
سبقت رقبا وگرفتاری اصفهان در هزار توی سالیق
دلواپسی از سرعت گیرهای احداث بندرخشک

از امروز تا 20 مهرماه  شاهد هستیم 

نمایه سازی پرونده شهدای اصفهان در اجالس ICCN رونمایی می شود
محفل انس با قرآن با حضور شخصیت هایی از 50 کشور جهان

 فوالدگر :اصفهان، خاستگاه میراث معنوي ایران اسالمي

4

5

بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
در اصفهان با معرفی آثار و نفرات برتر در رش��ته های مختلف به کار 
خود پایان داد.دبیر بیس��ت و هشتمین جش��نواره فیلم کودکان و 
نوجوانان در ابتدای این مراسم گفت: مهم ترین اتفاق جشنواره امسال 

کسب استعدادهای بسیار خوب و رونق جشنواره است..

  امسال  جشنواره فیلم  
کودک و نوجوان درخشید 

 داروی خوراکی » ام اس«  
بومی کشور وارد می شود  4

»شهروند« به اصفهان
4 هم می آید  3

معاون استاندار: شاخص هوای پاک 
اصفهان 20 درصد بهبود یافت

ساعت شادی 
که زمان مرگ 
را پیش بینی 
می کند!
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 تولید پمپ تخصصی 
انتقال نفت خام در اصفهان
یک شرکت دانش بنیان مستقر در شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان، موفق به طراحی و تولید پمپ 
تخصصی انتقال نفت خ��ام با اس��تاندارد جهانی 
API 674 ش��د.روابط عمومی ش��هرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان اعالم کرد: ساخت این پمپ از 
اواخر سال 92 توسط گروه فنی و مهندسی شرکت 
دانش بنیان »پترو رهان پمپ« آغاز شد و در اواخر 
تابستان امسال به مرحله تکمیلی رسید.کارفرمای 

این پروژه شرکت بهره برداری..
W W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M

 میهمانی بزرگ فرهنگی
 در شهر گنبدهای فیروزه ای

روزشمار برگزاری اجالس و جشنواره بین المللی میراث 
فرهنگي ناملم��وس در اصفهان نش��ان می ده��د امروز 
میهمانی بزرگ فرهنگی در ش��هرمان به پا می شود .  در 
این میهمانی ب��زرگ بین المللی آداب ورس��وم جامعه و 
ظرفیت های فرهنگی به اشتراک گذاشته می شود .مردم 
اصفهان در این ایام میزبان میهماناني از سراس��ر کشور و 
کشورهاي بین المللی خواهند بود به طوری که ۳2 کشور 
براي اج��الس و جش��نواره ICCN در اصفهان حضور 
خواهند یافت که ش��هر اصفهان با توجه به ظرفیت های 

موجود می تواند در این رابطه میزبان خوبي باشد.
دکتر س��ید مرتضي س��قاییان نژاد با اش��اره به برگزاري 
اجالس و جشنواره بین المللی میراث فرهنگي ناملموس 
در اصفهان تصریح کرد: اجالس و جش��نواره بین المللی 
میراث فرهنگي ناملموس از امروز ) ش��انزدهم  مهرماه (

در اصفهان آغاز می ش��ود که اجالس بسیار بزرگي است 
به طوری که آیی��ن افتتاحیه این اجالس ف��ردا ) روز ۱7 
مهرماه( با حضور شخصیت های مهم کشوري و بین المللی 
برگزار خواهد شد. وي تأکید کرد: طي برنامه های اجالس 
به خصوص اجالس زنان قرار اس��ت سه بانوي شاخص در 
حوزه ایثار، فداکاري و شهادت در راستاي الگوسازی زن 
نمونه ایراني و اسالمي به جهانیان معرفي شوند.شهردار 
اصفهان افزود: همچنین برگزاري کارگاه هایی با موضوع 
ایثار و ش��هادت و نشس��ت هایی در همی��ن زمینه ویژه 
نوجوانان و جوانان با همکاري بنیاد شهید و امور ایثارگران 
از برنامه های ویژه ای اس��ت که در این جش��نواره برگزار 
 می شود. دکتر س��قاییان نژاد اظهار داش��ت: بازگشایي

 4 نمایشگاه در حوزه میراث فرهنگي ناملموس در موزه 
هنرهاي معاصر را نیز در این ایام خواهیم داشت ...
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»آگهی مناقصه «
شهرداری فالورجان به استناد مصوبه شماره 4/608 مورخ 9۳/07/0۱ در نظر دارد نسبت به -۱ خرید ، حمل ، پخش و کوبیدن آسفالت )۱2-0و0-۱9(

به صورت دستی از قرار هر تن ، 2- خرید ، حمل ، پخش و کوبیدن آسفالت )۱2-0 و ۱9-0(  با فینیشر از قرار هر تن ، -۳ پخش مصالح اساس ) بیس ( 
بصورت دستی از قرار هر متر مکعب ) مصالح با کار فرما ( ، -4 زیر سازی و تخریب طبق فهرست بهاء ، راه و باند سال ۱۳9۳ و بر اساس نقشه و مشخصات 

فنی پیوست با اعتباری بالغ بر ۳/000/000/000 ریال از محل اعتبارات عمرانی خود به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
۱ ( شرکت کنندگان  باید رعایت منع مداخله کار مندان دولت را بنمایند. 

2( پیشنهاد دهندگان باید جهت اخذ نقشه و مشخصات به شهرداری واحد عمران مراجعه و پس از واریز مبلغ 200/000 ریال به شماره حساب سیبا 
0۱070۳074700۱ نزد بانک ملی شعبه فالورجان نسبت به خرید نقشه و مشخصات اقدام نمایند.

۳- پیشنهاد دهندگان باید جهت ش��رکت در مناقصه معادل 5% کل اعتبارات بصورت وجه نقد به حساب سپرده ۳۱0000۳444002 نزد بانک ملی 
شعبه فالورجان واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکی ضمیمه پیشنهاد خود نمایند. 

4( پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ 9۳/08/04 در سه پاکت الف و ب و ج الک و مهر شده : پاکت 
الف محتوی ضمانت نامه پیمانکار و فیش واریزی ، پاکت ب محتوی برگ مناقصه ، نقشه و مشخصات ، اساسنامه شرکت با آخرین تغییرات ، گواهینامه 
صالحیت پیمانکاری و پاکت ج محتوی برگ پیشنهادقیمت که باید به عدد و حروف نوشته و زیر آن مهر و امضاء مجاز شرکت ) طبق آخرین تغییرات 

اساسنامه شرکت ( و آدرس و شماره تلفن ذکر شده باشد و همه پاکت ها را الک و مهر نموده و به واحد حراست شهرداری تحویل نمایند.
5( پیشنهادات رسیده در ساعت ۱4:۳0 بعد از ظهر روز دوشنبه مورخه 9۳/08/05 با حضور کلیه اعضاء کمیسیون عالی معامالت در محل شهرداری 

قرائت و سپس برنده مشخص خواهد شد
 6(  جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتي www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

     امیر احمد زندآور  شهردار فالورجان

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

موسسه خیریه دیابت اصفهان

آیا می دانید 

دیابت نوع 2
 دربچه های چاق و دارای اضافه وزن

 رو به افزایش است ؟

به گزارش اداره کل روابط عمومي استانداري اصفهان ، 
دکتر رس��ول زرگرپور در پیامي فرارس��یدن شانزدهم 
مهرماه روز جهاني کودک را به کودکان ایران اسالمي به 

ویژه استان اصفهان تبریک گفت.
متن پیام بدین شرح مي باشد:

فرارسیدن ش��انزدهم مهرماه روز جهاني کودک را به 
کودکان ارزشمند و نازنین ایران اسالمي بویژه کودکان 
پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمي، اصفهان تبریک 

عرض مي نمایم.
اختصاص روز ي براي کودکان ؛ این آیه هاي روشن الهي 
که در پاکي، صفا، یکرنگي و وفا،سادگي اسوه و  آموزگار 

همه ما هستند چه زیبا و دلنشین است.
نش��اط ، مهرباني و تکاپو را باید از آن هاآموخت ، آن ها 

که امانت هاي الهي در جامعه هستند و صاحبان فرداي 
روشن این مرز و برومند، س��اختن آینده اي زیبا، آباد و 
آزاد چیزي جز با تربیت این غنچه هاي هس��تي میسر 
نیس��ت.روز کودک فرصت مناس��بي اس��ت تا درباره  
رس��التي که نس��بت به این عزیزان داریم بیندیشیم 
. اس��تعدادهاي بالقوه آنان را در س��ایه ي ارزش هاي 
مذهبي و انس��اني براي تداوم انقالب و پیشرفت ایران 

اسالمي شکوفا سازیم.
الزمه  این ش��کوفایي س��اختن دنیایي است آمیخته 

از مهر، عدالت؛ عطوفت، دنیایي صل��ح آمیز و عاري از 
خشونت و اضطراب.

آگاه باش��یم که کودکان ، پیش از آنکه دارایي و زینت 
زندگي باشند انس��ان هاي بالقوه بزرگ خداوندند که 
نگاه معصومانه آنها به دس��تان ما دوخته شده است تا 
ما چه کنیم و چگونه همت بورزیم. بیائید به این بهانه 
این گلهاي باغ بهشت را با چشم دیگري ببینیم و دنیاي 
آینده ي خویش و آنان را خوشتر رقم زنیم و دلهاي پاک 

آنان را با عشق ، ایمان و آگاهي اعتال بخشیم.

پيام استاندار اصفهان به مناسبت روز جهاني كودك
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اخبار کوتاهيادداشت

 برنامه های سفر رئیس مجلس
 به اصفهان

رئیس مجلس شورای اسالمی در روزهای آینده به استان های 
مازندران واصفهان سفر می کند.

علی الریجانی روز پنج ش��نبه در س��فر یک روزه  به مازندران 
در همایش سرمایه گذاری در مازندران شرکت خواهد کرد.

وی در جریان این س��فر چند پروژه  ش��هرداری در ساری را 
 افتت��اح می کند.رئیس مجلس ش��ورای اس��المی همچنین

 19 مهرماه نیز در سفری یک روزه دیگری به اصفهان می رود 
تا ضمن افتتاح خانه بیداری اسالمی از مرکز اسناد مشروطیت 
در اصفهان نی��ز بازدید کند.الریجانی در ادامه در جش��نواره 
و اجالس بین الملل��ی میراث فرهنگی ناملم��وس ملت ها در 

اصفهان حضور خواهد یافت.

بسته توسعه روستايی رونمايی شد
با حض��ور اس��حاق جهانگی��ری مع��اون اول رییس جمهور، 
 از بس��ته توس��عه روس��تایی و تمب��ر روز روس��تا رونمای��ی

 شد.
در مراسم اختتامیه همایش ملی روز روستا با حضور اسحاق 
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، نجاری قائم مقام شرکت 
پست ایران، هاشمی اس��تاندار تهران و رضوی معاون توسعه 
روس��تایی و مناطق محروم کشور از بس��ته توسعه روستایی 

رونمایی شد.
همچنین در این مراسم ابطال تمبر روز روستا، اعالم تشکیل 
شورای عالی توسعه روستایی و معرفی طرح مشارکت مردمی 

در فعالیت های اقتصادی انجام شد.
دوش��نبه گذش��ته افتتاحی��ه همای��ش مل��ی روز روس��تا 
ب��ا حض��ور حجت االسالم والمس��لمین حس��ن روحان��ی 
 رئیس جمه��ور کش��ورمان در س��الن اجالس س��ران برگزار

شده بود.

امیدواری موگرينی به توافق 
هسته ای تا 24 نوامبر

مس��ئول جدید سیاس��ت خارج��ی اتحادی��ه اروپ��ا گفت: 
امیدوارم که ایران و گروه 1+5 بتوانند به یک توافق هسته ای 
 جامع ت��ا ضرب االج��ل تعیین ش��ده 24 نوامبر دس��ت پیدا 

کنند.
فدریکا موگرینی وزی��ر امور خارجه ایتالیا و مس��ئول جدید 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در جلسه استماع 
اتحادیه اروپا درباره ایران، گفت که امیدوار اس��ت یک توافق 
جامع و کامل میان ایران و گروه 1+5 تا ضرب االجل 24 نوامبر 

سال جاری حاصل شود.
موگرینی تأکید کرد: دستیابی به توافق پس ازاین تاریخ بسیار 

سخت خواهد بود.
مسئول جدید سیاست خارجی اروپا همچنین اظهار کرد: باید 
ببینیم که آیا ایران می تواند به حل مش��کالت در خاورمیانه 
کمک کند. ایرانی ها می توانند بین نقش سازنده و نقش مخرب 

انتخاب کنند.
وی در ادامه بر لزوم حل مسئله اوکراین و اختالفات با روسیه 
تأکید کرد و گفت: کشورهای عضو و مؤسسات اتحادیه اروپا 
باید برای برقراری روابط بین المللی بهتر با یکدیگر همکاری 

کنند.
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همایش تبیین سیاست های کلی نظام با حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مجلس 2
قدیم آغاز شد.همایش »تبیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن«  دیروز  با 

حضور آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در صحن مجلس قدیم شورای اسالمی آغاز شد.
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جزئیاتی از عملیات تروریستی گروهک های معاند در جنوب 
شرق کشور علیه یکی از پاسگاه های مرزی و شکست آن ها 

توسط نیروهای پاسدار و بسیجی منطقه منتشر شد.
 به گزارش فارس روز سه شنبه 18 شهریورماه سال جاری، 
روابط عمومی »قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه« از در هم 
شکستن حمله اشرار و تروریست های مسلح به پاسگاه مرزی 

در سراوان خبر داد.
بنا بر اعالم قرارگاه س��پاه، این حمله در ساعات اولیه بامداد 
همان روز توسط گروهی از اش��رار و تروریست های مسلح 
به یک پاسگاه مرزی در منطقه سراوان )منطقه میل 171 
مرزی( با قصد تصرف آن صورت گرفت که البته با مقاومت 
رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه و نیروهای بومی 
به ویژه بسیجیان بلوچ منطقه، عملیات آن ها درهم شکسته و 
تروریست ها مجبور به فرار به داخل خاک پاکستان می شوند.

فردای این حمله، س��ردار رمضان ش��ریف مس��ئول روابط 
عمومی کل س��پاه به میان خبرنگاران آمد و بدون اشاره به 
جزئیات این عملیات گفت: بعد از کشته شدن سرکرده یک 
گروهک تروریس��تی در شرق کش��ور، عوامل این گروهک 
به دلیل اختالفات داخلی قصد ابراز وج��ود در عرصه افکار 

عمومی داشتند تا اختالفات خود را پوشش دهند.
اش��اره سردار ش��ریف به کش��ته ش��دن عبدالرئوف ریگی 
)سرکرده گروهک تروریستی جیش النصر و برادر عبدالمالک 
ریگی( بود که چند روز قبل از این اقدام تروریستی )در تاریخ 

6 شهریور( در جریان یک نزاع داخلی به قتل رسید.
سردار ش��ریف افزود: ازآنجاکه آن ها پیش ازاین نیز در این 
منطقه جنجال آفرینی کرده بودند، تصور می کردند می توانند 
بازهم در آن منطقه عرض اندام کنند اما با دادن تلفات زیاد 

مجبور به ترک خاک ایران شدند.
باگذش��ت کمتر از یک ماه از این اقدام تروریستی و مقابله 
پاسداران قرارگاه قدس سپاه در جنوب شرق، »سردار محمد 
پاکپور فرمانده نیروی زمینی س��پاه« در گفتگو با خبرنگار 
دفاعی خبرگزاری فارس، به جزئیات بیشتری از این ماجرا 

اشاره کرد.
 سردار پاکپور گفت که تروریس��ت ها با حجم بسیار باالی 
نیروی انسانی و مواد منفجره دست به این اقدام علیه پاسگاه 

171 ما زدند.
وی ادامه داد: آن ه��ا 600 کیلوگرم مواد منفجره را که روی 
یک ماشین سوار کرده بودند، به دیوار پاسگاه زدند که انفجار 
بسیار مهیبی صورت گرفت و دیوارهای پاسگاه فروریخت 
ولی بعد از حدود 3 ساعت و نیم درگیری نتوانستند به هدف 
خود برسند.فرمانده نیروی زمینی سپاه تعداد اشرار در این 
اقدام تروریستی را حدود 70 نفر اعالم کرد و گفت: آن ها از 
داخل خاک پاکستان با 6 خودرو آمده بودند تا پاسگاه مرزی 
ما را تصرف کنند.س��ردار پاکپور با اش��اره به مقاومت همه 
جانبه نیروهای سپاه و بسیجیان بومی منطقه گفت: ما در این 

عملیات یک شهید دادیم و افراد ما توانستند در این درگیری 
3 ساعت و نیمه پاسگاه مرزی را از سقوط نجات دهند.

 تنها ش��هید این حادثه، »یارمحم��د درزاده« از نیروهای 
بسیجی مرزدار بود.

وی سطح آمادگی پاسداران برای حراست از مرزهای شرق 
کش��ور را »کامل و مطلوب« ارزیابی کرد و اظهار داش��ت: 
اتفاقاتی از چند ماه پیش در آن سوی مرز یعنی در پاکستان 
افتاد و بعضی از سازماندهی ها توسط سرویس های امنیتی 
برخی کش��ورها صورت گرفت و اقدامات ایذایی را ش��روع 

کردند.
فرمانده نیروی زمینی سپاه  در خصوص وضعیت مرزهای 
غربی کش��ور نیز با توجه به اوضاع عراق و تحرکات داعش 
اظهار داش��ت: مرزهای ما در ش��مال غرب و غ��رب تغییر 
خاصی نکرده که بخواهد حالت غیرعادی داشته باشد و یا ما 

بخواهیم اقدام خاصی انجام دهیم.
س��ردار پاکپور ادامه داد:  ما روندی را از س��ال 90 در شمال 
غرب برای امنیت پایدار و اس��تقرار نیرو در مرزها خصوصاً 
در ارتفاعات »قندیل«، »حاج ابراهیم« و »پانه س��ر« شروع 
کردیم؛ این ه��ا ارتفاعات��ی بدون ج��اده بود ک��ه هیچ گاه 
پاس��گاه و یا نیرویی بر روی آن مس��تقر نبوده اس��ت.وی 
تصریح کرد: از حدود 3 س��ال قبل ک��ه درگیری های ما با 
ضدانقالب در این مناطق شروع شد، اراده مان را به دشمن 
 تحمیل کردی��م و در مرزهایمان پاس��گاه زدیم و مس��تقر

 شدیم.
 اشاره س��ردار پاکپور به درگیری چندماهه سپاه پاسداران 
با گروهک تروریس��تی »پژاک« بود که ب��ا تقدیم چندین 
 شهید و تحمیل تلفات سنگین به تروریس��ت ها، این قائله 

ختم شد.
فرمان��ده نی��روی زمینی س��پاه خاطرنش��ان کرد: س��ال 
گذش��ته در نقاطی از مرزهای ش��مال غرب مستقر شدیم 
که گاه��اً دم��ای آن به منف��ی 44 درج��ه می رس��د، اما 
 رزمندگان م��ا در این ارتفاعات برای ایجاد امنیت مس��تقر

شده اند.
س��ردار پاکپور گف��ت: در این مناط��ق ارتفاعات��ی وجود 
دارد که هن��وز که اوای��ل مهرم��اه اس��ت، آب در آنجا یخ 
 می زن��د و در آن ارتفاعات زمس��تان تا پایان خ��رداد ادامه 

دارد.
وی اظهار داشت: علی رغم همه این مشکالت و سختی  کار، 
آرامش در این مناطق برقرار است و ما با مشکل خاص امنیتی 

روبرو نیستیم.
فرمانده نیروی زمینی سپاه درعین حال، استکبار جهانی را 
»دشمن شماره یک« انقالب اسالمی دانست و تأکید کرد: 
ما همیش��ه باید تهدید را احس��اس کنیم و هرلحظه برای 
 پاس��خ به تهدید آماده ایم؛ حال چه در غرب کش��ور باشد و

 چه شرق.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

جوانان شاداب، خانواده ها و جامعه را 
بانشاط می کنند

رئی��س مجمع تش��خیص 
مصلح��ت نظ��ام   در دیدار 
جمعی از مسئوالن معاونت 
س��اماندهی امور جوانان در 
وزارت ورزش و جوان��ان، 
با تأکید ب��ر اهمیت نقش و 
جایگاه جوان��ان در جوامع، 
گف��ت: جوان��ان ش��اداب، 
خانواده ها و جامعه را بانشاط 
و ب��رای آینده نگری امیدوار 

می کنند.
 آیت اهلل هاش��می رفسنجانی، اس��تحکام خانواده را مس��ئله جّدی برای هر 
جامعه ای خواند و افزود: باید نمونه های موفق دنیا را بررسی و از نکات مثبت 
آن ها استفاده کرد تا عواقب منفی دوران گذار از سنت به مدرنیته خانواده ها 

را کمتر تحت تأثیر قرار دهد.
وی آزادی و محدودی��ت را دو اصط��الح مه��م و ض��روری ب��رای 
مطالع��ه مس��ائل جوان��ان توصی��ف ک��رد و گف��ت: افراط وتفری��ط در 
ه��ر دو موض��وع، مطالع��ات را از مس��یر درس��ت منح��رف می نمای��د 
به ج��ای می��دان داری منطق��ی، من��زوی به تب��ع آن جوان��ان   و 

 می شوند.
رئیس مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام بابی��ان مصادیق��ی از تالش های 
بزرگان ادیان دنیا در جهت حفظ بنیان خانواده ها، خاطرنش��ان کرد: حفظ 
و تقویت بنیان خانواده مشکل مش��ترک همه جوامع در دنیای معاصر است 
 و بزرگان ادی��ان علی رغم تف��اوت در فرهنگ ها در ای��ن زمینه دغدغه های

 مشترک دارند.
عضو مجلس خبرگان رهبری نگاه اسالم و قرآن به خانواده ها را بسیار جامع 
و راهگشا توصیف کرد و گفت: آیات و روایات اسالمی بر تقویت بنیان خانواده 

تأکید می کنند.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با تأکید بر اهمیت برنامه ریزی برای امور جوانان 
در ایران، اظهار داش��ت: در عصر انفجار اطالعات، ابزار اطالع رسانی به شکل 
گسترده در دسترس همگان اس��ت و هیچ کس نمی تواند جلوی رشد علم و 

تکنولوژی را بگیرد.
وی افزود: نکات مثبت ابزار اطالع رسانی باعث رشد و توسعه دانش ها می شود 

که در هر حالتی بر جهل مقدم است.
رئی��س مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام، با اش��اره ب��ه تصویب منش��ور 
جوان��ان در س��ال های پ��س از جن��گ، تصری��ح ک��رد: بازنگ��ری آن ب��ا 
توجه ب��ه مقتضیات زمان از ضرورت هاس��ت ک��ه امیدواریم کارشناس��ان، 
 چراغ��ی مناس��ب ب��رای تصمیم گی��ری و ارائ��ه راهکاره��ا تدوی��ن

 نمایند.

نیروهای مسلح کرد در شهر کوبانی که با اعضای گروه داعش 
می جنگند، این شهر را منطقه  جنگی اعالم کرده و آن را از 
غیرنظامیان خالی کردند. بنا به گزارش ها نیروهای داعش 
وارد شهر شده اند و در حال جنگ و زدوخوردهای خیابانی با 

مدافعان کرد این شهر هستند.
مسئوالن کرد در شهر کوبانی در سوریه این شهر را از تمامی 
غیرنظامیان تخلیه کرده و آن ها را به مناطق دیگر در مرز با 

ترکیه انتقال داده اند.
به گزارش منابع، اعضای داع��ش کنترل برخی مناطق در 
جنوب شرق کوبانی را در دست گرفته و شهر مذکور را مورد 
هدف قرار داده اند. اعضای داعش همچنین پرچم های خود 
را بر فراز تپه بینار در شرق کوبانی و بر فراز ساختمان هایی 

در شرق این شهر برافراشته اند.

به گزارش دیده بان حقوق بشر سوریه، افراد مسلح داعش 
عصر دوشنبه کنترل سه منطقه الصناعیه، مقتل الجدیده و 

کانی عربان در شرق شهر کوبانی را در دست گرفتند.
دیده بان حقوق بش��ر س��وریه همچنین گ��زارش داد که 
درگیری های ش��دیدی میان کردها و افراد مسلح داعش 
در خیابان های کوبانی رخ داده که موجب فرار هزاران تن از 

ساکنان این شهر از طریق مرزها به سوی ترکیه شده است.
دیده بان حقوق بش��ر همچنین اعالم کرد که افراد مسلح 
داعش حدود 100 متر به داخل بخش شرقی شهر کوبانی 

پیشروی کرده اند.
رامی عبدالرحمن، مدیر دیده بان حقوق بش��ر سوریه نیز 
اعالم ک��رد که در ح��ال حاضر جنگ خیابان��ی در جریان 
 اس��ت و جنگ درواق��ع در بخش ش��رقی کوبان��ی ادامه

 دارد.

از سوی دیگر درگیری های ش��دیدی میان اعضای داعش 
و یگان های حمایت از کردها در ش��هر کوبانی رخ داده که 

موجب کشته شدن چندین تن از دو طرف شده است.
پیش ازاین منابع وابسته به گروه داعش مدعی شده بودند 
که اعضای این گروه کنترل نیمی از شهر کوبانی را در دست 
گرفته اند.در همین راستا جنگنده های ائتالف به اصطالح 
ضد داعش  دیروز حمالت هوایی پراکنده ای را به پایگاه های 
گروه داعش در تپه »مش��دی نور« در ش��هر کوبانی انجام 
دادند. فرماندهی مرکزی آمریکا نیز در بیانیه ای اعالم کرد 
که پایگاه های داعش در عراق و س��وریه را هدف قرار داده 
است.با اشغال کوبانی گروه داعش کنترل باریکه بلندی در 

کنار مرز ترکیه را به دست خواهد آورد.
ترکیه هفته پیش قول داد مانع سقوط کوبانی شود و پارلمان 

این کشور مجوز عملیات نظامی علیه داعش را صادر کرد.
اما به نظر می رسد که این کشور اقدامی برای جلوگیری از 

پیشروی داعش صورت نداده باشد.

خبرنگاران می گویند ترکیه مایل نیست به نیروهای کرد این 
شهر کمک کند چون آن ها متحد پ ک ک هستند که ترکیه 

آن را یک گروه تروریستی می شناسد.
هم زمان بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل در بیانیه ای از 
تمامی طرف ها خواست تا اقدامات فوری را برای حمایت از 

ساکنان محاصره شده در شهر کوبانی سوریه اتخاذ کنند.
در این بیانیه بان کی مون از حمالت مداوم داعش به شهر 
کوبانی که موجب آواره شدن غیرنظامیان و رفتن آن ها به 
ترکیه و کش��ته و زخمی شدن ده ها تن ش��ده است، ابراز 

نگرانی کرد.

هم چنین مسئوالن کرد در هلند اعالم کردند که ده ها کرد 
به س��اختمان پارلمان ملی در الهه جه��ت محکوم کردن 
اقدامات گروه داعش حمله کردند. از سوی دیگر ده ها کرد 
در فرودگاهی در نزدیکی پاریس در همبستگی با ساکنان 
شهر کوبانی دست به تظاهرات زده و خواهان کمک رسانی 
 بشردوس��تانه و نظام��ی ب��ه نیروه��ای ک��رد در کوبانی

 شدند.

با ۶۰۰ کیلو مواد منفجره

کوبانی جبهه جنگ اعالم شد

جنگ  تن به تن کردها با داعشی ها 

حمله ناکام تروریست ها به پاسگاه مرزی سپاه 

همایش تبیین سیاست های کلی نظام آغاز شد

وزير امور خارجه کشور

اگر حمايت ايران نبود، امکان 
سقوط بغداد وجود داشت

وزیر امور خارجه کش��ورمان گفت: اگ��ر حمایت های 
ایران درزمینه مقابله با داعش نبود، امکان سقوط بغداد 

وجود داشت.
نشست مشترک دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی با 
موسسه شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا با سخنرانی 
محمدجواد  ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در محل 
دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه 

برگزار شد.
وزیر امور خارجه ایران س��خنرانی خود را با مقدمه ای 
 درب��اره ش��رایط کنون��ی منطق��ه آغ��از ک��رد. وی

  بح��ران ه��ای متوال��ی در خاورمیان��ه را ناش��ی از 
رقاب��ت ه��ای ژئوپلتیک��ی دانس��ت؛ رقابت های��ی 
ک��ه حت��ی موج��ب ش��ده ت��ا مس��ائلی چ��ون 
موض��وع هس��ته ای و بحران های��ی نظی��ر آنچ��ه در 
س��وریه رخ داده تاکن��ون ب��ه نتیج��ه مطلوب��ی ک��ه 
 تضمین کنن��ده ثب��ات و امنی��ت در منطق��ه باش��د

 نرس��د.محمدجواد ظریف در موضوع هسته ای تأکید 
ک��رد: اقداماتی ک��ه تاکنون از س��وی امری��کا و اروپا 
برای متوقف ک��ردن فعالیت های ای��ران به عمل آمده، 
نتیجه ای جز پیش��رفت های فناوری هس��ته ای کشور 
نداشته و در ش��رایط کنونی طرف های مقابل ایران را 
به این نتیجه رسانده که به فوریت مسئله هسته ای باید 
حل وفصل شود، بااین وجود کسانی که در این موضوع 
 منافع��ی دارند تالش دارن��د تا این بحران س��اختگی

 ادامه یابد.
 بحران��ی که از س��وی برخ��ی از بازیگ��ران در منطقه 
تبلیغ شده تا پوششی را برای توجیه اهداف استراتژیک 

کوتاه مدت آن ها در منطقه ایجاد کند.
وزیر امور خارجه کشورمان دس��تیابی به توافق را تنها 
راه حل برای عبور از این بحران س��اختگی دانس��ته و 
تأکید ک��رد: محروم ک��ردن ایران از برنامه هس��ته ای 
نمی تواند راه حلی برای این موضوع باشد چراکه ایران 
به دان��ش و فناوری هس��ته ای دس��ت یافته و دانش و 
توانمندی دانش��مندان م��ا قابلیت محدود ش��دن را 
ندارد. کشورهای طرف مذاکره با ایران باید واقعیت ها 
درباره مس��ئله هس��ته ای ایران را بپذیرند و شرایط با 
 10 س��ال پیش متفاوت اس��ت و نمی توان به گذشته 

بازگشت.
وی اضافه کرد: ش��رایط در مذاکرات به سمت و سویی 
رفته که اروپا می توان��د نقش جدی و برجس��ته ای را 
برای برقراری موازنه میان طرف ه��ای مذاکره با ایران 
برقرار کند. ایفای این نقش نه تنها برای ایران که برای 
 اروپا و جایگاه و نقش بین المللی آن اهمیت بس��زایی

 دارد.
دکت��ر محمدجواد ظری��ف در ادامه س��خنان خود به 
تحوالت کشور عراق پرداخت و گفت: باید به این مسئله 
به صورت جدی پرداخته ش��ود که بحران عراق از کجا 
آغازشده و چگونه گس��ترش یافته است، چه نیروهایی 
در س��طح منطقه از داعش حمایت کرده و چرا کسانی 
از اروپا ب��ه این گروه پیوس��ته اند. ب��دون توجه به این 
 مس��ائل نمی توان راه حلی دایمی برای ای��ن بحران را 

متصور بود.
وی اضافه ک��رد: اگر حض��ور و حمایت های جمهوری 
اسالمی ایران نبود، در مراحل اولیه امکان سقوط بغداد 
نیز وجود داشت. ایران کوشید با حمایت لجستیکی و 
مش��اوره نظامی نیروهای عراقی را در مقابله با داعش 

توانمند سازد.
ظریف تأکی��د کرد: برای حل ریش��ه ای مس��ئله باید 
به خواس��ته های م��ردم و دولت ع��راق توج��ه کرد. 
اگر کش��ورهای منطق��ه و قدرت های ب��زرگ نیروی 
نظامی به ای��ن کش��ور وارد کنند، بهانه ای به دس��ت 
داعش داده و پیوس��تن نیروها به این گروه را تسهیل 
 می نماید و برای منطقه و محیط بین المللی پیامدهای 

جدی دارد.
وی تأکی��د کرد: ب��رای حل مس��ئله عراق و س��وریه 
عالوه ب��ر اقدامات نظامی ب��ه اس��تراتژی جامعی نیاز 
اس��ت. خطرناک ترین بازی در منطقه این اس��ت که 
کش��ورهایی بخواهند مس��ئله داعش را در راس��تای 
منافع کوتاه مدت خود اس��تفاده کنند. در ائتالفی که 
علیه داعش تشکیل ش��ده کش��ورهایی هستند که در 
ائتالف با امریکا بوده، اما درفروش نفت به داعش کمک 
کرده، حمایت مالی و تس��لیحاتی از این گروه به عمل 
می آورند و مس��یرهای امن در اختیار ای��ن گروه قرار 
 می دهند. این تناقضی است که این ائتالف با آن درگیر

 است.
محمدجواد ظریف درباره سوریه و آینده این کشور نیز 
تأکید کرد: باید به نظر مردم س��وریه احترام گذاشت. 
راه حل بحران در سوریه توجه به خواست و اراده مردم 
اس��ت. تالش برای تضعیف دولت س��وریه ب��ه معنای 
تقویت داعش در س��وریه اس��ت و این تناقض دیگری 
 است که ائتالف تشکیل شده علیه داعش با آن روبه رو

 است.

 
موقعیت جغرافیايی سراوان

سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه

 پرچم سیاه داعش بر فراز تپه شرقی کوبانی

 نقشه کوبانی

 فرار اهالی کوبانی

 تانک های ارتش ترکیه نظاره گر تحوالت کوبانی

بازديد سردار پاکپور از مناطق شمال غرب کشور
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یادداشت

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان اصفهان: 

فراکسیون حقوق کودکان در مجلس 
تشکیل می شود

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اصفهان گفت: 
عنوان هفته ملی کودک»بادبادک امید« بوده و شعار امسال نیز 

شادی، دانش و آرامش است.
حامد عس��گری فر در نشس��ت خب��ری کانون پ��رورش که به 
مناسبت روز و هفته کودک برگزار ش��د، اظهار کرد: جمهوری 
اس��امی در س��ال 89 عضو کنوانس��یون بین الملل��ی حقوق 
کودکان ش��ده ک��ه این کنوانس��یون ب��ا بیش از 180 کش��ور 
عضو یکی از فراگیرتری��ن کنوانس��یون های بین المللی بوده و 
 تنها چند کش��ور که یکی از آن ه��ا ایاالت متحده ب��وده، به آن

 نپیوستند.
وی اف��زود: کش��ورهای عض��و ای��ن کنوانس��یون ح��ق تمام 
کودکان را نس��بت ب��ه برخورداری از اس��تانداردهای توس��عه 
 جس��می، ذهنی، روح��ی، اخاق��ی و اجتماعی به رس��میت 

می شناسند.
مدیرکل کانون پ��رورش فکری ک��ودکان و نوجوانان اس��تان 
اصفهان بیان ک��رد: کانون پرورش فکری ک��ودکان و نوجوانان 
اصفهان 60 مرکز فرهنگی هنری در اس��تان داشته که بیشتر 
آن ها در مراکز محروم اس��ت ک��ه از این تعداد 2 مرکز س��یار 
روستایی و 2 مرکز پس��تی برای کودکان و نوجوانان روستایی 

در نظر گرفتیم.
وی اف��زود: ام��روز نیز نشس��ت صمیم��ی ک��ودکان و اعضای 
ش��اخص کانون با اس��تاندار و همچنی��ن جش��ن روز جهانی 
 ک��ودک را ب��ا هم��کاری آموزش وپ��رورش در دس��تور کار

داریم.
مدیرکل کانون پ��رورش فکری ک��ودکان و نوجوانان اس��تان 
اصفهان با اش��اره ب��ه مش��کات و ناهنجاری هایی ک��ه برای 
کودکان اتفاق می افت��د، بیان کرد: مدیرعام��ل کانون پرورش 
فکری در تهران پیگیر تشکیل فراکس��یونی در رابطه با حقوق 
 کودکان در مجلس بوده و اکن��ون نیز الیحه حمایت از کودکان

 مطرح است.
وی ب��ا تأکی��د ب��ر اینک��ه باید مس��ائل مرب��وط به ک��ودکان 
را ج��دی بگیریم، تصری��ح کرد: در ح��ال امض��ای تفاهم نامه 
هم��کاری ب��ا ش��هرداری هس��تیم و اگ��ر 3 فض��ای مختلف 
در س��طح ش��هر با اس��تانداردهای کان��ون در اختیار م��ا قرار 
گیرد م��ا خود مس��ئولیت تأمین نی��روی انس��انی و تجهیزات 
 را برعهده گرفت��ه ت��ا بتوانی��م فعالیت های خود را گس��ترش

 دهیم.
عس��گری فر در انتها با ابراز تأس��ف از کمبود بودج��ه کانون، 
گفت:  ح��دود یک س��وم بودجه م��ا از دول��ت تأمی��ن و بقیه 
از خانواده ه��ا گرفته می ش��ود و اگ��ر هزینه یک ش��ب برخی 
از مراس��ماتی ک��ه اج��را می ش��ود را ب��رای یک س��ال کانون 
 بدهن��د م��ا کارهای زی��ادی ب��رای بچه ه��ا می توانی��م انجام

 دهیم. همچنین هشتمین جشنواره استانی قصه گویی به همت 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان در 26 و 

27 مهر در شاهین شهر برگزار می شود.

دولت برای نجات و احیای تاالب ها و 
دریاچه های کشور الیحه می دهد

بر اساس نامه ابتکار به نمایندگان مجلس، مجلس طرح نجات و احیای 
تاالب ها و دریاچه های کشور را به منظور ارائه الیحه ای از سوی دولت به 

کمیسیون کشاورزی ارجاع داد.
نمایندگان مجلس در دستور کار خود بررس��ی طرح نجات و احیای 
تاالب ها و دریاچه های کشور را داشتند که باهنر، رئیس جلسه اعام 
کرد: طبق نامه ای که رئیس سازمان محیط زیست خانم ابتکار فرستادند 
دولت در حال آماده کردن الیحه جامع در این مورد است که از مجلس 
خواس��ته حداکثر فرصت یک ماهه بدهند تا همه مشکات از جمله 
مشکات اصل 75 که بار مالی به دولت تحمیل می کند برطرف خواهد 

شد و هم اینکه یک نظر تفاهمی بین مجلس و دولت به وجود می آید.
باهنر پس از این سخنان ارجاع مجدد طرح نجات و احیای تاالب ها را 
به رای نمایندگان گذاشت که با 119 رای موافق و 52 رای مخالف به 

تصویب رسید.
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اردوهای راهیان نور در ایمنی کامل برگزار می شود
 جانشین س��پاه صاحب الزمان )عج( اس��تان اصفهان با اش��اره به دغدغه ایمنی 
و س��امت اردوهای راهیان نور در مس��ئووالن س��پاه و آموزش و پرورش گفت: 

تمهیدات الزم برای برگزاری ایمن این اردوها اندیشیده شده است.

3

روزشمار برگزاری اجاس و جشنواره بین المللی میراث 
فرهنگي ناملم��وس در اصفهان نش��ان می ده��د امروز 
میهمانی بزرگ فرهنگی در ش��هرمان به پا می شود .  در 
این میهمانی ب��زرگ بین المللی آداب ورس��وم جامعه و 
ظرفیت های فرهنگی به اشتراک گذاشته می شود .مردم 
اصفهان در این ایام میزبان میهماناني از سراس��ر کشور و 
کشورهاي بین المللی خواهند بود به طوری که 32 کشور 
براي اج��اس و جش��نواره ICCN در اصفهان حضور 
خواهند یافت که ش��هر اصفهان با توجه به ظرفیت های 

موجود می تواند در این رابطه میزبان خوبي باشد.
دکتر س��ید مرتضي س��قاییان نژاد با اش��اره به برگزاري 
اجاس و جشنواره بین المللی میراث فرهنگي ناملموس 
در اصفهان تصریح کرد: اجاس و جش��نواره بین المللی 
میراث فرهنگي ناملموس از امروز ) ش��انزدهم  مهرماه (

در اصفهان آغاز می ش��ود که اجاس بسیار بزرگي است 
به طوری که آیی��ن افتتاحیه این اجاس ف��ردا ) روز 17 
مهرماه( با حضور شخصیت های مهم کشوري و بین المللی 
برگزار خواهد شد. وي تأکید کرد: طي برنامه های اجاس 
به خصوص اجاس زنان قرار اس��ت سه بانوي شاخص در 
حوزه ایثار، فداکاري و ش��هادت در راس��تاي الگوسازی 
زن نمون��ه ایراني و اس��امي به جهانیان معرفي ش��وند.

ش��هردار اصفهان افزود: همچنین برگزاري کارگاه هایی 
با موضوع ایثار و شهادت و نشست هایی در همین زمینه 
ویژه نوجوان��ان و جوانان با همکاري بنیاد ش��هید و امور 
ایثارگران از برنامه های ویژه ای است که در این جشنواره 
 برگزار می شود. دکتر سقاییان نژاد اظهار داشت: بازگشایي

 ۴ نمایشگاه در حوزه میراث فرهنگي ناملموس در موزه 
هنرهاي معاص��ر را نی��ز در این ایام خواهیم داش��ت که 
آثار ناملموس ایران و دیگر کش��ورها در این نمایشگاه ها 
به نمای��ش گذاش��ته خواهد ش��د که توصی��ه می کنم 
همش��هریان از این نمایش��گاه ها بازدید داش��ته باشند. 
وي داشت: برگزاري نمایش��گاه توانمندي زنان در حوزه 
میراث فرهنگي ناملموس در راستاي برگزاري جشنواره 
بین الملل��ی فیلم های ک��ودکان و نوجوانان نی��ز از دیگر 
برنامه ها است که در باغ غدیر برقرار می شود که تمام 31 
استان کشور در این نمایشگاه حضور دارند و 70 غرفه در 
راستاي برگزاري این نمایشگاه در باغ غدیر برپا خواهد شد. 
ش��هردار اصفهان تأکید کرد: اف��راد مراجعه کننده به باغ 
غدیر می توانند توانمندی های زنان جمهوري اس��امي 
ای��ران را در حوزه می��راث فرهنگي ناملموس مش��اهده 
نمایند به طوری که در 31 استان برنامه هایی در این رابطه 
انجام ش��ده که نتیجه و ثمره آن در ب��اغ غدیر اصفهان به 
نمایش گذاشته خواهد شد که این نمایشگاه در سطح ملي 
و بین المللی برگزار خواهد شد. دکتر سقاییان نژاد با اشاره 
به برگزاري بازی های بومي و محلي در این ایام عنوان کرد: 

در این 

ایام بازی ه��ای بومي و محل��ي در بخش دیگ��ري از باغ 
غدیر اجرا می ش��ود که توصیه می گردد شهروندان حتماً 
بازدید داشته باش��ند همچنین قرار است نمایشگاهي از 
غذاهاي مختلف ش��هرهاي مختلف کشور در یک کارگاه 
عملیاتي برقرار ش��ود که فرصتي است براي مردم شریف 
اصفهان که حتماً از این فضا استفاده نمایند. وي ادامه داد: 
اجراي ورزش های پهلواني و زورخانه ای هم در میدان امام 
علي)ع( و زورخانه علی قلی آقا خواهیم داش��ت. مراس��م 
آئیني تعزیه هم در محل تاالر هنر و پشت میدان امام)ره( 
از امروز ت��ا 20 مهرماه برگ��زار خواهد ش��د به طوری که 
قرار اس��ت میراث های ناملموس در محل های مختلفي 
به نمایش گذاشته ش��ود و همش��هریان در سطح ملي و 
بین المللی با آن آشنا شوند. شهردار اصفهان تأکید کرد: 
مردم اصفهان در ای��ن ایام میزبان میهماناني از سراس��ر 
کشور و کشورهاي بین المللی خواهند بود به طوری که 32 
کشور براي اجاس و جشنواره ICCN در اصفهان حضور 
خواهند یافت که ش��هر اصفهان با توجه به ظرفیت های 
موجود می تواند در این رابطه میزبان خوبي باش��د.دکتر 
سقاییان نژاد خاطرنشان س��اخت: امید است با برگزاري 
این جشنواره ها داش��ته ها و ظرفیت های اصفهان معرفي 
و بحث گردش��گري را در جایگاه خود داشته باشیم لذا از 
شهروندان تقاضا داریم با دقت نظر در بحث های ترافیکي و 
برخوردها و در مراسم هایی که شرکت می کنند، شأن یک 

شهر متمدن را به نمایش بگذارند. 
تجربیات بین المللی وزارت خارجه در اختیار 

اصفهان قرارگرفته است
رئیس دفتر نمایندگ��ی وزارت خارجه در اصفهان گفت: 
وزارت خارجه برای برگزاری اجاس و جش��نواره میراث 
فرهنگی ناملموس، تجربیات بین المللی خود را در اختیار 
اصفهان قرار داده تا این برنامه به بهترین شکل، برگزار شد.

محمدرض��ا کارشناس��اظهار ک��رد: کار اصل��ی میزبانی 
جشنواره میراث ناملموس بر عهده ش��هرداری اصفهان 

ب��وده و 
وزارت خارج��ه از 

میانه راه مطلع شد و قرار شد تجربیات خود را برای برگزاری 
سمینار بین المللی و دعوت از میهمانان در اختیار شهرداری 

قرار دهد.
نمایه سازی پرونده شهدای اصفهان در اجالس 

ICCN رونمایی می شود
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان گفت: 
از رونمایی نمایه سازی پرونده ش��هدا همزمان با برگزاری 
اجاس و جش��نواره بین المللی میراث فرهنگی ناملموس 
رونمایی می شود.حس��ین نافی��ان در بازدی��د از دبیرخانه 
اجاس و جشنواره بین المللی میراث فرهنگی ناملموس، 
ضمن اشاره به وجود بیش از 8 هزار شهید در شهر اصفهان 
اظهار کرد: پایگاه مجازی گلستان شهدا در مراسم افتتاحیه 
اجاس و جشنواره ICCN رونمایی می شود.وی افزود: در 
این سایت مشخصات کامل ش��هدا و محل دفن آن ها قابل 
جستجو بوده، و قابلیت خاص این سایت دسترسی از سراسر 

دنیا به آن است.
محفل انس با قرآن با حضور شخصیت هایی از 50 

کشور جهان
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اس��تان اصفهان گفت: محفل 
بزرگ ان��س با ق��رآن کریم برای نخس��تین ب��ار با حضور 
ش��خصیت  هایی از 50 کش��ور جهان در قالب جش��نواره 
بین الملل��ی می��راث معنوی ناملم��وس برگزار می ش��ود.

حجت االس��ام رضا صادقی اظهار کرد: محفل بزرگ انس 
با قرآن کریم برای نخستین بار با حضور 50 کشور جهان و 
شخصیت های کشوری در قالب جشنواره بین المللی میراث 

معنوی ناملموس فردا  در مسجد امام برگزار می شود.
وی اظهار کرد: در بخش قرآنی این جشنواره بین المللی که 
بر پایه دغدغه های رهبر معظم انقاب برگزار می شود، اداره 
کل اوقاف و امور خیریه اصفهان نیز با توجه به رسالت ذاتی 
خود که همانا توسعه و ترویج فرهنگ قرآن و علوم اهل بیت 
)ع( است اقدام به برگزاری این محفل انس با قرآن با حضور 

بیش از 2 هزار حافظ کل قرآن کریم کرده است.

از امروز تا 20 مهرماه  شاهد هستیم 

میهمانی بزرگ فرهنگی در شهر گنبدهای فیروزه ای 

یادداشت

 مردم  یکی از ارکان مهم امنیت 
در جوامع مدرن امروزی 

 ش�هرضا -خبرن�گار زاین�ده ورد - نی��روي انتظام��ي 
ضمن حفظ محکم ب��ودن در تبیین خدم��ات ، نظم ترتیب 
امنیت راب��ه دنب��ال دارد این مطلب را س��ید رض��ا عقدایي 
فرماندارشهرضادرمراس��م صبح��گاه مش��ترک نیروی های 
نظامي وانتظامی این شهرستان بیان داشت و افزود: ازنیروي 

انتظامي می توان به عنوان بنیان مرصوص نام برد.
 سرهنگ حمید امیرخانی، فرماندهی نیروي انتظامی شهرضا 
ضمن تجلیل و گرامیداش��ت یاد ش��هدای نی��روی انتظامی 
طی سخنانی ش��عار هفته نیروی انتظامی را »پلیس ؛ تاش 
جهادی،  کارآمدی و اقتدار« اعام نمودوگفت: یکی از ارکان 
مهم امنی��ت در جوامع مدرن امروزی مردم هس��تند که نوع 
و میزان مشارکت آنان باعث انس��جام اجتماعی با یکدیگر و 

تشکیل دهنده نظم در جامعه است.
وي در ادامه افزود: مردم بس��تر تعامات و روابط اجتماعی و 

کانون اصلی مفهوم سرمایه اجتماعی هستند.
وي تصریح نمود: اهمیت مردم تا جایی اس��ت که رس��یدن 
به یک حکومت مردم س��االری دینی مس��تلزم وجود جامعه 
اس��ت که مردم عاوه بر بینش اجتماعی به حقوق و تکالیف 

شهروندی خود واقف باشند.
لذا س��ازوکار پلی��س در این اقدام��ات بهره گی��ری از دانش 
و راهکاره��ای مرتب��ط با عل��وم اجتماعی، جامعه شناس��ی، 

روانشناسی و مردم شناسی است.
 همچنین فرماندارشهرضابااش��اره به وظائف نیروهاي مسلح 
ازنیروي انتظام��ي به عنوان لبه جلویي جبه��ه نبردبامخلین 
امنیت جامعه یادنمودوگفت: نظم وانتظام جامعه به دس��ت 
نیروهاي مقتدر انتظامی اس��ت که با ایجاد امنیت و آسایش 
برای جامعه توانسته اس��ت با ارتباط مستقیم با مردم در بین 
جامعه از محبوبیت خاصی برخوردارگرددواین وظیفه تک تک 

آحاد جامعه است که قدردان نیروي انتظامي باشند.

امکان بومی سازی دانشجویان 
دانشگاه پیام نور اصفهان فراهم شد

رئیس دانش��گاه پی��ام نور اس��تان اصفهان گفت: بر اس��اس 
دس��تورالعمل س��ازمان پیام نور کش��ور، امکان بومی سازی 

دانشجویان دانشگاه پیام نور اصفهان فراهم شد.
مهدی یوسفی اظهار داشت: دانش��جویان دانشگاه پیام نور از 
ترم اول می توانند به صورت دائم در نزدیک ترین دانشگاه پیام 

نور محل زندگی خود مهمان شوند.
وی ادامه داد: دانشگاه پیام نور تنها دانشگاهی است که امکان 

بومی سازی دانشجویان را فراهم می کند.
رئیس دانشگاه پیام نور اس��تان اصفهان خاطرنشان کرد: در 
حال حاضر ۴۴ مرکز پیام نور در س��طح استان فعالیت دارند 

و 80 هزار دانشجو در این مراکز مشغول به تحصیل هستند.

 300 هزار دانش آموز اصفهاني
 » همیار پلیس« هستند

رئیس پلیس راهنمایي و رانندگي اس��تان اصفهان با اش��اره 
به اینک��ه در دو مقط��ع زماني ن��وروز و آغاز س��ال تحصیلي 
جدید از دان��ش آموزان تمام��ي مقاطع تحصیل��ي به عنوان 
»همیار پلیس«براي روان سازی ترافیک شهر و جاده ها بهره 
می گیریم، گفت: هم اکنون 300 ه��زار دانش آموز اصفهاني، 

»همیار پلیس« هستند.
سرهنگ حسین غامي در جش��ن مهر و دانش فرهنگیاران 
ترافیک ابراز داشت: در دو مقطع زماني س��ال که شامل ایام 
نوروز و آغاز س��ال تحصیلي جدید اس��ت، زن��گ »همیاران 

پلیس« به صدا درمی آید. 

اصفهان در حوزه پویایي روستاها 
حرف اول را می زند

    رئیس پلیس راه اس��تان اصفه��ان گفت: در 6 م��اه ابتداي 
امسال، تلفات ناش��ي از حوادث رانندگي درراه های روستایي 

استان اصفهان، 50 درصد کاهش داشته است.
س��رهنگ رضایي گفت:  اس��تان اصفهان یکي از استان های 

کشور است که در حوزه پویایي روستاها حرف اول را می زند.
وي با اش��اره به کاهش 50 درصدي تلفات ناش��ي از حوادث 
رانندگي درراه های روستایي استان اصفهان در 6 ماهه ابتداي 
امسال، افزود: س��ال گذش��ته، اولین دوره بازآموزي در 1۴0 
روستاي اس��تان اصفهان برگزار ش��د که نتیجه آن کاهش 8 

درصدي تصادفات تا پایان سال 92 بود.
رئیس پلیس راه اس��تان اصفهان تصریح ک��رد: امیدواریم که 
اقدامات انجام شده، ارتقاي توجه به فرهنگ ترافیکي، قانون 

مداري و قانون مندی را به همراه داشته باشد.
س��رهنگ رضای��ي اظه��ار ک��رد: ام��روز، پلی��س در حوزه 
جامعه مح��وری ب��ا مش��ارکت جمع��ي، اقدامات��ي را 
 انج��ام داده اس��ت ک��ه در هی��چ کج��اي دنی��ا، نمون��ه

 ندارد.

معاون استاندار: شاخص هوای پاک 
اصفهان 20 درصد بهبود یافت

معاون برنامه ری��زی و اش��تغال اس��تانداری اصفهان گفت: 
ش��اخص هوای پ��اک اصفه��ان در نیمه نخس��ت امس��ال 
 نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته 20 درص��د بهبود

 یافت.
علیرض��ا همدانیان در نشس��ت کارگروه آمایش س��رزمین، 
محیط زیست و توس��عه پایدار افزود: تعداد روزهای سالم در 
نیمه نخست سال گذشته 161 بود که این رقم در سال جاری 

به 177 روز رسید.
وی اجرایی شدن طرح بهبود کیفی هوای شهر اصفهان را در 

گام های نخست رضایتمند برشمرد.
 وی اف��زود: ح��ل مس��ائل زیس��ت محیط��ی یک��ی از 
 دغدغه ه��ای مهم اس��تان اس��ت ک��ه ب��ا مش��ارکت تمام 
 دستگاه های دولتی و شهرداری ها و بویژه مردم امکان پذیر

 است
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دبیر علمی یازدهمین کنگره بین المللی »ام اس« با اش��اره به اینکه کمبود 
ویتامین D در بروز بیماری »ام اس« تأثیر دارد، گفت: با انجام یک آزمایش 
خون می توان بیماری »ام اس« را تشخیص داد. همچنین، زنان 3 برابر بیشتر 

از مردان »ام اس« می گیرند.
شکوفه عایی درباره علت بیماری »ام اس« اظهار داشت: علت 100 درصد 
قطعی که واقعاً مشخص کند بیماری »ام اس« چه علتی دارد هنوز نه تنها در 
ایران بلکه در جهان نیز مشخص نشده اس��ت، اما متخصصان مغز و اعصاب 
ازلحاظ تئوری عامل ژنتیک را عوامل محیط��ی که به صورت تئوری مطرح 
است مانند کمبود ویتامین D و ویروس ها، را سه عامل اصلی در بروز بیماری 

»ام اس« می دانند.
وی در پاسخ به این سؤال که تاکنون طبق آمار ثبت شده چه تعداد بیماری 

مبتابه »ام اس« در ایران و جهان وجود دارد، گفت: 5،2 میلیون نفر در جهان 
و در ایران تنها بیمارانی که در انجمن »ام اس« ایران  ثبت نام کردند که 21 

هزار و 56۴ نفر هستند، به بیماری ام اس مبتا هستند.
عایی افزود: عائم بیماری »ام اس« بس��تگی به نوع و شدت بیماری دارد و 
اینکه کدام قسمت از سیستم عصبی دچار ضایعه شده است، به عنوان مثال 
اگر قسمت بینایی مغز باشد بیماری دچار مشکل بینایی می شود، اگر اعصاب 
کنترل کننده حرکات دست وپا دچار ضعف حرکتی شده است و در قسمت 

تعادل مغز دچار ضایعه شود بیمار دچار مشکات تعادلی می شود.
عایی عنوان کرد: طبق آخرین مطالعات انجام ش��ده زنان 3 برابر بیش��تر 
از م��ردان ب��ه »ام اس« مبتا می ش��وند، و چ��ون »ام اس« ی��ک بیماری 
خود ایمن اس��ت، ای��ن قضیه در جن��س مؤنث ش��ایع تر از جن��س مذکر 
 اس��ت، بنابراین بیش��ترین آمار مبتایان ب��ه این بیماری را زنان تش��کیل

 می دهند.
دبیر علمی یازدهمین کنگره بین المللی »ام اس« ادامه داد: بیش��ترین سن 
شیوع بیماری 25 تا 30 سالگی و سنین باالتر حتی 60 سالگی هم در ایران 

مشاهده شده است.
این متخصص مغز و اعصاب به مردم توصیه هایی ک��رد و گفت: برای اینکه 
بدن سالمی داشته باشیم و به بیماری »ام اس« مبتا نشویم عوامل ژنتیکی 
را نمی توانیم تغییر دهیم ول��ی عوامل محیطی را با توجه ب��ه اینکه امروزه 
بسیار موردتوجه قرارگرفته است و مطالعات دانشمندان نشان داده است که 
کمبود ویتامین D در بروز بیم��اری »ام اس« تأثیر دارد، را می توان با انجام 

 یک آزمایش خون تش��خیص داد که فرد به بیماری »ام اس« مبتا هس��ت
 یا خیر.

عایی در ادامه افزود: استرس های روحی و هیجانات در بروز »ام اس« تأثیر 
مستقیم دارد افرادی که مس��تعد این بیماری هس��تند درزمانی که دچار 
استرس و هیجان می ش��وند عائم بیماری شان ظهور می کند. بنابراین باید 
تمرین کنیم که با مش��کات و مس��ائل زندگی با آرامش و به طور منطقی 
برخورد کنیم و به دنبال حل آن مسئله باش��یم تا اینکه مضطرب و افسرده 

شویم.
وی بی��ان ک��رد: Ms تنها از طری��ق دس��تگاه »ام آر آی« قابل تش��خیص 
اس��ت، در جهان هم هنگامی که دس��تگاه »ام آر آی« س��اخته و وارد بازار 
ش��د توانس��تند به طور قطعی تش��خیص دهند که بیماری در ب��دن بیمار 
وج��ود دارد، در ایران هم تا قبل از آمدن دس��تگاه تش��خیصی »ام آر آی« 
پزشکان نمی توانس��تند به طور قطعی بیماری »ام اس« را درست تشخیص 
دهند می ت��وان گفت که با آم��دن دس��تگاه »ام آر آی« به ایران در س��ال 
 1370، پزشکان توانس��تند وجود بیماری »ام اس« را در بیماران مشخص

 کنند.
عایی در پایان خاطرنش��ان کرد: تمام داروهایی که در جهان برای بیماری 
»ام اس« ساخته شده اس��ت، تقریباً در کش��ورمان وجود دارد و این نوید را 
به مبتایان ب��ه »ام اس« می دهیم ک��ه یک ن��وع داروی خوراکی »ام اس« 
 است که به صورت بومی در کشور ساخته شده اس��ت که به زودی وارد بازار

 می شود.
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بیماری» ام اس «  در کمین 25 تا 30 ساله ها 

ارائه داروی خوراکی و بومی» ام اس« در بازار



اخبار کوتاهيادداشت

راه طوالنی ارز تک نرخی
باوجوداینکه یکسان س��ازی نرخ ارز از اصلی ترین اهداف بانک 
مرکزی در س��ال جاری عنوان و همواره بر آن تأکید می ش��د از 
اظهارات اخیر مسئوالن و پیش بینی بخشنامه بودجه سال 1394 
این گونه به نظر می رسد که انتهای امسال پایان دوران چند نرخی 
بودن ارز نیست و تالش برای تک نرخی شدن در سال آینده نیز 

ادامه خواهد داشت.
نرخ ارز باألخص دالر به عنوان واسطه اصلی بین معامالت ایران و 
سایر کشورها نه تنها طی یک یا چند سال گذشته بلکه در طول 
سالیان گذشته همواره دچار نوسان بوده است، دالری که تعداد 
نرخ های آن گاهی به سه نرخ رس��یده و با تغییرات قیمتی اغلب 
رانت قابل توجهی را برای برخی افراد و گروه ها ایجاد کرده است.

این در حالی است که برای ساماندهی به اوضاع بازار ارز و حذف 
رانت و مقابله با سوءاس��تفاده دالالن و س��وداگران از این بازار 
همچنین تمرکز قیمت همواره بحث یکسان س��ازی نرخ ارز در 
دولت های مختلف گاهی به طورج��دی و گاهی هم گذرا مطرح 
بوده اس��ت. اما تاکنون به نتیجه قابل توجهی نرسیده و باوجود 
کاهش فاصله بین نرخ ارز آزاد و مبادله ای بازهم تفاوت حداقل 
500 تومانی بین این دو نرخ وجود داش��ته و این بازار را از گزند 

سودجویان در امان نمی گذارد.

 برداشت 70 هزار تن سیب زمینی
 در فريدن

رئیس جهاد کشاورزی شهرس��تان فریدن گفت: در سال جاری 
بیش از 70 هزار تن سیب زمینی با متوسط عملکرد 22 تن در هر 

هکتار در این شهرستان برداشت می شود.
علیرضا کریمی اظهار کرد: محصول سیب زمینی در شهرستان 
فریدن به علت ماندگاری بس��یار خوب خود همیش��ه در رتبه 
نخس��ت بذر قرار داش��ته اس��ت. متوس��ط عملکرد زیر کشت 

سیب زمینی در شهرستان فریدن 22 تن در هکتار است.
رئیس جهاد کشاورزی فریدن با اش��اره به اینکه این شهرستان 
یکی از کانون های تولید بذر سیب زمینی در کشور است، افزود: 
این شهرستان کانون توزیع بذر محصول سیب زمینی در بسیاری 

از استان های کشور به ویژه در طرح استمرار است.
وی به ارقام کشت شده این محصول اش��اره کرد و بیان داشت: 
ازجمله ارقام سیب زمینی کشت شده آگریا، سانتا، سبالن و سانته 

است که بیشترین سطح زیر کشت رقم آگریا است.

رفع کمبود آب روستای مرادان 
      مدیر امور آب و فاضالب روس��تایي شهرستان لردگان از رفع 

کمبود آب روستای مرادان بخش خانمیرزا خبر داد.
سعید محمودی گفت : با همکاری اهالی شریف روستای مرادان و 
همراهی مسئولین این شرکت با اجرای 200 متر لوله پلی اتیلن 
س��ایز  125 اقدام به وصل یک حلقه چاه آب با آبدهی 20 لیتر 
بر ثانیه به چاه تأمین کننده آب آشامیدنی آن روستا نمود که با 
اجرای این پروژه مشکل کمبود آب آشامیدنی روستای مرادان 

برطرف گردید .
محمودی اف��زود : در اجرای این پروژه با لح��اظ موارد فنی آب 
اس��تحصالی به چاه جدید منتقل و آب اس��تحصالی از این چاه 
با پمپ شناور در دو مخزن به میزان مس��اوی تقسیم و در مدار 

بهره برداری قرارگرفته است . 
وی  خاطرنشان کرد : روستای مرادان از توابع بخش خانمیرزا با 
جمعیتی بالغ بر 5000 نفر در سنوات گذشته به دلیل افت شدید 
منابع آبی بامشکالتی مواجه بود که باهمت اهالی و تالش مستمر 
کارکنان شرکت آبفار لردگان اهالی این روستا از آب آشامیدنی 

سالم و بهداشتی به مقدار الزم بهره مند گریدند .

 پیکان های مدل پايین
 عروس می شوند!

رئیس اتحادیه مؤسسات توریستی و اتومبیل کرایه تهران گفت: 
نرخ مصوب اجاره ماش��ین های عروسی معمولی مثل پژو، پراید 
و انواع آن برای ساعت اول 7700 تومان و برای ساعت های بعد 

6000 تومان محاسبه می شود.
سید حس��ن هاش��می تیرآبادی اظهار کرد: اجاره ماشین های 
عروس��ی، نرخ های متفاوتی دارد و برای ماشین هایی که حالت 
تش��ریفاتی دارند نرخی مصوب نش��ده و می��زان کرایه توافقی 
است.به گفته وی جدیداً از پیکان های قدیمی و مدل پایین برای 
ماشین عروس استفاده می شود البته سقف پیکان را برمی دارند 
و تزئینات زیبایی روی آن انجام و به عنوان ماشین  عروس اجاره 

می دهند.

»شهروند« به اصفهان هم می آيد 
مدیرعام��ل فروش��گاه ش��هروند از آغ��از عملی��ات راه اندازی 
فروش��گاه های ش��هروند در ش��هرهای دیگ��ر ط��ی نیمه دوم 
س��ال جاری خبر داد.قدرت اهلل گ��ودرزی در رابطه با توس��عه 
فروش��گاه های ش��هروند گفت: در 20 نقطه ته��ران مکان های 
مختلفی برای ایجاد فروش��گاه های جدید مطرح ش��ده است و 
عالوه بر آن نیز در سایر شهرها قدم هایی برای تأسیس فروشگاه 
شهروند برداشته شده است.وی از آغاز عملیات تأسیس فروشگاه 
شهروند در ش��هرهای دیگر طی نیمه دوم سال جاری خبر داد 
و گفت: در این راستا اطالعاتی از شورای ش��هر، شهرداری ها و 
بخش خصوصی در شهرهای متقاضی جمع آوری کرده ایم و بر 
اساس آن هراس��تانی که تقاضا کند، در اولویت ما برای این کار 

قرار می گیرد.
به گفته وی، استان های اصفهان، البرز، قم و فارس برای تأسیس 

فروشگاه شهروند متقاضی شد ه اند.

صادرات بیش از ۱۳۶ تن فرش 
دستباف از گمرک اصفهان

مدیرکل گمرک استان اصفهان گفت: از ابتدای امسال تاکنون 
بیش از 136 تن فرش دس��تباف از این گمرک با خارج از کشور 
صادرش��ده است.اس��داهلل احمدی ونهری اظهار داشت: امسال 
صادرات فرش دس��تباف از اس��تان اصفهان به خارج از کش��ور 
بیش از 13 میلیون دالر ارزآوری داشته است. وی افزود: در سال 
گذش��ته طی این مدت بیش از 1۸3 تن و 570 کیلوگرم فرش 
دستباف به ارزش بیش از 1۸ میلیون و 640 هزار دالر به خارج 

از کشور صادرشده است. 

4
لباسهای دیرسوز در فوالد مبارکه اصفهان بومی سازی شد

کارش��ناس خرید مواد مصرفی فوالد مبارکه اصفهان گفت: لباس های دیرس��وز مورد اس��تفاده در 
خطوط تولید فوالد سازی و ریخته گری مداوم این شرکت که از خارج تامین می شد با همکاری یکی از 

تولیدکنندگان داخلی بومی سازی شد.
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رئیس خانه صنع��ت، مع��دن و تجارت 
ایران با معاون اول رئیس جمهور دیدار و 
گفتگو کرد.در این دیدار سید عبدالوهاب 
س��هل آبادی ضمن تقدیر از فعالیت ها و 
تالش های دولت در جهت بهبود فضای 
کس��ب وکار و رونق اقتص��ادی، گزارش 
جامعی از وضعیت تولید و صنعت کشور 
ارائه کرد.وی ب��ا برش��مردن مزیت ها و 
اولویت ه��ای این بخ��ش، از نحوه تأمین 
سرمایه در گردش و سرمایه ثابت، تأخیر 
در پرداخت بدهی ه��ای دولت به بخش 
خصوصی اعم از بدهی به تولیدکنندگان 
و پیمان��کاران، پرداخت نش��دن س��هم 
صنعت از محل درآمده��ای هدفمندی 
یارانه ها، ابهام و تأخی��ر در تعیین قیمت 
حامل های انرژی، شیوه دریافت مالیات 
بر ارزش افزوده و نحوه بازپرداخت وام های 
ارزی به عن��وان مهم تری��ن مش��کالت 
تولیدکنن��دگان و صنعتگران ن��ام برد.

نایب رئیس کانون عالی کارفرمایان ایران 
در بخشی دیگر از سخنان خود پیشنهاد 

داد در هر اس��تان ی��ک کلینیک صنعت 
تحت نظارت اس��تانداران، ب��ه محوریت 
خانه های صنعت، معدن و تجارت استان ها 
و با مش��ارکت اتاق بازرگانی، نمایندگان 
سیستم بانکی، کارشناسان دستگاه های 
دولت��ی مرتب��ط، حقوقدان��ان مجرب و 
متخصصین و اساتید دانشگاهی تشکیل 
شود تا به مش��کالت بخش های صنعتی 
و معدنی هر استان رس��یدگی کند.  وی 
نیز ضمن اب��راز خرس��ندی از این دیدار 
بر اهمیت بخش ه��ای تولیدی و صنعتی 
کشور تأکید کرد و گفت: دولت برنامه های 
جامع و دقیقی برای رفع مشکالت فعاالن 
حوزه تولید و صنع��ت و همچنین خروج 
از رکود بدون ایجاد ت��ورم تهیه کرده که 
به تدریج در حال اجرای این برنامه هاست.

جهانگی��ری  بابی��ان اینک��ه خانه های 
صنعت، مع��دن و تجارت، ب��ازوان امین 
دولت هس��تند، خواس��تار ارائه نظرات 
کارشناس��ی، برنامه های پیش��نهادی و 

گزارش های منظم این تشکل شد.

یک شرکت دانش بنیان مستقر در شهرک 
علم��ی و تحقیقات��ی اصفه��ان، موفق به 
طراحی و تولی��د پمپ تخصص��ی انتقال 
 674 API نفت خام با اس��تاندارد جهانی
ش��د.روابط عموم��ی ش��هرک علم��ی و 
تحقیقاتی اصفهان اعالم کرد: ساخت این 
پمپ از اواخر سال 92 توسط گروه فنی و 
مهندسی شرکت دانش بنیان »پترو رهان 
پمپ« آغاز شد و در اواخر تابستان امسال 

به مرحله تکمیلی رسید.کارفرمای این پروژه شرکت بهره برداری 
نفت و گاز گچساران اس��ت و کارشناسان این ش��رکت پس از 
تست عملکرد پنج ساعته این پکیج الکتروپمپ، رأی به تائید و 
صالحیت آن دادند.مدیرعامل این ش��رکت دانش بنیان گفت: 
پمپ تخصصی انتقال نفت خام تولیدشده در این شرکت از نوع 
پمپ های جابه جایی مثبت ) رفت و برگشتی( است که ساخت 
آن در ایران به دلیل پیچیدگی های بسیار زیاد مکانیکی به ندرت 

و به صورت مهندسی معکوس صورت می گیرد.
آرش شورشی افزود: ما موفق به بومی سازی دانش فنی طراحی 
و س��اخت این نوع پمپ در ایران ش��دیم و قیمت تمام شده آن 
معادل یک دوم مشابه خارجی است.وی بابیان اینکه بیشتر این 

پمپ ها از خارج کشور و باقیمت های 
باالتر نسبت به مشابه داخلی به ایران 
وارد می شود، تصریح کرد: در صورت 
حمایت بخش های مختل��ف دولتی 
و خصوصی می توان این تجهیز را در 
داخل کشور بومی سازی و صرفه جویی 
ارزی کرد.این کارش��ناس مهندسی 
مکانیک گفت: همچنین در طراحی 
این نوع پمپ تخصصی موفق به بهبود 
راندمان آن در مقایس��ه با نمونه های مش��ابه خارجی ش��دیم.

شورش��ی، کاربرد این پمپ ها را بیش��تر در صنایع نفت، گاز و 
پتروشیمی جهت سرویس های نفت خام، تری اتیلن گالیکول 
و برخی دیگر از مواد ش��یمیایی که نیازمند دبی پایین با فشار 
باالس��ت، اعالم و خاطرنش��ان کرد: این پمپ های تخصصی در 
صنایع فوالد و شیمیایی نیز کاربرد دارد.وی افزود: پمپ تخصصی 
طراحی شده در اصفهان بر اساس آخرین استانداردهای جهانی 
صنایع نفت و گاز ساخته شده است و ازنظر کیفی در سطح باالیی 
قرار دارد.این کارشناس اظهار کرد: این پمپ اکنون در دو واحد 
نفت و گاز کشور ازجمله شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران 

به کار گرفته شده است.

مدیرکل راه و شهرس��ازی استان اصفهان 
گفت: بیش از 90 درصد ساخت وسازها در 
سطح شهر اصفهان توسط افراد غیرحرفه ای 
و به صورت غیر کارشناسی انجام می شود.

محمودمحمود زاده بابی��ان اینکه در حال 
حاضر توس��عه فیزیکی ش��هر اصفهان با 
توجه به ش��رایط فعلی امکان پذیر نیست، 
اظهار داشت: در این راس��تا ضروری است 
که برنامه ریزی ها برای توسعه کیفی شهر 

اصفهان ارتقا یابد.وی بابیان اینک��ه یک میلیون و 940 هزار نفر 
جمعیت برای شهر اصفهان تا سال 1400 پیش بینی شده است، 
ادامه داد: البته باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر به این 
جمعیت در ش��هر اصفهان رس��یده ایم.مدیرکل راه شهرسازی 
استان اصفهان استفاده از ظرفیت بافت فرسوده برای جاگیری 
جمعیت و ارتقای کیفی شهر اصفهان را ضروری دانست و افزود: 
در طرح بازنگری ش��هر اصفهان و با توجه به ایجاد ش��هرهایی 
همچون شاهین ش��هر، فوالدش��هر، بهارس��تان و مجلسی و با 
ایجاد شرایط زندگی برای عموم مردم در این شهرها در هرکدام 
300 تا 350 هزار جمعیت جای داده خواهند ش��د.وی در ادامه 
بابیان اینکه با توجه ب��ه طرح بازنگری ش��هر اصفهان می توان 

3.5 میلیون نفر جمعیت را در ش��هر 
اصفهان جای داد، اف��زود: این طرح 
ب��ا افزای��ش ارتفاع��ات در اصفهان 
امکان پذیر خواه��د بود.محمود زاده 
در ادامه بابیان اینکه برخی پیشنهاد ها 
در خصوص مس��کونی کردن برخی 
از نواحی حاشیه ش��هر اصفهان ارائه 
می ش��ود که قابل انجام نیست، ادامه 
داد: برای مثال پیش��نهاد مس��کونی 
ش��دن منطقه گورت پیشنهادشده اس��ت که باید توجه داشته 
باشیم که توسعه فضای مسکونی در حاشیه های شهر اصفهان 
به صالح نیس��ت.وی بابی��ان اینکه تجدیدنظ��ر در طرح جامع 
شهر اصفهان در حال پیگیری است، ادامه داد: در این راستا قرار 
است از مشاوران شهرهای تاریخی جهان برای تدوین این طرح 
استفاده شود.مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در ادامه 
بابیان اینکه در حال حاضر 90 درصد از ساخت وسازها در استان 
اصفهان توسط افراد غیرحرفه ای ساخته می شوند، ادامه داد: در 
این راستا طرحی تدوین شده است که بر اساس آن دفاتر مهندسی 
ساختمان در محالت شهر ایجاد شود تا با استفاده از این ظرفیت 
افراد ذی صالح در محالت روند ساخت وسازها را در دست بگیرند.

مديرعامل اين شرکت دانش بنیان 

 تولید پمپ تخصصی انتقال نفت خام در اصفهان
مديرکل راه و شهرسازی استان 

90 درصد ساخت وسازها در اصفهان غیرحرفه ای است

 جهانگیری در ديدار با رئیس خانه صنعت، معدن
 و تجارت ايران خبر داد:

دولت برنامه جامعی برای خروج از رکود دارد

احداث بندر خش��ک در اصفهان از س��وی متخصصان این 
استان در سطح کشور مطرح شد اما این نگرانی وجود دارد 
که همچون سایرپروژه ها زمانی به مرحله اجرا برسد که با 
پیدا کردن عمر 20 ساله ، اصفهان آخرین استان در اجرای 

این طرح نوین و راه اندازی بندر خشک در کشور شود.
با توجه به س��یر اجرایی نامناس��بی که اغلب پروژه ها در 
اصفه��ان دارند، این نگران��ی در صنعتگ��ران و تجار وجود 
دارد که این طرح نیز مانند هر برنام��ه ای دیگر در مرحله 
 عملیاتی شدن با دست اندازهای دولتی و یکدست نبودن

 دستگاه های دخیل و اختالف نظرهای پیش آمده عمری 
بیش از 20 ساله پیدا کند و اصفهان آخرین استان در احداث 
این طرح نوین و راه اندازی بندر خش��ک در کش��ور شود.

اجرای طرح بندر خشک در کشور برای نخستین بار از سوی 
اصفهان پیگیری شد و هم اکنون به گفته استاندار اصفهان 
مصوبه اجرای آن را دریافت شده اما این در حالی است که 
یزد نیمی از اقدامات اجرایی آن را انجام داده و س��لفچگان 
قم نیز رقیبی دیگری ب��رای اصفهان در زمینه احداث بندر 

خشک به شمار می رود.
مرکزيت بندر خش�ک کش�ور بايد در اصفهان 

باشد
مدیرعامل موسسه مطالعات صادرات و بازاریابي خاورمیانه 
نیز در این ارتباط به مهر گفت: با توجه به موقعیت ترانزیتی 

و سوق الجیش��ی اصفهان الزم است مرکزیت بندر خشک 
کشور در این استان اصفهان باشد.

علی صنایعی اظهار داشت: اجرای طرح بندر خشک با توجه 
به موقعیت ترانزیتی و سوق الجیش��ی اصفهان از اهمیت 
باالیی برخوردار است بنابراین اگر چه اجرای بندر خشک 
در این استان پس از یزد است اما باید مرکزیت بندرخشک 

کشور در اصفهان ایجاد شود.
دانشیار و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان با 
بیان اینکه هم اکنون برای احداث بندر خشک در اصفهان 
مکان یابی ش��ده و در کنار ری��ل قط��ار جانمایی صورت 
گرفته اس��ت، گفت: تاکنون چندین پایان نامه و پنج طرح 
مطالعاتی در خصوص تمام جوانب بندر خش��ک در استان 
انجام دادیم. وی اظهار داشت: در حال حاضر اتاق بازرگانی 
اصفهان به عنوان یک بخش خصوصی مسئول اجرایی بندر 
خشک در این اس��تان اس��ت و در صورتی که دولت دست 
 بخش خصوصی را در این حوزه آزاد بگذارد به نتایج خوبی

 می رسیم.عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان 
خاطرنشان کرد: احداث بندر خشک در اصفهان ضمن اینکه 
سبب رفع بیکاری و بهبود وضعیت اقتصادی استان می شود 

در رشد توریست اقتصادی نیز موثر است.
اگر گردانندگان بندرخش�ک تفک�رات دولتی 

داشته باشند کاری از پیش نمی رود

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی استان اصفهان نیز 
در این خصوص گفت: در صورتی که گردانندگان و مجریان 
بندر خشک در اصفهان تفکرات دولتی داشته باشند کاری 
از پیش نمی رود.جعفر ذره بینی بیان داش��ت: به رغم اصل 
44 قانون اساس��ی هم اکنون ۸0 درصد اقتصاد در دس��ت 
دولت است و در صورتی که دس��ت اندازهای دولتی در کار 
اجرای بندر خشک اصفهان نباش��د، می توان این امر را به 

نتیجه رساند.
وی اعالم کرد: در حال حاضر مجریان بندر خشک اصفهان 
همان مدیرانی هستند که س��ال ها با تفکر دولتی مشغول 
به فعالیت بودند و این نوع تفکر به راه اندازی بندر خش��ک 
ضربه وارد می کند.رئیس کمسیون تجارت اتاق بازرگانی 
استان اصفهان خاطرنشان کرد: در صورتی که بندر خشک 
در کنار ریل قطار احداث شود الزم است گمرک و استاندارد 
به آنجا نقل مکان کنند و چند شعبه بانک و هتل سازی در 
این مکان انجام گی��رد و در واقع بی��ن 100 تا 200 هکتار 
شهر تجاری ساخته شود.وی با اش��اره به اینکه درصورت 
احداث بندر خشک به طبع ترخیص کاال با قیمت ارزان تر 
و کاالها با قیمت مناسبی در بازار اصفهان عرضه و به فروش 
می رسد، ادامه داد: در حال حاضر که کاالها از بندر عباس 
و بنادر جنوب ترخیص می شود به دلیل هزینه های باالیی 
که به بازرگان تحمیل و به فروش��نده می فروشد بنابراین 
 کاال با قیمت گران به دست خریدار می رسد.وی با گالیه از

 وعده های مسئوالن بلند پایه استان گفت: متاسفانه تمام 
صحبت های این مسئوالن در حد وعده است و روان سازی 
 قانونی در خصوص س��رمایه گذاری در این بخش صورت 
نمی گیرد.رئیس کمیس��یون تجارت اتاق بازرگانی استان 
اصفهان با اعالم اینکه در صورتی که فاز اول آن اجرایی شود  
احداث و ساخت بندر خشک روی روال می افتد، ادامه داد: 
در حال حاضر مجوز احداث صادر و جانمایی ش��ده است و 

تنها منتظر اجرای آن هستیم.
بخش خصوصی تنها مجری طرح بندر خش�ک

 در اصفهان است
استاندار اصفهان در پاسخ به س��والی مبنی براینکه با این 
روند طوالنی پروژه ها این ترس وجود دارد که بندر خشک 
اصفهان نیز گرفتار این تعدد نظرات و اختالف سالیق شود و 
به نتیجه نرسد ،گفت: از همان ابتدا اجرای طرح بندر خشک 
به اتاق بازرگانی و بخش خصوصی واگذار شده و جای نگرانی 
از این بابت نیست.زرگر پور اظهار داشت: بندر خشک قطب 

اقتصادی خوبی برای استان خواهد بود.

دلواپسی از سرعت گیرهای احداث بندرخشک

سبقت رقبا وگرفتاری اصفهان در هزار توی سالیق

 آگهي   دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست 

مناقصه دو مرحله ای شماره 43/93/10  

م الف 17951 اداره کل راه آهن اصفهان 

اداره کل راه آهن  اصفهان در نظر دارد بنابر آئین نامه اجرائی بند ج ماده ۱2 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزيابی  کیفی  و 
فنی پیمانکاران واجد شرايط و دارای صالحیت جهت دعوت به مناقصه دو مرحله ای به شرح زير اقدام نمايد : 

1- شرح مختصر موضوع مناقصه : عملیات تعمیر و نگهداری عالئم الکتريکی
2- مدت و محل انجام کار:دو سال شمسی و در ايستگاههای اداره کل راه آهن  اصفهان

۱-2- داشتن گواهی نامه  صالحیت ورتبه بندی از معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری - دفتر فنی استانداری ) استانها ( 
با حداقل رتبه پنج در يکی از گرايش های برق ) قدرت، الکترونیک و مخابرات ( يا راه آهن يا ارتباطات  و مرتبط بودن موضوع فعالیت شرکت 

) مندرج در اساسنامه ( با موضوع مناقصه فوق الزامی است.  
 3- مهلت و محل دریافت  اس�ناد اس�تعالم ارزیابی کیفی : حداکثر تا س�اعت ۱۳/۳0 روز ش�نبه  مورخ 9۳/07/۱9 با در دس�ت داشتن 

معرفی نامه کتبی به نشانی : اصفهان - جاده شیراز - بعد از ترمینال صفه - ايستگاه راه آهن اصفهان- امور قرار دادها   
4- مهلت و محل تحویل  اسناد تکمیل شده   : حداکثر تا ساعت ۱۳/۳0 روز شنبه مورخ 9۳/08/0۳  به نشانی : دبیرخانه امور اداری

 5-  هزینه  اسناد : مبلغ )۱50/000( ريال بحساب سیبا به شماره 2۱7۶400205007نزد بانک ملی بنام اداره کل راه آهن  اصفهان 
 HTTP://IETS.MPORG.IR ۶- آدرس سايت  پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور

7- هزينه چاپ و نشر هر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه  می باشد .
*پس از ارزيابی کیفی ، از پیمانکاران واجد شرايط که حداقل امتیاز الزم را کس�ب نموده باشند، جهت دريافت اسناد مناقصه دو مرحله ای 

دعوت بعمل خواهد آمد.

اداره کل راه آهن اصفهان 

نوبت دوم

هشدار درباره سپرده گذاری در برخی 
مؤسسات

وعده جديد تورم ۱5 درصدی 
و کاهش سود بانکی

وزیر ام��ور اقتصادی و دارای��ی با تأکید ب��ر اینکه نرخ 
تورم یک سال آینده کشور از 15 درصد باالتر نخواهد 
بود، از بررس��ی کاهش نرخ س��ود بانکی در جلس��ات 
آتی ش��ورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: مردم باید 
بدانند مؤسساتی که نرخ سودهای غیرمتعارف دارند، 
حتماً با مشکالتی مواجه هستند.علی طیب نیا گفت: 
دولت تدبی��ر و امید ه��دف نهایی اش این اس��ت که 
بهبود معیش��ت مردم را  در قالب برنامه های اقتصادی 
ص��ورت دهد و اگ��ر س��رمایه گذاری و تولی��د مبنای 
برنامه ریزی های دولت قرار می گیرد آن دو فی نفس��ه 
هدف نیستند بلکه دولت تالش دارد نیازهای مردم را 
تأمین و س��طح رفاه عمومی جامعه را ارتقاء دهد.وزیر 
امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر 
مبنی بر برنامه های دولت برای بهبود معیش��ت مردم 
افزود: اقدامات مهمی در دستور کار دولت برای ارتقاء 
سطح رفاه مردم قرارگرفته است که ازجمله آن کنترل 
تورم اس��ت چراکه باال بودن تورم به تولید و اش��تغال 
کش��ور آس��یب می زند و همین امر موجبات نابرابری 
اجتماعی را فراهم می آورد. دولت در سال گذشته در 
مهار تورم توفیق زیادی داشته و امیدواریم در ماه های 
آتی نیز روند نزولی نرخ تورم ادامه یابد.به گفته طیب 
نیا، در آمار منتشرشده از س��وی دولت در شهریورماه 
س��ال جاری نیز روند نزولی نرخ تورم ش��اهد بودیم و 
امیدواری دولت این است که تا انتهای سال به وضعیت 
بهتری ازآنچه به عنوان نرخ تورم از سوی دولت صورت 
گرفته برسیم.وی ادامه داد: راه دیگر دولت برای تأمین 
معاش مردم اشتغال مولد اس��ت که این زمینه را برای 
مردم فراهم کند که بتواند درآمد بهتری داشته باشند 
که البته اشتغال مولد نیز تنها در سایه رشد اقتصادی 
مناسب حاصل خواهد شد.وزیر امور اقتصادی و دارایی 
خاطرنشان کرد: رش��د اقتصادی مناسب آن است که 
بتواند کش��ور را به اهداف سند چش��م انداز 20 ساله 
برساند که البته در سند چش��م انداز نیز این نرخ رشد 
۸ درصد در نظر گرفته ش��ده اما باید توجه داش��ت به 
دلیل اینکه طی سال های گذشته عملکردی که از رشد 
هدف گذاری شده محقق شد فاصله زیادی به دستیابی 
به اهداف سند چشم انداز 20 ساله دارد و بر این اساس 
اگر هم اکنون بخواهیم به اهداف این س��ند باالدستی 

برسیم باید رشد اقتصادی باالتری را تجربه کنیم.



یادداشت

دبیر نخستین جشنواره بین المللی کاریکاتور »روز جهانی قدس« در مراسم اختتامیه 
این دوره و اهدای جوایز به برگزیدگان اعالم کرد که موضوع بخش ویژه این جشنواره در 

سال آینده به  موضوع تسلیح کرانه باختری اختصاص می یابد. 
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تسلیح کرانه باختری موضوع جشنواره کاریکاتور »روز جهانی قدس«
هفتیادداشت

رشد چشمگیر ورود گردشگران 
خارجی به ابیانه

دهیار روس��تای تاریخی ابیانه گفت: ورود گردشگران خارجی 
به ابیانه از ابتدای سال جاری تاکنون در مقایسه با سال گذشته 

افزایش قابل توجهی داشته است.
 محمد عادلی اظهار کرد: در س��ال جاری آمار تمام گردشگران 
داخلی و خارجی که به روس��تای تاریخی ابیانه سفر می کنند 

به صورت دقیق توسط دهیاری ابیانه ثبت شده است.
وی افزود: طبق آمار ثبت شده در سال 1393 ورود گردشگر به 
این روستا افزایش قابل توجهی داشته که در حال جمع بندی آمار 
6 ماهه نخست امسال هستیم و به زودی آن را منتشر می کنیم.

دهیار ابیانه تصریح کرد: به عنوان نمونه طبق آمار ثبت شده در 
سه ماه نخست سال جاری تعداد 300 هزار نفر گردشگر داخلی و 
در ماه های تیر و مرداد هم تعداد 3 هزار و 540 گردشگر خارجی 
از 40 کشور مختلف دنیا به ابیانه سفر کردند که بیشتر آن ها اهل 

کشور اسپانیا بوده اند.
وی گفت: ازجمله اقدامات انجام ش��ده برای تسهیل رفت وآمد 
گردشگران در این روستا، ایجاد یک پارکینگ برای گردشگران، 
ساماندهی هتل ها و ساخت چند س��رویس بهداشتی در نقاط 

مختلف روستا بوده است.
عادلی خاطرنشان کرد: افزایش آمار گردشگری فرصت مناسبی 
برای عرضه صنایع دس��تی این روستاس��ت که در این راستا با 
تأسیس فروش��گاه های صنایع دستی توانس��ته ایم تسهیالت 

مناسبی را برای گردشگران فراهم کنیم.

اصفهان، خاستگاه میراث معنوي 
ایران اسالمي

نماینده اصفهان در مجلس ش��وراي اس��المي گفت: برگزاري 
اجالس میراث فرهنگي ناملموس در قل��ب پایتخت فرهنگي 

ایران اتفاقي بسیار مبارك و ارزنده است.
میراث فرهنگي ناملموس فرصتي اس��ت که موجب می ش��ود 
فرهنگ و س��بک زندگي اقوام مختلف در عرصه بین الملل به 
همگان عرضه و از یکسان سازی فرهنگي کشورهاي قدرتمند 
جهان جلوگیري ش��ود.در همین راس��تا حمیدرضا فوالدگر، 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي گفت: هر آنچه 
تاکنون جزو میراث فرهنگي مطرح ش��ده است در زمره میراث 
ملموس قرار می گیرد که از آن جمله می توان به آثار باس��تاني، 
بناهاي تاریخي و آثار مکتوب اش��اره ک��رد.وي در ادامه افزود: 
آنچه امروز به عنوان میراث ناملموس مطرح است، فرهنگ ملل 
مختلف را دربرمی گیرد که نه در قالب و ابعاد فیزیکي می گنجد 
و نه به شکل مکتوب مدون می ش��ود بلکه این میراث در قالب 
آداب ورس��وم و فرهنگ وس��نن مردمان اقوام گوناگون تجلي 
می یابد.وي با اشاره به برگزاري اجالس ICCN براي نخستین 
بار در ایران تصریح کرد: مصادیق میراث فرهنگي ناملموس در 
ایران به وفور یافت می شود چراکه کش��ور ما به لحاظ فرهنگي 

بسیار غني است و پیشینه ي تمدني بسیار درخشاني دارد.

آهنگ ه��ای  از  اس��تقبال 
اجراشده و همخوانی کودکان 
ب��ا "خون��ه مادربزرگ��ه" از 
حاش��یه های مراسم اختتامیه 
بیس��ت هشتمین جش��نواره 
فیلم کودك و نوجوان به شمار 

می رفت.
آئی��ن اختتاحی��ه بیس��ت و 
هشتمین جشنواره بین المللی 
فیلم کودك و نوجوان اصفهان 
همراه با حاش��یه های به شرح 

زیر بود:
هم نوازی آهن��گ» ای ایران« 
توسط کودکان و نوجوانان در 
ابتدای برنامه اختتامیه برگزار 
شد که با استقبال تماشاگران 
حاضر در س��الن روبرو شد.از 
ویژگی های جال��ب این گروه 
رهبر ارکستر بود که از کودکان 

اصفهانی بود.
هم خوانی عده ای از کودکان و 
نوجوانان اصفهانی داخل سالن 
پ��س از صحبت ه��ای مهدی 
مسعود ش��اهی دبیر جشنواره 
با شعر خونه مادربزرگه و اعالم 
اختتامیه بیس��ت و هشتمین 
جشنواره کودکان و نوجوانان 
توجه حضار را ب��ه خود جلب 
کرد.ظرفیت هزار نفره س��الن 
دقایقی بعد از ش��روع مراسم 
اختتامی��ه پ��ر از هنرمندان، 
بازیگران، کارگردانان و کودکان 
و نوجوانان بود و در سالن کوثر 
اصفهان صندل��ی خالی وجود 

نداشت.
جوای��ز برگزی��دگان بخ��ش 

بین الملل جش��نواره توس��ط 
و  ک��ودك  هیئ��ت داوران 
نوج��وان ای��ن بخ��ش ک��ه 
متش��کل از کودکان و نوجوان 
13 کش��ور جه��ان بودن��د به 
فیلم ه��ای برگزیده اهدا ش��د 
و کلیه هیئ��ت داوران بر روی 
س��ن حاضر شدند.نقاش��ی از 
طرف محمد محمود غرقی به 
نمایندگی از ط��رف کودکان 
غره به عن��وان هدیه به مهدی 
مسعود ش��اهی دبیر جشنواره 
به نمایندگی از مردم ایران اهدا 
ش��د.گروه هم خوانی کودکان 
و نوجوان��ان بالباس های��ی از 
محل ها و استان های مختلف 
ای��ران در می��ان برنامه ه��ای 
اختتامیه بر روی سن آمدند و 
چند شعر را به زبان های محلی 
و قومیت ه��ای مختلف ایرانی 
 برای حاضرین در جلس��ه اجرا 
کردند.ساره شفیعی کارگردان 
فیلم پویانمایی درخت پس از 
دریافت جای��زه از دکور زیبای 
مراسم اختتامیه و همان نوازی 
کودکان اصفهانی دز فرودگاه 
و س��رودهای اجراشده توسط 
کودکان در برنامه تشکر کرد.

ت��ردد زی��اد مهمان��ان برنامه 
در راهروه��ای س��الن مح��ل 
برگ��زاری جش��نواره س��بب 
تذکره��ای پی درپ��ی مجری 
برنامه شد؛ عده ای از مهمانان 
به علت س��اعت پرواز خود در 
 اواس��ط برنامه س��الن را ترك

 کردند.

بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان در اصفهان ب��ا معرفی آثار و نف��رات برتر در 

رشته های مختلف به کار خود پایان داد.
جشنواره امس�ال به س�ینمای کودک رونق 

بیشتری داد
دبیر بیست و هشتمین جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان 
در ابتدای این مراس��م گفت: مهم ترین اتفاق جش��نواره 
امسال کسب استعدادهای بسیار خوب و رونق جشنواره 
اس��ت.مهدی مسعودش��اهی با اش��اره به اینک��ه دیدن 
شورونشاط بچه ها احساس مس��ئولیت را در من بیشتر 
می کند، اظهار کرد: امید دارم که در آینده بتوانم بس��تر، 
وقت و انرژی بیشتری برای این جش��نواره بگذارم و این 
امر را برای خود تکلیف می دانم.وی افزود: برای برپایی این 
جشنواره به خصوص از شهردار شهر فرهنگی و مذهبی 
اصفهان تش��کر می کنم و همچنین از معاونت سینمایی 
و سمعی و بصری و نیز بنیاد سینمایی فارابی تشکر ویژه 
می کنم چراکه با حمایت های خود به این جشنواره کمک 
بسیاری کردند.دبیر بیست و هشتمین جشنواره فیلم های 
کودکان و نوجوانان تصریح کرد:  آنچه در جشنواره امسال 
دیده شد رونق گیری دوباره این جشنواره بود که امید دارم 
این رونق حفظ و تقویت شود و برای کودکان و خردساالنی 
که سرمایه ملی این جامعه هستند رشد متعالی به همراه 

داشته باشد.

وی افزود: در شرایط فعلی آنچه اتفاق مهم جشنواره بود 
کسب استعدادهای بسیار خوب است که جای امیدواری 
دارد و امیدوارم که بتوانم در کنار این بچه ها از آن ها انرژی 

گرفته و خادم خوبی برای آن ها باشم.
حضور 64 کشور در جشنواره بیست و هشتم    

فیلم های  کودک و نوجوان
در ادامه این مراس��م عضو هیئت انتخاب آثار س��ینمای 
بین الملل بیس��ت و هش��تمین جش��نواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان گفت:  در جشنواره 
امس��ال نمایندگانی از 64 کش��ور حضور داش��تند.امیر 
اسفندیاری با اش��اره به شرکت 64 کش��ور در جشنواره 
امسال اظهار کرد: داوران کودك و نوجوان از 13 کشور دنیا 

برای انتخاب آثار سینمایی در جشنواره حضور داشتند.
جشنواره امسال به معنای واقعی جشنواره بود

رئیس سازمان سینمایی به عنوان آخرین سخنران آیین 
اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان بود که طی سخنانی گفت: جشنواره 
امسال به معنای واقعی جشنواره بود، چراکه توانست به 
اهداف تعیین شده تا حدودی دست یابد.حجت اهلل ایوبی 
با اشاره به اینکه توانایی اصفهان در تمامی زمینه ها بسیار 
باال است، گفت: خوشبختانه امسال جشنواره به بهترین 
شکل برگزار شد.وی ادامه داد: سادگی و زیبایی قابل جمع 
است و مهم ترین ویژگی این جشنواره این بود که تمامی 

ویژگی های یک جشنواره خوب را داشت.
وزیر فرهن��گ و ارش��اد عالق��ه و تمایل بس��یار زیادی 
ب��رای حض��ور در جش��نواره داش��ت ام��ا ب��ه دلی��ل 
 مش��کالتی ک��ه وج��ود داش��ت به جش��نواره امس��ال 

نرسید.
توصیه های پوران درخشنده برای ساخت فیلم 

کودک
کارگردان، تهیه کننده و نویس��نده س��ینما گفت: برای 
خل��ق فیلم های بهت��ر در خصوص ک��ودکان می توانیم 
روح قصه و افس��انه های کهن را بگیریم و از آن یک درام 
بزرگ خلق کنیم. پوران درخش��نده در حاشیه بیست و 
هش��تمین جش��نواره بین المللی فیلم کودك و نوجوان 
بابیان اینکه در حال حاضر ش��کاف عمیقی میان دنیای 
کودکانه و بزرگس��االن وجود دارد ک��ه درك کودکان را 
کمی سخت می کند، اظهار کرد: این طبیعی است که در 
جشنواره کودك فیلم هایی تولید شود که کودك بتواند 
با آن ارتباط برقرار کند.کارگردان و نویس��نده سینمای 
ایران گفت: فیلم های کودك و نوج��وان باید به گونه ای 
باش��د که  کودك در عین لذت بردن بتواند چیزی از آن 
بیاموزد.وی خاطرنشان کرد: انتخاب یک بازیگر کودك 
برای بازی در یک فیلم برای اینکه حرف های بزرگ ترها را 
بزند نمی توان سینمای کودك نامید.درخشنده با اشاره به 
ظهور تکنولوژی های نوین در جهان اظهار کرد: کودکان و 
نوجوانان در حال حاضر با یک کلیک می توانند به انبوهی 
از تولیدات سینمایی متنوع و جذاب دسترسی پیدا کنند.

وی تصریح کرد: ای��ن تولیدات جذاب ک��ه تنها به قصد 
سرگرمی ساخته شده اند، در درازمدت روح و روان بچه ها 
را متأثر می کنند.درخشنده تأکید کرد: سینمای کودك 
ایران باید خ��ود به خلق فیلم هایی بپ��ردازد که عالوه بر 
جذابیت پیا م ه��ای خودمان را به ک��ودکان انتقال دهد.

فیلمساز، تهیه کننده و نویسنده فعال ایران گفت: ما برای 
خلق فیلم ه��ای بهتر می توانیم روح قصه و افس��انه های 
کهن را بگیری��م و از آن یک درام ب��زرگ خلق کنیم.وی 
تصریح کرد: اقتباس از روح داستان های کهن به معنای 
درگذشته ماندن نیس��ت و باید در نظر داشته باشیم که 
هر زمان از بچه ها عقب بمانیم ضرر کرده ایم.مستندساز 
مطرح ایران درباره وضعیت سینمای ایران در حال حاضر 
گفت: اگرچه مخاطبان و سینما ارتباط بهتری نسبت به 
گذشته با یکدیگر پیداکرده اند اما هنوز هم تا رسیدن به 

ایده آل ها فاصله داریم.

اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 

 امسال  جشنواره فیلم  کودک و نوجوان درخشید 

حاشیه

استقبال از آهنگ های اجراشده و همخوانی 
کودکان با » خونه مادربزرگه«

کوچک ترین رهبر ارکستر در جشنواره 
فیلم و کودک نوجوان 

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

مفاد آرا
924 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعییت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اشخاص  که  در صورتی  آگهی می شود  فاصله 15 روز  به  دونوبت  در  اطالع عموم 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  به صدور  نسبت 
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  5489 هیات: آقای رضا خانی آرانی فرزندحسن به شماره شناسنامه 
)بالمناصفه(در   118 شناسنامه  شماره  فرزندحیدر  آرانی  اشتیاقی  مهین  وخانم    172
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 217/14مترمربع پالک 1381فرعی  مجزی شده از 

235فرعی از 2640 اصلی واقع آران دشت بخش3  حوزه ثبتی آران وبیدگل  
2ـ رای شماره3222 هیات:خانم صدیقه دهقانی آرانی فرزند علی اکبر  بشماره شناسنامه 
607  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 249/84مترمربع پالک 1368فرعی مجزی 
شده از 351 فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل  
3- رای شماره  3217هیات:آقای عباسعلی حسن زاده اف آرانی فرزند علی بشماره شناسنامه   
108  در شش دانگ یک باب دامداری به مساحت  910/55 مترمربع  پالک 1371فرعي  مجزی 
 شده از 235 فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

4ـ رای شماره 3216 هیات :آقای حسین محمودآبادی آرانی فرزندعلی محمد بشماره 
شناسنامه 366در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 282/87مترمربع پالک 1372 فرعی  
 مجزی شده از 235 فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
5- رای شماره   3213هیات:آقای مانده علی رهی آرانی  فرزند رضا  شماره شناسنامه 
43وخانم فرزانه دادگر آر انی فرزند قاسم شماره شناسنامه715 )بالمناصفه( در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت244/80مترمربع پالک 1374 فرعی مجزی شده از 235 

فرعی از 2640  اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
6ـ رای شماره  3211هیات: آقای محمد جواد عالئی  آرانی   فرزندسیف اله  بشماره 
شناسنامه279  وخانم زهرا رفیقی آرانی فرزند حسین شماره شناسنامه 7)بالمناصفه( 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 174/35مترمربع پالک 1375فرعی مجزی شده 

از 235 فرعی از 2640اصلی واقع درآران دشت بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
7ـ رای شماره 3205 هیات: آقای علیرضا متین پور آرانی فرزند غالمحسین بشماره 
شناسنامه  شماره  محمد  علی  فرزند  آرانی  خدامیان  زهره  وخانم   347 شناسنامه 
272)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 93 مترمربع پالک1378 فرعی 
 مجزی شده از 235فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
8ـ رای شماره 3583هیات:آقای ماشااله انارکی آرانی فرزند عباس بشماره شناسنامه 
304  وخانم زهرا خانی آرانی فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 4  )بالمناصفه(در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 185 مترمربع پالک 1384فرعی مفروزو مجزی شده  از  
235 فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری 

عادی از صفرعلی قدیریان )مالک رسمی(
شماره  هالل  محمد  فرزند  آرانی  کمصدا  علیرضا  3456هیات:آقای  شماره  رای  9ـ 
اله شماره شناسنامه 9687)بالمناصفه(   الهه احسنی فرزند نعمت  شناسنامه 19وخانم 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 150/26 مترمربع پالک1389 فرعی مجزی شده 

از  235 فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
شماره  به  اسفندیار  فرزند  زاده  خدیش  علی  امیر  2282هیات:آقای  شماره  رای  10ـ 
شناسنامه 6199638050 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 128/20مترمربع پالک 

981فرعی 2645 اصلی واقع در وشاد بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
11-رای شماره 2281 هیات:خانم فاطمه بوستان پیرا  فرزند علیرضا بشماره شناسنامه 
11292 در شش دانگ یک باب تعمیرگاه به مساحت 220/90 مترمربع پالک 982فرعی 

2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
12-رای شماره 2817 هیات: آقای ماشااله سعد آبادی  آرانی  فرزند حسینعلی بشماره 
فرزند محمدشماره شناسنامه 7964  آرانی  زاده   و خانم زهرا عظیم  شناسنامه 123 
987فرعی  پالک  271مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  )بالمناصفه( 
مجزی شده از340 فرعی از 2645اصلی واقع دروشادبخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل

بشماره  رمضانعلی  فرزند  قدیریان  معصومه  هیات:آقای   2814 شماره  رای   -13
شناسنامه 208  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 114/45 مترمربع پالک989 فرعی 

 مجزی شده از 343 فرعی از 2645 اصلی واقع دروشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
14- رای شماره  3195هیات:آقای محسن منصوری  آرانی فرزند نصرت اله بشماره 
پالک  مترمربع   94/63 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   1228 شناسنامه 
بخش وشاد  در  واقع  اصلی   2645 از  فرعی   340 از  شده  مجزی  فرعی   شماره990 

3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
15- رای شماره3193هیات:آقای ماشااله عصار مفرد  آرانی فرزند سلطانعلی بشماره 
شناسنامه 320  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 195/38مترمربع پالک شماره 992فرعی 
 مجری شده از 343 فرعی از  2645اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  ماشااله  فرزند  آرانی   مفرد   عصار  قاسم  3192هیات:آقای  شماره  16-رای 
شناسنامه 726 شش دانگ یک باب خانه به مساحت166مترمربع پالک 993فرعی مجزی 

سده از 343 فرعی از 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
17- رای شماره 3191هیات:خانم معصومه قدیریان فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه 
208  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 113/70 مترمربع پالک 994فرعی مجزی 
وبیدگل. آران  ثبتی  حوزه   3 دروشادبخش  واقع  2645اصلی  از  343فرعی  از   شده 

غالمرضا  فرزند  آبادی  جعفر  غالم  پور  مهدی  آقای  شماره3184هیات:  رای   -18
بشماره شناسنامه  591 و خانم فاطمه سر کار آرانی فرزند نعمت اله شماره شناسنامه 
3134)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 71/32مترمربع  پالک شماره 996 
 فرعی مجزی شده از323فرعی از 2645اصلی واقع در وشاد  بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
19- رای شماره 3181هیات:آقای روح اله حاجی پورمفرد آرانی فرزند سیف اله  بشماره 
شناسنامه672 وخانم اعظم خاکسار فرزند اسمعیل شماره شناسنامه 97)بالمناصفه( در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 162/64 مترمربع پالک 997فرعی مجزی شده از 

340 فرعی از 2645اصلی واقع دروشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
20- رای شماره3524هیات: آقای احمد مقنی فرزند مهدی بشماره شناسنامه  10717   
در  6651)بالمناصفه(  شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  آرانی  شاهزاده  صدیقه  وخانم 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 445/78مترمربع  پالک شماره 1000فرعی مجزی 
شده از 323 فرعی 2645اصلی واقع در وشاد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری 

عادی از موسی مهران )مالک رسمی(
بشماره  فرزندماشااله  آرانی  رزاقیان  ابوالفضل  3523هیات:آقای  شماره  رای   -21
شناسنامه  489  وخانم منیر فرزاد پور فرزند علی شماره شناسنامه2577 )بالمناصفه( 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 94/50 مترمربع پالک شماره 1001فرعی مجزی 

شده از 340فرعی از 2645اصلی واقع در وشاد بخش 3ثبتی آران وبیدگل
22ـ رای شماره 3584هیات: خانم محبوبه خدیش زاده فرزنداسفندیار شماره شناسنامه 
پالک  مساحت119/95مترمربع  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   619-007227-5

1004فرعی از 2645 اصلی واقع در وشاد   بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
23-رای شماره 3581 هیات :آقای جواد خدیش زاده  فرزند اسفندیار  بشماره شناسنامه 
2-011756-619  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 133/60مترمربع پالک 1005  

فرعی از2645اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
24-رای شماره 392هیات:آقای الهیار صدری  فرزند غالمر ضا بشماره شناسنامه 202 
)نسبت به  4دانگ ( وخانم جمیله آقائی فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 2797)نسبت به 
2 دانگ(  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 204مترمربع پالک 1170 فرعی مجزی 
 شده  از152فرعی از 2809 اصلی واقع در محمدآباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل

25- رای شماره383هیات:آقای علیرضا سبزی فرزندمحمد بشماره شناسنامه 492 و 
خانم سیده زهرا موسوی  فرزندسید نور اله شماره شناسنامه 279)بالمناصفه(در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 211/45مترمربع پالک 1171فرعی مجزی شده از 152  

از  2809 اصلی واقع درمحمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
26- رای شماره  5208 هیات: آقای مهدی نادری صفا فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 
9924 وخانم فاطمه دست افکن فرزند رحمت اله شماره شناسنامه 9878 )بالمناصفه( در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 145/83مترمربع پالک شماره7706 فرعی مجزی 
شده از 729 فرعی از2637 اصلی واقع درمسعودآباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل

بشماره  اله  نعمت  فرزند  حساب  خوش  طلعت  خانم  2293هیات:  شماره  رای  27ـ 
شناسنامه184در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 89/87 مترمربع پالک 4765فرعی 
 مجزي شده  از205 فرعی 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار  بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل

28- رای شماره 2869هیات:آقای رمضانعلی قره گلی فرزندقربانعلی بشماره شناسنامه 
417 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 93/03 مترمربع پالک 4770فرعی مجزی 
آران  ثبتی  حوزه   3 دیمکاربخش  درریگستان  واقع  2840اصلی  از  423فرعی  از  شده 

وبیدگل.خریداری عادی از ورثه غالمرضا دادخواه )مالک رسمی(
بشماره  فرزندغالمحسین  بیدگلی  ساجدی  مهدی  آقای  شماره2863هیات:  رای   -29
شناسنامه  933 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 107/70مترمربع  پالک شماره 

بخش  دیمکار  ریگستان  در  واقع  2840اصلی  از  از455فرعی  مجزی شده  4771فرعی 
3حوزه ثبتی آران وبیدگل

30- رای شماره 2858هیات:آقای مهدی گیاه دوست فرزند حسین بشماره شناسنامه402 
وخانم طاهره گیاه دوست آرانی فرزند محمد شماره شناسنامه 49230)بالمناصفه( در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 145/70 مترمربع پالک 4773فرعی مجزی شده از 

205 فرعی از 2840اصلی واقع درریگستان دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
ثبت  شماره  خاص  سهامی  آران  بافت  شاکرین  شرکت  شماره3178هیات:  رای   -31
461وشناسنامه ملی 10260095517 بانمایندگی آقای احمد شکوری در شش دانگ یک 
باب کارخانه به مساحت 3675/50مترمربع پالک شماره 4776فرعی مجزی شده از 141 

فرعی 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل.
32- رای شماره 3175هیات:خانم اعظم رسولیان آرانی فرزندعلی بشماره شناسنامه  
536 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 197 مترمربع پالک شماره 4777فرعی مجزی 
 شده از 205فرعی از 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار  بخش 3ثبتی آران وبیدگل

شماره  فرزندحسین  آرانی  هاشمی  اله  رحمت  آقای  3500هیات:  شماره  رای  33ـ 
شناسنامه 8091 )نسبت به 4 دانگ( وخانم اعظم گلچی آرانی فرزند محمد حسین شماره 
شناسنامه 224)نسبت به 2دانگ(  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت505/5مترمربع 
پالک 4797فرعی مجزی شده از 266 فرعی ا از 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار 

بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  فرزندرضا  آبادی  نوش  سجادی  زهره  3169هیات:خانم  شماره  34-رای 
شناسنامه70  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  228مترمربع پالک 3638  فرعی 
 مجزی شده از3003 فرعی  از40اصلی واقع در نوش آبادبخش 4 حوزه ثبتی آران وبیدگل

تقی  سید  فرزند  آبادی   نوش  سعادتی  جواد  سید  3167هیات:آقای  شماره  35-رای 
بشماره شناسنامه 7 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 195مترمربع پالک 3639 
 40 از  فرعی   2445 مشاعات  از  وقسمتی  و944فرعی  از934و938  مجزی شده  فرعی 

اصلی واقع در نوش آباد بخش 4حوزه ثبتی آران وبیدگل
36- رای شماره3520هیات:آقای محمد تقی جهانتاب فرزندعلی بشماره شناسنامه 9 و 
خانم فاطمه پور قدرت فرزندعلی محمد شماره شناسنامه 45238)بالمناصفه(در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت  243/75مترمربع پالک 3648فرعی مجزی شده از 2921  

از  2921 اصلی واقع درنوش آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
37- رای شماره  669هیات:آقای اسمعیل ابراهیمی فرزند علی بشماره شناسنامه 42 در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 220/55 مترمربع  پالک شماره3651 فرعی مجزی 

شده از 3016فرعی از 40 اصلی واقع درنوش آباد  بخش 4حوزه ثبتی آران وبیدگل
38ـ رای شماره  3164هیات: آقای محمد نجاریان نوش آبادی فرزندابوالقاسم بشماره 
شناسنامه24در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 217 مترمربع پالک 755فرعی مجزي 
 شده  از34 فرعی 41 اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد  بخش 4حوزه ثبتی آران وبیدگل

39- رای شماره3163هیات : آقای محمد نجاریان نوش آبادی فرزند ابوالقاسم شماره 
شناسنامه 24 در شش دانگ یک باب  خانه  به مساحت 156/50مترمربع  پالک شماره 
756فرعی مجزی شده از 34 فرعی 41اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد بخش 4حوزه 

ثبتی آران وبیدگل.
فرزندعلی محمد   آبادی  نوش  زاده  قلی  رای شماره 3166هیات:آقای غالمحسین   -40
بشماره شناسنامه  5 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 202 مترمربع پالک شماره 
20فرعی مجزی شده از 42اصلی واقع در نور آباد نوش آباد بخش 4ثبتی آران وبیدگل

41ـ رای شماره 2866هیات: آقای جواد نزادی نوش آبادی فرزندمحمدشماره شناسنامه 
192 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت160/30مترمربع پالک 415فرعی مجزی 
وبیدگل. آران  ثبتی  حوزه   4 بخش  آباد  نوش  آباد  غیاث  در  واقع  اصلی   43 از   شده 
بشماره  فرزندمحمد  آبادی  نوش  روشنی  حسن  3515هیات:آقای  شماره  42-رای 
شماره  احمد  فرزندسید  آبادی  نوش  متولی  سادات  اعظم  وخانم  شناسنامه5367 
شناسنامه 2494 )بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  180مترمربع پالک 
419  فرعی از 43 اصلی  واقع درغیا ث آباد نوش آبادبخش 4 حوزه ثبتی آران وبیدگل
شماره  محمود  فرزندسید  بیدگلی  سادات  فاطمه  خانم  4196هیات:  شماره  43-رای 
20فرعی  پالک  مساحت89مترمربع  به  خانه  باب  یک  دانگ  در شش   9329 شناسنامه 
اماکن بخش 3 حوزه  از 24  اصلی واقع در  از مشاعات  از 16 وقسمتی  مجزی شده 

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

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1393/06/31 

تاریخ انتشار نوبت دوم:1393/07/16     
عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

آگهي ابالغ  اخطاریه ماده  101
بدینوسیله به شرکت تعاوني پویان صنعت شهرضا به شماره ثبت 776 ثبت شهرضا 
شماره  به  نعمت اله  فرزند  اسفندپور  طیبه  خانم ها  و   10260137030 ملي  شناسه  و 
شناسنامه 486 صادره از شهرضا متولد 1352به شماره ملي 1199394068 و زینب 
مطلوبي فرزند محمدعلي به شماره ملي 1190021846 متولد 1368 و نفیسه السادات 
میرنیام فرزند سید مصطفي به شماره شناسنامه 5617 صادره از شهرضا متولد 1366 
به شماره ملي 1199891126 و زهرا کشوري شهرضائي فرزند حیدرعلي به شماره 
شناسنامه 395 صادره از شهرضا متولد 1356 به شماره ملي 1199182656و مریم 
السادات طبائیان فرزند سید جواد به شماره شناسنامه 858 صادره از شهرضا متولد 
خیابان  سند(شهرضا  متن  آدرس:)طبق  به  1199295779همگي  ملي  شماره  به   1362
به  بستانکار  اعالم  آدرس  طبق  و   8614935161 کدپستي  پالک19  فرعي2  امیرکبیر 
آدرس:شهرضا خیابان ولیعصر غربي کوچه شماره یک )جنب مخابرات(انتهاي کوچه 
پالک 17/1 که برابر گزارش مامور ابالغ نامبردگان به علت ناقص بودن وعد سکونت 
در آدرس هاي فوق مورد شناسائي واقع نگردیده اند ابالغ میگردد در موضوع پرونده 
اجرائی به شماره بایگاني 9200162  له بانک توسعه و تعاون شعبه شهرضا و علیه 
شرکت تعاوني پویان صنعت شهرضا و شما اعالم میدارد تمامت ششدانگ پالک ثبتی 
شماره 5498 واقع در ابنیه بخش یک ثبتي شهرضا ملکي شماها و خانم مولود رضوان 
مورد رهن سند رهنی شماره  22048 مورخ 1390/11/11 دفتر اسناد رسمي شماره 
5 شهرضا توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ یک میلیارد و پانصد و شانزده 
میلیون ریال ارزیابی گردیده است لذا چنانچه اعتراضی به ارزیابی انجام شده دارید 
ظرف مدت پنج روز پس از انتشار آگهي اعتراض خود را به ضمیمه مبلغ دو میلیون 
و پانصد هزار ریال هزینه تجدید ارزیابی به این اجرا ارسال دارید واال به همان قیمت 
آگهی خواهد شد.به اعتراض فاقد فیش سپرده و خارج از وقت ترتیب اثر داده نخواهد 

شد. محمد مهدی یوسفیان -  مسئول واحداجرای اسنادرسمي شهرضا
ابالغ وقت رسیدگی 

7/259 شماره درخواست: 9310460352100016 شماره پرونده: 9309980352100425 
شماره بایگانی شعبه: 930489 خواهان مجید صاحب نظر فرزند حسین علی دادخواستی 
به طرفیت خوانده مرضیه موسوی بروجنی فرزند سید محمد به خواسته طالق تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه بیست و یکم 
دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق شماره 459 ارجاع 
مورخه  آن  وقت رسیدگی  که  گردیده  ثبت  پروند 9309980352100425  به کالسه  و 
و  بودن خوانده  علت مجهول المکان  به  است  تعیین شده  02/آذر/1393 ساعت 09:00 
و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:17430 شعبه بیست و یکم دادگاه عمومی حقوقی 

)خانواده(شهرستان اصفهان
 ابالغ وقت رسیدگی 

ابالغیه: 9310100350503732 شماره پرونده: 9309980350500073  7/312 شماره 
شماره بایگانی شعبه: 930080 خواهان حسینعلی براتی دادخواستی به طرفیت خوانده 
ناصر صالح به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   5 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9309980350500073 کالسه  به  و  ارجاع   105 شماره  اتاق   1 طبقه  اصفهان  استان 
به  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/08/18 و ساعت 11:30 تعیین شده است 
قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:18260   و ضمائم 

شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

زاویه

 شرکت تیم پدافند هوایی ارتش
 در رقابت های لیگ دسته یک

در نشستی که فی مابین فرمانده پایگاه 
هوایی اصفهان ،رئیس هیئ��ت والیبال 
اس��تان و رئی��س کمیته تربی��ت بدنی 
نیروهای مسلح اس��تان صورت گرفت ، 
امیر جوکار از موافقت پایگاه پدافند هوایی 
ارتش برای تیمداری در لیگ دسته یک 
والیبال باشگاه های کشور خبر داد و افزود: با وجود پتانسیل باالی 
بومی اصفهان و همچنین وجود نیروهای جوان و پر انرژی در بدنه 
نیروهای مسلح که قرار است 2 سال برای وطن خود خدمت کنند، 
بهتر است از این انرژی و استعداد در مسیر رشد و تعالی جسم و روح 

خود با استفاده از ورزش بهره گرفت.
در این دیدار باجول رئیس هیئت والیبال استان نیز با ابراز خرسندی 
از تیمداری یگان های نظامی در این رشته برای همکاری کامل با 

این یگان ها اعالم آمادگی کرد.
سرهنگ قاسمی مسئول کمیته تربیت بدنی نیروهای مسلح استان 
نیز با بیان این موضوع که مش��ارکت یگان های نظامی و انتظامی 
اس��تان در بحث ورزش بس��یار پر رنگ و تاثیرگزار است ابراز امید 
واری کرد که جوانان نیروهای مس��لح استان بتوانند استعدادهای 
خود را با وجود فرصت هایی که این یگان ه��ا بوجود می آورند به 

خوبی شکوفا کنند.

 درخشش ملی پوشان 
نوجوان اصفهانی 

به نقل از روابط عمومی هیأت ناشنوایان 
و بیماران خاص اس��تان ، فرنگی کاران 
نوجوان استان با کسب یک عنوان نایب 
قهرمانی و دو عنوان سومی در مسابقات 
جهان��ی 2014 ارمنس��تان به کش��ور 

عزیزمان بازگشتند.
در پیکارهای کش��تی فرنگی قهرمانی ناش��نوایان جه��ان که در 
ارمنستان برگزار ش��د، عارف غالمی ملی پوش اس��تان در دسته 
46 کیلوگرم نایب قهرمان شد و به مدال نقره دست یافت. علیرضا 
دانشور در وزن 54 کیلوگرم و سجاد ثابتی ورزشکار وزن 76 کیلوگرم 

دیگر ملی پوش اصفهانی هستند که به نشان برنز دست یافتند.
تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ناش��نوای ایران در این مسابقات 
نایب قهرمان جهان شد و بر سکوی دوم ایستاد و تیم ملی جوانان 
کشور نیز در مجموع امتیازات تیمی در رده سوم جهان قرار گرفت. 
عارف غالمی ، علیرضا دانشور ، سجاد ثابتی نیا و سید امیر حسین 
رزاقی در رده سنی نوجوانان و سعید فتحی به عنوان مربی از استان 
اصفهان در تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان کشور و محمد غریبی 

در تیم ملی جوانان در این مسابقات حضور داشتند.
مس��ابقات جهانی کش��تی آزاد و فرنگی نوجوانان و جوانان ناشنوا 
2014 ، از 10مهر ماه 5 روز به مدت به میزبانی کش��ور ارمنستان 

برگزار شد.

دبیرکل فدراسیون فوتبال از باشگاه 
سپاهان تقدیر کرد

دبیرکل فدراسیون فوتبال در نامه ای به 
باشگاه سپاهان از همکاری این باشگاه با 

تیم ملی المپیک قدردانی کرد.
مهدی محمد نبی در نامه ای به باشگاه 
سپاهان از مساعدت این باشگاه جهت در 
اختیار قرار دادن دادن بازیکنان دعوت 
ش��ده در جریان برگزاری اردوهای آماده سازی تیم ملی المپیک و 
اعزام به مسابقات آس��یایی قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد این 

همکاری های شایسته ادامه داشته باشد. 

بیش از 10 عنوان برنامه
 برای معرفی چوگان

به گزارش پایگاه خبری اداره کل ورزش 
و جوانان استان اصفهان,حسین جعفری 
رئیس هیات چوگان استان با اعالم این 
خبر گفت : جشنواره بین المللی میراث 
ناملموس)ICCN( فرصت مناس��بی 
برای ثبت جهانی چوگان ب��ه نام ایران 
خواهد بود و در این جشنواره با برگزاری بیش از 10 عنوان برنامه ، 
تالش خواهیم کرد ورزش چوگان را به عنوان میراث نیاکان به جهان 

معرفی کنیم .
وی به برگ��زاری همایش با موضوع چوگان اش��اره ک��رد و افزود: 
همایش علمی چوگان با حضور اساتید و سخنرانان روز پنجشنبه 
هفدهم مهرماه از س��اعت 9 صبح در خانه دانش��گاه هنر اصفهان 
برگزار خواهد شد.جعفری از برگزاری مس��ابقات چوگان خبر داد 
و گفت : یک دوره مسابقه چوگان با حضور تیم های فوالد مبارکه 
س��پاهان , ذوب آهن ,نیروی زمینی ارتش و مقاومت بسیج مورخ 
 17 و 18 مهرم��اه در مجموع��ه س��وارکاری خوراس��گان برگزار

 می شود.
رئیس هیأت چوگان استان با اش��اره به اینکه قدیمی ترین دروازه 
چوگان جهان در میدان نقش جهان اصفهان قراردارد افزود: یکی از 
برنامه های هیأت چوگان استان در حاشیه این جشنواره، انجام یک 
بازی نمادین در میدان نقش جهان است که بر این اساس همزمان 
باچهارمین روز از آغاز جش��نواره میراث ناملموس نوزدهم مهرماه 
سال جاری ش��رکت کنندگان از چهار دروازه به سمت میدان امام 
)ره ( حرکت نموده و با توجه به فض��ای موجود به اجرای یک بازی 

نمادین خواهند پرداخت.
وی برگزاری نمایش��گاه آثار و اسناد چوگان با همکاری فدراسیون 
چ��وگان، را یک��ی از برنام��ه های ش��اخص اجالس و جش��نواره 
بین الملل��ی میراث ناملموس عن��وان کرد که همزمان ب��ا آغاز به 
کار اج��الس از ش��انزدهم لغایت بیس��تم مهرماه در م��کان موزه 
 ی ش��ماره 1 هنرهای معاصر ب��رای بازدی��د عالقه من��دان دایر 

خواهد بود.
جعفری در ادامه گفت: ب��ا حضور رئیس فدراس��یون چوگان روز 
جمعه هجدهم مهرماه زمی��ن چوگان در ورزش��گاه نقش جهان 
 کلنگ زنی می شود و عملیات احداث زمین اختصاصی چوگان آغاز 

می شود.

6
تیم فوتبال نصر قهرمان مسابقات خوانسار 

در دیدار نهایی رقابتهای فوتبال چهارجانبه یاد واره شهدای ورزشکار شهرستان خوانسار که 
میان تیم های نصر و ال له زار دره بید در ورزشگاه پیروزی برگزار شد، تیم نصر خوانسار در ضربات 

پنالتی و با نتیجه 4 بر 1 برابر حریف خود به برتری رسید و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

تیم ملی شنای ایران در بازی های آسیایی 2014 با پنج 
ورزشکار در 11 ماده به میدان رفت که هیچ کدام از آنها 

نتوانستند به فینال صعود کنند.
جمال چاووشی فر، آرشام میرزایی، احمدرضا جاللی، 
مهدی انصاری و آریا نس��یمی شاد پنج شناگر ایران در 

اینچئون بودند.
بهترین رتبه ای��ن ش��ناگران در مواد انف��رادی، رتبه 

چهاردهمی چاووشی فر در 50 متر کرال پشت بود.
البته تی��م ه��ای 4 در 100 مت��ر آزاد و 4 در 100 متر 
مختل��ط ای��ران در رده نهم ب��ازی های آس��یایی قرار 

گرفتند.
شکسته شدن سه رکورد ملی در این دوره از بازی های 
آسیایی تنها نکته قابل توجه عملکرد شناگران ایران در 

اینچئون بود.
 مواد انفرادی

جمال چاووش��ی فر کاپیتان تیم ملی ایران، نخستین 
شناگر کش��ورمان بود که در بازی های آسیایی 2014 

به آب زد.
چاووش��ی فر در 50 متر کرال پش��ت با 26 ثانیه و 77 
 ص��دم ثانی��ه چهارده��م و در 100مترکرال پش��ت با

 58 ثانیه و 23 صدم ثانیه در رده نوزدهم ایستاد و در هر 
دو ماده موفق شد رکورد ایران را که پیش از این هم در 

اختیار خودش بود جا به جا کند.
چاووشی فر در بازی های آس��یایی گوانگژو نیز در این 
 دو ماده به میدان رفته بود ک��ه در رده های هجدهم و

 بیست و یکم قرار گرفت.
احمدرضا جاللی و آرشام میرزایی در دو ماده 50 متر و 

100 متر آزاد به میدان رفتند. 
جاللی در 50 متر با 23 ثانیه و 74 صدم ثانیه هفدهم 

و در 100 متر با 52 ثانیه و 69 صدم ثانیه نوزدهم شد.
میرزای��ی نیز در50متر ب��ا 23 ثانی��ه و 91 صدم ثانیه 
نوزده��م و در 100 متر ب��ا 53 ثانی��ه و 14 صدم ثانیه 

بیست و چهارم شد.
در دوره گذشته بازی های آسیایی نیز ایران در این دو 
ماده دو نماینده داشت که محمد بیداریان دررده های 
هفدهم وهجدهم وپاشاوحدتی در رده های سیزدهم و 

بیست و هشتم قرار گرفته بودند.
 مواد امدادی

تیم4در100مترآزادای��ران باترکی��ب مهدی انصاری، 
آرشام میرزایی، جمال چاووشی فر و احمدرضا جاللی با 
3 دقیقه و 29 ثانیه و 65 صدم ثانیه در رده نهم ایستاد.

درماده 4در100مختلط تیمی نیز، جمال چاووشی فر، 
آریا نسیمی شاد، احمدرضا جاللی و آرشام میرزایی به 
میدان رفتند و با 3 دقیقه و 52 ثانیه و 25 صدم ثانیه در 

رده نهم قرار گرفتند.
البته قرار بود در این ماده هم مهدی انصاری به میدان 
برود اما مصدومیت وی باعث شد ترکیب تیم ایران نیز 
به هم بریزد و انتظاری که مسئولین فدراسیون شنا از 

عملکرد این تیم داشتند عملی نشود.
در دوره گذش��ته بازی های آس��یایی نیز تیم ایران در 

نیز این دو ماده به میدان رف��ت و در هردو ماده 
 زم��ان بهتری ب��ه دس��ت آورد. ای��ران در
 بازی های آسیایی گوانگژو در 4 در 100متر 
آزاد نهم شده بود ودر 4 در 100 مختلط با 
قرار گرفتن در رده پنجم گروه فینالیست 

شد اما در فینال به دلیل خطا حذف شد.
 159م�دال بدون س�همی برای 

ایران
ورزش ه��ای آبی )ش��نا، ش��یرجه، 

واترپل��و و ش��نای هماهنگ( در 
بازی ه��ای آس��یایی 53مدال 

رق��م این  داش��تند.  ط��ال 
 م��ی توان��د اهمیت 
این رش��ته ورزشی و 
لزوم سرمایه گذاری 

وتوجه به آن را روشن 
کند.این در حالی 

است که ایران فقط در رشته شنا نماینده داشت ودراین 
رشته نیز مانند تمام دوره های قبلی، نمایندگان ایران 
فقط شرکت کننده بودند بدون اینکه امیدی به کسب 

مدال آنها وجود داشته باشد.
دلخوش شدن به شکستن رکوردهای ملی سال هاست 
مهمترین موفقیت فدراس��یون شنا ش��ده است بدون 
اینکه اهداف بزرگتری برای ای��ن ورزش پایه طراحی 
شود.س��ال هاس��ت که تیم های شنای کش��ورمان به 
بازی های آسیایی با هدف حمایتی اعزام می شوند، اما 

نتوانسته اند انتظارات را برآورده کنند. 
به نظ��ر م��ی رس��د مس��ئوالن ورزش باید چ��اره ای 
بیاندیش��ند تا این رش��ته در مدت زمان مش��خص به 
جای خ��اص و تعریف ش��ده ای برس��د و گرن��ه ادامه 
 این روند هیچ دس��تاوری برای ورزش ای��ران نخواهد

 داشت.
 از س��وی دیگ��ر رش��ته واترپل��و به عن��وان یک��ی از 
رش��ته های��ی ک��ه گاه��ی در مس��ابقات آس��یایی و 
باش��گاهی مدالی برای ایران کس��ب می کرد، مطرح 
 بود اما این رش��ته نیز اخیرا از رقابت ها کنار گذاش��ته

 می شود.
رشته ش��یرجه از رش��ته های پرمدال و جذاب ورزش 
های آبی است که این رش��ته نیزمتاسفانه به جایگاهی 
که شایسته آن بود،نرسیده است درسال های گذشته 
برخ��ی مواقع مربی خارج��ی برای تقویت این رش��ته 
به کش��ورمان سفر کرد، امابه س��بب مقطعی بودن آن 

سیاست ها راه به جایی نبرد.
البته برای رس��یدن به موفقیت در 
این رشته ورزش��ی، فدراسیون 
ش��نا ب��ه تنهای��ی نم��ی تواند 
تاثیرگذارباش��د و باید وزارت 
ورزش وکمیته ملی المپیک 
نیز در این زمین��ه وارد عمل 
ش��وند ت��ا ش��اید در آینده 
ایران نیز س��همی در 159 
م��دال ورزش ه��ای آب��ی 
 بازی های آس��یایی داشته 

باشد.

عملکرد شنای ایران در اینچئون

بهترین رتبه  متعلق به قهرمان اصفهانی
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عملکرد ژیمناستیک 
ایران در اینچئون

۲0 مهر، قرعه کشي 
لیگ بسکتبال

تیم ملی ژیمناستیک ایران در هفدهمین دوره بازی های آسیایی با شش 
ورزشکار به میدان رفت که حاصل آن سه فینالیست بود.

محمدرضا حمیدی، سعیدرضا کیخا، ایمان خاموشی، محمد رمضانپور 
و هادی خناری نژاد ژیمناس��ت های ایران در اینچئون بودند.در بخش 
تیمی، تیم ایران با 319,500 امتیاز در رده هش��تم قرار گرفت. اگرچه 
این رتبه با بازی های آسیایی گوانگجو تفاوتی نداشت اما امتیاز به دست 
آمده برای تیم کشورمان 9,100 امتیاز کاهش را نشان می دهد.در بازی 
 های آس��یایی گوانگجو، ایران دو فینالیست در ش��ش وسیله داشت و

 ژیمناست های کشورمان رکوردهای بهترین نسبت به اینچئون ثبت 
کرده بودند.ژیمناس��تیک هنری 42 مدال در بازی های آسیایی دارد 
 که این رقم با احتساب ش��اخه های ترامپولین و ریتمیک به 54 مدال

 می رسد اما ایران همچنان نمی تواند در یکی از رشته های ورزشی پایه 
و مادر جایگاه قابل قبولی در قاره کهن داشته باشد.

قرعه کشي رقابت هاي لیگ برتر بس��کتبال فصل 93-94 بیستم 
 مهر در فدراسیون بس��کتبال برگزار مي شود.جلسه قرعه کشی و

 برنامه ریزی مسابقات لیگ برتر بسکتبال در فصل 94 - 93 صبح 
روز یکش��نبه بیس��تم مهر در محل فدراسیون بس��کتبال برگزار 
می شود. طبق سنوات گذشته کلیات تصمیمات نهایی در خصوص 
نحوه اجرا، زمان پایان مسابقات و مواردی از قبیل بازیکنان خارجی 
در این جلسه اتخاذ و اجرائی خواهد شد. بر اساس اعالم فدراسیون 
بسکتبال حضور سرمربی و نماینده تام االختیار باشگاه های حاضر 
در فصل جاری در این جلسه الزامی اس��ت. به این ترتیب تیم هاي 
بسکتبال فوالد ماهان و ذوب آهن که در اولین جلسه برنامه ریزي 
لیگ حضور پیدا نکردند و وضعیت نهایي آن ها براي حضور در فصل 
جدید مسابقات مشخص نیست فقط تا بیستم مهر ماه فرصت دارند 

تا تکلیف حضور در لیگ برتر را مشخص کنند. 

کلر اخراج شد
در پی ثبت نتایج ضعیف در کارنامه این فصل تیم فوتبال شالکه در 
بوندس لیگا که از هفت بازی اش دو پیروزی، دو تساوی و سه شکست 
داشته، سران این باشگاه ینس کلر را از سمت سرمربیگری تیم اخراج 

کردند و بالفاصله روبرتو دی متئو را به جای وی روی کار آوردند.

هندرسون تمدید می کند
جوردن هندرس��ون مدافع میانی لیورپول قرارداد طوالنی مدت خود 
را تا تابستان 2016 با این تیم تمدید می کند.هندرسون کاپیتان دوم 
تیم لیورپول و یکی از بازیکنان کلیدی قرمز هاست .سرمربی قرمزها 
در مورد هندرسون گفت: وی بازیکنی با فیزیک بدنی فوق العاده است. 

مربی تیم الشباب عربستان کناره گیری کرد
باشگاه الشباب عربستان اعالم کرد که خوزه مورایس مربی این 
تیم از سمتش کناره گیری کرده است .دلیل کنار رفتن این مربی 
نام آشنا که سالهای زیادی به عنوان دستیار خوزه مورینیو مربی 

کنونی تیم چلسی انگلیس فعالیت می کرده است  اعالم نشد. 

فرکی: در بازی با پرسپولیس به هدفی که داشتیم رسیدیم 

کریمی ، انتخاب خوب کی روش است

سهم درخشان در شکست 
 پرسپولیس برابر سپاهان 

شکس��ت تیم فوتبال پرسپولیس مقابل س��پاهان با گل 
لحظات پایاني مهدي ش��ریفي یک مقصر بزرگ داش��ت 
به اسم حمید درخشان که معمار اصلي این ناکامي براي 
هواداران تیمش بود.در ادامه به چرایي این ادعا مي پردازیم.

آنچه حمید درخشان براي تیمش تجویز کرده بود برهان 
خلف قانون نانوشته اي است که حکم مي کند "اگر حمله 

کردي و گل نزدي، منتظر دریافتش باش".
 س��رمربي قرمزها تیمش را ب��ه گونه اي در فوالدش��هر 
آرای��ش ک��رده بود ک��ه اگر س��پاهان س��ه ن��ود دقیقه 
 متوالي هم حمله مي ک��رد حتي یک بار ه��م توپ روي 

دروازه اش نمي آمد،گل خوردن دیگر جاي خود.
 پرس��پولیس به دنبال یک امتیاز بود ام��ا بدترین روش 
ممک��ن را براي رس��یدن به ای��ن حداقل انتخ��اب کرد. 
درخش��ان مي دید که تنها به واس��طه اقبال بلند تیمش 
و بي دقتي حمل��ه وران حریف گل نمي خ��ورد اما آن را 
به پاي ثبات مدافعان تیمش گذاش��ت و تص��ور کرد این 
صالبت اص��وال دروغین پای��دار مي ماند. حق س��پاهان 
 برد بود، زرده��ا باید خیلي زودتر از دقیق��ه 5+90 به گل 
مي رسیدند اما در وهله نخست ش��انس همراه شان نبود 
و بدشانس��ي مضاعف اینکه نیلس��ون در ف��رم ایده آلش 
قرار داشت.پرس��پولیس باخت نه به واس��طه بدشانسي. 
آن ها در دقیقه نود و پن��ج گل نخوردند بلکه زماني بازي 
را واگذار کردند که ترس وارد محاس��بات درخشان شد. 
تعویض ه��اي متوالی تدافعی موجب ش��ده ب��ود هادي 
عقیلي و ش��جاع خلیل زاده مش��تري دائم باکس هجده 
ق��دم قرمزها باش��ند. فرک��ي ب��دون دغدغ��ه مدافعان 
تیم��ش را جلو کش��ید چون ایم��ان داش��ت مهاجمان 
حریف س��رعت و توان خلق ضد حمله برق آسا را ندارند. 
درخش��ان به این دفاع دل خ��وش کرده ب��ود اما صحنه 
گل را م��رور کنید؛ عباس زاده در میان��ه میدان هر کاري 
 کرد نتوانس��ت توپ را از حاج صفي بگیرد، هافبک زردها

 ده - پانزده متر نفوذ کرد و بدون مزاحمت آن سه هافبک 
دفاعي قرمزپوش سانترش را کشید، میثم حسیني مثل 
همیشه در زدن ضربه سر عاجز بود و خلعتبري با آن قامت 
کوچکتر موفق. محسن بنگر تعلل کرد و ضربه اول را نزد 
تا شریفي سرانجام صاحب توپي شود که پرسپولیسي ها 
هرکاري کردند نتوانستد در بیست ثانیه قبل آن  را لمس 
کنند. مجازات سنگیني بود براي مربي اي که بیش از اندازه 
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سرمربی تیم فوتبال سپاهان اعتقاد دارد که علی کریمی 
توانمندی باالیی دارد و می تواند به اندازه خودش کمک 

حال تیم ملی باشد.
تیم فوتبال سپاهان با حضور سرمربی جدیدش توانست تا 
پیش از تعطیالت مقطعی لیگ اوضاع خوبی پیدا کند و با 
پیروزی مقابل پرسپولیس به تعطیالت برود. این مسئله از 
نظر حسین فرکی یک نکته مثبت برای سپاهان محسوب 
می شود تا بازیکنان این تیم شرایط بهتری پیدا کنند و در 
تعطیالت با روحیه باالتری به تمرین بپردازند. سرمربی 
سپاهان معتقد است که تیمش در نیم فصل دوم شرایط 
بهتری هم پی��دا خواهد کرد.فرکی ، درباره ش��رایط این 
روزهای سپاهان و وضعیت این تیم در تعطیالت، جذب 
بازیکن در نیم فصل، تیم ملی و عدم دعوت از چند بازیکن 
تیمش به اردوی پرتغال، حضور عل��ی کریمی به عنوان 

دستیار کارلوس کی روش و دیگر مسائل صحبت کرد:
شرایط سپاهان چگونه است و در حال حاضر که با 
تعطیالت مقطعی لیگ مواجه شده اید چه برنامه ای 

را برای بازیکنان در نظر گرفته اید؟
ما بع��د از ب��ازی خوبی ک��ه مقاب��ل پرس��پولیس انجام 
دادی��م و 3 امتیاز مهم را کس��ب کردیم به م��دت 4 روز 
تمرینات را تعطیل کردیم تا بازیکنان ش��نبه، یک شنبه، 
دوشنبه و سه شنبه را اس��تراحت کنند و تمرینات مان از 
امروز)چهارشنبه( دنبال خواهد شد. خوشبختانه در بازی 

با پرسپولیس به هدفی که داشتیم رسیدیم و با پیروزی 
مقابل این تیم و کسب 3 امتیاز بسیار مهم تمام بازیکنان 

روحیه خوبی دارند و شرایط کاماًل مناسب است.
در این مدت که لیگ تعطیل است، اردوی تیم ملی 
در پرتغال دنبال می ش�ود که ع�دم حضور برخی 
بازیکنان س�پاهان در این اردو حاشیه های زیادی 

به همراه داشت. نظرتان در این خصوص چیست؟
فکر می کنم بازیکنان باید حوصله بیشتری داشته باشند 
و از سوی دیگر کادرفنی تیم ملی هم باید دقتش را باالتر 
ببرد. من به هر 2 گروه )بازیکن��ان و کادرفنی تیم ملی( 
احترام می گذارم و به نظرم بازیکنان باید تالش ش��ان را 
بیشتر کنند و کادرفنی هم باید گزینش های بهتری داشته 
باشد. البته شاید محدودیت لیست تیم ملی باعث شود که 
برخی شایس��ته ها از قلم بیفتند و همه آنهایی که لیاقت 
حضور در تیم ملی را دارند دعوت نشوند، اما به نظرم باید 
در اردوهای بعدی به دیگر بازیکنان نیز فرصت داده شود تا 
آنها نیز خودشان را اثبات کنند. ما جام ملت ها را در پیش 
داریم و کادرفنی هم می خواهد در این مس��ابقات نتیجه 

بگیرد که باید به این موضوع نیز توجه کنیم.
درباره حضور علی کریمی در تی�م ملی چه نظری 

دارید؟
علی از س��رمایه های خوب فوتبال ماس��ت و باید از این 
فرصتی که در اختیارش قرار گرفته به نحو احسن استفاده 

کند. آینده برای مربیانی چون کریمی است و به نظرم این 
بهترین فرصتی بود که در اختیار او قرار گرفته تا هم به تیم 

ملی کمک کند هم به خودش.
با توجه به شناختی که از کریمی دارید، او چه قدر 

می تواند کمک حال کی روش و تیم ملی باشد؟
کریمی توانایی اش باالست و به نظرم او می تواند به اندازه 
خودش و به اندازه توانایی هایی که دارد به تیم ملی کمک 

کند و مسیر را هموار کند.
پی�ش از انتخ�اب کریم�ی ه�م صحبت های�ی 
دس�تیار  عن�وان  ب�ه  درب�اره حض�ور ش�ما 

ک�ی روش مط�رح ش�د ک�ه واکنش ت�ان را ه�م 
 در پ�ی داش�ت. هن�وز از ای�ن موض�وع ناراحت 

هستید؟
آن قضیه حل و ختم به خیر شد. متاسفانه صحبت هایی 
مطرح شده بود که موثق نبود و کس��ی این صحبت ها را 

تایید نکرد
. مس��لم ب��ود ک��ه درب��اره کادرفن��ی ک��ی روش 
تصمیم گیرن��ده اس��ت و او نی��ز تصمی��م گرف��ت 
 کریم��ی دس��تیارش ش��ود و ب��ه نظ��رم انتخ��اب

 خوبی هم بود.
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یادداشت

 موزه باستان شناسی شهرکرد
 جابه جا نمی شود

با پرداخت بدهی های موزه باستان شناسی شهرکرد به اوقاف 
و ام��ور خیریه تا تکمیل پ��روژه موزه بزرگ ش��هرکرد، موزه 
باستان شناس��ی جابه جا نخواهد ش��د.در روزه��ای اخیر در 
اس��تان چهارمحال و بختیاری بحث های زیادی در راستای 
جابه جایی وس��ایل موزه باستان شناسی ش��هرکرد به گوش 
می رسید که مهم ترین دلیل آن کافی نبودن اعتبارات میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردش��گری این استان عنوان شده 
بود.درهرصورت باید اع��ام کنیم که موزه باستان شناس��ی 
ش��هرکرد به عنوان نخس��تین موزه تخصصی این استان در 
سال 82 افتتاح شد که در آن اش��یائی از هزاره ششم قبل از 
میاد تا دوران قاجار نگهداری می شود که در روزهای گذشته 
خبرهای ناخوشایندی از جابه جایی این موزه و انتقال وسایل 

آن به نقطه ای دیگر به گوش می رسد.

برداشت امسال 17 تن گردو از باغات 
چهارمحال و بختیاری

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری 
از پیش بینی برداش��ت 17 تن گردو از باغات این استان خبر 
داد.س��ید طاهر نوربخش اظهار کرد: در حال حاضر باغداران 
اس��تان چهارمحال و بختیاری در تکاپوی برداشت محصول 
گردوی خود هستند.وی افزود: محصول گردو در سال جاری 
در باغات این استان نسبت  به س��ال های گذشته بهتر است و 
آن چیزی که گردوی چهارمحال و بختیاری را شاخص کرده 
این است که در ماه مرداد که زمان پر شدن مغز گردو است به 
دلیل خنک بودن آب وهوا در این استان مغز گردو به بهترین 

نحو ممکن پرشده و مغز آن کامًا سفید می شود.

عضویت 26 هزار نفر در کانون 
پرورش فکری استان

مدیر کانون پرورش فکری ک��ودکان و نوجوانان چهارمحال 
و بختی��اری گفت: در حال حاض��ر 26 هزار نف��ر عضو مراکز 
فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این 

استان هستند.
پرویز شاهوردی با گرامیداشت هفته ملی کودک اظهار کرد: 
در س��ال جاری دهه امامت و والیت به هفته کودک همزمان 

شده اند که ما این امر را به فال نیک می گیریم.
وی با اش��اره به برنامه ه��ای کانون  پرورش فک��ری کودکان 
و نوجوان��ان این اس��تان در هفته ملی کودک اف��زود: افتتاح 
نمایش��گاه والیت و کودکی در ش��هرکرد، اجرای 23 عنوان 
ویژه برنامه کودک و هفته غدیر، برگزاری 23 عنوان پیاده روی 
ورزشی، برگزاری 23 عنوان نمایشگاه آثار کودکان و برگزاری 
جشن مادران و کودکان با همکاری شهرداری شهرکرد ازجمله 

این برنامه ها هستند.

 1080پایگاه جشن عاطفه ها 
در استان فعال می شود

مدیرکل کمیته امداد امام 
خمین��ی)ره( چهارمحال 
بختیاری گفت: همزمان با 
برگزاری جشن عاطفه ها، 
ی��ک ه��زار و 80 پای��گاه 
جم��ع آوری کمک ه��ای 
مردم در اس��تان مس��تقر 

می شود.
ابوالقاسم رستگار گفت:جشن عاطفه ها چهارشنبه 
هفته جاری در یک هزار مدرس��ه برگزار می شود 
و بیش از 140 ه��زار پاکت جم��ع آوری کمک در 

مدارس استان توزیع شده است.
وی افزود: درجشن عاطفه های امسال کمک های 
نقدی جمع آوری شده از س��وی مدارس به حساب 
همان مدرسه واریزشده تا دانش آموزان بی بضاعت 

آن مدرسه از کمک های مردمی بهره مند شوند.
وی ادام��ه داد: مدیر مدرس��ه می تواند کمک های 
واریزشده را به دانش آموزان بی بضاعت و همچنین 
دانش آموزانی که تحت پوشش هیچ ارگان حمایتی 

نیستند ولی نیازمند محسوب می شوند اهدا کند.
رستگار از استقرار 60 پایگاه جمع آوری کمک های 
مردمی در روز پنج ش��نبه 17 مهرماه در میدان ها 
اصلی مراکز ش��هرهای چهارمحال بختیاری خبر 
داد و گف��ت: پایگاه ه��ای جم��ع آوری کمک های 
مردم��ی در نقاط مهم ش��هر مستقرش��ده و لوازم 
مورداحتیاج دان��ش آموزان ش��امل کیف، لباس، 
کفش و نیازمندی های تحصیلی آنان را جمع آوری 
می کنند.مدیرکل کمیته ام��داد امام خمینی)ره( 
چهارمح��ال بختی��اری اضاف��ه کرد:همزم��ان با 
سراسر کشور در 18 مهرماه پایگاه های جمع آوری 
کمک ه��ای مردمی در میعادگاه ه��ای نماز جمعه 
مستقرش��ده و کمک های نقدی و غیر نقدی مردم 
نمازگزار را در بیش از 20 پایگاه جمع آوری می کند.

رستگار بابیان جمع آوری بیش از سه میلیارد ریال 
کمک ه��ای مردمی در جش��ن عاطفه های س��ال 
گذشته، از پیش بینی جمع آوری پنج میلیارد ریال 

در جشن عاطفه های امسال در استان خبر داد.
چهار ه��زار و 634 دانش آموز و یک ه��زار و 477 
دانشجو زیرپوشش خدمات حمایتی کمیته امداد 
امام خمینی)ره( استان چهارمحال بختیاری قرار 

دارند.

اخبار کوتاه یادداشت طرح هادی در ۶۹ روستای چهارمحال و بختیاری اجرا شد
مدیرکل بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری گفت: طرح هادی روستایی از ابتدای امسال 
تاکنون در 6۹ روس��تای چهارمحال و بختیاری بااعتباری مع��ادل 8۵ میلیارد و 684 
میلیون ریال اجراشده است.تأمین مسکن محرومان، بهسازی و نوسازی مسکن روستایی 

و بازسازی مناطق آسیب دیده از حوادث طبیعی از وظایف این نهاد انقابی است.
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مدیرکل دامپزش��کی چهارمحال و بختیاری از پیگیری 
اح��داث دو واحد کش��تارگاه در ب��ارده و آلونی لردگان 
خبر داد.عبدالمحمد نجاتی اظهار کرد: امس��ال ش��عار 
»دامپزش��کی دام س��الم، غذای سالم و انس��ان سالم و 
دامپزشکی« در خدمت سامت جامعه است.وی تصریح 
کرد: با نگاه��ی به زندگی امروز متوجه می ش��ویم ما در 
س��ه وعده از غذای روزانه از محصوالت دامی اس��تفاده 
می کنیم همچنین پوش��اکی که اس��تفاده می ش��ود از 

محصوالت دامی است و همه این ها با نظارت دامپزشکی 
صورت می گیرد.

نجاتی بابیان اینکه امروزه در جوامع ش��هری نیز حضور 
دام ها باب شده است گفت: حضور آکواریوم های ماهی 
و پرندگان در خانه ها حضور هرچه بیشتر دامپزشکی را 
می طلبد.نجاتی بیان داش��ت: دامپزشکی 800 بیماری 
مشترک دام و انسان را شناس��ایی کرده است که از آن 
جمله تب مالت، س��ل و آنفوالنزای پرندگان را می توان 

به منظور تأمین آس��ایش و امنیت جامع��ه، طرح پلیس 
افتخاری ب��ه زودی ب��ا اس��تفاده از توان ش��هروندان در 
چهارمحال بختیاری اجرایی می ش��ود. فرمانده انتظامی 
چهارمحال بختیاری گفت:مج��وز جذب 300 نفر پلیس 
افتخاری درزمینه های مختلف به استان اباغ شده و برنامه 

اجرایی استفاده از این نیروها در حال انجام است.
سرهنگ نورعلی یاری هدف از اجرای این طرح را افزایش 
مش��ارکت ش��هروندان در تأمین نظم و امنی��ت جامعه، 
جامعه محور ش��دن برنامه های ناجا و برون سپاری برخی 

فعالیت ه��ا بیان ک��رد و افزود:زمینه جذب این س��همیه 
 در حال انجام اس��ت و ش��رایط جذب نیروه��ا نیز اعام 

شده است.
سرهنگ یاری اضافه کرد:همه ش��هروندان واجد شرایط 
می توانند عض��و پلیس افتخاری ش��وند، ولی بر اس��اس 
تفاهم نامه اولویت پذیرش با بس��یجیان، بازنشس��تگان 
ناجا و س��ایر نیروه��ای مس��لح، ایثارگ��ران، جانبازان، 
آزادگان و فرزندان آن��ان، اعضای پیشکس��وتان جهاد و 
 ش��هادت و ش��اغان دس��تگاه های لش��کری و کشوری

 است.فرمانده انتظامی چهارمحال بختیاری افزود:شرایط 
پذیرش در این طرح به زودی از سوی فرماندهی انتظامی 

استان اطاع رسانی می شود.

نام برد.
وی افزود: دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری برای 
نابودی این بیماری ها برنامه واکسیناسیون دام ها، تست 

و از بین بردن دام بیمار را داشته است.
این مس��ئول یکی از مش��کات دامپزش��کی را کمبود 
اعتبارات بیان کرد و گفت: ب��ه یمن حضور دولت تدبیر 
و امید این مشکل تا حدودی حل شده است و ما امسال 
۹ هزار میلیون ریال اعتبار داش��تیم ک��ه ۵0 درصد آن 
تخصیص داده شده است و دامپزشکی استان به دستور 
ویژه اس��تاندار محترم به عضویت کمیته بحران درآمده 
که 3 هزار میلیون ریال اعتبار نیز از این کمیته داشته ایم.

وی دیگر مشکات این اداره  را کمبود نیروی متخصص، 
ساختمان های فرس��وده به خصوص در شهرستان های 
شهرکرد، اردل و فارسان، کوچ عشایر و انتقال بیماری از 
استانی به استان دیگر و حضور فارغ ا   لتحصیان بیکار در 

استان بیان کرد.
نجاتی با اشاره به تغییر س��بک زندگی مردم گفت: این 
تغییر باعث کاهش دام و کاهش تقاضا برای فروش داروها 
در داروخانه ها و اخال در مایه کوبی و... ش��ده است که 

بیکاری زیادی را در این بخش به دنبال داشته است.
این مسئول بیان داشت: در استان 10 کشتارگاه داریم 
که ن��ه عدد آن س��نتی و یک��ی هم به ص��ورت صنعتی 

)کشتارگاه جونقان( فعالیت می کند.
وی ادام��ه داد صنعت��ی ک��ردن ای��ن کش��تارگاه ها 
مقرون به صرفه نب��وده اما اگ��ر س��رمایه گذارانی برای 
س��اخت کش��تارگاه صنعتی در این اس��تان باش��ند ما 

استقبال خواهیم کرد.
ایشان همچنین به پیگیری های این اداره برای احداث 
کشتارگاه در بارده و الونی لردگان اشاره کرد و گفت: این 

دو واحد به بزرگی کشتارگاه جونقان نیستند.

مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری خبر داد

به زودی در چهار محال و بختیاری 

طرح پلیس افتخاری در  استان اجرایی می شود

احداث 2 کشتارگاه صنعتی جدید در استان
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به انضمام مطلق خسارات قانونی، با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان و 
گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن 
خواسته از هر گونه تعرض وتکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص 
قانون  قانون تجارت و مواد 198و515و519و522  استناد مواد 310و313  به  لذا  داده 
به محکومیت خوانده  مدنی حکم  امور  در  انقالب  و  دادگاههای عمومی  دادرسی  آیین 
و   خواسته  اصل  بابت  ریال   45/000/000 ریال  میلیون  پنج  و  چهل  مبلغ  پرداخت  به 
400/000 چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به 
خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی 
قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:17127 

شعبه بیست و نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

7/261 کالسه پرونده: 92-1918 شماره دادنامه: 1106-93/6/30 مرجع رسیدگی: شعبه 
نشانی: خیابان کاشانی- اختالف اصفهان خواهان: کورش سهرابی  هفتم شورای حل 

روبروی بیمارستان کاشانی-میوه فروشی سهرابی وکیل: 1- سید صالح عاملی 2- سید 
کاظم مرتضوی هر دو به نشانی خیابان رودکی-روبروی مدرسه محسنیه-ساختمان 
نقش جهان-طبقه یک خواندگان: 1- زهره شجاعی 2- بهروز شجاعی هر دو به نشانی 
مجهول المکان 3- عباس قصابی نشانی کاوه-پل خورزوق-اول شهرک شریعتی-نمایشگاه 
اتومبیل ولیعصر خواسته: اثبات قراردادهای عادی مثبت مالکیت و الزام به انتقال رسمی 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
آقای کورش  مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
سهرابی با وکالت آقایان 1- سید صالح عاملی 2- سید کاظم مرتضوی به طرفیت خانم 
زهره شجاعی و آقایان بهروز شجاعی و عباس قصابی به خواسته اثبات قراردادهای 
عادی مثبت مالکیت و الزام خواندگان به انتقال رسمی مالکیت و همچنین پرداخت جمیع 
خسارات و هزینه های وارده ناشی از امر دادرسی با توجه به محتویات پرونده و اظهارات 
وکیل خواهان و الیحه تقدیمی خوانده ردیف سوم به شماره ثبتی 187 مورخ 93/2/7 
مبنی بر اقرار بر اینکه کلیه حقوق شرعی و قانونی متصوره ناشی از بخشی از پالک 67 
اصلی بخش 14 ثبت اصفهان به آقای کورش سهرابی واگذار نموده اند و زمین درتصرف 
خواهان می باشد و عدم حضور خواندگان ردیف اول و دوم علیرغم نشر آگهی در جلسه 
قانون  ماده 10  و مستند  دانسته  ثابت  و  وارد  را  لذا شورا خواسته خواهان  رسیدگی 
مدنی حکم بر اثبات قرادادهای عادی مالکیت مورخ 72/2/25و72/3/10و83/8/12 که بنابر 
آخرین قرارداد مالکیت بخشی از پالک 67 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان به آقای کورش 
سهرابی واگذار گردیده و همچنین پرداخت مبلغ 110/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
پرداخت حق الوکاله وکیل و نشر آگهی طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید و در خصوص بخش دیگر خواسته )الزام به انتقال سند رسمی( وکیل خواهان 
طبق الیحه به شماره ثبتی 940-93/6/2 خواسته خویش را مسترد نمودند مستند بند 
ب ماده 107 قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد رای صادره نسبت به خواندگان 
ردیف اول و دوم غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
و پس از اتمام مدت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد و نسبت به خوانده ردیف سوم رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس 
 از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:17129 

شعبه هفتم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ رای 
7/262 کالسه پرونده: 583/93 شماره دادنامه: 939-93/6/10 مرجع رسیدگی: شعبه 
14 شورای حل اختالف خواهان: علی عربلو نشانی: میدان امام علی-پاساژ روحانی-

مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  زاده  زین العابدین  محسن  خوانده:  عربلو  کفش 
وجه به مبلغ 45/000/000 ریال بابت سه فقره چک ضرر و زیان مدت وجه طبق بانک 
مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  دادرسی  هزینه های  و  مرکزی 
مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  اعضا شورا 
رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای علی عربلو به طرفیت آقای 
محسن زین العابدین زاده به خواسته مطالبه مبلغ 45/000/000 ریال وجه چک به شماره 
های 118840و118841و118842 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی، 
عدم  گواهی  و  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 
نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به 
دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و مواد 198و515و519و522 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و دویست و بیست و پنج هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف )86/12/28و86/12/18و87/1/31( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:17134 شعبه 14 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

7/263 شماره:1152/92 به موجب رای شماره 251 تاریخ 93/4/21 حوزه 28 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حمیدرضا غفاریان 
فرزند خلیل شغل آزاد به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ سی و دو 
میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و دویست 
و پنجاه هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از 
تاریخ 1391/7/20 لغایت زمان وصول و نیم عشر اجرای احکام صادر و اعالم می گردد.

سمانه  خانم  وکالت  با  آزاد  شغل  علی  فرزند  مینائیان  حسین  له:  محکوم  مشخصات 
قاسمی به نشانی اصفهان-خ استانداری-کوچه نادری-پالک14. 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:17136 شعبه 28 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

7/264 شماره دادنامه: 9309970350600986 شماره پرونده: 9309980350600187 
شماره بایگانی شعبه: 930213 خواهان: آقای علی قربانی نسب با وکالت خانم لیال هیبت  
یک-ط4-واحد602  کوثر-فاز  باال-مجتمع  پل-چهارباغ  اصفهان-هتل  نشانی  به  الهی 
خواندگان: 1- آقای آرش عبداللهی هسینیجه به نشانی اصفهان- خ مطهری-پل شیری-

کوی بیشه حبیب-بن بست تهمتن-پ10-روبروی مدرسه 2- آقای رشید باالدستیان به 
نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک 
3- مطالبه خسارات دادرسی 4- تامین خواسته گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات 
رای  رای می نماید.  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  پرونده ختم رسیدگی 
دادگاه: دعوی خواهان آقای علی قربانی نسب فرزند حسین با وکالت خانم لیال هیبت 
خواسته  به  باالدستیان  رشید   -2 هسینیجه  عبدالهی  آرش   -1 آقایان  طرفیت  به  الهی 
مطالبه مبلغ 197/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 256868 مورخ 93/2/10 
عهده بانک سپه شعبه میدان انقالب به انضمام مطلق خسارات دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره 
از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خواندگان دلیلی که حکایت از پرداخت دین یا بطالن 
دعوی داشته باشد اقامه و ابراز ننموده اند دادگاه دعوای مطروحه را محمول بر صحت 
آیین  قانون  198و519و522  مواد  و  تجارت  قانون  310و313  استناد  به  و  تشخیص 

دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 197/000/000 
و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   6/070/000 مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت  ریال 
حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور 
گواهینامه عدم پرداخت 93/2/10 تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی 
از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از قابل واخواهی در دادگاه است 
و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد 

بود.م الف:17137 محمدی رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

7/265 شماره دادنامه: 9309970350600972 شماره پرونده: 9309980350600182 
آقای  با وکالت  آبادی  قیوم  آقائی  آقای علی  بایگانی شعبه: 930208 خواهان:  شماره 
اداری  چمران-ساختمان  کاوه-پل  اصفهان-خ  نشانی  به  خوابجانی  زارعی  مرتضی 
به نشانی مجهول المکان  آبادی  آفتاب-ط3-واحد12 خوانده: آقای ناصر شیریان علی 
خواسته ها: 1- مطالبه خسارات دادرسی 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای علی آقائی قیوم آبادی فرزند عزیزا... با 
وکالت آقای مرتضی زارعی به طرفیت آقای ناصر شیریان علی آبادی فرزند براتعلی به 
خواسته مطالبه مبلغ 500/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 617268 مورخ 
92/10/28 عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
از توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواسته دارد و اینکه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت دین یا بطالن دعوی داشته 
باشد اقامه و ابراز ننموده اند دادگاه دعوای مطروحه را محمول بر صحت تشخیص و به 
استناد 310و313 قانون تجارت و مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 500/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 6/160/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت )92/10/28( تا 
عهده  بر  مرکزی  بانک  سوی  از  اعالمی  نرخ  براساس  آن  محاسبه  که  وصول  تاریخ 
اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و 
ظرف مدت بیست روز پس از قابل واخواهی در دادگاه است و پس از آن ظرف مهلت 
بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.م الف:17139 محمدی 

رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

7/266 کالسه پرونده: 93-710 شماره دادنامه: 959-93/6/17 مرجع رسیدگی: شعبه 5 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: روح ا... حیدری نشانی: اصفهان-شهرک صنعتی 
مجهول المکان  نشانی:  یدالهی  موسی  خوانده:  خیابان12-کارخانه  محمودآباد-آخر 
خواسته: مطالبه گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای 
آتی  شرح  به  متعال  خداوند  از  استعانت  با  رسیدگی  ختم  اعالم  ضمن  شورا  محترم 
ا...  دادخواست روح  مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص  به صدور رای  مبادرت 
حیدری به طرفیت موسی یدالهی به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه یک 
فقره چک به شماره 284464-93/4/31 عهده بانک سپه به انضمام خسارات دادرسی 
و  دعوی  مستندات  اصول  مالحظه  و  تقدیمی  دادخواست  به  توجه  با  تادیه  تاخیر  و 
انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در  و  قانونی وقت  ابالغ  با  اینکه خوانده 
مستندات  و  نیاورده  عمل  به  تکذیبی  و  ایراد  ابرازی خواهان  مستندات  و  دعوی  قبال 
ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن 
ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 
به پرداخت مبلغ  به محکومیت خوانده  قانون تجارت حکم  315و310و309و307و249 
50/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 205/000 ریال به عنوان خسارت 
دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول 
و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد 
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد 

بود.م الف:17143 شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ نظریه کارشناس 

7/267 ریاست محترم شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختالف با احترام بازگشت 
امر به کارشناسی طبق دو برگ صورتجلسه اموال موضوع پرونده کالسه به شماره 
در  پراکنده  اموال  ردیف  که  گرفت  قرار  بازدید  مورد  شعبه  آن  596/93ح/93/4/8-2 

ارزش  از  و  بود  مشهود  بسیار  اقالم  بعضی  در  فرسودگی  نظر  از  و  دیده شد  محل 
افزوده واقعی برخوردار نبود شامل: یکدستگاه یخچال کوچک آزمایش موتور خاموش 
فرسوده – بخاری مروارید و کپسول گاز و شلنگ مربوطه مستعمل-تلویزیون استفاده 
اینچ یک تخته فرش ماشینی 12 متری کهنه مستعمل-دستگاه آپارات  شده قدیمی 12 
PA زرد رنگ استفاده شده و دستگاه دیگر قرمز رنگ معیوبست-5 عدد صندلی و میز 
چوبی مستعمل )استفاده شده(-تعدادی بسته اسپری 550 عدد تاریخ مصرف گذشته 
)داخل کارتون(- دو عدد گوشی تلفن فرسوده آبسردکن استفاده شده-دستگاه رینگ 
پمپ باد اطلس چهارگوش بزرگ-12 عدد رینگ بزرگ و   جمع کن قرمز رنگ آهنی – 
10 عدد الستیک بیتا کهنه-یکعدد   – 7 عدد رینگ کوچک و 2 عدد بزرگها جدید است 
گاو صندوق درب بسته-یکعدد کپسول 11 کیلوئی بوتان-بجز بسته های اسپری بقیه 
اموال همگی کهنه فرسوده و مستعمل-دستگاه تزریق دستی- یکعدد دیزل کوچک قرمز 
رنگ کارکرده دیده شد در صورتجلسه در محتویات گاوصندوق سایر موارد ارتباطی 
به کارشناسی نداردآنچه قابل ذکر است اموال کهنه فرسوده و در حفظ و نگهداری آنها 
دقت نشده و ارزش مالی قابل توجه دیده نشد لذا کل مبلغ ریالی که می توان برای آنها 
در نظر گرفته شود 70/000/000 ریال اعالم می گردد.م الف:17149 شعبه دوم حقوقی 

اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

ابالغیه: 9310100369202059 شماره پرونده: 9209980369200011  7/268 شماره 
عالمه(  حمید  طرف  از  )وکالتًا  عالمه  سعید  خواهان   920181 شعبه:  بایگانی  شماره 
داوود ریاضتی 2- منصور  و 1-  امامی  احمد  به طرفیت خواندگان سید  دادخواستی 
مرتضی  و  ابراهیمیان  اکبر  و  اسکندری  عباس  و  حیدر  و  زمردیان  علی  و  خسروی 
کریمی  رحمان   -2 زمردیان  علی   -1 و  اشتری  منصور  و  امیر وصال  و  نظری  شاه 
سید  و  محمدی  علی  و  صالحی  مهدی  و  رئیسی  ا...  فتح  و  زائری  رضا  و  شهرام  و 
یوسفعلی  آقای  وکالت  با  صالحی  مهدی  و  طباطبائی  و  سجادیه  محمود  و  حسین 
محمدی  و حسن  رضا  و  علی   -1 و  کشانی  عباس  و  پونه  احمدپور  آقای  و  درزبان 
ایران  شرکت  و  مهدوی  منوچهر  و  اصفهان  استان  دادگستری  رئیس  و  جوزدانی 
و  گونی  پرنیان  شرکت  و  منتظری  شعبه  سپه  بانک  و  وصال)عابدان(  رضا  و  استر 
شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  فرجامخواهی  خواسته  به  گونی  سپاهان  شرکت 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال چهارراه نظر- مجتمع دادگاههای تجدیدنظر استان اصفهان 
شماره  دادنامه  موجب  به  و  گردیده  ثبت   9209980369200011 کالسه  به  و  ارجاع 
9309970369200295-93/3/5 منجر به صدور رای گردیده است و نسبت به آن آقای 
سعید عالمه با وکالت آقایان حسن صرامی و حامد محمدی درخواست فرجام خواهی 
المکان  علت مجهول  به  و  است  گردیده  ثبت  فرجامی   93/2 به کالسه  که  است  نموده 
بودن خواندگان آقایان 1- اکبر ابراهیمیان 2- شهرام و رضا زائری 3- مهدی صالحی 
4- علی و رضا و حسن محمدی جوزدانی 5- شرکت ایران استر و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خواندگان 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و چنانچه پاسخی دارند ظرف 20 روز کتبا 
به دفتر دادگاه ارائه نمایند.م الف:17390 مزروعی مدیردفتر شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر 

استان اصفهان 
ابالغ 

7/269 شماره ابالغنامه: 9310100350103696 شماره پرونده: 9309980350100348 
شماره بایگانی شعبه: 930407 ابالغ شونده حقیقی: رضا زین الدین جوشقانی نشانی 
اصفهان-ارغوانیه-جنب پل هوایی- مدرسه جمیل تاریخ حضور: 1393/11/27 دوشنبه 
نیکبخت-ساختمان  شهید  باال-خ  چهارباغ  اصفهان-خ  حضور:  محل   09:15 ساعت 
خصوص  در  حضور:  علت  شماره333  اصفهان-طبقه3-اتاق  استان  کل  دادگستری 
فوق جهت رسیدگی  مقرر  در وقت  به طرفیت شما  امام رضا)ع(  مهر  دعوی صندوق 
ضمایم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  پیوست  به  ضمنًا  شوید.  حاضر  شعبه  این  در 
حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  منشی  نبی  احمدی  الف:17397  م  میگردد.   ارسال 

شهرستان اصفهان 
اعالم مفقودی 

اسناد و مدارک دستگاه تراکتور چرخ زنجیری کوماتسو مدل D 65 E به شماره سریال 
41301 متعلق به شرکت هاماراگ که طبق سند شماره 3132 مورخ 64/7/30 به شرکت 

پلیه واگذار گردیده مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.



امام صادق)علیه السالم( : 
شايسته است با نيكى كردن به ديگران و روزه و نماز و بجا 
آوردن صله رحم و ديدار ب��رادران ايمانى به خدا نزديك 
ش��ويد، زيرا پيامبران زمانى كه جانش��ينان خ��ود را نصب 
مى كردند،)غدير( چنين مى كردند و به آن توصيه   فرمودند.

زوفا، برطرف کننده 
بیماری های تنفسی 723
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

محققان س��وئدی مدعی س��اخت ساعتی 
شده اند که از قابلیت محاسبه امید به زندگی و 

پیش بینی زمان مرگ برخوردار است.
س��اعت مچ��ی Tikker ب��ا اس��تفاده از 
مجموعه ای از سؤاالت در خصوص تاریخچه 
پزش��کی فرد، زمان احتمالی مرگ را اعالم 

می کند.
 ب��رای راه ان��دازی س��اعت، کارب��ر بای��د 
پرسشنامه ای ش��امل س��ابقه بیماری های 
مختلف را تکمیل کند؛ کش��یدن س��یگار، 
مصرف الکل یا مواد مخ��در، وجود هرگونه 
سابقه س��رطان، دیابت یا بیماری های ارثی 
در خانواده، مدت زمان ورزش در طول هفته 
و وزن ف��رد بخ��ش دیگری از س��ؤاالت این 

پرسشنامه است.
 سپس س��ن فرد از نتیجه به دست آمده کس��ر شده و زمان 
احتمالی مرگ مش��خص می ش��ود؛ س��اعت مرگ دارای 

شمارشگر معکوسی اس��ت که میزان س��ال، روز، ساعت، 
 دقیقه و حت��ی ثانیه های باقی مان��ده از عمر ف��رد را اعالم 

می کند.

 این ساعت دارای صفحه نمایش دیجیتالی 
اس��ت که در ردیف باال س��ال، ماه، روز و در 
ردیف دوم، ساعت، دقیقه و ثانیه باقی مانده از 
عمر فرد را نشان داده می شود؛ در ردیف سوم 

نیز زمان به وقت محلی قابل مشاهده است.
 اگرچه این س��اعت زمان احتمالی مرگ را 
پیش بینی می کند، اما طراحان آن را »ساعت 
ش��ادی« می نامند، چراکه به مردم کمک 
می کند تا عالوه بر تغییر الگوی نامناس��ب 
ش��یوه زندگی، ب��ه بهترین ش��کل از زمان 

باقی مانده عمر خود استفاده کنند.
 با جم��ع آوری بودج��ه الزم ب��رای تولید 
تجاری، س��اعت م��رگ Tikker به زودی 
 باقیم��ت 80 دالر ب��ه بازار عرض��ه خواهد

 شد.
 ردیف باال سال، ماه، روز و ردیف دوم، ساعت، دقیقه و ثانیه 

باقی مانده از عمر!

شانزدهم مهر )هشتم اکتبر( از سوی یونیسف )صندوق کودکان ملل متحد( 
به نام روز جهانی کودک نام گذاری شده اس��ت تا بیش تر متوجه کودکان و 
نیازهای آن  ها باش��یم. یکی از نیازهای کودک، نیاز او به دانستن و آموختن 
است و کتاب خوانی و مطالعه نقش مهمی را در آگاهی و دانش کودکان بازی 
می کند. اما در کشور ما چقدر برای کتاب خوانی و عالقه مند کردن بچه ها به 

مطالعه گام برداشته شده است؟
متأس��فانه این روزها در جامعه ما هیچ چیز کودکان را ب��ه خواندن ترغیب 
نمی کند و مدت هاست مدرک گرایی جای دانش را گرفته است. در رسانه ها 
هم هر چیزی تبلیغ می شود به جز کتاب  و کتاب خوانی. آموزش وپرورش هم 
با آن که می تواند نقشی محوری در عالقه مند کردن کودکان به کتاب خوانی 

داشته باشد، اما هرگز در این زمینه گامی جدی برنداشته است.
خانواده ها خودشان به فکر باشند

مصطفی رحمان دوس��ت - شاعر پیشکس��وت کودکان - با اشاره به این که 
برای ترغیب کودکان به کتاب خوانی باید از خانواده ها ش��روع کرد، به ایسنا 
می گوید: واقعیت قضیه این است که ما همیشه انتظار داریم دولتمردان که 
اهل این حرف ها نیستند، وارد عمل شوند؛ اما کتاب خواندن از خانه شروع 
و بعد در مدرسه تقویت می ش��ود. ولی گویا خانواده ها خیلی به این موضوع 
توجهی ندارن��د. حتی پدر و مادرهای نس��ل جدید که نس��ل بعد از انقالب 

هستند، فرزندان خود را به مطالعه ترغیب نمی کنند. شاید مؤثرترین راه این 
باش��د که پدر و مادرها به این موضوع توجه کنند. قباًل می گفتیم مشکل ما 
این است که امکانات وجود ندارد تا پدر و مادرها برای بچه های خود نوار قصه 
هم بگذارند. اما اآلن دیگر این مشکالت نیست. انواع تکنولوژی ها هست که 
می تواند در این راه مورداس��تفاده قرار گیرد. با وقت گذرانی بچه ها با تبلت، 
آن ها کتاب خوان نمی ش��وند. باید برای آن ها در خانه کتاب و قصه خوانده 
شود، شعر آهنگین خوانده شود تا بچه کتاب را به عنوان مدیای لذت بخش 

بپذیرد.
او در پاس��خ به این که مس��ئوالن چقدر می توانند در این زمینه یاری بخش 
باشند اظهار می کند: در کشورهایی که س��طح مطالعه باالست، برنامه های 
ملی چندساله اجراشده است تا آن ها به موفقیت رس��یده اند. اگر قرار باشد 
پدر و مادرها اول خودشان لذت مطالعه را کش��ف کنند و بعد به بچه ها این 
لذت را بدهند، باید برنامه کالن ملی ایجاد شود که هدف آن تغییر سیستم 
آموزش وپرورش و نگاه همگان باشد. البته راه های تکنیکی و اساسی در این 
وجود دارد که می توان از تجربه های جهان برای اجرای آن استفاده کرد. اما 
حاال که کسی در کشور ما نیست، باید خود خانواده ها به فکر باشند. باید به 
خانواده ها گفت که اگر می خواهید بچه های شما در آینده موفق باشند و در 
آینده کتاب خوان ش��وند، تنها راه این است که خود ش��ما برای آن ها کتاب 

بخوانید.
کتابخانه ها اهمیت کتاب را به جامعه برمی گردانند

نوش آفرین انصاری - دبیر ش��ورای کتاب کودک - هم معتقد اس��ت: برای 
برگرداندن اهمیت مطالعه به کشور، توجه به کتابخانه ها اهمیت دارد.

او در این زمینه می گوید: من به عنوان یک کتابدار و کسی که در شورای کتاب 
کودک بر کار مروجان کتاب نظارت می کنم و فعالیت خانه کتابدار را می بینم، 
به این رسیده ام که تنها چیزی که می تواند به برگرداندن اهمیت مطالعه در 
کشور کمک کند، ایجاد کتابخانه های زیبا، جذاب و با فعالیت های عمومی 
بسیار خوب است که کتابدارانی آشنا با ادبیات کودک در آن ها حضورداشته 
باشند. کار مروجان کتاب خوانی بسیار اهمیت دارد و تجربه های من نشان 
می دهند که فعالیت آن ها بسیار سودمند اس��ت. اگر مسئوالن ورای شعار 
بخواهند به این موضوع بپردازند، باید کار مروجان خواندن را جدی بگیرند 
و آن را رشد بدهند.این کتابدار پیشکسوت همچنین اظهار می کند: شورای 
کتاب کودک کتابخان��ه ای در باالی می��دان منیریه دارد ک��ه کتابخانه ای 
متفاوت و جذاب اس��ت و می تواند در این زمینه الگو باش��د. کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان هم نهاد مهمی است که می تواند مراکز خود را در 
این زمینه به کار بگیرد.انصاری تأکید می کند: کتابخانه به غیراز نقشی که در 
کتاب خوانی دارد، به عنوان یک محیط مدنی و اجتماعی اهمیت دارد و فقط 

محل خواندن کتاب نیس��ت؛ محلی برای آموختن، طرح پرسش، ارتباط با 
سایرین برای انتخاب کتاب و غیره است و با این نگاه، کتابخانه ها می توانند 

اهمیت زیادی در تربیت کودکان داشته باشند.

ساعت شادی که زمان مرگ را پیش بینی می کند!

لذت کتا بخوانی را به کودکان بدهیم

معم��اران در تالش هس��تند 
که با یک روش نوین، طرحی 
جدی��د از پلت فرم ها بس��ازند 
با ای��ن روش آن ه��ا می توانند 
تحولی در س��اختمان ها ایجاد 

کنند.
آن ها قص��د دارن��د در هلند، 
ساختمانی به فرم مایع بس��ازند. معماران به دنبال طراحی 
هندسی مایع برای ساختمان ها هستند و تصور می کنند که 

با سیال ها می تواند تحولی عظیم در معماری ایجاد کرد.
معماران طراحی هندسی موقت خود را با موفقیت سپری 
کردند و با کمک تحلیل هندس��ی و خاک رس ش��یمیایی 

ازآنچه مدنظر دارند، طراحی کرده اند.
به نظر می رسد با نتایج به دست آمده معماری سیاالت افق 
روشنی داشته باشد و توجه همگان را به خود جلب نماید. 

تیک عصبی، عادتی اس��ت که 
بس��یاری از افراد در مواقع فکر 
کردن یا عصبانیت و یا هیجانات 

به آن مشغول می شوند.
دستگاه مکانیکی طراحی شده 
ک��ه می تواند ع��ادت تیک های 
عصبی را از شما دور کند.تیک 

عصبی معموالً با تکان دادن پا و یا دست اتفاق می افتد. 
ب��ه همی��ن منظ��ور دس��تگاه مکانیک��ی طراحی ش��ده 
 که ق��درت حرک��ت را ب��ا اعم��ال فش��ار بیش��تری مقدور

 می کند.
 ب��ا اس��تفاده از ای��ن دس��تگاه مکانیک��ی می توانی��د در 
مدت زمان کوتاه تیک عصبی خ��ود را ترک کرده و با کنترل 
 ک��ردن حرکت های دس��ت و پای خ��ود آرامش بیش��تری

 داشته باشید.

بات��ری جدی��دی ک��ه نفس 
می کش��د، روزی جایگزی��ن 
لیتیم-ی��ون  باتری ه��ای 
برای نیروده��ی خودروهای 
الکتریکی خواهد شد.فروش 
وس��ایل نقلی��ه الکتریکی در 
س��ال 2013 تقریباً دو برابر 
شد اما بسیاری از آن ها فقط با یک بار شارژ نمی توانستند 
بی��ش از 100 مایل را ط��ی کنند.به منظ��ور افزایش این 
میزان تا سه برابر یا بیش��تر، محققان باتری را ارائه داده اند 
که نفس می کشد و ش��اید روزی جایگزین فناوری باتری 
لیتیم-یون به کاررفته در وسایط نقلیه شود.تفاوت اصلی 
بین باتری های لیتیم-یون و لیتیم-هوا در این اس��ت که 
باتری لیتیم-ه��وا کاتد معمولی )ج��زء کلیدی دخیل در 

جریان الکتریکی( را با هوا جایگزین می کند. 

 وقتی که با سیاالت
 ساختمان می سازند

 دستگاهی برای آن ها که 
تیک عصبی دارند 

 باتری نفس کش به کمک 
خودروهای آینده می آید

در یک تنفس عادی تمام راه ه��ای هوایی کاماًل 
باز است و هوا به راحتی وارد ریه ها و از آن خارج 
می ش��ود اما در یک فرد مبتالبه آس��م، راه های 
هوایی ملتهب است و معموالً به عواملی که برای 
دیگران هیچ مشکلی ایجاد نمی کند، حساسیت 
نش��ان می دهد. این عوامل می تواند مواد خاص، 
فعالیت یا نوعی تمرین ورزش��ی باشد که سبب 

بروز عالئم بیماری در فرد می شود.
عالئم حساس��یت زا در افراد و فصل های مختلف 
متفاوت اس��ت و ممکن اس��ت در ی��ک فرد در 
سنین مختلف تغییر کند. آلرژی ها، عفونت های 
ویروس��ی، هوای س��رد، دود و تمرینات ورزشی 

ازجمله عوامل حساسیت زا هستند.
 وفا گیاهی وحشی و چندس��اله است که در قاره 
آسیا، اروپای مرکز و جنوبی، روسیه، مجارستان، 
بلغارستان، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و هند و نواحی 

مدیترانه کشت می شود. 
 زوفا خاصیت ضد قارچی و باکتریایی دارد.

 دم کرده آن ب��رای برطرف ک��ردن بیماری های 
تنفسی مانند سرفه، سیاه سرفه، برونشیت و آسم 

استفاده می شود.
 خاصیت خلط آور دارد. ضد نفخ و قولنج است.

 ضماد تهیه ش��ده با این گیاه، به طور مؤثر زخم، 
سوختگی و کبودی را برطرف می کند.

 ناراحتی ه��ای ادراری را به ط��ور مؤث��ر درمان 
می کند.

 غرغره یا دم ک��رده آن گل��ودرد و ناراحتی های 
چشمی را برطرف می کند.

 مصرف دم ک��رده آن، روزی 3 بار، کرم روده را از 
بین می برد.

 تقویت کننده معده است.
 کمپرس این گیاه روی س��ینه، تعداد زیادی از 

ناراحتی های مربوط به ریه را از بین می برد.
 تنظیم کننده خون و افزایش دهنده گردش خون 
است، بنابراین پرفشاری خون را درمان می کند.

صاحب امتياز : شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود
مديرمسئول : محمدرضا شواخى زواره

جانشين مديرمسئول : بهمن زين الدين
  تلفن : 8- 6284167 3                                                      فكس : 6284166 3- 031

نش��انى : اصفهان، خيابان ارتش، جنب پل حسين آباد، ساختمان 119، 
واحد 3

 مردی که فکر می کرد 
همسایه اش دزد است!

در فولکلور آلمان ، قصه ای هس��ت 

که این چنین بیان می ش��ود :مردی 
صب��ح از خواب بی��دار ش��د و دید 
تبرش ناپدیدش��ده . ش��ک کرد که 
همسایه اش آن را دزدیده باشد  برای 
همین ، تمام روز اور ا زیر نظر گرفت.

متوجه شد که همس��ایه اش در دزدی مهارت دارد ، مثل یک 
دزد راه م��ی رود ، مثل دزدی که می خواه��د چیزی را پنهان 
کند ، پچ پچ می کند ،آن قدر از شکش مطمئن شد که تصمیم 
گرفت به خانه برگردد ، لباسش را عوض کند ، نزد قاضی برود 
و شکایت کند.اما همین که وارد خانه شد ، تبرش را پیدا کرد . 
زنش آن را جابه جا کرده بود. مرد از خانه بیرون رفت و دوباره 
همس��ایه اش را زیر نظر گرفت و دریافت ک��ه او مثل یک آدم 

شریف راه می رود  حرف می زند ، و رفتار می کند!
پائلو کوئیلو

همیشه این نکته را به یاد داشته باشید که ما انسان ها 
در هر موقعیتی معموالً آن چیزی را می بینیم که دوست 

داریم ببینیم!

داستان زیبای ارزش پدر
پدر دستشو میندازه دوره گردنه 
پسرش میگه پسرم من شیرم یا 

تو؟
پسر میگه : من..!

پدر میگه : پسرم من شیرم یا تو؟!
پس��ر میگه : بازم من شیرم...پدر 
عصبي میشه دستشو از رو شونه 

پسرش بر میداره میگه : من شیرم یا تو!؟
پسر میگه : بابا تو شیري...!پدر میگه : چرا بار اول و دوم گفتي 
من حاال میگي تو ؟پسر گفت : آخه دفعه های قبلي دستت رو 

شونم بود فکر کردم یه کوه پشتمه اما حاال...
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اختتامیه جشنواره فیلم کودک و نوجوان به روایت تصویر
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