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افتتاح شبکه بین المللی گردشگری در اصفهان 
توزیع خرماهای 
خطرناک و مرگبار 
در اصفهان 
نداشته ایم

مدیرکل صداوسیمای مرکز اصفهان خبر داد :
بررسی ساماندهی مد و لباس 

در کمیسیون فرهنگی شرایط جدید عفو زنان 2
صادر شد  کویتی ها به اصفهان 34

سرمایه می آورند

»موش ها« پنجم شهریور سینماها را 
تسخیر می کنند

هنرهای فراموش شده در جشنواره 
ناملموس یادآوری می شود

 جلوی ساخت مصالح غیرمجاز
 را می گیریم

 امکان پیامک و مکالمه رایگان
 با تلفن ثابت
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افتتاح واحد تولید دی اکسید اورانیوم غنی شده در یو سی اف
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 2139 طرح عمرانی در اصفهان
 به بهره برداری می رسد

یک روز بی آبی در اصفهان برای 
حفظ سالمت شهروندان 

به مناسبت هفته دولت : با هزینه ای بالغ بر 160 میلیارد تومان 

جریان آب شرب اصفهان به حالت عادی برگشت
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معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با راهکارها، سیاست های دولت تدبیر و امید و مکانیزم هایی که در سال 93 در بودجه 
عمرانی کشور پیش بینی شده بتوان زمینه حضور و مشارکت بخش خصوصی در طرح های نیمه تمام استان فراهم کرد

ظهر روز جمعه 31 مرداد بود که ناگه��ان صدای چکه آب 
از ش��یرهای منازل به ش��ماره افتاد و آب مناطق وسیعی از 

اصفهان  قطع شد. 
در آن لحظات کمتر کس��ی فک��ر  می کرد ک��ه قطعی آب 
در اصفهان به صورت گس��ترده اتفاق افتاده باش��د و مردم 
چندین ساعت منتظر وصل شدن آب بودند تا اینکه اولین 
خبر مرب��وط به این قطعی گس��ترده آب ب��ر روی خروجی 

خبرگزاری جمهوری اسالمی قرار گرفت.
 ای��ن خبرگ��زاری در س��اعت 17:30 دقیقه نوش��ت: »به 
گزارش ایرنا هم اکنون ش��بکه آب مناطق شمالی، شرقی، 
جنوب��ی و برخ��ی دیگ��ر از نق��اط ش��هر اصفهان ب��ا افت 
محسوس فشار و نیز قطعی مواجه اس��ت. خبرنگاران ایرنا 
 از شهر اصفهان، شاهین ش��هر و برخی دیگر از نقاط مجاور

 اصفهان..

هفته دولت 
هفته تجلی عزم خدمت 
هفته دول��ت ی��ادآور فداکاری های 
 فرزندان پاک نهاد و گرانقدر انقالب و

 احی��ا کنن��ده روزه��ای پرش��ور 
خدمتگزاری، ش��هیدان بزرگ، رجای��ی و باهنر 

است.
این هفت��ه را به تمام م��ردان وزنانی ک��ه دل در 
گرو خدمت رس��انی خالصانه دارند و رضای خدا 

مداندیشه و نظرشان است تبریک می گوییم.
مولی الموحدین، امام علی )ع( در قالب نامه ای به 
مالک اشتر، خطاب به همه دولت مردان اسالمی 
درباره تکبر و غرور ریاست چنین هشدار می دهد:

»اگ��ر ب��ا مق��ام و قدرت��ی ک��ه داری، دچ��ار 
تکب��ر و ی��ا خ��ود ب��زرگ بین��ی ش��دی، ب��ه 
بزرگ��ی حکوم��ت پ��روردگار ک��ه برت��ر از 
 توس��ت بنگر ک��ه ت��و را از آن سرکش��ی نجات

 م��ی دهد و تن��دروی ت��و را ف��رو می نش��اند و 
 عق��ل و اندیش��ه ات را ب��ه جای��گاه اصل��ی باز 

می گرداند.«
هفته دولت، هفته اقتدار و پیروزی دولتی اس��ت 
که حمایت و پشتیبانی میلیونها تن از ملت خود 

را همراه دارد. 
هفته دولت، هفته س��پاس و قدردان��ی از دولتی 
اس��ت که هدفش اج��رای حدود اله��ی و احکام 
آسمانی اسالم و ایجاد جامعه ای سرشار از عدالت، 

نظم و امنیت است. 
»آرامش و امید« شعار امسال هفته دولت عنوان 
شده  دولتی که با برجسته سازی دو ویژگی مهم 
که نیاز امروز جامعه است یعنی تدبیر و امید پا به 
عرصه اجرایی نهاد تا کشتی پر تالطم اداره کشور 
در چندسال اخیر را به ساحل آرامش نزدیک سازد 
اما الزم است درهفته دولت امسال که مقارن شد 
با اولین سال فعالیت دولت یازدهم توجه شود که 
انعکاس عملکرد و خدمات صورت گرفته به دور 
 از اقدامات تکراری و کلیش��ه ای گذشته باشد تا

 تالش های دولت م��ردان جهت رش��د و ارتقاء 
جامعه ایرانی در افق روشنی از نشاط و امید برای 

مردم تجلی یابد .

پیمان فتاحی 
سیاهمزگی

شهر جدید شیخ بهایی در 
شهرستان اصفهان ایجاد می شود

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی 
عمران ش��هرهای جدید کشور گفت: در ش��هر جدید مجلسی 
احداث بیش از ۶ هزار واحد مسکونی مسکن مهر در برنامه بوده 
و تا پایان امسال با تحویل هزار واحد مسکن مهر به متقاضیان، 
بیش از ۴ هزار واحد مسکن مهر واگذار می شود.محسن نریمان 
در حاشیه بازدید از شهر جدید مجلسی در اصفهان خبر از ایجاد 
 چهارمین ش��هر جدید در اس��تان اصفهان با عنوان شهر جدید 
شیخ بهایی داد و اظهار داشت: مطالعات اولیه این طرح صورت 
گرفته و پس از بازنگری و بررس��ی نهایی این شهر جدید ایجاد 
می شود.وی بابیان اینکه شهر جدید شیخ بهایی در شمال شرق 

شهرستان اصفهان احداث ....

 هفته اول شهریور ماه، که با نام و یاد شهیدان
 واال مقام"رجایی"و" باهنر" مزین و به نام

 هفته دولت 
 نامگذاری شده است را به همه دولت مردان خدوم 

 و مجموعه اداری و اجرائی میهن اسالمی مان
 تبریک می گوییم .

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر مبارکه 

س:ایرنا[
]عک



اخبار کوتاهيادداشت

خطیب جمعه اصفهان:

آمريکا و رژيم صهیونیستی مبارزه 
باارزش های اسالم را مدنظر قرار 

داده اند
امام جمعه موقت اصفهان گفت: در جبهه کفر، کش��ورهایی 
نظیر آمریکا و رژیم صهیونیس��تی قرار دارند که مبارزه علیه 

ارزش های اسالمی را در صدر دستور کار خود قرار داده اند.
حجت االسالم والمس��لمین س��ید مجتب��ی میردام��ادی در 
خطبه های این هفته نماز جمعه اصفهان اظهار کرد: زیرمیزی 
گرفتن عده ای از پزشکان، ظلمی اس��ت که در حق بیماران 
روا داش��ته می ش��ود؛ طبیب و روحانی در دین مبین اسالم 
جزء اقشاری هس��تند که نباید درازای طبابت کردن و گفتن 
مس��ائل و احکام دینی به مردم، هیچ هزین��ه ای از مراجعین 

دریافت کنند.
وی با تأکید بر این که ش��اغالن این 2 حیطه نیز برای گذارن 
زندگی خود نیاز به پول دارند، تصریح کرد: جای تأسف است 
که در موارد معدودی دیده ش��ده که برخی پزش��کان با اخذ 
زیرمیزی و یا درب��اره اقدام برای س��قط جنین، به مردم ظلم 

می کنند.
امام جمعه موق��ت اصفهان با اش��اره ب��ه فرارس��یدن هفته 
گرامیداش��ت دولت، خطاب به دولت مردان بی��ان کرد: الزم 
است که دولت مردان ما از یاد نبرند که برای رسیدن آن ها به 
چنین جایگاهی، بسیاری از جوانان سرفراز میهن اسالمی مان 

به شهادت رسیده اند.
وی طرفداری قبیله ای و باندبازی ها را ازجمله عوامل فراموش 
کردن دین دولت مردان نسبت به ش��هدا عنوان کرد و افزود: 
اگر این نکته که ما همگی مدیون خون ش��هدا هس��تیم، به 
دست فراموشی سپرده شود به منزله خطایی غیرقابل بخشش 

خواهد بود.
حجت االسالم والمس��لمین میردام��ادی ب��ا اش��اره ب��ه روز 
گرامیداش��ت مق��ام کارمن��د، خاطرنش��ان کرد: نبایس��تی 
کارمن��دان این نکته بس��یار مه��م را از یاد ببرن��د که حقوق 
 آنان درواقع از جیب م��ردم همین مملکت اس��ت که تأمین

 می شود.
وی به انتقاد از رفتار ناپس��ند ش��ماری از کارمن��دان ادارات 
با ارباب رج��وع پرداخت و اظهار داش��ت: متأس��فانه دیده و 
شنیده شده است که بعضی از کارمندان برای انجام کار مردم، 

طلب رشوه می کنند.
امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به حوادث غزه و جنایت های 
گروه ترویستی داعش، تصریح کرد: در جبهه کفر، کشورهایی 
نظیر آمری��کا و رژیم صهیونیس��تی ق��رار دارند ک��ه مبارزه 
 علیه ارزش های اس��المی را در ص��در دس��تور کار خود قرار

 داده اند.
وی با برشمردن گوش��ه ای از جنایات آمریکا و اسرائیل برای 
عناد با اسالم، بار دیگر تأکید کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی 
 در ح��ال حاضر دش��منان ش��ماره یک اس��الم و مس��لمین

 هستند.
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سرهنگ محمود پارسا معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی، اظهار کرد: تمامی متقاضیان 2
معافیت پزشکی و آن گروه از مشموالنی که برابر قانون قدیم تا پایان تیرماه امسال در دفاتر پلیس 
10+ اقدام به ثبت درخواست پزشکی کرده اند، باید تا پایان شهریورماه امسال تمامی مراحل 

رسیدگی به درخواست خود را انجام دهند.
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بررسی سانحه س��قوط آنتونوف 140 در کمیسیون عمران، 
بررسی طرح کاهش س��اعات کاری کارکنان در ماه رمضان 
در کمیسیون بودجه، بررسی روابط ایران با قطر و کویت در 
کمیسیون امنیت ملی و بررسی گزارش دبیر ساماندهی مد 
و لباس وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی از مهم ترین دستور 
کارهای کمیس��یون های تخصصی مجلس شورای اسالمی 
است.کمیس��یون های تخصصی مجلس شورای اسالمی در 
روزهای  یکشنبه ) امروز (، دوشنبه و سه شنبه جلسه برگزار 
می کنند و شش وزیر برای پاسخگویی به سؤاالت نمایندگان 

به این کمیسیون ها می روند.
بررسی روابط ايران با قطر و کويت در کمیسیون 

امنیت ملی مجلس
بر اس��اس این گزارش، اعض��ای کمیس��یون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در روزهای یکشنبه 
و سه شنبه آخرین اخبار و تحوالت را با حضور مسئوالن بررسی 
می کنند.همچنین سه ش��نبه هفته آین��ده رئیس کارگروه 
روابط خارجی این کمیسیون درباره روابط ایران با کشورهای 

قطر و کویت گزارش��ی ارائه می دهد.اعضای کارگروه امنیت 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز آینده 
طرح شفاف س��ازی اعالم کتبی نمرات، رتبه و نتایج نهایی 
آزمون های اس��تخدامی به داوطلبان استخدام و ممنوعیت 
به کارگیری غیرقانونی و الیحه الحاق موادی به قانون تنظیم 

بخشی از مقررات مالی دولت را بررسی می کنند.
بررس�ی طرح شفاف س�ازی اعالم کتبی نمرات 

نتايج نهايی آزمون های استخدامی
اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی 
روز یکشنبه طرح شفاف س��ازی اعالم کتبی نمرات، رتبه و 
نتایج نهایی آزمون های استخدامی به داوطلبان استخدام و 
ممنوعیت به کارگیری های غیرقانونی و طرح تأمین نیروی 
انسانی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور را بررسی می کنند.وزیر 
آموزش وپرورش روز سه ش��نبه برای بررسی برنامه های این 
وزارتخانه در سال تحصیلی جدید در این کمیسیون حضور 
می یابد و همچنین وضعیت مهدهای کودک با حضور معاونان 

آموزش وپرورش و سازمان بهزیستی بررسی می شود.

بررسی طرح کاهش س�اعات کاری کارکنان در
 ماه رمضان در کمیسیون بودجه

اعضای کمیسیون برنامه وبودجه مجلس نیز یکشنبه آینده 
طرح الحاق یک تبصره به م��اده 87 قانون مدیریت خدمات 
کشوری درباره کاهش س��اعات کاری کارکنان دولت در ماه 
رمضان و طرح شفاف سازی اعالم کتبی نمرات آزمون های 

استخدامی به داوطلبان استخدام را بررسی می کنند.
همچنین اعضای این کمیسیون تقاضای عده ای از نمایندگان 
جهت انجام تحقیق و تفحص از عملکرد م��اده 180 قانون 
برنامه پنجم توسعه، قانون هدفمندسازی یارانه ها را بررسی 

می کنند.
جنتی به کمیسیون فرهنگی می رود

اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس روز یکش��نبه ) امروز (  
گزارش دبیر س��اماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس��المی را اس��تماع و الیحه الحاق موادی به قانون تنظیم 
بخشی از مقررات مالی را بررس��ی می کنند. همچنین وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی روز سه ش��نبه برای پاسخ به سؤال 

هشت نماینده در این کمیسیون حضور می یابد.
بررسی سانحه سقوط آنتونوف 140 در کمیسیون 

عمران
اعضای کمیس��یون عمران در روز یکش��نبه آینده دو نفر از 
نمایندگان داوطلب واجد شرایط کمیسیون را به عنوان ناظر 
شورای عالی شهرسازی و معماری به مجلس معرفی می کند.

همچنین اعضای این کمیسیون در روز سه شنبه گزارش وزیر 
راه و مسئوالن اجرایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
و جمعیت هالل احمر درباره سانحه سقوط هواپیمای آنتونوف 
140 را که منجر به کش��ته و مجروح ش��دن هم وطنانمان 
شد، بررسی می کنند.عالوه بر این وزیر راه و شهرسازی روز 
سه شنبه برای پاس��خ به س��ؤال 10 نماینده در کمیسیون 

عمران حضور می یابد.

احمدرضا پور دستان فرمانده نیروی زمینی ارتش با تأکید 
بر اینکه نیروهای مس��لح تمام تهدیدات را رصد می کند، 
گفت: نیروی مس��لح آماده دفاع از کشور با مجهز بودن به 
تمام سالح روز دنیا است.پوردس��تان با اعالم اینکه ملت 
ایران با رهبری خردمندانه، دش��من شناس��انه و آگاهانه 
رهبر انقالب پشت س��ر مقام معظم رهبری ایستاده و در 
برابر فرمایش��ات رهبری فری��اد »از تو به یک اش��اره از ما 

به س��ر دویدن را س��ر می دهند«، افزود: امروزه نیروهای 
مسلح انگشتان به روی ماشه است و نیروهای بسیج، سپاه 
پاسداران، ارتش و نیروی انتظامی در اوج اقتدار و آمادگی 

به سر می بردند.
وی ب��ا اعالم اینک��ه آمری��کا در جنگ های متع��دد خود 
هم اکنون جنگ نیابتی را پیش گرفته اس��ت، اضافه کرد: 
آدم کش��ی توس��ط نیروهای داعش در کش��ورهای عربی 

و جبهه النصره در س��وریه همان ج��والن دهی آمریکا در 
جنگ نیابتی است.وی در پایان با تأکید بر اینکه نیروهای 
مس��لح تمام تهدیدات را رص��د می کند و ب��ا قاطعیت در 
برابر کوچک ترین تهدیدات آماده و پاسخگو است، گفت: 
ظرفیت عظیم نیروهای مسح آماده دفاع از کشور است و با 
مجهز بودن به تمام سالح روز دنیا نمی گذارد کوچک ترین 

ضربه ای کشور وارد شود.

6 وزير اين هفته به مجلس می روند

فرمانده نیروی زمینی ارتش:
انگشت نیروهای مسلح بر روی ماشه است

بررسی ساماندهی مد و لباس در کمیسیون فرهنگی

قانون جدید معافیت پزشکی الزم االجرا است

 پیام تبريک رئیس جمهوری
به اوکراين

رئیس جمهوری در پیامی فرارسیدن سالروز استقالل اوکراین را 
به »پترو آلکسیوویچ پوروشنکو« رئیس جمهور و ملت این کشور 
تبریک گفت.حجت االسالم والمسلمین »حسن روحانی« در این 
پیام اظهار امیدواری کرد در پرتو مس��اعی مشترک جمهوری 
اسالمی ایران و جمهوری اوکراین، مناسبات میان دو کشور در 

تمامی زمینه ها و در راستای منافع دو ملت توسعه یابد.

 نقل قول منتسب به ظريف
 بی اساس است

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران، اظهارات 
منتسب به محمدجواد ظریف مبنی به همکاری ایران و آمریکا 

در عراق درازای رفع تحریم ها را رد کرد.
مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: اخبار منتشره 
به نقل از وزیر ام��ور خارجه در برخ��ی خبرگزاری ها مبنی بر 
همکاری ایران با آمریکا در عراق درازای رفع تحریم های ایران 
در شورای امنیت، صحیح نیست و چنین موضوعی طرح نشده 

است و اخبار منتشره در این زمینه بی اساس است.

آغاز اقدامات ايران برای اجرای 
توافقنامه با ۵+1

گزارش ماهانه آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت های 
هسته ای ایران منتش��ر شد.در گزارش��ی که به صورت ماهانه 
از س��وی آژانس بین المللی انرژی اتمی منتشر می شود آمده 
اس��ت که، ایران اقدامات درباره برنامه هس��ته ای خود را برای 
اجرای مفاد توافق نامه تمدیدش��ده با 1+۵ آغاز کرده است.بر 
اساس توافق نامه ژنو که آذرماه سال گذشته امضاء شد، آژانس 
بین المللی انرژی اتمی وظیفه دارد با نظارت بر برنامه هسته ای 

ایران، روند اجرای توافقات را گزارش دهد.

 شگرد داعش برای کشتار 
مردم عراق

به نق��ل از پایگاه الی��وم الس��ابع، منابع عراقی از ش��گرد پلید 
تروریس��ت های وابس��ته به گروهک داعش به نام پرچم های 
بمب گذاری شده خبر دادند.محمد عمر از فرماندهان نیروهای 
پیشمرگه کردستان عراق فاش کرد: تروریست های داعش طی 
روزهای اخیر پرچم های سیاه خود را در تپه های اطراف منطقه 

جلوالء نصب کرده اند که حاوی مواد منفجره است.

نماينده ولی فقیه و امام جمعه بندرعباس:

 فوالد اصفهان نقش مهمی 
در سازندگی کشوردارد

حجت االسالم والمس��لمین نعیم آب��ادی، نماین��ده ولی فقیه در 
اس��تان هرمزگان و امام جمعه بندرعب��اس در بازدید از خطوط 
تولید ش��رکت ف��والد مبارک��ه این ش��رکت را مول��ود انقالب، 
مای��ه برکت و تولی��د ثروت و اش��تغال برای کش��ور دانس��ت.: 
حجت االسالم والمس��لمین نعیم آبادی تالش نیروهای مخلص 
را در شرکت فوالد مبارکه جهادی عظیم و تاریخی عنوان کرد و 
گفت: فوالد یکی از عناصر اصلی رشد و پیشرفت در هر کشوری 
اس��ت و اگر فوالد حذف ش��ود بخش عمده کارهای عمرانی در 
کش��ور متوقف خواهد ش��د و مملکت بدون فوالد نمی تواند در 
هیچ بخشی حضور پررنگ داشته باشد و این نشان دهنده جایگاه 
رفیع و حساس صنعت فوالد در ایران و جهان است و در این دنیا 
که دولت های زورگو دائماً در حال فشار و تحریم ملت های دیگر 
هستند، این محصول استراتژیک، نقش حساس و تعیین کننده 
خواهد داشت.نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان خاطرنشان 
کرد: این مجموع��ه عظیم صنعتی، نیمی از فوالد کل کش��ور را 
تولید می کند و این مایه مباهات همه ایرانیان است و برنامه های 
درازمدت و چشم اندازه ای این ش��رکت نیز نشان می دهد فوالد 
مبارکه در آینده نقش جّدی در س��ازندگی استان هرمزگان ایفا 
خواهد نمود و اگر به حول و قوه الهی فوالد هرمزگان به ظرفیت 
اسمی خود برسد می تواند نقش بسزایی در حل مشکل اشتغال 

این استان ایفا نماید.
امام جمعه بندرعباس در مورد مش��کل تأمین م��واد اولیه فوالد 
هرمزگان گفت: از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت درخواست 
داریم در جهت رفع نیاز مواد اولیه مجموعه فوالد هرمزگان تالش 
مضاعفی را انج��ام دهند تا این صنعت در اس��تان و به تبع آن در 
کشور آسیب نبیند.ایش��ان اظهار امیدواری کرد با رهنمودهای 
مقام معظم رهبری و عزم و اراده هم��ه نیروهای پرتالش و غیور 
کش��ور در همه بخش ها اعم از صنعتی، اقتص��ادی و فرهنگی، 
بتوانیم در آینده نزدیک ش��اهد پیش��رفت های چشمگیری در 

سطح کشور باشیم.
حجت االسالم والمسلمین نعیم آبادی از همه مدیران و کارکنان 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان تش��کر و قدردانی کرد و از خداوند 
منان ب��رای همه دلس��وزان نظ��ام مقدس جمهوری اس��المی 
ایران، س��المتی و توفیق روزافزون مس��ئلت نمود.گفتنی است 
حجت االسالم والمس��لمین نعیم آبادی همچنین ب��ا حضور در 
جمع نمازگزاران مس��جد حضرت حجت ابن الحسن العسگری 
)عج( اداره مرکزی این ش��رکت، با اش��اره به حدیث��ی از پیامبر 
اکرم )ص( ک��ه می فرماید: خدا نیک انج��ام دادن کارها را در هر 
موردی برای ش��ما واجب کرد، خاطرنش��ان نمود: در اسالم سه 
مورد به عنوان حاّلل مش��کالت مردم ذکرش��ده ک��ه عبارت اند 
از ش��کر نعمت ه��ا، احس��ان و نیک��وکاری، قناع��ت و دوری از 
اسراف، که اگر همه ما این سه اصل اساس��ی را در زندگی و کار،  
 سرلوحه خود قرار دهیم، می توانیم به قله های پیشرفت و تعالی

 برسیم.

با واگذاری سهام شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری 
بار دیگر شرکت فوالد مبارکه با عزمی ملی بر آن شد تا یکی 
دیگر از کارخانه ها تولید محصوالت فوالدی را به بهره برداری 
کامل برساند تا کش��ور از واردات ورق خودرو بی نیاز گردد.

در آئین تودیع و معارف��ه مدیرعامل ش��رکت ورق خودرو 
چهارمحال و بختی��اری،  دکتر بهرام س��بحانی مدیرعامل 
ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان با اش��اره به سیاس��ت های 
توسعه ای فوالد مبارکه اظهار داشت: شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان مصمم است در راستای تحقق منویات مقام معظم 
رهبری مبنی برساختن ایرانی اسالمی، آزاد، آباد و یکپارچه 
در هرجایی از کشور که در صنعت فوالد زمینه فعالیت فراهم 
باشد، فارغ از مرزهای جغرافیایی، با عزم ملی واردشده و با 
سرمایه گذاری و توسعه زنجیره تولید فوالد از سنگ آهن تا 
محصول نهایی گامی به سوی پیشرفت کشور عزیزمان ایران 
بردارد که در راستای همین سیاست، فوالد مبارکه اصفهان 
توانسته است در جنوب کشور »فوالد هرمزگان«، در منطقه 
لنجان »فوالد س��با« را راه اندازی و به بهره برداری برس��اند 
ضمن اینکه در ش��رق کشور با س��رمایه گذاری در »معادن 
سنگان« در منطقه خواف در خصوص تأمین مواد اولیه اقدام 
نموده و امروز نیز این توفیق راداریم تا در استان چهارمحال 
و بختیاری در چهار مجموعه به فعالیت بپردازیم.سبحانی 

در ادام��ه افزود: مجموعه ه��ای ورق خ��ودرو چهارمحال و 
بختیاری، طرح یک میلیون تنی فوالد سفیددشت، مجموعه 
300 هزارتنی ورق گالوانیزه تاراز و مجموعه فوالد زاگرس 
به عنوان مرکز خدماتی، چهار مجموعه ای است که شرکت 
فوالد مبارکه در استان چهارمحال و بختیاری سرمایه گذاری 
نموده که اقدامی شایسته در خصوص توسعه صنعت فوالد 
و تبدیل نمودن این استان به یکی دیگر از قطب های اصلی 
تولید فوالد کشور است.مدیرعامل فوالد مبارکه تصریح کرد: 
شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری به دلیل مشکالت 
متعددی که با آن مواجه بوده اس��ت در ح��ال حاضر با ۵0 
درصد ظرفیت خود در حال کار هست و علیرغم تالشی که 
مدیران این مجموعه صنعتی تاکنون انجام داده اند نتوانسته 
به ظرفیت اسمی خود برسد. مباحث مالی، جریان نقدینگی 
و س��رمایه در گردش از علل عمده ای است که شرکت ورق 
خودرو چهارمحال و بختیاری با آن روبرو هس��ت و در این 
رابطه سیستم بانکی استان می توانست کمک خوبی برای 
این شرکت برای به ظرفیت رسیدن آن باشد که متأسفانه 
در این خصوص اقدامی صورت نگرفته است، لذا حضور فوالد 
مبارکه می تواند این مشکالت را مرتفع نموده و از طریق منابع 
مالی خود و تأمین مواد اولیه از خطوط تولید فوالد مبارکه 
هرچه سریع تر این واحد را به ظرفیت کامل برساند.سبحانی 

افزود: مشکل دیگری که شرکت ورق خودرو چهارمحال و 
بختیاری با آن روبرو بود مش��کالت فنی در طول راه اندازی 
و بهره برداری بوده است. به یقین مش��کالت فنی بر سر راه 
تولید بدون حمایت متخصصین و کارشناسان مجموعه های 
صنعتی بزرگ همانند فوالد مبارکه مرتفع نخواهد شد. برای 
مثال تعمیرات سالیانه بدون حمایت و حضور کارشناسان و 

متخصصین مجموعه های بزرگ 
فوالدی امکان پذی��ر نخواهد بود. 
البته در ادامه، اگر مشکل نقدینگی 
و فن��ی ح��ل ش��ود و کارخانه با 
ظرفیت تمام به فعالیت بپردازد، 
موضوع فروش سالیانه محصوالت 
تولیدشده به میان می آید. زمانی 
که کشور ما، مورد هجمه واردات 
چینی قرارگرفته است برای رفع 
این مشکل نیز با ادغام محصوالت 
ش��رکت ورق خودرو چهارمحال 
و بختیاری با محصوالت شرکت 
فوالد مبارکه و مدیریت منسجم 
می تواند هم در ب��ازار داخل و هم 
در ب��ازار خ��ارج بازاریاب��ی نمود 

این مش��کل را نیز برطرف س��اخت.مدیرعامل بزرگ ترین 
تولیدکننده فوالد خاورمیانه خاطرنشان کرد: شرکت فوالد 
مبارکه با تحلیل س��ه مشکل اساسی ش��رکت ورق خودرو 
چهارمحال و بختیاری و از زمانی که این مجموعه را از گروه 
سایپا تحویل گرفت بر آن شد تا با چیدن تیم مدیریتی قوی، 
مشکالت پیش رو را حل نماید. به یقین با ترکیب جدید، نقطه 
عطفی بر افتخارات شرکت فوالد مبارکه و استان چهارمحال 
و بختیاری رقم خواه��د خورد، چراکه ما بر آن هس��تیم تا 
سرمایه ها بهره ور شوند، درآمد و اشتغال و ارزش افزوده برای 
منطقه به ارمغ��ان آید و با اتمام طرح های س��رمایه گذاری 
نتیجه برد  برد برای طرفین حاصل شود.سبحانی در پایان 
سخنان خود گفت: طرح یک میلیون تنی فوالد سفیددشت 
یکی دیگر از مجموعه های تولیدی است که بر آن هستیم تا 
با راه اندازی مدول احیاء مستقیم آن بتوانیم به تعهدات خود 
عمل کنیم که در این راه به یقین نیازمند حمایت مسئولین 
استان چهارمحال و بختیاری و منطقه هستیم چراکه بر این 
باوریم که بدون پشتیبانی مسئولین منطقه موفقیت چندانی 

حاصل نخواهد شد.

با واگذاری سهام شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

تجلی عزم ملی فوالد مبارکه در توسعه صنعت فوالد کشور

سرمايه گذاری در فوالد 
بازگشت سرمايه خوبی برای 

صنعت کشور دارد
مدیر ش��عب بانک س��په منطقه اصفهان ک��ه به همراه 
جمعی از مسئوالن و کارشناس��ان این بانک از خطوط 
تولید ف��والد مبارکه بازدی��د می نمودند پ��س از دیدار 
ب��ا مع��اون اقتص��ادی و مال��ی ف��والد مبارک��ه گفت: 
سرمایه گذاری در فوالد مبارکه بازگشت سرمایه و نتایج 

خوبی برای صنعت کشور به همراه دارد.
اس��فندیار گراوند در ادامه افزود: ازآنجایی که سیستم 
بانک س��په بر مبنای ارائه خدمات به تولید و صنعت و 
توسعه اقتصادی کشور و همچنین اشتغال زایی بنانهاده 
شده است و با توجه به اینکه فوالد مبارکه اصفهان یکی 
از بزرگ ترین صنایع کشور هست بانک سپه این افتخار 
را دارد که با ارائه تسهیالت به این شرکت گامی مؤثر در 

جهت پیشرفت صنعت کشور بردارد.
وی با اشاره به این مطلب که کاِر کارکنان فوالد مبارکه 
به معنی واقعی جهاد اقتصادی است افزود: دیدن تالش 
تک تک این عزیزان در خطوط مختلف این شرکت، برای 
هر ایرانی غرورآفرین است.ایش��ان توسعه فعالیت های 
بانک سپه و بازاریابی را از بخش دیگری از اهداف حضور 
خود در فوالد مبارک��ه خواند و در همی��ن رابطه اظهار 
داشت: با توجه به اینکه فوالد مبارکه یکی از مشتریان 
عمده بانک سپه اس��ت فلذا خود را موظف می دانیم تا 
گام های بزرگ تری برای ارائ��ه خدمت به فوالد مبارکه 
برداریم و امیدواری��م بتوانیم ظرفیت های باالتری برای 
ارائه خدمات ارزنده ت��ر به فوالد مبارک��ه ایجاد نماییم 
و حتی می توان تس��هیالت خود را تا بیش از س��ه برابر 

ظرفیت موجود برساند.
مدی��ر ش��عب بان��ک س��په منطق��ه اصفه��ان تأمین 
س��رمایه نق��دی ف��والد مبارک��ه و ارائ��ه تس��هیالت 
به مجموعه ای��ن ش��رکت را مهم ترین س��رفصل های 
کاری و تعامل��ی بانک س��په با ش��رکت ف��والد مبارکه 
خواند و افزود: ب��ا توجه ب��ه اینکه س��رمایه گذاری در 
ف��والد مبارک��ه مطمئن��اً نتای��ج مثبت��ی ب��رای ه��ر 
س��رمایه گذار به همراه دارد م��ا این آمادگ��ی راداریم 
که به همه کس��انی که با برند ف��والد مبارکه به نوعی در 
 حال کارکردن هستند ارائه تس��هیالت خوبی را داشته

 باشیم.
وی در خاتمه سخنان خود تصریح کرد: سرمایه گذاری 
در فوالد مبارکه صد در صد به توس��عه اقتصادی کشور 
می انجامد و باعث برگشت سرمایه و سود به سرمایه گذار 
می ش��ود بنابراین بانک سپه اس��تان حتی تمایل دارد 
که مناب��ع خود را ب��دون هیچ گون��ه نگرانی ب��ه فوالد 
مبارکه اختصاص ده��د تا هم در جهت توس��عه ملی و 
 هم در راستای اش��تغال زایی گام موفقیت آمیز دیگری

 برداشته باشد.

 شرکت ورق خودرو 
چهارمحال و 

بختیاری به دلیل 
مشکالت متعددی 

که با آن مواجه بوده 
است در حال حاضر 
با ۵0 درصد ظرفیت 

خود در حال کار 
هست

اخبار  بین الملل
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یادداشت

 ضرب االجل جدید برای 
جمع آوری قلیان ها

مدیر اجرایی جمعیت مبارزه با دخانی��ات از تصمیم های اولیه 
اتخاذشده جهت ممنوعیت عرضه قلیان در قهوه خانه ها و قلیان 

سراهای بدون مجوز خبر داد.
علی طاهری گفت: طی جلس��ات برگزارش��ده، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت جه��ت اعالم فهرس��ت قهوه خانه ه��ا و قلیان 
سراهای فاقد مجوز اعالم آمادگی کرده و این جمع بندی صورت 
گرفته که قهوه خانه ه��ای فاقد مجوز تا 31 ش��هریورماه اعالم 
ش��وند تا اقدامات قانونی الزم در مورد آن ها اعمال ش��ود. البته 
این امر باید در س��تاد کش��وری کنترل و مبارزه با دخانیات به 

تصویب برسد.
وی بابی��ان اینک��ه ت��ا 31 ش��هریورماه قهوه خانه ه��ا و قلیان 
س��راهای فاق��د مج��وز مش��خص می ش��وند، گف��ت: در این 
زمین��ه پیگیری ه��ای جمعیت مب��ارزه با دخانیات آغازش��ده 
و اقدام��ات انجام ش��ده در برخی اس��تان ها نظیر کرمانش��اه، 
 هم��دان و به ویژه اس��تان قزوین نیز پیش��رفت خوبی داش��ته

 است.
وی همچنی��ن از تعیی��ن زم��ان مش��خص ب��رای تمدی��د 
 مج��وز قهوه خانه ه��ا و قلی��ان س��راهای دارای مج��وز خب��ر

 داد.
طاهری بابیان اینکه در این امر مهم ترین چالش ما عدم اجرای 
قانون است، گفت: ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات با 
نظارت بر اجرای مصوبات در جهت اجرای قانون تالش می کند.

وی ادامه داد: به دنبال تعامل س��ازمان ها و ارگان های مسئول 
در این امر و برگزاری جلسات ستاد کشوری کنترل و مبارزه با 
دخانیات در وزارت بهداش��ت، تصمیم های خوبی در این زمینه 

گرفته شده است.
طاه��ری همچنی��ن اقدام��ات و مصوب��ات س��تاد کش��وری 
کنت��رل و مب��ارزه ب��ا دخانی��ات را مورداش��اره ق��رارداد 
و گف��ت: برنامه ه��ای جدی��دی در دس��ت اجراس��ت ک��ه 
 ب��ه زودی ب��ه تصویب س��تاد کنت��رل و مب��ارزه ب��ا دخانیات

 می رسد.
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هدف کارمندان خدمت به مردم و رضای پروردگار است
رضا امینی رییس شوراي اسالمي شهر اصفهان با تبریک روز کارمند اظهار داشت: روز 
کارمند، تجلیل ازانسان های شایسته ای است که هدفش��ان خدمت به مردم و کسب 
 رضای پروردگار اس��ت، آنان که همه همت و تالشش��ان، گش��ایش گره های زندگی 

انسان ها، رفع مشکالت و ایجاد آرامش در جامعه است.

3

گوش��ه ای از ش��هر زندان��ی 
بناش��ده اس��ت ک��ه گروهی 
خواس��ته ی��ا ناخواس��ته از 
 گروه های س��نی و جن��س مختل��ف ب��ه آن وارد

 می شوند.
زندانی که بنا بر قانون گزینه حبس را برای ساکنان 
آن برگزیده است. زندگی در زندان مشکالت خاص 
خود را دارد در همین رابطه با امینی، رئیس زندان 

مرکزی به گفتگو پرداخته ایم.
کرامت انس�انی و توجه به قوانین حقوق بشر 
تا چه اندازه در زندان مرکزی اصفهان رعایت 

می شود؟
نظام زندانبانی اس��المی برگرفت��ه از مبانی دینی، 
ایرانی، اس��الم و س��یره ائمه اطهار اس��ت. سازمان 
زندان های کش��ور به کرامت انسانی و حفظ حقوق 

شهروندی تأکید دارد.
زندان مرکزی اصفه��ان به حفظ کرامات انس��انی 
زندانیان می پردازد و توجه به مس��ائل آموزش��ی، 
فرهنگی، هنری، عقیدتی و مهارت های زندگی را در 

اولویت کاری خود قرار داده است.
تالش ما در زندان مرکزی آموزش مهارت و ش��یوه 

زندگ��ی صحیح ب��ه مددجو اس��ت تا بع��د آزادی 
برگشت پذیری او به زندان به زیر صفر درصد برسد.

تعداد مددجویان زنان در زندان مرکزی چند 
نفر است؟

زنان کمتر از سه در صد کل جمعیت مردان در زندان 
مرکزی را تشکیل می دهند.

دربند زنان جرائم عمد بیش�تر دیده می شود 
یا غیر عمد؟

جرائم غیر عمد بسیار کمتر دیده می شود.
وضعیت زنان در زن�دان مرکزی به چه صورت 

است؟
زنان جایگاه خاص و نقش حساسی در سطح جامعه 
و خانواده دارن��د. به خاطر جای��گاه خاصی که زنان 
در بیرون و درون خانه دارند زن��دان نگاه ویژه ای به 
 آن ها دارد و ش��رایط بهت��ری را ب��رای آن ها فراهم

 کرده است.
چند نمونه از خدمات زندان مرکزی دربند زنان 

را نام ببرید؟
ایج��اد خوابگاهی مخص��وص زنان ب��اردار، امکان 
نگه داری کودکان کمتر از 6 سال در کنار مادرانشان، 
راه اندازی مهدک��ودک ویژه ک��ودکان. تعیین یک 

روز مش��خص برای مالقات مددجویان زن، افزایش 
مرخصی ها و افزایش س��ه براب��ری تلفن های کارتی 

نسبت به بند مردان.
کمیته زنان زندان مرکزی از چ�ه زمان و با چه 

هدفی آغاز به کارکرده است؟
بحث رس��یدگی به امور زنان زندان��ی و خانواده های 
آن ها پیش ازاین هم مطرح بود. ماه اخیر کمیته بانوان 

کوثر با حمایت خیریه 
باقرالعلوم تأسیس شد.

اعضای این کمیته را 
چه کسانی تشکیل 

می دهند؟
اعض��ای ای��ن کمیته 
از بانوان خیر اس��تان 
هستند که به حمایت 
از زن��ان زندان��ی و 
خانواده ه��ای آن��ان 

می پردازند.
و  عف�و  جلس�ات 
رضایت از ش�اکیان 
در زن�دان ب�ه چ�ه 

صورت است؟
م��ددکاران مجموعه 

زندان و دفتر رضایت از ش��اکیان همواره برای آزادی 
مددجویان تالش می کنند و جلساتی ماهانه با همین 

هدف در زندان مرکزی برگزار می شود.
در ماه مبارک رمضان چه تعداد مددجو از زندان 

مرکزی آزاد شدند؟
80 زندانی.

بر اساس بند 11 اصل 110 قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران شرایط عفو و تخفیف مددجویان 

زن چگونه است؟
نظام جمهوری اسالمی ایران نگاه ویژه ای به زنان دارد 
به همین دلیل عید فطر سال جاری شرایط جدیدی 

برای عفو زنان ایجاد کرد.
این شرایط شامل حال چه مددجویانی است؟

زنان بی سرپرس��ت یا سرپرس��ت خان��وار همچنین 
زنانی که 55 س��ال ب��ه باال س��ن دارن��د. همچنین 
بخش��یدن باقیمان��ده محکومی��ت حب��س زنان��ی 
 ک��ه به حک��م قان��ون سرپرس��تی فرزندش��ان را به 

عهده دارند.
مددجویان تا چه زمانی فرص�ت دارند مدارک 

خود را به زندان ارائه کنند؟
مددجویانی که شاکی خصوصی ندارند یا تا اسفندماه 
 از ش��اکیان خود جلب رضایت کنن��د، آزاد خواهند 

شد.

ایجاد بهترین امکانات برای مددجویان زن زندان مرکزی

شرایط جدید عفو زنان صادر شد

یادداشت

 ۵00 طرح اشتغال زائی مددجوئی 
در اصفهان به بهره برداری می رسد

مدیر کمیته ام��داد امام خمینی )ره( اس��تان اصفهان گفت: 
همزمان با هفته دولت هفته 500 طرح اشتغال و خودکفایی 
مددجویان اصفهان بااعتباری بالغ ب��ر ۷.5 میلیارد تومان به 

بهره برداری می رسد. 
مهدی مجلس آرا ضمن گرامیداش��ت آغاز هفته دولت و یاد 
و خاطره دولتمردان ش��هید رجای��ی و باهنر، این 2 ش��هید 
واالمقام را بهترین الگوی خدمت رس��انی به مردم دانس��ت و 
اظهار کرد: همزمان با هفته دولت 52 واحد مسکن مددجویی 
و مقاوم سازی مسکن روس��تایی در کل اس��تان به مبلغ 23 
میلیارد و 640 میلیون ریال با کمک های دولتی و نیز کمک 
2 میلیارد و ۷00 میلیون ریال خیران به بهره برداری می رسد. 

وی اف��زود: در این هفت��ه 500 طرح اش��تغال و خودکفایی 
مددجویان بااعتباری بالغ بر ۷.5 میلیارد تومان به بهره برداری 

می رسد. 
مدیرکل کمیته ام��داد امام خمین��ی )ره( اس��تان اصفهان 
تصریح کرد: همچنین در این هفته مبلغ 4 میلیارد تومان وام 
کارگش��ایی به 2 هزار نفر از نیازمندان استان از منابع کمیته 

امداد پرداخت می شود. 

 تعداد روزهای آلودگی هوا
 در اصفهان بیشتر از تهران است

اس��تاندار اصفهان گفت: تع��داد روزهای با آلودگ��ی هوا در 
اصفهان بیشتر از تهران است و با توجه به اینکه ۷0 درصد از 
آلودگی هوا به حمل ونقل درون شهری مربوط می شود، توزیع 

بنزین یورو 4 تأثیر مهمی در کاهش آلودگی هوا دارد.
رسول زرگر پور در دیدار معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت 
ملی گاز ایران و مدیران ای��ن بخش اظهار کرد: به دلیل اینکه 
از استان اصفهان به عنوان یک استان برخوردار یاد می شود از 
منابع دولتی به صورت محدود بهره مند می ش��ود و همین امر 
باعث شده که مدیریت استان به دنبال ایجاد منابع جدید در 

داخل استان باشد.
زرگر پور با اشاره به اینکه در اجالس استانداران سراسر کشور 
در سال گذشته از آنان خواسته ش��د که در خصوص کاهش 
مصرف گاز اقدامات اساسی صورت دهند و همکاری های الزم 
را داشته باشند، افزود: مدیریت استان اصفهان نیز با مدیریتی 

جهادی در این راه اقدامات قابل قبولی را انجام داد.
وی به مصرف باالی گاز در صنایع اس��تان اشاره کرد و افزود: 
صنایع س��هم قابل توجهی در تولید کش��ور و اش��تغال دارند 
و بااین وجود ب��ا هماهنگی های صورت گرفت��ه مصرف آن ها 
کاهش یافت و رضایت نسبی در خصوص کاهش مصرف گاز 

ایجاد شد.

فریدون شهر باالترین نرخ ازدواج و 
لنجان کمترین را داراست

مدیرکل ثبت احوال اس��تان اصفهان بیش��ترین نرخ ازدواج 
در شهرستان های این اس��تان را فریدون شهر و کمترین نرخ 

ازدواج را در شهرستان لنجان اعالم کرد.
تورج حاجی رحیمیان اظهار کرد: آم��ار ازدواج در چهار ماه 
نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 4.6 
درصدی مواجه بوده اس��ت، چنانکه در سال گذشته 43 هزار 
و ۷20 مورد ازدواج رخ داده است که طبق محاسبات صورت 

گرفته نرخ ازدواج 8.8 درصد گزارش شده است.
وی بیش��ترین ن��رخ ازدواج در شهرس��تان های اس��تان را 
فریدون ش��هر و کمترین نرخ ازدواج را در شهرس��تان لنجان 
عنوان ک��رد و افزود: بیش��ترین ن��رخ طالق در شهرس��تان 
شاهین ش��هر و میمه و کمترین نرخ طالق را خمینی ش��هر و 

گلپایگان داشته است.

 بهره برداری از 168 پروژه 
بهزیستی اصفهان

مدیرکل بهزیس��تی اس��تان اصفهان گفت: همزمان با هفته 
دولت 168 پروژه توسط بهزیستی این استان بااعتباری بالغ بر 

15 میلیارد و 480 میلیون ریال افتتاح شده است.
س��عید صادقی با اش��اره ب��ه در پیش ب��ودن هفت��ه دولت و 
افتتاح پروژه های بهزیس��تی اس��تان اصفهان در این هفته از 
بهره برداری 168 پروژه توسط بهزیستی استان اصفهان خبر 
داد و اظهار کرد: این پروژه ها بااعتب��اری بالغ بر 15 میلیارد و 

480 میلیون ریال انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه 11 پروژه در حوزه پیشگیری از اعتیاد در 
این هفته افتتاح می شود، افزود: این پروژه ها بااعتباری بالغ بر 
3 میلیارد و 530 میلیون ریال انجام ش��ده اس��ت که شامل، 
کمپ اعتیاد، مرکز مشاوره عمومی و تخصصی و مرکز درمان 

اعتیاد سرپایی است.

پارک طبیعی ناژوان برای گردشگران 
جذاب تر می شود

مدیر طرح ساماندهی ناژوان اظهار داش��ت: در سال آینده 3 
طرح باغ خزن��دگان، آکواریوم و تاکس��یدرمی به جاذبه های 

گردشگری ناژوان افزوده می شود.
غالمرض��ا س��اکتی بابی��ان ای��ن مطل��ب گف��ت: طرح های 
تاکس��یدرمی، آکواری��وم و ب��اغ خزن��دگان به منظور جذب 
گردشگر در منطقه ناژوان در دست اجراست که در سال آینده 

مورد بهره برداری قرار می گیرد.
وی با اش��اره به اینکه عملی��ات اجرایی احداث س��اختمان 
نمایشگاه تاکسیدرمی تکمیل شده است، افزود: در حال حاضر 
نیز تجهیز ساختمان، کلکسیون آرایی و تزیینات هنری داخل 
مجموعه در دستور کار قرار دارد.مدیر طرح ساماندهی ناژوان 
تصریح کرد: نمایشگاه تاکسیدرمی ناژوان به منظور حفظ و به 
نمایش گذاشتن گونه هایی است که یا براثر بیماری یا کهولت 
س��ن در باغ پرندگان ن��اژوان تلف شده اند.س��اکتی به پروژه 
احداث باغ خزندگان اش��اره و خاطرنشان کرد: ساختمان باغ 
خزندگان به مساحت 800 مترمربع تکمیل شده و اکنون در 

مرحله نازک کاری قرار دارد.

اخبار کوتاه

SMS

مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان:

زندگی 70 درصد جمعیت اصفهان در حاشیه زاینده رود
مدیر گروه بهداشت محیط استان:

توزیع خرماهای خطرناک و مرگبار در اصفهان نداشته ایم

مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان اصفهان گفت: بیش از 
۷0 درصد جمعیت این استان در حاشیه زاینده رود مستقر 
هس��تند.محمود محمود زاده در همایش دوره آموزش��ی 
حفاظت اسناد حراست های راه و شهرسازی کشور، استان 
اصفهان را مرکز تالقی کریدور ش��رق به غرب و ش��مال به 
جنوب کشور دانس��ت و اظهار کرد: این استان با قرارگیری 
در مرکز کش��ور و هم جواری با 9 اس��تان دارای 10۷ هزار 
کیلومترمربع وسعت شامل 24 شهرستان و 10۷ شهر است.

وی گفت: نقش اکولوژیکی زاینده رود مهم و حیاتی عنوان 

است.محمودزاده راه و شهرسازی را محوری ترین دستگاه 
اجرایی در استان خواند و اظهار داشت: به لحاظ گستردگی 
بخش های این اداره رویکردهای نوین برای عملیاتی کردن 
پروژه ها در دست اقدام است. ظرف 2 سال گذشته بیش از 
380 کیلومتر راه در این استان افتتاح و به بهره برداری رسیده 
است که 295 کیلومتر آن در تیرماه جاری با حضور مقام عالی 
وزارت خانه مورد بهره برداری قرار گرفت. محمودزاده تهیه 
س��ند آمایش بخش حمل ونقل را از اقدامات ویژه این اداره 
دانست و گفت: با توجه به رشد جمعیت و ترافیک و افزایش 
سفرهای برون شهری و کمبود شبکه راهی، اگر برنامه ریزی 
برای توسعه شبکه های حمل ونقل ریلی و جاده ای صورت 
نگیرد در آینده با مش��کالت ترافیک��ی در جاده ها روبه رو 
خواهیم بود به همین دلیل برای نخستین بار در کشور سند 
آمایش بخش حمل ونقل در استان اصفهان تهیه و تدوین 
ش��د.وی همچنین از تدوین س��ند ایمنی راه ها در استان 
اصفهان خبر داد و گفت: این س��ند نیز ب��رای اولین بار در 
کشور توسط این اداره تدوین شده است که بر اساس آن نقاط 
پرحادثه در تمامی شهرستان های استان شناسایی و طی یک 
برنامه ریزی با کم ترین هزینه نسبت به رفع آن اقدام می شود.

مدیر گروه بهداشت محیط استان اصفهان گفت: برخالف 
شایعات مطرح در فضای مجازی درباره توزیع خرماهای 
بیماری زای متعلق به بم یا کش��ور عربس��تان هیچ گونه 

گزارشی از وزارت بهداشت نداشته ایم.
مهدی رفیعی با توجه به انتشار اخباری مبنی بر هشدار 
وزارت بهداش��ت درب��اره انتقال بیم��اری خطرناک در 
خرماهای بم که از طریق خفاش های زیادی که در نخل ها 
زندگی می کنند ایجاد و ظرف 48 س��اعت موجب مرگ 
بیمار می شود، اظهار داشت: چنین موارد مهمی پس از 

بررسی های الزم بالفاصله توسط وزارت بهداشت به تمامی 
استان ها اطالع رسانی می شود.

وی افزود: با توجه به اینکه این مطلب چندین ماه است 
که در برخی گروه های اصفهانی فضاهای مجازی انتشار 
پیداکرده اس��ت، تا این زمان چنین موضوعی از طریق 

وزارت بهداشت به ما منتقل نشده است.
وی اف��زود: تنها م��وردی که درب��اره خرماه��ا در طول 
مدت زمان اخیر وجود داش��ته است چندین تن خرمای 
کپک زده و نامرغوب بوده که توسط اداره بهداشت اصفهان 

کشف و معدوم شده است.
مدیر گروه بهداشت محیط استان اصفهان در ادامه درباره 
این شایعه که نوش��یدنی های رانی دریکی از کشورهای 
عربی تهیه و به جای پالپ میوه از مواد خاصی اس��تفاده 
می ش��ود، بیان داش��ت: در آزمایش های گروه بهداشت 

موردی از تخلف دراین ارتباط مشاهده نشده است.
وی اضافه ک��رد: اگر ف��رد خاصی اطالع��ات متقنی در 
این مورد دارد ب��ا توجه به اینکه ای��ن موضوع در حیطه 
بسته بندی مواد غذایی است باید به اداره نظارت بر موارد 

غذایی استان اصفهان گزارش کند.

 
 

واحد تولید دی اکسید اورانیوم غنی شده با غنای کمتر 
از پنج درصد دیروز با حضور رییس سازمان انرژی اتمی 

در مجتمع یو سی اف اصفهان افتتاح و راه اندازی شد.
علی اکبر صالحی، رئیس س��ازمان ان��رژی اتمی ایران 
در ای��ن آیین افتتاح واح��د تولید دی اکس��ید اورانیوم 
غنی شده با غنای کمتر از پنج درصد در مجتمع یو سی 
اف اصفهان گفت: امروز شاهد افتتاح یکی از حلقه های 
چرخه س��وخت هس��ته ای به ویژه در ارتباط ب��ا تولید 
سوخت رآکتور هسته ای بوشهر هستیم.وی اظهار کرد: 
واحد A103 با ابتکار فرزندان ای��ن مرزوبوم طراحی و 
راه اندازی ش��ده که نتیجه آن به نفع و خیر ملت ایران 

اس��ت.وی افزود: در این واحد یو اف شش UF6 تبدیل 
به پودر اکس��ید اورانیوم غنی ش��ده کمتر از پنج درصد 
می شود.معاون رییس جمهوری همچنین در ادامه گفت: 
راه اندازی این واحد در چارچوب تفاهم نامه با 5+1 است 
که قرار بود بخشی از تولیدات با غنای کمتر از پنج درصد 
را تبدیل به اکسید کنیم صورت گرفته است.وی افزود: 
خوشبختانه این فرآیند شروع شده است و نسبت به این 
تعهد خود عمل کرده ایم.صالحی اف��زود: اگر حمایت و 
تش��ویق های رهبر معظم انقالب در عب��ور از تنگناها و 
همچنین قوت قلب نبود به یقین نمی توانس��تیم به این 

جایگاه برسیم.
وی خاطرنش��ان کرد: خرید این تجهی��زات از خارج از 
کش��ور با محدودیت روبرو بود و ای��ن محدودیت های 
باعث ش��د که ما روی پای خ��ود بایس��تیم. وی تولید 
این تجهی��زات را دارای کاربردهای بس��یاری در دیگر 
صنایع عالوه بر صنعت هسته ای دانست و گفت: صنعت 
هس��ته ای با باالتری��ن اس��تاندارد کار می کند.رییس 
سازمان انرژی اتمی افزود: امروز مراکز علمی، صنعتی، 
پژوهش��گاه ها و دیگر مراکز از حالت من��زوی و مهجور 
خارج ش��ده اند و به حالت خودباورانه رسیده اند و هرچه 
که به ذهنشان برس��د می توانند برای عملی کردن آن 

پیش روند.

رییس ستاد بازس��ازی عتبات عالیات در نجف اشرف 
گف��ت: افتخار اج��رای طرح ه��ای هن��ری و معماری 
اس��المی در حرم های مطهر اهل بیت )ع( بر دس��تان 
هنرمندان اصفهانی گره خورده اس��ت.علیرضا فداکار، 
در حاش��یه بازدید ش��یخ ضیاء زین الدین تولیت حرم 
مطهر امیرالمؤمنین )ع( در نجف اشرف و هیئت همراه 
از پروژه مل��ی فرش بافی عتبات عالیات در کاش��ان به 
خبرنگار ایمنا در کاشان گفت: کاشی کاری، آیینه کاری، 
معرق کاری، س��اخت درهای طالی حرم حضرت علی 
)ع(، دو پنج��ره و تهیه لوس��ترهای ح��رم آن حضرت 

ازجمله این پروژه های هنری توسط هنرمندان اصفهانی 
است.وی، با اشاره به ساخت دو پنجره حرم حضرت علی 
)ع( تا عید سعید غدیر و ارسال آن همزمان با این عید 
بزرگ به نجف اشرف افزود: درهای طالی حرم حضرت 
علی )ع(، که طی سه سال ساخته شد، زیر ناودان طالی 
حرم مطهر حیدر ک��رار )ع( و در ایوان علمای این حرم 

نصب شد.
به گفته رییس ستاد بازس��ازی عتبات عالیات در نجف 
اشرف استان اصفهان افتخار مسئولیت اجرای کارهای 
هنری و معماری باوجود هنرمندان فرهیخته و توانمند 
در عرصه ه��ای مختلف هنری و معماری در بازس��ازی 
عتبات عالیات را دارد.رییس س��تاد بازس��ازی عتبات 
عالیات در نجف اش��رف اجرای پ��روژه ملی فرش بافی 
عتبات عالیات در شهرستان کاش��ان را نیز یکی دیگر 
از طرح های هنری اس��تان اصفهان عنوان کرد و گفت: 
بافت بیش از هش��ت هزار مترمربع فرش دس��تبافت 
نفیس توس��ط بانوان هنرمند کاش��انی برای مفروش 
کردن حرم های مطهر اهل بیت )ع( در عراق تعهد شده 
است. فداکار، فعالیت 11 ساله ستاد بازسازی عالیات را 
یادآور ش��د و گفت: طی این مدت، 55 پروژه کوچک و 
بزرگ در حرم های مطهر اهل بیت )ع( در کش��ور عراق 

اجراشده است.

با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی صورت گرفت؛

افتتاح واحد تولید دی اکسید اورانیوم غنی شده در یو سی اف
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات در نجف اشرف:

ساخت درهای حرم حضرت علی به دست هنرمندان اصفهانی
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را در اولویت کاری 

خود قرار داده است



اخبار کوتاهيادداشت

برخی کالهبرداران وجهه تعمیرکاران 
اصفهانی را مخدوش کرده اند

رئیس اتحادی��ه صنف خدمات فنی ماش��ین آالت س��نگین 
اصفهان، گفت: عده ای سودجو، خودروهای واژگون شده در 
بیابان را به طور کامل برای تعمی��رات روانه گاراژهای خود یا 
افراد همدس��ت می کنند اما با ارائه فاکتوری با دو یا سه برابر 
نرخ واقعی به صاحب خودرو، س��بب مخدوش ش��دن چهره 

تعمیرکاران اصفهان شده اند.
 استان اصفهان به عنوان یک اس��تان مادر درزمینه صنعت و 
باوجود نیروه��ای کارآمد، کیفی، کارآفرین، س��خت کوش و 
خودباور حرف زی��ادی برای گفتن دارد و بس��یاری از صنایع 
بزرگ در این استان قرار دارند و استعداد و توانائی اصفهانی ها 
بر کسی پوشیده نیس��ت. صنعت خودرو نیز شاهرگ حیاتی 
بخش حمل ونقل اس��ت و یکی از مهم ترین صنایع کش��ور و 
صنعتی مادر اس��ت که در این زمینه هم اصفهان ازنظر تولید 
مواد اولیه و قطعات و همچنین تعمی��رات از جایگاه ویژه ای 
برخوردار است چراکه به گفته اکبر عشوریون، رئیس اتحادیه 
صنف خدمات فنی ماش��ین آالت س��نگین اصفهان، ساالنه 
خودروهای بس��یاری از سراسر کش��ور به منظور تعمیرات به 

اصفهان آورده می شود.
وی افزود: اما متأسفانه رفتار عده ای معدود و کالهبردار، وجهه 

تعمیرکاران اصفهانی را در کشور مخدوش کرده اند.

رقابت بین خودرو ها افزايش يابد
دبیر انجم��ن قطعه س��ازان اتومبیل اس��تان اصفهان گفت: 
درصورتی ک��ه بخش��ی از س��هام خودروس��ازان داخل��ی 
را به خودروس��ازان خارجی واگ��ذار کنیم کم��ک خوبی به 

خودروسازی کشور می شود.
بهزاد زندیان اظهار کرد: در حال حاضر یکی از مشکالت اصلی 
بازار خودرو این اس��ت که اختالف قیمت کارخانه و بازار آزاد 
زیاد بوده و این باعث شده عده ای سودجو خودرو را گران تر از 

ارزش واقعی آن به مردم واگذار کنند.
وی بابیان این که کیفیت خودروهای داخلی باید بهبود یابد، 
عنوان کرد: باید رقابت آزاد ش��ود و درصورتی که رقابت بین 
خودروهای باکیفیت خارجی و خودروهای داخلی افزایش یابد 
به طور قطع کیفیت خودروهای داخلی افزایش خواهد یافت.

زندیان اعالم کرد: باید زمینه ای فراهم شود که خودروسازان 
داخلی بتوانند از آخرین تکنولوژی های دنیا برخوردار باشند 
و از آن بهره ببرند، درصورتی که این اتفاق رخ دهد به افزایش 

کمی و کیفی تولیدات کمک خواهد کرد.

 کويتی ها به اصفهان 
سرمايه می آورند

سفیر جمهوری اسالمی ایران در کشور کویت، آمادگی کویت 
را برای یک هم��کاری نزدیک و تنگاتنگ با اس��تان اصفهان 

اعالم کرد.
علیرضا عنایتی، سفیر جمهوری اسالمی ایران در کشور کویت 
در دیدار با اس��تاندار اصفهان بابیان اینک��ه اصفهان نیازی به 
تعریف و شناسایی نزد کش��ورهای خلیج فارس ندارد، اظهار 
کرد: این یک مزیت باالیی برای این اس��تان اس��ت و اس��تان 
اصفهان نس��بت به دیگر اس��تان ها ی��ک گام جلوتر حرکت 

می کند.
وی افزود: کش��ور کویت یک کش��ور انتقال دهنده س��رمایه 
اس��ت و تجار کویتی نزدیک به 9 میلیارد دالر در کشورهای 
دیگر س��رمایه گذاری کرده اند و اگ��ر بت��وان 1 درصد آن را 
 نیز در ایران ج��ذب کرد، به توس��عه خوبی دس��ت خواهیم 

یافت.
عنایتی تصریح کرد: نیازس��نجی در جذب سرمایه در استان 
اصفهان باید صورت گیرد و امیدواریم با یک کار مدون و منظم 
و تعریف پروژه های شناس��نامه دار از س��وی مدیریت استان 
بتوان به آنچه موردنیاز کشور است و در استان اصفهان مزیت 

نسبی را پیدا می کند دست یافت.

 امکان پیامک و مکالمه رايگان
 با تلفن ثابت

چندی پیش مدیر روابط عمومی مخابرات از طرح باندلینگ 
تلفن ثابت و اینترن��ت ADSL خبر داد و گفت: با اجرای این 
طرح، به زودی خریداران تلفن ثابت می توانند با خرید اینترنت 
ADSL مخابرات، از پیامک و مکالم��ه رایگان بر روی تلفن 

ثابت خود نیز بهره مند شوند.
به گفته وی با تعریف بس��ته های تعرفه ای و س��بد مکالمات، 
قصد داریم هزینه معقول و منطقی برای مش��ترکان تعریف 
کنیم که به نفع آن ها خواهد بود.مدیر امور بین الملل شرکت 
مخابرات ایران افزود: سبد مکالمات شامل مکالمات نامحدود 
درون ش��بکه ای و GPRS نامحدود و پیامک محدود اس��ت 
که مش��ترک با فعال س��ازی این طرح، یک مبلغ مش��خصی 
پرداخت خواهد کرد ک��ه ازنظر اقتصادی ب��ه نفعش خواهد 
بود.بر اساس اطالعات نشریه ارتباطات اجرای سبد تعرفه ای 
برای تلفن هم��راه و ثابت راه��کاری برای تأمی��ن نظر وزیر 
ب��وده و این س��بد مکالمات، ب��ه عنوان طرح های تش��ویقی 
 در مرحله کارشناس��ی اس��ت و به زودی به مش��ترکان ارائه 

خواهد شد.

کپی برداری رقبای خارجی از 
نقشه های فرش ايرانی

 رییس کمیس��یون صنایع دستی و گردش��گری اتاق تعاون 
اس��تان اصفهان گفت: هنوز اقدامات کارآمد و اساسی ازنظر 
بین المللی درباره برند سازی  در صنعت فرش دستباف کشور 
انجام نشده و این مهم باید در اولویت کاری متولیان این بخش 
قرار بگیرد.علی ش��هبازی در جلسه کمیسیون صنایع دستی 
و گردش��گری اتاق تعاون، افزود: هم اکنون فرش دس��تباف 
ایران در جهان س��رآمد اس��ت اما هنوز ثبت حقوق مالکیت 
معنوی )کپی رایت( در مورد آن انجام نشده و رقبای خارجی 
ازجمله کش��ورهای چی��ن، هند، ترکی��ه، نپال، افغانس��تان 
 و پاکس��تان از روی نقش��ه های ف��رش ای��ران کپی برداری

 می کنند.
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افتتاح ۲ مجتمع خدمات رفاهی بین راهی در استان اصفهان

 مدیرکل اداره حمل ونقل و پایان های استان اصفهان گفت: ۲ مجتمع خدماتی و رفاهی بین راهی در 
استان اصفهان بااعتباری بالغ بر ۴ میلیارد تومان به مناسبت هفته دولت افتتاح و به بهره برداری می رسد.

داریوش امانی با اشاره به این مطلب، اظهار داشت: یکی از این پروژه ها به نام رز آبی است که در محور 
مبارکه-اصفهان کیلومتر 1۶ سمت راست، طی روزهای آینده به بهره برداری می رسد.
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مديرکل استاندارد اصفهان:

 جلوی ساخت مصالح غیرمجاز
 را می گیريم

مدیرکل اس��تاندارد اس��تان اصفهان گفت: 
واحدهای تولیدی س��رمایه گذاری می کنند 
ولی به دلیل این که نام و عالمت تجاری آن ها 
صادر نشده نمی توانند مجوزهای استاندارد را 
بگیرند که این خود ضربه به سرمایه گذاری در 
این اس��تان محس��وب می شود.غالمحسین 
ش��فیعی اظهار ک��رد: از تمام��ی ارگان ها و 
سازمان ها همچون شهرداری ها و شهربازی ها 
می خواهیم حداکثر همکاری با استاندارد را 

داشته باشند تا جلوی تخلفات گرفته شود.
وی ادامه داد: کارگاه های مصالح غیراس��تاندارد بس��یار زیاد هستند و به صورت 
پنهانی فعالیت می کنند. بسیاری از مصالح غیراستاندارد در چهاردیواری ها و باغ ها 

به صورت پنهان ساخته می شوند.
مدیرکل اس��تاندارد اس��تان اصفهان خاطرنش��ان س��اخت: تمام تالش خود را 
انجام می دهیم تا جلوی س��اخت مصالح س��اختمانی غیرمج��از و ورود آن ها به 

ساخت وسازها را بگیریم.
شفیعی با اشاره به مشکالتی که در ارتباط بانام و عالمت تجاری وجود دارد، اذعان 
کرد: در حال حاضر یکی از الزامات صدور پروانه اس��تاندارد، داشتن نام و عالمت 
تجاری است. روند صدور نام و عالمت تجاری در تهران انجام می شود که این روند 
بسیار زمان بر اس��ت، ما پیشنهاد داده ایم یک ش��عبه از ثبت شرکت ها در استان 

اصفهان باشد تا کمک شود این روند کوتاه شود.
مدیرکل استاندارد استان اصفهان تأکید کرد: واحدهای تولیدی سرمایه گذاری 
می کنند ولی به دلی��ل این که نام و عالمت تجاری آن ها صادر نش��ده نمی توانند 
مجوزهای استاندارد را بگیرند که این خود ضربه به سرمایه گذاری در این استان 

محسوب می شود که امیدواریم فکری به حال این موضوع شود.

شهردار اصفهان: 

 مسئوالن کشور درک واقعی از مشکل
 آب ندارند

شهردار اصفهان گفت: متأس��فانه مسئوالن 
کش��ور درک واقعی از مش��کل آب اصفهان 
ندارند و به همین س��بب بوده که اصفهان با 
خشکسالی مواجه شده و مشکالت آب دارد. 
سید مرتضی سقائیان نژاد در پنجاه و دومین 
جلسه علنی شورای اس��المی شهر اصفهان 
درباره مش��کل آب اصفهان اظه��ار کرد: در 
جلسه ای که به واسطه معاون رئیس جمهور 
در تهران تشکیل شد مطالبی مطرح شد که 
نشان می دهد که مسئوالن درک واقعی از مشکل آب زاینده رود اصفهان را ندارند.

وی افزود: زمانی که سؤال مطرح شد که چرا تونل گالب ۲ که یک طرح استانی و 
بااعتبار استانی بوده تعطیل شده، معاون وزیر نیرو گفته که اگر این طرح اجرائی 
ش��ود، پل زمان خان جاذبه گردشگری خود را از دس��ت می دهد و درصورتی که 
نمی داند که 1۴ سال است که پل های تاریخی اصفهان که برای همه دنیا مهم است 
از بی آبی آسیب دیده، وقتی مدیران بخشی در سمت مدیران ملی قرار می گیرند 

این چنین موضوعاتی برای آب اتفاق می افتد.
بی توجهی به اجرای مصوبات 9 ماده ای ش��ورای عالی آب، س��ؤال برانگیز است 
شهردار اصفهان تصریح کرد: ما اگر بخواهیم بر اساس چهارچوب قانون صحبت 
کنیم می توانیم سئوال کنیم که چرا مصوبه 9 ماده ای آب توسط وزارت نیرو اجرائی 
نشده و باید با روش ها و حرکت های غیرمنطقی مش��کالت را به سمع مسئوالن 
ملی برسانیم اما مش��کل آب این گونه ریشه ای برطرف نمی ش��ود.وی با اشاره به 
پروژه قطار ش��هری اصفهان گفت: ش��هرداری تاکنون بیش از یک هزار میلیارد 
تومان برای قطار ش��هری به صورت نقدی و غیر نقدی هزینه کرده و س��هم ما از 
 دولت بیشتر بوده اما 5 سال و 9 ماه است که این اقدامات از سوی شهرداری انجام 

می شود.

معاون وزیر راه و شهرس��ازی و مدیرعامل ش��رکت مادر 
تخصصی عمران ش��هرهای جدید کش��ور گفت: در شهر 
جدید مجلس��ی احداث بیش از ۶ هزار واحد مس��کونی 
مسکن مهر در برنامه بوده و تا پایان امسال با تحویل هزار 
واحد مسکن مهر به متقاضیان، بیش از ۴ هزار واحد مسکن 
مهر واگذار می شود.محس��ن نریمان در حاشیه بازدید از 
شهر جدید مجلس��ی در اصفهان خبر از ایجاد چهارمین 
شهر جدید در اس��تان اصفهان با عنوان شهر جدید شیخ 
بهایی داد و اظهار داشت: مطالعات اولیه این طرح صورت 
گرفته و پس از بازنگری و بررس��ی نهایی این شهر جدید 

ایجاد می شود.
وی بابیان اینکه شهر جدید ش��یخ بهایی در شمال شرق 
شهرستان اصفهان احداث می شود، بیان داشت: با احداث 
این شهر جدید تعداد شهرهای جدید در استان اصفهان 
به ۴ ش��هر جدید و در کشور به 1۸ ش��هر جدید افزایش 
می یابد.معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بازدید خود 
از روند اجرای پروژه های زیربنای��ی و خدمات روبنایی در 
شهر جدید مجلسی و همچنین ساخت مسکن مهر در این 

شهر، افزود: خوش��بختانه با مش��ارکت بخش خصوصی 
و مردم هم اکنون ش��اهد اس��کان حداکثری شهروندان 
در این ش��هر نسبت به سال های قبل هس��تیم به گونه ای 
که در حال حاضر حدود 1۰ هزار نفر در این ش��هر جدید 
زندگی می کنند.وی افزود: در کش��ور بیش از ۲ میلیون 
واحد مسکونی مس��کن مهر در حال احداث و یا واگذاری 
است که س��هم ش��هرهای جدید ۴۰۰ هزار واحد هست.

نریمان ادامه داد: در ش��هر جدید مجلس��ی احداث بیش 
از ۶ هزار واحد مس��کونی مس��کن مهر در برنامه بوده که 
تاکنون بیش از ۳۰۰۰ واحد تحویل شده و تا پایان امسال با 
تحویل هزار واحد مسکن مهر به متقاضیان، بیش از ۴۰۰۰ 
واحد مس��کن مهر واگذار می ش��ود.وی افزود: هم اکنون 
ساخت مس��کن مهر در کشور با پیش��رفت ۸5 درصدی 
و در ش��هرهای جدید با پیش��رفت فیزیکی ۷5 درصد در 

حال اجرا است.مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران 
شهرهای جدید کشور با اش��اره به اینکه هم اکنون شاهد 
بهره برداری از چندین پروژه زیربنایی و روبنایی در ش��هر 
جدید مجلسی هستیم، افزود: احداث فضاهای آموزشی، 

فرهنگی و تفریحی و مذهبی در کن��ار احداث واحدهای 
تجاری و خدماتی و بهداشتی و درمانی از اولویت برنامه های 
شرکت عمران شهرهای جدید است.وی در ادامه با اشاره 
به برگزاری اولین نمایش��گاه فرصت های سرمایه گذاری 
در ش��هرهای جدید، گفت: خوشبختانه در این نمایشگاه 
شاهد استقبال کم نظیر س��رمایه گذاران بخش خصوصی 
بودیم که شهر جدید مجلسی هم در این نمایشگاه حضور 
جدی داشت و به زودی شاهد مشارکت بخش خصوصی در 
اجرای پروژه های مختلف فرهنگی اجتماعی و اقتصادی 
در این شهر خواهیم بود که این موضوع نماد واقعی اقتصاد 
مقاومتی و خروج از رکود تورمی است.نریمان در ادامه به 
اجرای پروژه متروی شهرهای جدید استان اصفهان اشاره 
کرد و گفت: مسیر این پروژه از اصفهان به سمت شهر جدید 
بهارستان، مبارکه، شهر جدید مجلسی، زرین شهر و شهر 
جدید فوالدش��هر اس��ت که مطالعات اولیه و اجرایی این 
طرح صورت گرفته و آزادس��ازی بخشی اراضی در مسیر 
مترو انجام شده و امیدوارم به زودی ش��اهد آغاز عملیات 

اجرایی این پروژه باشیم.

معاون وزير راه و شهرسازی خبر داد

شهر جديد شیخ بهايی در شهرستان اصفهان ايجاد می شود

ظه��ر روز جمعه ۳1 م��رداد بود که 
ناگهان صدای چکه آب از ش��یرهای 
منازل به ش��ماره افتاد و آب مناطق 
وسیعی از اصفهان  قطع ش��د. در آن لحظات کمتر کسی 
فکر  می کرد که قطعی آب در اصفهان به صورت گسترده 
اتفاق افتاده باشد و مردم چندین ساعت منتظر وصل شدن 
آب بودند تا اینکه اولین خبر مربوط به این قطعی گسترده 
آب ب��ر روی خروجی خبرگزاری جمهوری اس��المی قرار 
گرفت. این خبرگزاری در س��اعت 1۷:۳۰ دقیقه نوشت: 
»به گ��زارش ایرنا هم اکنون ش��بکه آب مناطق ش��مالی، 
ش��رقی، جنوبی و برخی دیگر از نقاط شهر اصفهان با افت 
محسوس فشار و نیز قطعی مواجه است. خبرنگاران ایرنا 
از شهر اصفهان، شاهین شهر و برخی دیگر از نقاط مجاور 
اصفهان نیز از قطعی آب خبر می دهند. مدیرکل مدیریت 
بحران اس��تانداری اصفهان با تائید بروز مشکل در شبکه 
و قطعی آب اصفه��ان، اعالم دلیل بروز این مش��کل را به 
ساعاتی دیگر موکول کرد. منصور شیش��ه فروش به ایرنا 
گفت: هم اکنون جلسه ای در استانداری اصفهان با حضور 
مدیران آب منطقه ای، آب و فاضالب و س��ایر مس��ئوالن 
تشکیل ش��ده اس��ت تا دلیل بروز این مش��کل بررسی و 
اطالع رسانی شود.« این اولین اطالع رسانی خبرگزاری ها 
بعد از قطعی آب ب��ود و تا قبل از اعالم این خبر کس��ی از 
 قطعی گس��ترده آب خبر نداش��ت و بیش��تر مردم تصور

 می کردند قطعی آب ناش��ی از افت فش��ار و ی��ا ترکیدن 

احتمالی لوله انتقال آب بوده است ولی ایرنا در این خبر به 
نقل از روابط عمومی آب فاضالب اس��تان اصفهان به تمام 
شایعات پاسخ داد و نوش��ت: »روابط عمومی شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان جمعه ش��ب با ارسال نمابری به 
ایرنا به نقل از مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اصفهان، 
عنوان کرد: اش��کال در فرآیند تصفیه خانه آب آشامیدنی 
عامل قطع آب اصفهان و شهرهای شمول طرح آب رسانی 
اصفهان بزرگ بوده است. هاشم امینی اضافه کرد: نظر به 
اهمیت س��المت آب و حفظ و رعایت استانداردهای مورد 
تأکید مراجع ذی رب��ط با هماهنگی نهاده��ای ذیصالح، 
تصمیم به قطع آب ورودی به تصفیه خانه بابا ش��یخ علی 
اصفهان گرفتیم تا نس��بت به رفع مش��کل اقدام مقتضی 
به عمل آوریم.«بدی��ن ترتیب با اولین اطالع رس��انی ایرنا 
که س��رعت عمل و دقت این خبرگزاری جای تقدیر دارد، 
گمانه زنی ها در خصوص مشکل پیش آمده در تصفیه خانه 
بابا شیخ علی آغاز شد تا اینکه ایرنا در ساعت 19 روز جمعه 
خبر از نش��ت مواد نفتی به زاینده رود داد. این خبرگزاری 
نوش��ت: »روز جمعه نش��ت مواد نفتی موج��ود از مخزن 
س��وخت ش��وفاژخانه یک باب ویال در جوار زاینده رود به 
داخل این رودخانه باعث اخالل عملی��ات تصفیه و پمپاژ 
آب تصفیه خانه بابا شیخعلی  ش��د.«تمامی این مسائل و 
گمانه زنی ها با حضور هاشم امینی در صداوسیمای مرکز 
اصفهان پای��ان یافت. امینی در بخش خبری س��اعت ۲۰ 
شبکه پنج س��یما در خصوص قطعی آب اصفهان در روز 

جمعه، اظهار داش��ت: »قطعی آب ام��روز اصفهان در پی 
اش��کال در فرایند تصفیه خانه باباش��یخعلی که بخشی از 
آب شرب کالن شهر اصفهان و ش��هرهای مجاور را تأمین 
می کند و با توجه به س��المت آب و اس��تانداردهای منابع 
ذی صالح مجبور ب��ه قطع آب تصفیه خانه باباش��یخعلی 
ش��دیم.« وی در این برنامه از وصل ش��دن آب تا ساعات 
پایان��ی جمعه خب��ر داد و این گون��ه نیز ش��د.مدیر گروه 
بهداش��ت محیط اس��تان اصفهان نیز در همان برنامه در 
خصوص قطعی آب اصفهان گف��ت: »با پیگیری همکاران 
ش��رکت آب و فاضالب و حمایت دیگر مسئوالن، مشکل 
تصفیه خانه باباش��یخعلی برطرف ش��ده و آب آشامیدنی 
اصفهان س��الم اس��ت.«رفیعی، در این گفتگو نیز به علت 
قطعی آب اش��اره نکرد و افزود: »خوش��بختانه با پیگیری 
تمام همکاران شرکت آب و فاضالب و حمایت مسئوالن، 
مش��کل تصفیه خانه باباش��یخعلی برطرف ش��ده است و 
اکنون ازنظر فرآیندهای تصفیه آب مشکل خاصی وجود 
ندارد.«وی بیان داش��ت: »آب از تصفیه خانه خارج ش��ده 
و با توجه به نمونه برداری های ص��ورت گرفته از خروجی 
تصفیه خانه باباشیخعلی در حال حاضر کیفیت آب مورد 
تأیید اس��ت و مش��کلی وجود ندارد.«قطع��ی جریان آب 
آشامیدنی در ش��هر اصفهان و تعدادی از شهرستان های 
اطراف آن که از روز جمعه اتفاق افتاده ب��ود بامداد دیروز 
برطرف شد و وضعیت به حالت عادی برگشت. مدیر عامل 
ش��رکت آب و فاضالب در این زمینه گفت: از عصر جمعه 
با اقدامات فنی و عملیاتی و پیگیری های صورت گرفته و 
وضعیت تصفیه آب در تصفیه خانه باباشیخعلی اکنون به 
حالت عادی برگشته است.بنا به اعالم پایگاه آب و فاضالب 
استان اصفهان وضعیت آب شرب اصفهان به حالت عادی 
برگشته است و هیچ گونه نگرانی ازلحاظ کمی و کیفی برای 
شهروندان وجود ندارد.گزارش های روز جمعه خبرنگاران 
از هجوم گسترده مردم برای خرید آب معدنی و نایاب شدن 
آن حاکی بود. همچنین خبرگزاری جمهوری اسالمی در 
گزارش��ی نوش��ت: »تعداد زیادی از مردم به دلیل قطعی 
آب و عدم امکان روشن کردن کولر به پارک ها و فضاهای 
سبز شهر اصفهان پناه بردند و شب خود را در این مکان ها 
س��پری می کنند. هجوم مردم به پارک ها به حدی بود در 
بسیاری از خیابان ها و اتوبان های منتهی به پارک ها ازجمله 
در نزدیکی پارک های ناژوان و صفه، مردم با مشکل کمبود 
جای پارک خودرو مواجه و ناچار به پارک کردن ماش��ین 

خود در مکان های ممنوع ازجمله داخل بزرگراه شدند.«

جريان آب شرب اصفهان به حالت عادی برگشت

یک روز بی آبی در اصفهان برای حفظ سالمت شهروندان 
ذوب آهن دارای يک نگاه 

استراتژيک برای آينده است
در راستای ارتباط نزدیک تر مدیرعامل ش��رکت 
ب��ا کارکن��ان و دریاف��ت دیدگاه ها، انتق��ادات و 
پیشنهاد ها آن ها، تعدادی از تالشگران شرکت به 
نمایندگی از حوزه بهره برداری با حضور در سالن 
جلس��ات دفتر مدیرعامل با دکتر سعد محمدی 

دیدار گفتگو کردند.
 در ای��ن دی��دار صمیم��ی ک��ه افضل��ی معاون 
بهره برداری ش��رکت مهندس محس��نی معاون 
منابع انسانی امور اجتماعی ش��رکت نیز حضور 
داش��تند، ابت��دا هم��کاران حاض��ر دیدگاه های 
خ��ود را در زمینه ه��ای مختلف ازجمل��ه تولید، 
س��هام، امتی��از، حق��وق، تس��هیالت فرهنگی 
 رفاهی طرح ها برنامه های پیش��نهادی را مطرح 

نمودند.
دکتر س��عد محمدی ضمن ابراز خوش��حالی از 
برگزاری این جلس��ه و تاکید ب��ر ادامه آن گفت 
ه��دف از برگ��زاری این گون��ه جلس��ات ارتباط 
مستقیم با تمام بدنه کارخانه شناسایی مشکالت 
ارائه راهکارهای الزم برای رش��دوتعالی بیش��تر 

شرکت می باشد. 
و در آین��ده این جلس��ات با حض��ور نمایندگان 
بخش های دیگر ش��رکت دنبال شود مدیرعامل 
ش��رکت ضم��ن تش��ریح واقعی��ات موج��ود 
وع��دم آگاه��ی بس��یاری از پرس��نل ش��رکت 
نس��بت به برنامه ها کاره��ای انجام ش��ده نتایج 
مؤث��ر آن گفت: ب��ا انج��ام اقدام��ات گوناگون، 
برنامه ری��زی صورت گرفت��ه، ام��روز ذوب آهن 
 اصفه��ان دارای یک نگاه اس��تراتژی برای آینده

 است.
وی با اش��اره به رکود بازار کاهش قیمت فروش 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و از طرفی 
افزایش حامل های ان��رژی از 5۰ تا 1۰۰ درصد و 
مش��کالت نقدینگی در جهت تأمی��ن مواد اولیه 
هزینه های جاری شرکت گفت: امیدوارم پرسنل 
زحمتکش وس��خت کوش ش��رکت با شناخت و 
آگاهی وضعیت موجود با همه توان در جهت رشد 
تعالی و تحقق برنامه های موردنظر شرکت تالش 
کنند.وی همچنین یادآور شد با خصوصی شدن 
ذوب آهن ما چیزی بنام قرارداد مستقیم نداریم 
همه کارکنان تابع شرکت های خصوصی و قانون 

کار هستند.

به مناسبت هفته دولت

 2139 طرح عمرانی در اصفهان
 به بهره برداری می رسد

مع��اون هماهنگ��ی ام��ور عمرانی 
استانداری اصفهان از افتتاح دو هزار 
1۳9 طرح عمرانی به مناسبت هفته 
دولت در این اس��تان ب��ا هزینه ای 
بالغ بر 1۶۰ میلیارد تومان خبر داد.

محمدعل��ی طرف��ه ب��ه تش��ریح   
فعالیت ه��ای و برنامه های اس��تان 
اصفه��ان در این هفت��ه پرداخت و 
گفت: با تأمین اعتبار صورت گرفته 
در دول��ت یازدهم امکان افتتاح طرح های عمرانی س��ال های گذش��ته 
فراهم شده اس��ت.وی تصریح کرد: سال گذش��ته 5۷۰ میلیارد تومان 
برای اعتبارات عمران��ی در نظر گرفته ش��ده بود که از ای��ن رقم بالغ بر 
۳۴ درصد تخصیص اعتبار صورت گرفت و با این تخصیص در اس��تان 
امکان پیش��رفت فیزیکی 5۸ درصد طرح های عمرانی فراهم شد.طرفه 
بابیان اینکه این استان در کشور رتبه سوم را ازلحاظ پیشرفت فیزیکی 
طرح های عمرانی کسب کرد، ادامه داد: ۴9 درصد اعتبارات هزینه شده 
در فعالیت های عمرانی ب��ه بخش خصوصی تعلق گرفته اس��ت.معاون 
هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری اصفهان ابراز امی��دواری کرد که با 
راهکارها، سیاست های دولت تدبیر و امید و مکانیزم هایی که در سال 9۳ 
در بودجه عمرانی کشور پیش بینی شده بتوان زمینه حضور و مشارکت 

بخش خصوصی در طرح های نیمه تمام استان فراهم کرد.
طرفه بابیان اینکه اعتبارات عمرانی استان در سال جاری افزایش یافته 
است، اظهار کرد: هم اکنون ۳5 درصد از اعتبارات عمرانی استان اصفهان 

تخصیص یافته است.

ابوالفضل 
اصغر پور



یادداشت

مدیر خانه تئاتر حوزه هن��ری اصفهان گفت: دو نمایش »ش��له پ��زان« و » رود زنده 
می زاید« از استان اصفهان به بیست و سومین جش��نواره تئاتر منطقه ای »سوره ماه« 

سمنان راه یافت.
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دو نمایش از اصفهان به جشنواره تئاتر سمنان راه یافت
هفتیادداشت

تأسیس شبکه تلویزیونی بین المللی 
گردشگری در اصفهان

مدیرکل صداوس��یمای مرکز اصفهان از راه اندازی تلویزیونی 
شبکه بین المللی گردشگری در اصفهان خبر داد.

 علی کلباس��ی در آیین تجلیل از برترین ه��ای مرکز اصفهان 
در جشنواره های رس��انه ملی در س��ال 92 افزود: با توجه به 
اینکه اصفهان هفتمین قطب گردش��گری جهان اس��ت این 
ش��بکه بین المللی در این ش��هر راه اندازی خواهد شد.وی با 
اش��اره به این که این شبکه در گستره اس��تانی، ملی و فراملی 
فعالی��ت می کند افزود: در ش��بکه بین المللی گردش��گری از 
تمامی ظرفیت های رس��انه ای گردش��گری همه استان های 
کشور استفاده خواهد شد.کلباسی یادآوری کرد: کلید شبکه 
بین المللی گردش��گری با محوریت ش��بکه اصفهان 17 مهر 
امسال زده خواهد ش��د.در این آیین که جمعی از هنرمندان 
و کارکنان صداوس��یمای مرک��ز اصفهان حضور داش��تند از 
برترین های مرکز در جشنواره های مختلف رسانه ملی که در 
بخش های س��یما، رادیو، خبر، پژوهش، فنی و موسیقی حائز 

رتبه برتر شده بودند، قدردانی شد.

کارگردان »پدرساالر« درگذشت
اکبر خواجوی��ی کارگ��ردان، فیلمنامه نوی��س و تهیه کننده 
 س��ینما و تلویزی��ون درگذش��ت.اکبر خواجوی��ی از ش��نبه

) 25 مرداد (به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان کسری بستری 
ب��ود و روز جمعه )31 مردادماه( به دلیل ایس��ت قلبی دعوت 
حق را لبیک گفت.اکب��ر خواجویی متول��د 24 مرداد 1326 
در اصفهان، با کارگردانی س��ریال پرمخاطب »پدرساالر« در 
دهه 70 به شهرت رسید. این س��ریال در طی سال ها بارها از 
شبکه های س��یما بازپخش شد »محیا«،  »س��یرک بزرگ« و 
»خانه ابری«ازجمله آثار سینمایی او است. پیکر این هنرمند 
فقید امروز )یکش��نبه (س��اعت 9 صبح از محل خانه سینما 
)خیابان بهار جنوبی( تشییع و طبق وصیت زنده یاد، در قطعه 

هنرمندان استان اصفهان به خاک سپرده می شود.

 مسابقه فیلم نامه نویسی کودک
 و نوجوان تا 10 شهریور تمدید شد

با توجه به اس��تقبال انجام گرفته از این بخش، فراخوان مسابقه 
فیلم نامه نویسی تا 10 ش��هریورماه تمدیدشده تا امکان حضور 
س��ایر عالقه مندان فراهم ش��ود.پنجمین دوره مسابقه طرح و 
فیلمنامه نویسی سینمای کودک و نوجوان که رویکرد اصلی آن 
توجه به مؤلفه های بومی )اسالمی �� ایرانی( در ساختار و محتوا با 
تکیه بر افسانه ها، قصه ها و فرهنگ عامه و تقویت فضاهای فانتزی 
و تخیلی در سینمای کودک و نوجوان است، در بخش های تألیفی 
و اقتباسی همزمان با بیست و هش��تمین جشنواره بین المللی 
فیلم ک��ودک و نوجوان برگزار می ش��ود.عالقه مندان می توانند 
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 88102194 و 

09121267983 تماس بگیرند.

مسعود حس��ین میرزایی دبیر 
اجالس و جشنواره بین المللی 
می��راث فرهنگ��ی ناملموس 
گفت: ستاد برگزاری اجالس و 
جشنواره درصدد احیاء آیین ها، 
سنت ها و هنرهای فراموش شده 
است و بدین منظور از همکاری 
نهادها، ارگان ها و کارشناسان 

مربوطه استفاده می کند.
حس��ین میرزای��ی اف��زود: 
برگزاری نمایشگاه های مختلف 
صنایع دستی، بازارچه غذاهای 
سنتی، نمایشگاه آداب ورسوم 
مردم ایران، نمایش��گاه عکس 
مردم نگارانه، نمایشگاه نقاشی 
ک��ودکان، بازی ه��ای بومی و 
محلی و... ازجمل��ه برنامه های 
جنبی این اجالس و جشنواره 
اس��ت.حضور ش��هروندان در 
برنامه های اجالس و جشنواره را 
ضروری دانست و گفت: حضور 
پررنگ شهروندان در این رخداد 
بزرگ فرهنگی از رویکردهای 

مهم ستاد برگزاری است.
حس��ین میرزای��ی در بخ��ش 
دیگری از سخنانش به برگزاری 
ششمین نشس��ت هماهنگی 
کمیته ه��ای س��تاد برگزاری 
اجالس و جش��نواره اشاره کرد 
و گف��ت: این جلس��ه به منظور 
بررسی برنامه ها و راهبردهای 
اجرای��ی، در مح��ل دبیرخانه 

اجالس و جشنواره برگزار شد.
 ش��ایان ذکر اس��ت اجالس و 
جش��نواره بین الملل��ی میراث 
فرهنگی ناملموس، با محوریت 

شهرداری اصفهان از 16 تا 20 
مهرماه در کالن ش��هر اصفهان 

برگزار خواهد شد.
حفر قن�ات از قدیمی ترین 
مهارت ه�ای خردمندان�ه 
جهت بهره برداری از منابع 

آبی
حمی��د ُظهراب��ی مدی��رکل 
حفاظت محیط زیس��ت استان 
اصفه��ان گف��ت: حف��ر قنات 
از قدیمی تری��ن مهارت ه��ای 
خردمندان��ه و پای��دار جه��ت 
اس��تفاده از مناب��ع آب��ی در 
جهان است که متأس��فانه در 
کش��ور ما به دس��ت فراموشی 
ش��یوه های  و  سپرده ش��ده 
ناپای��دار را جایگزین کرده ایم.

ظهرابی در نشست مشترک با 
مسعود حس��ین میرزایی دبیر 
اج��الس و جش��نواره، تصریح 
ک��رد: ش��یوه های بهره برداری 
صحیح از مراتع، تعامل حشرات 
و گیاهان برای تولید گزانگبین 
جهت تولید گز و ارتباط انسان 
و طبیعت، مهارت هایی است که 
در حوزه محیط زیست، امروزه 
مورد بی مهری قرارگرفته است.

از  وی اس��تفاده ناصحی��ح 
چراگاه های طبیع��ی را دلیل 
اصلی از بین رفتن مراتع دانست 
و گفت: امروزه شاهد آسیب های 
جدی به طبیعت هستیم و دلیل 
اصلی آن این است که درگذشته 
برای اس��تفاده از مرتع و چرای 
حیوانات آیین ها و رسوم خاصی 
بوده که امروزه دیده نمی شود 
و ای��ن اج��الس و جش��نواره 
بین الملل��ی می��راث فرهنگی 
ناملموس فرصت مناسبی برای 
احیاء این آیین های ارزشمند به 

وجود می آورد.

»اسمشو نبر« یا همان گربه سیاه، 
30 س��ال پیش به شهر موش ها 
حمله ک��رد و حاال ای��ن موش ها 
هس��تند که ق��رار اس��ت بعد از 
30 سال به گیشه یخ زده س��ینمای ایران حمله کنند. 
نوستالژی سینمایی کودکان دهه 60 این بار با ساخت 
فیلم »ش��هر موش ها 2« زنده خواهد ش��د تا با اکران 
سراسری این فیلم از پنجم شهریور شاهد رونق گیشه 
سینماها و یک فروش بی سابقه احتمالی باشیم. فروشی 
که عوامل فیلم با تبلیغات هوشمندانه و راه اندازی یک 
سایت خبری به نام mooshna.com حساب ویژه ای 
بر آن بازکرده اند.منیژه حکمت، یکی از تهیه کنندگان 
فیلم سینمایی »شهر موش ها 2« در مراسم اکران ویژه 
این فیلم برای اهالی مطبوعات ضمن تقدیر از حمایت 
مطبوعات و رسانه ها،» ش��هر موش ها« را بزرگ ترین 
پروژه صنعت س��رگرمی کش��ور معرفی ک��رد.در این 
مراسم، حکمت صحبت های خود را این گونه آغاز کرد: 
»خوش آمدید یاوران فرهنگ و هنر مستقل. این فیلم، 
فیلم کودک است، هرچند بزرگس��ال ها نیز می توانند 
جذب این فیلم می شوند. ما اینجا جمع شده ایم نه از یک 
فیلم، که از بزرگ ترین پروژه صنعت س��رگرمی کشور 
رونمایی کنیم. در این پروژه تمام ابعاد و پتانسیل صنعت 
سرگرمی باالتر از اس��تانداردهای کشور، برای کودکان 
لحاظ شده است.«تهیه کننده شهر موش ها با اشاره به 
حجم باالی نیروی انسانی ش��اغل در این پروژه افزود: 
»در طول تولید این پروژه، بیش از هزار نفر شغل ثابت و 
مقطعی ایجادشده و امروز در پروسه پخش نیز بیش از 
هزار نفر دیگر مشغول به فعالیت هستند. ما در این فیلم، 
هرچند س��خت، اما روی پای خودمان ایستادیم اما با 
حمایت بخش خصوصی. پروژه سینمایی شهر موش ها، 
مناسبات سینمایی ایران، بخصوص در بخش اقتصادی را 
تغییر داد. سرمایه گذاران بخش های صنعتی و خصوصی، 
اطمینان، انگیزه و شهامت حضور در تولیدات فرهنگی 
را در ابعاد مختل��ف پیداکرده اند که امید داریم ش��هر 
موش ها بتواند این انگیزه حضور پیوند صنعت و سینما 

را حفظ کند.«
وی اف��زود: »ما تالش داش��تیم ک��ف اس��تاندارد کار 
برای ک��ودک را ارتقاء دهی��م، در هم��ه زمینه ها، چه 
ازلحاظ هنری، چه ازلحاظ تکنیک��ی. در پایان مدیون 
و ممنون گروهی همدل و متعهد در س��اخت این فیلم 

هستیم، س��ینما یک خانواده اس��ت و خوشحالیم که 
ش��هر موش ها این خان��واده را بزرگ ت��ر و نزدیک تر و 
صمیمی ت��ر کرد.«ازآنجاکه عالقه مندان فیلم ش��هر 
موش ها و شخصیت های عروس��کی این فیلم گستره 
همگانی دارد و این نوستالژی محدود به یک نسل یا طبقه 
خاصی نیست دعوت از ش��خصیت های شناخته شده 
و محبوب برای حض��ور در محل دفتر ش��هر موش ها 
توسط عوامل ساخت فیلم انجام شد تا ضمن بازدید از 
روند س��اخت فیلم در حضور سخنگویان شهر موش ها 
مراحل عضویت را تکمیل و به عنوان »موشوند« ثبت نام 
کنند.برخی از معروف ترین موش��وندهایی که دعوت 
شخصیت های عروسکی ش��هر موش ها را پذیرفتند و 
به عنوان موشوند ثبت نام کردند می توان به رضا عطاران، 
فرهاد آییش، محمدرضا هدایتی ،س��حر دولتشاهی، 
ویشکا آسایش، امید روحانی و علیرضا خمسه به عنوان 
موش��وند بازیگرهای مع��روف و همایون ش��جریان از 
خوانندگان سرشناس کش��ورجواد خیابانی گزارشگر 
فوتبال نام برد.در همین رابطه همایون شجریان درباره 
خاطرات خود از »مدرسه موش ها« می گوید: »من هم 
مانند همه کسانی که در سال های ابتدایی دهه 60، سن 
کودکی و نوجوانی را پشت سر می گذاشتند از این فیلم 
خاطره های زیادی دارم. هرگاه صحبت از شهر موش ها 
می ش��ود یاد آن دوران می افتم. وقتی عصرها س��اعت 
پخش برنامه کودک می رس��ید من یک نگرانی جالب 

داشتم. پدرم عصرها بعد از رسیدگی به باغچه استراحت 
می کرد و چون کنترل صدای تلویزی��ون ما خراب بود 
و تلویزیون با صدای بلند روش��ن می ش��د برای همین 
همیشه استرس داشتم که همزمان با پخش »مدرسه 
موش ها« پدرم در حال اس��تراحت باش��د و من موفق 
به تماشای این سریال نش��وم.«اما این اکران این فیلم 
حاش��یه هایی نیز داشته اس��ت. محمدعلی طالبی که 
در سال 1365 به عنوان کارگردان سینمایی با مرضیه 
برومند در ساخت فیلم سینمایی شهر موش ها همکاری 
داشته از عدم رعایت حق کپی رایت از سوی سازندگان 
کنونی فیلم سینمایی شهر موش ها ابراز گالیه کرده و 
گفته است: »تهیه کنندگان شهر موش ها 2 بدون اینکه 
سابقه ای در این کار داشته باشند، به صورت خودجوش 
تصمیم به این کار گرفتند و حتی ی��ک تلفن هم به ما 
نزدند، درحالی که ما در این اثر یک حقوق معنوی داریم« 
اما منیژه حکمت در پاس��خ به وی گفته است: »بعد از 
گذشته دو سال از اعالم خبر ساخت »شهر موش ها 2« 
و رسانه ای شدن اخبار مراحل ساخت فیلم، این دوستان 
به فکر اعالم موضع افتاده اند. درحالی که حقوق معنوی 
این فیلم کاماًل در اختیار تهیه کنندگان »شهر موش ها 
2« است و بابت آن هزینه شده است.« این تهیه کننده 
خاطرنشان می کند: خوشحالم همت گذاشتیم و فیلمی 
درخشان برای سینمای کودک ساختیم و بیشتر از هر 

چیز شادی کودکان این سرزمین برایمان مهم است.

اکران عمومی »شهر موش ها 2« از 5 شهریور

»موش ها« پنجم شهریور سینماها را تسخیر می کنند
هنرهای فراموش شده در جشنواره 

ناملموس یادآوری می شود

محسن 
سعیدی فر

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

مفاد آرا
66 آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره
سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  »قانون  آراء  مفاد  آگهی 
رسمی« که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقردراداره 
ثبت اسناد و امالک زواره صادر گردیده ودر اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت 
به فاصله ی 15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی می شودو در 
روستاها عالوه بر انتشار آگهی،رای هیات باحضورنماینده شورای اسالمی روستا در 
محل الصاق نماید تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در شهرها 
از تاریخ انتشار اگهی و در روستا از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خودرا به اداره ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
این  نمایند،در  تسلیم  زواره  ثبت  اداره  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  گواهي  و  نموده 
صورت اقدامات ثبت  موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است.در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
راارائه نکند،اداره ثبت زواره مبادرت به صدور سندمالکیت می نماید. صدور سند مالکیت 

مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
محمدی  امیررضا  آقای   –  93/04/31 مورخ   139360302021000523 شماره  1-رای 
شهرابی فرزند بهرام بشماره ملی 0076179524 ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 35/3 
فرعی باقیمانده واقع در قریه شهراب  28  اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان به 

مساحت 266 مترمربع خریداری عادی مع الواسطه از قنبرشهرابی محصل.
2- رای شماره 139360302021000524 مورخ 93/04/31 – آقای محسن زارعی فرزند 
ناصر بشماره ملی 1189620340 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از پالکهای 
2336 و2337 فرعی واقعات در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان 

جمعًابه مساحت 269/80 مترمربع خریداری رسمی از شهرداری زواره.
 3- رای شماره 139360302021000525 مورخ 93/04/31 – آقای محمدابراهیم صادقی 
از  برروی قسمتی  احداثی  یکبابخانه  ملی 1189617803 ششدانگ  اکبر بشماره  فرزند 
ثبت   17 بخش  گرمسیر  دهستان  اصلی   16 زواره  در  واقع  فرعی   2336 پالک شماره 

اصفهان به مساحت 230 مترمربع خریداری رسمی از شهرداری زواره.
جاللی  مصطفی  آقای   –  93/04/31 مورخ   139360302021000526 شماره  رای   -4
احداثی  دکان  یکباب  ملی 1189604681 ششدانگ  بشماره  فرزند حسین  زواره  طحان 
برروی قسمتی از پالک 5481 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 
ابوالفضل عصاری  از  مترمربع خریداری رسمی  به مساحت 83/80  اصفهان  ثبت   17

تلک آبادی.
خانم احترام یزدی علی   – 5- رای شماره 139360302021000529 مورخ 93/04/31 
آبادی فرزند تقی بشماره ملی 1189480239 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی 
از پالک 1609 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان 

به مساحت 348/90 مترمربع خریداری رسمی از محمود نساجی ومعصومه نوریان.
6- رای شماره 139360302021000530 مورخ 93/04/31 – خانم زهرا داورانی فرزند 
از پالک  برروی قسمتی  احداثی  یکبابخانه  ملی 1189879336 ششدانگ  رضا بشماره 
شماره 999 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به 

مساحت 185 مترمربع خریداری رسمی از ورثه نورمحمد عابدی.
7- رای شماره 139360302021000531 مورخ 93/04/31 – آقای حمید دهقانی شهرابی 
فرزند حبیب اله بشماره ملی 0052638138 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی 
از پالک شماره 197/1 فرعی واقع در قریه شهراب 28 اصلی دهستان سفلی بخش 17 
ثبت اصفهان به مساحت 91 مترمربع خریداری عادی مع الواسطه از سیدحسن سال مه.

موسائی  روح اله  آقای   –  93/04/31 مورخ   139360302021000532 شماره  رای   -8
اردستانی فرزند فتح اله بشماره ملی 1189365618 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی 
قسمتی از مزرعه چرمهین 6 اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 
زهرابیگم،صفیه  اکبر رضائی وخانمها  از سیدعلی  عادی  مربع خریداری  متر   118/70

بیگم،فاطمه بیگم، نازنین وبایسته شهرت همگی میرحیدری ورثه سیدحسین.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/05/18                                                                                                                                                
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/06/02                                                                                                                             

ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره                                   

آگهي ابالغ اجرائيه پرونده به شماره بايگاني 9300029
بدینوسیله به آقای رامین محمدرضایي فرزند جعفرقلي به شماره شناسنامه 46 متولد 
1350/1/5 به شماره ملي 1199791393 طبق گواهي عدم پرداخت به آدرس: شهرضا 
آموزش وپرورش و طبق برگ تقاضانامه به آدرس شهرضا: خیابان 28 متري کوچه 
مامور  گزارش  طبق  و  بوده  شاهمندي   2 پالک  چپ  سمت  دوم  بست  بن  پیما  ایران 
اعالم  تقاضانامه مورد شناسائی واقع نشده است و طبق  اعالمي در  ابالغ در آدرس 
بستانکار مجهول المکان میباشد ابالغ مي گردد که به استنادچک شماره 865608 مورخ 
به  پرداخت  عدم  گواهینامه  و  شهرضا  بوستان  خیابان  شعبه  ملي  بانک   1392/3/31
آقاي  به  ریال  هزار  دویست  و  میلیون  هفت  مبلغ   1392/4/19 مورخ   784998 شماره 
بهنام طبیبیان بدهکار بوده که بعلت عدم پرداخت و بنا به درخواست بستانکار اجرائیه 
به مبلغ هفت میلیون و دویست هزار ریال بابت طلب بستانکار صادر و پرونده اجرائي 
در شعبه اجراي ثبت شهرضا تحت  شماره بایگانی 9300029 در جریان میباشد. لذا 
باستناد ماده 17آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب سال 1355مراتب یکنوبت 
در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان جهت ابالغ به شما درج و منتشرمی گردد و ظرف 
مدت ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و غیر از آگهي 
اجراي  واحد  مسئول  یوسفیان  محمدمهدي  شد.  نخواهد  منتشر  دیگري  آگهي  مزایده 

اسناد رسمي شهرضا 
احضار

515 شماره درخواست: 9310460365600022 شماره پرونده: 9209980365601219 
شماره بایگانی شعبه: 921219 پیشنویس آگهی ابالغ آقای حیدر دهقانی به اتهام ضرب 
و جرح و توهین و ... از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 921219 تحت تعقیب است و 
ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در 
اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه 
از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 37 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب جهت پاسخگویی 
به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار 
 آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.م الف:11884 رزاززاده دادیار شعبه 37 دادیاری

مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
احضار متهم

 9209980365600149 پرونده:  شماره  ابالغیه:9310100353402387  شماره   516
کالسه  پرونده  در  صادره  کیفرخواست  موجب  به   930652 شعبه:  بایگانی  شماره 
تقاضای  کالهبرداری  اتهام  به  لردگانی  سلطانی  سعید  برای   9209980365600149
کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
بودن  المکان  مجهول  به  عنایت  با  است.  گردیده  تعیین   10:00 ساعت   1393/07/07
دادرسی  آیین  قانون  115و180  مواد  مقررات  اجرای  در  و  متهم  به  دسترسی  وعدم 
جهت  متهم  تا  منتشر  نوبت  یک  مراتب  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای 
انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت  اتهام  از  دفاع 
الف:11885  آمد.م  خواهد  عمل  به  غیابی  رسیدگی  مقررات  مطابق  حضور   عدم 

شعبه 108 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

پرونده:9209980351000497  شماره  ابالغیه:9310100351002221  شماره   517
طرفیت  به  دادخواستی  طالخونچه  فتاحی  رحمت ا...  خواهان  بایگانی:920544  شماره 
خواندگان اصغر جوانمرد و قاسم جوانمردی پای قلعه به خواسته تجویز انتقال منافع به 
 غیر تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 10 
باال خ شهید  خ چهارباغ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق 223 ارجاع و به کالسه 
9209980351000497 ثبت گردیده که به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود در مهلت مقرر فوق جهت مالحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیًا یا 
اثباتًا در این شعبه حاضر شوید.م الف:11691 اطهری بروجنی منشی شعبه دهم دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
احضار متهم

 9309980365700622 پرونده:  شماره   931010035342389 ابالغیه:  شماره   518
کالسه  پرونده  در  صادره  کیفرخواست  موجب  به   930677 شعبه:  بایگانی  شماره 
بالمحل  چک  صدور  اتهام  به  صالحی  عرب  فریبرز  برای   9309980365700622
تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای 
مجهول المکان   به  عنایت  با  است.  گردیده  تعیین   10:00 ساعت   1393/07/09 مورخه 

آیین  قانون  115و180  مواد  مقررات  اجرای  در  و  متهم  به  دسترسی  وعدم  بودن 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم 
در  است  بدیهی  گردد  حاضر  دادگاه  در  مقرر  وقت  در  انتسابی  اتهام  از  دفاع  جهت 
 صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م الف:11886 

شعبه 108 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان 
ابالغ نظر کارشناسی 

519 ریاست محترم شعبه 3 شورای حل اختالف اصفهان احترامًا در ارتباط با پرونده 
2586/92 به استحضار می رساند با مراجعه به دفتر شعبه پرونده مذکور مطالعه گردید 
اینجانب  نامبرده در دفتر  اظهارات  با خواهان )خانم طاهره محققیان(  و طی هماهنگی 
استماع گردید لیکن نامبرده ادعا کرد هیچگونه شماره تلفن یا آدرس از خوانده )آقای 
مهدی بیاتی( نداشته و حتی تلفن بستگان و خانواده خوانده را نیز در اختیار ندارد لذا 
استماع اظهارات خوانده میسور نگردید. با توجه به مطالعه پرونده و قرار کارشناسی 
و  قبل  سالها  در  مشترک  فرزند  نفقه  تعیین  بر  مبنی  دادنامه  کپی  و  آن  در  مضبوط 
اظهارات خواهان و شرایط اجتماعی و اقتصادی و در نظر گرفتن جمیع جوانب موثر 
در تعیین نفقه، میزان نفقه فرزند مشترک از تاریخ تقدیم دادخواست )92/11/30( لغایت 
تاریخ گزارش )93/5/19( به قرار ذیل برآورد و اعالم می گردد. نفقه فرزند مشترک به 
ازاء روزانه  لغایت 92/12/29 به مدت 30 روز به  از تاریخ 92/11/30  امیرحسین  نام 
45000ریال، جمعًا 1350000 ریال برآورد و اعالم نظر می گردد. نفقه فرزند مشترک به 
نام امیرحسین از تاریخ 93/1/1 لغایت 93/5/19 به مدت 143 روز به ازاء روزانه 50000 
ریال و ماهیانه 1500000 ریال، جمعًا 7150000 ریال برآورد و اعالم می گردد. نتیجه 
گزارش کارشناسی: مجموع نفقه فرزند مشترک )از 92/11/30 لغایت 93/5/19( به میزان 
8500000 ریال برآورد و اعالم نظر می گردد. در ضمن میزان نفقه آتیه فرزند مشترک 
تا پایان سال به ازاء ماهیانه 1/500/000 ریال تعیین و اعالم نظر می گردد.م الف:12334 

شعبه سوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

شعبه  رسیدگی:  مرجع  دادنامه:93/2/31-372  شماره   2074-92 پرونده:  کالسه   520
جی- اصفهان-خ  نشانی  رحیمی  مریم  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  سوم 

نرسیده به هتل نگین-شرکت آب سان گستر وکیل: عزت ا... الماسی نشانی اصفهان-خ 
بیمه  ساختمان  سالمت  فوقانی-سوپر  شرقی-طبقه  بهشت  هشت  خ  بزرگمهر-ابتدای 
ایران خوانده: مجید زاغیان نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه مهریه گردشکار: با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم 
رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.رای 
تقاضای محکومیت  باال  به طرفیت خوانده  تقدیم دادخواست  با  قاضی شورا: خواهان 
مورخه70/8/10   2039 شماره  نکاحیه  سند  القباله  مافی  مهریه  پرداخت  به  خوانده 
و  خواهان  اظهارات  به  توجه  با  است  نموده  را  اصفهان   89 ازدواج  دفتر  از  صادره 
مندرجات سند نکاحیه و احراز رابطه زوجیت طرفین و اینکه خوانده دعوی با وصف 
لذا دعوی  نیاورده است  به عمل  دفاعی  قانونی در جلسه شورا حاضر نشده و  ابالغ 
خواهان را وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد 1082 قانون مدنی و 198و519و522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه خواهان یکصد 
عدد سکه بهارآزادی و یکصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 
قابل واخواهی است.م الف:12335 شعبه سوم حقوقی مجتمع  ابالغ در همین مرجع  از 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

521 کالسه پرونده:92-1941 شماره دادنامه:673-93/4/31 مرجع رسیدگی: شعبه 8 
شورای حل اختالف خواهان: محمدعلی مختاری نشانی: خیابان امیرکبیر-مقابل بانک 
باربری  کمربندی-جنب  ماهشهر-جاده  نشانی:  شاهین  مهران  خوانده:  ملت-پالک79 
امینی-فروشگاه امیرکبیر خواسته: مطالبه مبلغ 16/500/000 ریال وجه یک فقره چک 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم 
اختالف: در  مینماید. رای قاضی شورای حل  به صدور رای  مبادرت  آتی  به شرح  و 
به خواسته  مهران شاهین  آقای  طرفیت  به  مختاری  محمدعلی  آقای  دعوی  خصوص 
مطالبه مبلغ 16/500/000ریال وجه چک به شماره 676614 به عهده بانک کشاورزی 
به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
ابالغ  رغم  علی  خوانده  اینکه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 

مبلغ 16/500/000 ریال بابت اصل خواسته و 110/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )92/8/30( تا تاریخ اجرای حکم 
درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:12340 

شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

شعبه  رسیدگی:  مرجع  دادنامه:93/4/4-502  شماره  پرونده:1510-92  کالسه   522
محمودآباد-خیابان  نشانی:  خسرویان  محمدرضا  خواهان:  اختالف  حل  شورای   8
بیستم-شرکت فوالدجم وکیل: زهرا حاجیان فرد - سودابه نوروزی هر دو به نشانی 
شرکت  خوانده:  فوقانی  چپ-پالک24-طبقه  فیض-سمت  خیابان  فیض-ابتدای  میدان 
با مدیریت عاملی رضا میرزایی نشانی: منطقه صنعتی دولت  گوهر صنعت پاسارگاد 
شماره  به  چک  وجه  ریال  میلیون  سی  مبلغ  مطالبه  خواسته:  سپاهان  آباد-خیابان 
مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  پاسارگاد  بانک   1026/220319
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای 
قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای محمدرضا خسرویان با وکالت 
صنعت  گوهر  شرکت  طرفیت  به  نوروزی  سودابه   -2 فرد  حاجیان  زهرا   -1 خانمها 
پاسارگاد با مدیریت رضا میرزائی به خواسته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال وجه چک 
به شماره 1026/220319 به عهده بانک پاسارگاد به انضمام مطلق خسارات قانونی، با 
توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد 
که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و یکصد و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )90/9/5( تا تاریخ اجرای حکم 
درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:12341 

شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

523 کالسه پرونده:93-285 شماره دادنامه:687-93/4/30 مرجع رسیدگی: شعبه نهم 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: احمد باالنی نشانی سپاهان شهر-بلوار شاهد-خ 
فروردین-مجتمع آرین3-پالک12 خواندگان: 1- سعید رئیسی 2- رجبعلی رئیسی هردو 
به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه سفته با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی احمد باالنی به طرفیت 1- سعید رئیسی 2- رجبعلی رئیسی به خواسته مطالبه 
مبلغ 50/000/000 ریال وجه سفته به شماره خزانه داری کل 964526)سری/س( به 
انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به بقای اصل مستندات در ید خواهان که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور 
خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا 
قانون  307و309  مواد  استناد  به  لذا  داده  تشخیص  ثابت  و  وارد  را  مطروحه  دعوای 
تجارت و مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
مبلغ  پرداخت  به  رئیسی  سعید  اول  ردیف  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی  امور  در 
50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 170/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 93/2/25 لغایت تاریخ وصول 
ایران  اسالمی  مرکزی جمهوری  بانک  از سوی  اعالمی  نرخ  براساس  آن  که محاسبه 
رای  اعالم می نماید  و  در حق خواهان صادر  احکام می باشد  اجرای محترم  بر عهده 
در  واخواهی  قابل  خوانده  به  واقعی  ابالغ  از  پس  روز  بیست  ظرف  و  غیابی  صادره 
این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی 
اینکه خوانده ردیف  در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد.در ضمن نظر به 
دوم متعهد سفته نمی باشد و از طرفی سفته مستند دعوی واخواست نشده تا امکان 
مطالبه وجه سفته از ضامن فراهم باشد مستند به ماده 2 قانون مذکور قرار رد دعوی 
به طرفیت خوانده ردیف دوم صادر و اعالم می گردد این رای در این قسمت حضوری 
و ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:12345 

شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

تیم واترپلوی سپاهان پیروزشد
تیم واترپل��وی فوالد مبارکه س��پاهان 
ب��ا قهرمانی مقاب��ل نایب قهرمان فصل 
گذش��ته لیگ برتر آغاز مقتدرانه ای در 

رقابت های لیگ برتر واترپلو داشت.
هفته نخس��ت مس��ابقات لی��گ برتر 
واترپلوی باش��گاه های کش��ور شامگاه 
پنجشنبه گذش��ته در اس��تخر انقالب اصفهان آغاز شد و تیم 
سپاهان در این هفته توانست مقابل ش��هید شهبازی زنجان، 

نایب قهرمان فصل گذشته لیگ برتر به پیروزی برسد.
تیم سپاهان که در این مسابقه از حضور هواداران خود نیز بهره 
می برد، پس از حضور چندساله فوالد ماهان در رقابت ها، امسال 

به عنوان تنها نماینده اصفهان در لیگ برتر واترپلو حضور دارد.
در پایان مسابقه با انتخاب مس��ئوالن بازی، امیرحسین برائی 

بهترین بازیکن سپاهان در این میدان انتخاب شد

 فرصت گیتی پسند برای 
ثبت قرارداد

روز چهارش��نبه پنج��م ش��هریورماه 
به عنوان آخرین فرص��ت ثبت قرارداد 
فوتسالیست های لیگ برتری اعالم شد.

لی��گ برت��ر فوتس��ال ای��ران از روز 
سیزدهم ش��هریورماه آغاز خواهد شد 
و تیم فوتس��ال گیتی پس��ند به عنوان 
نایب قهرمان فصل گذشته این رقابت ها باید برای قرار گرفتن 
در جایگاه اول این رشته رقابتی سخت را با بقیه تیم های مدعی 
آغاز کند. گیتی پسند امسال هدایت تیمش را به محمد کشاورز 
سپرده و در حفظ اسکلت تیمی فصل گذشته هم موفق عمل 
کرده اس��ت.به گفته حس��ین زاده دبیر کمیته فوتسال، غیر از 
دبیری و تأسیس��ات هیچ تیم دیگری قراردادهایش را به ثبت 
رسمی نرسانده است و این در حالی است که تیم ها تنها تا روز 
چهارشنبه هفته جاری به همین منظور فرصت دارند و گیتی 
پسندی ها هم باید قرارداد بازیکنان خودشان را پیش از اتمام 

موعد قانونی به ثبت رسمی برسانند.

 شعار تیم قایقرانی
 در مسابقات جهانی

رئیس فدراسیون قایقرانی گفت: هدف 
اصل��ی فدراس��یون در ح��ال حاض��ر 
مدال آوری در مسابقات آسیایی بوده و 
ق��رار اس��ت تی��م قایقرانی ای��ران در 
مس��ابقات جهانی با ش��عار "زنده رود 
همیشه زنده خواهد ماند" شرکت کند.

غالمرضا امینی در نشست خبری خود با خبرنگاران رسانه های 
گروه��ی اظهار داش��ت: هیئ��ت قایقران��ی اصفه��ان یکی از 
قدیمی ترین و بهترین هیئت های ما ب��وده و من در حتی قبل 
از س��ال 75 نیز به یاد دارم که هیئت اس��تان اصفهان جز سه 
فدراسیون فعال کشور بوده و در کسب سهمیه و مدال آوری در 
مسابقات بین المللی نیز موفق بوده است.وی افزود: متأسفانه در 
چند سال اخیر با خشک شدن زاینده رود فعالیت این فدراسیون 
نیز کاهش داشته است که این اتفاق بیشتر از همه فدراسیون ها 
به فدراس��یون قایقرانی ضربه زد ولی استان اصفهان همچنان 
یکی از بازیکن پرورترین استان ها بوده و نمونه آن طالبیان بوده 
که برای ما هم مدال آور بوده و هم س��همیه المپیک گرفته و از 
این مسئله که چنین قهرمانانی در این استان هستند، خوشحالم 
و امیدوارم در آینده نیز همانند گذشته جزو بهترین ها باشند.

رئیس فدراس��یون قایقرانی خاطرنش��ان کرد: دیگر مش��کل 
فدراس��یون ما کمبود تجهی��زات به علت گرانی اس��ت که در 
سال های اخیر با توجه به مدال هایی که این رشته داشته است 
توجه خاصی به این رشته ش��ده که در بخش تولید داخلی اگر 
بتوانیم از تولیدکننده حمایت کنیم این مشکل را تا جای امکان 

حل می کنیم.

ایران میزبان مسابقات شطرنج
ایران برای اولین بار میزبان مرحله سوم 
مس��ابقات ش��طرنج جای��زه ب��زرگ 
فدراسیون بین المللی شطرنج )فیده( 
که با شرکت ش��طرنج بازان بزرگ دنیا 
ازجمله ویس��واناتان آنان��د و مگنوس 

کارلسن برگزار می شود، انتخاب شد.
مس��ابقات جایزه بزرگ ش��طرنج درس��ال 2014-2015 در 
4 مرحله برگزار می ش��ود که مرحله اول آن در باکو جمهوری 
آذربایجان، مرحله دوم در تاشکند ازبکستان و مرحله سوم نیز 

در ایران و مرحله چهارم در مسکو برگزار می شود.
مسابقات ایران قرار است طی روزهای 25 بهمن تا 9 اسفندماه 
سال جاری برگزار ش��ود.دو نفر برتر این مسابقات به مسابقات 

قهرمانی جهان سال 2014- 2016 صعود می کنند.
مگنوس کارلسن قهرمان سال 2013 جهان و ویسواناتان آناند 
دیگر فینالیست س��ال 2013 از جمله دعوت ش��دگان به این 

مسابقات هستند.

 چگونگی اداره اماکن
 ورزشی خیرساز

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان 
از تصویب آئین نامه اداره اماکن ورزشی 
خیر س��از به صورت هیئت امنایی خبر 
داد.محمد سلطان حسینی در نشستی 
که ب��ا حضور مع��اون توس��عه ورزش 
همگان��ی وزارت ورزش و جوان��ان و 
اعضای هیئت مدیره مجمع خیران ورزش یار اس��تان اصفهان 
برگزار ش��د، اظهار داش��ت: پیگیری های الزم ب��رای تصویب 
آئین نامه اداره اماکن ورزش��ی خیرساز به صورت هیئت امنایی 
انجام شد و خوشبختانه پس از تالش های بسیار این آئین نامه 
توسط مدیرکل امور اس��تان های وزارت ورزش و جوانان ابالغ 
گردید.وی افزود: خیران در امر ساخت وسازهای ورزشی فعالیت 
می کنند و امیدواریم در بودجه سال آینده کشور موارد معافیت 

مالیاتی و تشویقی برای آن ها در نظر گرفته شود
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در حساس ترین دیدار هفته پنجم لیگ برتر فوتبال تیم های اول و دوم جدول در ورزشگاه 
فوالدش��هر به مصاف هم می روند.. دیداری که بدون ش��ک نقش مس��تقیمی در تعیین 

صدرنشین لیگ برتر در پایان هفته پنجم ایفا می کند.

سجاد مرادی و بقیه دوستانش در مس��ابقات انتخابی 
دوومیدانی شرکت نکردند.فشار فدراسیون ستاره ها را 
از فروغ انداخت. قرار بود سجاد مرادی، هادی سپهرزاد، 
محسن ربانی، مسلم نیا دوست، وظیفه دوست، سبحان 
طاهر خانی در آخرین مهلت ب��رای گرفتن بلیت اینچه 
اون مس��ابقه دهند ام��ا ...دراین بین اما س��جاد مرادی 
رک��ورددار 800 و 1500 مت��ر که اصاًل آفتابی نش��د. 
برخالف قولی که به افش��ین داوری رئیس فدراسیون 
برای حضور داده بود. خیلی ها متفق القول دلیل غیبت 
او را به مصدومیتش ربط دادند. هرچن��د او قبل از این 
گفته بود تنها روی خط اس��تارت اینچ��ه اون با کفش 
میخی می ایستد. انگار او به رغم قولش به داوری به ناچار 
بدقولی کرد. رئیس فدراس��یون دوومیدانی که ظاهراً 
یک ماه پی��ش از مدال مرادی دل بری��ده بود، هم تنها 
دلیل بدقولی سجاد را به مصدومیت پایش ربط می دهد. 
هرچند دوست ندارد ش��خصیت او را تخریب کند اما از 
او دلگیر است. محسن ربانی رکورددار پرش بانیزه ایران 
هم نتوانس��ت حضور دربازی های آس��یایی را هتریک 
کند. ربانی ک��ه چهارمی دو دوره قب��ل را دارد، بااینکه 
فکرمی کرد این بار در اینچ��ه اون مدال می گیرد اما به 
رکورد ورودی پنج متر و 35 سانتیمتر نرسید. نرسید تا 
حاال بدون مدال بازی های آسیایی به فکر خداحافظی از 
دوومیدانی باشد: »با این شرایط بد دیگر دوومیدانی را 
کنار می گذارم و پشت سرم را هم نگاه نمی کنم. حداقل 
از جیبم هزینه نمی کنم. من دیگر کاری در دوومیدانی 
ندارم.«او از رکوردهای ورودی برای بازی ها شاکی است: 

»نمی دانم چرا رکورد ورودی را 5 متر و 35 س��انتیمتر 
گذاشته اند و آن وقت رکورد 5 متر و 30 نقره در گوانگ 
زو مدال نقره گرفت. حتی س��ال قبل در زمس��تان به 
ما گفتند بپرید. برای م��ا رک��ورد ورودی 5 متر و 20 
سانتیمتر گذاشتند و بعد در مس��ابقه قهرمانی داخل 
سالن آسیا رکورد 5 متر و 15 سانتیمتر طال گرفت. بعد 
فدراس��یون می گوید ما کارشناسی کرده ایم. اگر با این 
شرایط ما طال بگیریم یعنی همه دنیا اشتباه می کنند. 
چراکه پرنده چین در فرانسه اردو زده و پرنده کره ای در 
امریکا. ظلم است با این شرایط ما مدال بگیریم و آن ها 
نگیرند.« دوره قبل هم ش��انس مدال نبودم فورودی 5 
متر و 30 سانتیمتر بود و من 5 متر و 20 پریدم. اما آقای 
کریمی ما را برد. پرش بانیزه ماده ای تکنیکی است. سه، 
چهار سال زیر نظر مربی بودم ودر اردو و چهارم شدم. 
در یک قدمی مدال. اآلن که دیگر نمی شود حرفی زد.«

به نظر او که قهرمان پرش بانیزه در آس��یا ش��ده، دیگر 
م��ا مدال پرش بانیزه برای ایران تکرار نمی شود:  «

مدل های��ی گرفتیم که به 
ج��رات می گویم دیگر 
تکرار نمی ش��ود.« به 
نظ��ر ربان��ی تعیین 
خ��وب  ورودی 
نیس��ت: »ورودی 
کنفدراس��یون  را 

و  نگذاش��ته  آس��یا 
کارشناس��ان فدراسیون 

تعیین کرده ان��د. اصاًل کار خوبی نیس��ت. چراکه همه 
ورزشکاران زورشان را برای گرفتن ورودی می گذارند 
و بعد نمی توانند پیک بدنی اشان را پنج ماه نگه دارند. 
محمد ارزنده در مس��ابقه 7 متر و 89 س��انتیمتر پرید 
اما برای جبران ورودی با یک س��انتیمتر پشت پایش 
مصدوم ش��د.« محمد ارزن��ده تنها با یک س��انتیمتر 
کارش را در انتخاب��ی تمام کرد. ب��رای او رکورد 7 متر 
و 90 تعیین ش��ده بود ام��ا رکورد 7 مت��ر و 89 را ثبت 
کرد. خودش امیدوار است کمیته فنی به او ارفاق کند: 
»دوست داشتم 7 متر و 90 سانتیمتر بپرم اما پشت پایم 
کش آمد و فکر می کنم کمیته فنی باید تصمیم بگیرد. 
واقعاً این رکورد س��خت نبود و س��الی 20 بار می پرم. 
فقط کمی تحت فشار بودم.« هادی سپهر زاد رکورددار 
ده گانه ایران تا دیروز صبح 6382 امتیازی بود. به همین 
خاطر خیلی امیدوار بودند تا او بین مدعیان دسته آخر 
ورودی بازی ه��ا را بگیرد. البته وظیفه دوس��ت پرنده 
ارتفاع هم هنوز مسابقه نداده بود. درحالی که مسلم نیا 

دوست و امیر مرادی در 1500 متر ورودی نگرفتند.
داوری: ستاره ها کم فروغ نشده اند

افشین داوری رئیس فدراس��یون دوومیدانی اما درباره 
انتخاب قبول ندارد که فش��ار فدراسیون س��تاره ها را 
بی فروغ کرد: »اصاًل فش��ار وجود نداشت. رکوردهایی 
که ما انتخاب گرفتیم متوسط رکورد بازی های آسیایی 
2002،2006،2010 و قهرمانی آس��یای 2013 بود. 
رکوردی ک��ه خیلی هم س��خت نب��ود و بهترین ها در 
شرایط راحت می توانستند ثبت کنند. مثاًل رکورد یک 
دقیقه و 47 ثانیه و 50 صدم ثانیه برای س��جاد مرادی 
رکورد س��ختی نیست فقط خواس��تیم نفرات بعد از او 
هم شانس داش��ته باشند. از طرفی س��تاره ها کم فروغ 
نش��ده اند بلکه هرکدام زمانی دارند. قرار نیست آن ها 
همیشه س��تاره بمانند.«رئیس فدراسیون دوومیدانی 
درباره انتخاب چند نفر آخر می گوید: »فعاًل که 18 نفر 
ورودی گرفته اند. همه رکوردهای هفت نفر آخر را هم 
به کمیته ملی المپیک می دهیم تا خودش��ان انتخاب 
کنند. اما به طور حتم سجاد مرادی با نیامدنش از حاال 
حذف شده اس��ت. درباره محمد ارزنده هم کمیته ملی 

المپیک تصمیم می گیرد.«

فشار مسئوالن گریبان ورزشکاران را گرفت

ستاره کشی در دوومیدانی
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سه باشگاه خواهان 
انصاری فرد

ذوب آهن نتایج 
بهتری را رقم می زند

انصاری فرد که به اسپانیا رفته بود یک دفعه سر از آلمان درآورد. او 
شاید فوتبالش را در این کشور ادامه دهد.

کریم انصاری فرد که به ش��هر پمپلونا رفته ب��ود، پس از مذاکره با 
باشگاه اوساسونا ناگهان سر از ساراگوسا درآورد. این بازیکن پس از 
جلساتی که با سران اوساسونا در پمپلونا داشت، پیشنهاد مالی این 

باشگاه را دریافت کرد و درباره شرایط قراردادش از آن ها پرسید.
پس از پایان این جلسه، او شبانه پمپلونا را ترک کرد، درحالی که 
مس��ئوالن اوساس��ونا تصور می کردند کریم قراردادش را با آن ها 
امضا می کند. خبر حضور انصاری فرد درست زمانی در رسانه های 
اس��پانیایی و ش��هر پمپلونا پیچید که او دیگر در این شهر نبود؛ 
انصاری فرد به ساراگوسا رفت و اسپانیا را به مقصد آلمان ترک کرد.

هر سه باشگاه خواهان او در دسته دو بازی می کنند و این فرصت 
خوبی است برای انصاری فرد تا بتواند خودش را نشان دهد. 

قاسم حدادی فر گفت: متأسفانه ش��رایط تیم ذوب آهن در 3 سال 
گذشته خوب نبوده و فش��ارهای روانی هنوز تأثیرات خود را روی 
بازیکنان و این تیم دارد، اما حس ترس از باخت باید از بازیکنان دور 
شود زیرا این تیم بازیکنان خوبی را دارد.هافبک تیم ذوب آهن بیان 
کرد: فلسفه و شیوه فوتبال تیم ذوب آهن زیبا، هجومی و جوانمردانه 
بوده و هس��ت و درصدد رفع نقاط منفی و افزایش نقاط مثبت تیم 
هستیم اما وقتی تیم نتیجه نمی گیرد نمی توان گفت مشکل از فرد 
خاصی بوده زیرا فوتبال بازی گروهی اس��ت، و نتیج��ه آن از گروه 
حاصل می شود نه یک نفر.وی درباره کادر فنی و یحیی گل محمدی 
خاطرنشان کرد: یحیی گل محمدی توانسته هماهنگی و انسجام را 
بین بازیکنان تیم به وجود بی��اورد و بازیکنان خوب بازی کنند، اما 
متأسفانه نمی توانند نتیجه گیری خوبی را داشته باشند که امیدواریم 

دربازی های آتی نتیجه بهتری را برای ذوب آهن رقم بزنیم.

آتلتیکومادرید فاتح سوپر جام اسپانیا
تیم فوتبال آتلتیکومادرید با برتری یک بر صفر مقابل 
رئال مادرید فاتح سوپر جام باشگاه های اسپانیا شد. 
کریستیانو رونالدو بهترین بازیکن جهان نیز نتوانست 

مانع شکست کهکشانی ها شود.

مهم پیروزی در دیدار افتتاحیه است
پپ گواردیوال سرمربی تیم فوتبال بایرن مونیخ آلمان پس 
از پیروزی 2 بر یک در دیدار نخست لیگ باشگاه های آلمان 
موسوم به بوندس لیگا، گفت که این برد موجب تقویت روحیه 

بازیکنان تیمش خواهد شد.

نیمار بار دیگر مصدوم شد
نیمار به علت مصدومیت از ناحیه مچ پای چپ در تمرین تیم بارس��لونا، 
احتماالً اولین دیدار لیگ را از دس��ت خواهد داد.بازگشت او به تمرینات 
بستگی به درمان وی دارد. بارسلونا امروز یکش��نبه در اولین دیدار لیگ 

اسپانیا، میزبان الچه است.

حساسیت مسئوالن فدراسیون جهانی

آیا خطر تعلیق تنیس ایران را تهدید می کند؟

کرانچار:

شانس قهرمانی مان زیاد است
زالتکو کرانچار درباره شرایط و وضعیت تیم سپاهان در 
لیگ چهاردهم، شانس سپاهان و سایر تیم های مدعی 
برای قهرمانی، گفت وگویی را انجام داده است که در ادامه 

آن را می خوانیم.
 ش�رایط و وضعی�ت تی�م س�پاهان را در لی�گ 

چهاردهم چگونه می بینید؟
ش��رایط س��پاهان در فصل جاری بس��یار خوب است، 
حتی علی رغم شکس��تی ک��ه هفته قب��ل مقابل نفت 
تهران مواجه شدیم در وضعیت مناس��بی قرار داریم و 
امیدواریم با دیدار خوبی که این هفته با فوالد خوزستان 
انجام خواهیم داد، با کسب پیروزی، استحکام خود را به 

دست آوریم.
 شانس س�پاهان را برای قهرمانی در فصل جاری 

چقدر می دانید؟
س��پاهان در فصل جاری ش��انس بس��یار زیادی برای 
قهرمانی دارد. هرچند هنوز در آغاز لیگ به سر می بریم 
و مطمئناً یک شکس��ت آن هم در هفت��ه چهارم لیگ 
نمی توان��د خللی در پروژه و مس��یر ما ب��رای قهرمانی 

ایجاد کند.
 عالوه بر س�پاهان در فصل ج�اری چه تیم هایی 

رقیب شما برای قهرمانی هستند؟
اس��تقالل از تیم ه��ای خوب ای��ن فصل اس��ت، فوالد 
خوزس��تان به عنوان مدافع عنوان قهرمانی یکی دیگر 

از تیم هایی است که از شانس زیادی برخوردار است.
علت شکست سنگین هفته قبل شما مقابل نفت 

تهران پس از سه هفته پیروزی متوالی چه بود؟
دلیل شکست تنها به بازی تیمی برمی گردد. ما در سه 
هفته اول مسابقه های خوبی را برگزار کردیم اما در هفته 
چهارم همه خطوط تیم ما ش��ل ب��ازی کردند و این در 
حالی بود که نفت تهران باانگیزه تر و هجومی تر از ما بازی 
می کرد. یکی دیگر از دالیل شکست ما در این بازی، این 
بود که ما یک بازیکن کمتر از نفت داشتیم اما همه این 
مسائل دلیل نمی شود که ما سزاوار بودن و استحقاق تیم 

نفت را برای پیروزی در این دیدار نادیده بگیریم.
 نظر خ�ود را در م�ورد قانون س�قف بودجه برای 
باشگاه ها که توسط سازمان لیگ ابالغ شد بیان 

کنید.
من نمی توان��م وارد برنام��ه قانون س��قف بودجه برای 
باشگاه ها شوم اما باید این را بگویم که در اروپا از طرف 
فدراس��یون یا هیچ سازمانی باش��گاه ها در مورد سقف 

بودجه دچار محدودیت نمی شوند.
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سرپرست فدراسیون تنیس می گوید، تعلیق تنیس ایران 
از بیخ و بن شایعه است. هنوز ده روز هم نشده که مهدوی 
سرپرست فدراسیون تنیس شده که برخی رسانه ها در 
آغاز هفته از تعلیق تنیس ایران به دلیل همین جابجایی 

سخن گفته بودند.
در روزه��ای اخیر، برخ��ی رس��انه ها با مط��رح کردن 
ش��ایعاتی، از تعلیق تنیس ایران خبر دادند؛ خبری که 
با تأیید مدیران پیش��ین و کنونی این 
فدراسیون، شایعه ای بیش نبوده و 
در این میان، برخی با توجه به 
در پیش ب��ودن انتخابات 
فدراس��یون،  ای��ن 
دنب��ال  ب��ه 
ماجراجویی 
ن��د  د بو
ک��ه 

ممکن بود تبعات سنگین جهانی برای ورزش کشورمان 
در پیش داشته باشد.

سال گذش��ته و در جریان اجالس س��الیانه فدراسیون 
جهانی بین المللی تنی��س در پاری��س، دخالت نکردن 
مسئوالن دولتی کشورهای عضو ITF در فدراسیون های 
تنیس آن ها با 98 درصد رأی موافق به تصویب رس��ید 
تا به این ترتیب، فدراس��یون های تنیس هم در سرتاسر 
دنیا مانند رش��ته های چون فوتبال از دخالت دولت ها و 
نهادهای سیاس��ی در امان بمانند و به سازمانی مستقل 
تبدیل ش��وند.از س��وی دیگر، مردادماه امسال نیز دوره 
چهارساله ریاست مجید شایس��ته در فدراسیون تنیس 
به پایان رس��ید. با توجه ب��ه اینکه در زمان ریاس��ت او 
مجمع انتخاباتی فدراسیون برگزار نشده بود، ابوالحسن 
مهدوی از بیستم مرداد، از سوی وزارت ورزش و جوانان 

سرپرستی این فدراسیون را بر عهده گرفت.
بنابراین گ��زارش، حضور کوتاه مدت مه��دوی در رأس 
فدراس��یون تنیس با انتصاباتی نیز همراه بود که برخی 
از آن ها روی خروجی س��ایت فدراس��یون قرارگرفته و 
همین انتصابات دست مایه ش��ده تا برخی ها در آغاز 
هفته به ش��ایعه تعلیق فدراس��یون دامن بزنند.

ماجرا ازاین قرار اس��ت، تغییرات رخ داده در 
فدراسیون تنیس، مسئوالن فدراسیون 
جهانی را نس��بت ب��ه اتفاقات ایران 

کمی تحریک کرده و آن ها هم تلفنی از مجید شایسته، 
رئیس پیشین فدراسیون ایران پیگیر ماجرا شده اند؛ اما 
هیچ گاه در این زمینه نامه ن��گاری نکرده اند.این گزارش 

می افزاید، با توجه به اینکه یک سال از تصویب قانون 
دخالت نک��ردن دولت در فدراس��یون های تنیس 
می گذرد، مسئوالن فدراس��یون جهانی اندکی با 
موشکافی به تغییرات فدراسیون ها نگاه می کنند و 
برای همین هم با توجه به اینکه تعیین سرپرست 

فدراسیون تنیس از س��وی وزارت ورزش انجام شده، 
مس��ئوالن این فدراس��یون گم��ان کرده اند ک��ه دولت 
تغییراتی در این فدراسیون پدید آورده است.دراین باره، 
مجید شایس��ته � که بیس��تم مردادماه امس��ال، پست 
ریاست فدراسیون را واگذار کرده � در گفت وگو با ایسنا 
می گوید: »به صورت مکتوب چیزی را دریافت نکرده ایم، 
اما مس��ئوالن فدراس��یون جهانی تنیس، تلفنی با من 
تماس گرفتند و پرسیدند، استعفا داده ام یا توسط دولت 
برکنار شده ام که من نیز پاسخ دادم دوره چهارساله من 
تمام شده است؛ بنابراین، سرپرست تعیین کرده اند و این 
مسئله مربوط به بحث انتخابات فدراسیون تنیس است.

شایسته در پاسخ به اینکه آیا فدراسیون جهانی تنیس با 
سخنان او قانع شده است، گفت: همین که نامه مکتوبی 

دریافت نکرده ایم نشان از این موضوع دارد«.
گفتنی اس��ت، هرچن��د دام��ن زدن به ش��ایعه تعلیق 

تنیس ایران از سوی برخی رس��انه ها در آغاز این هفته، 
به نوعی خودزنی بود، با توجه به اینکه هنوز تاریخ مجمع 
انتخاباتی این فدراسیون مشخص نشده، ممکن است در 

ماه های آینده، اندکی برای تنیس ما خطرآفرین باشد.
درواقع بااینکه وزارت ورزش و جوانان در ماه های گذشته، 
انتخابات برخی فدراسیون ها را به خوبی برگزار کرده، در 
خصوص برخی فدراس��یون ها چنان تعلل کرده که هم 
ورزشکاران این رشته ها به مشکالتی خورده اند و هم خود 

آن رشته ها درگیر مسائل ناخواسته ای شده اند.
در پای��ان باید گف��ت، اکن��ون همان گونه که شایس��ته 
می گوید، شاید مسئوالن فدراس��یون جهانی با شنیدن 
سخنان شایسته قانع ش��ده باش��ند، ولی اگر انتخابات 
این فدراس��یون به زودی برگزار نش��ود، ش��اید بار دیگر 

حساسیت این فدراسیون را در پی داشته باشد.
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یادداشت

  افتتاح شش فضای آموزشی 
در هفته دولت 

مدیرکل نوس��ازی، توس��عه و تجهیز م��دارس چهارمحال و 
بختیاری گفت: در هفته دولت شش فضای آموزشی در استان 

به بهره برداری می رسد.
 ابوالقاسم علیاری افزود: برای احداث این مدارس 23 میلیارد 
و 500 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی و اس��تانی هزینه 

شده است.
وی گفت: با راه اندازی این فضاهای آموزشی سه هزار و 500 
مترمربع در قالب 38 کالس درس به فضاهای آموزشی استان 

افزوده می شود.
 علیاری اظه��ار کرد، این فضاه��ای آموزش��ی در بهرام آباد و 
بابا حیدر در شهرستان فارسان، صمصامی، عزیزآباد و سرمور 
در شهرستان اردل و همچنین کانون پرورش فکری در آلونی 

شهرستان لردگان است.

۲۳ هزار تن گندم در شهرستان 
بروجن برداشت شد

مدیر جهاد کشاورزی بروجن گفت: امسال برداشت گندم از 
۱۱ هزار و 200 هکتار از مزارع شهرستان بروجن به 23 هزار 

تن گندم رسید.
روح اهلل معتم��دی اظهار کرد: از 5 ه��زار و 800 هکتار مزارع 
گندم آبی و 5 هزار و 400 هکتار مزارع دیم 23 هزار تن گندم 

برداشت می شود.
وی اف��زود: برداش��ت گن��دم از 5 ه��زار و 800 هکت��ار 
از اراض��ی دیم شهرس��تان بروج��ن آغازش��ده و همزمان با 
برداش��ت گندم، 3 مرکز خرید تضمینی گن��دم در بروجن، 
 ف��را دنب��ه و بلداج��ی آم��اده خرید محص��ول کش��اورزان

 است.

رییس جدید دانشگاه آزاد اسالمی 
چهارمحال و بختیاری معرفی شد

رییس جدید دانش��گاه آزاد اس��المی چهارمحال و بختیاری 
 در واح��د ش��هرکرد ای��ن دانش��گاه معرف��ی و منص��وب

 شد.
در حکمی از سوی حمید میرزاده رییس دانشگاه آزاد اسالمی 
عبداهلل قاسمی پیربوطی به عنوان رییس دانشگاه آزاد اسالمی 

چهارمحال و بختیاری منصوب شد.
معاون امور مجلس دانش��گاه آزاد اس��المی گف��ت: نیمی از 
مجموع دارندگان مدارک مقاطع عالی در ایران از این دانشگاه 

دانش آموخته شده اند.
حجت االس��الم تیمور علی عس��گری در آیین معارفه رئیس 
دانشگاه آزاد اسالمی چهارمحال و بختیاری افزود: نزدیک به 
پنج میلیون نفر تاکنون از دانشگاه آزاد اسالمی فارغ التحصیل 

شده اند.

خطیب جمعه شهرکرد:

 مسئوالن از فرصت هفته 
دولت برای بیان خدمات به 

مردم استفاده کنند
نماینده ولی فقیه در چهارمحال بختیاری و امام جمعه 
شهرکرد با گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان دولت، 
از هفته دولت به عنوان فرصت مغتنم تبیین خدمات 
نظام جمهوری اس��المی و دولت به م��ردم یادکرد.

حجت االسالم محمدعلی نکونامدر خطبه های نماز 
جمعه این هفته ش��هرکرد در مصالی امام خمینی 
)ره( این ش��هر از ش��هیدان رجایی و باهنر به عنوان 
الگوهای خدمت به مردم در نظام اس��المی یادکرد 
و گفت: مدیران باید برای بیان خدمات، سیاست ها 
و رویکرد دولت، برای اس��تحکام پیوند مردم و نظام 
اقدام کنن��د.وی با تجلی��ل از اقدام��ات دولت های 
گذشته در نظام جمهوری اس��المی، افزود: هرکدام 
از دولت های گذشته نیز با توجه به شرایط، خدمات 
فراوانی به مردم کرده و قدم هایی در راستای توسعه 
و آبادانی کشور برداشته اند.حجت االسالم نکونام با 
تجلیل از اقدامات دولت یازدهم در رفع مشکالت در 
مدت یک ساله پذیرش مسئولیت، افزود: الزم است با 
همکاری و مشارکت همگانی در راستای تقویت نقاط 

مثبت و رفع کاستی ها گام برداشت.

 پیکر سه شهید گمنام 
در استان تشییع شد

همزمان ب��ا س��الروز ش��هادت امام جعف��ر صادق 
علیه السالم، پیکر سه ش��هید گمنام سال های دفاع 
مقدس روز جمعه در چهارمحال و بختیاری تشییع 
شد.پیکر این سه شهید مطهر با حضور خیل عزاداران 
صادقی، روز جمعه در ش��هرهای ش��هرکرد و نقنه 
بروجن بر روی دوش اقش��ار مختلف مردم تشییع و 
سپس در میعادگاه های شهدای گمنام به خدا سپرده 
ش��د.مردم عزادار در ش��هرکرد پس از اقامه دعای 
ندبه در حرم امامزادگان حلیم��ه و حکیمه خاتون 
شهرکرد، پیکر یک شهید گمنام را تا میدان انقالب 
مشایعت کردند.سپس با اقامه نماز بر پیکر این شهید 
گلکون کفن از سوی نماینده ولی فقیه در چهارمحال 
و بختیاری و امام جمعه شهرکرد، برای خاک سپاری 
راهی ستاد س��ربازان گمنام امام زمان عج اهلل تعالی 

فرج الشریف استان شد.

اخبار کوتاه یادداشت آغاز به کار سومین دوره ساالنه شعر جوان انقالب اسالمی در شهرکرد
سومین دوره ساالنه شعر جوان انقالب اسالمی )آفتابگردان( به عنوان بزرگ ترین تجمع 
سالیانه شعرای انقالب اسالمی در شهرکرد آغاز به کار نمود و تا 3 شهریورماه ادامه داد.

این دوره که از 29 شهریورماه آغاز به کارکرد باهدف گردآوری جوانان سنین ۱6 تا 25 
سال برگزارشده است.
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سرپرست دانشگاه شهرکرد، مهاجرت نخبگان و استادان 
دانشگاه به استان های برخوردار به ویژه استان های هم جوار 
را از مش��کالت فراروی بخش آم��وزش عالی چهارمحال 

بختیاری عنوان کرد.
ش��ایان ش��ا محمدی گفت: مهاجرت نخبگانی که برای 
تربیت آن ها زحمت کش��یده ش��ده و هزینه های فراوانی 
شده است، موردقبول دلسوزان نیست.وی بابیان اینکه 70 
درصد استادان دانشگاه شهرکرد غیرمقیم هستند، افزود: 
برای ماندگاری استادان در استان چهارمحال و بختیاری 
اقداماتی در دس��ت انج��ام است.ش��امحمدی همچنین 
بابیان برنامه ه��ای مدیریت این دانش��گاه در کوتاه مدت، 
میان مدت و درازمدت برای توس��عه همه جانبه دانشگاه 

شهرکرد، افزود: با هماهنگی با اس��تانداری و وزارت راه و 
شهرسازی برای افزایش ماندگاری استادان در چهارمحال و 
بختیاری اقدام می شود.وی راه اندازی مزرعه آموزشی 200 
هکتاری دانشگاه، افزایش رشته های پردیس دانشگاهی و 
حرکت دانشگاه به سمت خوداتکایی و استقالل مالی را از 
برنامه های بلندمدت برای توسعه کیفی دانشگاه شهرکرد 
بیان کرد.بیش از 50 هزار دانش��جو در دانشگاه ها و مراکز 

آموزش عالی چهارمحال و بختیاری تحصیل می کنند.
برنامه های گرامی داش��ت هفته دولت از دوم شهریورماه 
آغاز می شود.هشتم شهریورماه، سالروز شهادت محمدعلی 
رجایی رئیس جمهوری و حجت االسالم محمدجواد باهنر 

نخست وزیر به دست منافقان کوردل است.

مدیرکل ترویج تجارت سازمان توسعه ایران گفت: جذب 
س��رمایه گذار برای توس��عه کارخانه ه��ای آب معدنی در 

چهارمحال و بختیاری باید موردتوجه قرار گیرد.
 مهرداد جاللی پور در اولین همایش آب معدنی با محوریت 
تولید صادرات اظهار داش��ت: اصوالً یک��ی از راهبردهای 
توس��عه منطقه ای مطرح ش��ده تعیین تکلیف بر اساس 
مزیت نس��بی اس��ت.وی تصریح ک��رد: در کش��ور ایران 
س��رمایه گذاری ها بر اساس پتانس��یل های بالفعل چون 
نفت معادن صورت می گیرد اما در بسیاری از کشورهای 
صنعتی مانند کره نیازها و پتانسیل های آینده را ارزیابی 
وبر اساس آن برنامه ریزی می کنند.جاللی پور آب را یکی 
از محورهای رقابتی بین کشورها در آینده برشمرد و یادآور 
شد: در آینده ای نزدیک رقابت در تأمین آب، غذا و تأمین 
انرژی های سوختی اس��ت.وی بیان داشت: آنچه مشهود 
است این اس��ت که رقابت آینده را نباید در نفت یا تأمین 
انرژی فسیلی دید چراکه سوخت در کشور ما انرژی با نرخ 
پایین و قابل دسترس اس��ت.جاللی پور به پتانسیل های 
موجود در استان اشاره و یادآور شد: امروزه موهبتی به نام 
آب در این استان سرشار است که با توجه به کاهش بازار 
سوخت فسیلی منابع آبی می تواند جایگزین سوخت شود.

وی تأکید ک��رد: آب به عنوان تأمین کنن��ده انرژی جاذبه 
گردش��گری و تولیدات محصوالت کش��اورزی می توانند 

پتانسیل ذاتی وتامین کننده نیاز آینده کشور تلقی شود.
جاللی پور این استان را قطب آب معدنی دانست و افزود: 
پیشنهاد ما در این مقوله توجه به برند سازی و ایجاد برند 
بر اساس پتانسیل منطقه ای است.مدیرکل ترویج تجارت 
سازمان توسعه ایران با اشاره به الیحه مجلس در توجه به 
اقتصاد با رویکرد توسعه صادرات، عنوان کرد: ما آمادگی 

داریم در کنار س��ازمان صنعت و معدن و تجارت در حوزه 
بازار داری و بازار س��ازی به مقوله توسعه صادرات کمک 
کنیم.جاللی پور تأکید کرد: بحث نمایشگاه زمانی اتفاق 
می افتد که محصوالتی برای برند داشته باشیم.وی اظهار 
داشت: نقش راه توسعه این استان را صنعت آب تخمین 

خواهد زد.
 اس��تاندار چهارمحال بختیاری گفت: در حال حاضر 60 
درصد از قنات های آب این استان خش��کیده است و آب 

مابقی آن ها نیز 25 متر پایین تر رفته است.
قاسم سلیمانی دشتکی در نخستین همایش ملی آب های 
معدن��ی در این اس��تان اظهار ک��رد: درزمینه توس��عه و 
سرمایه گذاری در چهارمحال و بختیاری برنامه ریزی های 
خوبی صورت گرفته است و در زمان س��فر کاروان دولت 
تدبیر و امید به این استان نیز اکثر مصوبات در این زمینه 
بوده است.وی افزود: راه آهن، فوالد و طرح های انتقال آب 
و همچنین سایر مصوباتی که در زمان سفر دولت به استان 
چهارمحال و بختیاری اتخاذشده همگی درزمینه صنعت، 
معدن و تجارت بوده است که امیدواریم با اجرای کامل این 
مصوبات مشکالت موجود درزمینه صنعت چهارمحال و 

بختیاری برطرف شود.

سرپرست دانشگاه شهرکرد:

مدیرکل ترویج تجارت سازمان توسعه ایران

رشد صنعت آب معدنی جهشی در توسعه بام ایران

مهاجرت نخبگان  ؛مشکل مهم آموزش عالی چهارمحال بختیاری
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مفاد آرا  
476 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1ـ رای شماره  2025هیات: آقای حمید مسلم نژاد فرزند یاسین به شماره شناسنامه 
16645و خانم اعظم عابدین زاده فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 497)بالمناصفه( در 
شش دانگ یک باب مغازه به مساحت 139/15 مترمربع پالک 1343فرعی مجزي شده 

از142 فرعی از2640 اصلی واقع آران دشت بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل  
بشماره  فرزند رمضانعلی   آرانی  نژاد  آداری  فاطمه  هیات:خانم  رای شماره2057  2ـ 
شناسنامه 43  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 198/45  مترمربع پالک 1354 
فرعی مفروزومجزی شده از235  فرعی از 2640  اصلی واقع در آران دشت بخش 3 

حوزه ثبتی آران وبیدگل  
حسین  فرزند  آبادی  نوش  زاده  محمد  ابوالفضل  2058هیات:اقای  شماره   رای   -3
بشماره شناسنامه  202 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 149/39 مترمربع پالک 
آران  در  واقع  اصلی   2640 از  فرعی   235 از شماره  مفروزومجزي شده  1353فرعي 

دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
اکبر بشماره  فرزند علی  آبادی  قمی نوش  نورالدین  4ـ رای شماره 1629 هیات:آقای 
 751 پالک  113/75مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   62 شناسنامه 
مفروزومجزی شده از 396 فرعی از 41 اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد بخش 3 

حوزه ثبتی آران وبیدگل 
5- رای شماره  2079هیات:خانم مریم خرم آبادی آرانی فرزند ناصر شماره شناسنامه 
فرعی   2160 پالک  117/5مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   10861
مفروزومجزی شده از 19فرعی از 2638  اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل خریداری عادی مع الواسطه از حسین متشکر )مالک رسمی ( 
بشماره  یوسف  فرزند  آرانی  هدائی  محسن  آقای  773هیات:  شماره  رای  6ـ 
پالک  مترمربع   161/40 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  شناسنامه2784 
1344فرعی مجزي شده از 235 فرعی از 2640  اصلی واقع در آران دشت بخش 3حوزه 

ثبتی آران وبیدگل
7ـ رای شماره 1953 هیات: آقای حسین کجائی بیدگلی فرزند قاسم  بشماره شناسنامه 
170 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 105/5 مترمربع پالک2084 فرعی 3 اصلی 
واقع در معین آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی مع الواسطه از علی 

مینایی )مالک رسمی(
8ـ رای شماره 2005هیات:خانم فاطمه دیاری بیدگلی فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه 
175 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 82/50 مترمربع پالک 179فرعی مفروزو 

مجزی شده از 19 فرعی از 972اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
شماره  حسن  فرزند  بیدگلی  مقصودی   آقا  علی  2033هیات:آقای  شماره  رای  9ـ 
آقا  فرزندعلی  بیدگلی  آقای حمیدرضا مقصودی  و  به 2دانگ(  )نسبت  شناسنامه 332 
فرزند  پور  صابر  ناهید  2دانگ(وخانم  به  )نسبت   619-005366-1 شناسنامه  شماره 
محمد شماره شناسنامه 322)نسبت به 2دانگ(  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
225/71 مترمربع پالک7 فرعی مجزی شده از 190 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل.
شماره  به  اله  حبیب  فرزند  آرانی  غیاث  سجاد  1891هیات:آقای  شماره   رای  10ـ 
شناسنامه 535 در شش دانگ قسمتی از یک باب خانه به مساحت 41/88مترمربع پالک 
4741 فرعی مفروزومجزی  شده از213فرعی 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار 

بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  یداله  فرزند  بیدگلی  فرزین  محمدحسن  هیات:آقای   2266 شماره  11-رای 
شناسنامه 181در شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 148/74 مترمربع پالک 32فرعی 

مجزی شده از5فرعی از 252 اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
اله  حمزه  فرزند  بیدگلی  کار  کشت  محمد  علی  آقای  هیات:   1951 شماره  12-رای 
بشماره شناسنامه 148 وخانم اعظم کشت کار بیدگلی فرزند عبداله شماره شناسنامه 

پالک  164/16مترمربع  مساحت   به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  285)بالمناصفه( 
2087فرعی  3اصلی واقع معین آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل

13- رای شماره 2286 هیات:آقای علی محمدی پور   فرزند حسین بشماره شناسنامه 
290 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 93 مترمربع پالک2096  فرعی از 3 اصلی 

واقع درمعین آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
14- رای شماره  2260 هیات:آقای  مهدی عسکر حکیمی آرانی فرزندمحمد باقر بشماره 
شناسنامه 10495  وخانم فاطمه نورانی فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 512در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 131 مترمربع  پالک شماره2181 فرعی 2638 اصلی واقع 

در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
15- رای شماره149هیات:آقای مهدی محرابی پناه فرزند حسن  بشماره شناسنامه 104 
و خانم طاهره حجتی مقدم فرزند قربانعلی  شماره شناسنامه181 )بالمناصفه( در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 184/60  مترمربع پالک شماره 7646 فرعی مجزی شده 

از  1189 فرعی از 2637اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
بشماره  فرزندحسین  بیدگلی  دلیری  اصغر  علی  322هیات:آقای  شماره  16-رای 
شناسنامه 266 وخانم سکینه دهقانی فرزند عباس شماره شناسنامه 488)بالمناصفه(

شش دانگ یک باب خانه به مساحت136مترمربع پالک 7645 فرعی مجزی سده از 2416 
فرعی از 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل

17- رای شماره 660هیات:آقای خیراله رام فرزند رضا بشماره شناسنامه 60 وخانم 
یک  دانگ  شش  7591)بالمناصفه(در  شناسنامه  شماره  علی  آقا  فرزند  خبازیان   فرخ 
باب خانه به مساحت 94/15  مترمربع پالک 1364فرعی  مجزی شده از 288فرعی از 

2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
18- رای شماره721هیات: آقای مرتضی دهقانی آرانی فرزندحسن بشماره شناسنامه 
685 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 135 مترمربع  پالک شماره 4769فرعی 
مجزی شده از213 فرعی از 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3حوزه ثبتی 

آران وبیدگل
بشماره  جعفر  فرزند  آرانی  کش  ستم  اله  حبیب  1930هیات:آقای  شماره  رای   -19
شناسنامه6وخانم  فرهنگ خان دل  فرزندعلی محمد شماره شناسنامه263)بالمناصفه( 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 234 مترمربع پالک 2149فرعی از 2638اصلی 

واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  اصغر  فرزندعلی  آرانی  محمودی  هادی  آقای  شماره1862هیات:  رای   -20
شماره  به  علی  فرزندسید  آرانی  زاده  عباس  سادات  زهرا  11972وخانم  شناسنامه  
شناسنامه2578 )بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 124/25مترمربع 
پالک شماره 967فرعی مجزی شده از323 فرعی از 2645اصلی واقع در وشاد بخش 

3حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره  فرزندعباس  بیدگلی  پور  عبداله  حسینعلی  2095هیات:آقای  شماره  رای   -21
شناسنامه  شماره  علیرضا  فرزند  بیدگلی  مقصودی  زینب  وخانم    9365 شناسنامه  
شماره  پالک  مترمربع   99 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  1-012038-125در 
11فرعی مجزی شده از 9و10و قسمتی از مشاعات از 613اصلی واقع در اماکن بخش 

3ثبتی آران وبیدگل
فرزندسیدماشااله  بیدگلی  لحمی  هادی  سید  2092هیات:آقای  شماره   رای  22ـ 
شناسنامه  شماره  فرزندعلی  آرانی  درخشی  زهرا  وخانم    176 شناسنامه  شماره 
266)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت133/85مترمربع پالک 9فرعی 
مجزی شده از 5و6و8وقسمتی از مشاعات از 276 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  فرزندحسن  بیدگلی  مقصودی  مهدی  2037هیات:آقای  شماره  23-رای 
شناسنامه 9151 وخانم زهرا طیبی نژاد فرزند عزیزاله شماره شناسنامه 55)بالمناصفه(

در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت  275/04مترمربع پالک 10 فرعی  مجزی 
شده از 7 فرعی از190اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

24-رای شماره 1039هیات:آقای مسلم مهتری آرانی فرزند علی بشماره شناسنامه 454 
وخانم اکرم غالمی آرانی فرزند مند علی شماره شناسنامه 242)بالمناصفه( در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 161/65مترمربع پالک 2143 فرعی  از2638 اصلی واقع 

در احمد آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
25- رای شماره1939هیات:آقای حسین رسولیان آرانی فرزندعلی بشماره شناسنامه 
533 و خانم مریم مرشدی   فرزند رضا شماره شناسنامه 64)بالمناصفه(در شش دانگ 
یک باب خانه به مساحت 225/54مترمربع پالک 2153فرعی مجزی شده از 64 فرعی از  

2638اصلی واقع دراحمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
26- رای شماره  2047 هیات:آقای عباسعلی چوپانی نژاد آرانی فرزندعنایت اله بشماره 
شناسنامه 10911 وخانم فاطمه زارع پور آرانی فرزند علی محمد شماره شناسنامه 321 

)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 108/82 مترمربع پالک شماره974 
فرعی مجزی شده از 340 فرعی از 2645اصلی واقع در وشاد بخش 3حوزه ثبتی آران 

وبیدگل
بشماره  ناصر  فرزند  آرانی  گی  داروغه  احسان  آقای  2049هیات:  شماره   رای  27ـ 
شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  حضرتی  خادم  فاطمه  وخانم  شناسنامه20 
پالک  مترمربع   185/37 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  335)بالمناصفه( 
973فرعی مجزي شده از 340 فرعی از 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3حوزه ثبتی 

آران وبیدگل
جالل  فرزندسید  بیدگلی   مطلبی  محمد  سید  آقای  هیات:   2030 شماره  رای  28ـ 
فرزندرضا شماره شناسنامه  بیدگلی  کریمیان  بشماره شناسنامه 108 وخانم صدیقه 
پالک120  مترمربع   190/40 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  181)بالمناصفه(در شش 
فرعی مفروزومجزی شده از 3فرعی از 112 اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی 

آران وبیدگل
29ـ رای شماره 2299هیات :آقای مهدی کرباسی بافی فرزند قاسم بشماره شناسنامه 
(در  اجدادی  آرانی فرزندعباس شماره شناسنامه 2228)بالمناصفه  592 وخانم طیبه 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 114 مترمربع پالک 7630فرعی مفروزو مجزی 
شده  از 550و551 فرعی از 2637اصلی واقع در مسعودآباد بخش3 حوزه ثبتی آران 

وبیدگل
حسن   فرزندسید  آرانی   زاده  عباس  حسین  سید  هیات:آقای   2055 شماره  رای  30ـ 
شماره شناسنامه205 وخانم طاهره در مسجدی آرانی فرزندحسین شماره شناسنامه 
9520)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 153/38مترمربع پالک1355 
از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه  از 235 فرعی  فرعی مجزی شده 

ثبتی آران وبیدگل.
31ـ رای شماره  2023هیات:آقای اصغر معیلی آرانی فرزند امراله  به شماره شناسنامه 
215 وخانم زینب طاهری فرزند مرتضی شماره شناسنامه 51761)بالمناصفه( در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 274/39مترمربع پالک 1348 فرعی مفروزومجزی شده 

از235فرعی 2640اصلی واقع در آران د شت بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1393/06/02 

تاریخ انتشار نوبت دوم:1393/06/18                  
عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

ابالغ رای 
524 کالسه پرونده:307/93 شماره دادنامه:681-93/4/31 تاریخ رسیدگی:93/4/14 مرجع 
رسیدگی: شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: جمال زارعان نشانی: اتوبان 
کثیری امیر  دانش-سمت چپ-پ136 خوانده:  دانش-بن بست  بعثت-کوچه   چمران-خ 

نشانی: مجهول المکان خواسته: استرداد گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
به  کثیری  امیر  طرفیت  به  مصطفی  فرزند  زارعان  جمال  دعوی  خصوص  در  شورا: 
خواسته تقاضای صدور حکم استرداد مدارک به انضمام کلیه خسارات وارده نظر به 
اظهارات خواهان و رسید پیوستی که امضا خوانده ذیل آن می باشد مبنی بر اینکه کارت 
پایان خدمت و بیمه نامه موتورسیکلت نزد خوانده می باشد لذا شورا دعوی مطروحه را 
وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد 619و620 قانون مدنی و 198و515 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به استرداد 
 کارت پایان خدمت و بیمه نامه موتورسیکلت خواهان و پرداخت مبلغ 154/000 ریال
هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره 
غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس 
از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:12347 

شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

525 کالسه پرونده:1920/92 شماره دادنامه:685-93/4/29 مرجع رسیدگی: شعبه 12 
شورای حل اختالف خواهان: محسن کریمی نشانی: اصفهان-خ زینبیه-دارک-فروشگاه 
مطالبه  نشانی: مجهول المکان خواسته:  معینی  لوازم خانگی رخشان خوانده: مصطفی 
عهده  به   88/10/15 مورخ   330896 88/11/15و  مورخ   330897 به شماره  وجه چک 
بانک صادرات به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای محسن 

کریمی به طرفیت آقای مصطفی معینی به خواسته مطالبه مبلغ 1/170/000 ریال وجه 
چک به شماره های 330897-88/11/15 و 330896-88/10/15 به عهده بانک صادرات 
به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
اشتغال  در  ظهور  که  علیه  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم  گواهی  و  خواهان  ید  در 
رغم  علی  خوانده  اینکه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده  ذمه 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ یک میلیون و صد و هفتاد هزار ریال بابت اصل خواسته و 132/000 
تاخیر و  قانونی و خسارت  تعرفه  بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق  ریال 
تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )تاریخ های فوق( تا تاریخ اجرای حکم درحق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
 روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:12349 

شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

526 کالسه:1856/92 شماره دادنامه:685-93/4/24 مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای 
حل اختالف اصفهان خواهان: محسن کریمی نشانی: اصفهان-خ زینبیه-دارک-فروشگاه 
مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی:  اسدی  صغری  خوانده:  رخشان  خانگی  لوازم 
مبلغ 15/000/000 ریال طبق رسید عادی با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای محسن کریمی به 
طرفیت خانم صغری اسدی به خواسته مطالبه مبلغ 15/000/000 ریال طبق رسید عادی 
مورخ 89/6/6 به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
به  نسبت  ذمه خویش)خود(  برائت  موید  که  مدرکی  و  دلیل  وهیچگونه  نیافته  حضور 
با  و  دانسته  ثابت  و  محرز  را  خواهان  دعوی  شورا  لذا  ننموده  ارائه  خواهان  دعوی 
استناد به مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و 108/000 ریال بابت هزینه 
تاریخ  از  تادیه  در  تاخیر  قانونی و خسارت  تعرفه  آگهی طبق  و هزینه نشر  دادرسی 
تقدیم دادخواست )92/12/5( لغایت تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی 
شورای  حقوقی   14 شعبه  می باشد.م الف:12351  اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم   در 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

527 کالسه پرونده:93-121 شماره دادنامه:693-93/4/30 مرجع رسیدگی: شعبه 32 
 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: ایران جهانی آباد نشانی: سپاهان شهر-بلوار غدیر

مصطفی  خوانده:  نسترن-واحد106  گلها-بلوک  خورشید-مجتمع  ایثار-فرعی  -خ 
حاجیان نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال بابت یک فقره 
محترم  اعضای  نظریه مشورتی  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  گردشکار:  چگ 
مبادرت  آتی  به شرح  متعال  خداوند  از  استعانت  با  رسیدگی  ختم  اعالم  شورا ضمن 
به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست ایران جهانی آباد 
به طرفیت مصطفی حاجیان به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه یک فقره 
چک به شماره 495084 عهده بانک قرض الحسنه ایران به انضمام خسارات دادرسی 
و  دعوی  مستندات  اصول  مالحظه  و  تقدیمی  دادخواست  به  توجه  با  تادیه  تاخیر  و 
انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در  و  قانونی وقت  ابالغ  با  اینکه خوانده 
مستندات  و  نیاورده  عمل  به  تکذیبی  و  ایراد  ابرازی خواهان  مستندات  و  دعوی  قبال 
ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن 
ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 
به پرداخت مبلغ  به محکومیت خوانده  قانون تجارت حکم  315و310و309و307و249 
پرداخت خسارات  و  دادرسی  و خسارت  اصل خواسته  عنوان  به  ریال   50/000/000
نرخ  طبق  آن  ایصال  و  وصول  زمان  لغایت  چک  سررسید  تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر 
غیابی  صادره  رای  می گردد  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  مرکزی  بانک  شاخص 
بود.م الف:12356  خواهد  شعبه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز   20 ظرف   و 

شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 



امام صادق علیه السالم: 
کودکانتان را به دانش ما آموزش دهید که برای 
آنان س��ودمند اس��ت تا مرجئه ]و منحرفین[ با 

دیدگاه های خود آنان را مغلوب خود نسازند.
چای ترش، تقویت کننده 
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محققان کینگ��ز کالج لن��دن می گویند نقاش��ی کودکان 
چهارس��اله تا حدی از هوش آن ها در چهارده سالگی خبر 
می دهد.روانشناسان این دانش��گاه 7 هزار و 752 دوقلوی 
همسان )که ژن های یکسانی دارند( و غیره را بررسی کردند 
و به این نتیجه رسیدند نقاشی کودکان چهارساله باهوش 

آن ها در 14 سالگی ارتباط دارد.
عالوه بر این پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که توانایی 
نقاش��ی کودکان به جز هوش، به ارث )ژنتی��ک( ربط دارد. 
محققان برای این پژوهش از این کودکان خواستند تا تست 

»چشم چشم دو ابرو« را انجام دهند.
این آزمای��ش را فلورنس گود ایناف روانش��ناس آمریکایی 
 در س��ال 1926 ب��رای ارزیابی ه��وش ک��ودکان طراحی

 کرد.
دکتر روزالیند آردن پژوهش��گر ارش��د این تحقیق که در 
نشریه علوم روانشناسی منتشرشده می گوید: تست »چشم 
چشم دو ابرو« در دهه بیس��ت برای ارزیابی هوش کودکان 
ابداع شد بنابراین انتظار داش��تیم که این تست مربوط به 

هوش کودکان چهارساله باشد. آنچه ما را متعجب کرد این 
 بود که نتیجه تس��ت به هوش 10 س��ال بعد آن ها هم ربط 

داشت.
توانایی نقاش��ی تعیین کننده هوش نیس��ت، بلکه عوامل 
بی ش��مار ژنتیکی و محیطی هوش آینده کودک را تعیین 

می کنند.
نمره تست» چشم چشم دو ابرو«: ردیف باال از چپ: شش، 

ده، شش؛ ردیف پایین از چپ: شش، ده، هفت
محققان به نقاش��ی ها از صفرتا 12 نمره دادند، بر اس��اس 
اینکه تع��داد و جای س��ر، چش��م، بینی، ده��ان، گوش، 
بدن، دس��ت وپا درس��ت نقاشی ش��ده باش��د. مثاًل سر و 
 بدن و دودس��ت و دو پا ب��دون اجزای ص��ورت نمره چهار

 می گرفت.
لباس هم یک نمره داشت اما به اندازه، تناسب، زیبایی نقاشی 

و حالت هایی مثل غم و شادی نمره ای تعلق نمی گرفت.
عالوه بر این، نتیجه تست دو قلوهای همسان با دوقلوهای 
غیرهمس��ان مقایسه شد که نش��ان داد ش��باهت نقاشی 
 دوقلوه��ای همس��ان بیش��تر از دو قلوهای غیر همس��ان

 است.
طبق این گزارش، با وج��ود نظریه های متناقضی که درباره 
توانایی کودک درکش��یدن نقاش��ی آدم وج��ود دارد، این 
تحقیق نش��ان داد کودکانی که این توانایی را بیش��تر بروز 
می دهند تا حدی باهوش تر از آن هایی هس��تند که این را 

نشان نمی دهند.

ارتباط نقاشی »چشم چشم دو ابرو« و سطح هوش

هتل��ی 5 س��تاره توس��ط ش��رکت معماری 
 ف��ارو در جنگل ه��ای کان��ادا ساخته ش��ده

 است.
این جن��گل که در کانادا واقع ش��ده توس��ط 

یونسکو رتبه بندی شده است.
 کابین ها به صورت معلق ب��ه دور هر درخت 
ساخته شده اند به صورتی که هیچ آسیبی به 

درخت ها نمی رسانند.
اتاقک های پیش ساخته شده شبیه به کلبه و 
یک قایق چوبی هستند و با برچسب زیست محیطی با تضمین آسیب نرساندن به درخت 

ساخته شده اند.
اتاق ها و سوئیت ها بافرم »سامارا« طراحی شده اند.

 س��قف کلبه از پارچه ای ضد آب اس��ت که در صورت باریدن باران از مسافران محافظت 
می شود.

هر کلبه شامل یک نقطه برای زندگی و برای خواب است.
 تاریخ ساخت وساز و هزینه این پروژه مشخص نیست.

 محققان هش��دار می دهند که در آینده،
 ابر جوندگان��ی بزرگ تر از پس��تانداران 

کنونی زمین را اشغال خواهند کرد.
دکت��ر »ج��ان زاالش��ویچ« از محققان 
زمین شناس��ی دانش��گاه لس��تر تأکید 
می کند: حیوانات به صورت مداوم در حال 
تکامل هس��تند و با تطبیق دادن خود با 
شرایط محیطی، امکان بقا و تولیدمثل را 

فراهم می کنند.
در دوره کرتاسه که دایناسورها زندگی می کردند، پستانداران بسیار کوچکی در ابعاد یک 
موش وجود داشتند، اما باوجود دایناسورها، این پستانداران امکان رشد و تکامل چندانی 
نداش��تند؛ پس از انقراض دایناسورها، این پستانداران ش��روع به تکامل یافتن کردند.به 
گفته »زاالش��ویچ«، موش ها می توانند در آینده نه چندان دور رش��دی معادل کاپی بارا 
)capybara( پیدا کنند و در صورت مهیا ش��دن ش��رایط محیطی، ابعاد این جوندگان 
کوچک به اندازه یک گاو نیز خواهد رسید!کاپی بارا بزرگ ترین جونده جهان در ابعاد یک 

گوسفند حدود 80 کیلوگرم وزن داشته و در آمریکای جنوبی زندگی می کند.

موش های آینده بزرگ تر از گاو می شوند!هتل 5 ستاره باالی درخت

 چ��ای ت��رش، ی��ک 
قدیم��ی  نوش��یدنی 
گیاه��ی اس��ت ک��ه 
به صورت گرم یا س��رد 
مصرف می ش��ود. این 
چای از طریق دم کردن 
گل بامی��ه به دس��ت 

می آید.
 این چای که قرمزرنگ و بدون کافئین است، طعم 

ترش و بوی مطبوعی دارد.
  برای بیم��اران قلبی و افرادی که مش��کل 

گردش خون دارند مفید است.
  سرش��ار از ویتامین C اس��ت که با تقویت 
سیستم ایمنی بدن با سرماخوردگی و عفونت های 

دیگر مقابله می کند.
  کاهش دهنده فش��ارخون باالست، گردش 
خون را بهبود می بخشد و میزان استرس را کاهش 

می دهد.
  حاوی آنتی اکس��یدان الزم برای بدن مانند 
اسیدس��یتریک و اسید اس��کوربیک است که در 

محافظت از سلول به بدن کمک می کند.
 به طور طبیعی، خاصیت ضد میکروبی و ضد 
س��رطانی دارد و عالوه بر تقویت ک��ردن مکانیزم 
دفاع��ی، از بدن در براب��ر عفون��ت باکتریایی نیز 

محافظت می کند.

هلیله سیاه، حافظه را 
تقویت می  کند

هلیله سیاه، گیاهی است 
معروف به اکسیر طول 
عمر که بومی کشور هند 
اس��ت و ب��رای درمان 
بیماری های متعدد از آن 
استفاده می شود. هلیله 
تقویت کنن��ده حافظه 

است. 
مانع از سفید ش��دن مو می ش��ود.تقویت کننده 
معده به حساب می آید. سیستم گوارشی را برای 
هضم غذا تحریک می کند.مصرف آن به طور مؤثر 
اسیدیته و سوزش سر دل را درمان می کند. مصرف 
آن پس از غذا، اس��یدیته معده را خنثی می کند. 
جویدن هر ش��ب آن بیماری آس��م را به حداقل 

کاهش می دهد.
 به عنوان ملین خفیف، یبوست را درمان می کند.
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عاقبت طمع کاران!

روزی روزگاری در روس��تایی در هند؛ مردی به روس��تایی ها 
اعالم کرد که برای خری��د هر میم��ون 20 دالر به آن ها پول 
خواهد داد.روس��تایی ها هم که دیدند اطرافش��ان پر است از 
میمون؛ به جنگل رفتند و ش��روع به گرفتنشان کردند و مرد 
هم هزاران میمون به قیمت 20 دالر از آن ها خرید ولی باکم 
شدن تعداد میمون ها روستایی ها دست از تالش کشیدند…

به همین خاطر مرد این بار پیش��نهاد داد برای هر میمون به 
آن ها 40 دالر خواهد پرداخت.

با این شرایط روستایی ها فعالیت خود را از سر گرفتند. پس از 
مدتی موجودی بازهم کمتر و کمتر ش��د تا روستاییان دست 
از کار کشیدند و برای کشاورزی سراغ کشتزارهایشان رفتند.

این بار پیشنهاد به 45 دالر رسید و درنتیجه تعداد میمون ها 
آن قدر کم ش��د که به س��ختی می ش��د میمونی برای گرفتن 
پی��دا کرد.این بار نیز م��رد تاجر ادعا کرد که ب��رای خرید هر 
میمون 100 دالر خواه��د داد ولی چون ب��رای کاری باید به 
شهر می رفت کارها را به ش��اگردش محول کرد تا از طرف او 

میمون ها را بخرد.
در غیاب تاجر، شاگرد به روستایی ها گفت: »این همه میمون 
در قفس را ببینید! من آن ها را هر یک 80 دالر به شما خواهم 
فروخت تا شما پس از بازگش��ت مرد آن ها را به 100 دالر به 

او بفروشید«.
روس��تایی ها که احتماالً مثل من و ش��ما وسوسه شده بودند 
پول هایشان را روی هم گذاشتند و تمام میمون ها را خریدند…

البته از آن به بعد دیگرکسی مرد تاجر و شاگردش راندید و تنها 
روستایی ها ماندند و یک دنیا میمون!!!

آغاز هفته دولت گرامی باد

آگهی فروش

تلفن تماس : 09132352270

موسسه خیریه دیابت اصفهان

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان 

مشترکین محترم ، همزمان با روشن بودن کولر از سایر وسایل برقی حتی االمکان استفاده نکنید 

قطعه و لوازم بلدوزر TD25 به فروش می رسد

آیا شما که در فامیل خود دیابتی دارید 
فکر نمی کنید شما نیز در معرض خطر 

دیابت هستید؟

3
3 دارای مجوز توزیع اینترنت )ISDP( به شماره 105-13-12 صادره از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت  دوم 

هیات مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان مخابرات اصفهان

تاریخ انتشار 93/6/2
مجم�ع عمومی فوق الع�اده نوبت دوم ش�رکت تعاونی مص�رف کار کن�ان مخابرات اصفهان در س�اعت 14 روز ش�نبه 
 مورخ�ه 93/6/15 در محل نماز خانه س�اختمان ش�ماره 2 مخابرات واق�ع در خیابان چه�ار باغ باال برگزار می ش�ود.
 از کلیه اعضاء دعوت می شود شخصاً یا وکالتاً جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :
 طرح و تصویب اساسنامه جدید تعاونی منطبق با آخرین اصالحیه قانون بخش تعاون

ضمناً به اطالع میرساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ، تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای 
و هر شخص  غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی ، می  بایست به همراه نماینده خود حداکثر 
تا تاریخ 1393/6/13 در محل شرکت تعاونی مصرف حاضر تا پس از احراز هویت و تائید وکالت ، برگه ورود به مجمع را دریافت 

دارند . 

شرکت تعاونی مصرف کارکنان مخابرات اصفهان 
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