

مديرکل هواشناسی استان اصفهان گفت: دومين مرکز ديتاسنتر کشور که در 
سال های گذشته با حضور وزير راه و شهرسازی کليد خورده به بهره برداری کامل 

رسيده و به زودی فعال می شود.
مهدی صالحی در نشست خبری خود با خبرنگاران و اصحاب رسانه با بيان اينکه 
ش��روع فصل پائيز، شروع بارش ها و پديده هائی از اين دس��ت بوده، اظهار کرد: 
اداره هواشناس��ی از ابتدای مهر تا ارديبهش��ت ماه درحال پيش بينی و بررسی 
پديده های بارش و برف بوده و بعد از آن يعنی از ارديبهش��ت تا ش��هريور نيز با 
پديده گرد و غبار روبرو است.وی با بيان اينکه دومين مرکز ديتاسنتر کشور به 
زودی در اصفهان فعال می شود، افزود: طرح تحقيقاتی دومين مرکز ديتاسنتر 
کشور ۲ س��ال پيش با حضور وزير راه و شهرسازی در اصفهان کليد خورد که با 
تحقيقاتی که در اصفهان صورت گرفت اين مرکز به مرحله اجرا و به بهره برداری 
رسيد.مديرکل هواشناسی استان اصفهان تصريح کرد: مرکز ديتاسنتر اصفهان 
با تجهيز قوی ترين رايانه ها، قابليت پردازش اطاعات هواشناس��ی را در اندک 

ثانيه دارد.
خشکسالی اصفهان با بارش  بر طرف نمی شود

رئيس اداره پيش بينی اداره کل هواشناسی اصفهان نيز در اين نشست با اشاره 
به بارش های جوی و مسئله خشکسالی اصفهان بيان کرد: خشکسالی اصفهان 
از نوع خشکسالی هيدروليکی بوده که با چند س��ال بارش نيز نبايد انتظار رفع 

اين پديد را داشت.
نويد حاج بابائی تصريح کرد: در س��ال گذشته در ش��مال اصفهان با ۳۰ درصد 
افزايش بارش روبرو بوديم و امسال نيز در آبان و آذر بارش های مناسبی را پيش 
بينی می کنيم که امس��ال آغاز فصل بارش زودتر از سال گذش��ته بوده اما اين 
بارش ها جبران آسيب های گذشته و خشکسالی را نمی کند زيرا سفره های زير 

زمينی در اصفهان به شدت آسيب ديده اند.
مسئول مرکز شيمي جو و آلودگي هواي هواشناسي استان اصفهان با بيان 
اينکه مه دود فتوش��يميايي، بزرگ ترين معضل ش��هر اصفهان است، افزود: 
اصفهان، يك شهر دره اي است لذا آالينده ها از شب تا صبح روي هم متراکم 
شده و صبح در برابر خورشيد تجزيه مي شوند و اوزن سطح زمين را تشکيل 

مي دهند که براي سامتي، بسيار خطرناک است.
ويکتوريا عزتيان گفت: جهان در قرن ۱۸ و ۱۹ با انفجار صنعت مواجه شد و 
توسعه صنعتي، محور توسعه هاي جهاني قرار گرفت لذا به تدريج با معضلي 

به نام آلودگي هوا مواجه شديم که اين امر، منجر به يك بحران شد. 
وي با بيان اينکه همين قضيه باعث ش��د در اوايل قرن ۱۹، سازمان جهاني 

هواشناسي تشکيل شود، افزود: بهاي توسعه صنعتي، ايجاد معضاتي مثل 
آلودگي هوا، آلودگي نوري و صوتي اس��ت و امروز نيز با معضل بارش هاي تَر 

چون بارش اسيدي و بارِش خشك مانند گرد و غبارها مواجه هستيم.  
مسئول مرکز شيمي جو و آلودگي هواي هواشناسي استان اصفهان با اشاره 
به اينکه اين مرکز، تابش هاي فرابنف��ش را اندازه گيري کرده و بين ۲ تا ۱۱ 
طبقه بندي مي کند، تصريح کرد: هر س��اله از ۱۵ خرداد تا ۱۵ مرداد، تابش 
فرابنفش در شهر اصفهان، بين ۹ تا ۱۱ است که درصد خطرناکي آن بسيار 
زياد هس��ت؛ اما براي مقابله با اين قضيه، راهکارهايي وجود دارد؛ به عنوان 
مثال بايد در حد مقدور از ساعت ۱۰ تا ۱4 از منزل خارج نشد و از لباس هاي 
با رنگ روشن، کاه لبه دار، عينك آفتابي و کرم هاي ضد آفتاب استفاده کرد. 
وي، معضل اصفهان را مه دود فتوش��يميايي که ترکيبي از مه دود لندني و 
لس آنجلسي است، عنوان کرد و افزود: شهر اصفهان، يك شهر دره اي است 
لذا آالينده ها از شب تا صبح روي هم متراکم شده و صبح در برابر خورشيد 
تجزيه مي شوند و اوزن س��طح زمين را تش��کيل مي دهند که براي تنفس، 
قلب و در بلندمدت بر DNA اثري بس��يار مخ��رب دارد؛ اين آاليندگي که 

آاليندگي ثانويه نام دارد براي ما بسيار خطرناک است. 
ويکتوري��ا عزتيان، الگوي ناصحي��ح مصرف را بزرگ ترين مش��کل مردم ما 
 دانس��ت و خاطرنش��ان کرد: مصرف در کش��ور ما در بس��ياري از زمينه ها،

 ۲۰ براب��ر اس��تاندارد جهاني اس��ت ول��ي در مقاب��ل، از لحاظ س��امت، 
بس��يار پايين تر از اس��تاندارد جهاني هس��تيم؛ امروز، 6۵ الي ۷۰ درصد از 
آلودگي س��طح ش��هر ما به خاطر حمل ونقل و بخاري ها و کولرها اس��ت اما 
 متأس��فانه ما فقط س��عي مي کنيم که در بحران ها به دنب��ال مقصر بيروني

 بگرديم. 

   

مس��ئول کميته ايثار و شهادت س��تاد بزرگداشت هفته 
دفاع مقدس استان اصفهان گفت: بعدازظهر روز پنجشنبه 
سوم مهرماه، مراس��م غبارروبي و عطرافشاني مزار شهدا 
در ۸۰۰ گلزار و گلستان شهدا در س��طح استان اصفهان 

برگزار می شود.
حجت االسام والمسلمين عاءالدين در نشست رسانه ای 
کميته های ستاد بزرگداش��ت هفته دفاع مقدس استان 
اصفهان ابراز داش��ت: در راستاي تجليل از مجاهدت های 

رزمندگان سال های دفاع مقدس، ديدار با خانواده معظم 
شهدا و جانبازان آسايشگاه های شهيد مطهري اصفهان، 
امام حسين )ع( خمينی شهر و شهيد رجايي نجف آباد در 

هفته دفاع مقدس پيش بينی شده است. 
وي اف��زود: بعدازظهر روز پنجش��نبه س��وم مهرماه نيز، 
مراس��م غبارروب��ی و عطرافش��انی مزار ش��هدا در ۸۰۰ 
 گلزار و گلستان ش��هدا در سطح اس��تان اصفهان برگزار 

می شود. 
مس��ئول کميته ايثار و شهادت س��تاد بزرگداشت هفته 
دفاع مقدس اس��تان اصفهان گفت: زنگ مقاومت نيز در 
تمامي مدارس شاهد استان اصفهان نواخته می شود. وي 
بيان داشت: اجراي تئاتر خياباني با موضوع ايثار و شهادت 
و برپايي 4۰ نمايش��گاه کت��اب، نرم اف��زار و محصوالت 
فرهنگي در شهرستان های استان از ديگر برنامه های اين 
کميته در هفته دفاع مقدس است.عاءالدين گفت: چهار 
مجله شاهد کودک، شاهد نوجوان، ش��اهد جان و شاهد 
 ياران ني��ز با تخفي��ف ۷۰ درصدي به عاقه من��دان ارائه 

می شود.

     مع��اون حمل ونقل و ترافي��ك ش��هرداري اصفهان از 
 ادغام ف��از ۱ و ۲ خ��ط يك ب��ی آر تی در مي��دان آزادي

 خبر داد.
عليرضا صلواتي با اعام اين مطلب اظهار داشت: خط يك 
بی آر تی از پل انديشه تا ميدان قدس و پايانه باقوشخانه 
در دو فاز اجرا ش��د که فاز اول در س��ال ۹۱ و فاز دوم در 
سال ۹۲ به طول ۲۱ کيلومتر با ۲4 دس��تگاه اتوبوس به 

بهره برداری رسيد.
وي با اش��اره به اس��تقبال زياد ش��هروندان از اين دو فاز 
اذعان داش��ت: با توجه به اينکه خط يك بی آر تی در دو 
فاز اجرا ش��د، در طرفين مي��دان آزادي جدايي در خط 
به وجود آمد که بعد از يك س��ال مطالعات کارشناس��ي 
مشخص ش��د بين ۱۰ تا ۱۵ درصد مس��افران نسبت به 
اين موضوع انتقاد داش��تند زيرا بايد براي استفاده از فاز 
دوم از اتوبوس های ف��از يك پياده می ش��دند و به طرف 
 ديگر خيابان جهت اس��تفاده از فاز دوم اين خط مراجعه

 می کردند.
معاون حمل ونقل و ترافيك ش��هرداري اصفهان تصريح 

کرد: به ط��ور مثال مس��افرين براي اينک��ه از دو فاز خط 
بی آر تی  اس��تفاده کنند؛بايد عرض سه خيابان دانشگاه، 
هزارجريب و س��عادت آباد را طي نمايند و از اتوبوس های 
فاز دوم استفاده کنند که با ادغام اين دو خط اين مشکل 

برطرف خواهد شد.
صلواتي تاکيد کرد: مقرر ش��د از ديروز م��اه فاز يك و دو 
 بی آر ت��ی ادغام ش��ود و کل خط به ص��ورت ممتد ادامه

 يابد.
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اخبار کوتاهيادداشت

 بازرسی از 360 واحد صنفی
  وغیر صنفی در سراسر استان

گشت های سیار تعزیرات حکومتی اس��تان اصفهان از 360 
واحد صنفی و غیر صنفی در سرتاسر استان بازرسی به عمل 

آوردند.
تیم های گش��ت س��یار اداره کل تعزیرات حکومتی اس��تان 
اصفهان در طول هفته گذش��ته و در سراس��ر استان در قالب 
گشت های مشترک سیار و در معیت مأموران پلیس آگاهی، 
سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، شرکت نفت و 
دانشگاه علوم پزشکی از360 واحد صنفی و غیر صنفی بازرسی 
به عمل آوردند و موارد تخلف برای رس��یدگی پس از تشکیل 

پرونده به شعب تعزیرات حکومتی ارسال شد.  
 همچنین درپی واژگونی یک دستگاه کامیون آکسور در محور 
سمیرم به ش��هرضا که حامل بار موز بود، تعداد قابل توجهی 
کفش خارجی که در میان بار موز جاسازی شده بود کشف و 
با شکایت گمرک در ش��عبه قاچاق تعزیرات حکومتی استان 
اصفهان مورد رس��یدگی قرار گرفت و عالوه بر ضبط کاال به 
نفع دولت، متهم پرون��ده به پرداخت مبل��غ 988 میلیون و 
چهار 485 هزار و 142 ری��ال جریمه نقدی در حق دولت نیز 

محکوم شد. 

رونق صادرات با فراهم شدن  شرايط 
رقابت با کاالهای خارجی

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ای��ران گفت: برای رونق 
صادرات باید شرایط رقابت با کاالی خارجی برای تولید داخل 

فراهم شود.
سید عبدالوهاب سهل آبادی با تاکید بر لزوم برنامه ریزی تولید 
ملی متناسب با فرصت های صادراتی، اظهار داشت: برای رونق 

صادرات باید بتوانیم با کاالی خارجی رقابت کنیم. 
وی با بیان اینکه برای صنعت و تولید باید یک استراتژی مدون 
داشته باشیم، بیان داشت: برنامه هایی مانند بسته خروج غیر 
تورمی از رکود، الیحه حمایت از تولید و ... باید با نظر تشکل ها 
و فعاالن بخش خصوصی هر چه زودتر اجرایی ش��ود تا رکود 

کنونی به اتمام برسد. 
وی ب��ا تاکید ب��ر ل��زوم ش��کل دهی بازارهای جدی��د، بیان 
کرد: پیونده��ای اقتصادی با دیگر کش��ورها ب��ه خصوص با 
کش��ورهای منطق��ه بای��د مس��تحکم ش��ود ک��ه اقدامات 
 دولت برای بهب��ود ارتباط��ات بین المللی، اقدام��ات مثبتی

 بوده است. 
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت اس��تان اصفهان با بیان 
اینکه بهره ه��ای بانکی باال موجب ش��ده تولیدکننده داخلی 
نتوان��د با محصوالت کش��ورهای منطقه رقاب��ت کند، گفت: 
بخشودگی جرائم بانکی می تواند جان تازه ای به بخش تولید 
کش��ور ببخش��د. وی اضافه کرد: در این زمینه انتظار داریم 
دولت تدبیر و امید وام هایی را برای تولیدکنندگان اختصاص 
 دهد تا بخش صنعت و تولید کشور از وضعیت کنونی رهایی

 یابد. 
س��هل آبادی ادام��ه داد: اگ��ر جامع��ه صنع��ت و مع��دن 
بخواهد به ایجاد اش��تغال و رون��ق فضای اقتصادی کش��ور 
 کمک کن��د باید ب��ا وام های مناس��ب م��ورد حمای��ت قرار

 گیرد.

  مرگ سالیانه 2/3میلیون نفر
 در اثر حوادث شغلی

سازمان جهانی کار با تاکید بر لزوم ایجاد یک فرهنگ دائمی 
برای رعایت ایمنی در محیط های کاری اعالم کرد: هر س��اله 
2.3 میلیون نفر بر اثر حوادث ناشی از کار در جهان می میرند.

س��ازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود درباره تالش 
برای به دس��ت آوردن استانداردهای بهداش��تی و ایمنی در 
کار در سراس��ر جهان اعالم کرد: ایمنی و بهداش��ت بخشی 

جدایی ناپذیر از کار است. 
اخیراً در فرانکفورت آلمان کارشناسان ایمنی، سیاستمداران 
و دانشمندان 141 کشور جهان در بزرگ ترین رویداد ایمنی 
ش��غلی حضور یافتند. در این نشس��ت به این موضوع تاکید 
ش��د که هرچند ویروس ابوال به یک تراژدی تبدیل ش��ده اما 
مرگ ومیر اصلی در کار اتفاق می افتد. این مس��ئله می طلبد 
 تا یک فرهن��گ دائمی آگاهی درب��اره ایمن��ی در کار ایجاد

 شود. 

آبرسانی به 6900 روستا با تانکر
مش��اور وزیر نیرو با اعالم اینکه کمبود آب و خشکس��الی در 
برخی استان ها به 14 سال رسیده است گفت: امسال به 870 

روستای مشکل دار، آبرسانی می شود.
حمیدرضا جانباز با اش��اره به اینکه مدیری��ت مصرف آب در 
فرهنگ ملی فراموش شده است، اظهار داشت: تولید بی رویه 
لوازم برقی و اس��تفاده بخش کش��اورزی از آن و اس��تحصال 
بی رویه منابع آبی افت س��فره های زیرزمینی را در پی داشته 

است. 
مش��اور وزیر نیرو با بیان اینکه کمبود منابع آب و خشکسالی 
 در برخی اس��تان ها به 14 س��ال رس��یده اس��ت، گف��ت: با 
پایش های علمی در جهان ب��ه ویژه در خاورمیان��ه و ایران، 
وضعیت این بخش طی 30 سال اعالم شده است. بخش های 
زیادی در کش��ور ب��ا مش��کل کمب��ود آب مواجه هس��تند 
 و راهکاره��ای مدیریتی نیز در این بخش اندیش��یده ش��ده 

است. 
مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور به وضعیت نامطلوب 
آب در روس��تاها اش��اره کرد و افزود: اکنون برای شش هزار 
و 900 روستای کش��ور با تانکر آب رس��انی می شود. امسال 
با هماهنگی دولت و مجلس، به 870 روس��تای مش��کل دار 

آبرسانی می شود. 
وی ادامه داد: با تعامل مناسب نمایندگان مجلس، اختصاص 
اعتباری متمرکز برای تکمیل مجتمع های آبرسانی به تصویب 

رسید. 
جانباز منابع در نظر گرفته شده از محل صندوق توسعه ملی 
برای این بخش را بالغ بر 24 ه��زار میلیارد تومان برای تحت 
پوش��ش قرار دادن جمعی��ت 8 میلیون و 500 ه��زار نفری 

روستاهای هدف بیان کرد.

4
قيمتسيمانافزايشپيدانميكند

جعفر سرقیني معاون امور معادن و صنایع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعالم منتفی شدن 
خبر افزایش قیمت سیمان گفت: این وزارتخانه هیچ برنامه اي در رابطه با افزایش قیمت سیمان ندارد 
و در ابتداي سال با هماهنگي انجمن سیمان و با محاسبه قیمت تمام شده این محصول ، قیمت سیمان 

تعیین شد.
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نماینده مردم اصفهان در مجل��س از تعیین تکلیف نهایی 
بدهی های دولت به بانک مرکزی در هفته آینده خبر داد.

 حمیدرضا فوالدگر گف��ت: بدهی دولت ب��ه بانک مرکزی
 80 ه��زار میلیارد و بده��ی به بخش غیردولت��ی 48 هزار 

میلیارد تومان است.
رئیس کمیس��یون حمایت از تولید و اجرای سیاست های 
اصل 44 مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: دولت باید برای 

آزادسازی سهام عدالت الیحه اجرای اصل 44 را ارائه کند.
وی تصریح کرد: الیح��ه رفع موانع کس��ب وکار و تولید در 
کمیسیون مش��ترک مجلس در 6 محور مورد بررسی قرار 
گرفت که نحوه تس��ویه بدهی های دولت ب��ه پیمانکاران و 
بانک مرکزی، نحوه تقویت تولید از طری��ق منابع بانکی و 
محدودیت فعالیت های بنگاه داری بانک ها، مسائل ارزی و 
نرخ ارز، تقویت بازار سرمایه، حمایت های مالیاتی از تولید 
و مس��ائل مربوط به بخش های صنعت، معدن و کشاورزی 

و فناوری های نوین 6 محور مورد بررسی در این الیحه بود.
فوالدگر بیان کرد: این الیحه به طور کامل بررسی اما مرحله 
نهایی ش��دن آن به آغاز جلسات کمیس��یون ها در مجلس 

موکول شد.
وی خاطرنش��ان کرد: بهتری��ن روش تس��ویه بدهی ها با 
واگذاری ها و بخش��ی هم ب��ا به کارگیری س��رمایه بخش 
خصوصی در طرح ها قابل انجام است، به این معنا که بخش 
خصوصی برای اجرای طرح های نیمه تمام وارد و این طرح ها 

نیز به طور کارشناسی واگذار شود.
فوالدگر ضمن اش��اره به اینکه با تعیی��ن تکلیف بدهی ها، 
دولت می تواند نقدینگی بیشتری را به تولید اختصاص دهد، 
گفت: مسئوالن برای س��امان بخشی به وضعیت اقتصادی 
باید از اظهارنظرهای ش��تاب زده دوری کنند، به طور مثال 
به تازگی رئیس سازمان خصوصی سازی از ابطال برگه های 
سهام عدالت خبر داده است، درحالی که این چنین نیست و 
این برگه ها ابطال نشده اند، بلکه فقط قابلیت معامله ندارند 
 که آن هم باید با رعایت قانون پس از آزادسازی امکان پذیر

 شود.
رئیس کمیس��یون اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای 
اسالمی خاطرنشان کرد: آزادسازی سهام عدالت و استهالک 
آن بر اساس قانون چند س��ال به طول می انجامد اما دولت 
می تواند با ارائه الیح��ه اصالح قانون اص��ل 44 به مجلس 
شورای اسالمی در سرعت بخش��یدن به این موضوع مؤثر 

واقع شود.

اس��تاندار اصفهان گفت: علی رغم نرخ رشد اقتصادی باال 
در اصفهان نرخ بیکاری در این اس��تان 1.5 درصد بیشتر 
از میانگین کشور است.رس��ول زرگرپور در جلسه شورای 
برنامه ریزی استان اصفهان که به منظور بررسی نوزدهمین 
سرفصل گزارش آمایش سرزمین یعنی بخش اقتصاد کالن 
برگزار شده بود در جمع مدیران استانی اظهار کرد: آمایش 
س��رزمین، تعامل، تحکیم و تلفیق بین سرزمین، استان و 
فعالیت است.استاندار اصفهان ضمن تأکید بر اینکه نیروی 
انسانی یا به عبارتی نیروی کار از اهمیت باالیی برخوردار 
اس��ت و باید در بحث مطالعات و آمایش بیش��تر روی آن 
توجه کرد، گف��ت: در بحث اقتصاد کالن اس��تان یکی از 
ش��اخصه های مهم تعیی��ن، تبیین و پیش بین��ی جایگاه 

اقتصاد کالن استان در کشور است.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه می دانند این رس��الت باید توس��ط 

سازمان های باالدس��تی و در سند آمایش سرزمین کشور 
مش��خص ش��ود، ابراز کرد: با این وجود مدیران استانی و 
کارشناس��ان مربوطه باید چش��م اندازی از جایگاه استان 
داشته باشند.زرگرپور تصریح کرد: خروج سرمایه گذاران 
اصفهانی از اس��تان و ورود مهاجران زیاد به این استان از 
جمله دالیل افزایش نرخ بیکاری اس��تان در چند س��ال 

اخیر است.
وی عنوان کرد: خروج سرمایه گذاران اصفهانی از اصفهان 
به دیگر شهرهای کشور به دلیل وجود نیروی ارزان قیمت 
و امکانات و تسهیالت بیشتر امری است طبیعی اما آنچه 
که امروز ضرورت دارد و باید مدیران ارشد استانی بر مبنای 
آن برنامه ریزی کنند سازماندهی کردن منابع و ظرفیت ها 
به طریقی که بیش ترین منافع و عواید نصیب استان شود 
و در این زمینه کمترین ضرر را ش��اهد باشیم.اس��تاندار 
اصفهان در ادامه ضمن تکذیب برخی از اخبار منتشرشده 
به نقل قول از استاندار در روزهای اخیر پیرامون آمار نرخ 
بیکاری اس��تان اظهار کرد: نرخ بیکاری در کشور بین 11 
تا 11.5 درصد اس��ت و نرخ بیکاری در استان اصفهان به 
دالیل متعدد بین 12 تا 13 درصد بوده که نشان از باالتر 
بودن 1.5 درصدی نرخ بیکاری استان نسبت به میانگین 
نرخ بیکاری کشور اس��ت.وی خاطرنشان کرد: ما از همان 
روزهای ابتدایی مدیریت خود در اس��تان هرگز مشکالت 
اس��تان را ان��کار نکردیم و س��عی می کنیم ای��ن روند در 

زمان های آتی ادامه پیدا کند.

استاندار اصفهان:

خروج سرمايه گذاران و ورود مهاجران علت افزايش بیکاری
نماينده مردم اصفهان در مجلس:

بدهی دولت به بخش خصوصی بررسی می شود

رئیس اتحادیه دامداران استان اصفهان گفت: مشکالت 
اقتصادی دامداران به اندازه ای اس��ت ک��ه نفس آن ها را 
بریده اس��ت و هزینه ای که برای حف��ظ گاوداری صرف 

می کنند بیش از هزینه های آن ها برای تولید است.
موس��ی رهنمایی اظهار داش��ت: دامداران دیگر از سود 
و بهره کاری خود ناامید ش��دند و حتی دیگ��ر به دنبال 
این نیستند که هزینه زندگی ش��خصی آن ها به وسیله 
گاوداری به دس��ت آید بلکه تنها خواس��ته آن ها حفظ 

گاوداری است.
رئیس اتحادیه دامداران اس��تان اصفهان ب��ا بیان اینکه 
دس��ت ما از مس��ئوالن درجه یک کوتاه اس��ت، گفت: 
من به عن��وان رئیس نظام صنفی دامداران کش��ور بارها 
خواستار مالقات با رئیس جمهور و معاونان آن ها شدم که 
بی اطالعی آن ها از امور دامداری سبب آسیب بیشتر به 

بدنه دامداران نشود.
وی بیان داشت: آنچه عامل تجمع دامداران چه در سطح 
کشور و چه در اصفهان در سال های اخیر شده پرداخت 

نکردن حق یارانه شیر، علوفه و نقدی به دامداران است.
رهنمایی با بیان اینکه در حال حاضر کارد به اس��تخوان 
دامداران رسیده است، ادامه داد: دامداران در حالی اقدام 

به تهیه و خرید علوفه خش��بی) یونجه خش��ک و سیلو 
ذرت( و کنسانتره) غالت، جو، ذرت و کنجابه ( می کند که 
دامدار از اول آذرماه سال گذشته تا پایان اسفندماه اقدام 

به تولید ش��یر کرده که برای هر کیلو شیر مقرر شده بود 
190 تومان یارانه اختصاص یابد که تاکنون این امر محقق 
نشده است.وی با بیان اینکه یارانه شیر سالهاست که در 

کش و قوس های کارهای دولتی اس��ت و در امور اداری 
مانده اس��ت، ادامه داد: تاکنون نامه نگاری های بسیاری 
در خصوص توزیع باقی مانده یارانه در این ارتباط انجام 

دادیم اما به نتیجه نرسیدیم.
 رئیس اتحادیه دامداران اس��تان اصفهان بیان داش��ت:

 230 میلیارد تومان از این یارانه در مرحله اول اختصاص 
یافت که تنها به دست برخی از دامداران رسید.

وی با اش��اره به اینکه اصل یارانه دادن به دامداران لقمه 
دور سر تاباندن است ،تصریح کرد: دولت در دادن یارانه 

شیر و علوفه به دامداران موفق عمل نکرده است.
رئیس اتحادیه دامداران استان اصفهان با اشاره به اینکه 
دولت به جای دادن یارانه به دامداران این یارانه را صرف 
اقشار نیازمند کند ، اضافه کرد: دولت با واگذار کردن امور 
دامداری به بخش خصوصی، فضای آزاد اقتصادی ایجاد 
کند به طوری که کارخانه ها شیر را نقدی از دامدار بخرند 
و دامدار علوفه مورد نیاز خود را نقدی و بدون هیچ یارانه 
دولتی تهیه کند.رهنمایی گفت: هیچ یک از برنامه های 
دولت به منظور حمایت از دامدار اجرایی نش��ده است به 
صورتی که قیمت 1440 تومانی که مقرر شد کارخانه ها 

شیر را از دامدار بخرد ، هنوز انجام نگرفته است.

مشکالت اقتصادی نفس دامداران را بريده است

کارد به استخوان دامداران رسیده است

معاون اول رئیس جمهور بحران آب در کشور را موضوعی 
جدی و حائز اهمیت توصیف و بر لزوم مشارکت همه آحاد 

جامعه در صرفه جویی از منابع آب تاکید کرد.
اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی آب با بیان اینکه 
حساسیت موضوع کمبود آب در س��ال جاری دو چندان 
شده اس��ت، گفت:  در این موضوع هر چه زمان را از دست 
بدهیم، وضع بدتر می ش��ود؛ لذا عالوه بر اقدامات فوری، 
نیازمند تهیه برنامه های کوتاه و بلندمدت هستیم، بر این 
اساس موضوع آب باید در برنامه شش��م توسعه به عنوان 
یک موضوع محوری مطرح باش��د و توسعه سایر بخش ها 
منوط به تأمین آب و اس��تفاده صحیح و بهره وری از این 

منابع گردد.

در ادامه جلس��ه نماینده وزارت نیرو به ارائه گزارش��ی در 
خصوص برنامه احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی 
کشور پرداخت که موضوعاتی همچون نقش آب زیرزمینی 
در تأمی��ن نیازهای کش��ور، وضعیت موج��ود منابع آب 
زیرزمینی، تبع��ات ادامه وضع موج��ود و الزامات قانونی 

حفاظت از منابع آب از محورهای اصلی این گزارش بود.
آبدهی 10 متر بر ثانیه شبکه تونل گالب در افق

مدیرعام��ل ش��رکت آب منطق��ه ای اس��تان اصفه��ان 
 گفت: تون��ل گالب بر اس��اس تفاهم نام��ه و مجوزی که 
بین س��ازمان محیط زیس��ت و وزارت نیرو انجام گرفته با 
شرایط سخت گیرانه س��ازمان محیط زیست و استان های 

هم جوار همراه بوده که مجوز آن صادر شده است.

میرمحمد صادقی در اجالس ش��ورای اس��المی اس��تان 
اصفهان با اش��اره به منابع کلی آب اظهار کرد: آب در کل 
جهان دچار بحران شده و 4 درصد از کل آب دنیا در اختیار 
انسان ها بوده و 2 میلیارد نفر از کمبود آب رنج می برند که 
مهم ترین عامل آن افزایش جمعیت بوده که مدیریت آب 
را دچار مشکل کرده است.وی بیان کرد: پایین رفتن سطح 
آب زیرزمینی در 13 سال گذشته به 2 میلیارد رسیده و به 
طور مثال در شهرستان اردستان مرتب با کاهش سطح آب 

زیرزمینی روبرو هستیم که واقعیت تلخی است.
میرمحمدصادقی با بیان اینک��ه تونل گالب معبر دیگری 
ب��رای تأمین آب اصفهان ب��وده، اف��زود: 5 کیلومتر از آن 
حفاری ش��ده که 12 کیلومتر دیگر هنوز باقی مانده و اگر 
احداث شود مشکالت آب شرب اصفهان تا حدودی برطرف 
می شود و این شبکه در افق 1410 حدود 10 متر بر ثانیه 

آب می دهد.
وی با بی��ان اینکه مصرف س��رانه آب ش��رب در اصفهان 
160 لیتر در طول ش��بانه روز اس��ت، تصریح کرد: اما ما 
پرت ش��بکه داریم و یک س��ری صنایع مانند پاالیشگاه 
و برخ��ی نیروگاه ها از ای��ن آب تأمین می ش��وند که باید 
به ای��ن ن��کات توج��ه داش��ت.مدیرعامل ش��رکت آب 
منطقه ای اس��تان اصفهان با اش��اره به اقدام��ات وزارت 
نیرو در حوض��ه زاینده رود اظهار ک��رد: در دولت یازدهم 
و در جلس��ات ش��ورای عال��ی آب ب��ه کرات ب��ه حوضه 
زاینده رود پرداخته ش��ده و مصوبه 9گانه باکیفیت خوبی 
 از نظ��ر موضوع��ی تثبیت ش��ده ک��ه اجرای آن س��خت

است.
وی بیان ک��رد: مهم ترین بخ��ش این مصوب��ات کنترل 
برداش��ت ها از حوضه زاینده رود بوده ک��ه اکنون وزارت 
نی��رو مدیری��ت یکپارچ��ه را در حوض��ه زاین��ده رود در 
باالدست و پایین دس��ت مس��تقر کرده که بر برداشت ها 
 نظارت کن��د و محل برداش��ت های غیرمجاز مش��خص

 شود.

بیمه مرکزي اعالم کرد: اداره کل نظارت بر دفاتر خدمات بیمه اي از ش��هروندان خواس��ت که 
بیمه نامه هاي خود را از دفاتر مجاز شرکت هاي بیمه خریداري کنند.

بر اساس گزارش هاي دریافتي، بعضي افراد بدون اخذ مجوز از بیمه مرکزي و شرکت هاي بیمه، 
اقدام به دایر کردن دفاتري براي صدور و فروش بیمه اقساطي خودرو و سایر خدمات بیمه اي کرده 

و به بهانه ارائه بیمه نامه، مبالغي را از شهروندان دریافت مي کنند.
بیمه مرکزي اعالم کرد :این امر خالف قوانین و مقررات بیمه اي بوده و موجب بروز مش��کالتي 
براي بیمه گران و بیمه گذاران شده است و به شهروندان هشدار داد از مراجعه به این گونه افراد 
 خودداري و بیمه نامه هاي مورد نظر خود را از دفاتر مجاز و معتبر ش��رکت هاي بیمه خریداري

 نمایند.

در جریان معامالت دیروز بازار سرمایه 459 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 132 میلیارد 
تومان در 35 هزار نوبت معامالتی دادوستد شد.

ش��اخص صنعت با روند مثبت 56 واحدی به رقم 60 هزار و 584 واحد، شاخص 50 شرکت 
فعال تر با روند مثبت 2 واحدی به رقم 3هزار و یک واحد، شاخص بازار اول با روند مثبت 18 
واحدی به رقم 52 هزار و 433 واحد و ش��اخص بازار دوم با روند مثبت 116 واحدی به رقم 

141 هزار و 783 واحد رسید.
در پایان معامالت هفته چهارم شهریور شاخص آزاد شناور و شاخص 30 شرکت بزرگ روند 
کاهشی را برای خود به ترتیب 65 واحدی و 0/5 واحدی ثبت کردند.ارزش بازاری بورس بیش 

از 323 هزار میلیارد تومان است.

بحران آب جدی است، مردم صرفه جويی کنند

رشد 35 واحدی شاخص کل بورسهشدار؛بیمه نامه ها را از دفاتر معتبر خريداري کنید

تونلگالبازوزارتنيرومجوزگرفت
کشاورزان زکات دهی که 

زکات گیر شدند
نماینده مردم خمینی ش��هر در مجلس ش��ورای 
اسالمی گفت: کشاورزانی که در گذشته زکات ده 
بوده اند اکنون تبدیل به زکات گیرانی شده اند که 

توانایی تأمین امرار معاش روزمره را ندارند.
محس��ن صرامی فروش��انی با اش��اره ب��ه اینکه 
خس��ارت وارده به بخش کشاورزی خمینی شهر 
موضوع قابل بحثی است که از مسئوالن ذی ربط 
انتظار می رود رس��یدگی کنند، اظهار داش��ت: 
متأس��فانه در حال حاضر بخش کش��اورزی در 
خمینی شهر به علت آسیب وارده بر اثر خشکسالی 
متحمل خسارات فراوانی شده است. وی با اشاره 
به اهمیت کش��اورزی به عنوان قط��ب تولید در 
خمینی ش��هر، تأکید کرد: اکنون با وجود تحمل 
خس��ارات وارده نیازمند حمایت وی��ژه در حوزه 
کش��اورزی به منظور احیای این بخش هستیم. 
عض��و کمیس��یون اقتص��ادی مجلس ش��ورای 
اس��المی اف��زود: وزارت کش��اورزی و مدیریت 
جهاد کش��اورزی اس��تان اصفهان در این زمینه 
هیچ گونه مس��اعدتی نداش��ته اند و حتی از ارائه 
 تسهیالت به کشاورزان آس��یب دیده خودداری

 کرده اند. 
صرامی تصریح کرد: بخش صنعت به علت مصرف 
بی رویه آب باید به بخش کش��اورزی خس��ارت 
بپردازد و بیمه ها نیز تمامی ت��الش خود را برای 
این کش��اورزان زیان دیده ب��ه کار گیرند تا آن ها 
به روال ع��ادی زندگی بازگردن��د. وی افزود: در 
صورت ارائه تسهیالت کش��اورزی به کشاورزان 
خمینی شهر و عنایت مس��ئوالن می توان از این 
بحران عبور کرد و خس��ارات وارده را پش��ت سر 
نهاد. نماینده مردم خمینی شهر در مجلس اضافه 
کرد: با جاری ش��دن آب در رودخانه، کانال ها و 
نیز جوی های محلی جهت مصارف کش��اورزی، 
 معضل کم آبی در خمینی ش��هر کمرنگ خواهد

 شد . 
صرامی تأکی��د کرد: با توجه به خش��ک ش��دن 
آب رودخان��ه زاین��ده رود در اصفه��ان آب 
کش��اورزی از چاه ه��ا تأمین می ش��ود ک��ه این 
عمل منجر به دریافت آب س��نگین خواهد ش��د 
و این مس��ئله نه تنها س��ودی به حال کشاورزان 
 ن��دارد بلک��ه در نهای��ت به زی��ان آن��ان خواهد

 بود.



یادداشت

     واحد ادبیات حوزه هنری استان اصفهان در نظر دارد تا سومین همایش فصلی شعر 
»به ساعت اصفهان« را با حضور بیژن ارژن و حجت االسالم ذکریا اخالقی برگزار نماید.

سومین همایش فصلی شعر» به ساعت اصفهان« در ساعت ۱۷:۳۰  امروز در مجتمع 
فرهنگی هنری سوره برگزار می شود. 
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 برگزاری سومین همایش فصلی شعر»  به ساعت اصفهان«
هفتیادداشت

 تبلور مهارت های صنایع دستی را
 در سرپنجه هنرمندان ایرانی

     اجالس و جش��نواره بین المللی میراث فرهنگی ناملموس، 
مهارت های صنایع دستی در س��رپنجه هنرمندان ایرانی را از 

۱۶ الی ۲۰ مهرماه در قالب ۱۲۰ غرفه به نمایش درمی آورد.
مس��عود حس��ین میرزایی دبی��ر اج��الس و این جش��نواره 
اظهار داش��ت: در این غرفه ها، مهارت س��اخت صنایع دستی 
همه اس��تان ها در قال��ب ۶۰ غرف��ه و مابقی غرفه ه��ا مربوط 
به صنایع دس��تی اصفهان هس��ت ک��ه در محل می��دان امام 
علی)ع( اصفهان به نمایش گذاشته می شود. وی افزود: برخی 
کشورهای شرکت کننده در اجالس و جشنواره ازجمله چین، 
برزیل، روس��یه، ایتالیا و ... نیز صنایع دس��تی خود را در کنار 
صنایع دس��تی ایران در معرض دید عموم ق��رار خواهند داد. 
گفتنی است؛ شهر اصفهان از ۱۶ تا ۲۰ مهرماه، میزبان اجالس 
و جش��نواره بین المللی میراث فرهنگی ناملموس با محوریت 

شهرداری خواهد بود. 

جشنواره تئاتر استان ویترین 
بهترین ها باید باشد

بازیگر تئاتر استان اصفهان گفت: جشنواره تئاتر استان، ویترین 
بهترین ها در عرصه نمایش استان باید باشد.

بهزاد محسنی در حاشیه برگزاری جشنواره تئاتر استان اصفهان 
اظهار کرد: در اس��تان اصفه��ان در عرصه هنرهای نمایش��ی 
بازیگری، کارگردانی و نمایشنامه نویس��ی استعدادهای خوبی 
وجود دارد که باید این ظرفیت ها در جشنواره تئاتر استان نمایان 
شود. وی با اشاره به برگزاری این جشنواره در سال های گذشته 
اضافه کرد: هرسال باید جش��نواره بهتر از سال گذشته باشد و 
هنرمندان جدیدی معرفی شوند که امسال این گونه است. وی 
افزود: دو روز دیگر از جش��نواره باقی مانده که می توان کارها را 

ارزیابی کرد ولی فعاًل همه چیز خوب است.

هتل عباسی میزبان اصلی جشنواره 
فیلم کودک و نوجوان شد

هتل عباسی به عنوان محل اصلی میزبانی از برنامه های بیست و 
هشتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 

مشخص و معرفی شد.
 امسال بر اس��اس پیگیری های س��تاد اجرایی و امور تشریفات 
جشنواره، هتل عباس��ی به عنوان محل اصلی س��تاد برگزاری 
جش��نواره، میزبان برنامه ها و رخدادهای بیس��ت و هشتمین 
دوره جش��نواره کودک خواهد بود.امسال بر اساس تصمیمات 
اخذش��ده س��تاد اجرایی و معاونت ارتباطات و امور رس��انه ای 
جشنواره، نشست های تخصصی شبانه پس از سال ها، با حضور 
هنرمندان، کارشناسان و اهالی رس��انه در سالن همایش این 

هتل برگزار خواهد شد.

 در فرهنگ ما ایرانی ها 
هر وق��ت ک��ه درباره 
خصوصی��ت ایرانی ها 
حرف زده می شود، از شعر و روحیه شاعرانه 
هم سخن به میان می آید. این مسئله هم به 
روحیه ش��اعرانه ما برمی گ��ردد و هم تعداد 
زیاد ش��اعران شناخته ش��ده و ناشناس ما. 
شاعرانی که  میراث مکتوبی گرانسنگ را از 
قرن ها پیش برای ما به یادگار گذاشته اند. در 
میان اقوام مختلف ایرانی زندگی با شعر آغاز 
و با شعر بدرقه می شود. کودک در گهواره ، 
الالیی می شنود و از همان آغاز به شعر اُنس 
می گیرد و پس از مرگ نی��ز، آرایه مزارش، 
شعری است که برایش می سرایند و چه بسا 
خود پیش از م��رگ برای خویش ش��عری 
می ُسراید. این آمیختگی ما با شعر و تأثیری 
که ش��عر بر فرهنگ و روحی��ات و رفتار ما 
می گذارد، ضرورت پرداختن به آن و ضرورت 
پاسداری از حریم این عنصر اعجازآفرین را 
بیشتر روشن می سازد. پاسداری از شعری که 
زاییده دردها و نیازها و سرچش��مه گرفته از 
قله احساسی پاک و آسمانی باشد تا بتواند در 
پای سبزه ها جاری شود و شکفتن و زیستن 
را به ارمغان آورد. با توجه به اهمیت موضوع 
ش��عر درمیان ایرانی ها بود که ۲۷ش��هریور 
در تقویم ما مصادف ش��د با روز شعر و ادب 
فارس��ی . این روز را به مناس��بت س��الروز 
درگذشت استاد محمدحسین شهریار چنین 
نام نهاده اند. شهریار یک ش��اعر ملی است، 
چون شعرهای او هیچ تضادی بافرهنگ های 
مختل��ف ایران ن��دارد و جزء مش��هورترین 
ش��عرای ایران و جهان هست.محمدحسین 
بهجت تبریزی، معروف به »ش��هریار«، این 
ترک پارسی گوی زمانمان نخستین قدم های 
خود را در ش��عر، بر جای پای حافظ می نهد 
و تخلّص خود را از حافظ به تفأل می ستاند. 
ش��هریار ش��اهکارهای جاودانه ای در قالب 
قصیده، غزل، مثنوی، رباعی، ش��عر آزاد و... 
پدید آورد و آثار درخشانی به دو زبان فارسی 
و ترکی بر جای گذاشت.استاد سخن معاصر، 

ش��هریار بیش از ۲8۰۰۰ بیت شعر به زبان 
فارس��ی، و حدود ۳۰۰۰ بیت به زبان ترکی 
آذری سروده است. شهریار به تمامی هنرها 
به ویژه شعر، موسیقی و خوشنویسی عالقه 
داش��ت. او نسخ، نس��تعلیق و خط تحریری 
را خوب می نوش��ت و قرآن را با خط خوش 
کتابت می کرد.اما هرس��ال در چنین روزی 
برنامه های��ی برگزار می ش��ود و از ش��اعران 
می گویند و از استاد شهریار تجلیل می شود 
اما آنچه ک��ه می توان در رابطه ب��ا این روز و 
یا حتی دیگر مناس��بت های تقویمی به آن 
اشاره کرد دوری از بداهه گویی ها و برگزاری 
مراس��مات تکراری و بعضاً بی محتوا اس��ت 
که مس��ئوالن فرهنگی در این روز شاید در 
پاسداش��ت روز ش��عر و ادب و فارسی فقط 
به این نکته بس��نده کرده و دیگ��ر هیچ!در 
کشوری مثل ایران که ش��عر و ادب فارسی 
قدمت��ش به وس��عت تاریخ ایران می رس��د 
پرداختن ب��ه ادبیات تاریخی و ش��عری اش 
ش��أنی فارغ از چند همایش و کنگره دارد و 
مس��ئوالن و متولیان فرهنگ به جای آن که 
چاره اندیشی و راهکار علمی برای واردکردن 
فرهنگ ایرانی به زندگی مردم داشته باشند 
فقط در همین حد برای شعر و ادبیات فارسی 
عرض اندام و دلسوزی می کنند! یعنی تمام 
این فعالیت ها بیشتر ش��عار و تبلیغ است تا 
مفهوم و محتوا و چیزی عاید جامعه ادبی ما 
نمی ش��ود؛ درواقع اگر به جای این تجلیل ها  
مس��ئوالن کاری می کردند که واقعاً ش��عر 
و ادب وارد زندگی مردم می ش��د و توجه به 
ش��اعران و ادبیان واقعی ترمی گردید برای 
جامع��ه ما بهتر ب��ود باید گفت ک��ه ادبیات 
فارسی تاریخی هزار و صدس��اله دارد. شعر 
فارسی و نثر فارس��ی دو گونه اصلی در ادب 
فارسی هستند. برخی کتاب های قدیمی در 
موضوعات غیرادبی مانند تاریخ، مناجات و 
علوم گوناگون نیز دارای ارزش ادبی هستند 
و باگذش��ت زم��ان در زمره آثار کالس��یک 
ادبیات فارسی قرارگرفته اند.ادبیات فارسی 
ریشه در ادبیات باستانی ایران دارد که تحت 

تأثیر متون اوستایی 
در دوران ساس��انی 
به زبان های پارسی 
پهل��وی  و  میان��ه 
اش��کانی پدید آمد. 
ادبی��ات فارس��ی نو 
نی��ز پس از اس��الم 
و با الگوب��رداری از 
ادبی��ات عرب��ی در 
نظ��م و ریش��ه های 
دبیری و نویسندگی 
دوران ساس��انی که 
ادبیات منثور عربی 
را ایجاد ک��رده بود 
درزمین��ه نثر متولد 
شد. ادبیات شفاهی 

فارس��ی نیز به همان سبک باس��تانی خود 
ادامه یافت.ادبیات فارسی موضوعاتی مانند 
حماس��ه و روایات و اس��اطیر ایران��ی و غیر 
ایرانی، مذهب و عرفان، روایت های عاشقانه، 
فلسفه و اخالق و نظایر آن را در برمی گیرد. 

حس��ب موضوع مورد کاربرد در یک آفریده 
ادبی فارسی آن را در حیطه ادبیات حماسی، 

غنائی، تعلیمی یا نمایشی قرار
 می گیرد.

ادبی��ات فارس��ی چهره ه��ای بین الملل��ی 
شناخته شده ای دارد که بیشتر آن ها شاعران 
سده های میانه هستند. از این میان می توان 
به رودکی، فردوسی، نظامی، خیام، سعدی، 
موالنا و حافظ اشاره کرد.گوته معتقد است 
ادبیات فارس��ی، یکی از چهارارکان ادبیات 

بشر است.
توجه به شعرو مقام شاعران نباید 

در حد یک تجلیل خالصه شود
اما آنچه در این میان مهم است اینکه ایران 
کشوری است کثیر المله و اگر روزی باشد که 
بتوان آن روز را به نام روز ش��عر تعیین کرد، 
باید آن را به عنوان روز شعر ایران تعیین کرد 
؛واقعیت این است که ایران از اقوام مختلف 
تشکیل یافته اس��ت که هرکدام برای خود 
فرهنگ های غنی دارند؛ مث��اًل در این میان 
می توان به فرهن��گ، ادبیات و ش��عر اقوام 

ترک زبان اش��اره کرد ک��ه دارای تاریخچه 
چندین هزارس��اله می باش��ند و ادبیات این 
قوم جزء مشهورترین ادبیات جهان هست. 
و همچنین دیگ��ر فرهنگ ه��ای ایرانی که 
 دارای هویت��ی مس��تقل از زب��ان فارس��ی

 می باشند.  
  اما نکته کل��ی در مورد این روز آن اس��ت 
که چرا در ای��ن روز برنامه خاصی از س��وی 
نهاده��ای متول��ی برگ��زار نمی ش��ود؟  در 
ط��ی س��الیان اخی��ر و در روز مل��ی ش��عر 
و ادب فارس��ی، تنها ش��اهد برپایی مراسم 
گرامیداشتی در تبریز و تجلیل از مقام ادبی 
شهریار بوده ایم و با رویدادی مواجه نشده ایم 
 که دغدغه پرداختن به هنر ش��عر را داشته

 باشد.
 این امر برای تمامی هنر دوس��تان و ادیبان 
و شاعران و مس��ئوالن یک زنگ خطری که 
باید موردتوجه جدی قرار گیرد مس��ئوالن 
درصدد رفع ای��ن عیوب برای ادب و ش��عر 
ایران زمین باشند تا فرهنگ ایرانی از هویت 

خود دور نشود.

امسال آن روی سکه روز شعر و ادبیات فارسی در ایران چگونه معنا می شود

فاصله خانواده های ایرانی از هویت شعر و ادبیات فارسی     
مریم 
یاوری

آمیختگی ما با 
شعر و تأثیری که 
شعر بر فرهنگ و 

روحیات و رفتار ما 
می گذارد، ضرورت 

پرداختن به آن و 
ضرورت پاسداری 
از حریم این عنصر 

اعجازآفرین را 
بیشتر روشن 

می سازد
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تحدید حدود عمومی
1039 پیرو آگهی های نوبتی قبلی و به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک تحدید 
حدود تعدادی از پالک های حوزه ثبتی جوشقان قالی بخش 12 کاشان بشرح ذیل آگهی 

می گردد:
شماره های فرعی از پالک یک اصلی ابنیه و امالک جوشقان قالی

2549 فرعی-آقای بمانعلی وطن دوست فرزند محّمد ششدانگ یکدرب باغ مزروعی یک 
جریب و نیم تقریبی واقع در قاش الستان

یک  مزروعی  زمین  قطعه  ششدانگ  احمد  فرزند  عابدینی  خدیجه  فرعی-خانم   2821
جریب تقریبی واقع در درب سرداب الستان

4077 فرعی-خانمتاج بنائی فرزند حسینقلی ششدانگ یکباب حصار و انبار و طویله و 
واقع در دشت بغله جوشقان

تاریخ تحدید حدود روزشنبه مورخه 93/7/19
شماره های فرعی از پالک بیست و یک اصلی ابنیه و امالک کامو

956 فرعی-بانو ملوک ایلچی قزاآنی فرزند عبد الحسین خان و غیره ششدانگ دو قطعه 
زمین مزروعی متصل بهم شش جریبی واقع در دشت خیر کامو

مزروعی  زمین  قطعه  ششدانگ  مسعودآقا  فرزند  بزرگیان  خسرو  فرعی-آقای   1799
واقع در دشت فارند فافا

2041 فرعی-آقای مجید عبدالهی فرزند رضا ششدانگ یکباب خانه در کوی مصلی کامو
2042 فرعی-آقای حیدر حسین زاده فرزند حسن آقا ششدانگ یکباب مغازه مفروز و 

مجزی شده از شماره 269 فرعی واقع در کوی پایین کامو
انبارو حصار متصل  باب  اکبر ششدانگ دو  نیکو سیرفرزند  2043 فرعی-خانم زهرا 

واقع در کوی مصلی کامو
تاریخ تحدید حدود روز یک شنبه مورخه 93/7/20

شماره های فرعی از پالک بیست و دو اصلی ابنیه وامالک چوقان
497 فرعی-خانم خاتون زارعی فرزند محمد آقا ششدانگ قطعه زمین محصور واقع 

در چوقان
و  موستان  باغ  یکدرب  غالمرضا ششدانگ  فرزند  زارعی  محمدتقی  فرعی-آقای   573

مشجر واقع در چوقان
تاریخ تحدید حدود روز سه شنبه مورخه 93/7/22
شماره های فرعی از پالک بیست و شش اصلی ابنیه و امالک مزرعه همواریه کامو

در  واقع  طویله  و  یکباب حصار  علی ششدانگ  فرزند  فرعی-آقای حسین صفی   223
مزرعه همواریه کامو

245 فرعی-آقای مصطفی صانعی فرزند علی اصغر ششدانگ قطعه زمین محصور واقع 
در مزرعه همواریه کامو

252 فرعی-آقای غالمرضا علی رضائی فرزند عباسعلی ششدانگ یکباب خانه واقع در 
مزرعه همواریه کامو

تاریخ تحدید حدود روز چهارشنبه مورخه 93/7/23
شماره های فرعی از پالک 32-اصلی ابنیه و امالک مزرعه موشابه کامو

2 فرعی-آقای محمدعلی دلخوشیان فرزند غالمحسین و غیره ششدانگ زمین مزروعی 
واقع در مزرعه موشابه کامو

زمین  ششدانگ  غیره  و  غالمحسین  فرزند  دلخوشیان  محمدعلی  آقای  فرعی-   10
مزروعی واقع در مزرعه موشابه کامو

زمین  ششدانگ  غیره  و  غالمحسین  فرزند  دلخوشیان  محمدعلی  آقای  فرعی-   15
مزروعی واقع در مزرعه موشابه کامو

زمین  ششدانگ  غیره  و  غالمحسین  فرزند  دلخوشیان  محمدعلی  آقای  فرعی-   19
مزروعی واقع در مزرعه موشابه کامو

زمین  ششدانگ  غیره  و  غالمحسین  فرزند  دلخوشیان  محمدعلی  آقای  فرعی-   21
مزروعی واقع در مزرعه موشابه کامو

زمین  ششدانگ  غیره  و  غالمحسین  فرزند  دلخوشیان  محمدعلی  آقای  فرعی-   29
مزروعی واقع در مزرعه موشابه کامو

زمین  ششدانگ  غیره  و  غالمحسین  فرزند  دلخوشیان  محمدعلی  آقای  فرعی-   34
مزروعی واقع در مزرعه موشابه کامو

تاریخ تحدید حدود روز پنج شنبه مورخه 93/7/24
شماره های فرعی از پالک 41 اصلی ابنیه و امالک روستای الزق

زمین  و  انباری  یکباب  علی اصغر ششدانگ  فرزند  علیرضا صانعی  فرعی-آقای   221

متصل به آن واقع در روستای الزق
تاریخ تحدید حدود روز شنبه مورخه 93/7/26

شماره های فرعی از پالک 64 اصلی ابنیه و امالک مزرعه کاسه رود کامو
108 فرعی-آقای پرویز مًومن فرزند علی اکبر ششدانگ یکدرب باغ موستان واقع در 

مزرعه کاسه رود کامو
تاریخ تحدید حدود روز یکشنبه مورخه 93/7/27

شماره های فرعی از پالک 68 اصلی مزرعه علی آباد کامو
نیمه محصور  فرزند غالمحسین ششدانگ قطعه زمین  35 فرعی-آقای کاظم رحمانی 

واقع در مزرعه علی آباد کامو
تاریخ تحدید حدود روز دوشنبه مورخه 93/7/28

تحدید پالکهای فوق به ترتیب از ساعت 8/30 صبح به بعد در محل شروع و عملی خواهد 
شد لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین اعالم میشود که روز 
یا  امالک  از صاحبان  یک  هر  و چنانچه  بهم رسانند  در محل حضور  مقرر  و ساعت 
نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود حاضر نباشند طبق ماده 15 قانون مزبورملک 
با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد و اعتراضات مجاورین 
و صاحبان حقوق امالک که در موقع مقرر حاضر بوده اند طبق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و مطابق تصره 
دو ماهه واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یکماه 
با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح  اداره بایستی  این  از تاریخ تسلیم اعتراض به 

قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.
تاریخ انتشار:1393/6/27 

م الف:16257 زرگری کفیل اداره ثبت جوشقان   
حصر وراثت

به  دادخواست  به شرح  شناسنامه شماره101  دارای  شناس  نرجس حق  خانم   1081
کالسۀ 93/ 2960 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
 93/3/17 تاریخ  در   40 بشناسنامه  آدرمنابادی  رنجکش  حسین  شادروان  که  داده 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
)فرزند( 2- منصور رنجکش  آدرمنابادی ش.ش 95  ذیل:1- حمیدرضا رنجکش  افراد 
)فرزند(   10 ش.ش  آدرمنابادی  رنجکش  زهرا   -3 )فرزند(   522 ش.ش   آدرمنابادی 
4- نرجس حق شناس ش.ش 101 )همسر( 5- عفت بهرامی بارچانی ش.ش 4 )همسر(. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:15104 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

1082 خانم عزت رئسیه دارای شناسنامه شماره 66293 به شرح دادخواست به کالسۀ 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح  از  2965/93ح10  
اقامتگاه  تاریخ 92/12/14  در  بشناسنامه 659  بدیعی گورتی  که شادروان همدم  داده 
افراد  به  است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی 
)فرزند(   44044 رئسیه ش.ش  2- سعید  )فرزند(   212 رئسیه ش.ش  علیرضا   ذیل:1- 
3- محمد رئسیه ش.ش 259 )فرزند( 4- مصطفی رئسیه ش.ش 500 )فرزند( 5- اشرف 
انجام  با  اینک  )فرزند(.  رئسیه ش.ش 66293  6- عزت  )فرزند(  رئسیه ش.ش 55616 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
 تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:15107 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

شرح  به   27 شماره  شناسنامه  دارای  نوگورانی  حسینی  محسن  سید  آقای   1083
دادخواست به کالسۀ 2958/93ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
در   837 بشناسنامه  نوگرانی  حسینی  عبدالوهاب  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم  تاریخ 91/12/14 
منحصر است به:1- سید محسن حسینی نوگورانی ش.ش 27، 2- سیدمرتضی حسینی 
نوگورانی ش.ش 24، 3- مصطفی حسینی ش.ش 1040، 4- جالل حسینی ش.ش 1856، 
،167 ش.ش  نوگورانی  حسینی  فاطمه   -6  ،527 ش.ش  نوگورانی  حسینی  زهرا   -5 

مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  29والغیر.  ش.ش  نوگورانی  یزدانی  خاور   -7
یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست 

تقدیم  به شورا  ماه  یک  آگهی ظرف  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه 
حل  شورای  حقوقی  دهم  شعبه   15108 م الف:  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال   دارد 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   31982 شماره  شناسنامه  دارای  عریضی  گلنار  خانم   1084
چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از  3011/93ح10   کالسۀ 
توضیح داده که شادروان پروین شکرین بشناسنامه 342 در تاریخ 92/12/24 اقامتگاه 
 دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:
1- کیوان عریضی ش.ش 1990 )فرزند( 2- گلنار عریضی ش.ش 31982 )فرزند( 3- 
آزیتا عریضی ش.ش 1264 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف:15111 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت  

1085 آقای عباس گردن صراحی دارای شناسنامه شماره1783 به شرح دادخواست 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  از  به کالسۀ 2954/93ح10 
 93/2/8 تاریخ  در   1135 بشناسنامه  گردن صراحی  رضا  شادروان  که  داده  توضیح 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
سه فرزند دختر و سه فرزند پسر و یک همسر دائمی:1- محسن گردن صراحی ش.ش 
2424، 2- حسن گردن صراحی ش.ش 51349، 3- عباس گردن صراحی ش.ش 1783، 
4- فاطمه گردن صراحی ش.ش 7836، 5- سمیه گردن صراحی ش.ش 9715، 6- فرزانه 
متوفی( )همسر   46 ش.ش  خرزوقی  سنائی  محترم   -7  ،4222 ش.ش  سراجی  گردن 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:15113 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 72211  تقدسیان  آقای سیدرضا   1086
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  به کالسۀ 2971/93ح10 
توضیح داده که شادروان سید مرتضی تقدسیان بشناسنامه 669 در تاریخ 91/12/21 
است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
تقدسیان ش.ش 72212،  ابوالفضل  تقدسیان ش.ش 72211، 2- سید  به:1- سیدرضا 
3- سید مهدی تقدسیان ش.ش 2312، 4- سید علی تقدسیان ش.ش 1825، 5- سیده 
نجمه   -7  ،1265 ش.ش  تقدسیان  السادات  مریم   -6  ،72210 ش.ش  تقدسیان  زهرا 
متوفی(  58)همسر  ش.ش  نورافکن  عذرا   -8  ،1270896571 ش.ش  تقدسیان  السادات 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
 آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:15114 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   3764 شماره  شناسنامه  دارای  بخشی  علیرضا  آقای   1087
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  3017/93ح10  کالسۀ 
 93/5/31 تاریخ  در   876 بشناسنامه  بخشی  مرتضی  شادروان  که  داده  توضیح 
است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
)فرزند(   90021 ش.ش  بخشی  مریم   -2 3764)فرزند(  ش.ش  بخشی  علیرضا  به:1-  
616)همسرمتوفی(  ش.ش  بخشی  ملیحه   -4 14123)فرزند(  ش.ش  بخشی  زهرا   -3
آگهی می  نوبت  را در یک  مقدماتی درخواست مزبور  انجام تشریفات  با  والغیر.اینک 
نماید تا ه ر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
 آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:15116 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

1088 خانم نسرین دالل و پسران دارای شناسنامه شماره 40607 به شرح دادخواست 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  از  به کالسۀ 3016/93ح10 
توضیح داده که شادروان طلعت درخشنده پور بشناسنامه 17272 در تاریخ 93/5/6 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک 
پسر و سه فرزند دختر:1- علی دالل و پسران ش.ش 26862)فرزند( 2- زهرا دالل و 

پسران ش.ش 1209)فرزند( 3- شهال دالل و پسران ش.ش 26857)فرزند( 4- نسرین 
دالل و پسران ش.ش 40607)فرزند( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:15118 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

1089 آقای سجاد شهبازی دارای شناسنامه شماره 18 به شرح دادخواست به کالسۀ 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  2974/93ح10 
دائمی  اقامتگاه   93/4/25 تاریخ  در   9 بشناسنامه  شهبازی  علی  شادروان  که  داده 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و یک 
18، 2- سعید شهبازی  ذیل:1- سجاد شهبازی ش.ش  نامهای  به  یک همسر  و  دختر 
ش.ش 1460، 3- سیما شهبازی ش.ش 22234، 4- زهره مهدیه ش.ش 829 والغیر. 
نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا 
 آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:15120 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

1090 خانم شیما رستگار دارای شناسنامه شماره 1271651866 به شرح دادخواست 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  از  به کالسۀ 2876/93ح10 
توضیح داده که شادروان جمیله حاتمی بشناسنامه 2146 در تاریخ 93/5/18 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک دختر 
و مادر:1- شیما رستگار ش.ش 1271651866)فرزند( 2- کوچک جان یاوری ش.ش 
7 )مادر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:15122 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

1091 کالسه:1230/93ش9 به موجب رای شماره 523 تاریخ 93/4/3 شعبه نهم شورای 
کامیابی  حمید  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل 
 11/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به  غالمعلی  فرزند 
ریال بابت وجه چک به شماره 102124 مورخ 91/11/15 و مبلغ 432/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )91/11/15( 
لغایت زمان اجرای حکم در حق محکوم له محسن کریمی فرزند محمدعلی به نشانی 
صاحب  ذاکری-ساختمان  دکتر  داروخانه  25آبان-جنب  کاوه-چهارراه  اصفهان-خ 
الزمان-طبقه اول-واحد سوم و همچنین مبلغ نیم عشر بابت حق االجرا. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:15236 شعبه 

نهم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

7 شورای  93/3/26 حوزه  تاریخ   446 رای شماره  موجب  به  1092 کالسه:1857/92 
به  زارعین  علیه جعفر  است محکوم  یافته  قطعیت  که  اصفهان  اختالف شهرستان  حل 
اصل  بابت  ریال   20/350/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی 
نشر  هزینه  پرداخت  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   126/000 مبلغ  پرداخت  و  خواسته 
لغایت   92/12/4 دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  و خسارت  تعرفه  طبق  آگهی 
به نشانی خیابان زینبیه-دارک- له محسن کریمی  تاریخ اجرای حکم در حق محکوم 
اجرای  قانون   34 ماده  اجرایی.  عشر  نیم  پرداخت  و  رخشان  خانگی  لوازم  فروشگاه 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:15237

شعبه هفتم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان



اخبار کوتاهیادداشت

امکانات عالی اینچئون برای تمرین 
ووشوکاران 

حسین اوجاقی  سرمربی تیم ملی ووشو 
ایران ، با اشاره به آغاز تمرینات تکنیکی 
تیم ملی ووشو در اینچئون کر ه جنوبی، 
ضمن بیان مطل��ب فوق اظه��ار کرد: 
خوش��بختانه امکانات تمرینی خوبی 
در این دوره از بازی ها برای ووشوکاران 
فراهم شده است. مثل آکادمی ووشوی 
تهران، سکو و محل مخصوصی برای تمرین تالوکاران تعبیه شده 
و از روز سه ش��نبه تمرینات فنی و تکنیکی خود را آغاز کرده ایم.

وی افزود: تالوکاران زیر نظر کادر فنی خود تمرینات خوبی انجام 
داده اند و خوشحالیم ساعت خوبی برای تمرین ورزشکاران در نظر 
گرفته شده است. طبق برنامه ریزی ها، هر سه کشور در یک زمان 
تمرین می کنند و شرایط یکسانی برای همه در نظر گرفته شده 
است.سرمربی تیم ملی ووش��و ایران همچنین خاطرنشان کرد: 
امیدواریم ووش��وکاران در این چند روز تا آغاز بازی های آسیایی 
آس��یب نبینند و موفق ش��وند حاصل ماه ها زحمات خود و کادر 

فنی را ببینند.

بی پولی یقه آبی ها را می گیرد
اس��تقالل روزهای آرامتری را نسبت به 
پرسپولیس س��پری می کند اما برخی 
مصاحبه ها و شایعات حکایت از اعتراض 
زیر پوستی بازیکنان این تیم دارد که اگر 
به موقع به این موارد رسیدگی نشود این 
تیم هم بامش��کالتی مواجه می ش��ود.

محمد قاضی که به باشگاه استقالل رفته 
بود تا پیش قسط پول اولش را در زمان فرا رسیدن قسط دوم بگیرد، 
وقتی از باش��گاه بیرون آمد اخم هایش درهم ب��ود و آرام و بدون 
مصاحبه خاصی باشگاه را ترک کرد، درست در همین لحظات بود 
که برخی در راهروهای باش��گاه اس��تقالل اع��الم کردند بعضی 
بازیکنان مصدوم هم که مدام خود را ب��ه مصدومیت می زنند به 

خاطرعدم پرداخت قسط اول است آن هم در موعد قسط دوم!
اینکه این اخبار درست است یا نه بماند برای وقتی دیگر اما حرف 
های افشارزاده و نظری در مورد اینکه "استقالل مشکل مالی دارد و 
همیشه هم داشته و حاال اتفاق جدیدی نیفتاده" جای پرسش های 
زیادی باقی می گذارد.ملی پوشان استقالل آماده نیستند. آیا عدم 
آمادگی آنها به همین دلیل است که قسط اولشان پرداخت نشده 
است؟ اگر چنین باشد باید بگوییم در استقالل هم اتفاقاتی در راه 
است. شاید اعتراضات زیرپوستی در استقالل و مصدومیت هایی 

که بوی پول می دهد!

ملی پوش ژیمناستیک:هدفم فینال 
بازی های آسیایی است

ژیمناست اعزامی به بازی های آسیایی 
اینچئ��ون در خرک حلق��ه گفت: امید 
زیادی برای فینالیس��ت شدن دارم، اما 
قول مدال نمی دهم.محمدرضا حمیدی 
، در ارزیاب��ی از عملکرد خ��ود که برای 
نخستین بار بازی های آسیایی را تجربه 
می کند، افزود: چون برای نخستین بار به 
چنین رویداد مهمی اعزام می ش��وم اوایل تا حدودی اس��ترس و 
اضطراب داشتم، اما با انجام تمرینات فشرده در کنار افراد باتجربه 
و به ویژه پس از حضور در اردوی اوکراین تا 80 درصد استرس��م 
کاهش پیدا کرده و به این خودباوری رسیدم که بهترین اجرا را در 
کره جنوبی برابر حریفانم داش��ته باش��م.وی افزود: ژیمناستیک 
برخالف سایر رشته های ورزشی، رشته ای است که تا دقیقه 90 
قابل پیش بینی نیست. بنابراین از هم اکنون نمی توانم ادعا کنم که 
در اینچئون می توانم بهترین عملکرد را داشته باشم یا خیر، اما به 
هر حال برای راهیابی به فینال از هیچ تالشی کوتاهی نخواهم کرد.

 محرومیت 23 فوتبالیست
 و جایگزینی نفرات جدید

مصطفی ش��هبازی ، در م��ورد آخرین 
وضعیت بازیکنانی که کارت معافیت شان 
باطل شده، ضمن بیان مطلب فوق گفت: 
آن دسته از این نفرات که عضو تیم های 
لی��گ برت��ری هس��تند، از ای��ن هفته 
نمی توانند تیم های خود را در مسابقات 
لیگ همراهی کنند.وی اضافه کرد: سایر 
بازیکنان که عضو تیم های دسته اولی یا دسته های پائین تر هستند، 
هم نمی توانند در مس��ابقات جام حذفی و رقابت های آینده این 
تیم ها به میدان بروند. مسئول نقل و انتقاالت لیگ برتر در مورد 
اینکه تکلیف باشگاه هایی که بازیکنان خود را بدین شکل از دست 
می دهند، چیس��ت؟، اف��زود: باش��گاه هایی ک��ه کارت معافیت  
بازیکنانش��ان باطل ش��ده می توانند به جای این نفرات، بازیکن 
جدیدی را به خدمت بگیرند.شهبازی همچنین در خصوص خبر 
باطل شده کارت معافیت حسین ماهینی هم گفت: نام 23 بازیکن 
که کارت معافیت شان باطل شده به سازمان لیگ اعالم شده است 

اما نام حسین ماهینی در بین این بازیکنان نیست.

جهانبخش: می توانیم در جام ملت ها 
موفق شویم

علیرضا جهانبخش، مهاجم ایرانی نایمخن در زمان نقل و انتقاالت 
تابستانی از چند تیم پیشنهاد داش��ت ولی در نهایت در نایمخن 
ماند او در گفت وگ��و با پایگاه اینترنت��ی gelderlander هلند 
گفت: ایران یکی از مدعیان قهرمانی جام ملت های آسیا محسوب 
می شود. ما یکی از بهترین تیم ها در آسیا هستیم و می توانیم در 
این تورنمنت به موفقیت برس��یم. انتظارات زیادی از تیم ما برای 
موفقیت در جام ملت های آسیا وجود دارد و تالش خواهیم کرد به 

نتیجه خوبی دست یابیم.
مهاجم تیم ملی ایران درباره عملکرد ایران در جام جهانی برزیل نیز 
گفت:واقعا در هر سه دیدار خود به خوبی بازی کردیم و در بازی با 
آرژانتین در دقیقه پایانی دروازه مان باز شد که آن هم با گل مسی 

بود که موفق شد در وقت  اضافه دروازه ما را باز کند. 

6
صعود کوهنوردان جانباز قطع عضو و نابینا به قله دماوند

جمعی 9نفره از ورزشکاران جانباز قطع عضو و نابینای عرصه دفاع مقدس ایران موفق شدند 
به قله 5671 متری دماوند صعود کنند.این صعود به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس 
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سپاهان- صبای قم؛
ساعت ۱۸:3۰

دوئل نیمکت های لرزان  
گسترش فوالد- ذوب آهن

امروز پنج ش��نبه در اولین دیداری که فرکی روی نیمکت س��پاهان 
می نشیند این تیم به مصاف صبای قم خواهد رفت.

در چارچوب رقابت های هفته نهم لیگ برتر فوتبال عصر امروز از ساعت 
18:30 ورزشگاه فوالدشهر میزبان دیدار تیم های سپاهان و صبای قم 
خواهد بود. سپاهان که هفته گذشته پس از ۴ هفته ناکامی باالخره رنگ 
پیروزی را دید در حالی برابر تیم صمد مرفاوی قرار می گیرد که در 3 
دیدار گذشته خود در ورزشگاه فوالدشهر رنگ پیروزی را ندیده است 
و شاگردان فرکی در تیم اصفهانی امیدوارند با سومین پیروزی خانگی 
فصل خود اختالفشان را با تراکتورسازی و استقالل کمتر کنند.در سوی 
دیگر صبای قم قرار دارد که هفته گذش��ته در خانه مغلوب استقالل 
خوزستانی ش��د که تا قبل از آن دیدار رنگ برد را در لیگ چهاردهم 
ندیده بود. آنها قطعاً با هدف جبران شکس��ت هفته گذشته و احتماالً 

برای کسب حداقل امتیاز به اصفهان می آیند.

در چارچوب رقابت های هفته نهم لیگ برتر فوتبال تیم فوتبال ذوب 
آهن از ساعت 17فردا جمعه در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز به مصاف 
گسترش فوالد می رود. شاگردان یحیی گل محمدی که هفته گذشته 
باالخره اولین پی��روزی خ��ود را در لیگ چهاردهم جش��ن گرفتند 
امیدوارند با حفظ این روند از رتبه ه��ای پایینی جدول فاصله بگیرند 
هرچند گسترش فوالد پس از شکست دقیقه 9۴ هفته گذشته در خانه 
فوالد خوزستان با انگیزه فراوان برای کسب 3 امتیاز به دیدار ذوب آهن 
می آید.با توجه به نتایجی که ذوب آهن و گسترش فوالد تا این مقطع 
از فصل گرفته اند یحی��ی گل محمدی و مهدی تارت��ار هر دو جایگاه 
محکمی در تیم های خود ندارند. هرچند جایگاه گل محمدی با پیروزی 
هفته گذشته برابر پیکان محکم تر از تارتار است اما هریک در صورت 
 شکست در این بازی یک گام دیگر به درهای خروجی باشگاه نزدیک 

می شوند. 

بعد از ۴ سال، دیگر باید من را شناخته باشید!

کی روش: امیدوارم با باشگاه ها و مربیان متحد شویم
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سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: در تمام دنیا فوتبال 
را از نظر نتایج بررسی می کنند ولی ما نباید کسب نتایج را از 
نظر ارقام نگاه کنیم، چون نتایج فقط اعداد و ارقام نیست. قبل 
از جام جهانی روند آماده سازی خوبی را طی  کردیم و با یک 
عملکرد ثابت و خوب مقابل سه نماینده از قاره های مختلف 

جهان قرار گرفتیم.
کارلوس کی روش پس از امضای قرارداد خود با فدراس��یون 
فوتبال ایران اظهار داش��ت: مراتب تقدیر و تش��کر خودم را 
به خاطر اعتماد دوباره ه��واداران فوتبال ایران به همه مردم 
ایران اعالم می کنم و از همه آنها متشکر هستم. از بازیکنان 
و ملی پوش��ان ایران نیز به خاطر ابراز عالقه و اعتماد از طرق 
خصوصی و به خاطر ابراز اعتمادشان نسبت به من از طریق 
صحبت های عمومی و همین طور از اصحاب رسانه به خاطر 
تمامی حمایت ها و زحماتی که در این مدت کشیدند، تشکر 

می کنم. 
وی ضمن تش��کر از علی کفاش��یان و اعضای هیأت رئیسه 
فدراسیون فوتبال افزود: از کفاشیان به خاطر اعتماد دوباره، 
تش��کر می کنم و امیدوارم باعث غرورآفرینی ملت ایران در 
این برهه جدید باشم. کاری که ما در سه سال و نیم گذشته 
داشتیم، آسان نبود. دستاوردی که حاصل شد آسان به دست 
نیامد و امیدوارم در این چرخه جدید که می خواهیم کار کنیم 
حمایت های الزم را داشته باشیم تا بتوانیم باعث سربلندی و 

غرور مردم و فوتبال دوستان ایران باشیم. 
کی روش گف��ت: امیدوارم بتوانیم با اتح��اد کامل که بین ما 
صورت می گیرد موفق باش��یم. امیدوارم باشگاه ها، مربیان 
و همه دست به دست هم داده و متحد ش��ویم. اتحادی که 
بین ما و تیم های باش��گاهی و مربیان و بازیکنان و تک تک 
کسانی است که در فوتبال ایران شاغل هستند. امیدوارم با 
این اتحاد بتوانیم در اولین پروژه  خود که جام ملت های آسیا 
و رقابت کردن با تیم های چون قطر و بحرین و امارات است، 

موفق باشیم. 
ک��ی روش در پاس��خ ب��ه س��والی در خصوص دس��تیاران 
ایرانی اش اضاف��ه کرد: ای��ن موضوع نیاز ب��ه صحبت های 
 تکمیلی م��ن و رئی��س فدراس��یون فوتب��ال دارد و ما باید 
در این باره صحبت کنیم. ما شرایط را بررسی خواهیم کرد 
تا به نتیجه نهایی برسیم. در مجموع می توانم بگویم انتخاب 
دستیاران ایرانی من کاماًل طبق توافق و تفاهم من و رئیس 

فدراسیون خواهد بود. 

کی روش در پاسخ به این سوال که اعتقاد داشت 
صعود از گروه در جام جهانی نوعی پیشرفت محسوب می شود 
اما در جام جهانی از گروهمان صعود نکردیم، اظهار داشت: 
در تمام دنیا فوتبال را از نظر نتایج بررسی می کنند. ما باید 
کسب نتایج را از نظر ارقام نگاه نکنیم، چون نتایج فقط اعداد 
و ارقام نیس��ت. قبل از جام جهانی روند آماده سازی خوبی را 
طی  کردیم و با یک عملکرد ثابت و خوب مقابل سه نماینده از 
قاره های مختلف جهان قرار گرفتیم. وی در پاسخ به این سوال 
که آیا اکنون موفقیت در جام ملت های آسیا هدفش است یا 
موفقیت در جام جهانی، گفت: فکر می کنم بعد از ۴ س��ال، 
دیگر باید من را بشناسید. نوع مربیگری ام به گونه ای نیست 
که بخواهم وعده بدهم. کاری که ما می کنیم و کاری که دوباره 
باید سعی کنیم، انجام دهیم این اس��ت که با تعهد دوباره و 
سخت کوشی تالش کنیم به اهداف مان برسیم. حرفی که بعد 
از جام جهانی گفتم این بود که اگر بتوانیم یک برنامه خوب 
و مدون را آماده کنیم، توانایی این را داریم که با کسب مدال 
به جام ملت های آسیا پایان دهیم. هدف اول ما این است که 
برنامه آماده سازی خوبی داشته و بتوانیم با افتخار و غرور برای 
مردم ایران در جام ملت های آسیا شرکت کنیم. هدف دوم ما 
بسیار شفاف و ساده بوده و باید بازی بعدی مان را برنده باشیم 
و طبیعتاً هدف دوم ما صعود به جام جهانی 2018 است. وقتی 
به این مهم دست پیدا کردیم، به فکر صعود هم خواهیم بود. 

باشگاه ریشه داروپرطرفدارسپاهان 
که در هفته های آغازین لیگ برتر 
کشور )جام خلیج فارس(با وجود 
بازیکنان خوبی که در اختیار داش��ت دچار 
بحران و حوادث ریز و درش��تی شد و نتایج 
حاصله مسئوالن باشگاه را آزرده خاطر کرد.

این تیم نامدار که عنوان چهار دوره قهرمانی 
در لی��گ برت��ر و چه��ار دوره قهرمان��ی در 
مسابقات جام حذفی کشور و نایب قهرمانی 
جام باش��گاه های برتر آسیا)س��ال 2007( 
رادرکارنام��ه درخش��ان خ��ود دارد پس از 
باخت دورازانتظار و بحث برانگیز سه بر صفر 
مقابل تی��م نفت تهران و نتای��ج ضعیفی که 
در7هفته لیگ داش��ت سبب گردید تا دچار 
بحران ش��ود وکرانچارکه زیرفشارسنگین و 
آماج حمالت تند تاب تحمل نداش��ت و به 
لحاظ پاره ای مشکالتی که بعدازظهر باخت 
گریبانگیرش شده بود تصمیم به کناره گیری 
گرفت و اس��تعفای خود را تس��لیم باشگاه 
نمود تا اعض��ای هیئت مدی��ره و مدیرعامل 
باشگاه پس از چند نشست و رایزنی های به 
عمل آمده دس��ت به تغییراتی در این حوزه 
بزنند و حس��ین فرکی یک��ی از چهره های 
نامدار و موفق مربیگری فوتبال کشورمان در 
سال های اخیر که شهره است به مربی اخالق 
مدارومنضبط و پایبند به اص��ول اخالقی و 
فرهنگ اسالمی را جایگزین کرانچارنمایند.

با این مقدمه کوتاه و با امید به اینکه حضور 
حس��ین فرکی مربی بااخ��الق در کنارتیم 
سپاهان باعث شودتااین تیم پرآوازه در فضای 
س��الم تروعاری از تن��ش وبارعایت اخالق 
پهلوان��ی و فرهنگ غنی ایرانی بدرخش��د و 
رش��د نماید تادرمیادین بین المللی پشتوانه 
فرهنگ��ی ما بر هم��گان ثابت ش��ود نگاهی 
می افکنیم به گوش��ه هائی از آنچ��ه که در 
نشس��ت خبری مهرزاد خلیلیان مدیرعامل 
باشگاه وحسین فرکی س��رمربی جدید تیم 

فوتبال سپاهان مطرح شد.
 مدیریت با مثلث فرهنگ،سیاس�ت و 

اقتصاد
 در این نشس��ت پ��س از ت��الوت آیاتی از 
قرآن مجیدوتجلیل از خان��م مریم قهرمان، 
مسعود افشاری  وهاش��م میرباقری سه تن 
از خبرنگاران ورزشی نویس که در جشنواره 
مطبوعات و رس��انه های خبری اصفهان به 
عنوان نفرات برت��ر مقاله نویس��ی پیرامون 
باشگاه سپاهان انتخاب و معرفی شده بودند، 
دکتر خلیلیان مدیرعامل باش��گاه سپاهان 
ضمن قدردانی از قشر زحمتکش خبرنگاران 

ورزشی نویس که س��عی در انعکاس خبرها 
تحت هر ش��رایط ج��وی دارند وباعش��ق و 
عالق��ه واف��ری پیگی��ر رویدادها هس��تند 
ودرجه��ت مناف��ع و مصالح ورزش اس��تان 
و باش��گاه های اصفه��ان گام برم��ی دارنده 
به س��ئوال خبرنگارماکه پرس��یده بود برای 
زنده نگاه داشتن ش��عائر فرهنگی در عرصه 
ورزش چه اقداماتی ص��ورت می گیرد اظهار 
داش��ت : بای��د واقع بین ب��ود، چراکه عوض 
کردن فرهنگ یک جامعه کار سختی است 
سخت ترازآن فرهنگ سازی اس��ت و ما در 
حوزه ه��واداران حداقل به 25س��ال زمان و 
برنامه ریزی نیاز داریم تا فرهنگ دلخواهمان 
را پیاده کنیم.مدیرعامل باش��گاه س��پاهان 
سپس به جایگاه اس��طوره های ورزش اشاره 
کرد و گفت: حسین فرکی یکی از چهره های 
تابناک ورزش کشورمان است و من معتقدم 
بای��د از اس��طوره های ورزش تجلیل کنیم 
 نه اینکه نابودش��ان س��ازیم. دکتر خلیلیان

 افزود :کرانچ��ار مرب��ی ایرانی نب��ود اما به 
ورزش ما خدمت زی��ادی کرد ل��ذا وظیفه 
داری��م از چنین ش��خصیتی نی��ز تقدیر به 
عمل آوری��م گرچه م��ا در تجلی��ل از آقای 
کرانچ��ار حداقل  تالش��مان را کردی��م 
لیک��ن ب��ا بازتاب ه��ای گوناگون��ی مواجه 
 ش��دیم ک��ه قض��اوت را ب��ه م��ردم واگذار 

می کنیم.
مدیرعامل باش��گاه س��پاهان با بیان اینکه 
همه  شما با ش��خصیت فرکی آشنایی دارید 
گفت: وقتی ایش��ان از من پرس��یدند که آیا 
کرانچار خ��ودش رفت یا مس��ئله ای وجود 
داش��ت نش��ان داد که دارای چه شخصیت 

بارزی است،خلیلیان افزود: ما وارث باشگاه 
60 ساله  سپاهانیم و مصالح باشگاه رادرنظر 
داریم وباید اعتراف کنم ک��ه از بین 5گزینه 
حسین فرکی را برگزیدیم چرا که تمام هم و 
غم ما آسیایی شدن تیم سپاهان است و می 
خواهیم که ب��ار دیگر این تیم به مس��ابقات 
آس��یایی راه پیداکند وافتخارات گذش��ته 
راتکرار نماید.وی تصری��ح کرد چرا ما نباید 
فینالیس��ت بازی های آس��یایی باشیم،چرا 

فینال آسیا را 2تیم عربی باید برگزار کنند
وی سپس به 6بازیکنی که از باشگاه سپاهان 
 به ب��ازی های اینچ��ون کره  جنوب��ی اعزام

 شده اند اش��اره کرد و ابراز خوشحالی نمود 
 که پ��س از 2س��ال دوری تیم هندب��ال از

 رقاب��ت ه��ا ،امس��ال مج��ددا ب��ا ترکیبی 
 خ��وب وب��ا ق��درت ب��ه می��دان خواه��د

 رفت.
خلیلیان اف��زود: س��پاهان در گذش��ته در 
17رشته ورزشی فعالیت داشته اما در حال 
حاضر با همه  تالش��ی که به عم��ل آوردیم 
عالوه بر فوتبال تیم های هندبال،دوچرخه 
س��واری، کاراته، واترپلو و تیران��دازی را در 
 رقابت های لیگ کش��وری شرکت داده ایم.

مدیر عامل باش��گاه س��پاهان ب��ار دیگر در 
ارتباط با فرهنگ س��ازی در ورزش س��خن 
گفت و اف��زود : در مش��هد مقدس ش��اهد 
بودم ک��ه بی��ش از۴00هوادار س��پاهان در 
کمال مظلومی��ت به ورزش��گاه راه یافتند و 
در نهایت آرامش به تشویق تیم محبوبشان 
پرداختند که س��خت مرا تح��ت تاثیر قرار 
داد و ل��ذت بردم.دکتر خلیلی��ان در همین 
راس��تا اضافه نمود:با تعاملی که با مسئوالن 

باش��گاه تراکتورس��ازی تبری��ز داش��تیم 
طی دو ماه آینده دفتر مش��ترک س��پاهان 
اصفه��ان و تراکت��ور س��ازی تبریزدرتهران 
گش��ایش می یابد تا بتوانیم با تغییراتی که 
در حوزه  هیئت مدیره  کان��ون هواداران به 
عمل م��ی آوریم  مس��ائل فرهنگی را بیش 
از گذشته مدنظر داش��ته و مورد توجه قرار 
دهیم.وی در خصوص کادر فنی و بازیکنان 
توضیحاتی داد و افزود: ما اختیار تام به س��ر 
مربی تیم داده ایم ت��ا در خصوص کادر فنی 
و بازیکنان تصمیم گیری کند اما نتیجه هم 
می خواهیم.مدیر عامل باش��گاه س��پاهان 
تصریح کرد:ک��ه کار ما نظ��ارت ،حمایت و 
پیگیری اس��ت نه دخالت در امور کادر فنی. 
وی در پایان به سؤاالت مطروحه در ارتباط 
با رفتن کرانچ��ار و تناقض گوی��ی پیرامون 
 جدا ش��دن کرانچار پاس��خ داد و سپس به

  بس��تر س��ازی برای پیشرفت اش��اره کردو 
گفت :برای پیش��رفت کردن نیاز به سخت 

افزار و ادم های کارشناس و خبره 
داریم.

دکتر خلیلیان با تش��کر از همکاری مدیران 
صدا و س��یما بحث حق پخ��ش تلویزیونی 
را پیش کش��ید و اضافه کرد : متاس��فانه در 
2 سال گذش��ته دومیلیاردوششصد میلیون 
توم��ان وام با س��ود  26/5درصد داش��تیم 
که خوش��بختانه تماما باز پرداخت گردید.

لذاقول می دهم در سال های آینده شرایط 
بهت��ری را از نظ��ر مالی فراه��م کنیم.مدیر 
عامل باش��گاه س��پاهان از محرم نویدکیا به 
خوبی ی��اد کرد و ب��ه عنوان ی��ک بازیکن با 
اخالق،متعهد و متعصب س��پاهان نام برد و 
گفت گذش��ت را باید از نویدکیا آموخت که 
با توجه به مس��ائل مالی باش��گاه حاضر شد 
30درصد از قراردادش را به  باشگاه ببخشد.

در پایان خلیلیان به مسئله  دیپورت بازیکن 
کامرونی اش��اره ک��رد و گفت با مش��کالت 
فراوان و تالش هایی که از س��وی باش��گاه 
به عم��ل آم��د موفق ش��دیم ای��ن بازیکن 
کامرونی را ازبند دیپورت رهایی بخش��یده 
 وبه اصفهان بیاوریم ت��ا در تیم جای گیرد. 

در این نشس��ت خبری که 2ساعت به طول 
انجامید حس��ین فرکی سر مربی جدید تیم 
سپاهان در کمال آرامش و متانت به سؤاالت 
خبرنگاران پاس��خ داد و گف��ت امیدوارم در 
چرخه ای که پیش رو داریم با حمایت همه 
جانبه  هواداران متعصب سپاهان و همیاری 
و همکاری مقامات مسئول و همت و همدلی 
بیش��تر بازیکنان بتوانیم ب��ار دیگر روزهای 
درخش��ان تیم س��پاهان را تکرار کنیم و در 
جایگاهی که شایسته نام سپاهان است قرار 
بگیریم ، وی افزود: هنر یک س��ر مربی این 
اس��ت که از همه نظرخواهی به عمل بیاورد 

و روش هایی را اتخاذ کند ک��ه ازروی عقل 
و تدبیر و مشورت باش��د، فرکی  با اشاره به 
قهرمانی تیم امید در س��ال 2002 بوس��ان 
گفت :ب��رای اولین ب��ار مقابل تی��م ویتنام 

متحم��ل باخت��ی 
شدیم که متاسفانه 
و  ذه��ن  از  دور 
انتظ��ار ب��ود.وی 
تصریح ک��رد: یک 
بخش این باخت به 
بازیکن��ان و بخش 
دیگر به کادر فنی 
ربط پیدا می کند 
ک��ه ب��ه نظ��ر می 
رس��د خوب عمل 
نکردند ودر نهایت 
سبب گردیدتا ۴بر 
1 ب��ازی اول خود 
در مس��ابقات  را 
آس��یایی ب��ه تیم 
ویتنام واگذار کنند.

 فرکی درپاسخ به سئوال یکی ازخبرنگاران 
که پرس��ید بعد از7 بازی چراحاضر ش��دید 
س��رمربیگری س��پاهان رابپذیریدگف��ت 
:س��پاهان تیم بزرگی اس��ت وم��ن افتخار 
می کنم به س��پاهان پیوس��ته ام ، من برای 
تجدید قهرمانی سپاهان آمده ام وامیدوارم 
مانند تی��م ف��والد خوزس��تان ، س��پاهان 
را قهرمان کنم ،س��رمربی جدید س��پاهان 
تصریح کرد: کمترکس��ی باور داش��ت تیم 
فوالد با ش��رایطی که داش��ت قهرمان شود 
امادیدید که دریک میدان سخت تر از گذشته 
قهرمان ش��دیم، البته به خاطر داشته باشیم 
که زیبائی های فوتبال درهمین است وفوتبال 
جذابیت های خ��اص خ��ودش رادارد ونمی 
ش��ود نتایج را درفوتبال پیش بین��ی کرد اما 
باتکیه ب��ه لطف اله��ی امیدواریم امس��ال به 
 افتخارات سپاهان یک قهرمانی دیگر را اضافه

 کنیم.
حسین فرکی س��رمربی س��پاهان با اشاره به 
مشکالت تیمی و ضعف درهافبک میانی ودفاع 
چپ گفت :خوشبختانه با بازگشت احسان حاج 
صفی تاحدودی مش��کل پست هافبک میانی 
حل ش��ده اما مامحکوم هس��تیم درهافبک 
دفاعی هم تغییراتی را متحمل ش��ویم ، البته 
این راهم بگویم که از ابتدا به دنبال عذروبهانه 
نیس��تم که تیم را آقای کرانچاربسته وغیره، 
من باهمین شرایط قبول مسئولیت کرده ام 
وهیچ نگرانی هم ن��دارم وامیدوارم با همین 
ش��رایط وسیس��تم کاررادنبال کنم تاموفق 
شوم ضمن اینکه تمامی بازیکنانی که با نظر 
آقای کرانچار درتیم قرارگرفته اند مورد تایید 

من هم هستند.

مدیرعامل باشگاه فوالدسپاهان

چرا ما نباید فینالیست بازی های آسیایی باشیم؟!
اصغر 
قلندری

 ما وارث باشگاه 
6۰ ساله  سپاهانیم 

و مصالح باشگاه 
رادرنظر داریم 

وباید اعتراف کنم 
که از بین 5گزینه 

حسین فرکی را 
برگزیدیم

س: ایمنا
]عک



روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1404 |پنجشنبه  27  شهریور 1393 | 22 ذی القعده    1435

7
                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    

1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آرا
923 شماره:103/93/1039/58-1393/5/29 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده13آیین 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
اراضی وساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعییت  تعیین  هیات موضوع  آراء صادره  برابر 
وبالمعارض  مالکانه  تصرفات  وبیدگل  آران  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک 
محل تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1ـ رای شماره 1928هیات: آقای زهره سعدآبادی آرانی  فرزندعلی به شماره شناسنامه 
414 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 96/76مترمربع پالک 2147فرعی از2638 

اصلی واقع  احمدآباد بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل  
2ـ رای شماره1929 هیات:آقای تقی رحمتی آرانی فرزند علی بشماره شناسنامه 41726 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 112/30 مترمربع پالک 2148فرعی 2638اصلی 

واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل  
بشماره  رمضانعلی  فرزند  آرانی  زاده  سیفی  زهرا  2077هیات:خانم  شماره  رای   -3
پالک  مترمربع   109/98 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  10162در  شناسنامه 

2162فرعي 2638اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
4ـ رای شماره 2076 هیات:آقای احسان قامتی آرانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 
791در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 122/52مترمربع پالک 2163 فرعی از 2638 

اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
شماره  اله  سیف  فرزند  آرانی  زاده  دشتبان  مجتبی  2276هیات:آقای  شماره  رای   -5
شناسنامه 1307در شش دانگ یک باب خانه به مساحت114مترمربع پالک 2176 فرعی 

2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  فرزندعباس  آرانی  افشان   بذر  محمد  علی  آقای  2275هیات:  شماره  رای  6ـ 
پالک  مترمربع   434/5 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  شناسنامه7106 

2177فرعی از 2638اصلی واقع در احمدآباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  فرزند رمضانعلی  آرانی  زاده  زهرا سیفی  خانم  هیات:   2280 رای شماره  7ـ 
شناسنامه 10162 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 103/92 مترمربع پالک2178 

فرعی 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  علی  جعفر  فرزند  آرانی  زاده  سیفی  فاطمه  2279هیات:خانم  شماره  رای  8ـ 
پالک  مترمربع   101/20 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   286 شناسنامه 
2179فرعی مفروزو مجزی شده از 2638اصلی واقع در احمدآباد بخش3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل
9ـ رای شماره 1346هیات:آقای احمد مهلکی آرانی فرزند حسن شماره شناسنامه 204 
وخانم عذری سعد آبادی آرانی فرزند حبیب اله شماره شناسنامه 78)بالمناصفه( در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 219/40 مترمربع پالک1315فرعی مجزی شده از 

235 فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
شماره  به  یحیی  فرزند  آرانی  فخرالدین  لقا  مه  11048هیات:آقای   شماره   رای  10ـ 
شناسنامه 201 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 185مترمربع پالک 1342 فرعی 
مفروزومجزی  شده از387فرعی 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل.
11-رای شماره 2301 هیات:آقای قربانعلی خانی آرانی فرزند محمد بشماره شناسنامه 
221 وخانم زهرا ابوالحسنی آرانی فرزند عبداله شماره شناسنامه 8883 )بالمناصفه( 
در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 49/25 مترمربع پالک 1362فرعی مجزی شده 

از235فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
12-رای شماره 10623 هیات: آقای نوراله نعمت الهی آرانی  فرزند علی آقا بشماره 
پالک  152/55مترمربع  مساحت   به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   442 شناسنامه 
1379فرعی  235 فرعی از 2640اصلی واقع آران دشت بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  حسین  فرزند  آرانی  زاده  ئی  آقا  مجتبی  هیات:آقای   1319 شماره  رای   -13
شناسنامه 267 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 177/75 مترمربع پالک1380 
فرعی مجزی شده از 342 فرعی از 2640 اصلی واقع درآران دشت بخش 3حوزه ثبتی 

آران وبیدگل
حسینعلی  فرزند  آرانی  بیکی  چراغ  محمد  هیات:آقای   2297 شماره  رای   -14
شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  نیا   معتمد  فهیمه  خانم  و   1244 شناسنامه  بشماره 
9-00369-619)بالمناصفه( شش دانگ یک باب خانه به مساحت 142/90 مترمربع پالک 
شماره980 فرعی مجزی شده از 340 فرعی از 2645  اصلی واقع در وشاد  بخش 3 

حوزه ثبتی آران وبیدگل
شناسنامه  بشماره  جعفر  فرزند  آرانی  هدائی  کبری  رای شماره1016هیات:خانم   -15
5-003713-619 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 84/01مترمربع پالک شماره 
998 فرعی مجزی شده از 322 فرعی از 2645اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل خریداری عادی مع الواسطه از عباسعلی خان صالح)مالک رسمی( 
بشماره  فرزندمختار  آرانی   کمال  رضا  محمد  1015هیات:آقای  شماره  16-رای 
شناسنامه 6-000432-619 شش دانگ یک باب خانه به مساحت91/11مترمربع پالک 
999فرعی مجزی سده از 322 فرعی از 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3حوزه ثبتی 

آران وبیدگل خریداری عادی مع الواسطه از عباسعلی خان صالح)مالک رسمی(
بشماره  فرزندجواد  آرانی    بلندی  ابوالفضل  :آقای   2292هیات  شماره  رای   -17
پالک  مترمربع   155/54 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   11715 شناسنامه 
4762فرعی مجزی شده از 205فرعی از 2840اصلی واقع درریگستان دیمکار بخش 3 

حوزه ثبتی آران وبیدگل.
18- رای شماره2296هیات: آقای سید مرتضی شیروانی فرزندعلی بشماره شناسنامه 
8706 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 86/62مترمربع پالک شماره 4767فرعی 
ثبتی  از 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3حوزه  از85 فرعی  مجزی شده 

آران وبیدگل
علی  سید  فرزند  آبادی  نوش  بنائی  محمد  سید  2262هیات:آقای  شماره  رای   -19
مترمربع   178/55 به مساحت  خانه  باب  یک  دانگ  در شش  اکبربشماره شناسنامه23 
آران  ثبتی  حوزه   4 بخش  آباد  نوش  آباد  درغیاث  واقع  43اصلی  از  413فرعی  پالک 

وبیدگل.
فرزندجوادبشماره  آبادی  نوش  زواری  ابوالفضل  آقای  شماره2263هیات:  رای   -20
شناسنامه 9-000319-125در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 170مترمربع  پالک 
شماره 414فرعی مجزی شده از 43اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش 4حوزه 

ثبتی آران وبیدگل.
شناسنامه  بشماره  فرزندعلینقی  فر  افضلی  محمد  2269هیات:اقای  شماره  رای   -21
شناسنامه51  شماره  حسین  فرزند  آبادی  نوش  کبریائی  معصومه  وخانم   17247
شماره  پالک  مترمربع   108 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  )بالمناصفه( 
آباد بخش  آباد نوش  از 8اصلی واقع در معین  از 318 فرعی  331فرعی مجزی شده 

2ثبتی آران وبیدگل
22ـ رای شماره  2081هیات:آقای حسین سعدآبادی مقدم فرزندعلی شماره شناسنامه 
46 وخانم راضیه شاطریان  بیدگلی فرزند مندعلی  شماره شناسنامه 6187)بالمناصفه( 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت164/20مترمربع پالک 2092فرعی از 3اصلی 

واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  فرزندغالمرضا  بیدگلی  عارضی  علیرضا  2273هیات:آقای  شماره  23-رای 
شناسنامه  شماره  احمد  فرزند  بیدگلی  چتری  معصومه  وخانم   131 شناسنامه 
به مساحت 146/30مترمربع پالک  باب ساختمان  7697)بالمناصفه(در شش دانگ یک 
2099 فرعی  مجزی شده از 456 فرعی از3اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل
بشماره  فرزند محمدعلی  بیدگلی  بابائی  24-رای شماره 2867هیات:آقای محمد جواد 
 2105 پالک  162مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   8670 شناسنامه 
فرعی مجزی شده  از647و127فرعی از 3 اصلی واقع در معین آباد بخش 3حوزه ثبتی 

آران وبیدگل
بشماره  فرزندحسین  اکبری  علی  حاجی  اصغر  شماره2864هیات:آقای  رای   -25
شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  بیدگلی  عربی  منیره  خانم  و   397 شناسنامه 
1-012042-125)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  106/75مترمربع 

پالک 2106فرعی از 3 اصلی واقع درمعین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
آقابشماره  اکبر  فرزند  بیدگلی  مجیدی  محمود  هیات:آقای   2098 شماره  رای   -26
 18 شناسنامه  شماره  ماشااله  سید  فرزند  بیدگلی  سید  منیره  وخانم   101 شناسنامه 
)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 301/44 مترمربع  پالک شماره10 

فرعی 286 اصلی واقع دراماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  فرزندحسن  بیدگلی  موخر  مقنی  مهدی  آقای  2267هیات:  شماره  رای  27ـ 
شناسنامه168 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 96/25 مترمربع پالک 7فرعی 
مجزي شده از2 فرعی وقسمتی از مشاعات از 302  اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه 

ثبتی آران وبیدگل
بشماره  حسن  فرزند  بیدگلی  محقیقیان  فاطمه  آقای  هیات:   2264 شماره  رای  28ـ 
شناسنامه 183 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 223 مترمربع پالک3 فرعی 995 

اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
29ـ رای شماره 650هیات:آقای حبیب اله رضوانیان فرزند شکراله  بشماره شناسنامه 
در  فرزندرضا شماره شناسنامه 421)بالمناصفه(  آرانی  زر  رنگ  هاجر  5189 وخانم 

شش دانگ یک باب خانه به مساحت 225 مترمربع پالک 2فرعی مفروزو مجزی شده از 
1 فرعی از 1073اصلی واقع دراماکن بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

شناسنامه59  اکبرشماره  فرزندعلی  بهروان   محمد  2808هیات:آقای  رای شماره  30ـ 
از  فرعی مجزی شده  به مساحت 183مترمربع پالک21  باب خانه  یک  دانگ  در شش 
5و6و10و16و17و20وقسمتی از مشاعات از 1148 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل.
31ـ رای شماره  326هیات:آقای مهدی نصیری آرانی فرزند حسین به شماره شناسنامه 
100وخانم فاطمه دهنویان آرانی فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه 10080)بالمناصفه(  
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 87مترمربع پالک 12 فرعی مفروزومجزی شده 
از2و4و11وقسمتی از مشاعات از 1328اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران 

وبیدگل.
32- رای شماره2807هیات:آقای حسن حسامی آرانی فرزندعباس بشماره شناسنامه 
199 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  179/48مترمربع پالک 18فرعی مجزی 
دراماکن بخش 3 حوزه  واقع  اصلی  از 2019  فرعی  از مشاعات  از8و9وقسمتی  شده 

ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  اله  فرزندرحمت  آرانی  وجدانیان  ابوذر  هیات:آقای   2080 شماره  رای   -33
پالک  مترمربع   118/75 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   11013 شناسنامه 
آباد  درمسعود  واقع  اصلی  از 2637  فرعی  از 1230  فرعی مجزی شده  شماره7631 

بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  فرزندعباس  اکبرپورآرانی  اله  روح  آقای  2856هیات:  شماره  رای  34ـ 
شناسنامه243 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 135 مترمربع پالک 7647فرعی 
مجزي شده  از1189 فرعی 2637اصلی واقع درمسعود آبادبخش 3حوزه ثبتی آران 

وبیدگل
فرزندحسینعلی  آرانی  باقری  حاجی  ابوالفضل  آقای  هیات:   2852 شماره  رای  35ـ 
بشماره شناسنامه 217  وخانم  اشرف غفور زاده آرانی فرزند محمد شماره شناسنامه 
607)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 357 مترمربع پالک7649  فرعی 
مجزی شده از 1189 فرعی از 2637  اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3حوزه ثبتی 

آران وبیدگل
بشماره  فرزندعباس  خواه  نجات  رضا  محمد  آقای  2856هیات:  شماره  رای   -36
انبار مصالح  به مساحت 584 مترمربع پالک  شناسنامه 488 در شش دانگ یک باب 
4799 فرعی مجزي شده  از163 فرعی 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 

3حوزه ثبتی آران وبیدگل
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1393/06/27 

تاریخ انتشار نوبت دوم:1393/07/12                                 
عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

تاسیس شرکت 
1027 شماره: 93/3343/33/و-93/6/17 آگهی تاسیس شرکت نگین برازنده اردستان 
با مسئولیت محدود خالصه تقاضانامه و شرکت نامه و اساسنامه ومفاد صورت جلسه 
به شناسه  محدود  مسئولیت  با  اردستان  برازنده  نگین  موسس شرکت  عمومی  هیات 
ثبت  به  اداره  این  در   1393/05/23 تاریخ  در   870 با شماره  که   14004313512 ملی 
از حیث امضاهای ذیل ثبت تکمیل شده برای اطالع  رسیده و در تاریخ 1393/06/16 
آگهی می شود: 1-  زیر  به شرح  زاینده رود  نیز روزنامه  و  عموم در روزنامه رسمی 
اساسنامه شرکت مشتمل بر 27 ماده و 1 تبصره و اظهارنامه و شرکت نامه شرکت 
زیر  موضوع  ثبت  که  مقدمه  این  با  موضوع شرکت:   -2 رسید.  تصویب  به  و  امضاء 
از  بازرگانی  انجام کلیه فعالیتهای   – به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد 
قبیل صادرات و واردات-خرید و فروش و تولید و تهیه و توزیع کلیه کاالهای مجاز 
در  شرکت   – کشور  گمرکات  از  کاال  ترخیص  به  مربوط  امور  کلیه  بازرگانی-انجام 
امور خدماتی در زمینه ساختمانی  انجام   – مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی 
غذا  توزیع  و  تهیه  و  تاسیسات  و  اماکن  نظافت   – اجرای فضای سبز  و  و طراحی   –
اخذ وام و   – نهادهای عمومی و سفارشات خصوصی  ادارات دولتی و  جهت پرسنل 
از  پس   – اهداف شرکت  بانکهای دولتی و خصوصی صرفا جهت تحقق  از  تسهیالت 
اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح. 3- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 
پالک56-  – کوچه شهید جونیان   – قیام  خیابان   – اردستان  4- مرکز اصلی شرکت: 
کدپستی 8381719391. 5- سرمایه شرکت: پنج میلیون ریال نقدی که تمامًا پرداخت و 
در اختیار مدیرعامل شرکت قرار گرفته است. 6- موسسین شرکت: آقایان محمد زارعی 
فرزند علی با کدملی 1189829691 و محمدعلی مومن زاده اردستانی فرزند مرتضی 
با کدملی 1189922037. 7- اولین مدیران شرکت: آقای محمد زارعی به سمت رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل و محمدعلی مومن زاده اردستانی به سمت نایب رئیس هیات 
مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 8- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد 

بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادهای عقود اسالمی 
با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.م الف:291 عصاری رئیس 

ثبت اسناد و امالک اردستان 
تاسیس شرکت 

نقش  پایدار  گسترش  شرکت  تاسیس  آگهی  شماره:93/3324/33/و-93/6/13   1028
مفاد  و  اساسنامه  و  نامه  شرکت  و  تقاضانامه  خالصه  محدود  مسئولیت  با  جهان 
نقش  پایدار  گسترش  شرکت  مدیره  هیات  و  موسس  عمومی  هیات  جلسه  صورت 
جهان با مسئولیت محدود به شناسه ملی 14004326349 که با شماره 872 در تاریخ 
1393/05/28 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1393/06/13 از حیث امضاهای 
ذیل ثبت تکمیل شده برای اطالع عموم در روزنامه رسمی و نیز روزنامه زاینده رود 
به شرح زیر آگهی می شود: 1- اساسنامه شرکت مشتمل بر 27 ماده و 1 تبصره و 
اظهارنامه و شرکت نامه شرکت امضاء و به تصویب رسید. 2- موضوع شرکت: با این 
مقدمه که ثبت موضوع زیر به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد-تولید و 
تامین و بسته بندی و پخش و خرید و فروش و نمایندگی و بازرگانی و صادرات و 

واردات و ترانزیت انواع کاالها و دارایی های مجاز در داخل و خارج از کشور-تاسیس 
مطالعه  و  فعالیت شرکت-شناخت  تولید محصوالت موضوع  برای  کارخانه  و  کارگاه 
پیمانکاری و مدیریت و کنترل و  و مشاوره و طراحی و راهبری و نظارت و اجرا و 
یا همزمان در طرحها و پروژه های معماری و  برنامه ریزی خرید به صورت مجزی 
عمرانی و تاسیساتی و نیز راهبردی و نظارت ونگهداری در بهره برداری از تاسیسات 
و سازه های مربوطه-ایجاد دفاتر فروش و شعب و نمایندگی و فروشگاه های فیزیکی 
از  نمایندگی  خارج کشور-اخذ  و  داخل  در  تعداد  هر  به  نیاز شرکت  مورد  مجازی  و 
شرکتهای داخلی و خارجی و اعطا امتیاز نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی 
موسسات  و  بانکها  از  تسهیالت  و  وام  کشور-اخذ  جاری  قوانین  قالب  در  خارجی  و 
مشارکت و پیش فروش و سایر روشهای تامین  اعتباری و مالی داخلی و خارجی – 
مالی و نیز تضمین شرکتهای زیرمجموعه برای اخذ وام و تسهیالت با رعایت ضوابط 
ها-بسته  مزایده  و  ها  مناقصه  در  عمومی-شرکت  مجمع  مصوب  دستورالعملهای  و 
بندی و استاندارد کردن و مارک گذاری محصوالت و کاالها و خدمات موضوع فعالیت 
شرکت-انجام خدمات آزمایشگاهی و بازرسی و کنترل محصوالت و خدمات موضوع 
اجاره و  الکترونیک-ساخت و خرید و  فعالیت در زمینه تجارت  فعالیت شرکت-انجام 
شراکت یا اداره هر مکانی که در آن جا بتوان به انجام موضوع شرکت پرداخت-انجام 
سایر امور و عملیاتی که مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت الزم و مفید 
می باشد یا در اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت پیدا کند-پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیصالح. 3- مدت شرکت: از تاریخ 1393/04/28 به مدت نامحدود.4- 
مرکز اصلی شرکت: اردستان-بلوار امام-کدپستی 8381867353. 5- سرمایه شرکت: 
ده میلیون ریال نقدی که از طرف کلیه شرکا پرداخت و در اختیار مدیرعامل شرکت قرار 
اردستانی  امامی  6- موسسین شرکت: محمدرضا  ندارد.  غیرنقدی  و سرمایه  گرفت 

فرزند مجید با کدملی 1289600015 و امیرحسین امامی اردستانی فرزند داود با کدملی 
امامی اردستانی به سمت رئیس  اولین مدیران شرکت: محمدرضا   -7 .1270528637
نامحدود  مدت  برای  مدیرعامل  سمت  به  اردستانی  امامی  امیرحسین  و  مدیره  هیات 
انتخاب شدند. 8- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل و رئیس 
اسناد  ثبت  رئیس  عصاری  است.م الف:290  معتبر  شرکت  مهر  با  همراه  مدیره  هیات 

وامالک اردستان 
تغییرات 

نگهداری  خیریه  موسسه  تغییرات  آگهی  شماره:93/3300/33/و-93/6/11   1029
سالمندان و معلولین کوثر اردستان)موسسه جامع نگهداری سالمندان و معلولین کوثر 

اردستان سابق( به استناد صورت جلسات مجامع عمومی فوق العاده نوبت اول و دوم 
سالمندان  نگهداری  جامع  موسسه  مدیره  هیات  و  اول  نوبت  عادی  عمومی  مجمع  و 
مورخه   10860102933 ملی  و شناسه   23 ثبت  به شماره  اردستان  کوثر  معلولین  و 
بهزیستی  اداره   1393/05/16-12/6/11/840 شماره  نامه  ذیل  که  14و1393/05/15 
و  شرکتها  ثبت  نام  تغییر  تاییدیه  نیز  و  شده  ارسال  اداره  این  به  و  تایید  اردستان 
موسسات غیر تجاری تصمیماتی اتخاذ و تغییراتی به شرح زیر در موسسه به عمل 
آمده است: 1- مقرر شد که نام موسسه از )مرکز جامع نگهداری سالمندان و معلولین 
کوثر اردستان( به نام )خیریه نگهداری سالمندان و معلولین کوثر اردستان( تغییر یابد. 
2- اساسنامه جدید موسسه شامل سه فصل و 36 ماده و 27 تبصره به تصویب رسید. 
که ضمن آن موضوع موسسه ماده 2 اساسنامه )نگهداری از افراد سالمند و معلول و 
انجام کارهای فرهنگی و ارائه خدمات حمایتی در موسسه و منزل در ارتباط با بخشی 
از فعالیتهای حوزه توانبخشی و در شهرستان اردستان( و نیز مرکز اصلی موسسه 

بلوار رهبر-کدپستی  دادگستری-ابتدای  )اردستان-میدان  به آدرس  ماده 3 اساسنامه 
94351-83816( و سرمایه موسسه ماده 6 اساسنامه هم شامل )سرمایه نقدی به مبلغ 
با   -3 است.  شده  اعالم  ریال(  میلیارد  دو  ارزش  به  نقدی  غیر  و  ریال  میلیون  پنجاه 
تقاضای  با   -4 موافقت شد.  قبلی  منتخب  مدیره  هیات  اعضای  دسته جمعی  استعفای 
حسن  فرزند  بخشایش  رحمت ا...  آقایان  طرف  از  موسسه  امنای  هیات  در  عضویت 
 1189321467 کدملی  با  ابراهیم  فرزند  عالیشان  منصور  و   1188818473 کدملی  با 
علی  فرزند  برنجی  محسن  و   1188821237 کدملی  با  محمد  فرزند  صابری  حسن  و 
 1189301180 کدملی  با  فرزند حسن  معیری  و حسین   1189349760 کدملی  با  اکبر 
زاده  قاسم  علی  و   1189766256 کدملی  با  حسین  فرزند  آردرانی  زارعی  حسن  و 
فرزند محمدرضا با کدملی 1189324911 و حسینعلی جوادی فرزند عباس با کدملی 
موافقت  با کدملی 1189327066  فرزند حسین  1189300958 و خانم مروارید کردی 
و   1189314002 کدملی  با  محمدرضا  فرزند  زاده  قاسم  محمدحسین  آقایان   -5 شد. 
و  آردرانی  زارعی  و حسن  و حسن صابری  عالیشان  منصور  و  بخشایش  رحمت ا... 
فرزند  با کدملی 1189284936 و منصور خانی  ابوالقاسم شفیعی فرزند محمدحسین 
محمدحسین باکدملی 1189331251 و حسین معیری و محسن برنجی و خانم مروارید 
ا...  حشمت  و  زاده  قاسم  علی  آقایان  و  مدیره  هیات  اصلی  اعضای  عنوان  به  کردی 
فدوی فرزند مصطفی با کدملی 1189287366 به عنوان اعضای علی البدل هیات برای 
مدت سه سال انتخاب شدند. که محمدحسین قاسم زاده به سمت رئیس هیات مدیره و 
رحمت ا... بخشایش به سمت نایب رئیس هیات مدیره و حسن صابری به سمت خزانه 
دار ومنصور عالیشان به سمت مدیرعامل موسسه برای مدت همان سه سال انتخاب 
گردیدند.6- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه با دو امضای رئیس هیات 
آقایان  بود. 7-  معتبر خواهد  با مهر موسسه  دار و مدیرعامل همراه  مدیره و خزانه 
کسائیان  مرتضی  سید  و  اصلی  بازرسین  عنوان  به  معیری  و حسین  برنجی  محسن 
البدل موسسه  بازرس علی  به عنوان  با کدملی 1189511861  فرزند سید محمد  زاده 
نامه  هفته  زاینده رود و دو  کثیراالنتشار  انتخاب شدند.8- روزنامه  یکسال  برای مدت 
ارگ دستان برای نشر آگهی های موسسه انتخاب شد.م الف:289 عصاری رئیس ثبت 

اسناد و امالک اردستان 
فقدان سند مالکیت 

الدین  فرزند شجاع  علیرضا شجاعی  آقای  شماره:93/6/24-103/93/484/347   1031
باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی است 
که سند مالکیت یک سهم مشاع از پنج سهم از شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 
شماره 1/1033 فرعی واقع در دشت آله جوشقان بخش 12 کاشان که در صفحه 65 
جلد یکم امالک ذیل ثبت 17 بنام شجاع الدین شجاعی فرزند عباسعلی ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده و به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده است. نحوه گم 
شدن یا از بین رفتن به علت فوت مالک مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر 
شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد: 
ارائه نشود  اعتراض اصل سند  یا در صورت  نرسد  اعتراضی  مقرر  مهلت  اگر ظرف 
المثنی سند مالکیت مرقوم صادر به متقاضی تسلیم خواهد شد. زرگری کفیل ثبت اسناد 

و امالک جوشقان
فقدان سند مالکیت 

الدین  فرزند شجاع  علیرضا شجاعی  آقای  شماره:93/6/24-103/93/484/347   1032
باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی است 
که سند مالکیت یک سهم مشاع از پنج سهم از شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 
شماره 1/1033 فرعی واقع در دشت آله جوشقان بخش 12 کاشان که در صفحه 62 
جلد یکم امالک ذیل ثبت 17 بنام شجاع الدین شجاعی فرزند عباسعلی ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده و به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده است. نحوه گم 
شدن یا از بین رفتن به علت فوت مالک مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر 
شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد: 
ارائه نشود  اعتراض اصل سند  یا در صورت  نرسد  اعتراضی  مقرر  مهلت  اگر ظرف 
المثنی سند مالکیت مرقوم صادر به متقاضی تسلیم خواهد شد. زرگری کفیل ثبت اسناد 

و امالک جوشقان
ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  مطیه  رسول  خواهان   595/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   1069
تقدیم  به طرفیت مسلم سهشوار  ریال  به 20/000/000  مقوم  اپل  استرداد خودرو  بر 
نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخه 93/7/28 ساعت 8:30 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:16231 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
وقت دادرسی 

1070 کالسه پرونده: 921291ک119 وقت رسیدگی: یک شنبه 93/8/11 ساعت 11/30 
صبح خواهان: آصف بنی زاده فرزند غالم خواندگان: 1- علی طاهری 2- محمود احمدی 
3- حسین صادقیان 4- محمد ناقلی 5- اکبر رضایی 6- مرتضی فاتحی 7- رحمت ا... 
نادری 8- غالمرضا قاسمی 9- رضا سهیلیان 10- حسین امینی 11- اصغر خاکزادی 
12- علی سلمانی 13- غالمرضا عباسی 14- علی شکل آبادی 15- مصطفی موالیی 
16- حسن بدیعی 17- قربانعلی یوسفی 18- محمدرضا قائنیان 19- حسن روضاتی 
20- عباس عابدی 21- گل خندان رحمتی 22- مصطفی ردانی پور 23- محمدعلی رعیتی 
24- حسن خدابخشی 25- مهرعلی هاشمی 26- حیدر ماهرانی 27- ستار علی اکبری 
28- اسدا... ماهرانی 29- فرج ا... احمدی 30- سید محمد حسینی 31- رضا میثمی 32- 
رضا ناظمی 33- رسول احمدی 34- مصطفی پوستی 35- حسین نجفی 36-اکبر بندی 
37- عبدالصمد رئیسی 38- شکرا... یوسفی 39- علی منتظری 40- محمود گل گیر 41- 
قلی طالبی 42- حسن داستانپور 43- مصطفی استادی 44- اصغر عربی 45- حسن 
حیدری 46- حسن طباطبایی 47- حسن فیروز بخت 48- حسین صفری 49- حسین 
احمدی 50- منصور مردان 51- حسین دهقانی 52- غالمعلی عبدالهی 53- عباس باقری 
54- احمد گلستانی 55- احمد امین الرعایا خواسته:اعسار از پرداخت محکوم به خواهان 
دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 119 دادگاه 
جزایی 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 آدرس کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر 

شوند.م الف:14920 شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

1071 کالسه پرونده: 154/92 شماره دادنامه: مرجع رسیدگی: شعبه 30 شورای حل 
جمیله  خانم   -2 موسی  فرزند  شیروانی  فاطمه  خانم   -1 خواهانها:  اصفهان  اختالف 
هالکویی فرزند جمعه 3- آقای محمدحسین شیروانی فرزند عبدالحسین همگی به نشانی 
اصفهان-خ زینبیه-خ آیت ا... غفاری-کوی طالب-پ48 وکیل: آقای سعید بهرامی نسب 
 110 رسمی  اسناد  دفتر  فوقانی  غربی-طبقه  الفت  بهارستان-خ  نشانی  به  زال  فرزند 
خواندگان: 1- آقای علی مناجاتی فرزند فتح ا... به نشانی فعاًل زندان مرکزی اصفهان 2- 
شرکت سهامی بیمه نوین به نشانی اصفهان-خ رودکی-روبروی اداره گذرنامه-پ182 
در  ثالث  نامه شخص  بیمه  تعهد  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  خواسته: صدور 
از  ناشی  قانونی  کلیه خسارات  و  موکالن  مورث  نسبت خودرو  مالی  مورد خسارات 
و  فوق  کالسه  به  آن  ثبت  و  شعبه  این  به  پرونده  ارجاع  از  پس  گردشکار:  دادرسی 
را  رسیدگی  ختم  شورا  قاضی  اعضاء،  مشورتی  نظریه  اخذ  و  قانونی  تشریفات  طی 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
فاطمه شیروانی فرزند موسی و 2-  پرونده و دعوی مطروحه خواهان ها خانم ها 1- 
خانم جمیله هالکوئی فرزند جمعه و آقای محمدحسین شیروانی فرزند عبدالحسین به 
طرفیت خواندگان 1- آقای علی مناجاتی فرزند فتح ا... و 2- شرکت سهامی بیمه نوین 
به خواسته مبلغ سی 30/000/000 میلیون ریال محکومیت خواندگان بابت تعهد بیمه 
نامه شخص ثالث در مورد خسارات مالی نسبت به خودرو مورث موکالن به انضمام 
کلیه خسارات قانونی ناشی از دادرسی نظر به اینکه در تصادف بین اتومبیل خواهان و 
خوانده برابر نظریه افسر کاردان فنی، شخص خوانده ردیف اول مقصر حادثه تشخیص 
تاریخ  )بدون شماره(  به شماره  برابر نظریه کارشناس دادگستری  داده شده است و 
89/12/7 که خسارات وارده به خودرو مذکور را هشتاد میلیون ریال برآورد کرده و 
همچنین اجرت المثل متعلقه را روزانه مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال برآورد نموده است 
اقرار خوانده اول در جلسه شورا مبنی بر تصادف خودرو با خودرو  و با عنایت به 
مورث خواندگان و اینکه خودرو مذکور دارای بیمه نامه بوده است و همچنین با عنایت 
به ابالغ وقت رسیدگی به شرکت بیمه نوین و عدم حضور نماینده ای از طرف شرکت 

دعوی مطروحه با عنایت به مستندات و مدارک موجود ثابت و محرز دانسته شده و این 
شورا خواندگان را مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسی و مواد 519و515و522 ق 
آ.د.م متضامنًا محکوم به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال 30/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و همچنین کلیه خسارات قانونی ناشی از دادرسی می نماید و اعالم می دارد رای 
صادره حضوری و بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد.م الف:14602 شعبه 30 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
قرار تامین خواسته 

 1072 شماره:9309970350200909-93/6/15 کالسه پرونده:930679ح2 -930285ح/2
مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی اصفهان خواهان: غالمرضا فصیحی هرنجانی فرزند 
به  دو  هر  یزدخواستی  محسن   -2 احمد  فرزند  نیری  احمدرضا   -1 خواندگان:  بهمن 
نشانی مجهول المکان خواسته: صدور قرار تامین خواسته گردش کار: خواهان به شرح 
مدارک  استناد  به  را  تامین خواسته  قرار  به طرفیت خوانده درخواست صدور  و  باال 
به کالسه فوق  از قبول درخواست و ثبت آن  موجود در پرونده نموده است که پس 
بررسی  با  و  است  تشکیل  )خواهان/خوانده(  حضور  در  العاده  فوق  وقت  در  دادگاه 
اوراق پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می شود: نظر به اینکه خواهان ضمن 
شرایط  و  ارکان  چون  است  نموده  خواسته  تامین  قرار  صدور  تقاضای  دادخواست 
قرار  مدنی  دادرسی  آیین   108 ماده  استناد  به  دادگاه  لذا  می باشد  فراهم  درخواست 
تامین خواسته معادل مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیون وچهارصد هزار ریال از اموال 
صادر  رسیدگی  پایان  تا  دین  مستثنیات  رعایت  با  و  بالمعارض  متضامنًا  خواندگان 
قابل  ابالغ  همراه  به  قرار  است.  خواهان  عهده  به  قرار  اجرای  هزینه  می دارد  اعالم  و 
این دادگاه می باشد.م الف:15166  از ابالغ قابل اعتراض در   اجرا و ظرف ده روز پس 

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
حصر وراثت

1073 خانم مروارید باسره دارای شناسنامه شماره 51 به شرح دادخواست به کالسۀ 
3006/93ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسینعلی خالصی بشناسنامه 29 در تاریخ 93/5/22 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و دو دختر و 
همسر دائمی و مادر به نامهای ذیل:1- مهدی خالصی ش.ش 1271859867)پسر متوفی( 
زهره خالصی ش.ش 12014)دختر   -3 متوفی(  مریم خالصی ش.ش 1051)دختر   -2
امامی  5- شوکت  متوفی(  )همسر   51 آبادی ش.ش  موی  باسره  مروارید   -4 متوفی( 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  با  ش.ش 1261)مادر متوفی( والغیر.اینک 
را یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:15084 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

1074 آقای سید محمد رضا اصفاء دارای شناسنامه شماره 525 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 3010/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان سید میرزا رحیم اصفاء بشناسنامه 716 در تاریخ 92/12/6 
است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
ش.ش  اصفاء  حامد  سید   -2 525)فرزند(  ش.ش  اصفاء  محمدرضا  ذیل:1-  افراد  به 
1282447564)فرزند( 3- ریحانه السادات اصفاء ش.ش 501)فرزند( 4- فاطمه صبور 
را یک  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  با  ش.ش 348)همسر( والغیر.اینک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:15085 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   36809 شماره  شناسنامه  دارای  شیرازی  باف  ترمه  حمید  آقای   1075
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  2887ح10   /93 کالسۀ  به  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه کفاش رزاق اصفهانی بشناسنامه 441 
در تاریخ 92/5/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به یک دختر و سه فرزند پسر به شرح ذیل:1- زهرا ترمه باف شیرازی 
ش.ش 47454، 2- مسعود ترمه باف شیرازی ش.ش 935، 3- حمید ترمه باف شیرازی 
ش.ش 36809، 4- امیرحسین ترمه باف شیرازی ش.ش 33887. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:15087 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان 
حصر وراثت

1076 خانم زهرا صادقی برزانی دارای شناسنامه شماره 110 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 3005/93 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان مصطفی رضائی برزانی بشناسنامه 3174 در تاریخ 91/9/29 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 فرزند و 
یک عیال به نامهای ذیل:1- محمد رضائی برزانی ش.ش 0897624-127)فرزند متوفی( 
صادقی  زهرا   -3 متوفی(  8-0022428-113)فرزند  ش.ش  برزانی  رضائی  اکرم   -2
برزانی ش.ش 110 )عیال متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور 
واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از 
 گواهی صادر خواهد شد. م الف:15089 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

                                               حصر وراثت                                                                                                                                                      
1077 خانم فرشته بختیاری هسنیجه دارای شناسنامه شماره 329 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 2993/93  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حبیب ا... بختیاری هسنیجه بشناسنامه 42 در تاریخ 93/2/16 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک عیال 
و پدر و مادر و دو فرزند به نام ذیل:1- فرشته بختیاری هسنیجه ش.ش 239 )عیال 
بختیاری  بابا  خان   -3 متوفی(  )مادر   14 هسنیجه ش.ش  خاتون صابری   -2 متوفی( 
هسنیجه ش.ش 3 )پدر متوفی( 4- بهناز بختیاری هسنیجه ش.ش 17176 )فرزند متوفی( 
5- محمدرضا بختیاری هسنیجه ش.ش 1270476505 )فرزند متوفی( والغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
حقوقی  دهم  شعبه  م الف:15090  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به 

شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

1078 خانم زهرا مهدی پور دارای شناسنامه شماره 10 به شرح دادخواست به کالسۀ 
2996/92  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان بتول اخالقی بوزانی بشناسنامه 1 در تاریخ 93/3/27 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 پسر و 2 دختر و یک 
عیال به نام ذیل:1- حسین مهدی پور بوزانی ش.ش 24)فرزند متوفی( 2- حسن مهدی 
پور ش.ش 13 )فرزند متوفی( 3- جمشید مهدی پور ش.ش 49 )فرزند متوفی( 4- ایرج 
مهدی پور بوزانی ش.ش 20 )فرزند متوفی( 5- سهیال مهدی پور بوزانی ش.ش 515 
پور  مهدی  محمود   -7 متوفی(  )فرزند   10 پور ش.ش  مهدی  زهرا   -6 متوفی(  )فرزند 
بوزانی ش.ش 75 )همسر متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:15092 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   604 شماره  شناسنامه  دارای  زاده  مرتضی  سامانی  عبدالرضا  آقای   1079
دادخواست به کالسۀ 2969/93ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان قمر علی محمدی بشناسنامه 58 در تاریخ 93/2/21 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
عبدالرضا سامانی مرتضی زاده ش.ش 604، 2- علیرضا سامانی مرتضی زاده ش.ش 
1346، 3- رضا سامانی مرتضی زاده ش.ش 1335، 4- شهال سامانی مرتضی زاده 
ش.ش 1340، 5- افسانه سامانی مرتضی زاده ش.ش 365، 6- نصرت سامانی مرتضی 
زاده ش.ش 2264 والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:15094 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

به شرح   43 دارای شناسنامه شماره  میرجمالی خوابجانی  مرتضی  آقای سید   1080
دادخواست به کالسۀ 93/ 2980 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان سید حمیدرضا میرجمالی خوابجانی بشناسنامه 321 
در تاریخ 93/5/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
سادات  فاطمه  ذیل:1-  نام  به  مادر  و  پدر  و  عیال  یک  و  دختر  یک  به  است  منحصر 
ش.ش  سازی  شبکی  آسیه   -2 )فرزند(   127-5040640 ش.ش  خوابجانی  میرجمالی 
4428 )عیال متوفی( 3- سادات زارعی خوابجانی ش.ش 1434 )مادر متوفی( 4- سید 
مرتضی میرجمالی خوابجانی ش.ش 43 )پدر متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و 
 تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:15101 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
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نقشه تعاملی دانش��مندان دانش��گاه پوردوی لندن میزان 
خس��ارات احتمال��ی وارده به زمی��ن در ص��ورت برخورد 

سیارک ها یا دنباله دارها را به آن نشان می دهد.
این نقشه در قالب پروژه ای موسوم به »سیارک های کشنده« 
)Killer Asteroids( برای بررس��ی میزان آسیب وارده 
به زمین در صورت برخورد س��یارک هایی ازاین دس��ت به 
 )plugin( کره خاکی خلق شده است.با اس��تفاده از افزایه
گوگل ارث، این ماشین حس��اب تعاملی ب��ه کاربران امکان 
انتخاب کردن نوع جسم برخوردکننده به زمین )دنباله دار یا 

سیارک( و اندازه آن را می دهد.
در این نقش��ه، س��یارک کوچک به اندازه اتوبوس مدرسه و 
حدود 2.4 متر عرض تعریف ش��ده و از آهن ساخته ش��ده 
است. سیارک متوسط، سیارکی سنگی است که اندازه آن 
سه برابر زمین فوتبال و به عرض 329 متر تعریف شده است. 
درحالی که سیارک بزرگ 1931 متر عرض دارد و با سرعت 

تقریباً 20 کیلومتر در ثانیه حرکت می کند.
دنباله دار یخی مینیاتوری قابل مشاهده در این شبیه سازی 
109 متر عرض دارد و با سرعت 50 کیلومتر در ثانیه حرکت 
 می کند. دنباله دار متوسط نیز از یخ ساخته شده، با سرعت 
50 کیلومتر در ثانیه حرک��ت می کند و عرض آن 965 متر 
اس��ت. بزرگ ترین دنباله دار یخی در این پروژه 9656 متر 
عرض دارد.کاربران می توانند ه��ر یک از این اجرام کیهانی 

را پی��ش از انتخاب یکی از 15 مکانی ک��ه به زمین برخورد 
می کند، انتخاب کنند. آن ها همچنین می توانند مکانی را 

به صورت تصادفی انتخاب کنند.
پس از فش��ار دادن دگمه »برو« انیمیشن شبیه سازی شده 
مکان انتخاب شده و هش��داری درباره آنچه رخ خواهد داد، 
را نمایش می ده��د. به طور مثال، یک دنبال��ه دار بزرگ که 
به آتالنتا در جورجیا برخورد کند، پسماندهای کافی برای 
تاریک کردن آسمان را به هوا پرتاب می کند. این نقشه نشان 
می دهد این نوع جسم پرتابی می تواند موجب بروز انقراض 
شود اما خوشبختانه این نوع برخوردها هر یک میلیارد سال 

رخ می دهند.
 همچنین س��یارکی کوچک که ب��ه لندن برخ��ورد کند، 
می تواند دهانه ای در »ورزشگاه سنت جیمز پارک« در غرب 
و »تاور بریج« در شرق این شهر ایجاد کند و ساختمان های 

جنوب لندن نیز نابود می شوند. همچنین سیارک متوسطی 
که به همان نقطه برخورد کند، ش��کاف وس��یع تری ایجاد 
می کند و مردم ش��هرهای »ساوتند-آن-سی« در اسکس، 
»ریدینگ« در برکشایر، »برایتون« و کمبریج سوختگی های 

درجه یک را متحمل می شوند.
تمامی این تخمین ها بر اس��اس محاس��بات طراحی شده 
توسط پروفسور روبرت مارکوس و تیم علمی اش در دانشگاه 
پوردوی لندن انجام شده اند. نقش��ه تعاملی آنالین آن ها به 
کاربران امکان تغییر دادن اندازه و س��رعت اجرام کیهانی 
را می دهد.بر اساس این نقشه و با استفاده از اندازه سیارک 
RC 2014 و تخمین هایی درباره س��رعت، تراکم و زاویه 
 آن، چنانچه این صخره به زمین برخورد می کرد، در ارتفاع 
63 هزار و 100 متر تجزیه می شد. این سیارک در شکل ابری 
از پاره ها و در ارتفاع 23 هزار و 100 متر منفجر می شد. این 
انفجار حدود 1/17 دقیقه پس از برخورد به زمین می رسید 

و شدت صوت نیز 51 دسیبل بود.
س��یارک RC 2014 روز یکشنبه )16 ش��هریور( از روی 
نیوزیلن��د عبور کرد و ب��ه زمین برخورد نک��رد اما مدارش 
می تواند آن را در آینده به مجاورت ک��ره خاکی بازگرداند. 
حرکت آتی این س��یارک به دقت تحت نظارت اس��ت و بنا 
بر اعالم ناس��ا، هیچ تهدیدی از جانب آن زمی��ن را تهدید 

نمی کند.

برخورد سیارک با زمین چه خواهد کرد?! 

ساخت سالن تئاتر شهر اصفهان در انتظار مجوز شهرداری

نبض تئاتر در اصفهان کند می زند 

حتماً تابه حال به خطوط عجیب و لکه ه��ای کوچک و بزرگ، 
تیره و روش��ن داخل چش��م توجه کرده اید؛ این اجسام شناور 
ساکن داخل چشم هستند و چشم بیش از 70 درصد از مردم 
دنیا دارای این اشکال و خطوط اس��ت؛ این خطوط و دانه های 

سرسیاه گاهی اوقات به رنگ خاکستری ظاهر می شوند.
منشأ آن چیست و از کجاست؟

این سایه ها که می توانند به اشکال مختلف تبدیل شوند و داخل 
چش��م در حال حرکت هس��تند در میدان دید ما وجود دارند 

همان اجسام شناور هستند.
اجسام شناور توسط توده یا تکه های کوچک مواد معلق در ژل 

زجاجیه ایجاد می شوند که پشت چشم را پر می کنند؛ اجسام شناور اساساً پروتئین های 

ساده از ژل چشم به نام زجاجیه هس��تند؛ این گروه پروتئین ها 
ورود نور فضای بیرونی را مسدود می کند و باعث به وجود آمدن 

سایه می شوند.
گاهی حتی خونریزی های کوچک در چشم دیده می شود، این ها 
اجسام شناور نیستند بلکه این پدیده ناش��ی از نفوذ سلول های 
قرمز خون به داخل زجاجیه و همچنین ظهور اجس��ام ش��ناور 
اس��ت که به صورت یک مه مرطوب ش��کل می گیرد و معموالً از 

بین می رود.
عالوه بر این ممکن است سن نیز مسئول حضور اجسام شناور در 
چشم باشد؛ بعد از سال ها ضخامت ماده ژالتینی که داخل حفره 

چشم را پر می کند در پشت بلوری چشم محدود می شود.اجسام شناور ضرری ندارند.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: در سال گذشته، 4 
میلیارد بودجه مصوب برای ساخت سالن تئاتر شهر اصفهان مصوب شده بود که 

به دلیل عدم اجازه شهرداری در زمان مقرر از دسترس خارج شد.
 حجت االسالم محمد قطبی در  نخستین نشست نبض فرهنگی شهر،  با موضوع

» نبض تئاتر در شهر چگونه می زند« اظهار داشت: برای ساخت ساختمان تئاتر 
شهر زمینی به مس��احت 45 هزار مترمربع در مجموعه شهید کشوری در نظر 
گرفته شده است که 25 هزار متر آن به ساخت سالن تخصصی تئاتر و موسیقی 

اختصاص دارد.
وی افزود: س��ال 87 این س��الن به تملک اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان درآمده است اما در طول 6 سال گذشته این زمین به حال خود رهاشده 

است.
وی با اشاره به اینکه ایراد ش��هرداری درزمینه نمای این سالن صحیح است اما 
تکمیل نمای این س��اختمان مربوط به 5 سال آینده می شود، گفت: برای سال 
93 نیز 8 میلیارد تومان بودجه برای تکمیل این ساختمان مصوب شده است که 

امیدواریم با مجوز شهرداری ساخت سالن تئاتر شهر آغاز شود.
مدیرکل اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی اس��تان اصفهان در بخش دیگری از 
سخنان خود تأکید کرد: این مسئله که اداره ارشاد به لحاظ کمبود اعتبارات 
نمی تواند از هنر تئاتر به خوبی حمایت کند، شهرداری اعتبارات زیادی برای 
حمایت از این هنر ندارد و حوزه هنری نیز تمام توان خود را در راستای کمک به 
هنر تئاتر به کار بسته و بیش از این نمی تواند  درزمینه هنر تئاتر سرمایه گذاری 
کند ازجمله مشکالتی اس��ت که در عرصه حمایت از هنر نمایش در اصفهان 

وجود دارد و همه ما نیز آن ها را قبول داریم.
وی افزود: این موضوع لزوم ورود بخش خصوصی ب��رای حمایت از هنر تئاتر 
را پررنگ تر می کند همان گونه که ورود بخ��ش خصوصی به همه زمینه های 

فرهنگی هنری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
حجت االس��الم قطبی تأکید کرد: از دیدگاه کارشناسی دولت نباید در حوزه 
فرهنگ مداخله اجرایی کند بلکه باید با حمایت قوی خود بستری مناسب برای 

بخش خصوصی در این راستا فراهم سازد.
لزوم انتخاب رویکردهای فکری متناسب بافرهنگ ایرانی توسط اهالی تئاتر

وی با تأکید بر لزوم انتخاب رویکردهای فکری متناسب بافرهنگ ایرانی توسط 
اهالی تئاتر ابراز داش��ت: زمانی که به طور مثال انتخاب متون تئاتر مبتنی بر 
فرهنگ ایرانی نباشد این موضوع بر س��بک هنری و درنهایت اجرا تأثیرگذار 

خواهد بود.
این مقام مسئول در بخش دیگری از س��خنان خود با اشاره به اینکه پیشرفت 
تئاتر لزوماً نیازمند سالن های بزرگ با امکانات پیشرفته نیست، بیان داشت: در 

تمام شهرهای بزرگ دنیا به طورمعمول یک سالن بزرگ یک تا دوهزارنفره تئاتر 
در مرکز شهر وجود دارد و مابقی سالن ها شامل مجموعه های کوچکی هستند.

وی افزود: بنابراین مش��کل کمبود س��الن های تئاتری را می توان با استفاده از 
سالن های کوچک برطرف کرد و اداره ارشاد برای سالن هایی با 50 صندلی نیز 

مجوز صادر می کند و این موضوع منع قانونی ندارد.
قطبی بابیان اینکه هنر تئاتر با سینما متفاوت است، ادامه داد: دلیل این امر این 
است که در هنر نمایش الزم است که مخاطب صدا و نفس کسی را که تئاتر بازی 

می کند به خوبی احساس کند تا بتواند حس برتر بگیرد.
لزوم استفاده از فرصت های بخش خصوصی برای پیشرفت تئاتر 

اصفهان
وی در ادامه با اشاره به لزوم استفاده از فرصت های مختلف خصوصی در حوزه 
تئاتر بیان داشت: اجرای تئاتر در سالن های دانشگاه ها، مراکزی همچون فوالد 
مبارکه و ذوب آهن با ظرفیت زیاد تعداد کارگران، فرصت های مغتنمی است و 
به راحتی می توان ازاین دست بخش های خصوصی برای سرمایه گذاری درزمینه 

تئاتر را جستجو کرد.
مدیرکل اداره ارش��اد اصفهان  بابیان اینک��ه تفاهم نامه هایی ب��ا فوالد مبارکه 
درزمینه بسیاری از رشته های هنری ازجمله تئاتر امضا کرده ایم، گفت: در سال 
85 هنر سینما 17 میلیون مخاطب داش��ت. اکنون  در سال 92 این تعداد به 6 
میلیون رسیده است و این نش��انه تضعیف هنر سینما است و البته در هنر تئاتر 
نیز این مشکل وجود دارد که باید با چاره اندیش��ی های الزم در راستای رفعان 

تالش کنیم.
کاهش ۷۰ درصدی مشتاقان به سینما و تئاتر در اصفهان

مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی اصفهان گفت: به دلیل مش��کالتی که در 
سال های گذشته وجود داشته، 70 درصد از اهالی مشتاق سینما و تئاتر اصفهان 

ازدست رفته اند.
  وی اظهار کرد: موضوع تئاتر موضوعی بس��یار گسترده بوده که زمان بسیاری 

برای بررس��ی مس��ائل آن دارد و ش��امل قسمت های 
مختلف ب��وده و برای بررس��ی به مدت زمان بس��یار و 

نخبگان تئات��ر احتی��اج دارد و کار هر ک��س در هرزمانی 
نیست.

وی افزود: تئاتر در اصفهان بسیار مشکل دارد و این ایراد ها به علت عدم حمایت 
از هنرمندان و تئاتر است؛ البته حمایت اصلی از تئاتر باید توسط خود هنرمندان 
و اهالی تئاتر صورت گیرد زیرا ارشاد نمی تواند تئاتر را پشتیبانی کند و همچنین 
ش��هرداری نیز برای این موضوع بودجه خاصی ندارد و تنها ارگانی موردنظر در 
این زمینه، حوزه هنری بوده که آن هم هر چه توان داشته، در این زمینه انجام 

داده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان بابیان اینکه هنر باید بر دوش مردم 
باش��د،گفت: بار فرهنگ و هنر باید بر دوش مردم باش��د و دولت نباید در این 
موضوع دخالت داشته باشد؛البته باید در این عرصه کار علمی صورت گیرد زیرا 
در غیر این صورت با مشکل روبرو می شویم زیرا ما در عرصه تئاتر، در مکتب های 

فکری با مشکل روبرو هستیم و باید این مشکل درست شود.
 اگر ما بتوانیم تاالر های عروسی راکمی به اس��تاندارد نزدیک کنیم، می توانیم 
تمام گروه های تئاتر که در ش��هر اصفه��ان بوده را برای مراس��م های مختلف 

پشتیبانی کنیم.
حجت االسالم قطبی با اش��اره به اینکه هنرمندان خود باید برای تئاتر اصفهان 
تالش کنند،بیان کرد: هنرمندان برای باال بردن سطح کیفی تئاتر و رواج تئاتر 
بین مردم می باید ت��الش کنند و با ارگان های مختل��ف در اصفهان هماهنگی 
داشته باش��ند و این ها فرصت های خوبی بوده که هنرمندان به سادگی آن ها را 

از دست می دهند.
وی خاطرنشان کرد: اگر اصحاب تئاتر خود همت کنند ما نیز برای اعطای مجوز 
و فعالیت های دیگر وارد عمل می ش��ویم و به آن ها یاری می رسانیم زیرا اکنون 
ما حدود 70 درصد از جمعیت مشتاق سینما و تئاتر را در شهر ازدست داده ایم.

سالن های تخصصی تئاتر در اصفهان احداث شود
عضو شورای  ش��هر اصفهان گفت: وضعیت تئاتر شهر اصفهان چندان 

مناسب نبوده و مس��ئوالن باید کاری کنند که س��الن های تخصصی تئاتر در 
اصفهان ساخته شود.

مهدی باقر بیگی در سلسله نشست های نبض فرهنگ شهر اظهار کرد: اصفهان 
سال ها پیش خود به عنوان مکتب دار س��ینمای ایران مطرح بوده و بسیاری از 
هنرمندان را در اصفهان به هنر ایران معرفی شده اند ولی اکنون با نگاه کردن به 
سینما و تئاتر اصفهان، متوجه می ش��ویم که سینما و تئاتر اصفهان بیمار است 
و احتیاج به درم��ان دارد و باید با کمک یکدیگر، این تئاتر و س��ینمای بیمار را 

درمان کنیم.
عضو کمیس��یون فرهنگی، اجتماعی و ورزش شورای اس��المی شهر اصفهان 
گفت: در حال حاضر حال تئاتر اصفهان خوب نیس��ت و تئات��ر اصفهان بیمار 
است و خود کفا شدن یکی از راهکار های مؤثر در راستای پیشرفت و رونق تئاتر 

محسوب می شود.
وی بابیان اینکه چندان در حوزه تئاتر ش��رکت نداش��ته ام، اما همیشه پیگیر 
مسائل این حوزه بوده ام، اضافه کرد: در حال حاضر به افرادی که خواستار فعالیت 

در عرصه تئاتر هستند، به جای یاددادن ماهیگیری به آن ها ماهی می دهند.
عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزش ش��ورای اسالمی شهر اصفهان با 
تأکید بر اینکه این موضوع که شهرداری ساالنه 10 میلیون به تئاتر اختصاص 
 می دهد، چن��دان به رونق تئات��ر کمک نمی کن��د، تصریح ک��رد: بودجه های

 100 میلیونی تأثیر چندانی در راستای رونق و پیشرفت تئاتر ندارد.
وی با اشاره به اینکه ما یک محدوده زمانی مشخص باید برای توسعه و پیشرفت 
تئاتر تعیین کنیم و هرس��اله کمک های خود را به حوزه تئاتر کاهش بدهیم تا 
تئاتر با خود کفا شدن رونق پیدا کند، ادامه داد: باید به حوزه تئاتر قداست بدهیم 

و اجازه ورود به این حوزه را به هر شخصی ندهیم.
باقر بیگی با اشاره به اینکه یک س��ری مجموعه ها باید در شهر احداث شوند تا 
مردم در مناطق مختلف به این عرصه ورود پی��دا کنند، تأکید کرد: باید پله پله 
در مسیر رشد و تعالی تئاتر در ش��هر اصفهان حرکت کنیم تا تئاتر اصفهان به 
جایگاه واقعی خود برس��د.در  نخستین سلسله نشس��ت های  »نبض شهر« با 
موضوع مشکالت تئاتر که بقایی مدیرعامل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان، حجت االس��الم قطبی مدیر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان، قاسم زاده معاون فرهنگی اجتماعی ش��هرداري اصفهان ، سیدین نیا 
مدیر حوزه هنری و برخی از اعضای کمیسیون فرهنگی شهر اصفهان برگزار شد 
اهالی تئاتر اصفهان مشکالت خود را با مسئوالن در میان گذاشتند و هم اندیشی 

به منظور رفع این مشکالت انجام شد.

خطوط عجیب داخل چشم چه هستند؟

چ��ای ختم��ی ب��رای درم��ان گل��ودرد، دفع 
 س��نگ کلیه و افزای��ش ش��یر م��ادر و ....مؤثر

است.
 ختمی، گیاه بومی مناطق شرق مدیترانه است 
و گیاهی اس��ت علفی و چندس��اله که ارتفاع آن 
به حدود 2 متر می رسد،  س��اقه های آن به رنگ 
خاکستری و پوش��یده از کرک است و برگ های 
آن په��ن و دندان��ه دار اس��ت و دارای گل ه��ای 
درشتی به رنگ س��فید مایل به قرمز یا ارغوانی 

است.
 تمام قسمت های این گیاه استفاده طبی دارد.

 ختم��ی ب��ه عل��ت داش��تن گل ه��ای زیب��ا، 
 به ص��ورت گی��اه زینت��ی در باغچه ها کاش��ته

 می شود.
 موارد زیر ازجمله خ��واص درمانی چای ختمی 

هست.
 چای برگ ختمی برای درمان اورتریت و التهاب 

مؤثر است.
 چای ب��رگ ختمی برای دفع س��نگ های کلیه 

مؤثر است.
 چای ریش��ه یا برگ ختمی برای درمان گلودرد 

مؤثر است.
 چای ریش��ه یا برگ های آن برای رفع التهابات 
ده��ان مؤثر اس��ت ولوله ه��ای برونش��ی را نرم 

می کند.
 چای ریش��ه ختمی برای رفع برخی اختالالت 
هضم��ی مانند ورم مع��ده، کولی��ت و زخم های 

گوارشی مؤثر است.
 چای ریشه ختمی، به افزایش جریان شیر مادر 

کمک می کند.
 برای تهی��ه چای ب��رگ ختمی، یک مش��ت از 
برگ های ختمی را درون آب جوش ریخته و 7 تا 
10 دقیقه آن ها را بجوش��انید، سپس بگذارید با 

حرارت کم،  دم بکشد.
 برای تهیه چای ریش��ه ختمی، 25 گرم از ریشه 
ای��ن گی��اه را درون آب ، جوش آورده، س��پس 
 ب��ه م��دت 7 ت��ا 10 دقیق��ه بگذاری��د آرام دم

 بکشد.
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مانع پیشرفت شما کیست؟
وقتی کارمندان به اداره رسیدند ، اطالعیه بزرگی را در تابلوی 
اعالنات دیدند که روی آن نوشته شده بود:دیروز فردی که مانع 
پیشرفت شما در این اداره بود درگذشت. شمارا به شرکت در 
مراسم تشییع جنازه که ساعت 10 در سالن اجتماعات برگزار 

می شود دعوت می کنیم!
در ابتدا ، همه از دریافت خبر مرگ یکی از همکارانشان ناراحت 
می شدند اما پس از مدتی، کنجکاو می شدند که بدانند کسی 
که مانع پیشرفت آن ها در اداره می شده چه کسی بوده است!!؟

این کنجکاوی، تقریباً تمام کارمندان راس��اعت10 به س��الن 
اجتماعات کش��اند. رفته رفته که جمعیت زیاد می شد هیجان 
هم باال می رفت. همه پیش خود فک��ر می کردند: این فرد چه 
کسی بود که مانع پیش��رفت ما در اداره بود؟ به هرحال خوب 
شد که مرد!کارمندان در صفی قرار گرفتند و یکی یکی نزدیک 
تابوت می رفتند و وقتی به درون تابوت نگاه می کردند ناگهان 
خشکشان می زد و زبانش��ان بند می آمد.آینه ای درون تابوت 
قرار داده شده بود و هرکس��ی که  به درون تابوت نگاه می کرد، 
تصویر خود را می دید. نوشته ای نیز بدین مضمون در کنار آینه 
بود:تنها یک نفر وجود دارد که می تواند مانع رشد شما شود و 
او هم کسی نیست جزء خود شما. شما تنها کسی هستید که 
می توانید زندگی تان را متحّول کنید. شما تنها کسی هستید 
ک��ه می توانید بر روی ش��ادی ها، تص��ورات و موفقیت هایتان 
اثرگذار باشید. شما تنها کسی هستید که می توانید به خودتان 
کمک کنید.زندگی ش��ما وقتی که رئیس��تان، دوس��تانتان، 
والدینتان، ش��ریک زندگی تان یا محل کارتان تغییر می کند، 
دستخوش تغییر نمی شود. زندگی شما تنها فقط وقتی تغییر 
می کند که ش��ما تغییر کنید، باورهای محدودکننده خود را 
کنار بگذارید و باور کنید که شما تنها کسی هستید که مسئول 
زندگ��ی خودتان هس��تید.مهم ترین رابطه ای ک��ه در زندگی 
می توانید داش��ته باش��ید، رابطه با خودتان اس��ت.خودتان را 
امتحان کنید. مواظب خودتان باشید. از مشکالت، غیرممکن ها 
و چیزهای ازدست داده نهراسید. خودتان و واقعیت های زندگی 
خودتان را بسازید.دنیا مثل آینه است. انعکاس افکاری که فرد 
قویاً به آن ها اعتقاد دارد را به او بازمی گرداند. تفاوت ها درروش 

نگاه کردن به زندگی است.

پنجشنبه  27 شهریور  1393 |22 ذی القعده   1435
شماره 1404 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان


	1b
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

