
سرایت خشکی 
زاینده رود  به قایقرانی 
اصفهان

 مدیر پژوهشکده رویان اصفهان: 
اجرای آسفالت نوین گوگاس برای 

نخستین بار در اصفهان 3
افتتاح اولین خانه بازی های جوانی 

کشور در اصفهان 5 2
کسانی که مستحق دریافت 

یارانه نیستند، حذف می شوند 
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تصفیه خانه بابا شیخ علی
توان تامین آب را ندارد

مدیرعامل شرکت آب و فاضللاب استان اصفهان گفت: 
تصفیه خانه بابا شیخ علی که بزرگ ترین سامانه آب رسانی 
کشور و تنها سامانه طرح آب رسانی اصفهان بزرگ است، 
توان تامین آب اصفهان و 50 شهر و 300 روستا را ندارد. 
هاشم امینی گفت: بر اساس طرح مشاور آبرسانی اصفهان 

بزرگ، نیاز آبی شهر و روستاهای استان اصفهان...

افزایش رسمی قیمت خودرو
تصویب شد 

چیني ها براي راه اندازي 
مترو به اصفهان می آیند

رییللس شللورای رقابت بللا تشریح نشسللت شورای 
رقابللت از افزایش قیمللت برخی انواع خللودرو خبر 
داد و گفللت: قیمت انللواع خودروهللای تولید داخل 
بین3/7 تا 6/9 درصد افزایش می یابللد. رضا شیوا با 
اعام قیمت های جدید خللودرو و افزایش3/7 تا6/9 
درصدی برخللی انللواع آن گفت: براسللاس تصمیم 
 شورای رقابت قیمت انواع خللودرو به این شرح اعام 
می شود:پللژو 405 اس ال ایکللس: قیمت جدید 24 

میلیون و 900 هزار تومان...

 عضو شللوراي اسامللي شهر اصفهللان اظهللار داشت: 
کارشناسان شرکت چینللي ظرف یك مللاه آینده براي 
آزمایش، مونتاژ و راه اندازي مترو اصفهان به این کانشهر 
سفر مي کنند.عباس حاج رسولیها با بیان این مطلب گفت: 
واگن هاي مترو یك ماه گذشته به اصفهان رسید و به محل 

دپو کاوه انتقال یافت...
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معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور:

توپ جادویی کی روش و بازیکنان تیم ملی 

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

50 هزار کیلومتر راه به اصفهان 
اختصاص دارد

این توپ شاید یک توپ هفت سنگ باشد 

معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمللل و نقل جاده ای کشور 
گفت: بیش از 50 هزار کیلومتر راه اختصاص به استان اصفهان دارد 
و استان اصفهان نیازمند تغییللرات اساسی و فعالیت بیشتر در بحث 

حمل و نقل جاده ای است.

 در ایللن بازدیللد و در جلسلله ای که با حضللور معللاون برنامه ریزی 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و مدیران کل حوزه معاونت 
برنامه ریزی، مدیرکللل حمل و نقللل و پایانه های استللان اصفهان، 

معاونان، روسای ادارات...

خسرو حیللدری را احتماال باید هافبللك راست تیم ملللی دانست نه 
مدافع راسللت. او بعد از تمرین تیم ملللی رودروی خبرنگاران نشست 
و به سواالت آنهللا پاسخ داد؛ تمرینی که خسللرو در آن هافبك راست 

بازی کرد.
 آیا در جام جهانی فیکس بازی می کنی؟

 ما یللك هفتلله است کلله در واقللع داریللم تمرینللات خوبللی انجام 
می دهیم. بازی تدارکاتی خوبی داشتیم.  ارنج تیم تا حدودی مشخص 

شده است. 
امیدوارم هللر بازیکنی که بیللن 11 نفر باشد بهترین باشللد و بتوانیم 

بازی اول را..
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عمليات اجرايي شهربازي روياها 
تكميل شده است

معاون اداري مالي شهرداري اصفهان اعام کرد: عملیات اجرایي شهربازي رویاها تکمیل 
و تجهیزات و بازي هاي آن نیز به طور کامل نصب شده است.

 سید مرتضي حسام نللژاد در حاشیه بازدید اعضللاي شوراي شهللر از شهربازي رویاها 
گفللت: مجموعه شهربللازي رویاها در جللوار رینگ چهللارم ترافیکللي و در کمربندي 
شرق اصفهللان در زمیني بلله وسعت 17 هکتللار احداث شللده است. وي بللا بیان این 
که شهربللازي رویاهللا در 7 بخش موضوعللي مختلف و مللدرن طراحي شللده، افزود: 
7 بخش موضوعي شامللل دایناسورهللا، سالن بازي هللاي کامپیوتللري، سینما چهار 
 بعللدي، سفرهللاي فضایللي، استودیللو جلللوه هللاي ویللژه، بللازي در فضللاي بللاز و

 بازي هاي آبي است...
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 آگهی مزایده اجاره واحد تجاری
)شماره 93-1(

معاون منابع انسانی وپشتیبانی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

جمعیت هالل احمر  استان اصفهان 

  مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوبت  دوم 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارداز طریق مناقصه خریدهای ذیل را مطابق جدول زیر از فروشندگان ذیصالح انجام دهد.

مبلغ تضمین)ریال ( نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه 

خرید کنتور های قطر 1/2و3/4 اینچ آب با مکانیسم مولتی جت نیمه خشک معادل کالس c دارای 93-2-105
689/000/000جاریقابلیت قرائت از راه دور

خرید لوله U-PVC فاضالبی در اقطار 125،110و160 میلیمتر )SN4( پوش فیت به همراه اتصاالت 93-2-106
185/450/000جاریمربوطه 

173/000/000جاریخرید لوله پلی اتیلن آب شرب در اقطار 110و160و200 میلیمتر93-2-107

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه خریدار: تا ساعت 15:30 روز سه شنبه به تاریخ 1393/04/03 
گشایش پاکات مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز چهارشنبه به تاریخ  1393/04/04 

محل دریافت اسنادمناقصه :پایگاه  اینترنتی www.abfaesfahan.ir تلفن :0311-6680030
WWW.IETS.MPORG.IR : پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

شماره تلفن :0311-6680030

جمعیت هالل احمر استان اصفهان در نظر دارد یک باب واحد تجاری خود واقع در خیابان آپادانا اول را از طریق مزایده عمومی وبا شرایط 
مندرج در برگ شرایط از تاریخ 93/5/6 به مدت یک س�ال تمام بصورت اجاره واگذار نماید.متقاضیان میتوانند ضمن بازدید از محل 
حداکثر تا تاریخ 93/4/3 جهت دریافت اسناد مزایده به دبیر خانه س�تاد جمعیت هالل احمر استان اصفهان واقع در بلوار آیینه خانه 
مراجعه نمایند. ضمنا تحویل یک برگ فیش بانکی به مبلغ 100/000ریال واریزی به حس�اب جام شماره 12244112/91بانک ملت کلیه 

شعب سراسر کشور به نام جمعیت هالل احمربه منظور شرکت در مزایده الزامی می باشد.
مهلت تحویل مدارک به دبیر خانه:حداکثر تا تاریخ93/4/8

اجاره ماهیانه پایه کارشناسی:57/500/000ریال
به اسناد ارسالی پس از تاریخ فوق ترتیب اثرداده نخواهد شد.

هزینه درج آگهی ونظریه کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.
جمعیت در رد ویا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

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

یک واحد منزل مسکونی در یک طبقه بمساحت 130 متر مربع و با زیر بنای 83 متر مربع در 
زرین شهر خیابان شیخ بهائی جنوبی کوچه چمن آرا  پالک 113 بفروش میرسد . 

تلفن تماس 9337873100 0 خدابخشی 

فروش منزل مسکونی 
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امکان درمان تمامی ناباروری ها وجود دارد



اخبار کوتاهيادداشت

 حضور ناوگروه ارتش در اقیانوس 

هند جنوبی برای اولین بار
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت:  ناوگروه سی ام نیروی دریایی ارتش 
برای اولین بار در اقیانوس هند جنوبی حضور پی��دا کرده و در تانزانیا 

پهلو گرفته است.
امیر دریادار حبیب اهلل سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: ناوگروه سی ام این نیرو، ماموریت خود را در 

خلیج عدن، باب المندب و تا نیمه دریای سرخ انجام داده است.
وی افزود: این ناوگروه اجازه پیدا کرده تا سفر بلندمدتی را داشته باشد 
و عالوه بر تامین امنیت در خلیج عدن و دریای س��رخ، از خط اس��توا 

عبور کرده است.
سیاری تاکید کرد: این ناوگروه برای اولین بار در اقیانوس هند جنوبی 
حضور پیدا کرده و در بندر دارالسالم تانزانیا پهلو گرفته است و حضوری 

سه تا چهار روزه در آنجا خواهد داشت.

واليتی به چین می رود
رییس مرکز تحقیقات اس��تراتژیک، با هدف گسترش سطح روابط و 

تبادل نظر پیرامون مسایل علمی و فرهنگی به چین سفر می کند.
 علی اکب��ر والیتی ریی��س مرکز تحقیقات اس��تراتژیک ب��ه دعوت 
رییس آکادمی علوم اجتماعی چین، در راس هیاتی علمی - فرهنگی 

در این هفته به این کشور سفر خواهد کرد.
بنابراین گزارش دیدار با برخ��ی از مقامات ، بازدید از مهم ترین مراکز 
علمی و تحقیقاتی در پکن و شانگهای ، سخنرانی در جمع نخبگان و 
اندیشمندان چینی، دیدار و نشس��ت خبری با رسانه های برگزیده از 
دیگر برنامه های سفر رییس مرکز تحقیقات استراتژیک به چین است.

این سفر با هدف گسترش س��طح روابط و تبادل نظر پیرامون مسایل 
علمی فرهنگی میان دو کشور صورت می گیرد.

آزادی در اسالم شرط رشد 
استعدادهای انسان معرفی می شود

عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز گفت: در مبانی دین اسالم 
آزادی به عنوان اولین شرط رشد استعدادهای انسان معرفی می شود.

 حجت االس��الم محمد علی خسروی در سلس��له نشست های گوهر 
معرفت با بیان این که تمام مکاتب جهان ادعای خوش��بختی بشر را 
دارند، اظهار داش��ت: هیچ کس حتی هیچ دیکتاتوری در دنیا ادعای 

بدبختی مردم را ندارد.
وی به وجود سه مکتب در جهان از ابتدا تاکنون اشاره کرد و بیان داشت: 
از ابتدای خلقت بشر تاکنون سه مکتب شاهان و سالطین، فالسفه و 

حکما و انبیاء وجود داشته اند.
عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز با بیان این که در مکتب 
ش��اهان، قدرتمندان معتقد بودند که زور و قدرت همواره در دس��ت 
آنهاس��ت و آنها خود س��عادت جامعه را می دانند، افزود: حامیان این 
مکتب بر این اعتقاد بودند که با اس��تفاده از زور می توانند مردم را به 
س��عادت برس��انند. وی با بیان این که پیروان مکتب فالسفه نیز پند 
و اندرز را عامل رس��یدن به سعادت بشر می دانس��تند، ادامه داد: این 
دسته از افراد سعی داشتند با تحریک فکر و اندیشه، بشر را به سعادت 
برسانند.حجت االسالم خسروی با بیان این که معتقدان به عالم وحی 
هیچ یک از مکاتب ذکر ش��ده را قبول ندارند، افزود: این دسته از افراد 
بر این باور هستند که پیچیدگی  های وجود انسان می طلبد که کسی 
برای آنها برنامه ریزی کند که از پیچیدگی های وجودی انس��ان را به 

صورت کامل بشناسد.

گفت وگوی ظريف با زيباری درباره 
هجوم تروريست ها به عراق

وزیر خارجه در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه عراق، ضمن محکوم 
کردن اقدامات اخیر گروه های تروریستی که منجر به کشته، زخمی 
و آواره شدن تعدادی از ش��هروندان عراقی شده است، مراتب حمایت 
جمهوری اسالمی ایران از دولت و ملت عراق در مبارزه با تروریسم را 
اعالم کرد. به دنبال هجوم گروه های تروریستی به شهر موصل عراق، 
دکتر ظریف وزیر امور خارجه کش��ورمان در تماس تلفنی با هوشیار 
زیباری وزیر امور خارجه عراق، ضمن محکوم کردن اقدامات اخیر این 
گروه ها که منجر به کشته، زخمی و آواره شدن تعدادی از شهروندان 
عراقی شده است، مراتب حمایت جمهوری اسالمی ایران را از دولت و 

ملت عراق در مبارزه با تروریسم اعالم نمود.
 وزیر امور خارجه کشورمان در این گفت وگو ، ضرورت حمایت موثر 
بین المللی از دولت و ملت عراق در مبارزه علیه تروریس��م تکفیری را 

مورد تاکید قرار داد.

برخی مدعیان اسالم سعی می کنند 
مدنیت را از جامعه حذف کنند

رییس شورای ش��هر تهران با بیان این که باید عقل و اعتدال در امور 
مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: نباید کاری کنیم که صدایی شنیده 
نش��ود و رقیب حذف ش��ود، زیرا این اقدام زمینه س��از شکل گیری 
استبداد اس��ت. احمد مس��جدجامعی در همایش »نقش احزاب در 
تبیین گفتمان اعتدال« با بیان این که بسیاری از اختالفات در جهان 
اسالم ناشی از نوع نگرش به مدینه النبی و مدنیت است، اظهار کرد: 
آنچه امروز در قالب حرکات طالبان و داعش می بینیم، ناشی از ترقی 
آنها از مدینه و مدنیت است. وی افزود: مدینه بدون مدنیت به راهی 
منجر می شود که با روح تعالیم اسالم ناسازگار است. تمام جریانات 
س��لفی بر روایتی از مدینه تاکید دارند که در این روایت باید باکفار 
جهاد کرد و حتی مسلمانان می توانند در زمره کفار باشند. در واقع در 
این دیدگاه واژه کافر قابل تفسیر است. وزیر ارشاد دولت اصالحات 
اضافه کرد: با وجود این، در نگرش مدنی نس��بت به اس��الم آنچه در 
جامعه مهدوی تحقق پیدا می کند، صورت دیگری دارد. در این جامعه 
عقل و اخالق به اوج می رسد. ریشه جامعه مهدوی بر اساس مدنیتی 
است که اساس آن در حرکت پیامبر به ش��هر یثرب و تغییر نام این 
شهر به مدینه شکل گرفت. هنگامی که حضرت وارد مدینه می شود 
مناسبات به گونه ای تعریف می شود که حتی یهودیان نیز دارای حق 
و حقوق می شوند و قانون مبنای تعامل می ش��ود. مسجدجامعی با 
اش��اره به این که در پیمان مدینه شاهدیم که تک تک قبایل حضور 
دارند و هویت های متکثر به رسمیت شمرده می شوند، گفت: در این 
قرارداد اگر یهودیان مورد تهاجم قرار می گرفتند، مسلمانان باید از 
آنها دفاع می کردند، اما متاسفانه برخی مدعیان اسالم سعی می کنند 
مدنیت را از جامعه مدینه حذف کنند، به گونه ای که در آثار سیدقطب 
که پیشوای جریان سلفی است، وضع موجود نفی می شود، اما هیچگاه 

به جنبه های ایجابی پرداخته نمی شود.
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 وزیر امور خارجه فرانسه گفت: تعداد سانتریفیوژها موضوع اصلی مورد اختالف در مذاکرات ایران و گروه 2
کشورهای 1+ 5 اس��ت. لوران فابیوس تصریح کرد: در مذاکرات هس��ته ای، ایران خواستار چند صد هزار 

سانتریفیوژ است؛ در حالی که 1+5 پیشنهاد چند صد سانتریفیوژ را به ایران ارایه کرده است. 
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تبادل نظرها در فضای 
مثبت صورت گرفت

جهانگیری به بولیوی 
سفر کرد

عض��و ارش��د تی��م مذاک��ره کنن��ده هس��ته ای در پای��ان مذاک��رات 
ای��ران و فرانس��ه گف��ت: گف��ت وگوه��ا و تب��ادل نظره��ا در فض��ای 
مثبت��ی ص��ورت گرف��ت و در آس��تانه دور بع��دی مذاک��رات 
 در وی��ن مفی��د ب��ود. س��یدعباس عراقچ��ی عض��و ارش��د تی��م 
مذاکره کننده هسته ای در پایان مذاکرات هیات های ایران و فرانسه در 
ژنو گفت: گفت وگوهای دو جانبه هیات های ایران و فرانسوی به مدت سه 
ساعت و ربع در ژنو در محل ریزیدانس سفیر ایران برگزار شد. وی افزود: در 
این گفت وگوها موضوعات مطروحه در مذاکرات هسته ای، مورد مشورت 
و رایزنی واقع شد. عراقچی گفت: مشورت های دو جانبه طرفین در وین 
نیز ادامه پیدا خواهد کرد. در ادامه مذاکرات دو جانبه ایران و اعضای 5+1 

هیات های ایرانی و فرانسوی در ژنو دیدار کردند. 

 مع��اون اول رییس جمه��ور ب��ه منظور ش��رکت در اج��الس س��ران گروه 
77+چین ، به کش��ور بولیوی سفر کرد. اس��حاق جهانگیری به دعوت دولت 
بولیوی دیروز  برای ش��رکت و س��خنرانی در ای��ن اجالس که به مناس��بت 
پنجاهمین سالگرد تاس��یس  گروه 77 برگزار می شود، عازم شهر سانتاکروز 
بولیوی شد. وی قرار است در این سفر با »اوو مورالس« رییس جمهور بولیوی 
مالقات و در خصوص مهم ترین موضوعات مورد عالقه طرفین گفت وگو کند.

دیدار و گفت وگو با رییس مجمع عمومی س��ازمان ملل و انجام مالقات های 
دوجانبه با برخی مقامات کشورهای ش��رکت کننده در این اجالس، از دیگر 

برنامه های معاون اول رییس جمهور کشورمان در این سفر خواهد بود.
جهانگیری همچنین مصاحبه ای با شبکه تله سور کشور ونزوئال خواهد داشت 

و در همایش گروه های اجتماعی شهر سانتاکروز نیز حضور خواهد یافت.

یک عضو کمیس��یون حقوقی قضایی مجل��س از پایان 
بررسی جرم سیاسی در این کمیسیون خبرداد و گفت: 

این طرح  هفته جاری  به صحن علنی ارسال می  شود.
موس��ی غضنفرآبادی عضو کمیس��یون حقوقی قضایی 
مجلس ش��ورای اس��المی ، از پایان بررس��ی طرح جرم 
سیاس��ی در این کمیس��یون خبر داد و گفت: این طرح 
هفته آینده به صحن علنی ارسال می شود تا مورد بررسی 
نمایندگان در صحن علنی قرار گیرد. نماینده مردم بم در 
مجلس به جزییاتی از این طرح اشاره کرد و گفت: تعریف 
جرم سیاس��ی، نمونه هایی از  شرایطی که جرم سیاسی 
محسوب می شود و همچنین شرایطی که جرم سیاسی 

نیست، در این طرح قید شده است.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه ه��ر گونه تخلف انتخاباتی 
در مجلس ش��ورای اسالمی،خبرگان،ریاست جمهوری 
جرم سیاسی محسوب می ش��ود و در قوانین انتخاباتی 
هر جا تخلفی رخ دهد، جرم سیاس��ی است. البته به غیر 
از مجریان و ناظران انتخاباتی اگر مرتکب تخلف شوند، 

جرم سیاسی محسوب نمی شود.
 به گفته این عضو کمیس��یون حقوق��ی قضایی مجلس 
شورای اسالمی، توهین به س��ران قوا و نشر اکاذیب، از 

دیگر مصادیق جرم سیاسی است.

سخنگوی دولت انگلیس در امور خاورمیانه و شمال آفریقا 
گفت که نگاه کشورش به مذاکرات دوجانبه ایران و آمریکا 
نگاهی مثبت است. رزماری دیویس در کنفرانس خبری در 
سفارت انگلیس در بیروت درباره مذاکرات مستقیم ایران و 
آمریکا در ژنو گفت: ما در مرحله بسیار مهمی قرار داریم. زمان 
نهایی تعیین شده، اواخر ماه آینده است، اما کارهای زیادی 
وجود دارد تا ای��ن توافق قبل از موعد آن محقق ش��ود. این 
مذاکرات مثبت است و پیشرفت مهمی حاصل شده است. 
مواضع ایران بهتر از گذشته است و معتقدیم که تهران با این 
مذاکرات به ش��کل جدی برخورد می کند، اما جزییات فنی 
بسیار دش��واری وجود دارد که نیازمند کار بیشتر برای حل 
آن است. وی در پاسخ به این س��وال که شما از پیشرفت در 
مساله هسته ای حرف می زنید در حالی که کشورهای غربی 
از مواضع ایران در قبال س��وریه، لبنان و به ویژه حمایت از 
حزب اهلل انتقاد دارند، بیان کرد: ما بر مساله هسته ای متمرکز 
هستیم، اما در حاشیه این مذاکرات بحث هایی درباره دیگر 

مسایل مثل سوریه وجود دارد.
 وی با بی��ان این که موضع انگلیس در قب��ال نقش ایران در 
سوریه شناخته شده، گفت: این نقش، به دلیل حمایت های 
عملی و سیاسی و حضور نیروهای حزب اهلل در سوریه، نقشی 

منفی است.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، آلودگی محیط زیست 
و آب را گناهی بزرگ خوان��د و گفت: هیچ کس حق ندارد به 
بهانه های واهی و سیاس��ی، حق حیات مردم و مخلوقات را 
در خطر اندازد. آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در آستانه هفته 
محیط زیست در دیدار کمیته محیط زیست مجمع و معاونان، 
مسؤوالن و مدیران این سازمان، حفظ محیط زیست را برای 
جهان، منطقه و کشور بسیار مهم دانست و گفت: هشدارهای 
طبیعی، مردم و مسؤوالن را بیدار کرد تا نگذارند محیط زیست 

ما بیش از این به خاطر سوء مدیریت ها به سوی نابودی برود.
رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام تولی��د بنزین از 
پتروشیمی را شاهکار سیاسی مدیران سابق خواند و گفت: 
به قیمت به خطر انداختن سالمتی مردم، ادعای خودکفایی 
در بنزین می کردند. وی تدوین سیاست های کلی مربوط به 
محیط زیست را دغدغه مس��ؤوالن عالی رتبه نظام دانست 
وگفت: متاسفانه دولت سابق به سیاست ها، برنامه ها و قوانین 
توجهی نمی کرد و اجرای 23 درصدی برنامه چهارم توسعه 
کشور نش��ان می دهد که اگر هیچ دولتی هم نبود، کشور در 
حرکت طبیعی به این مقدار می رسید. هاشمی رفسنجانی 
پاالیش در طبیعت را قدرت خداوند خواند و گفت: اگر بشر به 
دالیل مختلف، طبیعت را زخمی نکند، حکمت الهی بر حفظ 

توازن آن است. 

وزارت امورخارجه در جلسه هیات دولت موظف شد تا نسبت 
به تشکیل هیات ویژه مذاکراتی بین المللی پروتکل جدید به 

جایگزینی پروتکل کیوتو، بالفاصله اقدام کند.
رییس جمهور با تاکید بر این که مردم ایران همیشه مردمی 
دلبسته و وابس��ته به خاندان رس��الت بوده و هستند، نیمه 
شعبان را پرفروغ ترین جشن شادمانی مردم ایران دانست و 
خاطرنشان کرد: امسال هم به امید خدا باید شاهد برگزاری 
این جشن با عظمت و شکوه هرچه بیشتر باشیم؛ البته این 
جشن با ایام انتخابات سال گذشته در 24 خردادماه تقارن 
دارد که ما آن را به فال نیک می گیریم و امیدواریم کار مردم 
در 24 خرداد 92 که کار بسیار موفق و تاثیرگذاری بود ، ادامه 
داشته باشد و همچنان مردم در همه صحنه های اجتماعی 
و سیاسی حضور داشته باشند و با حضور خود بتوانند برای 

کشور، انقالب و نظام موثر باشند.
روحانی تصریح ک��رد: از حضرت حجت)ع��ج( تقاضا داریم 
توجهات آن وجود شریف نس��بت به همه جهان، مسلمانان 
و به خصوص کشور ایران بیش از پیش ادامه پیدا کند و این 
کشور مورد الطاف آن حضرت باشد. مسلما اگر لطف و توجه 
ایشان به این کشور باشد، خیلی سریع تر می توانیم از معضالت 
و مش��کالت فاصله بگیریم و به نقطه مطلوبی برسیم که آن 

نقطه مطلوب، مورد رضایت خداوند متعال باشد.

اروپا تشخیص مصلحت خانه ملت   دولت 

طرح جرم سیاسی
 در مجلس 

نگاه ما به مذاکرات ايران 
و آمريکا مثبت است

کسی حق ندارد حیات 
مردم را در خطر اندازد

تکلیف جديد دولت
 به وزارت خارجه
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سخنگوی دولت گفت: هر وقت بررسی داده های مردم تمام شود 
و به این برسیم که کسی مستحق دریافت یارانه نیست، خودمان 

حذفش می کنیم.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات وزیران 
در جمع خبرنگاران با اشاره به جاری ش��دن سیل در استان های 
شمالی کشور و وارد آمدن خسارت به مردم گفت: با ارزیابی اولیه 
از مناطق خسارت دیده هیات وزیران تصویب کرد که مبلغ 110 
میلیارد تومان اعتبارات به صورت تسهیالت به استان های گلستان و 
مازندران اختصاص پیدا کند. نوبخت ادامه داد: از 57 میلیارد تومانی 
که به استان گلستان اختصاص یافته، 32 میلیارد تومان به صورت 
بالعوض در جهت اعتبارات بیمه ای تملک دارایی های سرمایه ای 
هزینه می شود و 25 میلیارد تومان نیز به صورت تسهیالت ارزان 
قیمت به بخش مسکونی و کشاورزی اختصاص داده خواهد شد. 
وی افزود: در استان گلستان نیز از 53 میلیارد اختصاص داده شده، 
21 میلیارد به صورت بالعوض و 32 میلیارد تومان تسهیالت ارزان 
قیمت به تفکی��ک 6/1 میلیارد برای واحدهای مس��کونی و25/5 
میلیارد تومان برای بخش کش��اورزی و دامی اختصاص می یابد.

سخنگوی دولت درباره شیوه ارایه تس��هیالت به مردم در مناطق 
سیل زده اظهار داشت: آنچه توزیع می شود، به این ترتیب است که 
برای تس��هیالت فردی مبلغ 10 میلیون تومان، بازسازی واحدها 
25 میلیون و برای خرید لوازم خانگی 5 میلیون تومان اختصاص 
داده می ش��ود. وی اضافه کرد: چون تعدادی از افراد خسارت دیده 

در سال های گذشته بر اثر سیل خس��ارت دیده بودند و هم اکنون 
سررسید اقساط آنها آمده اس��ت، هیات وزیران مصوب کرد کلیه 
بدهی  آنها تا سه س��ال تمدید و تمحیل ش��ود. وی افزود: جرایم 
دیرکرد وام این افراد نیز بخشوده می شود و البته معاونت برنامه ریزی 
و نظارت رییس جمهور موظف اس��ت جرایم دیرک��رد را که به وام 
گیرندگان بخش��یده، به بانک ها پرداخت کند. س��خنگوی دولت 
همچنین از ماموریت معاونت برنامه ریزی و نظارت رییس جمهور 
برای برآورد خسارات در جهت آزادسازی حریم جاده ها و تجهیز و 
نوسازی اراضی خسارت دیده خبر داد و افزود: پس از این برآورد، 
نتایج به تصویب  هیات وزیران خواهد رس��ید و در واقع ما منتظر 
نماندیم همه خسارات ارزیابی شود و این کمک موقت و فوری انجام 
خواهد ش��د و کارهای زیربنایی برای آن که مجددا خسارت های 
ناشی از سیل را نداشته باش��یم نیز در آینده انجام می شود. وی در 
پاسخ به سوالی مبنی بر این که طی هفته های گذشته قیمت برخی 
کاالها  به صورت غیرمنطقی افزایش داشته و موضع دولت در این 
زمینه چیست، گفت:  دولت با هر گونه افزایش غیرمنطقی کاالها و 
خدمات به بهانه افزایش قیمت سوخت مخالف است. به همین جهت 
دستگاه های نظارتی همه این امور را رصد می کند. نوبخت افزود: 
مقید هستیم از مردم در برابر کسانی که می خواهند به هر بهانه ای 
گران فروشی کنند حمایت کنیم. وی همچنین در پاسخ به سوالی 
درباره احتمال جایگزینی رحمانی فضلی به جای جنتی در وزارت 

ارشاد تاکید کرد: این مساله یک شایعه است.

سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به س��والی درباره دلیل عدم 
اعالم نرخ جدید خودرو از سوی شورای رقابت اظهار داشت: شاید 
اصال ضرورتی احساس نشود که قیمت جدیدی برای خودرو اعالم 
شود؛  دولت معتقد اس��ت این مس��اله را از صنعت خودرو مطالبه 
می کند که در جهت افزایش کیفیت خودرو خبر دهند، نه افزایش 

س��الیانه قیمت. وی ادامه داد: 
آنچه به دس��ت دولت می رسد 
این اس��ت که ارز مبادله ای به 
خودروسازان اختصاص دهد تا 
آنها نیز با استفاده از این مساله 

قیمت خودرو را کنترل کنند.
سخنگوی دولت درباره برنامه 
دولت درباره حذف یارانه افراد 
پردرآمد و نتیجه این مس��اله 
در دولت گفت: هر وقت سخن 
از حذف یاران��ه نقدی یا حذف 
اقش��ار پردرآمد داشته باشیم، 
ای��ن اس��ترس در کم درآمدها 
ایجاد می شود. وی از رسانه ها 
درخواس��ت کرد این موضوع 
را تکرار نکنند و افزود: موظف 

هستیم که قانون را اجرا کنیم. وی با بیان این که ارزیابی های دولت 
با استفاده از پایگاه های اطالعاتی باید انجام شود، اظهار داشت: اگر 
ناحق یارانه کسی را قطع کنیم، نفع آن کمتر از آن است که با تامل 
و بدون عجله این کار را انجام دهی��م.وی همچنین افزود: البته ما 
وظایف قانونی خود را انجام می دهیم و اگر کسی مستحق دریافت 

یارانه نیست، خودمان حذفش می کنیم.
نوبخت در پاسخ به سوالی درباره ممنوعیت خرید کاالهای مشابه 
خارجی توسط دولت گفت: دولت از هر گونه خرید کاالهای مشابه 
خارجی جلوگیری می کند.  البته سازوکارهای حقوقی این مساله 
وجود دارد، ولی س��ازوکارهای نظارتی آن را نیز در آینده خواهیم 
داشت. وی در مورد ادعای مشاور معنوی اوباما مبنی بر پیام روحانی 
به رییس جمهور آمریکا گفت: هر پیام، صحبت و موضوعی باشد، از 
سوی رییس جمهور کامال اطالع رسانی می شود؛ البته این موضوع 
لزومی ندارد و در عرصه مبارزه با 1+5 که ما در حال مذاکره با آنها 
هستیم یکی از این کشورها آمریکاست. وی تاکید کرد: هر موضوعی 
باشد، ما آن را اطالع رسانی خواهیم کرد. نوبخت در پاسخ به سوالی 
مبنی بر این که برای برخی مجوز حضور در جشن 24 خرداد صادر 

نشده گفت: من از این موضوع بی خبر و بی تقصیرم.

نوبخت در جمع خبرنگاران: 
کسانی که مستحق دریافت یارانه نیستند، حذف می شوند 

   واکنش نوبخت به اظهارات مشاور معنوی اوباما

ديدارهای دوجانبه جنبه 
رايزنی داشته است

س��خنگوی وزارت امور خارج��ه آمریکا گف��ت: دیدارهای 
دوجانبه ایران و آمریکا جنبه رایزنی داشته و تنها فرصتی برای 
تبادل تبادل دیدگاه ها به منظور پیشرفت در مذاکرات وین 
بوده است. جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در 
گفت وگوی خبری روزانه خود تایید کرد که یکسری موضوع 
همانطور که انتظ��ار می رفت در دیداره��ای دوجانبه میان 
مقامات ایرانی و آمریکایی طی روزهای گذشته در ژنو مورد 
بحث قرار گرفته است. وی ادامه داد: به طور قطع نمی توانم 
جزییات زیادی از این گفت وگوها بی��ان کنم، چون ما فکر 
می کنیم که کار درست همین است و ترجیح می دهیم که 
این جزییات را محرمانه حفظ کنیم. همان طور که همه شما 
می دانید، دور بعدی مذاکرات میان ایران و گروه 1+5 هفته 
جاری در وین برگزار خواهد شد و این گفت وگوهای دوجانبه 
مکمل مذاکرات با 1+5 بوده است. س��خنگوی وزارت امور 
خارجه آمریکا در پاسخ به این س��وال که آیا در طول دو روز 
دیدارهای دوجانبه پیشرفت کافی برای ادامه مذاکرات ایران 
و 1+5 حاصل شده اس��ت یا خیر، گفت: این دیدارها جنبه 
رایزنی داشته و تنها فرصتی برای تبادل دیدگاه ها به منظور 
پیشرفت در مذاکرات وین بوده است. نمی توانم پیش بینی 
کنم که دور بعدی مذاکرات چگونه خواه��د بود. مذاکرات 

ایران و 1+5 در جریان و در راستای این مذاکرات است.
جن ساکی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر این که در 
دیداره��ای دوجانبه میان ایران و آمریکا آی��ا غیر از موضوع 
هسته ای به عنوان مثال سوریه مطرح شده است، اظهار کرد: 
تنها موضوع مورد بحث، مساله هسته ای ایران است و منظور 
من از یکسری موضوعات مسایلی است که به همین مساله 

مربوط است.
وی در سخنانش تاکید کرد: ما معتقدیم باید وارد دیپلماسی 
فعال شویم و برگزاری این دیدارها نمونه ای از آن است. الزم 
است که ما همانند دیگر دوس��تانمان در گروه 1+5 با ایران 
دیدار دوجانبه برگزار کنیم؛ از این رو این مذاکرات فرصتی 

بوده است برای تکمیل مذاکرات وین.
س��خنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه در پاسخ به 
سوال خبرنگاری در مورد اظهارات اخیر وزیر خارجه فرانسه 
که نسبت به نتیجه دهی مذاکرات ایران و 1+5 تا ضرب االجل 
20 ژوئیه ابراز بدبینی و موضوع تعداد سانتریفیوژهای ایران 
را مطرح کرده بود، گفت: فکر می کنم پیش از این هم گفتم 
که تمرک��ز اصلی م��ا روی ضرب االجل 20 ژوئیه اس��ت. ما 
احساس می کنیم که تالش هایمان باید در راستای مذاکراتی 
که هم اکنون در جریان است اتفاق بیفتد و خواسته ها نباید به 

صورت عمومی بیان شود.

اگر ناحق يارانه 
کسی را قطع کنیم 
نفع آن کمتر از آن 
است که با تامل و 

بدون عجله اين کار 
را انجام دهیم

ایران خواستار چند صد هزار سانتریفیوژ است



یادداشت

معاون اداري مالي شهرداري اصفهان:

عمليات اجرایي شهربازي رویاها 
تكميل شده است

معاون اداري مالي شهرداري اصفهان اعالم كرد: عمليات اجرايي 
شهربازي روياها تكميل و تجهيزات و ب��ازي هاي آن نيز به طور 

كامل نصب شده است.
 سي��د مرتضي حسام ن��ژاد در حاشي��ه بازديد اعض��اي شوراي 
شه��ر از شهربازي روياها گف��ت: مجموعه شهرب��ازي روياها در 
جوار رينگ چه��ارم ترافيكي و در كمربندي ش��رق اصفهان در 
زميني به وسع��ت ۱۷ هكتار احداث شده اس��ت. وي با بيان اين 
ك��ه شهربازي روياه��ا در ۷ بخ��ش موضوعي مختل��ف و مدرن 
طراحي شده، اف��زود: ۷ بخ��ش موضوعي شام��ل دايناسورها، 
سالن بازي ه��اي كامپيوت��ري، سينما چهار بع��دي، سفرهاي 
 فضاي��ي، استودي��و جلوه ه��اي وي��ژه، ب��ازي در فض��اي باز و

 بازي هاي آبي اس��ت. معاون اداري مالي شه��رداري اصفهان با 
اشاره به اين كه در اين مجموعه بازي هاي مكانيكي و الكترونيكي 
ايجاد شده است، تصريح كرد: پاركينگ، مسجد، دسترسي هاي 
سواره و پياده و انواع بازي هاي علمي-آموزشي در فضاهاي سه 
بعدي در مجموعه شهربازي روياها احداث شده است. حسام نژاد 
با بيان اين كه در سالن بازي هاي كامپيوت��ري، ۷۰ بازي شبيه 
سازي شده، خاطرنشان كرد: ايجاد سه بازي مهيج سفينه و سفر 
به فضا، صدف و سفر به زيردري��ا و ساختمان واژگون، وجه تمايز 
اين شهربازي با ساير شهربازي ه��اي كشور است. وي بيان كرد: 
در مجموع ۸۶ بازي در شهربازي روياها ايجاد شده است. حسام 
نژاد با اشاره به اين كه ايمني تجهيزات شهربازي روياها از سوي 
آتش نشان��ي و اداره استاندارد مورد بررس��ي و تاييد قرار گرفته 
 است، ادامه داد: توليد دستگاه ه��اي شهربازي توسط استاندارد 

بين المللي كنترل مي شود. 
وي تاكيد كرد: پس از افتتاح شهربازي نيروهاي آتش نشاني در 

اين مجموعه مستقر مي شوند. 

رازهای جوانی پوست

يک متخصص طب سنتی ب��ه راه های پيشگيری از پيری پوست 
اشاره كرد و گفت: مصرف شي��ر، عسل، زرده تخم مرغ و بادام در 

كاهش روند پيری بدن بسيار موثر است.
علی حسينی گفت: از ديدگاه طب سنت��ی از سن 4۰ سالگی به 
بعد تغيير مزاج به سمت پي��ری می رود كه می ت��وان اين روند 
را به تاخي��ر انداخت. وی ادامه داد: بنابراي��ن با كمک دستورات 
تغذيه ای می توان به پوست رطوب��ت رساند.يكی از اين روش ها 
مصرف ماهی است چراكه روغن ماهی ضدپيری و استرس است 
و اسيدهای چرب امگا3 موجود در روغن ماهی، بهترين راه برای 

تقويت قوای بدنی است. 
حسينی گف��ت: اين روغ��ن ماه��ی از روند پير ش��دن سلول ها 
جلوگيری می كند و گفته شده مصرف 3 گ��رم  از اين روغن در 

طول روز الزم است.
 اي��ن متخصص طب سنت��ی گف��ت: همچنين داشت��ن خواب 
 كافی در طول شبانه روز به رون��د كندشدن پيری پوست كمک 
می كن��د، بنابراين استراحت ب��ه ميزان كافی و خ��واب مفيد از 

راه های پيشگيری از پيرشدن بدن و پوست به شمار می رود.
وی كاهش حجم غذا را در طول روز برای هضم راحت تر از ديگر 
راه های جوان��ی پوست عنوان كرد و گف��ت: مصرف شير،عسل، 
زرده تخم مرغ و بادام در كاهش روند پيری بدن بسيار موثر است.

حسينی بر استحمام و مرطوب نگ��ه داشتن پوست تاكيد كرد و 
گفت: حمام كردن عالوه بر اين كه باعث آبرسانی و مرطوب شدن 
پوست می شود، در كاهش استرس و آرام شدن اعصاب نيز موثر 
است. وی گفت:يكی ديگر از نسخه های طبيعی و گياهی درمان 
چروک پوست و پيشگيری از پيری پوس��ت، استفاده از مخلوط 

رنده پوست خيار و گالب است.
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  بازیافت ۱۲۷ تن پسماند خشک در اصفهان
معاون خدمات شهری شهرداری گفت: ميزان متوسط بازيافت در ارديبهشت سال 
جاری، ۱2۶ هزار و ۶۸4 كيلوگرم يعنی حدود ۱2۷ تن بوده است.بامشاركت مردمی، 
در آينده كمتر شاهد پر بودن مخازن  زباله ه��ا در روز و فعاليت شبانه روزی ماموارن 

جمع آوری زباله هستيم.
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مدير پژوهشكده رويان اصفهان با بيان اين كه امكان درمان 
 ناباروری با سل��ول های بني��ادی در آينده نزدي��ک ايجاد 
می شود، گفت: ما مدعی هستيم كه امروزه تمام ناباروری ها 
 قابل درم��ان هستن��د، اما اي��ن مساله ب��دان معناست كه

 زوج ها بايد در كنار آن برخی روش های شرعی مانند ازدواج 
موق��ت در روش اهدای تخم��ک را بپذيرند، محمد حسين 
نصراصفهانی، در حاشيه بيستمين كنگره سراسری انجمن 
علمی تخصصی باروری و ناباروری ايران كه به مدت سه روز 
در مركز همايش های علمی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان 
برگزار می شود، در جم��ع خبرنگاران اظه��ار داشت: پانل 
تخصصی كه مسؤوليت آن را در اين كنگره برعهده دارم در 
ارتباط با اختالالت شديد اسپرم و درمان ناباروری است، چرا 
كه 5۰ درصد ناباروری ها به دليل اختالالت اسپرمی ايجاد 
می شود و از اين رو شناخت آنها از نظر مورفولوژی و مولكولی 

از اهميت ويژه ای برخوردار است.
وی افزود: ب��ر اين مبنا ب��ا انجام تحقيقات بسي��ار موفق به 
شناخت ناهنجاری های مختلف اسپرمی و درمان برخی از 
اين اختالالت شديم و به طور مثال می توانيم برای اسپرمی 
كه قدرت لقاح پس از آی.وی.اف ي��ا ميكروانجكشن ندارد، 

فعال سازی مصنوعی انجام دهيم.
شيوع 10 برابری ناهنجاری اس�پرم سرگرد در 

ایران نسبت به دنيا
 مسؤول پژوهشك��ده رويان اصفهان با بي��ان اين كه يكی از

 شايع ترين ناهنجاری ها اسپرمی ب��ه نام »اسپرم سر گرد« 
شناخته می شود كه در ايران ۱۰ برابر دنياست، بيان داشت: 
بر اين اساس در دنيا از هر يک هزار نف��ر فرد بيمار، يک نفر 
 دارای اي��ن ناهنجاری است در حالی ك��ه شيوع  ناهنجاری 

»اسپرم سر گرد« در ايران ۱۰ نفر از هر هزار بيمار است.
وی ادامه داد: برای شناخت دليل ناهنجاری اسپرم سرگرد  در 
ايران، ژن شايع آن با همكاري يک گروه فرانسوی شناسايي 
شده است و ب��ا توجه به ازدواج فاميلی گ��روه دارای اين ژن 
می توان اين هشدار را به آنه��ا داد كه در صورت ناقل بودن، 
احتمال 5۰ درصدی ناباروری در فرزن��دان پسر آنها وجود 
دارد. نصراصفهانی تصريح كرد: برای حذف اين ژن در كشور 
می توان از روش های تشخيصی پي��ش از تولد برای كمک 
به زوجين ناقل استفاده كرد كه از اين روش همچنين برای 
تشخيص جنسيت و شناخت برخی بيماری های جنين نيز 
استفاده می شود. وی اضافه ك��رد: يكی از مباحث جديد در 
دنيا كه در اين پانل تخصصی نيز مطرح می شود، بررسی اين 
موضوع است كه تخمک چگونه ناهنج��اری اسپرم را حس 
می كند، در چه مرحله ای ناهنجاری بروز می كند و چرا اين 

مساله باعث عدم رشد جنين و نازايی می شود.
مسؤول پژوهشك��ده رويان اصفهان اب��راز داشت: درمان به 
روش ميكرواينجكشن اكنون در تمام مراكز ايران و به شكل 
تخصصی برای ناهنجاری های شديد ناباروری مردان در مركز 
باروری و ناباروری استان اصفهان و با همكاری مركز رويان 

استفاده می شود.
امكان درمان تمامی ناباروری ها وجود دارد

وی ادامه داد: ما مدعی هستيم ك��ه امروزه تمام ناباروری ها 
 قابل درم��ان هستن��د، اما اي��ن مساله ب��دان معناست كه 
زوج ها بايد با برخی مسايل كنار بيايند بدين معنا كه زوجين 
بايد روش هاي��ی مانند استفاده از تخم��ک اهدايی، جنين 
اهدايی) در موارد فقدان كامل اسپرم( ي��ا رحم اجاره ای را 

بپذيرند كه شرع نيز اجازه اين موارد را صادر كرده است.
نصر اصفهانی تصريح كرد: ب��ه طور مثال فقه پويای شيعه با 
روش ازدواج موقت اجازه اهدای تخمک را داده كه اين روش 
از زمان مرحوم امام خمينی )ره( و با اجازه ايشان پايه گذاری 
شده است. وی با اشاره به اين ك��ه  تا حد امكان سعی داريم 
از تخمک و يا اسپرم خود افراد استفاده كنيم، تاكيد كرد: در 
آينده  سلول های بنيادی می توانن��د راهگشای درمان اين 
بيماران باشند و حتی اكنون قادر به توليد اسپرم و تخمک از 
سلول های بنيادی هستيم، اما نمی توان برای درمان از آنها 

استفاده كرد.
امكان ذخيره سازی تخمک برای دختران مجرد

عضو هيات مديره مركز باروری و ناب��اروری استان اصفهان 
گفت: با توجه به افزايش سن ازدواج و نگرانی بانوان از كاهش 
موفقيت بارداری در سنين باال امكان ذخيره سازی تخمک 
برای دختران مجرد در ايران نيز وجود دارد، اما برای موفقيت 
در امكان يک بارداری مطمئن به ج��ای روش های جانبی، 

ازدواج به موقع توصيه می شود.
محمد حسين نصراصفهانی در مورد اين كه با توجه به افزايش 
سن ازدواج در جوامع ايرانی آيا امكان ذخيره سازی تخمک 
برای دختران مجرد به منظور باروری در آينده وجود دارد، 
اظهار داشت: پيش از جواب به اين سوال اين توضيح ضروری 
است ك��ه ذخيره تخمدانی ه��ر خانم��ی در دوران جنينی 
 ايجاد می شود و ب��ه تدريج در طول زمان پ��س از بلوغ اين 
تخمک ها وارد چرخه قاعدگی شده و در دوران يائسگی اين 

ذخيره به اتمام می رسد.
وی افزود: همچنين تخمک های خوب با امكان باروری بهتر 
در دوران جوان��ی هر فردی بيشتر اس��ت و ناهنجاری های 

ژنتيكی در بارداری های سنين باالتر ايجاد می شود.
 عضو هيات مديره مركز ب��اروری و ناباروری استان اصفهان 
تاكيد كرد: روشی برای اندازه گيری ذخيره تخمدانی وجود 
دارد كه در صورت كاهش ميزان تخمک ه��ا می توانيم در 
صورت ازدواج فرد، جني��ن و در صورت مجرد بودن تخمک 
وی را فريز و تا زمان تمايل به داشت��ن فرزند يا ازدواج برای 

وی نگهداری كنيم.
وی اضافه ك��رد: واقعيت اين است ك��ه از هر ۱۰ تخمک در 
سيكل طبيعی، 5 ت��ا ۷ عدد لقاح و سه ع��دد به حد جنين 

حاملگی می رسد و امكان باروری دارد.
نصراصفهانی بيان داشت: اين در حالی است كه از هر ۱۰ عدد 
تخمک های انجماد يافته، تنها يكی ب��ارور می شود و الزم 

است از فرد تخمک های زيادی گرفته شود.
وی ادامه داد: بنابراين گرچه روش ذخيره تخمک روندی الزامی 
است كه در ايران نيز انجام می شود، اما منطقی نيست كه بانوان 

روی اين موضوع حساب ويژه ای باز كنند.
ازدواج و فرزندآوری س�الم مهم تر از رسيدن به 

تخصص عملی در زندگی است
عضو هيات مديره مرك��ز باروری و ناب��اروری استان اصفهان 
گفت: بنابراين توصيه نخست من به عنوان فردی كه 3۰ سال 
است در زمينه نازايی فعاليت می كن��م، اين است كه مطابق 

فرامين اس��الم ازدواج در 
زمان مقرر و به موقع انجام 
شود، چرا كه اگرچه تالش 
برای تحصي��ل و شغل در 
زندگی هر شخص اهميت 
ويژه ای برخ��وردار است 
اما خود زندگ��ی، ازدواج و 
فرزن��دآوری اصل نخست 
را در زندگ��ی هر شخص 
داراست. بنابراين پيشنهاد 
می كنم جامع��ه به جای 
اين كه اعتماد خ��ود را بر 
اي��ن روش ها و ب��ر دوش 
ما بگذارند، ب��ه خويشتن 

بپردازند.
امك�ان درم�ان 
ناباروری با اس�تفاده از 

طب سوزنی بر روی گوش
رييس جمعيت مامايی است��ان اصفهان گفت: ب��ا روشی به 
 نام اريكلوتراپی به عنوان زيرشاخ��ه ای از طب سوزنی موفق 
شده ايم با فشار بر نقاط خاصی بر روی گوش اقدام به درمان 
انواع از ناباروری ها در آقايان و بانوان كنيم. محبوبه واليانی با 
اشاره به مطالب مطرح ش��ده در پانل تخصصی مامايی اظهار 
 داشت: در اي��ن پانل درباره طب مكم��ل و جايگزين صحبت

 می شود ك��ه شامل چندين تكنيک كاه��ش درد و يا مكمل 
برای درمان بسياری از بيماری هاست. وی افزود: واقعيت اين 
است كه طب جديد در درمان تمام بيم��اری ها تا انتها موفق 
 نبوده است. بنابراين با استفاده از اين تكنيک ها در طب مكمل 

می توان تا حدودی مشكالت بيمار را كاهش داد. 
مسؤول پانل مامايی در بيستمين كنگ��ره سراسری انجمن 
علمی تخصصی باروری و ناباروری اي��ران تاكيد كرد: در پانل 
مامايی با ارايه پنج مقال��ه در ارتباط با كارب��رد تكنيک های 
طب مكمل مانن��د هومئوپاتی، طب سوزن��ی، طب فشاری، 
گرمادرمانی، رفلكسولوژی و م��وارد مشابه در تكميل درمان 
بيماری های زنان و بهبود وضعي��ت زايمان مادران ) استفاده 
در انجام زايمان طبيعی برای كاهش درد( صحبت می شود. 
عضو هيات علمی دانشگاه عل��وم پزشكی اصفهان با بيان اين 
 كه از اي��ن روش برای درمان ان��واع  ناباروری مانن��د آقايان و 
خانم ها و يا زوجين دارای مشكل  نتيجه گرفته ايم، ابراز داشت: 
در واقع نقاطی همانند صفحه كليد كامپيوتر بر روی گوش هر 
فرد وج��ود دارد كه اگر هر كدام از اين نق��اط فشار داده شود، 
رفلكس و بازتابی در نقطه خاص خود در بدن ايجاد و به عملكرد 

درست دستگاه موردنظر كمک می كند.
وی اضافه كرد: بدين شكل فردی كه روش های معمول درمان 
ناباروری مانند آی.وی.اف بر  روی وی جواب نداده، با استفاده 
از اين طب مكمل درمان شده است و به طور مثال اگر تخمدان 
فردی دارای كم كاری باشد، می توان به اين وسيله فعاليت آن 

را تصحيح كرد.
واليان��ی ب��ا بيان اي��ن كه ه��م اكن��ون اي��ن روش در مركز 
مش��اوره ماماي��ی »مه��ر م��ادر«  انجام م��ی ش��ود، گفت: 
اكنون ح��دود دو س��ال و نيم است ك��ه اي��ن روش را انجام 
 می دهي��م و نتايج تحقيقات اي��ن مدت در اين كنگ��ره ارايه

 می شود.
وی اضافه كرد: بر اي��ن مبنا هماهنگی هاي��ی با انجمن طب 
سوزنی ايران انجام شده است تا به جز اصفهان آموزش هايی 
برای برخی شهرستان ها مانند كرمان، اهواز و در آينده نيز در 

ديگر نقاط ايران ارايه شود.
عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان تاكيد كرد: 
اين تكنيک در درمان و رفع عوارض بسي��اری از بيماری ها و 
به ويژه عوارض دارويی نيز موثر بوده و پيش بينی ما اين است 
 كه به زودی به عنوان روشی فراگي��ر در كشور در درمان انواع 

بيماری ها مورد استفاده قرار بگيرد.

 مدیر پژوهشكده رویان اصفهان: 

امکان درمان تمامی ناباروری ها وجود دارد 
امكان درمان باروری با سلول های بنيادی در آینده

با توجه به افزایش 
سن ازدواج و 

نگرانی بانوان از 
کاهش موفقيت 

بارداری در سنين 
باال امكان ذخيره 

سازی تخمک برای 
دختران مجرد در 

ایران نيز وجود دارد

یادداشت

اجرای آسفالت نوین گوگاس برای 
نخستين بار در اصفهان

مديرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان گفت: به منظور افزايش 
عمر جاده ه��ا، آسفالت نوين گوگ��اس برای نخستين ب��ار از سوی 

سازمان عمران شهرداری توليد و اجرا شد.
احمد رضايی با بيان اين مطلب گف��ت: آسفالت گوگاس )گوگاس؛ 
جايگزين و اصالح كننده قير های آسفالتی( يكی از آسفالت های نوين 
محسوب می شود كه برای نخستين بار در اصفهان از سوی سازمان 

عمران شهرداری توليد شد.
وی افزود: به دنبال توليد اين گوگاس اجرای آن برای نخستين بار در 

خيابان استقالل در منطقه ۱2 اصفهان انجام شد.
مديرعامل سازمان عمران شه��رداری اصفهان با اش��اره به مزايای 
آسفالت گوگاس تصريح كرد: افزايش طول عمر جاده، قابل استفاده 
در مكان هايی با حجم ترافيكی سنگين و شرايط آب و هوايی متفاوت 

از جمله مزايای آسفالت گوگاس است.
وی با بيان اي��ن كه در اجرای اين آسفالت 3۰ ت��ا 5۰ درصد گرانول 
جايگزين قير می ش��ود، خاطرنشان كرد: گوگ��اس )سولفور پليمر( 
در ساختار فيزيكی به شك��ل گرانول است ك��ه می تواند به صورت 
مستقيم جايگزي��ن بخشی از قير داخل آسفالت ش��ود، عالوه بر آن 
 افزودن اين محصول باعث بهبود خ��واص آسفالت معمولی خواهد

 شد.
رضايی اظهار كرد: افزايش استحكام آسفالت، باالبردن چسبندگی 
مصالح ساختمانی، كاهش عوامل تغيير شك��ل آسفالت، ترک های 
سطحی و چروک شدگی از ديگر مزايای اين آسفالت به شمار می رود.

وی ادامه داد: بهره گيری از تكنولوژی روز و استفاده بهينه از قير در 
نهضت آسفالت می تواند باعث كاهش هزينه های آسفالت و افزايش 

دوام و استحكام آسفالت ها در دراز مدت شود.

نمایشگاه بازي کودکان در باغ غدیر 
برگزار مي شود

 معاون فني و نظ��ارت سازمان زيباسازي شه��ر اصفهان از برگزاري 
نمايشگاه بازي كودكان در باغ غدير خبر داد.

حسن موذنی با اعالم اين مطلب اظهار داشت: هرساله خريد اسباب 
بازي هاي كودكان ويژه پارک ها به ص��ورت معمول انجام مي شد، 
ولي امسال باتوجه ب��ه سياست ه��اي سازمان قرار ب��ر اين شد كه 
نمايشگاهي در اي��ن رابطه برگزار شود و از خان��واده ها برای حضور 
در آن دعوت شود تا زمين��ه استفاده بچه ها از ب��ازي ها ايجاد شود 
 و با نظر كودكان و كارشناسان مرتبط، ب��ه خريد اسباب بازی اقدام

 نماييم. 
موذنی عنوان كرد: تمام شهرداران مناط��ق از اين نمايشگاه بازديد 
مي كنند و بعد از بازديدهاي انجام ش��ده و نظرسنجي هاي صورت 
گرفته اسباب بازي مناسب براي هر فضا انتخاب و خريداري مي شود. 
وي ادامه داد: اين نمايشگاه از 23 خردادماه لغايت 2۹ خردادماه ۹3 

در باغ غدير برگزار مي شود. 

هالل احمر اصفهان، قوي ترین استان 
در اجراي طرح »نيابت«

معاون داوطلبان جمعيت هالل احمر استان اصفهان با اشاره به اين 
كه اجراي طرح »نيابت« در ايران كه در زمينه كمک به سالخوردگان 
در زمينه هاي مختلف است، در س��ال 2۰۱3 به عنوان طرح برتر در 
فدراسيون بين المللي صليب سرخ و هالل احمر شناخته شد، گفت: 
هالل احمر اصفهان، قوي ترين استان در اجراي طرح»نيابت« است.

عليرضا سليمي ابراز داشت: خانم جري لو، رييس بخش فعاليت ها 
و توسعه داوطلبي فدراسيون بين المللي صليب سرخ و هالل احمر 
در سفري دو روزه به منظور بررسي فعاليت هاي داوطلبان جمعيت 

هالل احمر ايران به اصفهان سفر كرد. 
وي افزود: اج��راي طرح نياب��ت در ايران ك��ه در زمين��ه كمک به 
سالخوردگان در زمينه هاي مختلف است، در سال 2۰۱3 به عنوان 
طرح برتر در فدراسي��ون بين الملل��ي صليب س��رخ و هالل احمر 

شناخته شد و جايزه فعاليت هاي داوطلبي را كسب كرد. 

اجازه ورود محصوالت آرایشی از هر 
کشوری به ایران داده نمی شود

مع��اون مديركل نظارت و ارزياب��ی فراورده های غذاي��ی، آرايشی و 
بهداشتی كشور گفت: با توجه به واردات بی رويه محصوالت آرايشی 
و بهداشتی به ايران، از سال گذشته مديريت ب��ر اين واردات را آغاز 

كرديم.
 مهدی اسماعيلی در دومين روز از دهمين گردهمايی مديران نظارت 
بر مواد غذايی، آشاميدنی، آرايشی و بهداشت��ی دانشگاه های علوم 
پزشكی سراسر كشور در هتل آسمان اصفهان اظهار داشت: از سال 
گذشته اقداماتی در حوزه توليد داخل و واردات محصوالت آرايشی 

و بهداشتی آغاز كرديم.
وی بيان داشت: با توجه به اين ك��ه در سال های گذشته واردات اين 
دسته از محصوالت به كشور بسيار زياد شده است، سعی كرديم در 

اين حوزه به جای اعمال محدوديت، مديريت كنيم.
معاون مدير كل نظ��ارت و ارزيابی فراورده های غذاي��ی، آرايشی و 
بهداشتی كشور تصريح كرد: در اي��ن نگاه جديد به مديريت واردات 
سعی شده محصوالت آرايشی و بهداشت��ی را از كشورهای معتبر و 

دارای برند وارد سازيم.
وی اضاف��ه ك��رد: ه��م اكن��ون كميت��ه ای ب��ه منظ��ور شناسايی 
كشوره��ای معتب��ر ب��رای واردات محص��والت آرايش��ی و 
 بهداشت��ی تشكي��ل ش��ده ك��ه تاكن��ون ۱۶ كش��ور شناساي��ی 

شدند.
اسماعيلی با اظهار اين كه درسال ه��ای گذشته محصوالت آرايشی 
و بهداشتی از كشورهايی وارد می شد ك��ه در شان ايران نبود، ادامه 
داد: در اين راست��ا مكانيسم هايی تعريف كردي��م و محدوديت های 
 را ب��رای جلوگي��ری از ورود محص��والت از اي��ن كشوره��ا ايج��اد 

كرديم.
وی اضافه كرد: در ح��وزه توليد مواد آرايش��ی و بهداشتی در داخل 
كشور اقدامات كمی انجام گرفت و به همين سبب زمينه برای قاچاق 

محصوالت آرايشی و بهداشتی فراهم شد.
معاون مدير كل نظ��ارت و ارزيابی فراورده های غذاي��ی، آرايشی و 
بهداشتی كشور با اشاره به اين كه به دنبال تغيير ديدگاه و سياست ها 
در حوزه توليد محص��والت آرايشی و بهداشت��ی هستيم،گفت: در 
 گام نخست حمايت از توليد كنندگ��ان را در برنامه كاری خود قرار 

داديم.

اخبار کوتاه
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دبي��ر اجرايی نخستين جشن��واره حفظ آث��ار اصفهان گفت: 
نخستين جشن��واره حفظ آثار ب��ا حضور نويسندگ��ان دفاع 
مقدس است��ان اصفهان و همك��اری جمعی نهاده��ا و ادارات 
استان روز پنج شنبه 2۹ خرداد در ت��االر سوره اصفهان برگزار 
می شود. حسينعلی محم��دی پيرامون جشن��واره حفظ آثار 
دفاع مقدس»خط انار« اظهار كرد: ما از سال گذشته با تشكيل 
شورای سياستگذاری تاليف كتاب فاخر دفاع مقدس با همكاری 
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دف��اع مقدس، بنياد شهيد و 
امور ايثارگران استان، حوزه هن��ری، اداره كل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی، مركز حفط آثار سپاه استان، امور كتابخانه های عمومی 
استان، مركز آفرينش های ادبی قلمستان، صدا و سيما و سازمان 
بسيج رسانه ای جلساتی را برای برگزاری اين جشنواره برگزار 
كرديم. وی با اشاره به اهداف برگزاری نخستين جشنواره حفظ 
آثار افزود: ثبت حماسه بزرگ دفاع مقدس با شكل هنری ثبت 
خاطرات و اتفاقات، شناسايی ظرفيت های ادبی و هنری استان، 
تشويق نويسندگان ب��رای قلم زدن در ح��وزه دفاع مقدس و 
رسيدن به كتاب فاخر دفاع مقدس در استان اصفهان، از جمله 

اهداف برگزاری اين جشنواره است.
دبير اجرايی نخستين جشنواره حفظ آثار تصريح كرد: در طول 
يک سال گذشته با برنامه های آموزشی و برگزاری كارگاه های 
آموزشی و پژوهشی و نشست های ادبی، موفق شديم كه تعداد 
زيادی از نويسندگان دفاع مقدس استان را گردهم جمع كنيم.

وی با اشاره به موضوعات اين جشنواره بيان كرد: اين جشنواره 
با موضوع كتاب خاطره، داستان كوتاه، نيمه بلند و رمان و تاريخ 
شفاهی و  مجموعه های ادبی ديگر همراه بود كه در حدود 4۰ 
كتاب و اثر به دبيرخانه جشنواره رسيده كه داوری اين اثر نيز 
انجام شده است. محمدی خاطرنشان كرد: اختتاميه نخستين 
جشنواره حفظ آثار پنج شنبه 2۹ خ��رداد از ساعت ۱۷:3۰ در 
تاالر سوره اصفهان برگزار می شود كه از ۷ نفر از برگزيدگان با 

تقديم هدايای 3۰ ميليون ريالی تجليل می شود.

رييس مركز مديريت بيماری های واگير وزارت بهداشت ضمن 
تاكيد بر ل��زوم رعايت موارد بهداشت ف��ردی، درباره آخرين 
وضعيت بيماری كرون��ا در كشور، گفت: نسب��ت به روزهای 
گذشته تغيير جديدی در وضعيت اين بيماری در كشور ايجاد 
نشده و تعداد موارد ابتال همچنان همان سه موردی است كه 

پيش از اين گزارش شده بود.
دكتر محمدمهدی گويا ضمن تاكيد بر پرهيز از نزديک شدن 
به شتر در كشورهای درگير بيماری كرونا به ويژه كشورهايی 
نظير عربستان و امارات، همچني��ن گفت: استفاده از گوشت 

شتر نيز تنها در صورت پخت كامل آن اشكالی ندارد.
وی با اشاره به اين كه اين بيماری می توان��د از فرد بيمار در 
بعضی موارد باعث انتقال به ديگران به خصوص كادر درمانی 
شود، اف��زود: اين موارد ب��ه خصوص هنگام��ی رخ می دهد 
كه هنوز ابتال ب��ه بيماری قطعی نبوده و ك��ادر درمانی نكات 

حفاظت از خود را رعايت نمی كنند.
گويا عاليم وي��روس كرون��ا را مشكالت تنفس��ی و عوارض 
گوارشی عنوان كرد و گفت: اين بيماری در ادامه ممكن است 
باعث نارسايی در كليه و كبد و ساير دستگاه های حياتی فرد 

مبتال شود.
وی تاكيد كرد كه اخيرا مورد جدي��دی از ابتال و فوت ناشی 
از اين بيماری در كشور گ��زارش نشده است و 3 نفر مبتال در 
كرمان كه پيش از اين اعالم شده بود،  آخرين تعداد مبتاليان 

اين بيماری است.
گويا همچنين به مسافران عربستان يا امارات توصيه كرد كه 
تا ۱4 روز پس از بازگشت از سفر در صورت بروز هرگونه عاليم 
بيماری به مراكز بهداشتی مراجعه كنند. همچنين الزم است 
مردم نكات بهداشتی نظير استفاده از گرفتن دستمال جلوی 
دهان و بينی هنگام عطسه و سرفه و همچنين پرهيز از دست 

دادن و روبوسی هنگام بيماری را رعايت كنند.

دبير اجرایی نخستين جشنواره حفظ آثار اصفهان:

برگزار ی نخستين جشنواره حفظ آثار دفاع مقدس
ریيس مرکز مدیریت بيماری های واگير وزارت بهداشت:

آخرین وضعيت ویروس کرونا در کشور



اخبار کوتاهيادداشت

 معافیت مالیاتی مشمول
 کتاب فروشان نمی شود

معاون مالیات های مستقیم س��ازمان امور مالیاتی کشور با بیان این 
که طبق قانون مالیات های مستقیم فعالیت های صرفا انتشاراتی از 
مالیات معاف هستند، گفت: براساس آیین نامه ای که وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اس��امی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مشترکا تدوین 
کردند، فعالیت های کتاب فروشی زیرمجموعه هیچ کدام از مصادیق 
مش��خص ش��ده در قانون و آیین نامه نبوده و براین اس��اس، کتاب 

فروشان معاف از مالیات نیستند.
حس��ین وکیلی افزود: طبق بند ل م��اده ۱۳۹ قان��ون مالیات های 
مس��تقیم فعالیت های انتش��اراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری 
 دارای مج��وز از وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��امی از مالیات معاف

 هستند. 
وی با اش��اره به این که طبق قانون، ناش��ران بابت فعالیت های های 
 صرفا انتشاراتی ۱۰۰ درصد از مالیات معاف هستند، تصریح کرد: ما 
کوچک ترین مش��کلی در این بخش نداریم، اما اگر ناشری در کنار 
فعالیت های انتش��اراتی به فروش اقام دیگری مشغول باشد، طبق 
قانون باید بابت فروش ناشی از اقام دیگر مانند لوازم التحریر، وسایل 

سرگرمی کودک و غیره مالیات پرداخت کند. 

کارشناسان چیني براي راه اندازي 
مترو به اصفهان می آيند

  عضو شوراي اسامي شهر اصفهان اظهار داشت: کارشناسان شرکت 
چیني ظرف یک ماه آینده براي آزمایش، مونت��اژ و راه اندازي مترو 

اصفهان به این کانشهر سفر مي کنند.
عباس حاج رسولیها با بیان این مطلب گفت: واگن هاي مترو یک ماه 

گذشته به اصفهان رسید و به محل دپو کاوه انتقال یافت. 
وي اف��زود: واگن ه��اي مترو هن��وز آزمایش نش��ده و الزم اس��ت 
کارشناس��ان ش��رکت چین��ي در جهت آزمای��ش ی��ک رام واگن 

قطارشهري اقدام نمایند. 
عضو ش��وراي اس��امي ش��هر اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر 
کارشناسان شرکت چیني در حال تس��ت و راه اندازي متروی تبریز 
 هس��تند و قرار اس��ت ظرف یک ماه آینده براي آزمای��ش، مونتاژ و

 راه اندازي مترو اصفهان به این کانشهر سفر کنند. 
حاج رسولیها اظهار داش��ت: در حال حاضر ۱۱ کیلومتر از خط یک 
مترو از ایستگاه پاس��داران خیابان امام خمیني)ره( تا میدان شهدا 
آماده بهره برداري است که پس از بررسي آزمایشات این فاز در اختیار 

شهروندان قرار مي گیرد.

تبديل نخستین نیروگاه گازی به 
سیکل ترکیبی

با دستور وزیر نیرو ازطریق ویدیوکنفرانس، عملیات اجرایی تبدیل 
نخستین نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی توسط بخش خصوصی آغاز 
شد. نیروگاه گازی پرند نخستین نیروگاهی است که عملیات اجرایی 
تبدیل آن به نیروگاه سیکل ترکیبی توسط بخش خصوصی با دستور 
حمید چیت چیان ازطریق ویدیوکنفرانس و در جریان آیین پایانی 

پنجمین کنفرانس صنعت نیروگاه های حرارتی آغاز شد. 
با اجرای این طرح، سه بلوک س��یکل ترکیبی به این نیروگاه اضافه 
می شود و بازده نیروگاه را از ۳۳ درصد به بیش از ۵۰ درصد می رساند. 
ظرفیت کنونی نیروگاه پرند ۹۵۴ مگاوات است که با احداث بخش 
بخار آن و تبدیل آن به س��یکل ترکیبی، ۴۸۰ م��گاوات به ظرفیت 
کنونی نیروگاه افزوده و ساالنه یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب 

در مصرف سوخت گاز صرفه جویی می شود. 
این بخش از نیروگاه پرند، با هزینه ای افزون بر ۴۲۰ میلیون یورو در 

مدت ۳۶ ماه توسط مپنا ساخته می شود. 

 راه اندازی نرم افزار تحت سیستم 
عامل اندرويد در حوزه توزيع برق 

رییس بهره برداری امور برق مرکز اصفهان از ایجاد نخستین نرم افزار 
تحت اندروید در ح��وزه توزیع ب��رق خبر داد و گفت: شناس��ایی و 
اطاع رسانی ساعات اوج مصرف برق، محاسبه قبض برق را گوشه ای 

از مشخصات فنی و خدمات این نرم افزار عنوان کرد.
جواد ش��ب بیدار با اش��اره به  افتخاری دیگر در ش��رکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان از طریق نرم افزار موبایل برق اظهار کرد: نرم افزار 
موبایل برق، پروژه ای نو با سیس��تم عامل اندروید است که در سال 
اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی برگ زرین دیگری را 

در شرکت توزیع برق شهرستان  اصفهان ورق زد.

تصفیه خانه بابا شیخ علی توان 
تامین آب را ندارد

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب اس��تان اصفهان گفت: تصفیه خانه 
بابا شیخ علی که بزرگ ترین س��امانه آب رسانی کشور و تنها سامانه 
طرح آب رسانی اصفهان بزرگ اس��ت، توان تامین آب اصفهان و ۵۰ 
شهر و ۳۰۰ روستا را ندارد. هاشم امینی گفت: بر اساس طرح مشاور 
آبرسانی اصفهان بزرگ، نیاز آبی شهر و روستاهای استان اصفهان در 
افق ۱۴۲۰، حدود۲۰/۵۳ متر مکعب است، در حالی که امروز بدون 
آبدهی چاه های فلمن حدود۱۱/۵ مترمکعب میزان آب تخصیصی 
شرکت آب و فاضاب استان اصفهان است و در سال های اخیر میزان 
آبدهی چاه های فلمن س��ه مترمکعب در ثانی��ه و یک مترمکعب در 
چاه های متفرقه بوده است که متاسفانه امسال به دلیل عدم جاری 
بودن رودخانه زاین��ده رود، میزان آبدهی چاه ه��ای فلمن و متفرقه 

جهت تامین آب مشترکین وجود ندارد.
وی با اشاره به این که ۸۸ درصد آب ش��رب بیش از ۵۰ شهر و ۳۰۰ 
روستا از تصفیه خانه بابا شیخ علی تامین می شود، ادامه داد: در پیک 
مصرف ۱۴/۵ مترمکعب در ثانیه نیاز آبی بیش از ۵۰ ش��هر و ۳۰۰ 
روستا در استان اصفهان است، در حالی که تصفیه خانه بابا شیخ علی 
که بزرگ ترین سامانه آب رسانی کشور و تنها سامانه طرح آب رسانی 

اصفهان بزرگ است، حدود ۱۱/۵ مترمکعب آب ظرفیت دارد.
مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاض��اب اس��تان اصفهان اع��ام کرد: 
تصفیه خانه بابا شیخ علی که ۳۰ س��ال از آغاز فعالیت آن می گذرد، 
در این سال ها یک ثانیه هم توقف نداشته؛ در حالی که داشتن تنها 
یک سامانه آبرسانی برای بیش از چهار میلیون نفر در استان اصفهان 
ریسک بسیار باالیی است، چراکه هر لحظه احتمال وقوع حادثه ای 
می رود و بر این اس��اس باید جایگزینی برای آبرسانی پروژه اصفهان 

بزرگ وجود داشته باشد.

4
عابربانکهایکشورراچینیهاتولیدمیکنند!

7۰ درصد کارت های بانکی کشور را ش��رکت های چینی تولید می کنند، در حالی که تولیدکننده های داخلی 
توان تامین تمام نیازهای داخلی را دارند.ش��رکت های ایرانی توان و تکنولوژی الزم را برای تولید ساالنه ۳۰۰ 
 میلیون کارت بانکی را دارند. کارت های تولیدش��ده در داخل کش��ور از اس��تانداردهای بین المللی برخوردار

 هستند.
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دبیر کل بانک مرکزی از پرداخت ۴۵۰ میلیون تومان خس��ارت 
بابت تراکنش های دارای مغایرت از فرودین تا نیمه خرداد س��ال 
جاری خبر داد. محمود احمدی در توضی��ح تراکنش های دارای 
مغایرت اظهار کرد: تراکنش های دارای مغایرت به مواردی اطاق 
می ش��ود که در انجام عملیاتی مانند انتقال وجه از یک کارت به 
کارتی دیگر، پول از حس��اب مبدا کسر و به حس��اب مقصد واریز 
نمی شود و در نتیجه، مش��تری بدون دریافت خدمت برای مدتی 
امکان دسترسی به پول خود را نخواهد داشت. وی با بیان این که در 

سال های گذشته، اختال در تراکنش ها و بروز تراکنش های ناموفق 
و دارای مغایرت، در برخی موارد موجبات نارضایتی مش��تریان از 
خدمات بانکداری الکترونیکی را فراهم آورد، افزود: براین اساس 
بانک مرکزی در راس��تای ارج نهادن به حقوق مشتریان و حفظ 
جنبه های اخاقی در نظام بانکداری کشور، بانک ها را مکلف کرد 
کیفیت خدمات خود را افزایش دهند که به همین منظور از سال 
۱۳۸7 تاکنون شاهد ارتقای کیفیت و پایداری سرویس های ارایه 
شده توسط بانک ها و تجهیز به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری 
بهتر و در نتیجه، کاهش تراکنش های ناموفق بوده ایم.به گفته دبیر 
کل بانک مرکزی یکی از تصمیمات اخذ ش��ده در جهت افزایش 
خوش بینی مردم به حفظ حق و حقوقشان، پرداخت خسارت به 
تراکنش های دارای مغایرت بود که پس از بررسی به شورای پول و 
اعتبار پیشنهاد شد و مورد موافقت شورا قرار گرفت. وی ادامه داد: 
این طرح از فروردین سال ۹۳ به اجرا گذاشته شده و تا ۱۱خرداد 
امسال توس��ط بانک ها به بیش از ۳۲۸ هزار و ۶۴۳ فقره تراکنش 
منجر به مغایرت حدود ۴۵۰ میلیون تومان خسارت پرداخت شد. 
وی گفت: فاز اول اجرای طرح پرداخت خسارت به تراکنش های 

ناموفق  فقط مربوط به دستگاه های خودپرداز است.

    

رییس انجمن صنفی کانون کارفرمایان استان اصفهان گفت: 
انجام مش��اوره صحیح ب��رای کارفرمایان در زمینه آش��نایی 
آنها با قوانی��ن و حل پرون��ده آنها در هیات ها ضروری اس��ت.

سیدعبدالوهاب سهل آبادی در نشس��ت اعضای هیات مدیره 
کان��ون انجمن های صنف��ی کارفرمای��ان اس��تان اصفهان با 
نمایندگان کارفرمایان در هیات های حل اختاف اداره تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان، افزود: اتاق مشاوره در 
اداره کار باید وظیفه خود را به درستی انجام دهد و کارفرمایان 

را به طور کامل و صحیح راهنمایی کند. وی افزود: جلسات میان 
نمایندگان کارفرمایان در هیات ه��ای حل اختاف به صورت 
دوره ای برگزار شود تا مس��ایل مطرح و پیگیری شوند. رییس 
خانه صنعت، مع��دن و تجارت ایران بیان داش��ت: آن بخش از 
مسایل کارفرمایان که از طریق مقامات کشوری قابل حل است 
می تواند در کانون با تش��کیل کمیته ای بررسی و مطرح شود 
تا از طریق کش��ور پیگیر آن باش��یم. وی در این جلسه گفت: 
 ناآگاهی کارفرمای��ان از قوانین برای آنها مش��کاتی به وجود 
می آورد. رضا چینی با تاکید بر لزوم برگزاری جلسات دوره ای، 
گفت: جلساتی هم باید با نمایندگان کارگران برگزار شود. وی 
با بیان این که رس��یدگی به تمام پرونده های صنفی و صنعتی 
در هیات های یکسانی انجام می شود، تاکید کرد: هیات ها باید 
به صورتی برگزار ش��ود که مس��ایل به صورت تخصصی مورد 
رسیدگی قرار گیرد. محمد گوهریان، عضو دیگر هیات مدیره، 
کارت های کارفرمایی را معیاری برای سنجش اعتبار کارفرمایان 
در هیات ها دانست و گفت: نمایندگان می توانند داشتن کارت 
کارفرمایی را به عنوان معیاری مثبت برای سنجش کارفرمایان 

در نظر بگیرند. 

ريیس انجمن صنفی کارفرمايان اصفهان مطرح کرد

ضرورت آشنايی کارفرمايان با قوانین
دبیر کل بانک مرکزی اعالم کرد

بانک ها خسارت تراکنش های ناموفق را می پردازند

قیمت جهانی طال 
ثابت ماند

برخورد با متخلفان 
حوزه مواد غذايی

معاون عمرانی استاندار اصفهان گفت: برخورد دستگاه های نظارتی با متخلفان 
حوزه مواد غذایی سبب پیش روی به سمت تولید با کیفیت و سالم مواد غذایی 
جلوگیری از منفعت طلبان اقتصادی می ش��ود. محمد علی طرفه در دهمین 
گردهمایی مدیران نظارت بر مواد غذایی، آش��امیدنی، آرایش��ی و بهداشتی 
دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کش��ور اظهار کرد: اجرای قانون و برخورد 
دستگاه های قضایی و اجرایی با متخلفان موجب می شود تا به سمت تولید با 
کیفیت و سالم مواد غذایی برویم و جلوی منفعت طلبان اقتصادی را بگیریم. 
وی افزود: به دلیل ش��رایط اقلیمی و تفاوت آب و هوایی دسترس��ی جوامع و 
مناطق گوناگون به مواد غذایی متفاوت است و دسترسی به مواد غذایی برای 
تمام مردم وجود ندارد. معاون عمرانی استاندار اصفهان تصریح کرد: جوامع در 
 حال توسعه با چالش هایی نظیر تامین مواد غذایی استراتژیک همچون گندم 

رو به رو هستند و یک نظام برابر در توزیع غذا در این کشورها وجود ندارد.

 قیمت جهانی طا با ضعیف ش��دن صعود بازارهای س��هام ک��ه تقاضا برای
 س��رمایه گذاری ه��ای جایگزی��ن را افزای��ش داد، همچن��ان در باالترین 
س��طح دو هفته گذش��ته ثابت ماند. هر اونس طا برای تحوی��ل فوری در 
ب��ازار س��نگاپور ۱۲۶۱ دالر ب��ود.  همچنین ه��ر اونس طا ب��رای تحویل 
در اوت در ب��ازار کامک��س نیوی��ورک ۱۲۶۱ دالر معامل��ه ش��د. ای��ن فلز 
گرانبها پ��س از این ک��ه بانک جهانی دورنمای رش��د اقتص��ادی جهان در 
س��ال جاری می��ادی را تن��زل داد و صعود پن��ج روزه ش��اخص صنعتی 
داوجونز متوقف ش��د، به ۱۲۶۵ دالر صع��ود پیدا ک��رده بود.بانک جهانی 
در جدیدتری��ن گ��زارش خود با اش��اره ب��ه کن��دی اقتصاده��ای آمریکا، 
 روسیه و چین، نرخ رش��د اقتصادی جهان در س��ال ۲۰۱۴ را از ۳/۲ درصد 

پیش بینی شده در ژانویه به۲/۸ درصد تنزل داد.

استاندار اصفهان گفت: سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در یک 
سال گذش��ته بالغ بر 7۲۵ میلیارد تومان رش��د داشته که نشان از 
سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیون تومانی در هرس��اعت است. به نقل از 
اداره کل روابط عمومی اس��تانداری اصفهان، رس��ول زرگرپور در 
مراسم افتتاح و بهره برداری متمرکز از پروژه های بخش کشاورزی 
استان که به مناسبت هفته جهاد کش��اورزی صورت گرفت، اظهار 
کرد: در این هفته ۱۴۶ پروژه با اعتباری بال��غ بر ۶۶ میلیار تومان، 
اشتغالزایی برای ۱۰۴7 نفر و تثبیت اشتغال ۹۰۱ نفر این پروژه ها 
به بهره برداری می رسد. وی با اشاره به شعار هفته جهاد کشاورزی 

گفت: شعار »صرفه جویی در مصرف آب، مدیریت جهادی و توسعه 
پایدار کش��اورزی«  که با عنایت به نام گذاری امسال از سوی مقام 
معظم رهبری انتخاب شده، چش��م انداز فعالیت های این بخش را 
به خوبی تبیین می کند. استاندار اصفهان با تاکید بر این که کمبود 
آب یکی از معضات مهم بخش کش��اورزی  است، افزود: در بخش 
کش��اورزی ، صرفه جویی در مصرف آب یک اقدام ضروری اس��ت 
و جهاد کش��اورزی به دلیل س��ابقه کار جهادی در جهادسازندگی 
س��ابق، بهتر می تواند ش��اخص ها و مولفه های مدیریت جهادی را 
مشخص و تبیین نماید و باید در این زمینه یک کار پژوهشی و علمی 

صورت پذیرد. وی با اش��اره به موضوع کمبود آب در استان تصریح 
کرد: به این واقعیت باید ایمان بیاوریم ک��ه آنچه در باره زاینده رود 
وجود دارد این اس��ت که بارگذاری های صورت گرفته بر روی این 
 رودخانه، بیش از ظرفیت آن اس��ت و  در حال حاض��ر از رودخانه 
 زاینده رود بیش��تر به عنوان رودخانه فصلی می توان انتظار داشت.

زرگرپور با اشاره به موضوع خشکسالی خاطرنشان کرد: در گذشته 
هر ۵۰ سال یک بار اس��تان اصفهان با خشکس��الی یک یا دوساله 
مواجه می ش��د، اما در ۳ دهه اخیر هر ۵ سال یکبار این خشکسالی 
در استان اصفهان رخ داده و در حال حاضر استان اصفهان با تداوم 7 

ساله خشکسالی مواجه است که این تغییرات از لحاظ علمی حرکت 
اقلیمی استان اصفهان را از شرایط خشکسالی به اقلیم خشک نشان 
می دهد. وی اظهار کرد: بارندگی در استان اصفهان ۵۰ درصد کمتر 
از میانگین بارش در کشور است و این در حالی است که بررسی علمی 
تغییرات اقلیمی جهان بیانگر آن است که مناطق خشک مانند ایران 
خشک تر می شود. استاندار اصفهان افزود: نبود مدیریت یکپارچه 
از مهم ترین دالیل ایجادخشکی زاینده رود بوده و به همین دلیل 
 تمام تاش مدیریت استان در طرح ۹ ماده ای احیای حوضه  آبریز 

زاینده رود، ایجاد مدیریت یکپارچه است.

استاندار اصفهان اعالم کرد

 رشد ۷۲۵ میلیارد تومانی سرمايه گذاری کشاورزی در اصفهان

رییس شورای رقابت با تش��ریح نشست شورای رقابت 
از افزایش قیمت برخی انواع خ��ودرو خبر داد و گفت: 
قیمت ان��واع خودروهای تولید داخ��ل بین۳/7 تا ۶/۹ 

درصد افزایش می یابد.
رضا ش��یوا ب��ا اع��ام قیم��ت ه��ای جدید خ��ودرو 
۶ درص��دی برخ��ی ان��واع  /۹ ۳ ت��ا و افزای��ش7/
آن گف��ت: براس��اس تصمی��م ش��ورای رقاب��ت 
ن��واع خ��ودرو ب��ه ای��ن ش��رح اع��ام   قیم��ت ا

می شود:
پژو 40۵ اس ال ايک�س: قیمت جدید ۲۴ میلیون و 

۹۰۰ هزار تومان با ۶/۹ درصد افزایش.
 ۲۸ جدی��د  قیم��ت   :۵ تی�پ   ۲06 پ�ژو 
۵ درص��د  میلی��ون و ۲۰۰ ه��زار توم��ان ب��ا 7۶/

 افزایش.
پ�ژو ۲06 صن�دوق دار وی 8: قیم��ت جدی��د 
 ۲۸ میلی��ون و ۵۰۰ ه��زار توم��ان ب��ا ۳/7 درص��د 

افزایش.
رانا: ۳۲ میلیون تومان با ۶/۹ درصد افزایش.

پژو پارس جديد: ۲۹ میلی��ون تومان با ۶/۱۹ درصد 
افزایش.

س�مند ال ايکس بنزينی: ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار 

تومان با ۵/۳ درصد افزایش.
پرايد 131 اس ايکس: ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان 

با ۴/۸۲ درصد افزایش.
تیب�ا: ۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار توم��ان با ۵/۹7 درصد 

افزایش.
ام وی ام سه سیلندر: ۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان 

با ۳/7۹ درصد افزایش.
میلی��ون   ۲۲ س�یلندر:  چه�ار  ام  وی  ام 
درص��د  ۳ /۴۹ ب��ا  توم��ان  ه��زار   ۵۰۰  و 

 افزایش.
ام وی ام ۵30: ۴۴ میلیون و 7۰۰ هزار تومان با ۴/۵7 

درصد افزایش.
ام وی ام ايکس 33: ۶۴ میلیون و 7۰۰ هزار تومان با 

۳/۸۸ درصد افزایش.
ام وی ام 31۵: ۳۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان با ۴/۱۳ 

درصد افزایش.
 ش��یوا اعمال قیمت ه��ای جدی��د را پ��س از امضای

 توافق نامه با خودروس��ازان مبنی بر پذیرش ش��روط 
این ش��ورا دانس��ت و اف��زود: چنانچه خودروس��ازی 
 شروط ش��ورای رقابت را نپذیرد، نمی تواند از افزایش

 قیمت های جدید بهره مند شود.

وی ادام��ه داد: یکی از ش��روط ش��ورای رقابت حذف 
بازار حاش��یه ای اس��ت که در حال حاضر قیمت های 
 این بازار تا س��ی درص��د بیش��تر از قیم��ت کارخانه

 است.
رییس ش��ورای رقابت، ش��رط دوم ش��ورای رقابت را 

اختیاری بودن آپشن ها 
برای مش��تریان دانست 
و گف��ت: خودروس��ازان 
نبای��د آپش��نی را ب��ه 
ص��ورت تحمیل��ی ب��ه 
 مش��تری خ��ود عرض��ه 

کنند.
شیوا اصاح طرح فروش 
خودروس��ازان را ش��رط 
سوم شورای رقابت برای 
اعمال قیمت های جدید 
از س��وی خودروس��ازان 
برش��مرد و ادام��ه داد: 
 در ح��ال حاض��ر وقتی 
ش��رکت های خودروساز 
سایت خود را برای پیش 
فروش باز م��ی کنند، به 
ج��ای مص��رف کنن��ده 
واقعی واسطه ها خودرو 

خریداری می کنند که این رویه باید اصاح شود.
وی اف��زود: در فرم��ول جدی��د تعیی��ن قیم��ت 
 خودرو عام��ل کیفیت نیز گنجانده ش��ده اس��ت، به

 گونه ای که برخی خودروس��ازان به دلیل عدم رعایت 
کیفیت تا۲/۵ درصد جریمه شده اند. 

ریی��س ش��ورای رقاب��ت همچنی��ن از ارز مبادله ای، 
متغیره��ای کیفیت، ت��ورم بخش��ی و به��ره وری به 
 عنوان عوامل موث��ر در تعیین قیمت ه��ای جدید نام 
برد.به گفته رییس ش��ورای رقابت، خودروسازان پس 
از امضای تفاهم نامه با شورای رقابت مبنی بر پذیرش 
این شروط می توانند قیمت های جدید را اعمال کنند.

شیوا تاکید کرد چنانچه خودروسازی از دستورالعمل 
ش��ورای رقاب��ت و قیمت ه��ای تعیین ش��ده تخطی 
 کنند مش��مول جریم��ه و برخ��ورد قانون��ی خواهند

 شد.

فهرست قیمت جديد 13 خودرو 

افزایشرسمیقیمتخودروتصویبشد
معاون برنامه ريزی سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای کشور:

۵0 هزار کیلومتر راه به اصفهان
 اختصاص دارد

معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور گفت: بیش از ۵۰ 
هزار کیلومتر راه اختصاص به استان اصفهان دارد و استان اصفهان نیازمند تغییرات 

اساسی و فعالیت بیشتر در بحث حمل و نقل جاده ای است.
 در این بازدید و در جلس��ه ای که با حضور معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای و مدیران کل حوزه معاونت برنامه ریزی، مدیرکل حمل و نقل 
و پایانه های استان اصفهان، معاونان، روسای ادارات و کارشناسان به منظور بحث 
و تبادل نظر پیرامون مسایل و مشکات حمل و نقل جاده ای استان اصفهان برگزار 
شد، مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان ضمن خیر مقدم به حاضرین 
گفت: استان اصفهان توانس��ته رتبه اول را در تناژ کاالی حمل شده، تعداد پایانه 
بار، تعداد پایانه مس��افر و تعداد مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی را به خود 
اختصاص دهد. داریوش امانی با اشاره به این که استان اصفهان در بخش حمل و 
نقل جاده ای با افزایش بهره وری در زمینه جا به جایی کاال که بیش از ۴۴ میلیون 
تن کاال در سال گذشته توس��ط ناوگان حمل و نقل عمومی و جاده ای این استان 
حمل ش��ده، افزود: در زمینه س��اماندهی و استقرار ش��رکت های حمل و نقل در 
its  پایانه های بار و مسافر و نصب دوربین های کنترل سرعت و ایجاد سیستم های

و هوشمند کردن راه ها، توانسته از جایگاه ارزنده ای برخوردار شود. 
وی با بیان این که محورهای مواصاتی استان دارای ۶۶ دستگاه تردد شمار بر خط 
است، افزود: همه محورهای شریانی استان تا پایان سال مجهز به دستگاه های تردد 

شمار بر خط خواهد شد.                                                                                                                     

  آمريکا مجوز انجام مبادالت با ايران را به 
بانک پاريباس داده است

در حالی که آمریکا قصد دارد بزرگ ترین بانک فرانسوی را به اتهام انجام مبادالت با 
ایران ۱۰ میلیارد دالر جریمه کند، بیزینس ریکوردر اعام کرد خزانه داری آمریکا 

مجوز انجام مبادالت با ایران را به بانک پاریباس داده است.
مقامات آمریکایی تایید کردند که بانک فرانسوی پاریباس با ایران معاماتی در سال 

جاری میادی انجام داده است.
آمریکا  این بانک را به اتهام رفع زودهنگام ممنوعیت تحریم علیه ایران، ۱۰ میلیارد 
دالر جریمه می کند.  بر اساس این گزارش،  بخش خزانه داری آمریکا  در حالی که 
مذاکرات کاهش تحریم ها در حال انجام بود، به بانک پاریباس فرانس��ه دو مجوز 
در ماه های فوریه و مارس برای انجام مبادالت با ایران داد. خزانه داری آمریکا این 
بانک را متهم کرده است که مبادالت مالی، زودهنگام و قبل از آزادسازی بخشی از 
تحریم ها با ایران انجام شده است. اخبار تحویل مجوز از سوی آمریکا نخستین بار 
توسط وال استریت ژورنال منتشر شد. بر اساس وال استریت ژورنال، خزانه داری 
آمریکا این مجوزها را در حالی که بازرسان به دنبال وضع یک جریمه سنگین به این 
بانک بودند، داده اس��ت. این گزارش می افزاید: بر اساس خبرها آمریکا می خواهد 
بانک پاریباس را  ۱۰ میلیارد دالربه دلیل نقض تحریم ها علیه ایران، سودان و کوبا 

طی سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۹ جریمه کند.

خودروسازان پس 
از امضای تفاهم نامه 

با شورای رقابت 
مبنی بر پذيرش اين 

شروط می توانند 
قیمت های جديد 

را اعمال کنند 



یادداشت

عباس متولی سرپرست اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان آران و بیدگل گفت: 
لوح زرین فام زیارتگاه روستای یزدالن از توابع این شهرستان به صورت رایگان توسط واحد مرمت آثار 

اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان مرمت شد.  
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مرمت لوح زرین فام زیارتگاه یزدالن آران و بیدگل
هفتیادداشت

 برگزار ی بزرگ داشت حکیم 
مال محمد هادی فرزانه در شهرضا 

 همایش بزرگ داش��ت حکی��م متأله، دانش��مند حکمت و فلس��فه 
حکیم مال محمد هادی فرزانه، هم زمان با پنجاهمین س��الگرد وی 

در شهرضا در سالن سرو اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد.
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرضا در همایش بزرگداشت 
پنجاهمین س��الگرد حکیم مال محمد هادی فرزان��ه اظهار کرد: این 
همایش نخستین همایش بزرگداشت حکیم فرزانه در شهرضا است 

که برگزار می شود.
رجب فرهمندیان افزود: امسال مقارن اس��ت با پنجاهمین سالگرد 
قمری حکیم متأله و دانشمند حکمت و فلسفه حکیم فرزانه و همین 

امر بهانه ای شد تا این همایش در زادگاهش تدارک دیده شود.
وی گفت: شناس��اندن بعد کالمی، عرفانی، ادبی و فلسفی بزرگان به 
نس��ل جوان در واقع، خدمت به جامعه علمی و فرهنگی شهرستان 

است.

برگزاری کالس های داستان نویسی
مرکزآفرینش های ادبی قلمس��تان، وابس��ته به س��ازمان فرهنگی 
تفریحی ش��هرداری اصفهان اقدام به برگزاری کالس های فش��رده 

داستان نویسی نموده است.
مس��ؤول آموزش گفت: این کالس ها در قالب برنامه های آموزش��ی 
متنوعی همچون عکاسی، اردوهای تفریحی و آموزش نوشتن خالق 

در زمینه داستان نویسی است.
بندگانی افزود: این دوره ها ویژه دختران نوجوان و با حضور اس��اتید 
مجرب برگزار می شود و آخرین مهلت ثبت نام آن ها تا 29 خرداد ماه 
خواهد بود.گفتنی است این دوره های آموزشی از 2 تیرماه آغاز شده 
و در روزهای زوج هر هفته برگزار خواهد شد.عالقه مندان می توانند 
جهت ثبت نام در این کالس ها، به مرکز آفرینش های ادبی قلمستان 

واقع در خیابان 22 بهمن، عالمه امینی، باغ غدیر مراجعه نمایند.   

 فراخوان دبیرخانه شانزدهمین 
جشن سینمای ایران

  دبیرخان��ه ش��انزدهمین جش��ن س��ینمای ای��ران ب��رای ش��رکت
 فیلم های مس��تند در جش��ن س��ینمای ایران فراخوان داد.بر اس��اس 
 این فراخوان، متقاضیان ش��رکت در بخش مس��ابقه فیلم های مستند، 
می توانن��د از 2۰ خرداد م��اه تا ۵تیرماه س��ال جاری به م��دت ۱۵ روز 
کاری تمام��ی تولیدات فیلم مس��تند )کوت��اه ، نیمه بلن��د و بلند ( خود 
 را که از ابت��دای تیر م��اه ۱۳9۰ تا پایان اردیبهش��ت م��اه ۱۳9۳ تولید 
 ک��رده و در دوره ه��ای گذش��ته جش��ن س��ینمای ایران نیز ش��رکت 
نداش��ته اند، به دبیرخانه جش��ن ارایه کنند. همچنین عضویت یکی از 
دو صاحب معنوی ی��ا مادی اثر )کارگردان یا تهیه کنن��ده( در یکی از دو 
انجمن »مستندسازان سینمای ایران« و »انجمن تهیه کنندگان سینمای 
مستند« الزامی اس��ت. عالقه مندان برای دریافت فرم شرکت و ارایه 
اثرخودمی توانند از ساعت 9 صبح تا ۱۸ روزهای یاد شده به دبیرخانه 
جشن سینمای ایران واقع در خیابان بهار جنوبی کوچه سمنان پالک 

29 مراجعه کنند.

 اولی��ن خان��ه ب��ازی ه��ای جوان��ی کش��ور
 )جام دیجیت��ال( در مجتمع تفریح��ی پرواز 

هوانیروز اصفهان افتتاح شد.
خانه دیجیتال در یک س��ال گذشته به صورت 
محدود فعالیت داش��ت، اما با تکمیل فاز دوم، 
این مجموعه با نام خانه بازی های جوانی )جام 

دیجیتال( به بهره برداری رسید. 
این مجموعه مجهز به انواع بازی های رایانه ای 
و بازی هایی است که تحرکات فکری و جسمی 
را در کنار یکدیگر به جوان��ان و نوجوانان ارایه 

می کند. 
مجموعه بازی های جوانی )جام دیجیتال( این 
امکان را دارد که والدین نی��ز در کنار فرزندان 
خود حضور یابند و ب��ا یکدیگر ب��ه بازی های 

کنترل شده و سالم بپردازند. 
مدیرکل ام��ور اجتماعی اس��تانداری اصفهان 
در این مراس��م گفت: احداث و فعالیت چنین 
مجموعه های ویژه نوجوانان و جوانان باید مورد 
حمایت ق��رار گیرد و تنها به ی��ک مجموعه در 

سطح استان محدود نشود. 
احمد جمشیدی افزود: استانداری اصفهان برای 

رونق ورزش و افزایش نشاط در میان جوانان هر 
اقدامی که بتواند انجام می دهد و در این زمینه 
ات��اق فکری در اس��تانداری اصفهان تش��کیل 
 شده اس��ت تا به صورت اصولی در امور جوانان

 برنامه ریزی شود و این موضوع نباید محدود به 
هفته جوان باشد. 

 وی با اش��اره به این ک��ه نش��اط اجتماعی در
 اولویت ه��ای کاری اس��ت تصریح ک��رد: در 
 زمینه افزای��ش نش��اط اجتماعی در اس��تان

  برنام��ه ری��زی ه��ای گس��ترده ای خواهیم 
داشت. 

محمد س��لطان حس��ینی ادامه داد: امروزه که 
عصر تکنول��وژی های نوین اس��ت، بازی های 
رایانه ای سالم و سازنده می تواند نیروی فکر و 

اندیشه جوانان را تقویت کند. 
 وی تاکی��د ک��رد: ب��ا تولی��د ب��ازی ه��ای 
 رایانه ای سالم و پرمحتوا باید جلوی بازی های 
رایانه ای ناسالمی را که از سوی دشمنان عرضه 

می شود، بگیریم. 
رییس هیات همگانی استان اصفهان و فرمانده 
مرکز آم��وزش هوانی��روز اصفهان در مراس��م 

افتتاحیه این مجموعه گفت: وجود فضایی سالم 
برای بازی های رایانه ای و پرداختن به ورزش 
در کنار این نوع بازی ها، همواره از دغدغه های 

خانواده ها بوده است. 
امی��ر س��رتیپ 
دوم نوربخ��ش 
باق��ری عنوان 
اگ��ر   ک��رد: 
م��ی خواهی��م 
سرآمد فرهنگ 
تم��دن  و 
اسالمی باشیم 
باید مش��کالت 
جوان��ان را رفع 

کنیم. 
باقری همچنین 
برگ��زاری  از 
ت  بقا  مس��ا
ه��ای  ب��ازی 

یان��ه ای در   را
هفته آینده در جام دیجیتال خبر داد. 

همچنین در این مراسم از خبرنگاران برتر جوان 
استان که در مسابقه گزارش خبری به مناسبت 
سالروز آزادسازی خرمشهر شرکت کرده بودند، 

تقدیر شد. 
با نظر کیمته داوران این مس��ابقات، س��پیده 
س��ادات مدنیون از خبرگزاری ایمنا در بخش 
گفت و گو ، فرزانه سادات مدنیون از خبرگزاری 
جمهوری اسالمی )ایرنا( در بخش یادداشت و 
پژمان س��لطانی نیز از پایگاه خب��ری ورزش و 
جوانان در بخش گزارش خبری، موفق به کسب 

عنوان »خبرنگار برتر جوان« شدند. 
در مراس��م افتتاحیه خانه بازی ه��ای جوانی 
مدیرکل امور اجتماعی اس��تانداری اصفهان، 
مدی��رکل ورزش و جوان��ان اس��تان اصفهان، 
فرمانده مرکز آموزش هوانیروز اصفهان، معاون 
امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان اصفهان، 
رییس کمیته بازی های رایانه ای هیات همگانی 
و برخی از مس��ؤوالن ورزشی اس��تان اصفهان 

حضور داشتند. 

در مجتمع تفریحی پرواز هوانیروز ،

افتتاح اولین خانه بازی های جوانی کشور در اصفهان

 امروزه که عصر 
تکنولوژی های 

 نوین است، 
بازی های رایانه ای 

 سالم و سازنده
 می تواند نیروی 

فکر و اندیشه 
جوانان را تقویت 

کند

 نگرانی سریال سازان جهان عرب از هم زمانی
 رمضان با جام جهانی

این تنها سریال س��ازان و مس��ؤوالن تلویزیون در 
ایران نیس��تند که نگران توجه مردم به سریال ها 
و برنامه ه��ای ماه رمضان س��ال جاری در س��ایه 
بازی های جام جهانی هس��تند؛ عرب ها نیز همین 

نگرانی را دارند.
العربیه در گزارش��ی در این باره با اشاره به مسابقه 
گسترده ده ها سریال برای ماه رمضان در شبکه های 
تلویزیونی عربی، این سوال را مطرح کرده است که 
»آیا در فصل س��ریال های رمضان و هم زمانی آن 
با جام جهانی، مردم س��ریال ها را ترجیح می دهند 
یا فوتب��ال را؟«طارق الش��ناوی منتقد س��ینما و 
تلویزیون مصر می گوید تاثیر جام جهانی بر تماشای 
سریال ها طبیعی اس��ت، اما نمی توان میزان آن را 
تخمین زد، چراکه بس��یاری از مردمی که فوتبال 
دوست هستند، سریال ها را هم دوست دارند، ولی 
مردم ترجیح می دهند فوتب��ال را زنده ببینند اما 

می توانند تکرار سریال ها را بعدا تماشا کنند. 
به گفته الش��ناوی ب��ا توجه به کث��رت پخش یک 
س��ریال عرب��ی از چندی��ن ش��بکه ماه��واره ای، 
سریال س��ازان س��ال ج��اری در جه��ان ع��رب 
برنامه ریزی الزم را برای دیده ش��دن سریال های 

خ��ود انج��ام داده و احتیاط ه��ای الزم را رعایت 
کرده اند،ام��ا در همی��ن حال برخی س��ریال های 
رمضان��ی پیش��اپیش از دور رقابت س��ریال های 
رمضانی خارج ش��ده اند که از جمله آنها دو سریال 
مصری اس��ت. صادق الصباح تهیه کنن��ده لبنانی 
سریال »دهشه« نیز می گوید هم زمانی جام جهانی 
با فصل س��ریال های رمضان تاثی��رات محدودی 
دارد، چ��ه این که هی��چ تاثیری ب��ر جریان خرید 
و فروش حق پخش س��ریال ها رخ نداده و تنها در 
میزان تماش��اگران تاثیر می گ��ذارد.او با بیان این 
که بازی های جام جهان��ی در روزهای ابتدایی ماه 
رمضان به پایان می رس��د، می گوی��د: رقابت بین 
ش��بکه های تلویزیونی ب��رای خرید س��ریال ها به 
حدی است که قیمت سریال ها نسبت به سال قبل 
پایین آمده و همین یعنی سریال ها در شبکه های 

متعددی به نمایش درمی آید. 
ریمون مق��ار تهیه کننده دیگری اس��ت که اصال 
نگرانی ن��دارد و می گوید: بازی ه��ای جام جهانی 
نیمه شب به وقت کشورهای عربی پخش می شود 
و این یعنی بیننده می تواند پس از پخش سریال ها 

در وقت معمول شان فوتبال تماشا کنند.

 اصفهان پایتخت صنایع میراث فرهنگی و تمدن
 اسالمی ایران است

ش��هردار اصفه��ان گف��ت: اصفه��ان ب��ه دلی��ل 
برخ��ورداری از ظرفیت ه��ای بس��یار، پایتخ��ت 
 صنای��ع می��راث فرهنگ��ی و تم��دن اس��المی

 ایران است.
به نقل از واح��د اطالع رس��انی دبیرخانه اجالس و 
جش��نواره بین المللی میراث فرهنگ��ی نا ملموس، 
سید مرتضی سقاییان نژاد در دومین نشست شورای 
راهبردی اج��الس و جش��نواره بین المللی میراث 
فرهنگی نا ملم��وس اظهار ک��رد: اصفهان پایتخت 
صنایع میراث فرهنگی و تمدن اسالمی ایران است.

وی با بیان این ک��ه از 6۰۰ محصول جهانی به ثبت 
رسیده با برند سازمان بین المللی یونسکو در حوزه 
میراث فرهنگی و صنایع دس��تی، ۳۰۰ اثر مربوط 
به ایران و از این ۳۰۰ اثر، 2۰۰ اثر مربوط به ش��هر 
اصفهان اس��ت، افزود: برگزاری اجالس و جشنواره 
می��راث بین الملل��ی می��راث فرهنگ��ی نا ملموس 

فرصت مناس��بی اس��ت تا جایگاه رفیع اصفهان و 
 قابلیت ه��ای بزرگ این ش��هر  به جهانیان نش��ان

 داده شود.
ش��هردار اصفهان ب��ا بیان ای��ن که برگ��زاری این 
رویداد بین الملل��ی مبتنی بر صلح اس��ت، تصریح 
کرد: این برنامه پیام صلح و بشر دوس��تی جمهوری 
اس��المی ایران را به جه��ان مخاب��ره و پروژه های 
ایران هراس��ی را تحت الش��عاع ق��رار می دهد . وی 
اصالح س��بک زندگی را از دس��تاورد های ملی در 
این اجالس و جش��نواره دانس��ت و گفت: توس��عه 
روز افزون تمدن و روند رو به رش��د جهانی س��ازی 
می تواند س��بک زندگی جوامع را تح��ت تاثیر قرار 
دهد و برگزاری این اجالس و جشنواره، گام مثبتی 
در راس��تای حفظ و حراس��ت از تن��وع فرهنگی و 
 راهکاری اساسی در مواجهه با چالش یکسان سازی

 فرهنگی است.

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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تغییرات 
 ( کاران   نخ  ریسندگی  شرکت  تغییرات  93/1203/33/وآگهی   شماره   23474
وهیات  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  جلسات  صورت  استاد  (به  خاص  سهامی 
ثبت 115 و شناسه  به شماره  نخ کاران سهامی خاص  مدیره شرکت ریسندگی 
شرح  به  تغییراتی  و  اتخاذ  تصمیماتی   93/02/22 مورخه    10260031818 ملی 
:  1- آقایان محمد پاکدل  فرزند امیر قلی با  زیر در شرکت به عمل آمده است 
مدیره  هیات  عضو  عنوان  به   1669816453 پستی  کد  و   0042851491 ملی  کد 
وبسمت رئیس هیات مدیره و حمید پاکدل فرزند امیر قلی با کد ملی 0042913721 
نایب رئیس  به سمت  به عنوان عضو هیات مدیره و  و کد پستی 1669816451 
پستی  کد  و  کد0042961114  با  قلی   امیر  فرزند  پاکدل  سعید  و  مدیره  هیات 
8381739335 به عنوان عضو هیات مدیره و به سمت مدیر عامل شرکت برای 
تعهدآور شرکت  بهادار و  اوراق  اسناد و  کلیه   -2 . انتخاب شدند  مدت دو سال 
امیر حسین  آقای   -3  . است  معتبر  مهر شرکت  با  همراه  عامل  مدیر  امضای  با 
به   8381747391 پستی  کد  و   1189347180 ملی  کد  با  رضا  فرزند  مهرانجو 
ملی  کد  با  دخیل  فرزند  اردستانی  شیدائی   مجید  آقای  و  اصلی  بازرس  سمت 
1189336693 و کد پستی 8381739335 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای 
 مدت یکسال انتخاب شدند .. م الف 100 خیر اله عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک

 اردستان 

فقدان سند مالکیت 

23478 خانم ریحانه عامری  اردستانی فرزند عباس  باستناد دو برگ استشهاد 
محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده و مدعی شده که سند مالکیت 
عطا  گنبد  مزرعه  حبه ششدانگ  دو  و  هفتاد  ار  مشاع  حبه  چهارهفتم  و  حبه  دو 
ثبت اصفهان که در صفحه  اردستان یک اصلی بخش هفده  12 اصلی واقع در  
183 دفتر 50 امالک ذیل ثبت 2968 بنام نامبرده فوق ثبت و صادر گردیده و به 
علت دزدی مفقود گردیده و معامله دیگری انجام نشده چون درخواست صدور 
ثبت مراتب  قانون  نامه  آیین  نموده طبق ماده 120 اصالحی  المثنی  مالکیت  سند 
با وجود  مزبور  ملک  به  نسبت  معامله  انجام  مدعی  هر کس  که  می شود  آگهی 
باین  لغایت 10 روز  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  باشد  نزد خود می  مالکیت  سند 
در صورت  نماید  تسلیم  مثبت  مدارک  با  کتبا  را  خود  اعتراض  و  مراجعه  اداره 
ارائه  بدون  واخواهی  یا وصول  و  واخواهی  عدم وصول  و  مذکور  مدت  انقضا 
اقدام  مقررات  طبق  المثنی  مالکیت  سند  صدور  در  معامله  سند  یا  مالکیت  سند 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس   – عصاری  خیراله   105 الف:  شدم   خواهد 

اردستان  

تغییرات 

ثبت  بشماره  خاص  اردستان-سهامی  کویرمقوا  شرکت  تغییرات  آگهی   23477
عادی  عمومی  مجمع  صورتلجسات  موجب  ملی10861076602به  وشناسه   112
مذکور  درشرکت  ذیل  بشرح  1393/2/22تغییراتی  مورخ  مدیره  هیات  و  سالیانه 
صورت گرفت:*خانم زهره مرتضی زاده درقه بشماره ملی1189022737وآقایان 
بشماره  طباطبایی  احمد  ملی0011007400وسید  بشماره  زاده  مرتضی  محمد 
انتخاب  دوسال  مدت  برای  مدیره   هیات  اعضای  ملی0059740956بسمت 
زاده  مرتضی  مدیره،محمد  هیات  رئیس  بسمت  طباطبایی  احمد  گردیدند،سید 
بسمت نائب رئیس هیات مدیره و خانم زهره مرتضی زاده درقه بسمت مدیرعامل 
از  شرکت  اور  تعهد  واسناد  اوراق  وکلیه  گردیدند  انتخاب  دوسال  مدت  برای 
اعضا هیات مدیره  از  امضا هریک  با  جمله چک وسفته وبروات وعقود اسالمی 
تصویب  به   1392 سال  است*ترازنامه  معتبر  شرکت  مهر  با  همراه  تنهایی  به 
و  اصلی  بازرس  ملی0060948302بسمت  بشماره  عظیما  مهدی  رسید*اقایان 
البدل  علی  بازرس  ملی0079994695بسمت  بشماره  جلی  قره  علیرضا  آقای 
های  اگهی  درج  رود جهت  زاینده  *روزنامه  گردیدند  انتخاب  یکسال  مدت  برای 
 شرکت انتخاب گردید م الف 104 ذبیح اله فدایی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک 

زواره 

تغییرات 
اردستان   امید  پویان  ره  شرکت  تغییرات  آگهی  93/1129/33/و  شماره   23476
العاده شرکت  با مسئولیت محدود  به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق 

خدمات ره پویان امید اردستان با مسولیت محدود به شماره ثبت 749وشناسه 
ملی  10861843776 مورخه 1393/2/16 که ذیل نامه شماره 1393/2/16-1/102 

شرکت به این اداره ارسال شده است و نیز تائیدیه نام درخواستی از اداره کل 
ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری با کد 139311302099000012 تصمیماتی 
اتخاذ و تغییراتی به شرح زیر در شرکت به عمل آمده است : 1- آدرس اصلی 
نماز  میدان   – )ره(  امام خمینی  خیابان   – اردستان  یعنی  قبلی  نشانی  از  شرکت 
پالک  کوچه سرور –  خ قیام –  کد پستی 8381865844 به نشانی اردستان –   –
14 کد پستی 8381643811 تغییر یافته و به این شرح ماده 3 اساسنامه اصالح 
نرم  و  سایت  نویسی  برنامه  و  طراحی  خدمات   (( موضوع شرکت  به   -2  . شد 
ماده  و  گردید  اضافه   )) کامپیوتری  افزار  و سخت  افزار  نرم  امور  کلیه  و  افزار 
نام  و  حذف  شرکت  نام  ابتدای  از  خدمات  کلیه   -3  . شد  اصالح  اساسنامه   2
شرکت به صورت ))ره پویان امید اردستان (( تغییر یافت و ماده یک اساسنامه 
 به شرح فوق اصالح شد. م الف 99 خیر اله عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک

 اردستان 

ابالغ اجرائیه 

 : پرونده  بایگانی  ره  شما    9004002132000030/1  : پرونده  شماره   23472
مجتبی  آقای  به  بدینوسیله   139305102132000031 ابالغیه  شماره   9000030
اردستان  از  564 صادره  شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  آبادی  تلک  سلطانیان 
ساکن روستانی تلک آباد و محمود سلطانیان تلک آبادی فرزند محمد شناسنامه 
آبادی  تلک  زهرا سلطانیان  و  آباد  تلک  اردستان ساکن روستای  از  21 صادره 
ابالغ  آباد  اردستان ساکن روستای تلک  از  فرزند محمد شناسنامه 642 صادره 
می شود که بانک ملی شعبه اردستان به استناد سند رهنی شماره 77991 دفتر 
به  اجرائی  پرونده  و  نموده  اجرائیه صادر  علیه شما  مقررات  طبق  اردستان   51
کالسه 4/1680 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور محل اقامت شما 
آئین   18 ماده  طبق  بستانکار  تقاضای  به  لذا  نشده  شناخته  سند  متن  شرح  به 
االنتشار  نامه های کثیر  از روز  اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی  اجرا مفاد  نامه  
که  آگهی  این  تاریخ  از  روز  ده  مدت  ظرف  چنانچه  و  شود  می  آگهی  محلی 
مورد  ننمایید.  اقدام  بدهی خود  پرداخت  به  نسبت  گردد  ابالغ محسوب می  روز 
از طریق  ارزیابی  از  بستانکار پس  تقاضای  با  فوق  در سند رهنی  مندرج  وثیقه 
استیفا  دولتی  حقوق   و  بستانکار  طلب  آن  فروش  حاصل  از  و  فروخته  مزایده 
رسمی اسناد  اجرای  واحد  مسئول  عصاری  اله  خیر   111 الف  م   . شد   خواهد 

 اردستان 

تاسیس شرکت 

یاران  سازی  پالستیک  شرکت  تاسیس  آگهی  و    /  93/1279/33 23473شماره 
عمر اطلس )با مسئولیت محدود( خالصه تقاضانامه و شرکت نامه و اساسنامه 
یاران  سازی  پالستیک  شرکت  موسس  عمومی  هیات  جلسه  صورت  مفاد  و 
شماره  با  که   14004072524 ملی  شناسه  به  محدود  مسئولیت  با  اطلس  عمر 
 1393/3/4 تاریخ  در  و  ثبت رسیده  به  اداره  این  در   1393/2/30 تاریخ  در   862
اطالع عمومی در روزنامه رسمی  برای  تکمیل شده  ثبت  امضاهای ذیل  از حیث 
شرکت  اسانامه   -1 شود:  می  آگهی   ذیل  شرح  به  رود  زاینده  روزنامه  نیز  و 
و  امضاء  نامه شرکت  و شرکت  نامه  اظهار  و  تبصره   1 و  ماده   27 بر  مشتمل 
این مقدمه  که ثبت فعالیتهای زیر به  با  . 2- موضوع شرکت  به تصویب رسید 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد – تولید و تهیه و توزیع کلیه قطعات 
( طبق سفارشات  و  بادی و غیره   ، تزریقی   ( و مصنوعات پالستیکی مختلف 

های  اندازه  با  همراه  مختلف  های  کار  جهت  نایلکس  و  کشاورزی  نایلون  انواع 
الزم  مجوزهای  اخذ  از  پس   ، شرکت  موضوع  با  متفاوت  امور  کلیه  و  متفاوت 
نامحدود. 4- مرکز  به مدت  تاریخ ثبت  از  . 3- مدت شرکت:  از مراجع ذیصالح 
اصلی  شرکت: اردستان – شهرک صنعتی – کوچه دوم – کد پستی 8381797311 
موسسین   -6 ندارد  نقدی  غیر  و  نقدی  ریال  میلیون  یک   : 5- سرمایه شرکت   .
و   1189356872 ملی  کد  با  غالمرضا  فرزند   جونیان  اله  روح  آقای   : شرکت 
اولین   -7  ،  1189923319 ملی  کد  با  محمد  فرزند  اردستانی  قنبری  هاجر  خانم 
و  مدیره   هیات  رئیس  سمت  به  اردستانی  قنبری  هاجر  خانم   : شرکت  مدیران 
انتخاب  نامحدود  مدت  برای  عامل شرکت  مدیر  به سمت  جونیان  اله  روح  آقای 
شدند . 8- دارندگان حق امضا :  کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل 

با  با امضای مدیر عامل همراه  اوراق عادی واداری هم  با مهر شرکت و  همراه 
شهرک   – اردستان  نشانی  به   : شرکت  شعبه   -9 باشد.  می  معتبر  شرکت  مهر 
خانم  مدیریت  به    8381794851 پستی  کد   – موتور  کارخانه  جنب   – صنعتی 
 هاجر قنبری اردستانی . م الف: 97 خیراله عصاری – رئیس ثبت اسناد و امالک

 اردستان  

مزایده 
23482 شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده 
اجرایی 5962/92 ش نه له خانم شهناز خلیلی نجمی علیه حسین علی عنوانی به 
آدرس اصفهان خ امام خمینی جاده بابوکان کوچه شهید شکر اله ابراهیمی انتهای 
کوچه گلستان درب سبز بابت مبلغ محکوم به هزینه های اجرایی جمعا به مبلغ 
85520000 ریال به منظور فروش اموال توقیفی محکوم علیه به شرح 1- ماشین 
لباسشویی پاکشومان 7 کیلیویی مدلPAK 80134 tمستعمل یک دستگاه به قیمت 
500000 ریال 2- فریزر 7 کشویی جنرال استیل مستعمل یک دستگاه به قیمت 
 765FVA مدل  ORI08 1500000 ریال 3- کامپیوتر شامل مانیتور 4 اینچ مارک
و کیس مارک PASCN قدیمی و و از رده خارج یک سیستم به قیمت 400000 
مبلغ  به  دادگستری  رسمی  کارشناس  نظر  طبق  ردیف  سه  کل  جمعا  که  ریال 
3400000 ریال ارزیابی شده است در مورخ 93/4/29 در ساعت 11- 12 صبح 
در محل اجرا احکام واقع در خیابان حاج رحیم ارباب روبروی مدرسه نیلی پور 
مجتمع شوراها در جلسه مزایده ای برگزار می شود طالبین شرکت در مزایده می 
توانند با واریز 10 درصد مبلغ کارشناسی به شماره حساب 2171350205001 
اموال مو.رد مزایده  از  از مزایده  قبل  ارائه فیش 5 روز  بانک ملی دادگستری و 
برنده  نمایند  را  پیشنهاد  مبلغ  باالترین  که  اشخاصی  یا  شخص  نمایند  بازدید 
مزایده خواهند بود الزم به ذکر است طبق اظهارات خواهان اموال در آدرس پشت 
کوچه امام زاده سمت چپ منزل بعد از پالک 1 درب سفید   – کتابخانه مجلسی 
رنگ بزرگ روبروی منزل صافی قرار دارد . م الف 5434  اجرای احکام شعبه یک 

شورای حل اختالف اصفهان

مزایده 
خصوص  در  اصفهان  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای  سوم  شعبه   23483
پرونده اجرایی 3468/92 ش ج سوم  له آقای مهرداد خوشکام و توران نمازی  
های  هزینه  به  محکوم  بابت  المکان  مجهول  آدرس  به  پور  عباسی  علیه صغری 
محکوم  توقیفی  اموال  فروش  منظور  به  ریال   18393708 مبلغ  به  جمعا  اجرایی 
شماره  به   1378 مدل  رنگ  سفید  سپند  ریو  سواری  دستگاه  یک  شرح  به  علیه 

شاسی پارسی خودرو  XPSX 68 E 8-9427 به شماره انتظامی 539م 12 ایران 
43 که با توجه به نوع مدل خودرو و در نظر گرفتن فرسودگی و وضعیت فعلی 
اتاق خودرو که از قسمت جلو شامل سپر و گلگیر جلو ودرب موتور چراغ 
های جلو و جلوی پنجره و رادیاتور و سینی شاسی  جلو راست و چپ و 
دیده و کار کرد موتور و گیر بکس و  اثر تصادف خسارت  سینی جلو در 
با توجه  بازار خودرو  استهالک و وضعیت موجود الستیک ها و هم چنین 
به نظر کارشناسی رسمی دادگستری به مبلغ 23000000 ریال ارزیابی شده 
در مورخ 93/4/24 در ساعت 10- 9 صبح در محل اجرای احکام واقع در 
خیابان حاج رحیم ارباب روبروی مدرسه نیلی پور مجتمع شوراها در جلسه 
واریز  با  توانند  می  مزایده  در  شرکت  طالبین  شود  می  برگزار  ای  مزایده 
بانک ملی  10 درصد مبلغ کارشناسی به شماره حساب 2171350205001 
دادگستری و ارائه فیش 5 روز قبل از مزایده از اموال مو.رد مزایده بازدید 
نمایند شخص یا اشخاصی که باالترین مبلغ پیشنهاد را نمایند برنده مزایده 
اختالف حل  شعبه سوم شورای  احکام  اجرای    5435 الف  م  بود.   خواهند 

 اصفهان 

مزایده 

23484 شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص 
پرونده اجرایی 401/93 ش ج دوم  له خانم الهام مردانی   علیه محمد حسن 
محقق کرونی به آدرس اصفهان خیابان سروش کوچه مرغاب کوچه سعادت 

بن بسن سعادت پالک 95  بابت محکوم به هزینه های اجرایی جمعا به مبلغ 
3254960000  ریال به منظور فروش اموال توقیفی محکوم علیه به شرح خودروی 
سواری پراید مدل 1386 به شماره انتظامی 385ج 58 ایران 53 سفید رنگ ظرفیت 4 
نفر تعداد محور2 و نوع سوخت بنزین تعداد چرخ 4 عدد به شماره موتور خودروی 
M 13/1936050 شماره شاسی s 1412286326408  وضعیت موتور مستعمل و 
وضعیت اتاق مستعمل و قابلیت شماره گذاری برابر  دستورالعمل شماره گذاری 
راهور ناجا و با توجه به وضعیت ظاهری گلگیر جلو چپ و زیر ابروی چراغ خط 
عقب راست زدگی دارد و پوسته سپر عقب شکسته و خودرو نیاز به چهار حلقه 
الستیک و یک دستگاه باطری و یک بیمه نامه دارد و موتور خاموش بوده ) در 
حین بازدید کارشناس ( و طبق نظر کارشناسی رسمی دادگستری ارزش پایه 
102000000  ریال معادل ده میلیون و دویست هزار تومان  ارزیابی شده است در 
مورخ 93/4/29 در ساعت 10- 9 صبح در محل اجرای احکام واقع در خیابان حاج 
رحیم ارباب روبروی مدرسه نیلی پور مجتمع شوراها در جلسه مزایده ای برگزار 
می شود طالبین شرکت در مزایده می توانند با واریز 10 درصد مبلغ کارشناسی 
به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی دادگستری و ارائه فیش 5 روز قبل 
از مزایده از اموال مو.رد مزایده بازدید نمایند شخص یا اشخاصی که باالترین 
احکام  اجرای    5436 الف  م  بود.  خواهند  مزایده  برنده  نمایند  را  پیشنهاد   مبلغ 

شعبه دوم شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرائی
23485 کالسه : 92-1388 به موجب رای شماره 1603 تاریخ 92/10/30 حوزه 
8 شورای حل اختالف اصفهان قطعیت یافته است که محکوم علیه حسین محمدی 
عبده وند  بنشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ سیزده میلیون  
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 104000 ریال بابت هزینه دادرسی وهزینه نشر 
آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 
رسید چک شماره 315666 بتاریخ 92/4/15 تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له 
و پرداخت نیم عشر حق االجرا  در حق اجرای احکام محکوم له اسماعیل حقیقی 
با وکالت بنت الهدی کیان ارثی نشانی : اصفهان – چهارراه توحید ساختمان 
بهسامان ط فوقانی بانک ملت  ط اول واحد 3. ماده 34 قانون اجرا ی 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 5424 مجتمع شعبه هشتم شورای حل اختالف

 اصفهان  

اخطار اجرائی

23489 کالسه : 89-534 به موجب رای شماره 1142 تاریخ 89/12/17 حوزه 
39 شورای حل اختالف اصفهان قطعیت یافته است که محکوم علیه مسعود یار 
احمدی و فتح علی یار احمدی  و هدی سلطانی   بنشانی مجهول المکان محکوم 
است به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ نود هزار ریال هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ دادخواست 88/4/30 بانضمام پرداخت در حق محکوم له و نیم 
عشر حق االجرا  در حق محکوم له حمید رضا یدالهی بنشانی اصفهان بازار 
بزرگ کوچه باغ قلندری ها – نبش پاساژ علوی  پخش رها . ماده 34 قانون 
اجرا ی 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 5427 شعبه 39 حقوقی 

اصفهان



اخبار کوتاهیادداشت

 راه  اندازی مدرسه والیبال 
در آران و بیدگل 

اب��وذر فردنژاد ریی��س اداره ورزش 
و  آران  شهرس��تان  ن��ان  جوا و 
بیدگل با بی��ان این مطل��ب اظهار 
داش��ت:مجوز این مدرس��ه والیبال 
توس��ط فدراس��یون ص��ادر ش��ده 
و از امکان��ات مجموع��ه ورزش��ی 
م��ادر شهرس��تان آران و بی��دگل 
 ب��رای راه ان��دازی آن اس��تفاده 

می شود. 
وی افزود:فدراس��یون والیبال در نظر دارد برای مناطقی از کش��ور 
که لیگ و باش��گاه ها فعالیت ندارند، با ایجاد ای��ن مجوزها برخی از 
اهداف خ��ود مانند اس��تعدادیابی،آموزش و نخبه پ��روری را دنبال 
کن��د وایجاد این مج��وز زمین��ه را به گون��ه ای فراه��م می کند که 
درص��ورت نیاز به کش��ف اس��تعداد در زمینه والیبال، فدراس��یون 
در اس��تان ها به نماین��دگان خود در مدارس��ی که مج��وز فعالیت 
 دارند، مراجع��ه کرده و از می��ان منتخبین این م��دارس، افرادی را 

برگزیند.
وی بی��ان کرد:با توج��ه ب��ه فعالیت م��دارس زیرنظر فدراس��یون 
والیب��ال و بازدی��د فصلی نماین��دگان فدراس��یون از م��دارس در 
 صورت رعای��ت اصول، ای��ن کار اق��دام و گامی موثر ب��رای والیبال 

شهرستان است.
فردنژاد خاطرنشان کرد: در شهرس��تان آران و بیدگل استعدادهای 
خوبی در رش��ته والیبال وجود دارد که فعالیت افرادی از این منطقه 
 در تیم باریج اس��انس و تیم های دس��ت ی��ک، نش��ان دهنده این

 موضوع است. 

همایش دوچرخه سواری فالورجان
مهدی مرادی ریی��س اداره ورزش و 
جوانان فالورجان با اشاره به برگزاری 
همایش دوچرخه سواری بزرگداشت 
روز جوان و اعیاد شعبانیه، افزود: این 
همایش با همکاری برخی از ادارات و 
 ب��ا حض��ور 200 نف��ر از جوان��ان

دوچرخه س��وار با عن��وان »رویش  
جوانه های امید« و با شعار پیشگیری 

و مبارزه با مواد مخدر برگزار شد.

 از جوانی جویای نام 
تا ملی پوشی ناکام

امی��د ابراهیمی که پ��س از ۴ فصل 
حضور در سپاهان راه خود را به سمت 
تهران و اس��تقالل کج کرد، روزهای 
تلخ و ش��یرینی را در سپاهان پشت 

سر گذاشته بود.
در تابستان س��ال ۸۹ پس از این که 
امیر قلعه نویی در سال اول حضورش 
در س��پاهان قهرمان لیگ برتر شده 
بود، ش��اهین خیری، هافبک دفاع��ی تیمش را کنار گذاش��ت و به 
سفارش کریم قنبری، دستیار خود هافبک دفاعی گمنام شهرداری 
بندرعباس را به خدمت گرفت. ابراهیمی با س��پاهان قرارداد ۳ ساله 
بس��ت و از همان ابتدای بازی ها، جای خود را ترکیب پر س��تاره آن 

روزهای سپاهان پیدا کرد.
او در تیمی که نصف بیش��تر ترکیب اصلی اش را بازیکنان ملی پوش 
تش��کیل می دادند، فیکس ش��د و خیلی زود جای خ��ود را در بین 

هواداران سپاهان پیدا کرد. 
ابراهیم��ی در فص��ل اول حض��ورش در س��پاهان 2۵ ب��ازی در 
لیگ برتر، ۴ ب��ازی در ج��ام حذفی و ۷ ب��ازی در لی��گ قهرمانان 
 آس��یا انج��ام داد و در مجم��وع دو گل در فص��ل اول حضورش به

 ثمر رساند.
فص��ل دوم حض��ور ابراهیمی در س��پاهان هم��ان فصل��ی بود که 
حسینی به باش��گاه س��پاهان آمد و ش��د آنچه ش��د. ابراهیمی در 
آن س��ال نیز زیر نظ��ر ل��وکا بوناچیچ و زالتک��و کرانچ��ار به خوبی 
درخش��ید و در مجموع با ۴0 بازی و ۶ گل زده در کل فصل، یکی از 
 تاثیرگذارترین بازیکنان تیمش در قهرمانی خاص س��پاهان در آن 

سال بود.
 ش��لیک زیبای ابراهیمی در بازی آن فصل س��پاهان برابر ملوان که 
باعث پیروزی ۴ بر ۳ س��پاهان در انزلی ش��د، باعث ش��د هواداران 

سپاهان به او لقب آر.پی.جی زن را بدهند.
ابراهیمی با وجود این که یک سال دیگر قرارداد داشت، درخواست 
افزایش مبل��غ ق��راردادش را داد و جالب این ک��ه علیرضا رحیمی، 
مدیرعامل وق��ت س��پاهان نه تنه��ا ای��ن درخواس��ت را پذیرفت 
بلکه ب��ه مدت ق��رارداد او اضاف��ه نکرد. فص��ل س��وم ابراهیمی در 
س��پاهان را می ت��وان بهترین فصل حضور او در س��پاهان دانس��ت 
 جای��ی ک��ه ب��ا ۴۴ ب��ازی و ۹ گل از جمل��ه بازیکن��ان تاثیرگذار

 تیمش بود.
 او با س��پاهان قهرمانی در ج��ام حذفی آن فصل را ب��ا پیروزی برابر 

پرسپولیس در ضربات پنالتی جشن گرفت.
ابراهیمی که پس از پایان قراردادش در فصل گذش��ته هم حسابی 
برای س��پاهان ناز کرد و حتی به باشگاه اس��تقالل هم برای مذاکره 
رفت، در نهایت قراردادی میلیاردی با سپاهان بست و بدترین فصل 

خود را آغاز کرد. 
پس��ت ب��ازی او در ط��ول فص��ل، م��دام توس��ط کرانچ��ار 
براهیم��ی  تغیی��ر می ک��رد و بعض��ا آزادی عم��ل ه��م از ا
 گرفت��ه می ش��د؛ ضم��ن ای��ن ک��ه مانن��د فص��ل گذش��ته اش

 آماده نبود.
  ابراهیم��ی در اواخ��ر فص��ل ب��ه هم��راه دو بازیکن دیگ��ر قربانی 
س��وء مدیریت در فدراسیون فوتبال شد و نتوانس��ت در اردوی تیم 
 ملی در آفریقای جنوبی برای آخرین بار توانایی هایش را به کی روش

 نشان دهد.
ابراهیم��ی هرچن��د از س��پاهانی ها ب��ه خاط��ر خ��ط خ��وردن 
 از تیم مل��ی دلخور ب��ود، قطعا این دلی��ل اصلی اش ب��رای جدایی

 نبوده است. 
ش��اید قرارداد یک میلی��اد و ۴00 میلیون��ی با اس��تقالل برای دو 
فص��ل و دریاف��ت نیم��ی از ای��ن مبل��غ قب��ل از ش��روع فص��ل، 
 ب��زرگ تری��ن دلی��ل او ب��رای پیوس��تن ب��ه اس��تقالل ب��وده

 است.

عزم پوالدین در سپاهان دیده 
نمی شود

سپاهان نتوانس��ته تا به اینجای فصل نقل و انتقاالت 
عملکرد مطلوبی داش��ته باش��د. تیم فوتبال سپاهان 
که در فصل گذش��ته عالوه بر حذف از لیگ قهرمانان 
آسیا و جام حذفی عنوانی بهتر از چهارمی لیگ کسب 
نکرد، برای این فصل عزم خود را جزم کرده بود تا بتواند 
با بس��تن تیمی قدرتمند انتظارات ه��واداران خود را 

برطرف کند.
س��پاهان به همین منظور با رس��ول نویدکیا و پوریا 
غفوری به توافق رسید و این مژده را به هوادارانش داد 
که قصد دارد حضوری قدرتمند در فصل نقل و انتقاالت 
داشته باشد، اما گویا اتفاقات تلخ فصل گذشته برای این 

تیم به صورت مجدد در حال تکرار شدن است.
پوریا غفوری که با سپاهان قرارداد بسته بود، با باشگاه 
نفت تهران دچار اختالفاتی شده و مشخص نیست که 
برای فصل آینده بتواند برای سپاهان بازی کند.یکی 
دیگر از گزینه های مدنظر کرانچار، رضا نوروزی مهاجم 
خوب و گلزن تیم نفت تهران بود که این بازیکن نیز در 
تور علی دایی افتاد و راهی پرسپولیس شد. باید در ادامه 
به امید ابراهیمی هافبک مقتدر تیم فوتبال س��پاهان 
اش��اره کنیم که یکی از بهترین های ایران بود، اما این 
بازیکن هم از سپاهان جدا شد و برای فصل آینده جای 
خالی وی به شدت احساس خواهد شد. عالوه بر امید 
ابراهیمی، محمد غالمی هم از سپاهان جدا شد و این 
تیم باید به فکر گرفتن یک مهاجم خوب برای جانشینی 
وی باشد. موفقیتی که سپاهان تاکنون داشته این بوده 
که موفق شد با بازیکنان خودش مانند عقیلی، شهاب 
گردان و علی احمدی به توافق برسد و برای فصل آینده 

نیز این بازیکنان را در اختیار داشته باشد. 
این اتفاق��ات در ش��رایطی رخ می دهد ک��ه از اردوی 
تیم های رقیب استقالل و پرس��پولیس هر روز اخبار 
جدیدی پیرامون بستن قرارداد با بازیکنان مطرح لیگ 
شنیده می شود و این موضوع می تواند برای فصل آینده 
سپاهان خطرساز باشد، چراکه نیمی از راه قهرمانی در 
فصل نقل و انتقاالت طی می شود.سپاهان در صورتی 
که قصد داشته باشد اتفاقات فصل گذشته برایش رخ 
ندهد، باید در خور نامش اقدام به جذب بازیکن کند در 
غیر این صورت نمی تواند هواداران متعصب خود را در 

صورت عدم نتیجه گیری راضی کند.
 آیا کیسه  پراز پول تیم های پایتخت به سپاهان امان 

می دهد؟

زاویه

6
اعزام رکابزنان کوثر اصفهان به گرگان 

تیم دوچرخه سواری باش��گاه کوثر اصفهان به نمایندگی اصفهان جهت شرکت دراولین 
مرحله مسابقات لیگ دسته یک باشگاه های کورسی آقایان عازم شهرستان گرگان شد. این 

رقابت ها از پنج شنبه گذشته به مدت ۵ روز درشهرستان گرگان برگزار می شود.

رییس هیات قایقرانی استان اصفهان گفت: متاسفانه در حال از 
دست دادن تمام استعدادهای قایقرانی بزرگ اصفهان هستیم 
زیرا بخش عمده ای از تیم ملی قایقرانی ایران از ورزش��کاران 
اصفهانی هستند و خشکی زاینده رود سبب تعطیلی تمرینات 
شده است. سلمان قاضی عس��گر درباره وضعیت کنونی هیات 
قایقرانی استان اصفهان اظهار کرد: متاسفانه به دلیل این که 
امس��ال هیچ گونه منبع آبی در اختیار هیات قرار داده نشده، 

هیات نتوانسته به برنامه ریزی های خود عمل کند.
وی تصریح کرد: در س��ال گذش��ته اداره کل ورزش و جوانان، 
یک اس��تخر را در اختیار هیات قایقرانی ق��رار داده بود که آن 
را هم به مزایده گذاش��تند و یک بخش خصوصی آن را برنده 
ش��د و در اختیار گرفت. رییس هیات قایقران��ی اصفهان بیان 
کرد: عزیزانی که سال گذش��ته با زحمات فراوانی استعاد یابی 
و جذب شدند، این روزها در  حال از دست رفتن هستند، زیرا 
رودخانه زاینده رود خشک شده و ما هم دستمان از منابع آبی 

کوتاه است.
وی بیان ک��رد: با این رون��دی که پیش رو ب��وده، ما یک فصل 
طالیی را از دست می دهیم و مجبور هستیم همه این بازیکنان 
جذب ش��ده را به ورزش های دیگر معرفی کنیم  که این اصال 

انصاف نیست.
قاضی عسگر افزود: مش��کل پیش روی ما فقط نبود آب است، 

اگر هیات از نظر مالی بودجه مناسبی داشت، به شهرستان های 
اطراف می رفتیم و تمرین می کردیم ام��ا تا کنون بودجه ای از 
اداره کل به هیات داده نشده اس��ت. وی تصریح کرد: در حال 
حاضر فقط اداره کل یک سانس استخر، روز جمعه  را به بانوان 
اختصاص داده در حالی که ۴00 الی ۵00 میلیون تومان این 
استخر به اجاره رفته و باید حداقل هفته ای ۶  سانس در اختیار 

هیات قایقرانی قرار بگیرد.
رییس هیات قایقرانی اس��تان اصفهان اظهار کرد: ماه گذشته 
همین قایقرانان را به عنوان تیم مهمان به فرانس��ه فرستادیم 
و آنها توانس��تند در کاپ اروپا جایگاه س��وم را کسب کنند که 
توجه همه فدراسیون ها مخصوصا فرانسه و انگلستان را به خود 
جلب کردند. وی بیان کرد: دایم در ح��ال رفت و آمد در اداره 
کل ورزش و جوانان هستیم، اما هنوز به نتیجه ای نرسیده ایم 
و جدای از آن، مشکل فدراسیون را نیز داریم. زیرا فدراسیون 
قایقرانی حدودا ۳ سال است بدون رییس مانده و هر روز با یک 
سرپرست مواجه هس��تیم. قاضی عس��گر گفت: امیدواریم در 
مسابقات آسیایی پیش رو که حدود 2 ماه آینده در کره برگزار 
می شود، قایقرانان ایران بتوانند مقام های باالیی و افتخاراتی را 

برای ایران کسب کنند.
وی اف��زود: در ح��ال رایزنی ب��ا ادارات خصوصی هس��تیم و 
امیدواریم از کانالی بتوانیم جلوی توقف قایقرانی را در اصفهان 

بگیریم، زی��را تضعیف قایقرانی اصفه��ان، تضعیف کل ورزش 
قایقرانی در ایران است.

نگراني ازمعرفي نشدن نسل جدید قایقرانان
عضو هیات رییسه قایقرانی استان اصفهان با اشاره به خشکی 
و عدم جریان زاینده رودگفت: خشکی زاینده رود و عدم 
جریان دایم��ی این رودخانه در شهر اصفه��ان به بدنه اصلی 
تیم ملی قایقرانی که ازقایقرانان اصفهان��ی تشکیل شده اند، 

ضربه می زند.
اصغر آذربایجانی با اشاره به شرایط هی��ات قایقرانی استان 
اصفه��ان و مشکالت آن از خشکیزاینده رود اظه��ار داشت: 
استان اصفهان در سال های گذشته یکی از استان های مطرح 
در رشته قایقرانی به شمار می رفتهو در طول سالیان گذشته 
بسیاری از ملی پوشان ایران در رشته ه��ای آب ه��ای آرام و 
کانوپولو از ورزشکاران اصفهان��ی ب��وده ان��د. وی افزود: 100 
درصد تیم ملی بانوان کانوپولوی ایران به هم��راه سرمربی و 
مربیان آن و همچنین ستون اصلی تیم ملیکانوپولوی آقایان 
ایران که سرمربی و بازیکنان اصلی آن هستند نیز از ورزشکاران 

اصفهانی بوده اند.
عضو هیات رییسه هی��ات قایقرانی استان اصفهان با اشاره به 
خشکی رودخانه زاینده رود و تاثیر آن بر ورزش قایقرانی استان 
بیان داشت: از زمانی که رودخانه زاینده رود خشک شده، این 
 مسال��ه مشکالت بسیاری برای ما فراه��م کرده و این هی��ات 
نمی تواند آن گونه که باید استعدادهای استان را پرورش دهد 
و همین مساله نگرانی هایی بابت معرفی نسل جدید برای تیم 

ملی قایقرانی کشور به وجود آورده است.
وی بیان داشت: اگرچه هیات رییسه هیات تالش داشت که با 
توجه به خشکی زاینده رود، در زمینه تمرینات بازیکنان خود

از شه��ر اصفه��ان تمرکز زدایی کند، با توجه به نبود بودجه، 
این مسال��ه امکان پذیر نیست و در حال حاضر با توجه به 
نقشرودخانه در پرورش استعداده��ا و عدم پایداری جریان 
رودخانه زاینده رود، امکان معرفی نسلی جدید به قایقرانی 

کشور وجود ندارد.
آذربایجانی اضافه کرد: با توجه به ای��ن ک��ه قایقرانی بعد از 
دوومیدانی پرمدال ترین ورزش در المپیک به شمار می رود و 
۵۴مدال المپیکی بین ورزشکاران این رشته تقسیم می شود، 

مسؤوالن باید توجه ویژه ای به آن از خود نشان دهند و کاری
کنند که ما بتوانیم از این پتانسیل در اصفه��ان استفاده کنیم 
چراکه در صورت  ادامه خشکی  زاینده رود، از این مسالهمحروم 

خواهیم شد.

نگرانی از معرفی نشدن نسل جدید قایقرانان :

سرایت خشکی زاینده رود  به قایقرانی اصفهان 
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کی روش االغ برزیلی 
هدیه گرفت

رقم قرارداد سه بازیکن 
جدید استقالل فاش شد

 سرمربی تیم ملی در حالی در نشست خبری حاضر شد که قرار نبود در 
پایان تمرین، نشستی برگزار شود.

کارلوس کی روش فقط به احترام خبرنگاران ایرانی، پاسخگوی سواالت 
آنها شد.

 خبرنگار پر سر و ص��دای پرتغالی پس از این که پی��ام کافو را به صورت 
تصویری به ملی پوشان رساند، به سراغ کی روش رفته و ضمن اهدای یک 
االغ عروسکی به وی، این تیم را با تیم ملی آرژانتین مقایسه کرد که در این 

زمان کی روش با خنده به وی گفت: کار آرژانتین تمام است!
 این خبرنگار مدام فری��اد می زد: ایران، حمله حمل��ه! و جالب این که به 
بازیکنان تیم ملی اعالم کرد اگر به تیم مل��ی آرژانتین گل بزنند، به آنها 

جایزه خواهد داد. 
یکی دو خبرنگار خارج��ی در جریان نشست  گذشت��ه کی روش حضور 

داشتند.

پیش از این گفتیم که امید ابراهیمی با ق��راردادی دو ساله و به مبلغ یک 
میلیارد و چهارصد میلیون تومان ب��ه استقالل پیوست. به عبارت دقیق تر 
ابراهیمی قرار است برای ه��ر فصل چیزی ح��دود ۷00 میلیون تومان از 

باشگاه بگیرد.
سجاد شهباززاده هم با مبلغ ۸00  میلیون توم��ان و قراردادی دو  ساله که 
سال دوم منوط به توافق طرفین است، به استقالل پیوسته؛ در واقع مهاجم 
فصل گذشته سایپا با قراردادی یک ساله و رقم ۸00 میلیون تومان آبی پوش 
شد و با این حساب تا ب��ه همی��ن االن او را باید گران تری��ن خرید جدید 

استقاللی ها نامید!
می رسیم ب��ه می��الد فخرالدینی مدافع. گفت��ه می شود ای��ن بازیکن هم 
با ق��راردادی ۷۵0 میلیون تومان��ی و دو ساله به صورت مش��روط )مانند 
شهباززاده( به استقالل پیوسته که در ص��ورت رضایت طرفین برای لیگ 

پانزدهم و سال بعد هم قابل تمدید خواهد بود.

پرداخت پول ملی پوشان

طبق قانون فیفا، ۴ روز قبل از شروع اولین مسابقه تیم ها در جام جهانی، به 
هر بازیکن باید ۷۵0 دالر پرداخت شود. این پولی است که فیفا در اختیار 

فدراسیون ها قرار می دهد تا آن را به بازیکنان تیم ملی بدهند.

واکنش تند ماردونا به سخنان پله

پله چندی پیش اعالم کرده بود لیونل مسی بیشتر شبیه برزیلی ها 
است اما مارادونا در این خصوص گفت: پله چه گفته؟ به او بگویید 

به موزه برگردد. مسی آرژانتینی است. او آرژانتینی تر از من است.

قهرمانی آمریکا خیاالت است

یورگن کلینزم��ن سرمربی تیم ملی آمریک��ا اعالم کرد که فکر 
کردن به قهرمانی آمریکا در جام جهانی 201۴ برزیل واقع بینانه 

نیست.

این توپ شاید یک توپ هفت سنگ باشد 
توپ جادویی کی روش و بازیکنان تیم ملی 

خسرو حیدری را احتماال باید هافب��ک راست تیم ملی دانست 
نه مدافع راست. او بعد از تمرین تی��م ملی رودروی خبرنگاران 
نشست و به س��واالت آنها پاسخ داد؛ تمرین��ی که خسرو در آن 

هافبک راست بازی کرد.
آیا در جام جهانی فیکس بازی می کنی؟

 ما یک هفته اس��ت که در واق��ع داریم تمرین��ات خوبی انجام 
می دهیم. بازی تدارکاتی خوبی داشتی��م. ارنج تیم تا حدودی 
مشخص شده است. امیدوارم هر بازیکنی که بین 11 نفر باشد 

بهترین باشد و بتوانیم بازی اول را خوب انجام دهیم.
ما اول با نیجریه ب��ازی داریم. ای��ن بازی بسیار مه��م است. با 
 عملک��ردی که در ب��ازی ترینی��داد داشتیم، نش��ان دادیم که 
می توانیم تی��م خوب��ی باشیم. پی��روزی روحی��ه بخشی هم 
 داشتیم. امیدوارم بتوانیم مقابل نیجریه موفق باشیم. بعد از آن 
صد درصد با حضور ه��واداران می توانیم ب��ه موفقیت امیدوار 

باشیم.
کارلوس کی روش توپ هایی به شما داده که حروف 
مخففی روی آن نوش�ته شده اس�ت. می توانی توضیح 
بدهی دقیقا این حروف مخفف چه کلماتی اس�ت؟ اصال 

چرا کی روش این کار را کرده است؟
سوال خوبی بود. م��ا هم این ت��وپ را گذاشتی��م روی میز که 
 کنجک��او شوی��د و از ما بپرسی��د. این ت��وپ شای��د یک توپ 

 هفت سن��گ باشد ک��ه در بچگی ب��ا آن ب��ازی م��ی کردیم.
 ک��ی روش به ه��ر بازیکنی این ت��وپ را داده. ی��ادم هست که 
چند سال پی��ش سیموئز ه��م در تیم امی��د این ک��ار را کرد. 
اما ک��ی روش واضح تر توضی��ح داد که چرا بای��د چنین توپی 
پیش ما باش��د. روی هر قسمتش مخفف آن چی��زی را که باید 
به آن توجه  کنی��م، نوشته ش��ده است. ک��ال ۶ قسمت است. 
قسمت اول دلیل حضورمان در برزی��ل، دوم از خودگذشتگی 

اس��ت. یعنی زج��ر کشی��دن را در بازی ح��س کنیم. 
 س��وم احس��اس مسؤولیت اس��ت که بای��د احساس 
مسؤولیت مان باال باشد. چهارمی هدف ماست که واقعا 
هدف مان چیست؟ آمدیم سه بازی کنیم یا نه. به هر 
حال یک سری چیزها را ب��ه هم نشان دهیم. پنجمی 
هم گل است. مخفف چیزهایی که این چند وقته کار 

کرده ایم. هدف ما گ��ل زدن است. آخ��ری هم انرژی 
است و بای��د همه به هم انرژی بدهی��م و تمرکز خودمان 

را حفظ کنیم.
همیشه قبل از چنین تورنمنت های حاشیه در تیم 
ملی زیاد بوده است ولی این بار آرام است. خود بازیکنان 
هم که تیم خوبی تشکیل داده ان�د. درباره فضای اردو و 

روزهای جام جهانی توضیح بدهید.
بعد از صعود به جام جهانی هم��ه مردم خوشحال شدند. ما این 
شور و اشتی��اق را در م��ردم دیدیم. ولی بع��د از آن ۸، ۹ ماهی 
خوب نبودیم واقعا. یعنی همه به این فکر می کردند که به جام 
جهانی رفته ایم و تمام در صورتی که بای��د قوی تر می شدیم. 
استارت ما از اردوی آفریقا بود که حاال آقای کی روش با این که 
۷، ۸ ماه اردویی نداشتیم، بعد از لیگ با خیلی از باشگاه ها سر 
بازیکنان دعوا داشتند. خیلی ه��م اذیت شدند بابت این قضیه. 
ولی خدا را شکر اردوی آفریقا بازیکن��ان بیشتری آمدند و تنها 

نبودند. لژیونره��ا 
را کامل داشتیم تنها اردویی که تیم 

 اردوی اتری��ش بود. آنج��ا هم سه ب��ازی خ��وب داشتیم. تیم 
مونته نگرو از دو تیم دیگر قوی تر بود. بعد از آن به برزیل آمدیم 
و یک بازی خوب جل��وی ترینیداد داشتیم. ای��ن بازی اعتماد 
به نفس زی��ادی داد تا جلوی نیجریه که سب��ک بازی اش مثل 
ترینیداد است، خوب عمل کنیم. شای��د خیلی ها فکر کنند ما 
باید حتما باال برویم اما اینطور نیست. در جام جهانی سطح بازی 
ها باالست. از کوچک ترین اشتباهات تیم ها استفاده می کنند. 

امیدوارم کم اشتباه باشیم و بتوانیم خوب بازی کنیم. 
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تدوین الگوی مصرف آب 
در چهارمحال و بختیاری

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب ش��هری چهارمح��ال و بختیاری 
گفت: باید برنامه ای دقی��ق و نظام مند برای اص��الح الگوی صحیح 

مصرف آب تدوین کرد.
قدرت اهلل بیگلری با اشاره به فرمایش��ات مقام معظم رهبری درباره 
نامگذاری امس��ال با نام "اقتصاد و فرهنگ، با ع��زم ملی و مدیریت 
جهادی" اظهار کرد: توجه به س��بک زندگی صحی��ح اقتصادی در 

جامعه امری ضروری است.
وی با اش��اره به کاهش 20 درصدی میزان بارندگی سال 92 نسبت 
به سال های گذش��ته و کاهش سال های ترس��الی و تداوم سال های 
خشکس��الی افزود: بحران آب مختص به یک فصل از سال نیست و 
تبیین الگوی صحیح مص��رف آب و اصالح فرهنگ مصرفی حاکم بر 

جامعه از برنامه های در دست اقدام این شرکت است.

تدوین سند آمایش سرزمینی
 محیط زیست استان

 ریی��س گ��روه بررس��ی جغرافیایی و سیس��تم پش��تیبانی مناطق 
حفاظت شده کشور گفت: برای کاهش بحران های زیست محیطی، 
تهیه سند آمایش سرزمین و ارزیابی توان اکولوژیکی محیط زیست 
ضروری است. علی بالی اظهار کرد: بهره برداری غیراصولی از آب های 
س��طحی و زیرزمینی، تغییر کارب��ری اراضی کش��اورزی، افزایش 
آالینده های شهری و روستایی، تغییرات پوشش گیاهی در زاگرس 

مرکزی را به دنبال داشته است.

اجرای طرح گرده افشانی 
در باغ ها و مزارع استان

معاون بهبود تولیدات دام اداره کل جهاد کش��اورزی چهار محال و 
 بختیاری گفت: طرح گرده افشانی با زنبور عسل در ۴ هزار هکتار از

باغ ها و مزارع چهار محال و بختیاری اجرا شد.
مهراب فرجی در کارگاه تخصصی پرورش زنبور عسل شهرکرد اظهار 
کرد: این طرح از نیمه اسفند ماه در باغات هلو ، بادام و زردآلو ، مزارع 

گندم ، یونجه وکلزای این استان اجرا شد.

 احیای هنر صنعت جهانی
 »قفل چالشتر«

معاون صنایع دستی چهارمحال و بختیاری گفت : با گذشت 2۵ سال 
از درگذشت استاد نیکزاد چالشتری، هنرصنعت جهانی قفل چالشتر 
در چهارمحال و بختیاری احیا شد. مهران رییسی دهکردی در مراسم 
سالروز درگذشت استاد بزرگ قفل چالشتر اظهار کرد: هنر صنعت 
قفل س��ازی چالش��تر قدمتی ۴00 س��اله دارد و کوچک ترین قفل 
جهان با نام قفل چالشتر در کتاب گینس به ثبت رسیده است. وی با 
اشاره به احیای این هنرصنعت، گفت: هم اکنون هفت کارگاه بزرگ 
تخصصی قفل چالشتر در این استان فعال و این هنر احیا شده است.

اخبار کوتاه 

مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت چهارمحال و بختیاری گفت : شش قطعه پرنده  
در خطر آس��یب در مناطق زیس��ت محیطی چهارمحال و بختیاری شناسایی و 

حفاظت شدند.
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استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد

حمایت از پروژه های کشاورزی 
با پیشرفت باال 

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری از کم��ک به پروژه های 
آبی و پروژه های با پیش��رفت باال در جهاد کشاورزی این 

استان خبر داد.
قاسم سلیمانی دشتکی در مراس��م تجلیل از نمونه های 
بخش کشاورزی این استان اظهار کرد: امام خمینی بعد از 
انقالب اسالمی به منظور ترمیم خرابی ها در 27 خرداد ماه 
حکم تشکیل جهاد سازندگی را صادر کردند. وی افزود: 
با وجود تجاوز دش��من به کش��ور و تحمیل جنگ هشت 
ساله، حرکت جهادی همچنان ادامه داشت و جهادگران 
در جبهه ها وظیفه س��اخت س��نگرها را برعهده گرفتند 
و از این رو از س��وی امام عنوان سنگرس��ازان بی سنگر را 
دریافت کردند. سلیمانی، فلسفه ایجاد جهاد سازندگی را 
تداوم روحیه انقالبی در زمینه سازندگی و ترمیم دانست 
و گفت: از سال گذش��ته روحیه جهادی بیشتر در مردم 

تقویت شده است.
سلیمانی از مدیران و مسؤوالن جهاد خواست که حرکت 
با روحیه جهادی را از قبل از مردم انجام دهند تا مردم از 
این س��ازمان الگو بگیرند. وی از کمک به پروژه های آبی 
و پروژه هایی با پیشرفت س��ریع سازمان جهاد کشاورزی 

خبر داد.
استاندار چهارمحال و بختیاری از مسؤوالن جهاد خواست 
که همه تابع قانون باش��ند و اشکاالت گذش��ته را تکرار 

نکنند و نقطه های پیشرفت را تقویت کنند.

95 درصد کتابخانه های استان 
بخش کودک دارد 

معاون سیاسی امنیتی اس��تاندار چهارمحال و بختیاری، 
گفت: 9۵ درص��د کتابخانه های عمومی اس��تان دارای 
بخش کودک اس��ت. خدابخش مرادی در جلسه انجمن 
کتابخانه های عمومی اس��تان، اظهار کرد: دوره کودکی 
دوران شکل گیری رفتار و اخالق انسان و آموزش مطالعه 
به کودکان یکی از مهم ترین مس��ایل در تربیت کودکان 

است که باید مورد توجه قرار گیرد. 
وی با اش��اره ب��ه انتخاب ش��عار س��ال ح��وزه کتاب و 
کتاب خوانی، تصریح کرد: یکی از راه های پیشرفت جامعه 
افزایش اطالعات و درجه علمی مردم است که این کار از 
طریق فرهنگ سازی کتاب و کتابخوانی محقق می شود.

مردم را باید تشویق به مطالعه کنیم. یکی از راه های ایجاد 
انگیزه کتابخوانی، رواج کتابخوانی در بین کارمندان است.

مدیر کل اطالعات چهارمحال و بختیاری گفت: پرونده اختالس 
کنندگان در چهارمحال و بختیاری در دست برسی است.

 مهدی قدیان��ی اظهار داش��ت: تامی��ن امنیت نظ��ام و مردم 
مهم ترین وظیفه سازمان اطالعات است.

وی با اشاره به این که در راستای تامین امنیت اقدامات بسیار 
موثری در این استان صورت گرفته است، تصریح کرد: ما همه 
کارهایمان را با توکل به خدا انجام می دهیم و اطمینان داریم 
چنانچ��ه در همین چهارچوب به کار خ��ود ادامه دهیم، موفق 
خواهیم شد. مدیر کل اطالعات چهار محال و بختیاری یکی از 
کارهای اساسی سازمان اطالعات را تالش برای حفظ انسجام 
ملی دانست و یادآور شد: سازمان اطالعات توجه خاصی برای 
صیانت از سرمایه های کشوری دارد. وی ادامه داد: این سازمان 
برای انس��جام به طور ج��دی وارد می ش��ود و اقدامات الزم را 
انجام می دهد. این مقام مسؤول بیان داشت: سازمان اطالعات 
 این اس��تان تعامل خوبی را با اعضای ش��ورای تامین استان و 

شهرستان ها دارد.
وی اذعان داش��ت: قبل از ش��روع هر انتخاباتی تمام اقدامات 
 الزم در خصوص برگزاری تامین امنیت در این اس��تان برگزار 
 می ش��ود. قدیانی  با تاکید بر این که اقدامات��ی را که ما انجام

 می دهیم در راس��تای حفاظت و صیانت از منافع ملی اس��ت، 
اظهار داش��ت: جلوگیری از حیف و میل ام��وال عمومی یکی 

ازاقداماتی است که در راستای حفاظت و صیانت از منافع ملی 
صورت می گیرد.

مدیر کل اطالعات چهار محال و بختیاری گفت: در چند سال 
اخیر میلیارد ها تومان پول به بیت المال برگردانده شده است.

وی تصریح کرد: اف��رادی را که در این اس��تان اختالس کرده 
بودند،توانستیم شناسایی کنیم و پرونده آن ها در حال بررسی 
اس��ت. مهدی قدیانی بیان داش��ت: مبارزه با مفاس��د اخالقی 
همیش��ه در تداوم کار ما خواهد بود. مهدی قدیانی با اشاره به 
سیاس��ت تفرقه بینداز و حکومت کن دش��منان نظام، بر لزوم 
تالش در راستای رفع اختالف قومی و قبیله ای در کشور تاکید 
کرد و گف��ت: تالش برای حفظ انس��جام مل��ی از اولویت های 
کاری اطالعات است. وی به بیان شرح وظایف و دستاوردهای 
30 ساله وزارت اطالعات در کشور و استان پرداخت و تصریح 
کرد: قانون تشکیل وزارت اطالعات در مردادماه سال 1362 به 
تصویب رسید و سپس  با تالش ها و بسترسازی های مطلوب در 
مهر ماه 1363 و بعد از گذشت یک سال به شکل رسمی فعالیت 

خود را در سطح کشور و استان ها آغاز کرد.
به گفته این مسؤول، این وزارت خانه به منظور کسب اطالعات 
امنیتی و اطالعات خارجی و حفاظت اطالعات و ضد جاسوسی 
و به دست آوردن آگاهی های الزم از  وضعیت دشمنان داخلی و 
خارجی برای پیشگیری و مقابله با توطئه های آنان علیه انقالب 

و نظام جمهوری اسالمی ایران تشکیل شده است.
وی به تش��ریح قان��ون تاس��یس وزارت اطالع��ات پرداخت و 
خاطرنش��ان کرد: کس��ب و جمع آوری اخبار و تولید، تجزیه، 
تحلیل و طبقه بن��دی اطالعات م��ورد نیاز در ابع��اد داخلی و 
خارجی و کش��ف توطئه ها و فعالیت های براندازی، جاسوسی، 
خرابکاری و اغتشاش علیه اس��تقالل وامنیت و تمامیت ارضی 
کشور و نظام جمهوری اس��المی ایران، بخش مهمی از وظایف 
این وزات خانه در راستای حفظ امنیت ملی محسوب می شود.

مدیر کل اطالعات اس��تان ب��ا بیان ای��ن که اقدامات بس��یار 
گس��ترده ای در راس��تای حفظ امنی��ت ملی ص��ورت گرفته 
اس��ت، به حدیثی از امام علی)ع( در ارتباط ب��ا نقش و جایگاه 
 وزارت اطالع��ات اش��اره و تصری��ح ک��رد: حض��رت علی )ع( 
 می فرمایند: »النعمتان مجهولتان، الصحه و االمان«دو نعمت

 ناش��ناخته اند و تا از دست نروند آش��کار نمی شوند: سالمتی 
و امنیت! 

آرامش و امنی�ت کنونی جامعه حاص�ل فداکاری 
سربازان گمنام امام زمان)عج( است. 

وی افزود: بر همین اس��اس بخش عظیم��ی از تامین امنیت و 
سالمت کنونی در جامعه مرهون خدمات سربازان گمنام امام 
زمان)عج( است. اگر چه اقدامات و فعالیت های نیروهای گمنام 
امام زمان)عج( به صورت مشهود و مستقیم در کشور بازخورد 
ندارد، نیروهای جان بر کف از تمام هستی و امکانات خود برای 
حفظ آرامش و امنیت در کشور و استان گذشته اند و اتفاقات و 
خطرات بسیار بزرگی به وسیله مدیریت و فداکاری این سربازان 
در کش��ور مرتفع می ش��ود که نتیجه آن، این آرامش و امنیت  

وصف ناشندنی است که باید قدرآن به خوبی داشته شود.
مه��دی قدیانی تامین امنی��ت و آرامش برای نظ��ام و مردم را 
مهم ترین وظیف��ه این وزارت خانه دانس��ت و تصریح کرد: این 
مجموعه با توکل بر خدای متعال و بر اساس قوانین تعیین شده 
و سرلوحه کار فرمایشات امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری 
در راستای تامین امنیت، اقدامات موثرو بی نظیری را در سطح 

کشور و استان انجام داده است.
تالش برای حفظ انسجام ملی از اولویت های کاری 

اطالعات است.
وی با تاکی��د بر این ک��ه ای��ن وزارت خانه تا هر زم��ان که در 
چارچوب قان��ون و منویات امام و رهب��ری حرکت کرده موفق 
و سربلند بوده اس��ت، تالش برای حفظ انسجام ملی را یکی از 

اولویت های کاری این مجموعه عنوان کرد.

 مدیر کل اطالعات چهارمحال و بختیاری:

بررسی پرونده اختالس کنندگان در استان

    حفاظت از ۶ پرنده در خطر آسیب و انقراض 
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ابالغ رای 

 23486 شماره دادنامه: 334 بتاریخ 92/3/3 کالسه : 92-1924 مرجع رسیدگی 
: شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان خواهان : هادی میر شمشیری با وکالت 
هاجر قاسمی بنشانی : اصفهان خ امیر کبیر سه راه لیالن مجتمع تجاری امیر کبیر 
سوم  تقاطع  الغدیر  بلوار  ابریشم  شهر  فالورجان  اصفهان  وکیل  نشانی    14 پ 
المکان  : رضا نارکی  به نشانی مجهول  جنب آموزشگاه رانندگی آفتاب خوانده 
خواسته : مطالبه وجه طبق رسید عادی به مبلغ 43755000 ریال به موجب سه 
الوکاله وکیل  حق   – قبیل هزینه دادرسی  از  قانونی  فاکتور مطلق خسارات  فقره 
خسارات تاخیر تادیه از زمان تقدیم داد خواست لغایت اجرای حکم بدوا  با عنایت 
اعالم  ضمن  شورا  محترم  اعضای  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به 
ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید: “رای قاضی شورا در خصوص دعوای هادی میر شمشیری باوکالت 
هاجر قاسمی  بطرفیت رضا نارکی  بخواسته چهل و سه میلیون هفتصد و پنجاه 
و پنج هزار ریال طبق رسید عادی مورخه 92/8/12 و 92/9/2 بانضمام خسارات 
قانونی با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات خواهان و خوانده مبنی بر اینکه 
نیز  دفاعیه  و  الیحه  و  ندارد  جلسه حضور  در  آگهی  نشر  قانونی  ابالغ  علیرغم 
لذا  داده  تشخیص  ثابت  و  وارد  را  مطروحه  دعوای  است شورای  ننموده  تقدیم 
شورا با استناد به مواد 198و515و519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
43755000 ریال بابت اصل خواسته و )صدو ده هزار (110000 ریال بابت هزینه 
تاخیر  و همچنین خسارت  قانونی  تعرفه  مبنای  بر  الوکاله وکیل  دادرسی و حق 
آن  محاسبه  که  وصول  تاریخ  لغایت   92/12/11 نخواسته  تقدیم  تاریخ  از  تادیه 
عهده  بر  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  از سوی  اعالمی  نرخ  اساس  بر 
. رای   اجرای محترم احکام می باشد  در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس 
نظر خواهی در محاکم عمومی  تجدید  قابل  بیست روز  اتمام واخواهی ظرف  از 
 حقوقی اصفهان می باشد . م الف 5423قاضی شعبه هفتم  شورای حل اختالف 

اصفهان 

ابالغ رای 

 23480 شماره دادنامه: 338 بتاریخ 93/3/17 کالسه : 92-1923 مرجع رسیدگی 
: شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان خواهان : هادی میر شمشیری با وکالت 
امیر  تجاری  مجتمع  لیالن  راه  کبیر سه  امیر  خ  اصفهان   : بنشانی  قاسمی  هاجر 
تقاطع  الغدیر  بلوار  ابریشم  شهر  فالورجان  اصفهان  وکیل  نشانی    14 پ  کبیر 

سوم جنب آموزشگاه رانندگی آفتاب خوانده : رضا نارکی  به نشانی مجهول 
المکان خواسته : مطالبه وجه طبق رسید عادی با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
از  با استعانت  نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی 
خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: “رای قاضی شورا 
در خصوص دعوای هادی میر شمشیری باوکالت هاجر قاسمی  بطرفیت رضا 
نارکی  بخواسته مطالبه مبلغ 29930000 ریال طبق رسید عادی چهار فقره فاکتور 
92/9/4 – 92/9/9 – 92/9/12 و 92/9/19  بانضمام خسارات قانونی با عنایت به 
محتویات پرونده و عدم حضور خوانده  علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی  
شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا شورا با استناد به مواد 
198و515و519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
اصل  بابت  ریال   29930000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی 
خواسته و )صدو بیست هزار (120000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل بر مبنای تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی  و همچنین 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم خواسته 92/12/11 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 قابل واخواهی در این شعبه 
محاکم  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  روز  بیست  ظرف  واخواهی  اتمام  از  پس  و 
الف 5422قاضی شعبه هفتم شورای حل  م   . باشد  عمومی حقوقی اصفهان می 

اختالف اصفهان 

ابالغ رأی

23481کالسه : 1428/92ش 8 شماره دادنامه : 1834 بتاریخ 93/2/12  مرجع 
صباغ   عبداله  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  هشتم  شعبه   : رسیدگی 
اصفهان خ مشیر الدوله چهارراه هزار دستان تعمیر کار دیزل تراکت  . خوانده: 
مهدی پاکمنش نشانی مجهول المکان. خواسته: مطالبه مبلغ 20000000 ریال بابت 
یک فقره سفته به شماره 0443234 و کلیه هزینه های قانونی وخسارات تاخیر 
اعضا  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با   : گردشکار   . تادیه 
محترم شورا  ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی 
مبادرت به صدور رأی می نماید: رای قاضی شورا . در خصوص دعوی عبداله 
صباغ  به طرفیت مهدی پاکمنش  به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال وجه 
سفته به شماره خزانه داری کل به ش 0443234)سری ره مورخه 92/1/3 (   به 
انضمام مطلق خسارات قانونی. با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان 
خواسته   وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  که 
دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هر 

گونه تعرض و تکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به 
استناد مواد  309 و 307 قانون تجارت و مواد198 و 519 و 522 و515 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی  و انقالب در امورمدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ )20/000/000 ریال( بابت اصل خواسته و 104000  ریال  و هزینه 
تقدیم  تاریخ  از  تادیه  بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر  نشر آگهی 
دادخواست 92/9/9 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 
از پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز 
پس از نقض مهلت واخوایه قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای عمومی حقوقی 
 اصفهان می باشد . م الف  5432 قاضی  شعبه هشتم  حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان 

ابالغ رأی

23479کالسه : 624/92 شماره دادنامه : 1075 بتاریخ 92/10/21  مرجع رسیدگی 
: شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: محمد حسین قاسم زاده  فرزند 
راست   سمت  آباد  احمد  فلکه  به  نرسیده  سروش  خیابان  اصفهان  نشانی  جعفر 
فرش نیاوران  خوانده: محمد تقی قاسمی فالورجانی  نشانی فالورجان خیابان 
امام جنب مسجد اعظم فرش فروشی قاسمی . خواسته: مطالبه مبلغ 46000000  
 095055 و   92/4/15 بتاریخ   095067 های  به شماره  فقره چک  دو  بابت  ریال 

بتاریخ 92/5/25 بانک ملی ایران  گردشکار : با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
از  استعانت  با  ختم رسیدگی  اعالم  محترم شورا  ضمن  اعضا  نظریه مشورتی 
خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: رای قاضی شورا 
.در خصوص دادخواست محمد حسین قاسم زاده به طرفیت محمد تقی قاسمی 
شماره  به  چک  فقره  دو  وجه  ریال  میلیون  شش  و  چهل  مبلغ  مطالبه  بخواسته 
های 095067 بتاریخ 92/4/15 و 095055 بتاریخ 92/5/25 عهده بانک ملی شعبه 
دادخواست  به  توجه  با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به  فالورجان 
تقدیمی و مالحظه اصول مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده 
و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده / خواندگان به خواهان را 

حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198،519، 522 
قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315،310،309، 307 ،249 قانون تجارت حکم به 
محکومیت خواند / خواندگان  به پرداخت مبلغ چهل و شش میلیون ریال به عنوان 
اصل خواسته و پرداخت یکصد و شانزده هزارریال  بعنوان خسارت دادرسی به 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید لغایت زمان وصول و ایصال 
آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای 
صادره غیابی  و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد 

بود .م الف 5426قاضی شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان 

تحدید حدود اختصاصی
2295  شماره 103/93/149/337 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه و بشماره 
پالک 4809 فرعی از شماره 193- اصلی واقع در طرق جزء بخش 11 که به نام 

محمد زرین نام فرزند علی و غیره در جریان ثبت می باشد که بعلت عدم حضور 
مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید آگهی گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 
15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 9 صبح روز 
93/5/13 در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این اگهی  به کلیه مالکین 
مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی 
در محل بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید ی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد . 
 تاریخ انتشار : 93/3/24  م الف: 13 مجتبی شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک

 نطنز 

اجراییه 

 : پرونده  شماره   9310420351500106  : اجرائیه  شماره    23487
9109980351500436 شماره کالسه:910444 مشخصات محکوم له/ محکوم لهم: 
آسیاب  کوی  نظر شرقی  خیابان  اصفهان   : نشانی  کریم  فرزند  احمد شمشیری 
محکوم  علیه/  محکوم  مشخصات     43 پالک  پژمان  بست  بن   ) زارعی  شهید   (
علیهم: ابوالقاسم نوفلیان فرزند محمود بنشانی اصفهان خیابان مسجد  سید چهار 
سوق علیقلی آقا کوچه تابش پالک 2 محکوم به : بموجب درخواست اجراي حکم 
مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9209970351501186  محکوم علیه 
محکوم است به پرداخت مبلغ چهل و هفت میلیون و یکصد و هشتاد و شش هزار 
ریال  بابت اجاره بهاء از تاریخ 87/6/2 لغایت 90/9/20 و کلیه خسارات دادارسی 
له  محکوم  حق  در  دادرسی  هزینه  ریال   770000 مبلغ  و  الوکاله  حق  جمله   از 
است  مکلف  علیه  است.محکوم  غیابی  صادره  رای  دولی  عشر  نیم  پرداخت   -2
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از 
انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به 
بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف 
واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر 
باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد 
باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی 
و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای 

محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف 5453
مدیر دفتر شعبه پانزدهم  دادگاه عمومي)حقوقي( شهرستان اصفهان

تاسیس 

فاطمه  حضرت  خیریه  موسسه  تاسیس  آگهی  93/1123/33/و   شماره   23475
مدارک  دیگر  و  تقاضانامه  و  اساسنامه  اردستان خالصه  کهنگ  الزهرا روستای 
موسسه خیریه حضرت فاطمه الزهرا روستای کهنگ اردستان که به پیوست نامه 
اداره  این  به   93/2/14  –  2023/1/656 بشماره  اردستان  شهرستان  فرمانداری 
ارسال و با شماره ثبت 43و شناسه ملی 14004050027 در تاریخ 93/2/21 در 
این اداره به ثبت رسیده و مورخ 93/2/27 از حیث امضاهای ذیل تکمیل شده جهت 
اطالع عمومی بشرح زیر آگهی می شود  : 1- نام موسسه حضرت فاطمه الزهرا 
روستای کهنگ اردستان 2- موضوع موسسه : مطابق مواد 2 و 9 اساسنامه کلیه 
فعالیتهای موسسه غیر سیاسی و غیر انتفاعی و غیر دولتی بوده و در موضوع 
نیکو کاری و امور خیریه با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران 
و اساسنامه موسسه فعالیت خواهد نمود در زمینه حمایت مالی در بخشی از امر 
امور  تامین  و  ازدواج  امر  های  بخش  در  و  نیازمند  افراد  و  ها  خانواده  معیشت 
درمانی نیازمندان و تامین نیاز تحصیل دانش آموختگان با جمع آوری نذورات 
و اعانات و هدایا توسط اعضا از افرادی که تمکن مالی دارند در روستا و دیگر 
شهرها طبق ضوابط سازمانهای مردم نهاد قبول وصیت و اعانات از اموال منقول 
و غیر منقول مورث و وارث خیرین برای  موسسه پس از کسب مجوزهای الزم 
 : اصلی  مرکز   -4 ایران  اسالمی  جمهوری  دولت   : تابعیت   -3 ذیربط  مراجع  از 
شاهچراغ  کوچه  اردستان  کهنگ  روستای  اردستان  شهرستان  اصفهان  استان 

پشت مسجد شاهچراغ کد پستی 83861364781 ، 5- اسامی وموسیسن آقایان 
با کد ملی 1189784726 و مجتبی سلمانی کهنگی  غالمعلی نظری فرزند مختار 
فرزند محمد علی با کد ملی 0036132731 و علی نظری کهنگی فرزند عباس علی 
علی  میرزا  فرزند  کهنگی  بنی هاشمی  و سید مصطفی  ملی 1189185725  کد  با 
اکبر با کد ملی 1189749120 و سید عقیل قریشی کهنگی فرزند سید اسداله با کد 
ملی 0450646441  و حسین علی نظری فرزند مختار با کد ملی 1189843285 و 
رضا نظری کهنگی فرزند مختار با کد ملی 1189185822 و محمد حسین رنجبر 
کهنگی فرزند نعمت اله با کد ملی 1189784874 و حسین گندمکار کهنگی فرزند 
علی اکبر با کد ملی 1189843242 و علی اکبر گندمکار کهنگی فرزند عباسعلی با 
کد ملی 1189649608 و محمد حسین باقری کهنگی فرزند علی اکبر با کد ملی 
1189770199 و محمد نظری کهنگی فرزند قدرت اله با کد ملی 1189732955 و 
علی  اصغر خالویی فرزند ابراهیم با کد ملی 1189838516 و سید محمد فاطمی 
هاشمی  بنی  علی  سید  و   1189873761 ملی  کد  با  حسین  سید  فرزند  کهنگی 
فرزند  کهنگی  قریشی  و سید جعفر  ملی 1189185911  کد  با  عبداله  فرزند سید 
سید اسداله با کد ملی 0451987403 و علی رضا کوه کن کهنگی فرزند احمد با 
کد ملی 1189870657 و علی نظری فرزند قدرت اله با کد ملی 1189669153 و 
اله نظری کهنگی  جالل نظری فرزند قنبر علی با کد ملی 1189705648 و حجت 
با  اله  فرزند حجت  نظری  ملی 1189741763و غالمرضا  کد  با  فرزند حسینعلی 
کد ملی 1189186888 و سید هاشم قریشی کهنگی فرزند سید رسول با کد ملی 
451987391 و علی محمدنظری فرزند مختار با کد ملی 1189884569 ، 6- تاریخ 
تشکیل و مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 7- اسامی مدیران آقایان غالمعلی 
نظری عضو اصلی هئیت  مدیره بسمت رئیس هئیت مدیره و سید مصطفی بنی 
هاشمی عضو اصلی و بسمت نائب رئیس هئیت مدیره و مجتبی سلمانی عضو اصلی 
و بسمت مدیر عامل و عیل نظری عضو اصلی و بسمت خزانه دار و سید عقیل قریشی 
و علی اصغر خالوئی و محمد حسین باقری بعنوان اعضای اصلی هئیت مدیره و سید 
جعفر قریشی و محمد نظری بعنوان اعضای علی البدل هئیت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب شدند 8- دارندگان حق امضا ء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با 
با امضا  با مهر موسسه و در غیاب خزانه دار  امضای مدیر عامل و خزانه دار توام 
رئیس یا نائب رئیس هئیت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود 9-د بازرسین 
آقایان سید علی طباطبائی بسمت بازرس اصلی و حسین علی نظری بعنوان بازرس علی 
البدل موسسه برای مدت یکسال انتخاب شدند . 10- سرمایه موسسه : مطابق ماده 7 
اساسنامه یکصد میلیون ریال 11- روزنامه ناشر آگهی های موسسه روزنامه زاینده 

رود م الف 96 خیر اله عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 

ابالغ 

، تهدید  اتهام فحاشی  باینکه آقای سید حسام داستار فرزند سید داود به  23488نظر 
، مزاحمت ملکی و جعل عنوان حسب شکایت خانم لیال معینی فرزند محمود از طرف 
این دادیاری  در پرونده کالسه 92/5685/180199/96ک 12تحت تعقیب است و ابالغ 
احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگریده است بدین وسیله در اجرای 
امورکیفری مراتب به  انقالب در  ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه 30 دادیاری دادسرای عمومی 
اصفهان واقع در خیابان آتشگاه دادسرای ناحیه 2 اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام 
خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام 
قانونی معمول خواهد شد. م الف 5457 دفتر دادیارشعبه 30 دادسرای عمومی اصفهان 

 تغییرات 
با  کویر  صنعت  گستر  مهاباد  شرکت  تغییرات  آگهی  93/1592/33/و  شماره   23471
مهاباد  العاده شرکت  فوق  استناد صورت جلسه مجمع عمومی  به  مسئولیت محدود  
مورخه   14004019523 ملی  شناسه  و   860 ثبت  شماره  به  کویر  صنعت  گستر 
به  ایران منطقه اصفهان  نفتی  فراورده های  1393/03/11 و مجوز شرکت ملی پخش 
به شرح زیر در شرکت  تغییراتی  اتخاذ و  شماره 800/6140-1393/3/19 تصمیماتی 
بهره  و  نگهداری  و  خریداری  و  احداث   ( موضوع  که  گردید  مقرر   : است  آمده  بعمل 
برداری و کال فعالیت در جایگاه های سوخت CNG با اخذ مجوزهای الزم از شرکتهای 
(به موضوع  استاندارد  اداره  منجمله  ذیربط  دولتی  ادارات  و سایر  نفت  وزارت  تابعه 
شرکت اضافه شود و به این شرح ماده 2 اساسنامه اصالح گردید . م الف 113 خیر اله 

عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان
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ابوالعیناء و اوالد آدم
ش��خصی بر باالی س��ر ابوالعیناء که جایی را نمی دید، ایستاده بود.

ابوالعیناء یک مرتبه متوجه حضور او شد و پرسید: کیستی؟
 مرد گفت: از اوالد آدم!

ابوالعیناء گفت: مرحبا به تو، خدا تو را طول عمر موهبت کند، چه مرا 
گمان بود که این نسل از روی زمین برافتاده است!

عمر صدساله
شخصی نزد پزشک رفت و درخواس��ت کرد او را معاینه کند و ببیند 
آیا صدسال عمر می کند یا نه. دکتر پس از معاینه پرسید: زن و بچه 
دارید؟گفت: نه دکتر پرسید: مس��افرت و گردش و ورزش را دوست 

دارید؟جواب داد: نه، به هیچ وجه دوست ندارم.
 دکتر بازپرسید: کتاب مفید و خواندنی را دوست دارید؟ جواب داد: 

نه ندارم.
 دکتر عصبانی ش��د و گفت: پس آق��ا همین امروز تش��ریف ببرید و 

بمیرید. عمر صدساله را برای چه می خواهید؟

 مرگ با خبر قبلی
کس��ی در بس��تر احتضار بود. فردی را در هیبت غریبی دید. 
مریض گفت: شما که هستید که بدون خبر سرزده وارد شدید؟

 گفت: من مرگم. س��رزده هم وارد نش��ده ام. بیس��ت س��ال 
 پیش اشتهایت کم ش��د، من بودم که خبرت کردم. سال بعد 
دندان هایت شروع به ریختن کرد، خبر من بود. خوابت کم شد، 
توانت تحلیل رفت و الغر و نحیف شدی. همه این ها خبرهایی 
بود که من برای ورود خود می دادم. شما کوتاهی کردید که تا 

به حال متذکر نشده اید.

فاصله عاقل و ابله
روزی ولتر در مجلس��ی دعوت داش��ت و همین ک��ه گرد میز 
غذاخوری اجتماع کردند، جوان پرگویی در برابر ولتر قرار گرفت 
که از آغاز مجلس همه را از پرگویی و گفته های باطل و بیهوده 
خود خس��ته کرده بود. ولتر از پرگویی این جوان به جان آمده 
بود، ولی نمی دانست چه کند تا دهان آن جوان را ببندد. ناگهان 
جوان از او پرسید: فاصله بین عقل شخص خردمند و عقل آدم 
ابله چه اندازه است؟ ولتر بی درنگ جواب داد: به اندازه میزی 
که میان من و شما است.جوان از این پاسخ شرمنده شد و تا آخر 

مجلس حرفی نزد.

شهر حکایت 

 متاس��فانه بیش��تر م��ردم 
اطالعات کافی درباره  نحوه 
مراقب��ت صحی��ح از دندان 
های خود ندارن��د و رعایت 
بهداشت دهان و دندان را در 
این خالص��ه ک��رده اند که 
مس��واک بزنی��د ،مس��واک 
بزنی��د و مس��واک بزنید. در 
صورتی که مسواک زدن یک بُعد از مقوله  بهداشت دهان و دندان 
است. حتی نحوه  مسواک زدن مهم تراس��ت و کیفیت مسواک 
زدن مهم ترین چیزی است که کمتر بدان توجه می شود. رعایت 
بهداشت دهان و دندان نیازمند داش��تن اطالعات وسیع در این 
زمینه است و این اطالعات وسیع شامل شناخت اجزای مختلف 
و بافت های موثر در سیستم تغذیه ای بدن، تغذیه و نقش آن در 
بهداش��ت دهان و دندان، رابطه صحیح با دندانپزشک خانواده، 
ترمیم به موقع مشکالت به وجود آمده در دهان و دندان؛ از جمله 
پوسیدگی دندان و بیماری های لثه ای و ... است. از جمله عوامل 
موثر در بهداش��ت دهان و دندان، اس��تفاده از نخ دندان است به 
جرات می توان گفت که 90 درصد مردم از آن استفاده نمی کنند 
و بیش از نص��ف افرادی که از نخ دندان اس��تفاده م��ی کنند، از 
اس��تفاده صحیح از آن بی خبر هس��تند.لذا الزم است که درباره  
روش اس��تفاده ی صحیح از نخ دندان، توضیح��ات کاملی را به 

همراه تصاویر مربوط به هر قسمت برای شما بیان کنیم:
 1- از یک نخ دندان مناس��ب که در داروخانه ها ب��ه وفور یافت

 می شود، یک تکه به اندازه ی 25-20 سانتیمتر ببرید.

 

2- دو س��ر نخ دندان را به یکدیگر گره بزنید تا حلقه ای تشکیل 
شود که این حلقه  نخ به درستی بین انگشتان دو دست قرار گیرد 

و تسلط کافی به نخ دندان داشته باشید.
همانطور ک��ه در تصویر می بینی��د، حلقه  نخ دن��دان را در الی 
انگشتان دست طوری بگیرید که انگش��تان شست و سبابه آزاد 
باشد. بزرگ و کوچک بودن حلقه تسلط شما را به نخ دندان کمتر 

می کند، لذا بعد از مدتی اس��تفاده، مقدار)ط��ول( نخ دندانی را 
که باید ببرید تا مناسب اندازه  انگشتان دستتان باشد، به دست 

خواهید آورد.
 3- مانور انگشتان جهت سهولت در کار با نخ دندان خیلی مهم 
است. از انگشتان شست جهت استفاده در دندان های فک باال و از 
انگشتان سبابه جهت پاک کرن دندان های پایین استفاده کنید.
  

4- قرارگیری انگشتان باید به صورتی باشد که فاصله  دو انگشت 
دست بین 2-1/5 سانتیمتر باشد که بهترین موقعیت تسلط بر 
نخ دندان است و این فاصله را با افزایش یا کاهش قطر حلقه  نخ 

می توانید به دست آورید.
 5- تصویر بعدی نحوه  استفاده از نخ دندان را در فک باال به خوبی 
نش��ان می دهد. نخ دندان را به آرامی به دور هر دندان بلغزانید و 

در حین انجام ای��ن کار نخ را 
محکم و کشیده نگه دارید.

نخ دن��دان را به عق��ب و جلو 
حرک��ت دهی��د و اطمین��ان 
حاصل کنید ک��ه نخ را از بین 
همه دندان ه��ا گذرانیده اید. 
هی��چ گاه نخ دن��دان را با زور 
و فش��ار بین دندان ه��ا وارد 
نکنید، زیرا باعث آسیب لثه ها می شود. بلکه آن را به آرامی میان 

دندان ها حرکت دهید.
6- تصوی��ر آخ��ر ه��م نحوه  
اس��تفاده از نخ دن��دان را در 
فک پایین نش��ان م��ی دهد. 
در این قسمت هم باید همان 
توصیه ه��ای الزم برای فک 

باال)شماره 5( را اجرا کنید.
شاید دفعات اول، مانور دادن 
با نخ دندان حلقه ش��ده کمی 
مشکل باش��د، ولی به مرور کار کردن با آن راحت خواهد شد. در 
صورت چرخش مداوم نخ از نتقال مواد غذایی موجود در بین یک 
دندان به نواحی مجاور جلوگیری خواهی��د کرد.حلقه بودن نخ 
 دندان این مزایا را دارد که از کل طول نخ استفاده می کنید، حتی 

نزدیکی های محل گره زدن نخ. 

چند توصیه هنگام استفاده از نخ دندان:
1- نخ دندان را از یک طرف دیواره  دندان وارد کرده و موقع خارج 
کردن از دیواره مقاب��ل خارج کنید، یعنی ن��خ دندان یک حلقه  

کامل بین دو دندان مجاور بزند.
2- نخ دندان را حتما به لثه  مجاور دو دندان بکشید تا خوب تمیز 
شود. ش��اید در اوایل از لثه خون بیاید، ولی بعد از مدتی که لثه 
خوب تمیز ش��د، خونریزی کاهش پیدا خواهد کرد. در صورت 
ادامه  خونریزی حتما به دندانپزش��ک مراجعه کنید. احتماال به 

جرم گیری نیاز خواهید داشت.
3- در صورتی که نخ دن��دان هنگام اس��تفاده در بین دندان ها، 
رشته رشته یا پاره ش��ود، احتماال دو مش��کل وجود دارد: یکی 
پوسیدگی بین دو دندان. دوم وجود جرم در آن قسمت از دندان.

البته پرکردگی نامناسب دندان هم باعث پاره شدن نخ خواهد شد 
که در هر سه صورت باید به دندانپزشک مراجعه کنید.

در این بخش ابتدا مش��خصات گیاه افس��نتین و سپس روش استفاده از نخ دندان
محل رویش این گیاه و طبع آن، سپس فواید درمانی آن 
 و این که چه قسمت هایی از ازاین گیاه مورد استفاده قرار

 می گیرید را بیان می کنیم.
 افس��نتین گیاه��ی علف��ی خ��ودرو و س��ازگار اس��ت؛

 گل های آن در اواخر شهریورماه می شکفند و در مردادماه 
اندکی از دانه ها به رنگ زرد طالیی به طول ۷ لی ۸ میلی 
متر به صورت غنچه های باز نشده است که با گذشت زمان 
در اوایل مهرماه به طور کامال جدا از هم باز می شوند و به 
گیاه زیبایی خاصی می دهند. افس��نتین در بیشتر نقاط 
اروپا، آس��یا، ایران، عراق، سوریه، پاکس��تان و هند،یافت 
می شود. در جنوب ش��رقی ایران کرمان، یزد، سیستان 
و بلوچستان، در شهر های شمال شرق خراسان، گناباد، 
قوچان و ش��هرهای شمال کش��ور دامنه البرز، الیگودرز، 
طالش، آستارا و دماوند یافت می شود. موارد استفاده این 

گیاه  در زیر آمده است:  
کم خونی و کم خوابی 

برگ  و سرشاخه های  گلدار آن ، آرامبخش اعصاب، رفع کم 
خونی و کم خوابی است. 2 قاشق مرباخوری آن را 1 فنجان 
آبجوش به مدت 30 دقیقه دم کرده،  بعد از صاف کردن هر 

شب وقت خواب میل کنید.
انگل در کودکان

 2 قاش��ق مرباخوری آن را در1 فنجان آبجوش به مدت 
30 دقیقه دم کرده بعد از صاف کردن هر شب وقت خواب 

میل کنید
تسکین درد مفاصل 

 10 گرم از آن را با 10 گرم گل گاوزبان، 5 گرم مخلصه با 1 
لیوان آبجوش دم کرده و پس از صاف کردن بنوشید، درد 

مفاصل را آرام می کند.
کبد، صفرا، دستگاه گوارش،  اشتها آور

 5 گرم آن را با 1 لیوان آبجوش دم کنی��د، روزی 2 بار به 
صورت یک روز در میان بنوشید.

حشرات موزی
 20 گ��رم از گل ای��ن گی��اه را در ی��ک شیش��ه 
60 سی س��ی روغن کنجد ریخته و درب بطری را محکم 
ببندید و در جایی گرم نگاه دارید. ب��ا مالیدن چند قطره 
از روغن تهیه ش��ده به بدن خود به راحتی به اس��تراحت 

بپردازید و از گزند حشرات دور بمانید.

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