
ترک  تحصیلی ها  می توانند  ادامه تحصیل دهند
رئیس دانشگاه آزاد خبر داد
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فرمانده نی��روی انتظامی با اعالم اینکه س��رقت در تیر ماه 9 درصد 
کاهش یافته اس��ت، گف��ت: جع��ل کارت پایان خدمت ب��ا صدور 

کارت های هوشمند ممکن نیست.
سردار اس��ماعیل احمدی مقدم درباره وضعیت امنیت کشور گفت: 

گروه های تروریستی در پیرامون ما نقش و حضور پررنگ تری...

 جعل کارت پایان خدمت 
ممکن نیست

تجهیز تاکسی های پالک قرمز 
اصفهان به تاکسی متر تا پایان امسال 3

مشکل لغو کنسرت در شهرستان ها 
با گفتگو حل می شود 5 2

انهدام یک باند قاچاق اعضای
 بدن انسان در کشور

 وقتی آش 
تیم ملی دهان سوز 
نباشد,لژیونرها 
پسرفت می کنند
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تصمیمات مهمی برای توسعه  
بام ایران  گرفته می شود

س :ایمنا[
]عک

با سرمایه گذاری و احداث طرح آب زدائی از لجن کنورتور:

بزرگ ترین پروژه تحقیقاتی 
صنعت فوالد در ذوب آهن کلیدخورد

رئی��س جمه��ور گف��ت: 
تصمیم��ات مهم��ی برای 
توس��عه و تحول مثبت در 
سفر استانی به چهارمحال 

و بختیاری گرفته می شود.
حس��ن روحان��ی رئی��س 
جمهور کشور دیروز در بدو 
ورود به فرودگاه ش��هرکرد 

در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بسیار خوشحالیم که 
خداوند توفیق این را به من و هیئت هم��راه داد که در 

آس��تانه اولین سالگرد شروع به 
کار دولت تدبیر و امید به استان 
دالور پ��رور و قهرمان اس��تان 
چهارمح��ال و بختیاری س��فر 
داشته باش��یم و مردم بزرگوار 
و غیور و عش��ایر این استان را از 
نزدیک زیارت کنی��م و نظرات 
م��ردم را بش��نویم و مطالبات 
مردم را م��رور کنیم.وی افزود: به اس��تان چهارمحال و 

بختیاری سفر کرده ایم ...
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فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد
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نوبت  اول    

روابط عمومی شرکت پاالیش نفت اصفهان     

17 مرداد  
 روز » جان آگاهانی « است »جان پرور« كه جان عزيز را بر سر 

» بيداری « و »آگاهی  و پويايی« نهادند.
 با گراميداشت ياد و نام » شهدای شهد نوش خبر «
  به ويژه شهيدان »رسانه ملی « ، اين روز را به همه 
 » راهيان وادی آگاهی « و » راويان عشق و آزادی «
  و نيک انديشان بلند نظر عرصه » اطالع رسانی «

 تبريک می گوييم .

آگهی  مناقصه عمومی   

جواد جمالی  شهردار زرین شهر

شهرداری زرين شهر به استناد بودجه عمرانی مصوب سال 1393 
خود در نظر دارد نس�بت به اجرای عمليات تكميل آبنمای خيابان 
امام شمالی و خيابان شهداء زرين شهر با اعتبار اوليه 10/000/000/000 
ريال از  طريق مناقصه عموم�ی اقدام نمايد . ل�ذا متقاضيان واجد 
شرايط جهت دريافت اس�ناد مناقصه و كس�ب اطالعات بيشتر از 
 تاريخ انتشارتاپايان وقت اداری 93/5/30 به شهرداری زرين  شهر

 مراجعه نمايند.

نوبت  اول

 آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای همراه
 با ارزیابی کیفی 

امور پیمانهای شرکت  شهر کهای صنعتی استان اصفهان 

نوبت  دوم    

ش�ركت ش�هركهای صنعت�ی اس�تان اصفه�ان در نظ�ر دارد اج�رای پ�روژه ه�ای زي�ر را از مح�ل اعتب�ارات داخل�ی ب�ه پيمان�كاران 
واجد ش�رايط واگ�ذار نمايد ل�ذا از كلي�ه ش�ركتهای پيمانكاری ك�ه دارای ش�رايط ذكر ش�ده در ذي�ل صفحه می باش�ند دعوت می ش�ود 
 ت�ا از تاري�خ 1393/05/14 ال�ی 1393/05/29 ب�ا واريز مبل�غ 300/000 ري�ال برای هر پ�روژه به ش�ماره 2175670203003 حس�اب س�يبا 
) بانک مل�ی ( و دريافت اس�ناد ارزيابی ت�وان اجرای كار و مش�خصات فن�ی پروژه و اس�ناد پيش�نهاد قيمت ب�ه دبيرخانه ش�ركت واقع در 
 اصفه�ان خ 22 بهم�ن ، مجتم�ع اداری امي�ر كبير مراجعه يا برای كس�ب اطالعات بيش�تر به س�ايت ش�ركت ش�هركهای صنعت�ی اصفهان
 www.isfahaniec.ir مراجع�ه نمايي�د. مهلت تحويل اس�ناد ارزيابی و پيش�نهاد قيمت به دبير خانه ش�ركت ش�هركهای صنعتی اس�تان 
 اصفه�ان حداكثر تا پاي�ان وقت اداری روز پنج ش�نبه م�ورخ 1393/05/30 می باش�د و هزين�ه درج آگه�ی روزنامه به عهده برن�ده مناقصه 

می باشد. 
موضوع مناقصه : تكميل محوطه سازی و جدولگذاری ناحيه صنعتی دهسرخ

مبلغ برآورد اولیه: 3/517/231/675 ريال از محل بودجه داخلی 
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 51/000/000 ريال 
رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به باال در رشته راه  و باند

موضوع مناقصه : خريد و اجرای آبياری قطره ای و فضای سبز ناحيه صنعتی جمبزه 
مبلغ بر آورد اولیه : 978/216/920  ريال از محل بودجه داخلی 

مبلغ سپرد ه شرکت  در مناقصه : 30/000/000 ريال 
رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به باال در رشته كشاورزی از دفتر فنی استانداری و يا اداره كار و امور اجتماعی 

موضوع مناقصه : تكميل محوطه سازی ) فاز توسعه ( امير كبير  كاشان  
مبلغ بر آورد اولیه: 10/527/355/682 ريال از محل بودجه داخلی 

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 190/000/000 ريال 
رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به باال در رشته راه و باند 

موضوع مناقصه : تكميل محوطه سازی ناحيه صنعتی محمد آباد جرقويه 
مبلغ بر آورد اولیه : 3/574/082/135 ريال از محل بودجه داخلی 

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 51/000/000 ريال 
موضوع مناقصه : تهيه مصالح و اجرای شبكه روشنايی و تكميل شبكه 20 كيلو ولت شهرک فناوری 

مبلغ بر آورد اولیه: 5/336/551/526 ريال از محل بودجه داخلی 
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 110/000/000 ريال 

موضوع مناقصه : خريد و اجرای اتصال پساب تصفيه خانه  به شبكه آبياری قطره ای موجود شهرک صنعتی رنگسازان  
مبلغ برآورد اولیه : 1/725/077/895 ريال از محل بودجه داخلی 

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 35/000/000 ريال 
رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به باال در رشته كشاورزی از دفتر فنی استانداری و يا اداره كار و امور اجتماعی 

 شرکت پاالیش نفت اصفهان 
)سهامی عام ( 

سخن سردبیر 

روز آنها یی که لحظاتشان
 یعنی ارزش خبر

زمانی ش��د که ما دل در گرو 
کار خبرن��گاری س��پردیم 
 و اش��تیاق ب��ا خبر ب��ودن و 
خب��ر رس��انی در وجودمان 
م��وج زد آن زم��ان ت��ازه 
پی می بردی��م ک��ه»ارزش خبری« یعن��ی اینکه 
بدانی��م  آی��ا مطلب��ي قاب��ل  چ��اپ  در روزنام��ه 
هس��ت یا ن��ه ، می��زان اهمی��ت آن چقدر اس��ت 
 یا اینک��ه ب��ی آموزیم »خب��ر« مطلبي اس��ت که

 واقع��ه اي را عین��اً ب��ه همان ش��کلي ک��ه اتفاق 
افتاده  بدون ش��رح و تفس��یر بیان مي کن��د اما تا 
فهمیدی��م »خبر خ��وردن« یعنی وقت��ي روزنامه 
خبرمهم��ي را چ��اپ نک��رده باش��د در حالي که 
 بقی��ه روزنام��ه ه��ا آن خب��ر را داش��ته باش��ند،

دانستیم  که باید سریع و دقیق هم بود.
زمان ک��ه گذش��ت بازفهمیدی��م ک��ه خبرنگاری 
یعنی شب و روز نداشتن،انتقاد ش��نیدن و به قول 
پیشکس��وتان این عرصه یعنی» راه رفتن روی لبه 

تیغ«.
کم ک��م حادث��ه هم س��راغ م��ا آمد مثل س��قوط  
هواپیمای س��ی-۱۳۰ در آذر84 یا مجروح وشهید 

شدن خبرنگاران در صحنه های جنگ تحمیلی.
اما با همه اینها مرد میدان خبر بودن باید منش مان 
می ماند تا با نیتی شایس��ته درعرصه اطالع رسانی 
از تمام دشواری های ش��غل خبرنگاری گذر کنیم 
وبا دس��تانی گره خورده به هم برای آگاهی جامعه 
اهتمام نماییم.هفدهم مرداد »روز خبرنگار« است.

روزنامه زاین��ده رود نی��ز روز راویان روی��داد ها  و 
عاش��قان حقیقت را به تمام هم��کاران خبرنگار و 
اصحاب رس��انه تبریک می گوی��د روز آنهایی که 
گرمای جانش��ان از آتش دانستن ش��عله می گیرد 
و می دانند آنچه توانایی برای مردم و کشورش��ان 
می آورد آگاهی است همان گونه که مولوی بزرگ 

فرمود:
جان نباشد جز خبر در آزمون     

                                   هرکه را افزون خبر جانش فزون

پیمان 
فتاحی 
سیاهمزگی 

رییس جمهور در چهار و محال بختیاری:

چهارمحال و بختیاری مزیت ها و پتانسیل های بسیاری دارد

ورودی هر نفر به شهر رویاهاپنج هزار تومان
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اخبار کوتاهيادداشت

انهدام يک باند قاچاق اعضای بدن 
انسان در کشور

روابط عمومی وزارت اطالعات طی اطالعیه ای از انهدام یک 
باند قاچاق اعضای بدن انسان خبر داد.

در اطالعیه وزارت اطالعات آمده است: با اقدامات اطالعاتی 
و مجاهدت های شبانه روزی سربازان گمنام امام زمان )عج( 
یکی از باندهای اصلی قاچاق اعضای بدن انس��ان شناسایی و 
با همکاری دس��تگاه محترم قضایی هفت نفر عناصر این باند 

دستگیر شدند.
بر اس��اس اعترافات متهمین، اعضای این باند با جعل اسناد 
هویتی اقدام به فریب مس��ئوالن مراکز مربوطه کرده و از این 

طریق به اهداف و مطامع غیر قانونی خود دست می یافتند.
 ب��ا توج��ه ب��ه عضوی��ت جمه��وری اس��المی ای��ران در 
کنوانسیون های بین المللی و تصریح قوانین جاری کشور در 
خصوص پیوند اعضای بدن انسان، خاصه پیوند کلیه مبنی بر 
لزوم یکسان بودن تابعیت دهنده و گیرنده کلیه، یقینٌا جامعه 
خادم و متعهد پزشکی کش��ور با طرد معدود عناصر سودجو 
اجازه نخواهند داد به منزلت و جایگاه مقدس حرفه پزشکی، 

خدشه ای وارد شود.

برگزاری رزمايش بزرگ گردان های 
بیت المقدس و کوثر اصفهان

فرمانده ناحیه مقاومت بس��یج امام رض��ا )ع( اصفهان گفت: 
رزمایش ب��زرگ گردان ه��ای بیت المقدس و کوث��ر اصفهان 
در شهریور امس��ال با هدف ارتقای توان بسیجیان و نمایش 

آمادگی آنها برگزار می شود.
سرهنگ مرتضی عمومهدی در نشست خبری با خبرنگاران 
و اصحاب رسانه پیرامون رزمایش بزرگ گردان بیت المقدس 
اظهار کرد: در شهریور ماه امسال به مدت 36 ساعت از سوی 
حوزه مقاومت بس��یج امام رضا 2 گردان کوثر برای رزمایش 

بیت المقدس اعزام می شوند.
وی بیان کرد: برای برگزاری هرچه با ش��کوه تر این رزمایش، 
فراخوانی 24 ساعته برای انسجام بهتر نیروها اعالم می شود 
که در امروز و فردا این فراخوان به طور رسمی اجرا شده و در 
همین راستا نیروهای هر منطقه بسته به محدوه جغرافیایی 

هر منطقه در همان محدوده عملیات می کنند.
فرمانده ناحیه مقاومت امام رضا )ع( اصفهان تصریح کرد: در 
راستای مش��کالت فرهنگی و جنگ نرم در کشور و به دلیل 
اهمیت دفاع فرهنگی برابر تهاجمات دش��من برنامه هایی در 
کنار نمایش کوی و برزن، راهپیمایی ش��بانه، پیرامون حوزه 

جنگ نرم هم برگزار می شود.
وی تصریح کرد: به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی و جلوگیری 
از واردات بی رویه از 5 میلیون تا 30 میلیون وام به متقاضیان 
بسیجی ارائه می شود تا در مسائل کشاورزی، صنایع دستی و 
مسائل خدماتی دست به تولید بزنند تا کشور از مشکل واردات 

بی رویه صنایع پائین دستی بی نیاز شود.

بررسی بحث جعل کارت معافیت 
سربازی فوتبالیست ها

نایب رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسالمی اظهار 
کرد: در صورت ارائه گزارشی از نهادهای مربوطه به فراکسیون 
ورزش بحث جعل کارت معافیت سربازی برخی فوتبالیست ها 

مورد بررسی قرار می گیرد.
سیدمهدی هاش��می با اش��اره به بحث جعل کارت معافیت 
برخی فوتبالیست ها و احتمال وجود مافیا در این عرصه گفت: 
این موضوع در صورت ارائه گزارشی توسط نهادهای مربوطه 
به فراکسیون ورزش در جلس��ات هفته آینده این فراکسیون 

قطعا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 راه چمنی: جذب حداکثری،
 پشتوانه نظام را تأمین می کند

دبیرکل حزب وح��دت و همکاری ملی گف��ت: نظام با جذب 
نخبگان و س��الیق سیاس��ی گوناگون که نماینده بخش��ی از 
جهت گیری های جامعه هس��تند، می توان��د موجب افزایش 

اقتدار خود شود.
محمدرضا راه چمنی با اشاره به لزوم جذب حداکثری در مورد 
همه احزاب،  گروه ها و فعاالن سیاسی کشور اظهار کرد: برای 
تحقق این امر باید تالش شود که در کش��ور قانون به معنای 

واقعی حاکم شود.
وی همچنین با بیان اینکه »باید همه فعالیت های سیاس��ی 
بر مبنای قانون انجام ش��ود و از اف��راط و اقدامات غیرقانونی 
جلوگیری ش��ود«، خاطرنش��ان کرد: مس��ئوالن کش��ور به 
فعالیت های گروه های سیاس��ی نگاه مثبت داش��ته باشند و 
گمان نکنند گروه های سیاسی به دنبال مشکل آفرینی برای 
کشور هستند. البته ممکن است گروه هایی بدون شناسنامه 
فعالیت کنند اما باید گروه هایی که شناسنامه و پروانه فعالیت 

دارند مورد حمایت قرار گیرند.

حمله به غزه جنايت جنگی علیه 
بشريت است

نماینده حم��اس در ای��ران گفت: جه��ان بای��د متوجه این 
مطلب باش��د که آنچه در غزه اتفاق م��ی افتد جنایت جنگی 
علیه بش��ریت اس��ت.، خالد قدومی نماینده حماس در ایران 
در نشست خبری بررسی حقوق نسل کش��ی و جنایت علیه 
بشر در غزه که از سوی سازمان بسیج حقوقدانان برگزار شد 
گفت: فلسطین بیش از شش دهه است که تحت اشغال است 
و نقض حقوق بین الملل را انجام می ده��د.وی گفت: من به 
این جهان آزاد اعالم می کنم که اگر خون فرزندان ما را مورد 
آزمایش قرار دهید خون آنها نیز بسان خون هر انسان دیگری 
است، آنچه در بدن و اجس��اد صهیونیست ها در جریان است 
آب مقدس و پاک نیست.قدومی افزود: جهان باید متوجه این 
مطلب باش��د که آنچه در غزه اتفاق می افت��د جنایت جنگی 
علیه بشریت است. کشورها ازجمله استکبار بزرگ که از این 
 رژیم حمایت می کنند بدانند که ملت هایشان به اعتراض بلند

 شده اند. 
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الریجانی: جمهوریت یک راه و صراط است

رئیس جمهور گفت: تصمیم��ات مهمی برای 
توس��عه و تح��ول مثبت در س��فر اس��تانی به 

چهارمحال و بختیاری گرفته می شود.
حس��ن روحانی رئیس جمهور کش��ور دیروز 
در ب��دو ورود به ف��رودگاه ش��هرکرد در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: بسیار خوشحالیم که 
خداوند توفیق این را به من و هیئت همراه داد 
که در آستانه اولین سالگرد شروع به کار دولت 
تدبیر و امید به اس��تان دالور پ��رور و قهرمان 
استان چهارمحال و بختیاری سفر داشته باشیم 
و مردم بزرگوار و غیور و عش��ایر این استان را از 
نزدیک زیارت کنیم و نظرات مردم را بش��نویم 
و مطالبات م��ردم را مرور کنی��م.وی افزود: به 
 استان چهارمحال و بختیاری سفر کرده ایم تا

 طرح هایی که برای این دولت طی س��ه سال 
باقی مانده اس��ت برای اجرای کامل و یا الاقل 
برای اجرای بخش مهمی از این طرح ها برنامه 
ریزی کنیم و با مس��ئوالن در میان بگذاریم و 
به مردم اعالم کنیم.رئی��س جمهور بیان کرد: 
همچنین در جلساتی که با فرهیختگان، علما، 
کارگران، عشایر و روستائیان و بخش توسعه و 
سرمایه گذاری خواهیم داشت به طور طبیعی 
در بخ��ش های خ��اص نظرات اندیش��مندان 
وصاحبنظ��ران و نخبگان را خواهیم ش��نید و 
مطالبی که در خور این جلسات است و در امکان 
این دولت برای اجرا است در این جلسات مطرح 

می شود.
وی افزود: امید واریم این س��فر ت��وام با خیر و 
برکت ب��رای مردم خوب اس��تان چهارمحال و 
بختیاری باشد و تصمیماتی که در سفر گرفته و 
اجرا خواهد شد برای توسعه و تحول مثبت در 

این استان تاثیر گذار باشد.
نرمش ذلیالنه، ممنوع

رئیس جمهور ضم��ن تقدی��ر از حمایت مردم 
ایران از مردم مظلوم غزه، با اش��اره به سیاست 
خارجی دولت یازدهم گفت: ما نرمش قهرمانانه 
خواهیم داشت و نرمش ذلیالنه و تسلیم در برابر 

قدرت های بزرگ، ممنوع است.
حجت االسالم والمسلمین روحانی که در ادامه 
سفرهای استانی خود به اس��تان چهارمحال و 
بختیاری سفر کرده اس��ت در ابتدای سخنان 
خود با اش��اره به ویژگی ها و دالوری های مردم 
این منطق��ه در طول تاریخ، گفت: در س��الروز 
جنبش مشروطیت که سرآغاز آزادی از استبداد 
و قانون گرایی در ایران و س��رآغاز تمدن نوین 
در ایران عزی��ز بود، در جمع ش��ما حضور پیدا 
کرده ام. مردم ای��ن دیار و عش��ایر این منطقه 
نقش تأثیرگذاری در پی��روزی جنبش بزرگ 

مشروطیت در ایران داشتند.
وی ادام��ه داد: دیروز س��الروز امض��ای فرمان 
مشروطیت بود و کیست که نداند علما، بزرگان، 
مجتهدین، مراجع، عش��ایر، ای��الت و مردمان 
فداکار این س��رزمین چه نقش بزرگی برای آن 
تحول و انقالب ب��زرگ ایفا کردند. اکنون بیش 
از 100 س��ال از آن زمان می گذرد اما عش��ایر، 

ایالت، بزرگان و نخبگان این سرزمین همچنان 
دارای همان ویژگی ها هس��تند و این ویژگی ها 
را ادامه خواهند داد. ایس��تادگی در برابر انواع 
استبداد و مداخالت خارجی و حرکت در مسیر 

قانون گرایی و اخالق.
رئیس جمهور با اشاره به نقش مردم چهارمحال 
و بختیاری در پیروزی انقالب اس��المی و دفاع 
مقدس، ادامه داد: بس��یار خرس��ند هستم که 
یادآوری کنم اولین اس��تانی که سال گذشته 
برای تبلیغ��ات انتخاباتی انتخاب ک��ردم، این 
اس��تان بود. پارس��ال در آغاز تبلیغات خود در 
جمع مردم شهرکرد اعالم کردم که می خواهم 
از بام ایران با مردم ایران صحبت کنم. امروز نیز 
به همان شهر عزیز و دیار پرافتخار بازگشته ام تا 
به شما مردم بگویم به عهد پارسال خود وفادارم 
و هر آنچه را که پارسال در سخنرانی شهرکرد 
گفته ام پای آن ایستاده ام و ان شاأهلل با هم مسیر 
پیش��رفت، تعالی و ترقی ایران عزیز به ویژه بام 
ایران، ش��هرکرد و چهارمحال و بختیاری را به 
پیش خواهیم برد تا فقر و مشکالت از ایران مان 

و از این دیار و منطقه رخت بربندد.
روحانی ادامه داد: راه تاریخی ما مشخص است؛ 
وحدت، یکپارچگی و برادری که ما این موضوع 
را در این دیار و بین اقوام و طوایف مختلف این 
منطقه مشاهده می کنیم.رئیس جمهور افزود: 
من می دانم که این اس��تان دارای مش��کالت 
فراوانی است و همه ما می دانیم که نه تنها ایران، 
بلکه امروز منطقه ما و دنیای اسالم با معضالت 

فراوانی مواجه است. مردم ایران در این روزهای 
اخیر و در یک ماه گذشته مقاومت دلیرانه مردم 
بزرگ و صبور غزه و فلسطین را مشاهده کردند 
و از مردم این منطقه حمایت کردند.وی با تشکر 
از حمایت م��ردم ایران از م��ردم مظلوم غزه، و 
ایستادگی مردم این منطقه در برابر جنایت های 
رژیم صهیونیس��تی، گفت: مردمی که در برابر 
بمب ه��ا و موش��ک های اهدایی اس��تکبار که 
به دس��ت ظالمانه ترین گ��روه خونخوار یعنی 
صهیونیست ها استفاده می ش��ود، ایستادگی 
و مقابله کردند و پیروز ش��دند و پیروز خواهند 
ش��د.رئیس جمهور در ادامه س��خنان خود در 
جمع مردم استان چهارمحال و بختیاری، با بیان 
اینکه »مردم ایران از روز اول در کنار مظلومان 
عالم و مردم کشورهای مسلمان بوده اند« اظهار 
کرد: این مردم نه تنها برای منافع ایران که برای 

منافع جهان اسالم و مظلومان تالش کرده اند.
روحانی ب��ا بی��ان اینکه»دولت در یک س��ال 
گذشته گام های اولیه را در مسائل مهم کشور 
برداشته اس��ت«، خاطرنش��ان کرد: در زمینه 
مسائل اقتصادی، سیاس��ت خارجی، سیاست 
داخلی، فرهنگی و اجتماعی گام های روش��ن 
و آش��کاری را به کمک مردم، هدایت رهبری، 
لطف خداوند و توجهات حضرت ولی عصر )عج( 
برداشته اس��ت.وی با اش��اره به حوزه سیاست 
خارجی ادامه داد: امروز سیاست خارجی ایران 
با دیروز متفاوت اس��ت و دولت توانسته هفت 
میلیارد دالر از ام��وال مردم ای��ران را از چنگ 
ظالمان خارج کند و قدم های بعدی را مردم با 
قدرت برمی دارند. دنی��ا می داند دیگر تحریم و 
تهدید تأثیرگذار نیست.رئیس جمهور همچنین 
افزود: همانطور که رهبری فرموده اند، ما نرمش 
قهرمانانه خواهیم داش��ت. نرم��ش ذلیالنه و 

تسلیم در برابر قدرت های بزرگ، ممنوع است. 
ما با دنیا سخن می گوییم و با منطق و استقالل از 
طریق معیارهای اسالمی و سیره پیامبر )ص( و 
ائمه به دنبال بازپس گیری حقوق مردم هستیم.

روحانی به مس��ائل اقتصادی کش��ور نیز اشاره 
کرد و گفت: امروز نس��بت به پارس��ال ثبات و 
آرامش بیشتری در زمینه اقتصادی وجود دارد 
و مردم دیگ��ر امروز برای خری��دن ارز خارجی 
و س��که حرص نمی ورزن��د و آنها را ب��ه عنوان 
ذخیره زیر تشک هدایت نمی کنند. مردم امروز 
احساس ثبات می کنند و این ثبات و آرامش که 
با کمک مردم به دست آمده مهمترین پایه برای 

سرمایه گذاری در کشور است.
وی با بیان اینکه »امروز سرمایه گذاران داخلی 
و خارجی به س��مت ایران حرک��ت کرده اند«، 
خاطرنشان کرد: هم اکنون ده ها طرح در استان 
چهارمحال و بختیاری برای سرمایه گذاری در 
حال بررسی است و شما ش��اهد چهارمحال و 
بختیاری و ش��هرکردی جدید و توس��عه یافته 
خواهید بود. مردم دلیر و مقاوم ایران برای منافع 
جهان اسالم تالش می کنندروحانی با اشاره به 
این که وحدت، یکپارچگی و برادری راه تاریخی 
ما است، گفت: این مردم بزرگ دلیر و مقاوم نه 
تنها ب��رای منافع ایران که ب��رای منافع جهان 
اسالم و مظلومان عالم تالش می کنند.رئیس 
جمهور در ششمین سفر استانی خود در جمع 
مردم شهر کرد گفت: س��الم و درود بر ساکنان 
بام ایران و مردمی که تمدن این منطقه و تمدن 

بخش بزرگی از ایران از کوه های س��ر به فلک 
کشیده زاگرس و منابع چشمه های آب جوشان 
و سرشاخه نهرهای مهم تمدن ساز ایران عزیز 
هستند، این جا سرزمین مردم دالوری است که 
تاریخ س��رزمین ما به ایثار و دالوری و قهرمانی 

آنها اتصال دارد.
وی با اشاره به سالروز پیروزی جنبش مشروطه 
گفت: این جنبش س��رآغاز آزادی از استبداد، 
قانونگرایی و سرآغاز تمدنی نوین در ایران عزیز 
بود که در پیروزی جنبش بزرگ مش��روطیت 
این دیار و این س��رزمین و عش��ایر این منطقه 
نقش تاثیرگذار داشتند، دیروز سالروز امضای 
فرمان مشروطه بود و کیست که نداند بزرگان، 
علما و عش��ایر و مردم فداکار این سرزمین چه 
نقش بزرگی را ب��رای آن تحول و انقالب بزرگ 
ایف��ا کردند.روحان��ی ادامه داد: بی��ش از 100 
س��ال از آن زمان می گذرد اما عش��ایر و ایالت 
و بزرگان و نخبگان س��رزمین ما همان ویژگی 
را دارند و ایس��تادگی در برابر انواع اس��تعمار، 
مداخالت خارج��ی و حرکت در مس��یر قانون 
گرایی را ادامه خواهند داد.رئیس جمهور گفت: 
آن روز در برابر اس��تبداد و استعمار ایستادید و 
سپس در انقالب اس��المی نقش بزرگ خود را 
ایفا نموده و در دفاع مقدس همه دالوری های 
 شما مردم، سرداران، جوانان و عشایر را مشاهده 

کردند.
رئیس جمهور گفت: با هم مس��یر پیش��رفت و 
تعالی و ترقی ایران عزیز و به ویژه بام ایران یعنی 
شهرکرد و چهارمحال بختیاری را پیش خواهیم 
برد تا فقر و مشکالت از ایران و این دیار و منطقه 
رخت بر بندد.وی با اشاره به راه تاریخی پیش رو 
خاطرنشان کرد: وحدت یکپارچکی، برادری، راه 
تاریخی ما است که خوشبختانه این دیار و این 
استان سرزمین برادری، اخوت اقوام، طوایف و 

عشایر گوناگون است.
در ادامه رئی��س جمهور با بی��ان اینکه همه ما 
می دانیم که نه تنه��ا ایران که ام��روز منطقه 
ما و دنیای اس��الم با معض��الت فراوانی مواجه 
اس��ت، ادامه داد: مردم ایران در روز های اخیر 
و یک ماه گذشته مقاومت دلیرانه مردم بزرگ 
و صبور غزه و فلس��طین را م��ورد حمایت قرار 
دادند.روحانی اظهار داش��ت: کار ش��ما مردم 
ای��ران ب��رای حمای��ت از مس��لمانان؛ ب��رای 
آنهایی که ک��ودکان و زنانش��ان در برابر بمب 
 ه��ای اهدایی اس��تکبار قرار دارند و به دس��ت

 ظالمانه ترین گروه خونخوار کش��ته می شوند 
اما با وجود همه اینها ایستادگی و مقابله کردند 
و پیروز ش��دند و خواهند شد، س��تودنی است.

وی تاکید کرد: مردم ای��ران از روز اول در کنار 
مظلومان عالم؛ مردم فلس��طین م��ردم لبنان 
س��وریه و ع��راق؛ بودن��د و امروز هم هس��تند 
هیچکس تردید ندارد آن دلس��وزی که از این 
زمین به عتبات عالیات و قب��ور ائمه اطهار که 
جان ما فدای مسیرش��ان و خواسته شان است 
هیچ ج��ای دنیا وجود ن��دارد و افتخ��ار ما این 
است که مسلمان و رهرو راه اهل بیت هستیم.

روحانی اظهار داش��ت: این م��ردم بزرگ دلیر 
و مقاوم ن��ه تنها ب��رای منافع ای��ران که برای 
 منافع جهان اس��الم و مظلوم��ان عالم تالش

 می کنند.

ريیس جمهور در چهار و محال بختیاری:

تصمیمات مهمی برای توسعه  بام ایران  گرفته می شود
استقبال از رئیس جمهور با ساز و کرنای بختیاری

مردم استان چهارمحال و بختیاری با ساز و کرنای )تشمال( مخصوص خود در خیابان های منتهی به ورزشگاه انقالب از رئیس جمهور 
استقبال کردند.

در مراسم استقبال از رئیس جمهور و کاروان تدبیر و امید اقشار مختلف مردم چهارمحال و بختیاری حضور داشتند.
کودکان خردسال، زنان، دختران، مردان و سالخوردگان، کسبه، کارمندان، دانش آموزان و دانشجويان در مراسم استقبال از رئیس جمهور 

با سردادن شعارهای »صل علی محمد بوی رجايی آمد« از کاروان تدبیر و امید استقبال کردند
موجی از جمعیت در خیابان های منتهی به ورزشگاه انقالب ش�هرکرد به چشم می خورد به نحوی که امکان تردد و رفت وآمد در اين 

مسیرهای حتی برای عابران پیاده نیز به سختی امکان پذير بود.
کلیه کسبه و بازاريان ش�هرکرد مرکز اس�تان چهارمحال و بختیاری مغازه های خود را بسته و در مراسم اس�تقبال از رئیس جمهور 

حضور داشتند
مردم غیور بختیاری اين استان با ساز و تشمال و همچنین لباس معروف بختیاری ها )چوقا و دبیت( در اين مراسم حضور پیدا کردند

چهارمحال و بختیاری مزيت ها و پتانسیل های 
بسیاری دارد

قاس��م س��لیمانی اس��تاندار چهارمحال و بختیاری نیز در این 
مراس��م تصریح کرد: اس��تان چهارمحال و بختی��اری مزیت ها 
و پتانسیل های بس��یاری دارد و همس��ایگی با دو قطب بزرگ 
صنعتی کشور از مزایای این استان است.وی ادامه داد: با احداث 
راه آهن استان در مسیر توس��عه قرار می گیرد و 450 کیلومتر 
 با اح��داث راه آهن مس��یر راه آهن ب��ه جنوب کش��ور نزدیک

 می شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: با احداث راه آهن در سوخت و انرژی صرفه جویی 
می شود واز تلفات جاده ای جلوگیری می شود و تاثیر باالیی بر روی رونق اقتصادی استان 

و کشور دارد.
وی بیان کرد: این استان عالوه بر داش��تن تاریخ فرهنگ وهنر دارای سابقه مردم شناسی 

و... است.
سلیمانی بیان کرد: یکی از ظرفیت های مهم این استان گردشگری آن است و آخرین آمار 

گردشگری بیانگر ورود یک میلیون و 400 هزار نفر میهمان به استان  است.

ظرفیت های به کار نگرفته بسیاری
 در چهارمحال و بختیاری وجود دارد

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه 
ش��هرکرد گفت: ظرفیت های به کار نگرفته ش��ده بسیاری در 
چهارمحال و بختی��اری وجود دارد که بای��د در این دولت مورد 
توجه قرار گیرد و در مس��یر توس��عه قرار گیرد.حجت االسالم 
محمد علی نکونام در مراسم سخنرانی رئیس جمهور در استادیوم 
انقالب ش��هرکرد گفت: امیدواریم رئیس جمه��ور پس از پایان 

دوره خدمت خود بتواند گزارشی را ارائه دهد که شرمند ه امام زمان )عج ( نشود.وی افزود: 
باید در جامعه آسیب شناسی انجام شود تا بتوان برنامه ها را در اولویت قرار داد.وی عنوان 
کرد:  این استان دارای ظرفیت های توسعه ای بسیاری از جمله کشاورزی، آبزی پروری و 
دامپروری و انواع صنایع مرتبط استانی است که باید برای توسعه بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

 وی تاکید کرد: ظرفیت های به کار نگرفته بسیاری در این استان وجود دارد که باید به آن 
توجه شود.امام جمعه شهرکرد عنوان کرد: استان چهارمحال و بختیاری جز استان های کمتر 
توسعه یافته است و خواسته مردم و مسئولین از رئیس جمهور این است که این استان را از 

حالت محرومیت بیرون آید.
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دکت�ر روحان�ی: راه تاريخ�ی 
م�ا مش�خص اس�ت؛ وحدت، 
يکپارچگی و برادری که ما اين 
موضوع را در اين دي�ار و بین 
اق�وام و طواي�ف مختلف اين 
منطقه مش�اهده می کنیم من 
می دانم که اين اس�تان دارای 
مشکالت فراوانی است و همه 
ما می دانیم که ن�ه تنها ايران، 
بلکه امروز منطق�ه ما و دنیای 
اس�الم ب�ا معض�الت فراوانی 

مواجه است



یادداشت

سردار احمدی مقدم عنوان کرد؛

جعل کارت پایان خدمت ممکن نیست
فرمانده نی��روی انتظامی با 
اعالم اینکه سرقت در تیر ماه 
9 درصد کاهش یافته است، 
گف��ت: جع��ل کارت پایان 
خدمت با ص��دور کارت های 

هوشمند ممکن نیست.
س��ردار اس��ماعیل احمدی 
مقدم درباره وضعیت امنیت 
کش��ور گف��ت: گروه ه��ای 
تروریس��تی در پیرامون ما نقش و حضور پررنگ تری نس��بت 
به گذش��ته دارند و گرچه کش��ورهای پیرامونی ایران اسالمی 
ثبات مناس��بی ندارند و ممکن اس��ت این وضعیت به کشور ما 
نیز سرریز شود؛ اما نگران این موضوع نیس��تیم. البته این عدم 
نگرانی به معنای بی توجهی نیست و مجموعه نیروهای نظامی 
و انتظامی و مدیریت سیاسی کش��ور هوشیاری و تالش خود را 
برای حفظ امنیت کشور به کار می گیرند.وی با اشاره به موضوع 
چک های برگشتی تاکید کرد: در این زمینه وضعیت اقتصادی 
کش��ور مؤثر اس��ت و گرچه افزایش صدور چک ی��ا چک های 
برگشتی مطلوب نیست؛ اما همین رد و بدل شدن چک نشانگر 
ش��رایط مطلوب و ثبات نسبی بازار اس��ت.رئیس پلیس کشور 
با اش��اره به موضوع مبارزه با فساد یادآور ش��د: پلیس به عنوان 
ضابط قضایی در صورت مش��اهده فس��اد یا ارجاع پرونده هایی 
از سوی دس��تگاه قضایی، وارد عمل می ش��ود که در این راستا 
ساختارهای حرفه ای در مجموعه نیروی انتظامی ایجاد شده و 
رسیدگی به موارد یاد شده با سرعت مناسبی صورت می گیرد. 
باید ساختارهای موجود در این زمینه تقویت و بیش از پیش با 
دستگاه های قضایی تعامل شود تا به بازدارندگی از موضوع فساد 
کمک کند.وی در خصوص عملکرد پلیس فتا نیز تصریح کرد: 
این پلیس تخصصی به س��رعت در مسیر پیشرفت قرار گرفته و 
عمده زمینه هایی که موجب توفیق مجرمان می شود، ناآگاهی 
مردم و سهل انگاری آنان در پیشگیری از وقوع جرم است.فرمانده 
ناجا با بیان اینکه پلیس فتا بیش از 80 درصد کشف جرم دارد، 
اضافه کرد: در کنار این موض��وع، تالش عمده این زیر مجموعه 
نیروی انتظامی جلوگیری از وقوع جرم و تأکید بر آموزش است 
تا مردم از شیوه ها و شگردهای مجرمان برای ارتکاب این قبیل 
جرائم آگاه شوند؛ چرا که جرائم اقتصادی در فضای مجازی به 
طور عمده یک جرم با ده ها قربانی است.احمدی مقدم در پاسخ 
به سئوال خبرنگاری مبنی بر اقدامات ناجا در زمینه پالک دهی 
خودروها خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی بر رعایت استانداردها 
به ویژه در عرص��ه ایمنی تأکید دارد و گرچه ش��رایط تحریمی 
سبب تحمیل رکود بر خودروسازان شد؛ اما در حال حاضر اوضاع 

تا حدی بهبود یافته است.
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 اعزام پنج هزار نفر از اصفهان به مناطق راهیان نور غرب 
 جانشین سپاه صاحب الزمان )عج( اصفهان از اعزام پنج هزار نفر به مناطق راهیان نور 
غرب در تابستان سال جاری خبر داد. سردار مجتبی فدا گفت: این اردوها از 15شهریور 

تا 15 مرداد به صورت اردوهای 72 ساعته برگزار می شود.
3

رئیس دانشگاه آزاد اس��المی از شرایط جدید برای 
بازگشت به تحصیل دانشجویان بازمانده از تحصیل 
یا ترک تحصیل کرده، خبر داد و گفت: نیمسال های 
ع��دم مراجعه بدون احتس��اب در س��نوات و بدون 
دریافت هیچگونه ش��هریه ای اع��م از ثابت و متغیر 

لحاظ می شود.
دکتر حمید می��رزاده با اش��اره به ش��رایط جدید 
بازگشت به تحصیل، گفت: با توجه به نقش برجسته 
دانشگاه آزاد اس��المی در تحقق عدالت آموزشی و 
فراهم کردن امکان تحصیالت عالی در سراسر کشور، 
تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی که به دالیل 
مختل��ف از ادامه تحصیل بازمان��ده، ترک تحصیل 
کرده یا عدم مراجعه داشته اند و یا در صورت قبولی 
ثبت نام نکرده یا انصراف داده اند، در صورت مراجعه 
برای ادامه تحصیل، براس��اس مصوبه کمیس��یون 
 موارد خاص آموزشی، می توانند با شرایطی ثبت نام

 کنند.
وی در تبیین موارد این بخش��نامه، اظهار داش��ت: 
واحدهای دانش��گاهی و مراکز آموزشی موظف اند 
نسبت به احراز سوابق آموزشی، آزمون و دانشجویی 
)ازجمله وضعیت نظام وظیفه دانشجویان ذکور که 

منع ادامه تحصیل نداش��ته باشند( متقاضی، اقدام 
کنند.

وی با بی��ان اینکه تمامی واحدهای گذرانده ش��ده 
قبلی دانشجو با حداقل نمره 10 برای مقطع کاردانی 
و کارشناس��ی و نمره 12 برای مقطع کارشناس��ی 
ارش��د ناپیوس��ته و نمره 14 برای مقط��ع دکتری 
تخصص��ی پذیرفته می ش��ود، گف��ت: واحدها در 
نهایت باید از متقاضیان تعه��د بگیرند که میانگین 
تجمعی کل خ��ود را به حداقل قاب��ل قبول مطابق 
اس��تانداردهای آموزش عالی کش��ور برای صدور 
 مدرک در س��ال تحصیل��ی زم��ان فارغ التحصیلی

 برسانند.
رئیس دانشگاه آزاد اس��المی افزود: چنانچه رشته 
تحصیلی متقاضی در واحد دانشگاهی دایر نباشد، 
امکان انتقال و ادامه تحصیل در نزدیک ترین واحد 

دانشگاهی باید فراهم شود.
وی درباره نحوه محاسبه شهریه دانشجویانی که قصد 
بازگشت به تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی را دارند، 
گفت: نیمس��ال های عدم مراجعه بدون احتس��اب 
در س��نوات و بدون دریافت هیچگونه ش��هریه ای 
اعم از ثابت و متغیر لحاظ می ش��ود و شهریه ثابت 

نیمسال های عدم مراجعه، از دانشجو دریافت نشده 
و باقیمانده شهریه مطابق دانشجویان ورودی جدید 

محاسبه می شود.
درب��اره  می��رزاده 
نح��وه میهمان��ی این 
دس��ته از دانشجویان، 
خاطرنش��ان کرد: در 
صورتی که بن��ا به هر 
دلیل��ی دانش��جویان 
قص��د میهمانی موقت 
ی��ا دائم ب��ه واحدهای 
دیگر داش��ته باشند، 
الزاماً باید در واحد مبدأ 
ثبت نام و امور آموزشی 
مرب��وط را انجام دهند 
و س��پس با اعالم علت 
نقل و انتق��ال از طریق 
س��امانه نقل و انتقال 
 اقدام قانون��ی را انجام 

دهند.
وی با بی��ان اینک��ه معاونت های آموزش��ی واحدها 
موظف اند افراد واجد شرایط این بخشنامه را شناسایی 
و به آن ها اطالع رس��انی کنند، افزود: این بخشنامه 
صرفاً یک بار برای نیمسال اول سال تحصیلی 93-94 

قابل اجراست.
وی تأکی��د ک��رد: واحده��ا و مراک��ز دانش��گاهی 
موظف ان��د نتیج��ه اق��دام را ب��ه تفکیک اس��امی 
ثبت نام ش��دگان ب��ه مرک��ز آزم��ون و مع��اون 
 آموزش��ی دانش��گاه در س��ازمان مرک��زی اع��الم 

کنند.
به گفته رئیس دانش��گاه آزاد، این بخش��نامه شامل 
دانشجویان رش��ته های علوم پزشکی یا دانشجویانی 
که با احکام قضایی یا انضباطی دائم از دانشگاه اخراج 
 یا به دلیل افت تحصیلی اخراج آموزش��ی ش��ده اند،

 نمی شود.
میرزاده در پایان خاطرنش��ان کرد: دانش��جویی که 
به دلیل غیب��ت غیرموجه با احکام آموزش��ی اخراج 
ش��ده باش��د، در صورتی که تمایل به ادامه تحصیل 
 داش��ته باش��د، می توان��د از مزایای این بخش��نامه

استفاده کند.

رئیس دانشگاه آزاد خبر داد

ترک تحصیلی ها می توانند ادامه تحصیل دهند

یادداشت

تجهیز تاکسی های پالک قرمز 
اصفهان به تاکسی متر تا پایان امسال

معاون اجرایی سازمان تاکسیرانی شهرستان اصفهان گفت: 
درصدد تجهیز تمام تاکس��ی های پالک قرمز فعال در سطح 
شهر اصفهان به سامانه تاکسی متر تا پایان سال جاری هستیم.

رمضان عسگری نژاد با اش��اره به یکی از برنامه های اصلی این 
سازمان اظهار کرد: تجهیز تاکسی های موجود در سطح شهر به 
سامانه تاکسی متر از برنامه های این سازمان است که براساس 
برنامه ریزی ه��ای صورت گرفته تا پایان س��ال ج��اری تمام 
تاکسی های پالک قرمز شهر را به این سامانه مجهز می کنیم.

وی به زمان اجرای طرح تجهیز تاکسی ها به سامانه تاکسی متر 
در اصفهان اشاره کرد و افزود: از خرداد ماه سال گذشته نسبت 
به انجام پروژه مجهز ش��دن تاکسی ها به س��امانه تاکسی متر 
اق��دام کرده ایم و برطرف ش��دن مش��کل پول خ��رد یکی از 

مهم ترین نتایج این طرح است.
معاون اجرایی سازمان تاکسیرانی شهرستان اصفهان با تاکید 
بر اینکه مجهز شدن تاکسی های پالک قرمز به تاکسی متر به 
عنوان نخستین اولویت ما در راستای اجرای این طرح است، 
تصریح کرد: 10 هزار و 400 دس��تگاه تاکسی پالک قرمز در 

شهر اصفهان فعالیت می کنند.

 بهره برداری از 60 پروژه، عمرانی
 و فرهنگی در منطقه 12 اصفهان

شهردار منطقه 12 اصفهان از بهره برداری از حدود 60 پروژه 
عمرانی و فرهنگی در آبان ماه سال جاری خبر داد.

عباس علی نصوحی با بیان اینکه در آبان ماه سال جاری حدود 
60 پروژه در منطقه 12 به بهره برداری می رس��د، با اشاره به 
پروژه های شاخص آماده بهره برداری در آبان ماه سال جاری، 
اظهار داشت: فرهنگسرا و سالن مطالعه امیرالمؤمنین )ع( از 
جمله پروژه های منطقه 12 است که در آبان ماه سال جاری به 

طور رسمی در اختیار شهروندان قرار می گیرد.
وی ادامه داد: آزادسازی، جدول گذاری و آسفالت خیابان های 
شهید رفیعی، روحانی، بهاران، تالش و کش��اورز نیز از دیگر 
طرح هایی اس��ت که در آبان ماه س��ال جاری به بهره برداری 

می رسد.

کارمندان ژاپنی کنارساحل 
کار می کنند تا آرامش بگیرند

شاید هیچ چیز مثل شنیدن صدای امواج دریا نتواند به انسان 
آرامش بدهد، حتی در حین انجام پر استرس ترین امور اداری

یک ش��رکت ژاپنی از ابتکار جدیدی برای باال بردن بازده کار 
استفاده کرده و س��احلی مجازی در محل کار ساخته است تا 
کارمندان با نگاه کردن به آن و ش��نیدن صدای امواج از فشار 

کار بکاهند و با اعصاب راحت انجام وظیفه کنند.
یک کارمند جوان این ش��رکت می گوید: »بدیهی اس��ت که 
نمی توانم وارد آب شوم ولی صدای آب به من آرامش می دهد. 
آن قدر تر وتازه ش��ده ام که فکر می کنم امس��ال به تعطیالت 

نیازی نداشته باشم.«
دیگری می گوید: »با وجود سیستم تهویه هوا، گرمای سواحل 
تابس��تانی را در اینجا نداری��م ولی جدا از این تف��اوت تقریباً 
احساس می کنم در ساحل دریا کار می کنم و صدای امواج به 

تمرکز فکرم کمک می کند.«
مسئوالن ش��رکت امیدوارند با برگزاری جلسه های روزانه در 
این محل، کارمندانشان بازتر و خالقانه تر فکر کنند و ایده های 

جالبی ارائه دهند.

هوای اصفهان گرم تر می شود
کارش��ناس پیش بینی اداره کل هواشناس��ی اصفهان گفت: 
بیشینه دمای بیش��تر نقاط استان در 24 س��اعت آینده یک 
درجه افزایش می یابد.لیال امینی افزود: با توجه به تقویت توده 
هوای گرم تابستانه، افزایش نسبی دما تا دو درجه سانتیگراد 
و محسوس ش��دن گرما از امروز تا اواسط هفته آینده بر روی 
اس��تان بویژه در مناطق ش��رق، ش��مال و مرکز پیش بینی 
می شود.وی اظهار کرد: بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر 
استقرار جوی به نسبت پایدار بر روی سطح زمین است و براین 
اساس وضعیت جوی به صورت صاف گاهی کمی ابری همراه 
با وزش باد و در برخی مناطق غبار محلی پیش بینی می شود.

کارشناس پیش بینی هواشناسی اصفهان با بیان اینکه حداکثر 
دمای شهر اصفهان در 24 ساعت آینده 40 درجه سانتیگراد 
و حداقل دما 23 درجه س��انتیگراد خواهد ب��ود، اضافه کرد: 
گرم ترین نقطه استان در این مدت خوروبیابانک با 45 درجه 
سانتیگراد و خنک ترین نقطه میاندشت با 9 درجه سانتیگراد 

خواهد بود.

اخبار کوتاه

SMS

عضو ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان 
گفت: نرخ بلی��ت ورودی برای هر نفر 
به پنج هزار تومان رس��ید، یعنی برای 
ورود هر شخص به شهر رویاها به جای 
40 هزار تومان تنها پن��ج هزار تومان 

پرداخت می شود.
رس��ول جهانگیری با اشاره به موضوع 
قیمت گذاری شهر رویاها اظهار کرد: 
ش��ریک چینی ش��هر رویاها شرایط 
سختی برای قیمت گذاری در ارتباط با 
این مجموعه ایجاد کرده بود.وی ادامه 
داد: در ابتدا در ارتباط با قیمت گذاری 
قرار شد قد افراد مالک پرداخت بلیت 
باشد که اکثر افراد باید بلیت 40 هزار 
تومانی خری��د می کردند ک��ه در این 
صورت ی��ک خانواده چه��ار نفره باید 
حدود 160 هزار توم��ان هزینه بلیت 
پرداخت می کرد.عضو شورای اسالمی 
شهر اصفهان اضافه کرد: اعضای شورا 
برای این که همه افراد بتوانند از شهر 
رویاها استفاده کنند طرحی را تصویب 

کرد که طی آن نرخ بلیت ورودی برای 
هر نفر به پنج هزار تومان رسید، یعنی 
برای ورود هر ش��خص به شهر رویاها 
به جای 40 هزار تومان تنها پنج هزار 
توم��ان پرداخت می ش��ود.وی عنوان 
ک��رد: بلیت دس��تگاه های ب��ازی این 
مجموعه نی��ز با قیمت های دو، س��ه، 
چهار، پنج و یک ب��ازی با بلیت هفت 
هزار تومانی تصویب شدند.جهانگیری 
در پایان متذکر شد: به طور میانگین 
هزینه بلیت هر دستگاه بازی در شهر 
رویاها حدود دو تا س��ه ه��زار تومان 
خواهد بود تا قش��ر متوسط و ضعیف 
جامعه ه��م بتوانند از ای��ن مجموعه 

استفاده کنند.

متوسط هزینه هر بازی در شهر رویاها 2 تا 3 هزار تومان 

 ورودی هر نفر به شهر رویاها 
پنج هزار تومان
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نوبت  اول    

مشترکین محترم کشاورزی : با شركت درطرح ويژه مشتركين برق كشاورزی از 
پرداخت هزينه برق مصرفی در تابستان معاف شويد. 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان 

 17 مرداد

روز خبرنگار 

مبارک 

آگهي مزایده عمومي
تجدید آگهی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی شهرداری شاهین شهر

روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 

 نوبت اول

 س�ازمان رفاه�ی تفریحی ش�هرداری  ش�اهین ش�هر به اس�تناد مصوب�ه ش�ماره 3599/ش
 م�ورخ  1392/12/1 ش�ورای محت�رم اس�المی ش�هر در نظ�ر دارد اج�ازه به�ره ب�رداری 
 ازی�ک دس�تگاه تلویزی�ون ش�هری و تابل�و پش�ت آن واق�ع در ش�اهین ش�هر - 
 س�ه راه  فردوس�ی  را به مدت 2 س�ال واگذار نماید . متقاضیان می بایس�تی تا روز س�ه  شنبه 
مورخ 1393/5/28 برای دریافت اسناد مزایده به امور قرار دادهای سازمان واقع در شاهین شهر 
 - خیابان شهید مطهری ) بهداری ( - فرعی 2شرقی - پالک 40 سازمان رفاهی تفریحی شهرداری 
 شاهین شهر و یا به سایت سازمان www.refahi.shaahinshahr.com و برای تحویل اسناد 
مزایده تا روز چهار شنبه مورخ 1393/5/29  به دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند.سازمان در رد 

یا قبول یک یا کلیه پیشنهاد ها مختار است .

تمامی واحدهای 
گذرانده شده 

قبلی دانشجو با 
حداقل نمره 10 

برای مقطع کاردانی 
و کارشناسی و 

نمره 12 برای مقطع 
کارشناسی ارشد 

ناپیوسته و نمره 14 
برای مقطع دکتری 
تخصصی پذیرفته 

می شود

هر سال بهانه ای است تا به جامعه خبری کشورمان خدا قوت و دست مریزاد بگوییم.
 این بهانه را گرامی می داریم و برای همه تالش گران عرصه خبر و اطالع رسانی بهروزی و موفقیت را آرزومندیم.

این روز در حقیقت  روز پاسداشت کوشش های صادقانه خبرنگاران آزاده ای است که برای دسترسی ، تولید، توزیع و 
انتشار اخبار صحیح و دقیق از هیچ کوششی دریغ نمی ورزند .



اخبار کوتاهيادداشت

اصفهان در تشکیل هیات امناهای 
شهرک های صنعتی پیشتاز است

نشس��ت مش��ترک اعضای انجمن صنفی کارفرمایی هیات 
امناها و ش��رکت های خدماتی با مدیران شرکت شهرک های 
صنعتی برگزار شد.در این نشس��ت اعضای انجمن مشکالت 
 واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی درباره نحوه

 قان��ون گ��ذاری ش��رکت ش��هرک ها، مالکی��ت و اداره امور 
ش��هرک های صنعتی ب��ه هی��ات امناه��ا و مس��ائل صدور 
دفترچه ه��ای ق��رارداد و واگ��ذاری زمین را مط��رح کردند.

محمد اقارب پرس��ت، دبیر انجمن در این جلسه بیان کرد: از 
زمان تصویب الحاق س��ازمان صنایع کوچک به شهرک های 
صنعتی، کلیه هزینه هایی که ش��رکت شهرک ها برای صنایع 
کوچکی که حتی در شهرک ها مستقر نیستند، پرداخت کرده 
از درآمد شهرک های صنعتی بوده است که این خود اجحافی 

به صاحبان صنایع مستقر در این شهرک هاست.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اس��تان اصفهان هم 
در ادامه به صحبت های اعضا پاس��خ گفت. محمد جعفری با 
بیان اینکه با همدلی و همفکری اعضای انجمن و شهرک های 
صنعتی، به دنبال حل مشکالت خواهیم بود، ابراز کرد: اصفهان 
در تش��کیل هیات امناهای ش��هرک های صنعتی در کشور 
پیشتاز بود.وی وجود تش��کل ها را حرکت مثبتی دانست که 
امکان رسیدگی به مشکالت همه واحدها را در یک مجموعه 
فراهم می کند.جعفری تصریح ک��رد: اصفهان از نظر صنعتی 
وضعیت خاصی دارد که نه ب��ه خاطر تعداد واحدهای موجود 

در آن بلکه به دلیل قدمت صنایع آن است.
وی بیان کرد: بعضی مش��کالت از قبل تا اینجا رس��یده است 
و ما می خواهیم کار حل ش��ود که تنها با انتقاد کاری از پیش 
نم��ی رود.وی خاطرنش��ان کرد: این ش��رکت یک س��ازمان 
درآمدهزینه اس��ت که اگر درآمد نداش��ته باش��د نمی تواند 

پروژه های خود را انجام دهد.

 شش هزار و 400 تن گندم 
در اردستان برداشت شد

مدیر جهاد کشاورزی اردستان از برداشت شش هزار و 400 
تن گندم در این شهرستان خبر داد.

علی اکبر صالح اظهار داش��ت: گندم کاران اردستان با تولید 
این میزان گندم در س��ال جاری رتبه نخست شهرستان های 

گرمسیری استان اصفهان را به خود اختصاص دادند.
وی سطح زیر کشت گندم در این شهرستان را یک هزار و 600 
هکتار بیان کرد و افزود: میانگین برداشت گندم در واحد سطح 
افزون بر چهار هزار کیلوگرم اس��ت.وی گفت: تاکنون چهار 
هزار تن گندم شهرستان به سیلو تحویل و 450 تن نیز برای 
استفاده دام و طیور خریداری شده و یک هزار تن نیز مصرف 
کشاورزان است.وی از مبارزه با سن غالت در سطح یک هزار 
و 100 هکتار از مزارع گندم این شهرس��تان خبر داد و گفت: 
در سطح 420 هکتار نیز مبارزه با پوره سن انجام شده است.

مدیر جهاد کشاورزی اردستان میزان بذر مصرفی شهرستان 
را 350 کیلوگ��رم در هکتار اعالم کرد و اف��زود: قیمت خرید 
 تضمینی گندم ده ه��زار و 500 ریال و قیمت ب��ازار آزاد آن

 11 هزار ریال است.

 تفکیک آب شرب و بهداشتی
 به خاطر حفظ کیفیت آب خوردن

مدیرعامل ش��رکت مادرتخصص��ی آب و فاضالب کش��ور با 
 اشاره به این که شاخص آب بهداش��تی در وزارت بهداشت و

 محیط زیست در مرحله تدوین است، گفت: آب بهداشتی و 
ش��رب به خاطر تضمین کیفیت آب جدا می شود.حمیدرضا 
جانباز با تاکید بر این که جداسازی آب شرب از آب بهداشتی 
باعث مطلوبیت کیفیت آب ش��رب می ش��ود، گفت: در حال 
حاضر این جداسازی در منطقه ثامن مشهد به صورت پایلوت 
در حال اجرا اس��ت.وی در پاس��خ به این پرس��ش که قبل از 
تعریف شاخص آب بهداش��تی چگونه طرح به صورت پایلوت 
در حال اجرا است گفت: در آب مشهد اس��تاندارد آنیون ها و 
کاتیون ها حفظ ش��ده و این آب به لحاظ گوارایی نس��بت به 
آب شرب متفاوت اس��ت و آب دارای کمی ش��وری است.در 
حال حاظر طرح مطالعاتی تفکیک آب شرب از بهداشتی در 
کالنشهرها آغاز شده و مقرر است پس از یک سال و به نتیجه 
رس��یدن تحقیقات روش های توزیع آب ش��رب در شهرهای 

مختلف مشخص شود.

رکود بازار مسکن متأثر از کاهش 
قدرت خريد مردم است

رئیس کانون سراسری انبوه س��ازان با تأکید بر کاهش قدرت 
خرید متقاضیان مس��کن، گفت: کاهش قدرت خرید موجب 
افت ساخت وس��از در کشور ش��ده است.جمش��ید برزگر در 
خصوص رکود بازار مس��کن، اظهار داش��ت: انبوه س��ازی در 
دوران رکود اس��ت و همه همکاران ما با مش��کل تأمین مالی 
پروژه ها مواجه هستند.وی بابیان اینکه مشکالت انبوه سازان 
در جلساتی به مسئوالن وزارت راه و شهرسازی هم اعالم شده 
اس��ت، گفت: مس��ئوالن باید عل��ت اینکه ساخت وس��از در 
 س��ه ماهه امس��ال ب��ا 53 درص��د کاه��ش روب��رو ش��ده را

 پیگیری کنند.
رئیس کانون سراسری انبوه سازان تصریح کرد: دالیل کاهش 
ساخت وساز را ما در سه مورد شامل نداشتن منابع کافی برای 
ساخت، عدم عرضه واحدها و قدرت خرید متقاضیان بررسی 
کردیم. درنهایت مشخص شد که مردم قدرت خرید مسکن در 
بازار را ندارند که همین امر موجب کاهش ساخت وساز در بازار 
شده است.برزگر با اش��اره به اینکه درنهایت قیمت تمام شده 
هر کاالیی وابسته به عوامل تولید است، افزود: افزایش قیمت 
بستگی به نرخ زمین و مصالح س��اختمانی و دیگر موارد دارد 
بنابراین فقط با یک موضوع نمی توان به این نتیجه رسید که 
نرخ مس��کن افزایش پیدا می کند.وی با تأکی��د بر اینکه بازار 
به گونه ای اس��ت که فقط افرادی که توان مال��ی باالیی دارند 
می توانند خان��ه خریداری کنند، اظهار داش��ت: متقاضی در 
بازار نیست به دلیل اینکه قدرت خرید ندارد و وام مسکن هم 

جوابگوی این موضوع نیست.

4
قیمت سکه در بازار اصفهان 9 میلیون و 480 هزار ریال شد

سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم دیروز در بازار طالی اصفهان به قیمت 9 میلیون و 480 هزار 
ریال معامله شد.در بازار طالی اصفهان نیم سکه بهار آزادی چهار میلیون و 760 هزار ریال، ربع سکه 

دو میلیون و 750 هزار ریال و سکه یک گرمی به قیمت یک میلیون و 750 هزار ریال فروخته شد.

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comNo. 1368   aug 7,2014  |  8 Pages

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1368 |پنج شنبه  16  مرداد 1393 | 10 شوال   1435

رییس س��ازمان نظ��ام صنف��ی رایانه ای کش��ور گفت: 
نمایشگاه کامپیوتر اصفهان )اتوکام( در سال های گذشته 
توانس��ت وجه خالی ن��گاه تخصصی به نمایش��گاه های 
کامپیوتر را پوش��ش داده و بار به زمین مانده نمایش��گاه 
الکامپ تهران را به دوش بکشد، به همین دلیل می توان 
گفت نمایشگاه اتوکام اصفهان این قابلیت را دارد که کالف 

سردرگم آی تی را باز کند.
کاظم آیت الهی در حاش��یه جلس��ه کمیته برنامه ریزی 
بیستمین نمایشگاه کامپیوتر و اتوماسیون اداری )اتوکام( 
اظهار داشت: نمایشگاه اتوکام با گام هایی که در چند سال 
گذش��ته برداش��ته و همچنین از طریق رویکردهایی که 

برای تقویت خود اتخاذ کرده است، نگاه تخصصی عمیق 
به بحث IT و کاربرد این نگاه در بُعد نمایشگاهی که پیش 

از آن در کشور ضعیف بود را مورد توجه قرار داد.
وی با اشاره به این که شرکت های فعال آی تی در اصفهان 
سهم خود را از بازار کش��ور نگرفته اند، بیان کرد: هر چند 
 هم اکنون اصفهان رتب��ه و جایگاه مناس��بی در صنعت

 آی تی کش��ور دارد اما هنوز تمام��ی ظرفیت ها به فعل 
نرس��یده و امیدواریم با حرکت هایی که در سطح استان 
اصفهان در حال انجام اس��ت، بتوان این مسیر را سرعت 

داد.
وی تصری��ح کرد: تأثی��ر برپایی نمایش��گاه ها در هدایت 
بازار به س��مت و س��وی مورد انتظ��ار در صنعت آی تی 
بسیار مشهود اس��ت و از این لحاظ با بس��یاری از صنایع 
متفاوت است، به همین دلیل ش��رکت های فعال، انتظار 
باالی��ی از اصفه��ان و نمایش��گاه اصفه��ان دارند.رییس 
س��ازمان نظام صنفی رایانه ای کش��ور اضاف��ه کرد: طی 
 مدتی که از فعالیت دولت تدبیر و امی��د به عنوان دولت

 آی تی محور می گذرد، ش��اهد تحوالت خوبی در نگاه به 
صنعت آی تی بوده ایم و خوش��بختانه ای��ن دولت اذعان 
دارد که آی تی پیشران توسعه کشور است که همین نگاه 

بسیار کمک کننده بوده است.
 در همین زمینه برنامه ریزی های قابل توجه ای در زمینه 

توسعه استفاده از IT در کشور انجام شده و امیدواریم در 
دو ماه آینده شاهد اجرایی شدن آن باشیم.

وی همچنین اذعان کرد: نمایشگاه اتوکام اصفهان در سال 
گذشته شاهد اتفاقات بسیار خوبی مانند بازدید معاون علم 
و فناوری رییس جمهور به اتفاق معاون وزیر ارتباطات و 
رییس س��ازمان فناوری اطالعات ایران بود اما متأسفانه 
شرکت های حاضر و مسووالن استان بهره الزم را از حضور 
این افراد کسب نکردند در حالی که نمایشگاه این فرصت 
را مهیا کرده بود تا مطالبه گری مردم و بخش خصوصی از 

مسئوالن دولتی صورت گیرد.
آیت الهی ادامه داد: امیدواریم هر چه نمایش��گاه اتوکام 
تقویت می شود، گفت و شنودهای منتج به خروجی های 
بهین��ه در فضای نمایش��گاه نی��ز تقویت ش��ود چرا که 
نمایشگاه، مرکز تحول است و از پس برگزاری هر دوره از 
نمایشگاه باید شاهد یک تحول و تغییر مسیر حداقل در 

سطح استان بود.
وی تحول بازار از طریق برپایی یک نمایش��گاه قدرتمند 
را هدف از مش��ارکت س��ازمان نظام صنفی رایانه ای در 
نمایشگاه مطرحی چون اتوکام دانست و افزود: نمایشگاه 
به راحتی می تواند ارتباط میان متخصصین جویای کار با 
صاحبان مش��اغلی که به دنبال افراد توانمند و متخصص 

هستند را برقرار کند.

 معاون برنام��ه ریزی و توس��عه گفت: با توج��ه به اجرای 
موفقیت آمیز ط��رح پایلوت »مطالع��ه، آزمایش واجرای 
طرح پایلوت آبزدایی از لجن کنورت��ور« در ذوب آهن، به 
منظور اجرایی نمودن نتایج حاص��ل از اجرای پروژه فوق 
طرح نیمه صنعت��ی » احداث آب زدای��ی از لجن کنورتور 
«در شرکت کیان معدن در بروجن با همکاری کارشناسان 
ذوب آهن انجام گرفت.محمدرضایی افزود: نظر به کسب 
نتایج مطلوب، مقرر ش��د طرح صنعت��ی آن در ذوب آهن 
اصفهان اجرا شود. لذا در این خصوص طرح اجرایی آماده و 
اسناد مناقصه در فرمت BOT استخراج و فراخوان گردید 
که پس از انجام بررسی های الزم در جلسات کارشناسی، 
ش��رکت کیان معدن به عنوان س��رمایه گذار انتخاب شد 
بر اس��اس مفاد قرارداد منعقده، رس��ماً عملی��ات اجرایی 

 آن از تاریخ 93/4/22 آغاز ش��د، کل س��رمایه آورده شده
 س��رمایه گذار، بص��ورت تحویل محصول لج��ن ماهیانه 
برداشت می گردد. وی مزایای اقتصادی و زیست محیطی 
این طرح را بدین شرح بیان کرد:  کاهش هزینه های انتقال 
آب و لجن به سایت هواشناسی حدود ده میلیارد ریال در 
سال می باشد. برگشت حجم قابل توجه ای از آب به سیکل 
تولید با توجه به شرایط بحرانی تأمین آب بطوری که پس 
از اجرای طرح و در شرایط ظرفیت کامل هر روز 600-800 

متر مکعب آب به سیکل در گردش بر می گردد.
حذف سیستم عملیات استخراج فعلی جهت فروش لجن 
در منطقه هواشناسی وفراهم آوردن امکان فرآوری، فروش 
یا استفاده از لجن مذکور در داخل کارخانه مستقیماً پس 
ازآب زدایی به دلیل ش��رایط خاص خشک کردن لجن در 

روش قبلی در محوطه هواشناس��ی که مق��داری با خاک 
موجود مخلوط می گردید عماًل 10 درصد محصول از بین 
رفته یا کیفیت فروش نداشته است و با اجرای این پروژه از 
این پرت ه��م جلوگیری می گردد. حف��ظ و بهبود محیط 
زیست به دلیل مشکل تردد و حمل تانکرهای لجن در سطح 
کارخانه و همچنین عدم ارسال آب مذکور به سفره های زیر 
زمینی در ضلع غربی ذوب آهن به دلیل اجرای طرح های 
توس��عه، بخش��ی از زمین که جهت خش��ک کردن لجن 
استفاده می شود آزاد س��ازی می گردد و تنها یک محوطه 
4000 مترمربع جهت کنترل و خشک کردن و آماده سازی 

لجن برای فروش نیاز است.
 در حال حاضر زمین اش��غال ش��ده بی��ش از 5 برابر این 

مساحت می باشد.

ريیس سازمان نظام صنفی رايانه ای کشور:

با سرمايه گذاری و احداث طرح آب زدائی از لجن کنورتور:

بزرگ ترين پروژه تحقیقاتی صنعت فوالد در ذوب آهن کلید خورد

نمایشگاه اتوکام، کالف سردرگم آی تی را باز می کند
 از دست فروشان 

ماهی و میگو نخريد 
در حالی که عرضه ماهی و میگو به صورت دس��ت 
فروش��ی یا غیر بهداش��تی در رواج دارد، سازمان 
دامپزشکی اعالم کرد: این گونه عرضه محصوالت 
پروتئینی به ویژه ماهی و میگو که فس��ادپذیری 
و حساس��یت بیش��تری نس��بت به بیماری های 
ویروسی و میکروبی دارند ممنوع است و مردم این 

محصوالت را از دست فروشان نخرند.
دست فروش��ی در تهران و شهرستان های کشور 
برای عرضه کاالها و مایحت��اج مردم به روش رایج 
برای فروش��ندگان و خریداران تبدیل شده است 
اما عرضه انواع م��واد غذایی به وی��ژه محصوالت 
پروتئینی مانند مرغ، گوش��ت قرمز، ماهی، میگو 
و ... به ص��ورت غیر اس��تاندارد و در ش��رایط غیر 
بهداشتی به هیچ وجه نمی تواند توجیه پذیر باشد 
چرا که این محصوالت اگر در شرایط غیر بهداشتی 
عرضه ش��وند نه تنها تامین کننده امنیت غذایی 
مردم نیس��تند بلکه ناقل بیماری های بسیاری به 

مصرف کنندگان خواهند بود.
محس��ن مش��کات مش��اور ریی��س س��ازمان 
دامپزش��کیدر ای��ن ب��اره ایس��نا گف��ت: یکی از 
روش های نگه��داری و عرضه ماه��ی و میگو تازه 
همین روش های رایج اس��ت و در گذشته هم که 
سیستم های انجماد وجود نداش��ت روش عرضه 
و اس��تفاده ماهی، میگو و حتی مرغ این گونه بود 
که از پودر یخ استفاده می شد تا محصول منجمد 
نشود و بتواند به صورت تازه در دسترس مردم قرار 
گیرد.وی افزود: اما عرضه محصوالت ش��یالتی به 
صورت تازه و در دمای یخچالی )دو تا چهار درجه 
و با اس��تفاده از پودر یخ( در شرایط غیر بهداشتی 
نمی تواند مناسب باشد و باید نظارت ها و فرهنگ 
سازی های بسیاری برای اعمال شرایط بهداشتی 
مناسب و عرضه این گونه محصوالت ایجاد شود.

مشاور رییس س��ازمان دامپزش��کی خاطرنشان 
کرد: در گذش��ته قصابی ها الشه های گوشت را به 
چنگک های آویزان می کردند و در داخل یا خارج 
از مغازه و در فضای باز آویزان می کردند اما در حال 
حاضر این گونه صحنه ها کمتر مشاهده می شود و 
اگر عرضه کننده ای ه��م نخواهد محصول خود را 
به صورت تازه و در ش��رایط غیر منجمد در اختیار 
مصرف کنندگان قرار دهد باید الشه گوشت را در 

یخچال های مخصوص و استاندارد نگهداری کند.

اجرای پروژه گازرسانی جامع اصفهانرکود تورمی بالی جان صنايع

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: االن 
به شدت با رکود روبه رو هستیم، رکودی که با تورم همراه 
بوده و این رکود تورمی باعث آسیب به صنعت کشور است.

سید رسول رنجبران با اش��اره به ارائه بسته خروج از رکود 
توسط دولت اظهار کرد: این بسته می تواند کمک زیادی به 
بهبود اوضاع اقتصادی داشته باشد البته به شرط آن که به 

درستی اجرایی شود.
وی ادامه داد: چند روز پیش با نمایندگان دولت جلساتی 
داشتیم و در مورد این بسته خروج از رکود صحبت هایی شد 

که امیدواریم به نتیجه مشخصی دست پیدا کنیم.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان یادآور شد: 
بعد از آن که دولت یازدهم مستقر شد به دلیل خرد جمعی 
از نوسانات بیشتر در اقتصاد کشور جلوگیری و یک ثبات 

نسبی بر بازار و اقتصاد کشور حاکم شد.
وی با بیان این ک��ه در حال حاضر رکود بر اقتصاد کش��ور 
حاکم اس��ت، اضافه کرد: االن به ش��دت با رک��ود روبه رو 
هس��تیم، رکودی که ب��ا تورم همراه اس��ت و ای��ن رکود 
تورمی باعث آس��یب به صنعت کش��ور اس��ت. این رکود 
شکننده تولید اس��ت و اثرات خود را بر جا می گذارد. باید 
با اجرای برنامه های متنوع ب��ه بهبود وضعت فعلی جامعه 
 صنعت و تولید کمک ش��ود تا صنایع از مشکالت موجود 

خارج شوند.

رئیس خدمات فنی و مهندسی شرکت گاز استان اصفهان 
گفت: پروژه گازرس��انی جامع اصفهان از جنوب به فوالد 
مبارکه، از غرب به روستای همت آباد نجف آباد، از شمال به 
عوارضی اتوبان کاشان و از شرق به روستای ورتن سگزی 
منتهی می شود.غالمرضا اس��ماعیلیان به اجرای دو پروژه 
گازرس��انی اصفهان بزرگ و کاشان در راس��تای الزاماتی 

که بازنگری ش��بکه توزیع و خطوط انتقال ایجاد می کرد 
اشاره کرد و اظهار داشت: ضرورت خارج کردن تاسیسات 
پر خطر از حریم ش��هرها، الزامات پدافند غیر عامل و نیز 
تاکید ش��ورای تأمین اس��تان برای کاهش حریم خطوط 
 گازرس��انی، این دو پروژه جامع، طراحی و در دستور کار

 قرار گرفت.
وی افزود: پروژه گازرسانی جامع اصفهان از جنوب به فوالد 
مبارکه، از غرب به روستای همت آباد نجف آباد، از شمال به 
عوارضی اتوبان کاشان و از شرق به روستای ورتن سگزی 
منتهی می شود که بالغ بر 170 روستا و 40 شهر را در برمی 
گیرد.رئیس خدمات فنی و مهندس��ی شرکت گاز استان 
اصفهان بیان داش��ت: این پروژه در 24 فاز تعریف ش��ده 
و در ح��ال حاضر 85 درصد آن اجرای��ی و 15 درصد باقی 
مانده که به علت مش��کالتی از قبیل عدم صدور مجوزات 
 قانونی برای عبور ش��هرها با تأخیر مواجهه شده در دست

اقدام است.

 نماینده مردم فریدن، فریدونش��هر و چادگان 
در مجل��س گف��ت: ب��ا اح��داث س��د رودبار 
شهرس��تان فریدونش��هر و انح��راف آب آن به 
استان لرس��تان، فاجعه بزرگ زیست محیطی 
 در راه ب��وده و جنگل ه��ای زاگ��رس خش��ک

 می شود.
محمدعلی اسفنانی با اش��اره به اینکه به دلیل 
اهمال مس��ئوالن وقت استان س��د رودبار در 
شهرستان فریدونشهر در حال اجرا است، اظهار 
داشت: این سد عظیم حدود 8 سال پیش آغاز 
شده و با 10 هزار میلیارد تومان اعتبار این طرح 

در حال اجرا است.
وی با اش��اره به اینکه س��د رودب��ار در ناحیه 
اس��تان لرس��تان ب��ه انتهایی ترین قس��مت 
فریدون شهر اس��ت، افزود: به واسطه این سد 
مس��یر یکی از رودخانه ونیزان به عنوان یکی 
از پرآب تری��ن رودخانه های دائمی کش��ور به 
 س��مت اس��تان لرس��تان منح��رف خواه��د

 شد.
نماینده مردم فریدن، فریدونش��هر و چادگان 
در مجلس با تاکید بر اینکه سد رودبار با هزینه 
ای بال��غ بر 10 ه��زار میلیارد توم��ان در حال 
اجرایی اس��ت، تصریح ک��رد: به اعتق��اد بنده 
فاجعه زیس��ت محیط��ی عجیب��ی در بهترین 
 منطقه زاگ��رس مرکزی ای��ران در حال وقوع

 است.
وی اف��زود: انبوه تری��ن جنگل ه��ای زاگرس 
مرکزی کش��ور در فریدون ش��هر به وس��عت 
بی��ش از 50 هزار هکت��ار جنگل انبوه اس��ت 
و ای��ن س��د دقیق��اً در ای��ن منطق��ه در حال 
 اح��داث ب��وده که موج��ب ناب��ودی جنگل ها 

می شود.
اسفنانی با بیان اینکه رودخانه ونیزان یا رودبار 
در فصل کم آبی نیز خروشان است، تاکید کرد: 
ای��ن رودخانه خروش��ان نه فقط می توانس��ت 
زاینده رود را نجات دهد بلکه آب دشت مرکزی 

ایران را نیز تأمین می کرد.
وی با بیان اینکه ب��ا انحراف ای��ن رودخانه به 
سمت لرس��تان دیگر آبی به اصفهان نمی رسد 
و اکوسیستم منطقه دستخوش تغییر و نابودی 
قرار می گی��رد، گفت: انبوه تری��ن جنگل های 
زاگ��رس مرک��زی فریدونش��هر اس��ت که به 
راحتی نابود می ش��ود.نماینده م��ردم فریدن، 
فریدونش��هر و چادگان در مجلس تاکید کرد: 
گفته می شود با احداث سد رودبار بیش از 700 
 میلیون متر مکعب به اس��تان لرستان منتقل

 می شود.
وی با انتقاد بر اینکه با این اهمال کاری آب های 
اس��تان اصفهان به راحتی به اس��تان لرستان 
منتقل می شود، یادآور ش��د: استان لرستان از 

لحاظ آبی کمبودی نداشته و آب به اندازه نیاز 
مردم آن منطقه وجود دارد.

اسفنانی با تاکید بر اینکه طرح سد رودبار ناشی 
از کوتاهی مسئوالن وقت استانداری آن زمان 
بود، تصریح کرد: بعید می دانم که بتوان جلوی 
طرحی که حدود 8 س��ال در حال اجراست را 

گرفت.
وی افزود: بعید است طرح سد رودبار مطالعات 
زیست محیطی داشته باشد چرا که قرار است 
س��دی در منطقه ای احداث شود که نخستین 
اثر آن خش��ک ش��دن انبوه تری��ن جنگل های 
زاگرس است.نماینده مردم فریدن، فریدونشهر 
و چ��ادگان در مجل��س ب��ا اش��اره ب��ه اینکه 
س��رانه آب در اس��تان اصفهان 1200 لیتر در 
س��ال اس��ت، بیان داش��ت: این رقم در استان 
چهارمحال و بختیاری 13 هزار لیتر و در استان 
خوزستان 8 هزار لیتر اس��ت. با این آمارها باید 
 حس��اب کرد ای��ن مناطق چق��در آب مصرف

 می کنند.
وی با تاکید بر اینکه این موضوع را در جلس��ه 
ای با وزیر نیرو مطرح کردیم، گفت: متاس��فانه 
مس��ئوالن وزارت نیرو هیچ اعتقادی به وجود 
بحران آب در اس��تان اصفه��ان ندارند و حتی 
ش��خص رئیس جمهور و هیات دولت نیز این 

گونه برخورد می کنند.

 

رنجروور اس��پرت SVR جدید قرار است تا سال 
آینده به فروش گذاشته شود. این خودرو اکنون 
مراحل تست را پشت سر گذاشته است.رنجروور 
اسپرت SVR جدید قرار اس��ت تا سال آینده به 

فروش گذاشته شود.
 این خودرو اکنون مراحل تس��ت را پش��ت س��ر 

گذاشته است. 
رنجروور 

رنجرور ی�ا RANGE ROVER یک خ�ودرو 
Off-( ش�اس��ی ب�لند سواری ش��هری � بیابانی

Road( لوکس ی�ا ب���ه عب�ارت دی�گر ی�ک خ�ودرو SUV اس��ت . تولید لندرور به 
زمانی بازمی گردد که جن��گ جهانی دوم با تمام تلف��ات و ویرانی هایش پایان گرفته 
بود و ک�ارخانه روور هم که در س�الی ه�یل انگلستان واقع شده بود مانند بسیاری از 
کارخانه های دیگر با پایان گرفتن جنگ می بایست سیاست جدیدی را برای تولیدات 

خود اعمال می کرد. 
رنجرور از ابتدا تولید تا حال حاضر در سه نسل به شرح زیر تولید شده است: نسل اول 

از 1970 تا 1995 ، نسل دوم از 1996 تا 2003 
نسل س��وم از 2004 تا کنون ، این خودرو تنها خودروی موجود در موزه لوور پاریس 

 SVR است. مشخصات فنی رنجروور اسپرت
پیشرانه: 5.0 لیتری V8 سوپر شارژر 

قدرت:542 اسب بخار 
زمان تخمینی شتاب سرعت صفر به صد کیلومتر در ساعت: 4.5 ثانیه 

زمان تست در پیست نورنبرگ: 8 دقیقه و 14 ثانیه 
 گیربک��س: جعبه دن��ده ای دو س��رعته )twin-speed( ب��ا دو نوع ضری��ب باال و

 پایین 

نماينده مردم فريدن، فريدونشهر و چادگان در مجلس مطرح کرد:

سد رودبار آب های استان را به لرستان منحرف می کند
خودروی جديد » رنجرور« سال 

آينده آماده فروش می شود



یادداشت

نمایش برگزیده اولین بازار تئاتر مرکز ملی استیژ ایران به کارگردانی مرضیه اشرفیان 
از 12 تا 27 مردادماه به دو زبان انگلیسی و فارسی در موزه خط اصفهان به روی صحنه 

می رود.
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»رویایکفش«درموزهخطتعبیرمیشود
هفتیادداشت

سفرنامه ۲۰۰ هزار نسخه ای برای 
معرفی ایران

گروه گردشگران ژاپنی، س��فرنامه ایران و گزارش های بازدید 
از همدان، کاشان، کرمانشاه، قم، نیاسر، قمصر و اصفهان را در 

نشریه ای با تیراژ 2۰۰ هزار نسخه منتشر کردند.
پس از برگزاری موفقیت آمیز کنفرانس »ابن سینا« به مناسبت 
هزاره تدوین کتاب قانون در طب که س��ال گذش��ته توس��ط 
رایزنی فرهنگی ایران در ژاپن در دانش��گاه توکیو برگزار شد، 
سفیر پیشین ژاپن در تهران و مؤسس شرکت درخت زندگی، 
فعال در تهیه لوازم آرایش��ی و بهداش��تی از گیاهان دارویی، 
برای اعزام گروهی متشکل از مدیران خود به ایران و آشنایی 
با گیاهان معطر و دارویی، به خصوص گل محمدی کاش��ان، 

ابراز عالقه کرد.
پس از انجام مقدمات الزم توس��ط رایزن��ی فرهنگی ایران در 
توکیو، این گروه سفر 11 روزه خود را در اردیبهشت ماه به ایران 
انجام داد و از مزارع کاش��ت گل محمدی، کارگاه های گالب 
گیری، کارخانجات تهیه اس��انس های گیاهی، درمانگاه های 
طب س��نتی، مراکز حجامت و ماس��اژدهی، آرام��گاه و بنیاد 
بوعلی سینا، آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری در شهرهای 

مختلف ایران بازدید کردند.
حاصل س��فر این گروه س��ه نفره، گزارش هایی اس��ت که در 
مجالت تخصصی ش��رکت درخت زندگی با تی��راژ 2۰۰ هزار 
نسخه منتشر ش��د و با تش��کیل س��مینارهایی در شهرهای 
مختلف ژاپن، مش��اهدات و دس��تاوردهای خود را از گیاهان 
 داروی��ی و معط��ر و طب س��نتی ایران ب��ه مردم ژاپ��ن ارائه

 می دهند.

آغاز ثبت نام سیزدهمین دوره آزمون 
سراسری حفظ، قرآن کریم

معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان از آغاز ثبت نام س��یزدهمین دوره آزمون سراس��ری 

حفظ، ترجمه و مفاهیم قرآن کریم در کشور خبر داد.
ابوالفضل یعقوب��ی گفت: با توجه به ضرورت توس��عه و ترویج 
فرهنگ قرآنی در سطح عمومی جامعه و نظر به اینکه آموزش 
قرآن از ارکان زیربنایی توسعه فرهنگ قرآن و عترت به منظور 
تعمیم و تعمیق و ش��ناخت بهتر قرآن اس��ت، معاونت قرآن 
و عترت وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی با تش��کیل دوره ها 
و کالس های مختلف در مؤسس��ات قرآنی، س��االنه اقدام به 

برگزاری آزمون سراسری می کند.
وی تربی��ت نی��روی انس��انی متخصص م��ورد نیاز کش��ور 
و ارزیاب��ی عملکرد آم��وزش مؤسس��ات و مراک��ز قرآنی زیر 
پوش��ش این معاون��ت را از اه��داف برگ��زاری ای��ن آزمون 
دانس��ت و اف��زود: ثبت ن��ام ای��ن دوره از آزم��ون از طری��ق 
 درگاه آموزش قرآن ب��ه آدرس اینترنت��ی www.qia.ir از
  15 مرداد ماه سال جاری آغاز و تا 25 مرداد ماه ادامه خواهد

 داشت.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان 
خبر داد:

 ارسال بیش از ۸۰۰ اثر فرهنگی
 در جشنواره رضوی

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان اصفهان از دریافت بیش 
از 8۰۰ اثر فرهنگی ویژه جشنواره رضوی خبر داد.

مدیر کل کانون اس��تان اصفهان با اعالم این خبر اف��زود: اعضای مراکز 
کانون اس��تان در 8 موضوع جش��نواره رضوی کانون ش��امل »داستان 
کوتاه و خاطرات زیارت رضوی«، »نش��ریه نگاری کاغذی و الکترونیکی 
رضوی«، »قصه گویی رضوی«، »تحقی��ق و پژوهش رضوی«، »نمایش 
عروسکی رضوی«، »عکاسی رضوی«، »نقاشی رضوی« و »شعر رضوی« 
و با اس��تفاده از تجربیات سال های پیش حضور گس��ترده و پرشوری در 
این رویداد فرهنگی و دینی داشته اند.عس��گری فر عن��وان کرد: پس از 
تغییرات صورت گرفته در نحوه برگزاری جشنواره رضوی، شیوه نامه ها 
و فراخوان های جشنواره به مراکز فرهنگی هنری در سطح استان ارسال 

شد. 
 سپس اعضای عالقه مند آثار خود را به دفتر اس��تان ارسال و این آثار از 
سوی داوران مجرب بر اساس مالک های داوری مورد قضاوت قرار گرفت 
که با توجه به شیوه نامه در هر قسمت 8 درصد آثار به دبیرخانه کارگروه 
کودک و نوجوان دوازدهمین جش��نواره بین المللی امام رضا )ع( ارسال 
شد.این مسوول در ادامه از برپایی نمایشگاهی از آثار اعضاء هم زمان با دهه 
کرامت در کانون استان اصفهان خبر داد و گفت: از برگزیدگان استانی نیز 
در همین ایام تقدیر به عمل خواهد آمد و آثار اعضا در دو بخش داستان 
کوتاه و خاطرات زیارت رضوی و شعر رضوی در قالب نشریه ای با عنوان 

آیینه خانه به چاپ خواهد رسید.

 » داستان های کلیله و دمنه«
 روایت می شود

کتابخانه ابولفرج اصفهانی، وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان اقدام به برگزاری کارگاه قص��ه گویی کلیله و دمنه ویژه کودکان 

5 تا 8 سال نموده است.
مدیر این کتابخان��ه گفت: این کارگاه با هدف آم��وزش مفاهیم پندآموز 
کتاب کلیله و دمنه به عن��وان یکی از منابع و میراث معنوی ارزش��مند 

کشورمان ویژه کودکان برگزار می شود.
ب��ت ش��کن اف��زود: روش ه��ای قص��ه گوی��ی در ای��ن کارگاه ش��امل 
 پ��رده خوان��ی، س��اخت ماس��ک و اج��رای نمایش ه��ای خ��الق

 می باشد.
گفتنی اس��ت؛ ای��ن کارگاه از 12 م��رداد م��اه لغایت 12 ش��هریور ماه، 
در روزهای یکش��نبه و چهارش��نبه از س��اعت 1۶ ت��ا 17: ۳۰ در محل 
 کتابخان��ه ابولف��رج اصفهانی واق��ع در میدان الل��ه، پارک الل��ه برگزار 

می گردد.

 

معاون امور هنری وزارت ارشاد از حل شدن مشکالت 
لغو کنسرت موسیقی در شهرستان ها خبر داد و تأکید 
کرد که گفتگو همیشه بهترین راه حل مشکالت است.

، عل��ی مرادخان��ی مع��اون هن��ری وزارت فرهنگ 
وارش��اد اس��المی در پاس��خ به پرس��ش مهر درباره 
راهکار ب��رون رفت از مش��کالت لغو کنس��رت های 
موسیقی به خصوص در شهرستان ها و دیدگاه نیروی 
انتظامی درب��اره مختلط نبودن کنس��رت ها توضیح 
 داد: ب��ه نظر م��ن بهتری��ن راه حل همیش��ه گفتگو 
 بوده است و این موضوع مهم نیز از طریق گفتگو حل

 خواهد شد.
وی تصریح ک��رد: به نظر من مردم جامعه ما از رش��د 

فرهنگ��ی بس��یار باالیی برخ��وردار هس��تند و همه 
خانواده ها برای یکدیگ��ر ارزش قائل اند، بنابراین این 
مشکل نیز از طریق گفتگو و همکاری میان نهادهای 

مختلف قابل رفع شدن است.
مرادخانی در جواب به س��ؤال دیگ��ری درباره بدهی 
25 میلیارد تومانی صندوق حمایت از نویس��ندگان، 
روزنامه نگاران و هنرمندان هم توضیح داد: قرار است 
این موضوع بررسی و آس��یب شناسی شود و کارهای 

مربوط به آن در حال انجام است.
وی افزود: مشکل اینجاس��ت که ما خانه های هنری 
و نهادهای مختلفی داریم که متقاضی پول هس��تند. 
بخش��ی قرار بوده در قالب این صندوق پول بدهند و 
بخش��ی دیگر هم پول دریافت کنند ام��ا رابطه میان 
این بده بستان مشخص نشده است، بنابراین بخشی 
از این پول های داده شده، بازگشتی نداشته و صندوق 
را دچار رکود کرده است. اکنون باید صندوق طوری 
فعال ش��ود که ط��ی فراین��دی هم وض��ع اقتصادی 
صندوق بهتر ش��ود و هم متقاضی��ان از آن بهره مند 

شوند.
معاون امور هنری وزارت ارش��اد در پاس��خ به سؤال 
دیگری درباره راه پیش��گیری از کپ��ی آثار هنری در 
معاونت هنری وزارت ارش��اد پاسخ داد: هر اثر هنری 

صاحبی دارد که اگر نس��بت به کپی آثارش اعتراضی 
داش��ته باش��د، ما به عنوان حامی هن��ر و هنرمند از 
طریق مجاری صالحه این موضوع را مطرح می کنیم 
 تا حقوق م��ادی و معن��وی هیچ هنرمن��دی تضییع

 نشود.
مرادخانی تأکید کرد: ما با کس��انی که ب��ه کپی آثار 
هنری بدون اج��ازه هنرمن��د ورود پی��دا می کنند، 
برخورد خواهیم کرد که در این راستا کمیسیون هایی 
نیز در حال شکل گیری است از جمله در زمینه نمادها 
و نشانه هایی که در میادین شهرها قرار دارد و ناچاریم 
که کمیس��یون هایی نیز برای نظارت بر این موضوع 

داشته باشیم.
معاون امور هنری وزارت ارش��اد در پاس��خ به سؤال 
پایانی درباره میزان اختصاص بودجه این معاونت به 
برنامه های مختلف و اعتراض برخی گروه های هنری 
گفت: در بخش��ی از این حوزه ها، میزان پول و بودجه 
ما مشخص اس��ت ولی هر بخش و گروهی می خواهد 
که درصد بیش��تری از این پول و بودجه را از آن خود 
کند و زمانی که گفته می ش��ود همه این پول س��هم 
تو نیس��ت، معترض می ش��ود و ادعا می کند عدالت 
 رعایت نشده است، ش��ما به جای ما باش��ید چه کار

 می کنید؟

حذف صورت بازیگران به خاطر یک روایت نامتعارف
پیمان حقانی در دومین تجربه کارگردانی اش به سراغ 
روایت نامتعارف زندگی و خاطرات یک زن رفته است.

او پی��ش از این فیلم »م��ردی ک��ه گیالس هایش را 
خ��ورد« را س��اخته ب��ود ک��ه آن فیلم ه��م فضایی 
نامتعارف و داستانی نسبتاً خاص داشت. »مردی که 
گیالس هایش را خورد« شش سال پیش تولید شد و 
اجازه اکران نیافت تا اینکه دو سال پیش این فیلم به 

شبکه خانگی عرضه شد.
او پ��س از این فاصله ح��اال فیلم »۳1۶« را س��اخته 
است. فیلمی که در آن نه تنها چهره هیچ بازیگری را 
مخاطب نمی بیند، بلکه زمان 7۰ دقیقه ای فیلم فقط 

و فقط با تصاویر پاها و کفش ها پر می شود.
این فیلم که سازندگانش قصد دارند آن را در جشنواره 

سی و س��وم فیلم فجر ش��رکت دهند، یک راوی هم 
دارد؛ اما فقط صدای راوی در فیلم شنیده می شود.

حقان��ی درباره ای��ن تجربه می گوید: »وقتی کس��ی 
داس��تان خودش را با پاهای آدم ه��ا تعریف می کند 

مخاطبش حق دارد هر جوری که دوس��ت دارد، آن 
آدم ها را تصور کند.«به اعتقاد این کارگردان، »۳1۶« 
با اینکه فرمی تجربی و نو دارد، ولی یک فیلم داستانی 
و س��ینمایی است.فهرس��ت کامل عوامل فیلم بدین 
شرح اس��ت: تهیه کننده و کارگردان: پیمان حقانی/ 
نویس��ندگان فیلمنامه: پیمان حقان��ی - حمیدرضا 
کشانی/ تدوین: هایده صفی یاری/ مدیرفیلمبرداری: 
داوود ملک حسینی/ راوی: سارا وزیرزاده/ صداگذاری 
و میکس: ایرج ش��هزادی - حیدر نجفی/ موس��یقی: 
مهیار افش��ار/ طراحی صحنه و لباس: افس��انه صرفه 
جو- پیمان حقانی/ مدیران تولی��د: عبدالرضا اخوان 
- بهرنگ سنجابی/ دستیاران کارگردان: علی اعالیی 
نژاد - پریا صادق بیگی - بشیر اصالنیان/ مجری طرح: 

بهنار اسکندرنژاد/ دستیار تهیه کننده: پیام حقانی

معاون امور هنری وزارت ارشاد

مردم چارچوب ها را رعایت می کنند

فیلمی که با بازی کفش ها و پاها ساخته شد

مشکللغوکنسرتدرشهرستانهاباگفتگوحلمیشود
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ابالغ وقت رسیدگی 
 9209980351501606 پرونده:  شماره   9310100351502068 ابالغیه:  شماره   103
شماره بایگانی: 921621 خواهان بانک مهر اقتصاد – حمید نوری دادخواستی به طرفیت 
خواندگان پدرام کرمانی و پرنیان جوانمرد و سعید نوری و مهدی محمدی به خواسته 
به  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  دادگاههای عمومی شهرستان  تقدیم  مطالبه طلب 
شعبه 15 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 348 ارجاع و به کالسه 
9209980351501606 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/07/07 و ساعت 09:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
الف:9093 م  گردد.  فوق جهت رسیدگی حاضر  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را   و ضمائم 

حسونی زاده منشی شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980350700370 پرونده:  شماره   9310100350702190 ابالغیه:  شماره   104
خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  زاده  آدم  اله  امیر  خواهان   930430 بایگانی:  شماره 
دادگاههای  تقدیم  چک  وجه  مطالبه  خواسته  به  حمزه  حسین  و  کابوسی  محمدمهدی 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
ثبت   9309980350700370 کالسه  به  و  ارجاع   311 اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل 
علت  به  است  تعیین شده   08:00 و ساعت   1393/07/14 آن  وقت رسیدگی  که  گردیده 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:9068 هاشمی منشی 

شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

 9209980351501602 پرونده:  شماره   9310100351502064 ابالغیه:  شماره   105
دادخواستی  نوری  حمید   – اقتصاد  مهر  بانک  خواهان   921617 بایگانی:  شماره 
به  فرهادی  پیمان  و  صالحی  شاهین  و  کرمی  محسن  خواندگان  طرفیت  به 
که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  طلب  مطالبه  خواسته 
در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   15 شعبه  به  رسیدگی  جهت 
اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان 
وقت  که  گردیده  ثبت   9209980351501602 کالسه  به  و  ارجاع   348 اتاق   3 طبقه 
المکان مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   09:00 ساعت  و   1393/07/07 آن   رسیدگی 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
دادگاه  به  از مفاد آن  اطالع  از نشر آگهی و  تا خوانده پس  کثیراالنتشار آگهی میشود 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:9094 حسونی زاده منشی شعبه 

پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9209980351501621 پرونده:  شماره   9310100351502092 ابالغیه:  شماره   106
شماره بایگانی: 921636 خواهان محمد علی کاظمی دادخواستی به طرفیت خوانده بهزاد 
هاشم زاده به خواسته مطالبه طلب تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 15 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 348 
ارجاع و به کالسه 9209980351501621 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/07/08 
و ساعت 10:00 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا 

خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حقوقی  عمومی  دادگاه  پانزدهم  منشی شعبه  زاده  الف:9087 حسونی  م  گردد.  حاضر 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980351000063 پرونده:  شماره   9310100351001925 ابالغیه:  شماره   107
شماره بایگانی: 930069 خواهان موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان دادخواستی به 
طرفیت خواندگان بهنام شاه محمدی و بهروز شاه محمدی و محمد کیانی فرد و رضا 
شاه محمدی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 10 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه2 
اتاق 223 ارجاع و به کالسه 9309980351000063 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1393/08/11 و ساعت 08:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
آگهی  کثیراالنتشار  ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در 
میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
دادگاه عمومی  بروجنی منشی شعبه دهم  اطهری  الف:9071  م  رسیدگی حاضر گردد. 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9209980351201051 پرونده:  شماره   9310100351201668 ابالغیه:  شماره   108
خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  نادری  نوروز  آقای  خواهان   921077 بایگانی:  شماره 
آقای محمدرضا مختاری خوزانی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 12 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه3 اتاق 321 ارجاع و به کالسه 9209980351201051 ثبت گردیده که وقت 
المکان مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   10:30 ساعت  و   1393/08/10 آن   رسیدگی 
 بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
دادگاه  به  از مفاد آن  اطالع  از نشر آگهی و  تا خوانده پس  کثیراالنتشار آگهی میشود 
را دریافت  دادخواست و ضمائم  کامل خود نسخه دوم  نشانی  اعالم  مراجعه و ضمن 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:9075 شعبه دوازدهم دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت دادرسی 

109 آگهی ابالغ وقت دادرسی به آقای رضا میرزاخانی فرزند حسن موضوع دادخواست 
رضا علیدادی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی که تحت کالسه 1158-92ح/9 ثبت شعبه 
نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شده است به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده 
درخواست ابالغ به وسیله نشر آگهی شده است که مراتب طبق ماده 73 برای یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج و منتشر میگردد بدینوسیله به نامبرده 
ابالغ میشود که در تاریخ 93/9/2 ساعت 10/30 صبح جهت رسیدگی در شعبه نهم دادگاه 
عمومی حقوقی اصفهان حاضر شوید در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال الیحه 
 دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل دادگاه غیابا رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود. 

م الف:9064 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

 9209980351200931 پرونده:  شماره   9310100351201693 ابالغیه:  شماره   110
طرفیت  به  دادخواستی  مارنانی  نجار  سعید  آقای  خواهان   920955 بایگانی:  شماره 
خواندگان آقایان عبدا... محمدی هرستانی و مهدی صفری زاده و محمدرضا یوسفی به 
خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  عمومی)حقوقی( شهرستان  دادگاه   12 به شعبه  رسیدگی 
چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 321 
ارجاع و به کالسه 9209980351200931 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/10/14 
درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت  به  است  شده  تعیین   11:00 ساعت  و 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 

خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد. م الف:9073 شعبه دوازدهم  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980350800414 پرونده:  شماره   9310100350802203 ابالغیه:  شماره   111
شماره بایگانی: 930435 خواهان شهرام امیریان دادخواستی به طرفیت خوانده سعیده 
ریگی به خواسته الزام به فک پالک خودرو تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 8 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
وقت رسیدگی  که  گردیده  ثبت  به کالسه 9309980350800414  و  ارجاع   315 اتاق   3
آن 1393/07/19 و ساعت 10:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و  قانون  به تجویز ماده 73  و درخواست خواهان و 
ازجراید کثیراالنتشار  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی  انقالب در 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
مقرر  در وقت  و  دریافت  را  دادخواست و ضمائم  کامل خود نسخه دوم  نشانی  اعالم 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:9047 داوری منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

 9209980350600773 پرونده:  شماره   9310100350602245 ابالغیه:  شماره   112
شماره بایگانی: 920860 خواهان علی اکبر قاسمی سیانی دادخواستی به طرفیت خوانده 
آرمان احمدی به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه طلب و مطالبه خسارات 
 دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6
شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه 
اتاق 310 ارجاع و به کالسه  نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
9209980350600773 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن1393/07/06 و ساعت 08:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست وکیل خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
استماع  و  رسیدگی  فوق جهت  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  و ضمائم  دادخواست  دوم 
حقوقی  عمومی  دادگاه  شعبه ششم  م الف:9059  گردد.  حاضر  خواهان  گواهان  گواهی 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

 9209980350601356 پرونده:  شماره   9310100350602264 ابالغیه:  شماره   113
ایمان  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  طالبی  حجت  خواهان   921533 بایگانی:  شماره 
شیشه گر به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و 
مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
وقت رسیدگی  که  گردیده  ثبت  به کالسه 9209980350601356  و  ارجاع   310 اتاق   3
آن1393/07/06 و ساعت 09:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و  قانون  به تجویز ماده 73  و درخواست خواهان و 
ازجراید کثیراالنتشار  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی  انقالب در 
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  خوانده  تا  می شود  آگهی 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:9060 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

114 در خصوص پرونده کالسه 92-1126 خواهان نصرت ا... شریفی دادخواستی مبنی 
تقدیم  جونقانی  امینی  صغری   -2 جونقانی  رحیمی  خدابخش   -1 طرفیت  به  مطالبه  بر 
نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخه 93/6/19 ساعت 4 عصر تعیین 
مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده 
این شعبه واقع در خیابان سجاد  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  در جراید منتشر 
کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب  اول   –

اصفهان  اختالف  حل  شورای   23 اصفهان-شعبه  اختالف  حل  شورای   8165756441
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
اتخاذ می شود. شعبه 23 حقوقی مجتمع شماره یک  ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ اجراییه 

اختالف  حل  شوراهای  احکام  اجرای   315-93 کالسه  پرونده  در  اینکه  به  نظر   115
شهرستان لنجان حسب مفاد دادنامه شماره 227-92/7/30 صادره از شعبه نهم حقوقی 
محکوم علیه ماه منیر جوانبخت فرزند حسن محکوم به پرداخت مبلغ چهل و چهار میلیون 
و چهارصد هزار ریال به استناد وجه یک فقره چک بالمحل به شماره 91/7/30-146773 
بانک ملی شعبه فوالدشهر بابت اصل خواسته و مبلغ سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ سررسید در تاریخ 91/7/30 لغایت 
زمان اجرای حکم بر پرداخت نیم عشر اجرا در حق صندوق دولت. در حق محکوم له 
آقای یاری جان میرجانی گردیده است و حسب محتویات پرونده محکوم علیه مذکور 
مجهول المکان می باشد علیهذا مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا نامبرده ظرف مهلت ده 
روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجراء مفاد حکم اقدام نماید واال وفق مقررات اقدام 

می گردد.م الف:34 شعبه حقوقی شورای حل اختالف شهرستان لنجان
ابالغ رای افراز

فرزند  دوستی  اکبر  علی  آقای  اینکه  به  نظر   92/10/25-103/92/2550/24 شماره:   65
عباس مالک مشاعی پالک 2836 فرعی از شماره 11 اصلی واقع در وزوان کوی باال قلعه 
جزء بخش ثبتی میمه درخواست افراز سهم مشاعی خود را از سایر مالکین پالک فوق را 
نموده است که پس از طی مراحل قانونی صورت مجلس افراز به شماره 92/2741/24/و 
طبق  که  صادر   1392/10/03-103/92/2379/24 شماره  رای  و   1392/10/03 مورخه 
اظهارات خواهان آقایان سید محمد حسینی نژاد فرزند سید کریم و سید عباس حسنی 
نژاد فرزند سید آقا مجهول المکان می باشد لذا طبق ماده 5 آیین نامه قانون افراز امالک 
مشاع مصوب 1357 در نظریه افراز چنین اظهارنظر گردیده که افراز سهم خواهان به 
شرح صورت مجلس افراز شماره فوق الذکر و رای صادره شماره مذکور و نقشه مربوطه 
که به تایید شهرداری محل رسید موافقت می گردد و مابقی سهم مشاعی متعلق به سایر 
مالکین مشاعی می باشد که به نقشه قطعه مفروزی و قطعه باقی مانده که سهم خواهان 
این آگهی و در  به موجب  بنابراین  نقشه ذیل می باشد.  به شرح  در آن مفروز گردیده 
 اجرای ماده 2 قانون افراز به مالکین مشاعی آقایان سید محمد و سید عباس حسینی نژاد
اخطار می گردد چنانچه بر نظریه فوق اعتراض دارند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
این آگهی به دادگاه عمومی محل مراجعه و اعتراض خود را تقدیم و گواهی آن را اخذ و 
جهت انعکاس در پرونده ثبتی ارائه نماید و در غیر این صورت مطابق قوانین و مقررات 

سند مالکیت مفروزی صادر و تسلیم خواهد شد. حسین نوروز رئیس ثبت میمه



یادداشت
» از ذوبی ها و طالیی پوشان چه خبر!«

 هفته دوم لیگ برتر فوتبال، 
بردن را شروع باید کرد

ورزشگاه فوالدشهر فردا جمعه ساعت ۱۹:۲۵میزبان دیدار ذوب 
آهن و تراکتورس��ازی خواهد بود.در چارچوب رقابت های هفته 
دوم لیگ برتر فوتبال فردا از س��اعت ۱۹:۲۵ تیم های ذوب آهن 
و تراکتورسازی در ورزشگاه فوالدشهر رو در روی هم صف آرایی 
خواهند کرد. ذوب آهن هرچند در اولین دیدار خود برابر صبا تن 
به شکست داد اما با ارائه یک بازی خوب مخصوصاً در فاز هجومی 
طرفداران این تیم را امیدوار کرد. همچنین تراکتورسازی نیز در 
دیدار افتتاحیه لیگ برتر در حالی ب��ا گل دقایق پایانی ادینیو به 

برتری رسید که بازی می رفت با تساوی به پایان برسد.
رونمایی از گاندو در اولین بازی رسمی گل محمدی در 

فوالدشهر
باشگاه ذوب آهن چند روز پیش رسماً تمساح پوزه کوتاه ایرانی یا 
همان گاندو را به عنوان نماد رسمی خود معرفی کرد و قرار است 
روز جمعه به هریک از تماشاگران ذوب آهن نماد عروسکی از گاندو 
داده شود. بدین ترتیب به نوعی در دیدار ذوب آهن و تراکتورسازی 
از نماد گاندو رونمایی می شود، نمادی که بعد از این بیشتر از آن 

خواهیم شنید.
نگرانی یحیی، دفاع متزلزل ذوب آهن

ذوب آهن در دیدار برابر صبای قم نش��ان داد در فاز تهاجمی در 
س��طح خوبی قرار دارد. روی فرم ب��ودن بازیکنانی مثل تبریزی، 
مسلمان، فرهادی، حسن زاده و حدادی فر باعث شده است ذوب 
آهن در فاز تهاجمی مشکلی نداشته باشد اما آنچه نگران کننده به 
نظر رسید عدم هماهنگی خط دفاعی این تیم بود. هادی محمدی 
که این فصل از داماش به جمع یاران گل محمدی پیوسته است در 
دیدار برابر صبای قم اشتباهات فاحشی داشت و گل دوم روی دفع 
توپ اشتباه او وارد دروازه ذوب آهن شد. باید دید گل محمدی که 
خود یک مدافع سطح اول در فوتبال ایران بوده است در این یک 

هفته چه برنامه هایی برای دفاع تیمش داشته است.
بازیکنان تماشایی؛ مرتضی تبریزی- لوسیانو ادینیو

مرتض��ی تبریزی، مهاحم ج��وان ذوب آه��ن در بازی های قبلی 
 این تیم هم��واره گلزنی کرده اس��ت و نش��ان داده اس��ت روی 
فرم ترین بازیکن سبزپوشان است. او در دیدار قبلی برابر صبا نیز 
گل تساوی تیمش را به ثمر رساند. در سوی دیگر لوسیانو ادینیو 
که در آخرین روزهای نقل و انتقاالت به تراکتورس��ازی پیوست 
از هم��ان دقایق اول حضورش نش��ان داد انگیزه ه��ای مضاعفی 
در تبری��ز دارد، او در دیدار با ف��والد به عنوان بازیکن جانش��ین 
 وارد زمین ش��د و گل برتری تیمش را در آخری��ن دقایق به ثمر

 رساند.

6
یک دقیقه سکوت به احترام شهیدان غزه

مشاور و مدیرکل دفتر معاون کل نهاد ریاست جمهوری طی نامه ای به رییس فدراسیون 
فوتبال پیش��نهاد داد که در یک حرکت نمادین به احترام ش��هیدان غزه، هفته دوم لیگ 

برترفوتبال با یک دقیقه سکوت آغاز شود.

کوچ لژیونره��ای اروپایی فوتبال ایران به کش��ورهای 
حاشیه خلیج فارس نش��ان می دهد، عملکرد تیم ملی 
در جام جهانی آنقدرها هم که فک��ر می کردیم، خوب 
نبوده است.جام جهانی فرصتی است برای عرض اندام 
بازیکنانی اس��ت که تا پیش از آن کمتر اسم و رسمی 
برای خود داش��ته اند. به ط��ور مثال جیم��ز رودریگز، 
مهاجم تیم ملی فوتبال کلمبیا در جام بیس��تم آنقدر 
خوب کار کرد که رئال مادرید برای جذب او 80 میلیون 
یورو به موناکو پرداخت کرد.کیلور ناواس، دروازه بان تیم 
ملی کاس��تاریکا، تونی کروس، هافبک آلمان، کلودیو 
براوو، دروازه بان تیم ملی ش��یلی و ... هم با نشان دادن 
توانایی های خود در جام جهانی به بهترین باشگاه های 
اروپا پیوستند.همین اتفاق در جام های جهانی گذشته 
هم برای فوتبال ما رخ داده ب��ود. آنجا که کریم باقری، 
خداداد عزیزی، مهدی مهدوی کیا، علیرضا منصوریان، 
مهدی پاش��ازاده و ... ب��ه لطف حض��ور در جام جهانی 
۱۹۹8 و جواد نکون��ام، آندرانیک تیموریان، مس��عود 
ش��جاعی و ... از بابت همراهی تیم ملی در جام جهانی 
۲006 راه فوتب��ال اروپا را در پی��ش و »لژیونر فوتبال 

ایران« لقب گرفتند.
به ن��اگاه اما بع��د از ج��ام جهان��ی ۲006 روند حضور 
بازیکنان ایران��ی در لیگ های اروپایی متوقف ش��د و 
ستاره های فوتبال ایران یک به یک به خانه بازگشتند. 
کار به جایی کش��ید که کی روش برای تقویت تیمش 
و افزودن ب��ار تجربی آن به وی��ژه در بُع��د بین المللی 
»ذره بین« به دس��ت گرفت و ب��ه اروپا رفت تا ش��اید 
بازیکن��ی پیدا کند ک��ه در رگ و ریش��ه اش ردپایی از 
ایران باشد. او می خواس��ت بازیکنان بین المللی را به 
تیمش اضافه کند و در همین راستا اشکان دژاگه، رضا 

قوچان نژاد، دنیل داوری، استیون )مهرداد( بیت آشور و 
... را به تیم ملی آورد.

تا پیش از برگزاری جام جهان��ی ۲0۱4، فوتبال ایران 
اش��کان دژاگه را در لی��گ برتر انگلیس داش��ت،  رضا 
قوچان ن��ژاد در لی��گ قهرمان��ی انگلی��س )چمپیون 
ش��یپ( بازی می ک��رد، دنیل داوری س��نگربان تیمی 
در بوندس لیگای یک بود، مس��عود ش��جاعی در تیمی 
بازی می کرد که ب��رای راهیابی به اللیگای اس��پانیا با 
تیم های مدعی لیگاآدالنته رقابت می کرد و ... اما بعد از 
جام جهانی ورق به طور کامل برگشت. دژاگه به جای 
بازی لیگ برتر انگلیس و یا حتی همراهی فوالم در لیگ 

قهرمانی انگلیس به العربی پیوس��ت. تیم پنجم فصل 
گذشته لیگ قطر که این فصل در لیگ قهرمانان آسیا 

هم جایی ندارد.
دنیل داوری هم عط��ای همراهی تیم برانش��وایگ در 
بوندس لیگای ۲ آلمان را به لقایش بخشیده و به جای 
امتحان کردن شانس خود در سطح اول فوتبال آلمان 
به گراس هاپرز س��وئیس رفت تا بازی کند. ناکامی در 
گام نخس��ت راه یابی به لیگ قهرمان��ان اروپا، فصل را 
برای داوری و تیم��ش محدودتر از قبل ک��رد و آن ها 
باید فقط و فقط در لیگ سوئیس که دوازدهمین لیگ 
فوتب��ال اروپاس��ت، توانایی های خود را نش��ان دهند.

جواد نکونام راه اوساس��ونا را در پیش گرفته اما این بار 
به جای بازی مقابل بارس��لونا و رئال مادرید در اللیگا 
باید در لیگا آدالنته با کوردوبا و س��ابادل روبه رو شود! 
وضعیت قوچان نژاد هم بهتر از این نیس��ت. او از حضور 
در لی��گ برتر بلژیک و ب��ازی برای چارلت��ون انگلیس 
حاال اکتفا کرده به نیم میلی��ون دالر الکویت و بازی در 

چندم کویت و ش��اید بازی لیگ درجه 
 AFC در.Cup

برای این روند، »بازگشت 
به عقب« بهترین تعریف 
اس��ت. روزی روزگاری 
فوتب��ال کوی��ت 
دم دستی ترین 
ب��رای  لی��گ 

ی  لیست ها تبا فو
ایرانی بود. قطر 

هم همینطور. در سابقه هر فوتبالیست قدیمی که نگاه 
کنی حداقل یک فصل ب��ازی در این مس��ابقات دیده 
می شود. حاال بازیکنان فوتبال ایران که »ستاره بودند«، 
راه بازگش��ت در پیش گرفته اند و چه انتخاب هایی هم 
دارند! حاال این س��ؤال مطرح می ش��ود، ما که به جام 
جهانی رفتیم و »دار و ندار« فوتبال مان را در بزرگ ترین 
ویترین فوتب��ال دنیا به نمایش گذاش��تیم، چرا بازهم 
»متاعی« قاب��ل ارائه برای فوتبال اروپا نداش��تیم؟این 
پرس��ش را از چند منظر می توان پاسخ گفت. نخست 
عملکرد تیم ملی کش��ورمان در جام جهانی اس��ت که 
ظاهراً »آش دهان س��وزی« نبوده که اگر بود، این طور 

لژیونرهای ما پسرفت نمی کردند. 
تیم ما در جام جهانی فقط و فق��ط خوب دفاع می کرد 
به همین خاطر توانایی ه��ای امثال دژاگه و قوچان نژاد 
به چش��م نیامد و به همین خاطر ب��ه لیگ هایی آمدند 

از که فوتبالیس��ت های  قب��ل  مط��رح 
ب��ه  می آین��د بازنشس��تگی  آنج��ا 
پرداخت��ه کردن و به جای س��اخته و 
را نازپ��روده ی��ک بازیک��ن، آن 

م  تما ای��ن ه��ا می کند!
ن  نش��ا

می ده��د، تیم ملی 
م��ا آن قدر که س��ینه 

چاک می کردی��م در جام 
جهان��ی خوب ب��ازی نکرده 
و اینکه به ط��ور مثال میزان 
دوندگی بازیکنان به س��طح 
اول فوتبال دنیا نزدیک شده، 

اتف��اق عجیب��ی نبوده 
است.

دستاورد ایران از جام جهانی ۲۰۱۴؛

وقتی آش تیم ملی دهان سوز نباشد,لژیونرها پسرفت می کنند 
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رضاقوچان نژادبه کویت کالپ پیوست  با هدف یادگیری به آمریکا می رویم
س��رمربی تیم مل��ی والیبال 
ایران گفت: با هدف یادگیری 
به اردوی ب��رون مرزی آمریکا 
م��ی روی��م و در ب��ازی های 
دوستانه با آمریکا برد و باخت 
اهمی��ت ندارد.ب��ه گ��زارش 
فدراس��یون والیب��ال، کاروان 
۲۵ نفره والیبال ایران ش��امل 
۱۵ بازیکن و ۱۱ همراه بامداد 

دیروز چهارشنبه تهران را به مقصد آمریکا ترک کرد.
سرمربی تیم ملی والیبال ایران تاکید کرد: نمی خواهیم در برابر این تیم با 
قدرت حاضر ش��ویم، زیرا آمریکا حریف ایران در مسابقات قهرمانی جهان 
امسال و لیگ جهانی س��ال آینده است. بیش��تر برای مرور تاکتیک ها به 
مصاف این تیم در چهار دیدار دوس��تانه خواهی��م رفت.هجدهمین دوره 
مس��ابقات والیبال قهرمانی مردان جهان از هشتم شهریورماه با حضور ۲4 
کشور در چهار گروه آغاز می شود که تیم ملی والیبال ایران در گروه چهارم 
 این رقابت ه��ا با تیم های ایتالیا، آمریکا، فرانس��ه، پرتوریک��و و بلژیک هم 

گروه است.

به نوش��ته س��ایت الدوری 
قطر، باش��گاه کویت کالپ 
کشور کویت سرانجام موفق 
شد رضایت رضا قوچان نژاد 
سرش��ناس تری��ن مهاجم 
تیم مل��ی فوتبال ای��ران را 
 ب��رای حض��ور در ای��ن تیم 

جلب کند.
این سایت دیروز چهارشنبه 
نوشت: تنها ستاره تیم ملی ایران که موفق به گل زنی درجام جهانی برزیل 
شد، برای انجام مقدمات پیوس��تن رسمی به این باش��گاه سه شنبه شب 
به اردوی تیم الکویت در قاهره مصر ملحق شد.بعدازپاس��توس ومک للی 
برزیلی وش��ادی الهمامی تونس��ی قوچان نژاد چهارمین بازیکن خارجی 
باش��گاه الکویت خواهد بود.این س��ایت با برش��مردن تیم های��ی که این 
مهاجم گلزن ایرانی از بدو دروان فوتبال خود در آن ها توپ زده، مهم ترین 
دستاورد قوچان نژاد را شکستن رکورد به ثمر رساندن سریع ترین گل تاریخ 
 هلند که متعلق به یوهان کرویف اس��طوره فوتبال هلند ب��ود باتیم کانبور

 توصیف کرد.

انتقاد تند مشاور قلعه نویی از رحمتی و نکونام

باشگاه استقالل تاوان شما دو نفر را زیاد داده است

مشاور فنی امیر قلعه نویی در استقالل با انتقاد از رحمتی و نکونام گفت تا زمانی 
که قلعه نویی برای رحمتی منفعت داشت با او بوده و بعد از آن علیه سرمربی 
استقالل حاشیه سازی کرده است.رضا رجبی ، درباره وضعیت این تیم گفت: 
از س��فر ترکیه تا االن روحیه و انگیزه بازیکنان بسیار باال است و شرایط خوبی 
در تیم حاکم شده است. استقالل روز به روز بهتر خواهد شد. ما در اولین گام 
به خوبی برابر راه آهن ظاهر شدیم و اگر طالب لو نبود 4 ، ۵ گل می زدیم. این 
بازی دو نیمه متفاوت داشت ، با شناختی که آقای قلعه نویی از نیمه اول پیدا 
کرد در نیمه دوم یک بازی هجومی و زیباتری را شاهد بودیم. یک بازی بدون 
اشکال را در آغاز لیگ شروع کردیم.پیشکسوت استقالل با انتقاد از چند بازیکن 
سابق استقالل، درباره حفظ حرمت پیشکسوتان و احترام به آنها گفت: خیلی 
برایم جالب است که چند روز مانده که لیگ شروع شود یکی، دو بازیکن حرف 
هایی را مطرح می کنند که تیم را به حاش��یه می برند، در صورتی که خود را 
صاحب استقالل می دانند. آقای رحمتی شما صاحب استقالل نیستی، صاحب 
استقالل کسانی هس��تند که در سال های گذشته دس��ت و پای خود را برای 
استقالل داده اند و االن نماز را نشسته می خوانند و بیکار در خانه نشسته اند. 

االن هم در تیم پیکان پول کارگران را می گیری، تو صاحب استقالل نیستی، 
اگر بودی از این صحبت ها نمی کردی که تیم را وارد حاشیه کنی. شما و امثال 
شما پول گرفتید و برای استقالل بازی کردید، ش��ما از برند این تیم استفاده 
کردید. شما به استقالل بدهکار هستید، من هم بدهکار استقالل هستم. برای 
مسووالن تیم پیکان متاسفم که اجازه می دهند بازیکن تیم به این شکل راجع 
به یک تیم دیگر و عوامل آن صحبت کند.رجبی ادامه داد: این آقایان یک روز 
از این مربی و روز دیگر از یک مربی دیگر حرف می زنند. من هم در اس��تقالل 
برایم مشکالتی بوجود آمد اما همیشه حرمت نگه داشتم. شما و امثال شما ادعا 
می کنید که استقاللی هستید اما با این حاشیه هایی که درست کردید تیشه 
به ریش��ه این تیم می زنید. همه می دانند که نکونام و رحمتی دو لبه قیچی 
 بودند حاال چطور می شود که همزمان با هم علیه استقالل و کادر فنی مصاحبه

 می کنند؟!
وی گفت: نکونام که 6 ماه لباس اس��تقالل بر تن کرد می گوید من استقاللی 
هس��تم، پس پیشکس��وتانی که خیلی باله��ا سرش��ان آمده اس��ت و االن 
 خانه نش��ین هس��تند و صدایش��ان در نمی آید چه باید بگوین��د؟! آنها هم 

می توانستند مثل شما حاشیه سازی کنند. 
 ای��ن یک جری��ان اس��ت ک��ه علی��ه مجموع��ه اس��تقالل و س��رمربی تیم

 راه افتاده است. این جریان می خواهد جوانان فوتبال گریز شوند. یادمان باشد 
استقالل برای پیشکسوتانی مانند علی جباری ، جواد قراب ، اصغر حاجیلو و ... 
است. آقای رحمتی شما اصول را فدای شخصیت ها کردید. جایی که قلعه نویی 
برایتان منفعت داشت با او بودید اما زمانی که دیدید منفعتی برایتان ندارد از 
او فاصله گرفتید و شروع به حاشیه سازی برای تیم او کردید. باشگاه استقالل 
تاوان شما دو نفر را زیاد داده است. آقای رحمتی شما برای تیم ملی هم تعیین 
تکلیف می کردید. شما هر جا منافع تان در خطر است شروع به حاشیه سازی 

علیه تیم و مجموعه آن می کنید.

نویدکیا:نمی دانم از جان من 
وسپاهان چه می خواهند

کاپیتان تیم فوتبال س��پاهان گفت: من با هیچ کسی 
مش��کل ندارم ام��ا نمی دانم ی��ک عده از ج��ان من و 
س��پاهان چه می خواهند که هر روز برایمان ش��ایعه 
درس��ت می کنند.محرم نویدکیا کاپیتان سپاهان این 
 روزها دوره های درمانیش را س��پری می کند تا هر چه 
س��ریع تر به میادین بازگردد.این در حالی اس��ت که 
همچنان شایعاتی در مورد کنار رفتن او از تیم اصفهانی 
وجود دارد.نویدکیا ، در خصوص وضعیت مصدومیتش 
گفت: شرایطم خوب اس��ت و رو به بهبودی ام، تالش 
می کنم تا هر چه سریع تر به تمرینات تیم اضافه شوم و 

بتوانم این فصل هم در کنار سپاهان باشم.
وی افزود: بر خالف ش��ایعاتی که به وجود آمده، قرار 
نیست خداحافظی کنم چون اگر می خواستم این کار را 
انجام بدهم با سپاهان قرارداد امضا نمی کردم. وضعیتم 
خوب است و طوری نیس��ت که بخواهم خداحافظی 
کنم. با سپاهان قرارداد دارم و در فصل جدید برای تیم 

محبوبم به میدان خواهم رفت.
کاپیت��ان س��پاهان تمام��ی اخب��اری ک��ه پیرامون 
اختالفش با خوروش مطرح شده است را تکذیب کرد 
و خاطرنش��ان کرد: من با هیچ کسی مش��کل ندارم، 
نمی دانم یک عده از جان من و سپاهان چه می خواهند 
که هر روز برایمان شایعه درست می کنند. من در این 
فوتبال با هیچ کس مش��کل ندارم و سرم به کار خودم 
گرم اس��ت. بدون توجه به این ش��ایعات و مزخرفات، 
دوره های درمانیم را سپری می کنم تا هر چه سریع تر 

به ترکیب تیم اضافه شوم.
این روزها خیلی ها از رس��ول نویدکیا ب��ه عنوان یک 
جانشین خوب برای محرم نویدکیا صحبت می کنند، 
او در این اظهار داشت: رسول خیلی خوب فوتبال بازی 
می کند و خیل��ی قبول��ش دارم. وی از من چیزی کم 
ندارد و یک بازیکن خوب و کاربلد است، امیدوارم او در 

سپاهان روزهای خوبی داشته باشد.
نویدکیا در پاسخ به این س��وال که آیا سپاهان امسال 
می تواند قهرمان ایران شود، تاکید کرد:پیش بینی در 
این مورد سخت است و تازه لیگ ش��روع شده، با این 
حال ما مثل هر س��ال مدعی جدی قهرمانی هستیم 

خصوصا اینکه تیم بسیار خوبی داریم.
وی افزود: ما در تمامی پست ها بهترین ها را در اختیار 
داریم. در دیدار اول که تیم، هماهنگی الزم را نداشت 
ش��اهد بودید که چه عملکردی داش��تیم. س��پاهان 
این فص��ل می تواند با اقتدار قهرمان ش��ود و دوباره به 
 خیلی ها ثابت کند که حاال حاالها پتانس��یل قهرمانی

 را دارد.
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نوبت  اول    

 روز پاسداشت    
 انديشه هاي وااليي 

ناصر نفري    
شهردار مبارکه

روز خبرنگار،روز پاسداشت انديشه هاي وااليي است كه 
متعهدانه در راه اعتلالي فرهنگ ايراني – اسلالمي مي 
كوشلند و قلم را چون سلالحي در سلنگر آگاه سازي 
جامعله در برابر شلبيخون امواج پرحجم رسلانه هاي 
دشمن ،بكار مي گيرند و با پرتوافشاني شلعور و دانايي ،تيرگي هاي تحريف فرهنگي و 
مسخ ارزش هاي انساني را مي زدايند. گراميداشلت روز خبرنگار،ارج نهادن به آگاهي 
و شلعور و بهانه اي اسلت تا از درگاه ايزد تعالي براي خبرنگاران ،اين مشلاوران امين و 
ناصحان مشفق كه با ارايه مطالب و انعكاس حقايق ،كارشناسانه در تحقق اهداف عالي 

 نظام مقدس جمهوري اسلالمي ياري گر مسووالن هستند آرزوي
 سرافرازي ،تداوم و توفيق نمايم .

الزم مي دانم در اين روز مبلارك از زحمات بي 
شلائبه همه عزيزان خبرنگار كه در انعكاس 

رويدادهلاي اين شلهرداري هملكاري دارند 
قدرداني نملوده و براي همله اين عزيلزان در راه 

خدمت ،آرزوي بهجت و توفيق نمايم .
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حصر وراثت
116 آقای عشق علی حیدری دارای شناسنامه شماره 72 به شرح دادخواست به کالسۀ 
273/93 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
اقامتگاه دائمی خود  تاریخ 89/2/6  شادروان علی ضامن حیدری بشناسنامه 236 در 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محترم ابوطالبی 
فرزند علیرضا، ش.ش 764 )همسر متوفی( 2- سبحان حیدری فرزند علی ضامن، ش.ش 
2352 )فرزند متوفی( 3- سکینه حیدری فرزند علی ضامن، ش.ش 39 )فرزند متوفی( 4- 
صغرا حیدری فرزند علی ضامن، ش.ش 104 )فرزند متوفی( 5- فرنگیس حیدری فرزند 
علی ضامن، ش.ش 48 )فرزند متوفی( 6- فتح ا... حیدری فرزند علی ضامن، ش.ش 82 
)فرزند متوفی( 7- عشقعلی حیدری فرزند علی ضامن، ش.ش 72 )فرزند متوفی(. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف باغبادران
حصر وراثت

دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 5640009721  73 خانم سمانه سعادت 
به کالسۀ 1968/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان علی طاوسی بشناسنامه 573 در تاریخ 92/12/25 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- 
سمانه سعادت ش.ش 5640009721 )همسر( 2- صدیقه شفیعی ش.ش 3591 )مادر( 
3- عباس طاوسی ش.ش 38 )پدر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:9520 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

74 آقای رسول فروغی دارای شناسنامه شماره 1877 به شرح دادخواست به کالسۀ 
2046/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان نصرت روغنی ابری بشناسنامه 24 در تاریخ 92/8/11 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- رسول 
فریبا   -3 )فرزند(   243 ش.ش  ابری  فروغی  بهروز   -2 )فرزند(   1877 ش.ش  فروغی 
)فرزند(   127080794 ش.ش  ابری  فروغی  مرضیه   -4 )فرزند(   1720 ش.ش  فروغی 
5- راضیه فروغی ابری ش.ش 173 )فرزند( 6- فریده فروغی ابری ش.ش 16 )فرزند( 
7- اکبر فروغی ابری ش.ش 45 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  آگهی می نماید  نوبت  یک  در  را  مزبور 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:9535 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  شرح  به   30571 شماره  شناسنامه  دارای  منجزی  حسینی  گلی  خانم   75
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  2032/93ح10  کالسۀ  به 
 92/6/14 تاریخ  در   1 بشناسنامه  مری  امیررضا  شادروان  که  داده  توضیح  چنین 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
موگوئی  مهدور  2- صغرا  )همسر(   30571 منجزی ش.ش  گلی حسینی  ذیل:1-  افراد 
انجام  با  اینک  )فرزند(.   1276586302 ش.ش  مری  علیرضا   -3 )مادر(   198 ش.ش 
کسی  هر  تا  می نماید  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک  از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  دارد و  اعتراضی 
 ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:9531 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   546 شماره  شناسنامه  دارای  جانی  فراموش  حسن پور  هادی  آقای   76
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  1971/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
تاریخ  در   207 بشناسنامه  فاطمه شهبازی  که شادروان  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
منحصر  آن مرحوم  ورثه حین الفوت  گفته  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه   93/4/6
است به افراد ذیل:1- هادی حسن پور فراموش جانی ش.ش 546 )فرزند( 2- معصومه 
حسن پور ش.ش 137 )فرزند( 3- زهرا حسن پور فراموش جانی ش.ش 180 )فرزند(. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:9521 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

کالسۀ  به  دادخواست  به شرح   72 دارای شناسنامه شماره  نوریان  ذبیح ا...  آقای   77
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از  1975/93ح10 
دائمی  اقامتگاه   91/6/27 تاریخ  در   72 بشناسنامه  نوریان  امان ا...  شادروان  که  داده 
ذیل:1-  افراد  به  است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود 
مسلم   -3 )فرزند(   10 ش.ش  نوریان  حیدر   -2 )فرزند(   2490 ش.ش  نوریان  عباس 
مجتبی   -5 )فرزند(   2924 ش.ش  نوریان  مسیب   -4 )فرزند(   2923 ش.ش  نوریان 
نوریان ش.ش 3115 )فرزند( 6- ذبیح ا... نوریان ش.ش 72 )فرزند( 7- طاهره نوریان 
انجام  با  اینک  )همسر(.   16 رامشه ش.ش  حیدری  شیرین  ماه   -8 )فرزند(   10 ش.ش 
کسی  هر  تا  می نماید  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک  از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  دارد و  اعتراضی 
 ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:9522 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

78 آقای نادر قاسمی تودشکی با وکالت مهدیه شیبانی دارای شناسنامه شماره 960 
گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از  1976/93ح10  به کالسۀ  دادخواست  به شرح 
بشناسنامه  تودشکی  عبادی  کبری  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت 
آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه   88/11/15 تاریخ  در   17
)فرزند( 2-  نادر قاسمی تودشکی ش.ش 960  افراد ذیل:1-  به  مرحوم منحصر است 
 فاطمه قاسمی تودشکی ش.ش 294 )فرزند( 3- زهرا قاسمی تودشکی ش.ش 13 )فرزند( 
4- اشرف قاسمی تودشکی ش.ش 4175 )فرزند( 5- ناهید قاسمی تودشکی ش.ش 467 
)فرزند( 6- عاطفه قاسمی تودشکی ش.ش 2539 )فرزند( 7- لیال قاسمی تودشکی ش.ش 
3164 )فرزند( 8- حسین قاسمی تودشکی ش.ش 20 )همسر(. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:9523 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان
                                              حصر وراثت 

79 آقای حمید پوراسالمی اردکانی دارای شناسنامه 979 شماره به شرح دادخواست 
به کالسۀ 1986/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان مهدی پوراسالمی اردکانی بشناسنامه 250 در تاریخ 93/2/24 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
اسالمی پور  اعظم   -2 )فرزند(   979 ش.ش  اردکانی  پوراسالمی  حمید  ذیل:1-   افراد 

اردکانی ش.ش 1362 )فرزند( 3- الهه پوراسالمی اردکانی ش.ش 335 )فرزند( 4- ملک 
جاوید اصفهانی ش.ش 20406 )همسر( 5- فهیمه پوراسالمی اردکانی ش.ش 2490 

آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  )فرزند(. 
تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  می نماید 
 نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:9524 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  شرح  به  شماره   834 شناسنامه  دارای  خانی  هاشم  حاج  زهرا  خانم   80
به کالسۀ 1999/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان اصغر حاج هاشم خانی بشناسنامه 16 در تاریخ 92/12/3 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
افراد ذیل:1- عباس حاج هاشم خانی ش.ش 2629 )فرزند( 2- زهرا حاج هاشم خانی 
ش.ش 834 )فرزند( 3- صدیقه حاج هاشم خانی ش.ش 1465 )فرزند( 4- زهره حاج 
هاشم خانی ش.ش 1863 )فرزند( 5- عفت حاج هاشم خانی ش.ش 2033 )فرزند( 6- 
فاطمه نصیرزاده زفره ش.ش 909 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  آگهی می نماید  نوبت  یک  در  را  مزبور 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:9525 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

81 آقای نجاتعلی محمدپور با وکالت سید حسین حسینی دارای شناسنامه 72 شماره به 
شرح دادخواست به کالسۀ 2021/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه محمدپور بشناسنامه 677 در تاریخ 

92/6/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
نجاتعلی محمدپور ش.ش  )مادر( 2-  ذیل:1- عفت محسنی ش.ش 363  افراد  به  است 
آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  )پدر(.   72
تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  می نماید 
 نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:9530 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به شرح دادخواست  آقای سید حسین طباطبایی پزوه دارای شناسنامه شماره 4   82
به کالسۀ 1979/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ  در   17260 بشناسنامه  پزوه  طباطبائی  کمال  سید  شادروان  که  داده  توضیح 
93/3/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به افراد ذیل:1- سیدعلی طباطبائی پزوه ش.ش 1276136633 )فرزند( 2- حسین 
)همسر(   1270636944 ش.ش  پزوه  امینی  اعظم   -3 )پدر(   4 ش.ش  پزوه  طباطبائی 
4- زهرا دیانی پزوه ش.ش 2521 )مادر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  آگهی می نماید  نوبت  یک  در  را  مزبور 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:9594 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 5284  بهرامی خوندابی  آقای حسن   83
به کالسۀ 2027/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ  در   2828 بشناسنامه  دایی  خون  بهرامی  طوبی  شادروان  که  داده  توضیح 
90/2/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به افراد ذیل:1- حسن بهرامی خوندابی ش.ش 5284 )فرزند( 2- منصور بهرامی 
)فرزند(  بهرامی خوندابی ش.ش 61166  )فرزند( 3- معصومه  خوندابی ش.ش 2254 
4- رضوان بهرامی خوندابی ش.ش 61167 )فرزند( 5- صدیقه بهرامی خوندابی ش.ش 
با  اینک  )فرزند(.   1271795116 ش.ش  خوندابی  بهرامی  سمانه   -6 )فرزند(   51419
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک  از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  دارد و  اعتراضی 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:9587 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

84 آقای مجید اسماعیلی کوسنج دارای شناسنامه شماره 50743 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 2029/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان اقدس حاجی علی زاده بشناسنامه 156 در تاریخ 90/12/14 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
افراد ذیل:1- مجید اسماعیلی کوسنج ش.ش 50743 )فرزند( 2- فروغ اسماعیلی کوسنج 
اصغر   -4 )فرزند(   212 ش.ش  کوسنج  اسماعیلی  مهین   -3 )فرزند(   40652 ش.ش 
اسماعیلی کوسنج ش.ش 45107 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  آگهی می نماید  نوبت  یک  در  را  مزبور 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:9586 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

85 خانم معصومه خسروی فوالدی دارای شناسنامه شماره 50 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 2035/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
 92/1/4 تاریخ  در   208 بشناسنامه  عمرانی  غالمحسین  شادروان  که  داده  توضیح 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
ش.ش  عمرانی  علی   -2 )همسر(   50 ش.ش  فوالدی  خسروی  معصومه  ذیل:1-  افراد 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک  با  اینک  )فرزند(.   1742490689
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:9585 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

86 آقای علی اکبر زمانی نوکابادی دارای شناسنامه شماره 104 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 2038/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان ملک خانم نوری لنجان نوکابادی بشناسنامه 189 در تاریخ 
92/6/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به افراد ذیل:1- اختر زمانی نوکابادی ش.ش 1223 )فرزند( 2- علی اکبر زمانی 
کرمعلی   -4 )فرزند(   228 ش.ش  زمانی  صفرعلی   -3 )فرزند(   104 ش.ش  نوکابادی 

زمانی ش.ش 77 )فرزند( 5- محمدعلی زمانی نوکابادی ش.ش 41 )فرزند(. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک  از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  دارد و  اعتراضی 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:9584 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

87 آقای نادر قاسمی تودشکی با وکالت مهدیه شیبانی دارای شناسنامه شماره 960 
گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از  1977/93ح10  به کالسۀ  دادخواست  به شرح 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین قاسمی تودشکی بشناسنامه 20 
در تاریخ 93/2/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
فاطمه   -2 )فرزند(   960 ش.ش  تودشکی  قاسمی  نادر  ذیل:1-  افراد  به  است  منحصر 
قاسمی تودشکی ش.ش 294 )فرزند( 3- زهرا قاسمی تودشکی ش.ش 13 )فرزند( 4- 
ناهید قاسمی تودشکی ش.ش 467  )فرزند( 5-  اشرف قاسمی تودشکی ش.ش 4175 
تودشکی  قاسمی  لیال   -7 )فرزند(   2539 ش.ش  تودشکی  قاسمی  عاطفه   -6 )فرزند( 

ش.ش 3164 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:9579 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   1000 شماره  شناسنامه  دارای  قریشی  بگم  سکینه  خانم   88
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  2034/93ح10  کالسۀ 
 92/12/18 تاریخ  در  بشناسنامه30  قریشی  محمود  سید  شادروان  که  داده  توضیح 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
)فرزند( 2- سید رضا قریشی دهاقانی  افراد ذیل:1- سید حسین قریشی ش.ش 711 
قریشی  ناهید   -4 )فرزند(   1000 قریشی ش.ش  بگم  3- سکینه  )فرزند(   9923 ش.ش 
ش.ش 1829 )فرزند( 5- نسرین قریشی ش.ش 332 )فرزند( 6- نصرت قریشی دهاقانی 
ش.ش 748 )فرزند( 7- هما قریشی ش.ش 965 )فرزند( 8- فاطمه قریشی ش.ش 2223 
)فرزند( 9- زهرا قریشی دهاقانی ش.ش 45379 )فرزند( 10- صغرا بخت بلند طاغونی 
ش.ش 86 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:9582 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   217 شماره  شناسنامه  دارای  ریاحی  عبدالرسول  آقای   89
چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از  2074/93ح10  کالسۀ 

اقامتگاه   92/9/24 تاریخ  در   24 بشناسنامه  ایزدی  که شادروان شوکت  داده  توضیح 
افراد  به  است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی 
 -3 )فرزند(   583 ش.ش  ریاحی  فریبا   -2 )فرزند(   315 ش.ش  ریاحی  سهیال  ذیل:1- 
فرحناز ریاحی ش.ش 144 )فرزند( 4- عبدالرسول ریاحی ش.ش 217 )فرزند( 5- خیرا... 
ریاحی درچه ش.ش 415 )همسر(. ضمنًا خواهان اعالم داشته که قباًل دراین خصوص 
درخواست حصروراثت به کالسه 302/93ح10 گردیده که چون زمان تقدیم درخواست 
شوهر متوفیه در قید حیات نبود در اثر عدم آگاهی از قانون نام او را در دادخواست 
هم  وراثت ش 93/3/21-1189  گواهی حصر  در  نتیجه  در  که  نیاوردم  وراثت  حصر 
نام او قید نشده است در حالی که تاریخ فوت او مؤخر بر فوت عیالش بوده و جزء 

ورثه می باشد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
م الف:9916  شد.  خواهد  گواهی صادر  واال  دارد  تقدیم  به شورا  ماه  یک  ظرف   آگهی 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

90 آقای محمدرضا جمالپور دارای شناسنامه شماره 17 به شرح دادخواست به کالسۀ 
2097/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
اقامتگاه   93/2/7 تاریخ  در   48 بشناسنامه  باباحیدری  گلی جان رضوی  که شادروان 
افراد  به  است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی 
ش.ش  پور  جمال  احمد   -2 )فرزند(   4610257203 ش.ش  پور  جمال  کورش  ذیل:1- 
4298 )فرزند( 3- محمدرضا جمال پور ش.ش 17 )فرزند( 4- پروانه جمال پور ش.ش 
196 )فرزند( 5- زهرا جمال پور ش.ش 268 )فرزند( 6- مریم جمال پور ش.ش 269 

)فرزند( 7- لیال جمال پور ش.ش 225 )فرزند( 8- صبا جمال پور ش.ش 270 )فرزند(. 
9- علیمردان جمال پور ش.ش 4 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:9918 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به شرح   760 دارای شناسنامه شماره  قینانی  تقی  اشرف  قیم  ندیمی  عبدا...  آقای   91
دادخواست به کالسۀ 1930/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه تقی قینانی بشناسنامه 961 در تاریخ 90/12/5 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
افراد ذیل:1- عباس تقی قینانی ش.ش 252 )برادر( 2- اشرف تقی قینانی ش.ش 16443 
)خواهر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
م الف:9919  شد.  خواهد  گواهی صادر  واال  دارد  تقدیم  به شورا  ماه  یک  ظرف   آگهی 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

92 آقای رضا کورنگی دارای شناسنامه شماره 1078 به شرح دادخواست به کالسۀ 
2103/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسین کورنگی بشناسنامه 526 در تاریخ 92/11/1 اقامتگاه دائمی خود 
ذیل:1- سعید  افراد  به  است  آن مرحوم منحصر  گفته ورثه حین الفوت  زندگی  بدرود 
فرحناز   -3 )فرزند(   1078 ش.ش  کورنگی  رضا   -2 )فرزند(   40190 ش.ش  کورنکی 
کورنگی ش.ش 18999 )فرزند( 4- زهرا کورنکی ش.ش 44526 )فرزند(. اینک با انجام 
کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک  از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  دارد و  اعتراضی 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:9920 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 57013  زاده  بلوچستانی  ژیال  خانم   93
به کالسۀ 2109/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ  در   1481 بشناسنامه  اصفهانی  پور  حدادی  حسن  شادروان  که  داده  توضیح 
92/12/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
)فرزند(    1271040328 ش.ش  اصفهانی  پور  حدادی  مرضیه  ذیل:1-  افراد  به  است 
2- مهناز حدادی پور اصفهانی ش.ش 5419 )فرزند( 3- ژیال بلوچستانی زاده ش.ش 
نوبت  یک  در  را  مزبور  مقدماتی درخواست  انجام تشریفات  با  اینک  )همسر(.   57013
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:9921 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  شرح  به   24 شماره  شناسنامه  دارای  سبدانی  مختاری  محبوبه  خانم   97
به کالسۀ 2115/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ93/3/5  در   26 بشناسنامه  سبدانی  مختاری  شعبان  شادروان  که  داده  توضیح 
به  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
افراد ذیل:1- مجتبی مختاری سبدانی ش.ش 1479 )فرزند( 2- علیرضا مختاری سبدانی 
ش.ش 34 )فرزند( 3- محبوبه مختاری سبدانی ش.ش 24 )فرزند( 4- منصور مختاری 
با  اینک  )همسر(.  )فرزند( 5- عزت مزروعی سبدانی ش.ش 23  سبدانی ش.ش 1132 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک  از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  دارد و  اعتراضی 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:9917 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
مزایده 

9 اجرای احکام شعبه 25 دادگاه حقوقی اصفهان در خصوص پرونده اجرایی کالسه 
910087ج/25 له خانم عاطفه یوسفی و علیه آقای ابراهیم بحرینی بروجنی فرزند عزیزا... 
به خواسته مبلغ 708/596/620 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/620/000 ریال بابت 
هزینه کارشناسی و مزایده و مبلغ 5/000/000 ریال حق االجرا جلسه مزایده ای جهت 
فروش 5/24 حبه مشاع از 36 حبه مشاع از 72 حبه از ششدانگ یک واحد آپارتمان به 
شماره پالک ثبتی 4999/19980 بخش پنج ثبت اصفهان واقع در اصفهان-خ فرایبورک-
کوچه21-پ31-طبقه دوم-واحد2 دارای سه اتاق خواب و آسانسور و اسکلت بتونی و 
سقف تیرچه و بلوک-دارای پذیرایی کف سرامیک-بدنه داخلی دیوارها رنگ و روغن-

آشپزخانه اپن و دارای کابینت امی دی اف-سیستم گرمایشی پکیج و سرمایش کولر 
گازی – دارای سرویس بهداشتی از کاشی و سرامیک-دارای اشتراکات شهری و دارای 
انباری به مساحت 3/02 متر در پشت بام به انضمام پارکینگ غیر مسقف که شش دانگ 
آن توسط هیات کارشناسان معادل 9/830/000/000 ریال و سه دانگ مالکیت محکوم 
حبه   72 از  مشاع  حبه   36 از  مشاع  حبه   5/24 و  ریال   4/915/000/000 معادل  علیه 
ششدانگ آن 715/216/620 ریال )هفتاد و یک میلیون و پانصد و بیست و یک هزار و 
ششصد و شصت و دو تومان( برابر کل خواسته می باشد و اکنون در تصرف مستاجر 
می باشد را برگزار نماید. طالبین می توانند 5 روز قبل از برگزاری مزایده در محل از ملک 
دیدن کرده و جهت شرکت در مزایده در تاریخ 1393/6/1 ساعت 9 صبح در دفتر این 
اجرا اتاق 452 طبقه چهارم دادگستری کل استان اصفهان حاضر شوند. فروش از مبلغ 
ارزیابی شده شروع و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد کننده باالترین قیمت باشد و 
10% مبلغ تصویبی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و هزینه های 

مربوطه را تقبل نماید.م الف:10940 مدیر اجرای احکام شعبه 25 حقوقی اصفهان 
اجراییه 

61 شماره پرونده: 8600400200400023/1 شماره بایگانی شعبه: 8600042/2 شماره 
ابالغیه: 139305102004001158 آگهی ابالغ اجراییه کالسه: 8600400200400023/1 
بدینوسیله به روح ا... و عبدا... و محمدحسین و خانم نفیسه نام خانوادگی همگی جعفری 
یزدآبادی)فرزندان و خانم زهرا ابراهیمی)همسر( همگی وراث مرحوم علیرضا جعفری 
اصفهان-خیابان  ساکن:   8600400200400023/1 کالسه  پرونده  بدهکار  یزدآبادی 
محتشم کاشانی-کوچه شهید امینی-پالک93 که برابر گزارش مامور مربوطه به علت 
بستانکار  و  نگردیده  میسر  ورثه  به  واقعی  ابالغ  امکان  متوفی  آدرس  شناسایی  عدم 
برابر سند رهنی شماره  که  ابالغ می گردد  ننموده  از ورثه معرفی  دیگری  آدرس  نیز 
)مدیریت شعب  تنظیمی در دفترخانه شماره یک اصفهان، بستانکار   85/9/1-127934
بانک قوامین اصفهان( مبادرت به صدور اجرائیه کالسه فوق را نموده که برابر آن مبلغ 
1/350/000/000 ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه بدهکار می باشید لذا طبق ماده 
19 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مراتب فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود 
چاپ اصفهان جهت اطالع شما درج و منتشر و پس از انتشار آگهی در روزنامه اجرائیه 
ابالغ شده محسوب می گردد چنانچه ظرف مدت ده روز مقرر در قانون اصالح ماده 34 
اصالحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن مصوب 86/11/29 نسبت 
به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید بنا به تقاضای بستانکار پس از ارزیابی تمامی مورد 
به انضمام ششدانگ  اعیانی یک دستگاه آپارتمان پالک 53/406/423  وثیقه ششدانگ 
از  از 406 فرعی  باب مغازه های پالک 414و415و416و420و422 مجزی شده  شش 
از  53 اصلی واقع در بخش 9-ثبت اصفهان و قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه 
تاریخ قطعیت ارزیابی و با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن و حقوق 
 دولتی اقدام خواهد شد و جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.م الف:11234 

اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
حصر وراثت

62 آقای حسین ابن علی دارای شناسنامه شماره 2042 به شرح دادخواست به کالسۀ 
داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از   274/93
خود  دائمی  اقامتگاه   93/2/1 تاریخ  در   1 بشناسنامه  علی  ابن  منوچهر  شادروان  که 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- خاتون امیری فرزند 
رحیم، ش.ش. 29 )همسر متوفی( 2- عصمت ابن علی فرزند منوچهر، ش.ش 99 )فرزند 
متوفی( 3- کریم ابن علی فرزند منوچهر، ش.ش 92 )فرزند متوفی( 4- فرنگیس ابن علی 
منوچهر، ش.ش  فرزند  علی  ابن  زیور   -5 متوفی(  )فرزند  منوچهر، ش.ش 300  فرزند 
متوفی(  )فرزند  منوچهر، ش.ش 115  فرزند  علی  ابن  تهمینه   -6 متوفی(  )فرزند   3209
7- حسین ابن علی فرزند منوچهر، ش.ش 2042 )فرزند متوفی( 8- خلیل ابن علی فرزند 
منوچهر، ش.ش 465  فرزند  علی  ابن  متوفی( 9- سلمان  )فرزند  منوچهر، ش.ش 810 
)فرزند متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی 
در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف باغبادران 
فقدان سند مالکیت 

هویت  که  محلی  استشهادیه  برگ  دو  استناد  به  زواره  اکار  عابدینی  رحیم  آقای   63
از  و امضاء شهود رسمًا گواهی شده و مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع 
ثبت  هفده  بخش  گرمسیر  اصلی  زواره شانزده  در  واقع  فرعی   4419 پالک  ششدانگ 
فرزند  زواره  اکار  عابدینی  رحیم  بنام  امالک   14 دفتر   456 صفحه  در  که  اصفهان 

ای  امالک معامله  دفتر  به حکایت  ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و  محمدابراهیم 
انجام نگردیده و در اثر اسباب کشی مفقود شده است نظر به اینکه درخواست صدور 
سند المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که 
هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود 
این  به  تامدت 10 روز  این آگهی  انتشار  تاریخ  از  باشد  سند مالکیت مزبور نزد خود 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد: اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. فدایی رئیس اداره اسناد و امالک زواره 

اصالحی فقدان سند مالکیت پالک شماره 28/231
بانو  عرب  خانم  مالکیت  میزان  92/3182/31/و-92/9/13  853 شماره  آگهی  پیرو   64
صالحی شهرابی فرزند علی از پالک 231 فرعی از 28 اصلی دهستان سفلی بخش هفده 
ثبت اصفهان دو دانگ صحیح می باشد که در آگهی قبلی سهواً یک دانگ درج گردیده 

است. فدایی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
ابالغ وقت رسیدگی

94 در خصوص پرونده کالسه 93-667 خواهان امیرحسین شفائی زاده دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت فاطمه قاسمی قاسمی وند تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز چهارشنبه مورخ 93/6/12 ساعت 11/30صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره دو  این شعبه واقع در  به  از وقت رسیدگی  قبل 
در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

م الف:10302 شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9209980362101469 پرونده:  شماره   9310100353402019 ابالغیه:  شماره   95
شکایتی  حیدری  آرش  آقای  علیه  پبران  جلیل  جلیل  شاکی   930524 بایگانی:  شماره 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده  به خواسته ضرب و جرح عمدی 
در  واقع  اصفهان  عمومی)کیفری( شهرستان  دادگاه   108 به شعبه  که جهت رسیدگی 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
دوم اتاق 258 ارجاع و به کالسه 9209980362101469 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1393/06/17 و ساعت 08:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  از نشر  تا خوانده پس  آگهی می شود 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:10370 شعبه 108  دادگاه عمومی کیفری 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9209980358201494 پرونده:  شماره   9310100352901766 ابالغیه:  شماره   96
شماره بایگانی: 930475 شاکی محمدرضا فتحیان فرزند حسن شکایتی مبنی بر گزارش 
خالف واقع به طرفیت آقای مجید نریمانی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
وقت  که  گردیده  ثبت   9209980358201494 کالسه  به  و  ارجاع   377 اتاق   3 طبقه 
رسیدگی آن 1393/07/05 و ساعت 09:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
متهم و شکایت شاکی و به تجویز ماده 180 قانون آیین دادرسی داگاههای عمومی و 
انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:10375 سلیمانی مدیر دفتر شعبه 103 

دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان 
احضار متهم

 9209980359500166 پرونده:  شماره   9310100353101191 ابالغیه:  شماره   98
شماره بایگانی شعبه: 921065 محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان به موجب 
کیفرخواست در پرونده کالسه 9209980359500166 برای رمضان محمودی و امید 
محمودی به اتهام ضرب و جرح عمدی با تیغ و تهدید تقاضای کیفر نموده که رسیدگی 
ساعت   1393/07/02 مورخه  برای  رسیدگی  وقت  و  ارجاع  شعبه  این  به  موضوع  به 
10:30 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان  بودن وعدم دسترسی به متهم و 
در اجرای مقررات مواد 115و180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر 
در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی 
غیابی به عمل خواهد آمد. م الف: 9797 ابتدائیان منشی شعبه 105 دادگاه عمومی کیفری 

شهرستان اصفهان 
احضار متهم

 9209980358800465 پرونده:  شماره   9310100353101162 ابالغیه:  شماره   99
شماره بایگانی شعبه: 930325 محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان به موجب 
به  صبا  بارانچی  نادر  برای   9209980358800465 کالسه  پرونده  در  کیفرخواست 
اتهام تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها تقاضای کیفر نموده که رسیدگی 
ساعت   1393/07/02 مورخه  برای  رسیدگی  وقت  و  ارجاع  شعبه  این  به  موضوع  به 
09:30 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان  بودن وعدم دسترسی به متهم و 
در اجرای مقررات مواد 115و180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر 
در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی 
غیابی به عمل خواهد آمد. م الف: 9798 ابتدائیان منشی شعبه 105 دادگاه عمومی کیفری 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

100 در خصوص پرونده کالسه 346/93 خواهان علیرضا کبیری دادخواستی مبنی بر 
مطالبه یک فقره چک به طرفیت مهرداد اصالنی-هادی چهاردولی فرزند اسدا... تقدیم 
تعیین   10/30 93/7/2 ساعت  مورخ  چهارشنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده 
برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  به مجهول المکان  توجه  با  است  گردیده 
وقت  از  قبل  تا خوانده  منتشر  در جراید  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
م الف:9875  اتخاذ می شود.  مقتضی  و تصمیم  تلقی  ابالغ شده  حضور وقت رسیدگی 

شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9209980365101276 پرونده:  شماره   9310100352701257 ابالغیه:  شماره   101
شماره بایگانی: 920991 شاکی سعید بهرامی نوغانی علیانی فرزند اسدا... بر علیه آقای 
حمید کبیری شکایتی مبنی بر ضرب و جرح عمدی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
شهرستان  جزایی  عمومی  دادگاه   101 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
ثبت   9209980365101276 کالسه  به  و  ارجاع   336 اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/07/16 و ساعت 10:30 تعیین شده است به علت 
آیین  قانون   180 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  متهم  بودن  مجهول المکان 
دادرسی داگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
گردد.م الف:9803  فوق جهت رسیدگی حاضر  مقرر  وقت  در  و  مراجعه  دادگاه  به   آن 

معینیان منشی شعبه 101 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9209980365101500 پرونده:  شماره   9310100353402017 ابالغیه:  شماره   102
ایمان  آقای  علیه  غیره شکایتی  و  موذن  عباس  آقای  930553 شاکی  بایگانی:  شماره 
یا  مسکن  به  ورود  و  دشنامی  و  تهدید  و  عمدی  جرح  و  ضرب  خواسته  به  صمدی 
منزل دیگری به عنف و ضرب و جرح عمدی با چاقو و قدرت نمایی با قداره و ضرب 
که جهت  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای  تقدیم  قداره  با  عمدی  و جرح 
اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی)کیفری(  دادگاه   108 شعبه  به  رسیدگی 
دوم  طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ 
وقت  که  گردیده  ثبت   9209980365101500 کالسه  به  و  ارجاع   258 شماره  اتاق 
مجهول المکان  علت  به  است  شده  تعیین   09:30 ساعت  و   1393/06/19 آن  رسیدگی 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی داگاههای 
از جراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  و دستور  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
دادگاه   108 شعبه  گردد.م الف:10369  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در   و 

عمومی کیفری شهرستان اصفهان 
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

تیمی از محققان ایتالیایی برای نخس��تین بار، 48 پنگوئن 
آفریقایی را مطالعه کردند و دریافتند آن ها نه تنها ش��ش 
صدای متمایز تولید می کنند بلکه قادر به شناس��ایی این 

هستند.در بافت ه��ای مختل��ف صداه��ا 

دانشمندان همواره در حال مطالعه رفتار پنگوئن ها، الگوهای 
جفت گیری و روابط ش��ان بوده اند اما صداهای آن ها فقط 
در سطح پایه شناسایی شده بودند. با این حال، در مطالعه 
جدید به رهب��ری »دکتر لیویو فاوارو« از دانش��گاه تورین، 
صدها صدای صوتی ویدیویی و شنیداری پنگوئن ها ضبط، 
جمع آوری، گروه بن��دی و در نهایت از لحاظ صوتی تحلیل 
شدند.تمامی این صداها از جمعیت 48 پنگوئن باغ وحش 
»زووم« در تورین جمع آوری شدند. این گروه شامل 15 نر، 
17 ماده، هشت پنگوئن جوان بین سنین سه تا 12 ماهگی 

و هشت جوجه بودند.
نتایج نشان داد تمامی پنگوئن ها دارای چهار تلفظ صوتی 
)vocalisation( اساسی بودند: صدای تماس که توسط 
پرندگان تنها ساطع می شود، صدای مشاجره ای که خشم 
فردی ایجاد می کند، صدای هیجانی که پرنده در طول فصل 
جفت گیری بیان می کند و نوعی صدای دو طرفه که توسط 

جفت ها در النه هایشان ایجاد می شود.
نویس��ندگان این مقاله همچنین دو تلفظ صوتی متمایز را 

شناسایی کردند که به عنوان صداهای التماس آمیز توسط 
جوجه ها در ش��کل »بیپ« و یک ناله التماس آمیز تفسیر 
شدند. پنگوئن آفریقایی نوعی پرنده دریایی بسیار اجتماعی 
و کالمی است اما توصیفات تلفظ صوتی این حیوان تا به امروز 

به توصیف های اساسی صداهایش محدود شده بود.
گروه بندی تلفظ های صوتی پرنده حائز اهمیت است زیرا 
امکان انجام مقایس��ه ها بین گونه ها و افراد را فراهم کرده و 
در برنامه ریزی مدیریتی کارآمد و استراتژی های حفاظتی 
دخیل خواهد بود. صداهای پنگوئن از طریق س��یرینکس 
تولید می ش��وند که متفاوت از حنجره پس��تانداران است. 
س��یرینکس در قاعده نای قرار دارد در حال��ی که حنجره 
پس��تانداران در باالی آن قرار گرفته اس��ت. سیرینکس از 
دو بخش یعنی مجموعه ای مستقل از عضالت و غشاها در 

جوانب راست و جپ تشکیل شده است.
برخالف تارهای صوتی پس��تاندارن، بس��یاری از پرندگان 
ش��امل پنگوئن ها می توانند همزمان دو سیگنال مستقل 

تولید کنند.

رمزگشایی از زبان مرموز پنگوئن ها
اسپیرولینا نوعی جلبک اس��ت که به کاهش وزن، 
پیشگیری از سرطان، کاهش کلسترول خون، مقابله 
با خس��تگی یا پیری کمک می کند. در این مطلب 
به خواص این جلبک، روش اس��تفاده و موارد منع 
مصرف آن اشاره می کنیم. لطفاً ما را همراهی کنید.

اسپیرولینا: معدن طالی غذایی
اسپیرولینا یک جلبک سبز تیره رنگ است با میزان 
زیادی ویتامین، مواد معدنی و غیره؛ به طوری که به 
معدن طالی غذایی شهرت دارد. آزتک ها از همان 
اوایل قرن بیستم از این جلبک استفاده می کردند و 
سپس از س��ال 1970 آوازه آن به بیشتر کشورهای 
دنیا رسید. در س��ال 1979 نخستین شرکت های 
تولیدکننده محصوالت غذایی پای این جلبک را به 
آمریکا باز کردند. امروزه ایاالت متحده آمریکا، چین، 
تایلند، ویتنام، هند، مکزیک و شیلی جزو بزرگ ترین 

تولیدکننده های این جلبک هستند.
بزرگ تری��ن کش��ورهای مصرف کنن��ده آن نی��ز 
ژاپن، روس��یه، هند و آفریقا به خصوص کشورهای 
قحطی زده هستند. خوشبختانه کشت این محصول 
در ایران نیز ش��روع شده اس��ت و محصوالت آن به 

صورت قرص در داروخانه ها به فروش می رسد.

اسپیرولینا برای داشتن تناسب اندام  
اسپیرولینا حاوی حدود 70 درصد پروتئین است و 
به همین دلیل جلوی احساس گرسنگی را می گیرد. 

در واقع مانند یک ضداشتها عمل می کند.
 به عقیده متخصص��ان پروتئین ها باع��ث افزایش 
سرعت ارسال احس��اس س��یری به مغز می شوند 
و همین ام��ر هم به کنت��رل وزن کم��ک می کند. 
ترکیبات دیگر این جلبک مانن��د تریپتوفان ها که 
در بدن به ویتامین A تبدیل می شوند برای پوست 

ما فوق العاده اند.
 بتاکاروتن به خصوص برای پیش��گیری از خشکی 
پوست مؤثر اس��ت. در س��ال 2006 محققان تأثیر 
اس��پیرولینا را روی تقویت بافت های بدن به اثبات 
رس��اندند. در واقع ای��ن جلبک عالوه ب��ر کمک به 
الغری، مراقب پوست و بافت های بدن نیز خواهد بود.

صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره
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مثال: بادنجان دور قاب چین
افراد متملق و چاپل��وس را به این نام و نش��ان می خوانند و بدین 

وسیله از آنان و رفتار خفت آمیزشان به زشتی یاد می کنند.
 اما ریشه تاریخی آن:آنچه که مخصوصاً در آشپزان سرخه حصار 
در زمان ناصرالدین ش��اه قابل توجه بود و برای شناخت متملقان 
و چاپلوس��ان ریاکار که در هر عصر و زمان به شکل و هیاتی خود 
نمایی می کنند آموزندگی داش��ت، موضوع سبزی پاک کردن و 
بادنجان دور قاپ چیدن از طرف وزرا و امرا و رجال قوم بود که با این 
عمل و رفتار خویش جالفت و بی مزگی در امر تملق و چاپلوسی 
را تا حد پستی و دنائت طبع می رسانیدند. کسانی که در امر طبخ 
و آشپزی مطلقاً چیزی نمی دانستند و کاری از آن ها ساخته نبود. 
این عده که در صدر آن ها صدر اعظم قرار داش��ت دو وظیفه مهم 
و خطیر!! بر عهده داشتند:یکی آنکه چهار زانو بر زمین بنشینند و 
مثل خدمه های آشپزخانه بادنجان را پوست بکنند.دیگر آنکه این 
بادنجان ها را پس از پخته ش��دن در دور و اطراف قاب های آش و 
خورش بچینند. شادروان عبداهلل مستوفی می نویسد: »من خود 
عکسی از این آشپزان دیده ام که صدر اعظم مشغول پوست کردن 
بادنجان، و سایرین هریک به کاری مش��غول بودند.« این آقایان 
رجال و بزرگان کشور طوری حساب کار را داشتند که بادنجان ها را 
موقعی که شاه سری به چادر آن ها می زد به دور قاب می چیدند و 
مخصوصاً دقت و سلیقه به کار می بردند که بادنجان ها را به طرزی 
زیبا و شاه پسند دور قاب ها بچینند تا مسرت خاطر ناصرالدین شاه 
فراهم آید و نس��بت به مراتب اخالص و چاکری آن ها اظهار تفقد 
و عنایت فرماید. دکتر فورویه طبیب مخصوص ناصرالدین ش��اه 
می نویسد: »... اعلی حضرت مرا هم دعوت کرد که در این آشپزان 
ش��رکت کنم. من هم اطاعت کردم و در جلوی مقداری بادنجان 
نشستم و مشغول ش��دم که این ش��غل جدید خود را تا آنجا که 
می توانم به خوبی انجام دهم. در همین موقع ملیجک به شاه گفت 
بادنجان هایی که به دست یک نفر فرنگی پوست کنده شود نجس 
است. شاه امر را به شوخی گذراند و محمد خان پدر ملیجک تمام 
بادنجان هایی را که من پوست کنده بودم جمع کرد و عمدتاً آن ها را 
با نوک کارد بر می چید تا دستش به بادنجان هایی که دست من به 
آن ها خورده بود نخورد. ...«در هر صورت اصطالح بادنجان دور قاپ 
چین از آن تاریخ ناظر بر افراد متملق و چاپلوس گردیده رفته رفته 

به صورت ضرب المثل درآمده است.

داستان 

ی��ک الم��پ منحصر ب��ه فرد 
می تواند توانایی خارق العاده ای 
برای دریافت فرامین کاربران 
داش��ته باشد.کارشناسان یک 
الم��پ هوش��مند روش��نایی 
اخت��راع کرده ان��د ک��ه دارای 
ی��ک آداپت��ور ویژه اس��ت که 
می توان��د پیام های صوتی س��اده افراد را به دس��تور تبدیل 
کرده و آنگاه مطابق با دستور کاربر روشن خاموش و یا تغییر 
شدت روشنایی د هد. گفتنی است، این المپ روشنایی که 
قیمت بس��یار پایین در حدود 39 دالر دارد، می تواند باعث 
صرفه جویی در وقت و پول افراد کاربر شود. بررسی ها نشان 
می دهند از جمله قابلیت های این فناوری عدم نیاز به استفاده 
از وسایل جانبی مانند گوشی و یا ریموت کنترل و یا فناوری 

wi-fi برای ارسال فرامین به المپ روشنایی است.

خودرویی به منظ��ور فرار از 
ترافیک های شهری طراحی 
شده اس��ت که قادر به پرواز 
و حرکت در زی��ر آب و روی 
زمین است.خودرویی پرنده 
 Astra و ابتکاری توس��ط
Rossa و تح��ت نظ��ارت 
 Vladimir Pirozhkov
توسعه یافته اس��ت که به منظور فرار از ترافیک های شهری 
 Sky and پیش بینی شده اس��ت. این وس��یله نقلیه با نام
Water زاییده افکار »دیم تری اشتوک« است که یک وسیله 
نقلیه آوانگارد همه کاره اس��ت و در واقع یک خودروی آبی، 
خاکی و هوایی اس��ت.Sky and Water قادر است مانند 
هلیکوپتر پرواز کند، مانند یک زیر دریایی به عمق دریا برود و 

روی زمین حرکت کند.

تحقیقات جدید دانشمندان 
نشان می دهد که انجام عمل 
زیبای��ی پل��ک می تواند در 

درمان میگرن مؤثر باشد.
گروهی از محققان، موفقیت  

بزرگ��ی را در روش��ی ب��رای 
بررسی و انتخاب بیماران به 
منظور یافتن راه درمان مؤثر و 
خاص جراحی میگرن به دست آوردند که طی آن 90 درصد 
بیمارانی که تحت عمل جراحی فشار زدایی اعصابی که در 
بروز میگرن دخیل هس��تند، قرار گرفتند احساس رهایی از 
بیماری و همچنین پاداشی جالب یعنی عمل زیبایی جراحی 
پلک را دریافت می کنند!این روش می تواند جایگزین روش 
معمول آندوسکوپی _که از طریق الیه های زیرین پوست سر 

انجام می شود_ شود.

 با المپ اتاقتان 
حرف بزنید

 خودرویی برای فرار
 از ترافیک شهری

 موفقیت دانشمندان 
در درمان میگرن
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نوبت  اول    

 روز پاسداشت    
 انديشه هاي وااليي 

ناصر نفري    
شهردار مبارکه

روز خبرنگار،روز پاسداش�ت انديش�ه هاي وااليي است 
 ك�ه متعهدانه در راه اعت�الي فرهنگ ايراني – اس�المي
 مي كوشند و قلم را چون سالحي در سنگر آگاه سازي 
جامع�ه در برابر ش�بيخون امواج پرحجم رس�انه هاي 
دشمن ،بكار مي گيرند و با پرتوافشاني ش�عور و دانايي ،تيرگي هاي تحريف فرهنگي و 
مسخ ارزش هاي انساني را مي زدايند. گراميداش�ت روز خبرنگار،ارج نهادن به آگاهي 
و ش�عور و بهانه اي اس�ت تا از درگاه ايزد تعالي ب�راي خبرنگاران ،اين مش�اوران امين 
و ناصحان مش�فق كه با ارايه مطالب و انع�كاس حقايق ،كارشناس�انه در تحقق اهداف 

 عالي نظام مقدس جمهوري اس�المي ياري گر مس�ووالن هستند
 آرزوي سرافرازي ،تداوم و توفيق نمايم .

 الزم مي دان�م در اي�ن روز مب�ارك از زحمات
 بي ش�ائبه هم�ه عزي�زان خبرن�گار كه در 

انع�كاس رويدادهاي اين ش�هرداري همكاري 
 دارند قدرداني نموده و براي هم�ه اين عزيزان در

 راه خدمت ،آرزوي بهجت و توفيق نمايم .

شهردار اصفهان در پیامی به مناسبت فرارسیدن روز خبرنگار تاکید کرد:

محور خبرنگاري دانایي و وجه تمایز آن
 باجوامع غربي، تقوا وامانت داري است

  
   شهردار اصفهان در پیامی فرارسیدن ۱۷ مرداد ماه روز خبرنگار را تبریک گفت.

دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد در این پیام تصریح کرده است: محور خبرنگاري دانایي و وجه تمایز آن 
باجوامع غربي، تقوا وامانت داري است.پیام شهردار اصفهان به شرح ذیل است:

بسمه تعالی
اخبار خوب،مفید و امید بخش مخابره کنید  » مقام معظم رهبری«

یكي از ابزارهاي مهم وتاثیر گذار در پیشرفت وتعالي اندیشه هاي اجتماعي رسانه ها 
مي باشند.رسالت عظیم رسانه ها انتقال اطالعات و اطالع رساني دقیق و صحیح است 
از ا ین رو اطالع رساني به عنوان شاهرگ اصلي تزریق فكر و ایده در میان جامعه تلقي 
مي گردد که خود بیانگر تاثیر عمیق رسانه ها و مطبوعات و نیز لزوم دقت در انجام این 

رسالت مي باشد .
خبرنگاران به عنوان راویان اندیش�ه واخبار با اس�تعانت به علم،دانش و تجربه و نیز 
شهامت آمیخته با سرعت دقت وصداقت در خلق اخبار درست و نوید بخش براي مردم 
همواره در تكاپو مي باشند.معرفت بر شأن عظیم این حرفه،وقوف بر دانایي رامطالبه 
مي کند که قرآن کریم فرمود»والتقف مالیس لک به علم« زیرا محور خبرنگاري دانایي 
و وجه تمایز آن باجوامع غربي، تقوا وامانت داري است.ش�هرداري اصفهان کوش�ش 
صادقانه روزنامه ن�گاران وخبرنگاراني که براي دسترس�ي، تولید و توزیع و انتش�ار 
اطالعات از هیچ کوششي دریغ نمي نمایند را صادقانه پاس مي دارد و بر تالش عكاسان 

و تصویربرداران در ثبت و ضبط وقایع درود مي فرستد.
 اینجانب ضمن گرامیداش�ت ی�اد و خاطره خبرنگار ش�هید محمود صارم�ي و مقام 
شامخ شهداي خبرنگار آرزومندم که اصحاب رسانه همواره با تولید و انتشار صحیح و 
دقیق اخبار مسئوالن را در عمران و آباداني بیشتر یاري نمایند وهمواره در پناه الطاف 

الهي استوار و پایدار باشند.

دکترسید مرتضی سقاییان نژاد 
شهردار اصفهان
مرداد ماه ۱۳۹۳
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