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امروزحرف اول را در شهرهای بزرگ جهان المان های فرهنگی  می زند

دبیر اجالس و جش��نواره بین المللی میراث فرهنگی ناملم��وس)ICCN2014(، گفت: گروه های 
موس��یقی محلی اقصی نقاط کش��ور طی اجالس و جش��نواره، در اصفهان برنامه اجرا خواهند کرد.

نشستی به منظور بررسی برنامه های موسیقی اجالس و جش��نواره با حضورمسعود حسین میرزایی 
دبیر اجالس و جشنواره،دکتر پیروز ارجمند، مدیر دفتر موس��یقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
حجت االسالم والمس��لمین محمد قطبی، مدیر اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی استان اصفهان 
 ارش��اد اس��المی، در محل دفتر مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی اس��تان اصفهان برگزار ش��د.

حسین میرزایی در این نشس��ت ضمن تبیین برنامه های اجالس و جشنواره بر حضور گروه های برتر 
موس��یقی بومی محلی ایران در برنامه های اجالس و جش��نواره تأکید کرد.دکتر ارجمند ضمن ابراز 

خرسندی از برگزاری اجالس و جشنواره در اصفهان حمایت و همکاری دفتر موسیقی وزارت فرهنگ 
و ارشاد را درزمینه برنامه های موس��یقی اجالس و جش��نواره اعالم کرد و گفت:  جمهوری اسالمی 
ایران با دارا بودن ردیف موسیقی ایران )1388( و موسیقی س��نتی بخشی های خراسان )1389( و 
تعزیه، هنرنمایشی مذهبی )1389( در فهرس��ت میراث فرهنگی ناملموس جهان، بخش عمده این 
فهرست را به بخش موس��یقی اختصاص داده است.ارجمند اجرای موس��یقی های به ثبت رسیده از 
آثار موسیقی را در فهرست میراث ناملموس در اجالس قابل توجه عنوان کرد و گفت: طی برنامه های 
 اجالس و جشنواره، الزم اس��ت بهترین گروه های موسیقی س��نتی در یک تنوع قومی و فرهنگی در 

سالن های سطح شهر به اجرای....

نقش درد در تاروپود نساجی 
اصفهان

مظفر چلمقانی اظه��ار کرد: باوجوداینک��ه روزی اصفهان مهد 
نساجی بود اما امروز این صنعت با مش��کالت زیادی در استان 
روبه رو است.وی ادامه داد: مشکل عمده ما در واردات محصوالت 
خارجی است که سبب بروز مشکالت زیادی برای ما شده است، 

برخورد اداره مالیات و دارایی نیز به هیچ عنوان مناسب نیست.
دبیر انجمن نس��اجی اصفهان بیان کرد: ارزش اف��زوده یکی از 
مسائلی است که برای ما مشکل ساز است، امیدواریم این مشکل 
با همکاری مس��ئوالن مربوط��ه برطرف ش��ود، در حال حاضر 
وعده ها تنها در حد حرف اس��ت و خبری از عمل نیست.وی در 

پاسخ به این سؤال که کم آبی چه تأثیری بر نساجی..
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روزنامه فرهنگی 
اجتماعی 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم

هیات مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان مخابرات اصفهان

تاریخ انتشار 93/6/17
مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی مصرف کارکنان مخابرات اصفهان در ساعت 14 روز شنبه6/29/ 93
در محل نمازخانه ساختمان شماره 2 مخابرات واقع در خیابان چهار باغ باال برگزار می شود.از کلیه اعضا 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

ضمنا به اطالع می رساند که به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تش�کیل مجامع عمومی،تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر3 
رای و هر ش�خص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی،می بایس�ت ب�ه همراه نماینده خود 
 حداکثر تا تاریخ1393/6/27در محل شرکت تعاونی مصرف حاضر تا پس از احراز هویت و تائید و کالت،برگه ورود به مجمع را 

دریافت دارند.

شرکت تعاونی مصرف کارکنان مخابرات اصفهان 

س: ایمنا
]عک



اخبار کوتاهيادداشت

 آغاز دور تازه تحريم های اروپا
 علیه روسیه

کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست اخیر خود ضمن توافق 
در خصوص اعمال تحریم های اقتصادی جدید علیه روس��یه 
اعالم کردند در صورت عقب نشینی نیروهای مسکو از اوکراین 

و ادامه آتش بس، این تحریم ها لغو خواهد شد.
دیپلمات های اروپایی معتقدند این دور از تحریم ها، ش��رکت 
دولتی روس نفت و گازپروم روسیه را به شدت تحت تأثیر قرار 
می دهد. از طرف دیگر شرکت های روسیه سخت تر از گذشته 

می توانند در اتحادیه اروپا سرمایه جذب کنند.
بر اساس این گزارش، کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنین 
در مورد تش��دید تحریم های مرتبط با ص��ادرات کاالهایی با 

استفاده دوگانه، توافق کردند.
تحریم بانک های دولتی روسیه و فروش اوراق قرضه آن ها در 
بازارهای اروپایی نیز از دیگر موارد تحریم های موردتوافق روز 

گذشته است.

موفقیت دولت درسیاست خارجی
عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس گفت: به وعده ها و قول 
در دولت یازدهم تاکنون خوب عمل شده و اگر نارسایی هایی 
بوده بیشتر به فشارهای مالی ناشی از تحریم هایی اعمال شده 

بر دوش جمهوری اسالمی ایران بازمی گردد.
عوض حیدر پ��ور اظهار کرد: مجموع��ه تصمیم های متأخذه 
بر رفتار جمهوری اسالمی ایران در سیاست خارجی منطبق 
بر رهنمودها و سیاس��ت های کلی نظام بوده که از سوی مقام 

معظم رهبری ابالغ شده است.
وی افزود: آنچه ما در برنامه 5 ساله ششم به تصویب رساندیم 
در آن راستا حرکت می ش��ود و عملکرد دولت را در سیاست 

خارجی موفق ارزیابی می کنیم.

 استقبال از همکاری های
 ايران و سازمان فائو

محمدجواد ظریف در دی��دار نماینده جدید فائو )س��ازمان 
خواربار و کش��اورزی ملل متحد( از گس��ترش همکاری های 
جمهوری اسالمی ایران با این سازمان در بخش های مختلف 
اس��تقبال کرد.»ریمون��د ناک��وزی« نماینده جدی��د فائو در 
جمهوری اسالمی ایران دیروز )ش��نبه( با محمدجواد ظریف 

وزیر امور خارجه دیدار و اعتبارنامه خود را تقدیم وی کرد.
ظریف در این دیدار با اشاره به اهمیت نقش سازمان خواربار 
جهانی فائو در تجهیز و توسعه کشاورزی، جنگلداری، شیالت، 
محیط زیس��ت و مدیری��ت آب، از گس��ترش همکاری های 
جمهوری اسالمی ایران با فائو در بخش های مختلف استقبال 
کرد.»ریموند ناکوزی« نماینده جدید فائو در تهران نیز با اشاره 
به سوابق همکاری جمهوری اسالمی ایران با سازمان خواربار و 
کشاورزی ملل متحد، اظهار امیدواری کرد که تهران در جهت 
تبیین و تعیین خط مش��ی کالن فائو در س��طوح منطقه ای و 

دوجانبه کماکان پیشگام باشد.
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حسن رحیمی، دادس��تان عمومی و انقالب اصفهان که در حکمی از طرف رئیس قوه قضائیه 2
منصوب شد، در آئینی به عنوان دادستان جدید عمومی و انقالب اصفهان معرفی شد و از خدمات 
حبیبی دادس��تان قبلی قدردانی گردید. آئین معرفی حبیبی نیز در سمت جدیدش ابتدای 

شهریور در استان یزد برگزارشده بود.
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شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی در بیانیه ای تأکید کرد: 
17 ش��هریور، غریو خونین عاشقان ش��هادت، طاغوتشان 
و تاریخ س��از ش��د و به عنوان عامل تس��ریع کننده درروند 
ش��کل گیری و پیروزی انقالب اس��المی در بهمن 1357 
نقش تعیین کننده ای ایفا کرد.شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی در فرارسیدن سی و ششمین سالگرد قیام یوم اهلل 
هفدهم ش��هریور، جمعه خونین، با ص��دور بیانیه ای اعالم 
کرد: 17 شهریورماه یادآور ایثار و ازجان گذشتگی شهدایی 
اس��ت که با نثار خون خود، می��دان ژاله را می��دان تحقق 
دالورمردی و رشادت های تاریخی و تاریخ ساز خود کردند 
که تا روزگار باقی است نام آن ها بر تارک تاریخ این مرزوبوم 

به عنوان نگهبانان انقالب اسالمی و پیش قراوالن فجر آفرین 
57 خواهد درخش��ید.در این بیانیه آمده است: سی وشش 
س��ال قبل درس��ت در چنین روزهایی مردم کش��ور ما در 
گیرودار چند راهپیمایی بزرگ بر ضد حکومت ستم شاهی 
 و دیکتاتوری پهلوی بودند که درنهایت حادثه خونین قیام 
17 ش��هریور در میدان ژاله س��ابق تهران به دس��ت گارد 
دژخیمان ارتش رژیم خودکامه پهلوی رخ داد و عاش��ورای 
حسینی بار دیگر در شهریور تکرار شد و میدان ژاله به خون 
نشست و میدان ش��هدا نام گرفت.هفدهم شهریور 1357، 
فرزندان ملت با یقین و باورمندی به هدفشان، در کربالی ژاله 
در محاصره دشمن قرار گرفتند. در میدان ژاله، باران سرب 

و گلوله بود که بر سر میهمانان خدا فرومی ریخت؛ آنان که 
از آزمون رمضان، پارس��ا و پاکیزه گذشتند و به شکرانه این 
نعمت، نماز فطر شکر را باهم به جای آوردند.مردم پاک دلی 
که در واقعه هفده شهریور، جان خویش را سپر بالی انقالب 
و اهداف واالی آن کردند، مجاهدانی غیور بودند که ایمان 
در دل هایشان راه یافته بود؛ شیردالنی که نه برای دنیا، بلکه 
برای وعده های الهی به پا خاس��تند و جلوی س��تم پهلوی 
ایس��تادند.در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: سالم 
بر حماسه سازان 17 ش��هریور؛ که عاشقانه شربت شهادت 
نوشیدند و مشتاقانه به دیدار پروردگارشان شتافتند. درود 
بر جوانان پاک دل، که روز خونین کربالی 17 شهریور 57 
را، به روز سقوط کامل رژیم سّفاک ستم شاهی تبدیل کردند 
و به درس��تی 17 ش��هریور، غریو خونین عاشقان شهادت، 
طاغوتشان و تاریخ ساز ش��د و به عنوان عامل تسریع کننده 
درروند ش��کل گیری و پیروزی انقالب اس��المی در بهمن 
1357 نقش تعیین کننده ای ایفا کرد.ش��ورای هماهنگی 
تبلیغات اس��المی در پایان این بیانیه ضمن تأکید بر اینکه 
هفدهم ش��هریور 1357، برگی غرورآفرین از دفتر انقالب 
اس��المی ایران است، اش��اره دارد که تاریخ حیات انسان بر 
کره خاک از هابیل تا حس��ین و از حسین تا آخرین شهید، 
روزهای خونین بسیاری دارد و خواهد داشت و تاریخ انقالب 
ما عاشوراهای بس��یار به خود دیده است و هفدهم شهریور 
یکی از آن روزهاست که چون قطره های خون بر برگ های 
تقویم انقالب ماندگار ش��ده اند؛ خونی که باگذش��ت زمان 

نمی خشکد و از جوشش نمی افتد.

روزنامه های صهیونیستی روز جمعه اعالم کردند که استیون ساتلوف تابعیت اسراییلی داشت 
و در کنار تروریست های عضو داعش در سوریه می جنگید.رسانه های اسراییلی در گزارشی 
مدعی شدند دومین خبرنگار آمریکایی که توسط داعش سربریده شد تابعیت اسرائیلی داشت 
و فقط برای رفت وآمد به کشورهای عربی از گذرنامه آمریکایی استفاده می کرد.این رسانه ها در 
کشته شدن استیون ساتلوف نیز شک کرده و با انتشار تصاویر وی در سوریه می گویند: وی در 
کنار تروریست ها علیه نظام سوریه جنگید و تصاویر اعدام وی چیزی جز یک نمایش خنده دار 
نیس��ت.آن ها همچنین تصریح می کنند که هر ش��خصی که این تصاویر ویدیویی را ببیند 
تشخیص می دهد که این تصاویر در دو مکان مختلف گرفته شده است.میکروفون استیون نیز 
نشان می دهد که او در استودیو است و نه در بیابان و تهیه کننده، کارگردان و مونتاژ کننده این 

ویدیو آمریکاست و در روزهای آینده این حقیقت برمال می شود.

حجت االسالم والمس��لمین محمود علوی روز ش��نبه در دیدار با مردم در مس��جد جامع شهر 
دولت آباد واقع در جنوب استان خراسان رضوی افزود: دولت جدید به جای فخرفروشی به مردم 
خدمتگزار بوده و در جهت آسایش و آرامش مردم ایران قدم برداشته تا بتوانند چرخ صنعت را به 
حرکت درآورند.وزیر اطالعات با اشاره به تنش های سیاسی در برخی دولت های گذشته اظهار 
داشت: نخستین کاری که دولت تدبیر و امید در دستور کار خود قرارداد پایان دادن به این تنش ها 
بوده است.علوی گفت: تکیه گاه اقتصاد پویا و امنیت پایدار به ایمان و فرهنگ انسان ها است لذا 

سرزمینی که ایمان دارد از آرامش، امنیت و اطمینان برخوردار است.
وزیر اطالعات بابیان اینکه برای حل مش��کالت اقتصادی باید به سمت اقتصاد مقاومتی برویم، 
گفت: مدیران باید ش��اکله اقتصاد مقاومتی را پایه ریزی کرده و بر اس��اس آن س��اختار اقتصاد 

مقاومتی مدنظر رهبر معظم انقالب را اجرا کنند.

بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی

وحدت در کشور؛ رسالت دولت تدبیر و امید ويديوی منتشرشده از خبرنگار آمريکايی دروغ است

قیام یوم اهلل هفدهم شهریور عامل تسریع کننده پیروزی بود 

رحیمی دادستان جدید اصفهان شد

آمريکايی ها در خاک ايران

نشستن 2 هواپیمای آمريکايی 
در تهران و بندرعباس

فروردین 93 هواپیمایی با نشان پرچم ایاالت متحده امریکا 
در خاک ای��ران و در فرودگاه مهرآباد بر زمین نشس��ت. 
خبری که برای برخی یادآور خاطرات س��ال 64 و فرود 
یک هواپیمایی آمریکایی برای معامله دیپلماتیک با ایران 
بود.محمود عزیزی: واقعه ای که بعد از واترگیت با عنوان 
مک فارلین به دومین رس��وایی سیاس��ی در این کشور 
تبدیل شد. 29 سال بعد اما وقتی نیویورک تایمز خبری 
مبنی بر فرود یک فروند هواپیمای آمریکایی در فرودگاه 
مهرآباد داد، گمانه ها به س��مت تکرار حوادث سال 64 و 
حضور مقامات آمریکایی رفت، اما حمید بابایی مسئول 
مطبوعاتی نمایندگی ایران در سازمان ملل خیلی زود در 
واکنش به این خبر گفت: »ما هیچ اطالعی در این زمینه 
نداریم شمارا به صاحبش ارجاع می دهم.«آخرین ساعات 
29 فروردین هم س��خنگوی وزارت امور خارجه ایران در 
این خصوص اظهارنظر کرد و گفت ک��ه هواپیما اگرچه 
آمریکایی است، اما در اجاره کشور غنا است و حامل یک 
 هیئت عالی رتبه از غنا بوده اس��ت که ریاست آن را برادر

  رئیس جمهوری این کش��ور به عهده داشته است.حاال 
5 ماه بعدازآن تاریخ این بار هواپیمایی آمریکایی آن طور 
که ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است 
»به دلیل پاره ای مش��کالت اداری« روز جمعه مجبور به 
فرود در بندرعباس در ایران ش��ده اس��ت.هواپیمایی که 
حامل حدود یک ص��د آمریکایی و دو کانادای��ی بوده و از 
پایگاه هوایی بگرام در افغانس��تان به مقصد دبی به پرواز 
درآمده و در نیمه راه از مس��یر خود خارج و در ایران فرود 
آمده است.به گفته یک مقام مس��ئول در وزارت خارجه 
آمریکا، کادر پرواز هواپیما پس از ترک بگرام با چند ساعت 
تأخیر، برنامه پرواز را به روز نکرده بود. زمانی که مسئوالن 
هواپیمایی کشوری ایران این هواپیما را شناسایی کردند، 
نتوانستند آن را در سیستم های خود رهگیری کنند زیرا 
فرض بر این بود که این هواپیما چند ساعت قبل از آسمان 
ایران عبور کرده است.به همین سبب مقامات ایران ابتدا از 
این هواپیما خواستند بازگردد ولی زمانی که متوجه شدند 
سوخت کافی برای بازگشت به افغانستان ندارد، از هواپیما 
خواستند در بندرعباس فرود بیاید.بعدازاین فرود، هواپیما 
نهایتاً به مقصد امارات دوباره پرواز کرده و در دبی به زمین 
نشسته است.ماری هارف سخنگوی وزارت امور خارجه 
آمریکا نیز در بیانیه ای خاطرنش��ان ک��رد برخالف آنچه 
مطبوعات گفته اند، هیچ هواپیمای ایرانی به نشانه هشدار 

برای اسکورت این هواپیما پرواز نکرده بود.

درمان 3 میلیون نابارور برای 
افزايش جمعیت کشور

وزیر بهداش��ت، درم��ان و آموزش پزش��کی گفت: تنها 
کاری که فع��اًل می توانیم ب��رای اورژانس های کش��ور 
انجام دهی��م ارتقاء خدمات اس��ت و بیمارس��تان های 
 سراس��ر کش��ور موظف به ارتق��اء خدم��ات اورژانس

 هستند.
سید حسین قاضی زاده هاشمی بابیان اینکه باید ظاهر 
اورژانس ها ازجمله تخت ها و تجهیزات موردنیاز  تأمین 
و مناسب سازی شود اظهار داشت: فضاهای اورژانس ها 
نیاز به کار س��اختمانی دارند که اگر در این رابطه  قولی 
بدهیم طبیعی است که در کوتاه مدت میسر نیست.مقام 
عالی وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه بیمارستان هایی 
که زمین برای گسترش فضای اورژانس دارند می توانند 
با احداث بن��ای جدید یا افزایش فضا داش��ته باش��ند، 
گفت: ارتقای خدمات و هتلینگ، تکمیل تجهیزات، در 
دسترس بودن پزشک در طول 24 س��اعت شبانه روز و 
حضور متخصص در اورژانس، نیازهایی اس��ت که باید 
بیمارستان های فاقد فضای مناسب اورژانس برای افزایش 

رضایتمندی مردم انجام دهند.
  وی درب��اره اقدامات وزارت بهداش��ت درب��اره افزایش 
جمعیت کش��ور نیز گفت: پیش��نهاد وزارت بهداش��ت 
برای افزایش جمعیت کش��ور درمان حدود سه میلیون 
نفر جمعیت نابارور در کشور اس��ت که می توان با تحت 
پوشش قرار دادن این افراد تحت یک بیمه مناسب برای 
عمل های جراحی و تهیه داروها اقدام کرد ولی متأسفانه 
بیمه ای برای افراد نابارور عالقه من��د به تولد بچه وجود 
ندارد.قاضی زاده هاش��می عالقه وافر والدی��ن نابارور به 
داشتن فرزند و همچنین کار انسان دوستانه را ازجمله 
عوامل مؤثر درنتیجه گرفتن سریع برای افزایش جمعیت 
دانست و تأکید کرد: این گروه حتماً فرزندان برومندی را 

برای آینده کشور تربیت خواهند کرد.
عضو هیئت دولت همچنین از اجرای کامل طرح پزشک 
خانواده و نظام ارجاع در شهرهای زیر 20 هزار نفر در سال 
جاری خبر داد.قاضی زاده هاشمی بابیان اینکه موفقیت 
این طرح به میزان رفتار و عالقه مندی مردم به خدمات 
پیش بینی شده بس��تگی دارد گفت: مراجعه کنندگان 
بخش��ی از خدمات ازجمله دارو، واکس��ن، مکمل های 
غذایی، بخشی از خدمات مادران باردار و نوزادان را رایگان 
دریافت می کنند و درمجموع کل هزینه پرداختی به 5 

درصد کاهش خواهد یافت.
وزیر بهداشت بابیان اینکه بودجه این طرح تأمین شده 
اس��ت ابراز امیدواری کرد تالش مس��ئوالن بهداشت و 
درمان در ارائه خدمات این طرح رضایتمندی مردم را به 

همراه داشته باشد.

سالمت

به شرطی که دندان پزشک از حاملگی بیمار مطلع 
باش��د، خدمات دندان پزش��کی هیچ ضرری برای 
مادر و جنین ندارد. دردی ک��ه مادر از دندان خود 
می کشد، به مراتب ضرر بیشتری دارد. مسئله ای که 
باعث می شود یک دندان پزش��ک از کار روی یک 
مادر باردار خودداری کند یا رغبتی نش��ان ندهد، 
افکار غلطی اس��ت که مردم در ای��ن زمینه دارند. 
بسیاری از زنانی که سقط جنین یا بارداری ناموفق 

داش��ته اند و چند ماه قبل از سقط به دندانپزشک 
مراجعه کرده بودند، با این مستمس��ک که فالن 
آمپول یا درمان دندانپزش��کی باعث افتادن بچه 
ش��ده، از دندانپزش��ک خ��ود ش��کایت کرده اند. 
درصورتی که چنین موضوعی صحیح نیست و این 

شکایت ها نیز به جایی نمی رسد.
مراقبت از دهان و دندان زنان باردار

در زنان حامله، به س��ه دلیل بیماری دندان و لثه 

بیشتر دیده می شود؛
- مصرف بیشتر مواد قندی

- حالت تهوع و اس��تفراغ که باعث اسیدی شدن 
بزاق می شود.

- بی حوصلگی
در دوران حاملگی با توجه ب��ه تغییرات هورمونی 
که در مادر رخ می دهد، تغییراتی در لثه های مادر 
ایجاد می ش��ود که درمجموع باع��ث تورم جزیی 
لثه ها ش��ده و همین امر رعایت بهداشت دهان و 
دندان را مش��کل می کند. همی��ن لثه های متورم 
اگر با عدم رعایت بهداش��ت دهان و دندان همراه 
 باش��د، معموالً خونریزی از لثه را هم��راه خواهد 
داش��ت.مادران باردار توجه داش��ته باشند که در 
طول دوران حاملگی لثه ها به مراقبت بیش��تری 
نیاز دارد. به ویژه دو بار جرم گیری در طول حاملگی 
 ب��ه رعایت این بهداش��ت کمک بس��زایی خواهد

 کرد.
درصورتی که زنان باردار بهداش��ت دهان و دندان 
را به خوبی رعایت کنند، دن��دان و لثه آن ها کمتر 
دچار مش��کل می ش��ود. رعایت نکردن بهداشت 
دهان و دندان می تواند به ایجاد یک غده روی لثه 

منجر شود که گاهی دردناک اس��ت. اما این غده 
خطرناک نیس��ت و تومور حاملگی گفته می شود. 
این تومور معموالً با رعایت بهداشت و بعد از زایمان 
خودبه خود فروکش می کند. ولی در بعضی موارد 
اگر این تومور بزرگ باش��د نیاز به جراحی خواهد 
بود. در صورت مش��اهده این مورد، حتماً به مراکز 
بهداش��تی درمانی مراجعه کنید. زنان باردار باید 
رعایت بهداش��ت دهان و دن��دان را به طور دقیق 
انجام دهند. در ماه های آخ��ر حتی باید ماهانه دو 
بار به مراکز بهداشتی و درمانی، مراجعه و سالمت 
دندان ها وارسی ش��ود. خوش��بختانه این مراکز، 
تسهیالت و خدمات معاینه زنان باردار را در دستور 
کاردارند و در شهرهای دور و نقاط محروم نیز این 

امر انجام می گیرد.
خدمات دندانپزشکی برای مادران باردار

- تزری��ق آمپول بی حس��ی؛ برخ��ی آمپول های 
بی حس��ی حاوی مقداری آدرنالین اس��ت. تزریق 
این نوع بی حس��ی ممکن اس��ت باعث افت فشار 
مادران باردار شود اما نسبت به انواع دیگر بی حسی 
که فاق��د آدرنالین هس��تند، برای م��ادران باردار 
کم خطرتر اس��ت.- رادیوگرافی از م��ادران باردار؛ 
اگر ضرورتی احساس نشود باید از آن پرهیز کرد. 
در عصب کش��ی مادران باردار، تا مرحله ای پیش 
می رویم که نیاز به رادیوگرافی نباش��د. در حدی 
که درد بیمار را ساکت و دندان را پانسمان کنیم، 

 کافی است و بقیه درمان را به بعد از زایمان موکول
 می کنیم.در این مورد مادران باید توجه داش��ته 
باشند که این پانس��مان باید سالم باقی بماند و در 

ص��ورت افتادن 
 ، ن نس��ما پا
هرچن��د دردی 
نداش��ته  ه��م 
باش��د، حتماً به 
ش��ک  نپز ا ند د
خ��ود مراجع��ه 
مج��دداً  و 
دندان خ��ود را 
پانس��مان کنند 
چراک��ه ممکن 
اس��ت دن��دان 

عفونتکند.
رسیدگی 
ب�ه دندان ه�ا 

قبل از اقدام به حاملگی
انج��ام کاره��ای الزم دندانپزش��کی پی��ش از 
اقدام به ب��ارداری، در کاهش مش��کالت دندان و 
دهان در دوران بارداری بس��یار کم��ک می کند. 
خوشبختانه با پیشرفت س��طح فرهنگی جامعه، 
روند مراجعات زوج های جوان جهت رفع مشکالت 
 دندان پی��ش از اقدام ب��ه بارداری، رو ب��ه افزایش

 است.

دندان پزشکی برای مادر و جنین خطری ندارد

 چاپ سه بعدی جان کودک مبتالشیوع میگرن در زنان 3 برابر مردان است
به صرع را نجات داد

یک متخصص مغز و اعصاب با تش��ریح عالئم و انواع س��ردردهای 
میگرنی از شیوع 3 برابری این بیماری در بین زنان نسبت به مردان 

خبر داد.
فرهاد عصارزادگان ، بابیان میگرن به عنوان سردرد نورواسکوالر اظهار 
داشت: میگرن براثر ترکیبی از واکنش عصبی و درگیری عروقی در 
مغز رخ می دهد، درواقع آزاد شدن برخی مواد عصبی موجب می شود 
عروق مغز تحریک و منقبض ش��وند، در این حالت مواد ش��یمیایی 
آزاد می شوند که موجب تحریک اعصاب مغزی به ویژه عصب پنجم 
می شوند و درنهایت پیام درد به مغز برده می شود.وی افزود: تشخیص 
میگرن طبق نظر انجمن بین المللی سردرد بر عهده نورولوژیست ها 
است، شکل کلی آن نیز به این صورت اس��ت که سردرد معموالً در 
خانم های جوان تا 50 س��اله رخ می دهد اگرچه آقایان را نیز درگیر 
می کند، اما سردرد میگرنی در خانم ها نسبت به آقایان 3 به یک است.

این نورولوژیست ادامه داد: معموالً مراجع خانم های جوانی هستند 
که با شکایت مبنی بر سردرد یک طرفه به پزشک مراجعه می کنند 

البته سردرد میگرنی می تواند در حمالت مختلف جابجا شود مثاًل 
امروز سمت راست را درگیر کند و هفته بعد سمت چپ را؛ همچنین 
این نوع سردرد می تواند در طول روزبه تمام سر نیز انتشار پیدا کند 

یا یک طرفه باشد.
این نورولوژیست گفت: سردرد میگرنی معموالً بااحساس ضربان در 
سر است و مراجع علمی می گوید سرم نبض یا احساس کوبش دارد.

 وی ادامه داد: س��ردرد ممکن است با درد چش��م همان سمت نیز 
همراه باش��د و ممکن اس��ت فرد مبتال در حین س��ردرد میگرنی 
 احس��اس دل آش��وب و گاهی نیز تهوع کن��د و با اس��تفراغ حالش

 بهتر شود.
 وی گفت: همچنین برخی نیز موقع سردرد دچار نور و صدا هراسی 
می ش��وند، نور و س��روصدا ممکن اس��ت مبتالیان به سردردهای 
میگرنی را اذیت کند بنابراین آن ها موقع س��ردرد چشم هایشان را 
می بندند و در اتاق تاریک و س��اکتی می خوابند.عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم پزش��کی ش��هید بهش��تی تأکید کرد: ممکن است 

همه عالئم به طور همزم��ان در مبتالیان به س��ردردهای میگرنی 
 وجود نداش��ته باش��د بنابراین تش��خیص بر عهده نورولوژیس��ت

 است.

پزشکان توانستند با چاپ سه بعدی جان کودکی که مبتالبه صرع شدید بود را نجات 
دهند.

 یک کودک 5 ماهه به علت داشتن تشنج و صرع شدید توسط پزشکان، از مرگ نجات 
یافت؛ عالئم شدید اسپاسم و غش این کودک که »گابریل« نام دارد به حدی زیاد بود 
که وی ازنظر جسمی و روانی درخطر بود.گروهی از پزشکان در بیمارستان کودکان 
بوستون یک نیمکره پالستیکی با چاپ سه بعدی برای وی ساختند؛ آن ها یک نیمکره 
مغز را قطع کردند و به جای آن نیمکره با چاپ سه بعدی را قراردادند؛ این عمل جراحی 
به مدت 10 ساعت طول کشید.گابریل در حال حاضر 18 ماهه است و در سالمت کامل 
به سر می برد و هیچ بحرانی تاکنون نداشته است.پروفسور جراح »جولین پوشو« در 
گروه جراحی ارتوپدی بیمارستان و دانشگاه بسانسون گفت: چاپ سه بعدی برای انجام 
 عمل های جراحی بس��یار مفید اس��ت؛ جراحان چینی چند روز پیش برای یک بچه

 12 ساله که مبتالبه سرطان موضعی در مهره گردن بود با چاپ سه بعدی، مهره گردن 
ساختند و حتی محققان در سپتامبر گذشته قادر به چاپ سه بعدی سلول های بنیادی 
جنینی شدند.این امر برای جامعه پزشکی بسیار مهم است و هدف جامعه پزشکی ایجاد 

کامل ارگان های عملکردی انسان است.
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مادران باردار توجه 
داشته باشند که 

در طول دوران 
حاملگی لثه ها به 

مراقبت بیشتری نیاز 
دارد. به ويژه دو بار 
جرم گیری در طول 

حاملگی به رعايت اين 
بهداشت کمک بسزايی 

خواهد کرد



یادداشت

روزنامه فرهنگی، اجتماعی| شماره 1395 |دوشنبه  17  شهریور 1393 | 12 ذی القعده    1435

پخت کیک 320 کیلویی در گلپایگان
به مناسبت سالروز میالد امام هشتم )ع( یکی از شیرینی پزان گلپایگان کیکی به وزن 
320 کیلوگرم پخت.مجری ط��رح پخت این کیک بزرگ اظهار داش��ت: این کیک به 

مناسبت والدت امام رضا)ع( پخته شده و بین مردم توزیع شد 
3

 

معاون فرهنگی جتماعی شهرداری 
گروه 
اصفهان گفت: رگه هایی از معماری جامعه

در تخت فوالد اصفهان هست که در 
جهان بی نظیر محسوب می ش��ود و برخی سنگ قبرها به 
دلیل طراحی های خاص فرهنگ ویژه ای در بطن خود دارد 
که در حال رمزگش��ایی آن ها هستیم.به گزارش خبرنگار 
زاینده رود، علی قاس��م زاده در نشستی به مناسبت هفته 
فرهنگی، هنری و گردش��گری تخت فوالد اصفهان اظهار 
داش��ت: در دوره تحول صنعتی پس از رنسانس شهرهای 
س��نتی تبدیل به ش��هرهای صنعتی ش��دند  و شاخص 
شهرهای صنعتی تعداد کارخانه در شهر، ساختمان های 
مدرن و بلند و آس��مان خراش ها بود که تدریج��اً به نماد 

این گونه شهرها تبدیل شد.
وی افزود: پس از جنگ جهانی دوم نگاه دنیا به شهرسازی 
تغییر کرد و جهانیان متوجه ش��دند آنچ��ه روزی مزیت 
محسوب می ش��د درواقع منبع مس��مومیت شهرها بوده 
است.معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان افزود: 
پس از انقالب صنعتی در سیر تحول شهرها دوره  » شهر 
پاک« راداریم که با نظریه توسعه پایدار ایجاد شد که حرف 
اصلی این نظریه صنعت زدایی از شهرها است.وی ادامه داد:  
این روند پس از جنگ جهانی دوم با انتقال کارخانه جات 
و پادگان های نظامی به خارج شهر آغاز شد و حتی برخی 
کشورها  با ایجاد اش��تیاق به صنعتی شدن در کشورهای 
جهان س��وم به س��مت خارج کردن این صنایع از کشور 

خودشان نیز حرکت کردند.قاس��م زاده تأکید کرد: بر این 
اساس در ادامه جهانیان به سمت وسوی توسعه فضای سبز 
در شهرهای خود و افزایش آرمان زیست محیطی حرکت 
کردند اما اکنون این دوره نیز در حال گذار است.وی بیان 
داشت: امروز نظریه توسعه پایدار نیز در حال منسوخ شدن 
اس��ت و دیدگاه جدیدی تحت عنوان شهرهای فرهنگی 
ش��کل گرفته و این نظریه در توس��عه ش��هرها به عنوان 
نظریه غالب قرارگرفته اس��ت.معاون فرهنگی اجتماعی 
شهرداری اصفهان اضافه کرد: بر این مبنا امروزه حرف اول 
را در ش��هرهای بزرگ جهان آرمانهای فرهنگی  می زند و 
شهری مترقی تر تلقی می شود که تعداد فضاهای فرهنگی 
بیشتری ازجمله خانه سینما، نمایشگاه، موزه، گالری دارند.

وی افزود: حتی در دهه های اخیر این رویکرد فرهنگی از 
زیر سقف گالری ها، موزه ها و فضاهای مسقف بیرون رفته 
و به معابر محل های رفت وآمد عمومی کشیده شده است.

قاسم زاده ابراز داشت: بدین شکل  فرهنگ گفتمان غالب 
در توسعه شهر قرارگرفته که در این گفتمان همه اتفاقات 

شهر پیوست فرهنگی دارند.
اهالی فرهنگ  نقش اصلی پیش�برد شهرهای 

فرهنگی را بر عهده دارند
وی با تکمیل توضیحات خود دراین ارتباط اظهار داشت: در 
دوره انقالب صنعتی نقش اول را در طراحی  توسعه شهری 
تکنوکرات ها و اهل فن ایفا کردند، در دوره شهر پاک نقش 
محوری را طرفداران محیط زیست و  باالخره در دوره انتقال 

از شهر پاک به فرهنگی نقش اصلی به عهده اهالی فرهنگ 
است.معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان، شهر 
فرهنگی  را  مبتنی بر باورها، باف��ت، فرنگ و متن جامعه 
دانس��ت و بیان داش��ت: دنیای غرب نیز دیگ��ر معتقد به 
تک فرهنگی بودن نیس��ت چراکه هر حرف تنها در بافت 
و محیط خود معنا دارد.وی با اشاره به برگزاری هفته های 
فرهنگی در اصفهان بیان داشت: هفته فرهنگی شهرها را 
در معرض تح��والت فرهنگی ق��رار داده و فرهنگ را وارد 
متن جامعه می کند و بر این مبنا پس از هفته فرهنگی در 
میدان امام علی )ع( دومین هفته فرهنگی اصفهان در طی 
شش ماه گذشته در مجموعه فرهنگی مذهبی تخت فوالد 
برگزار می شود.قاسم زاده گفت: در شورای فرهنگ عمومی 
استان سند گردشگری در حال ایجاد است که یکی از که 
یکی از بندهای آن  تعین مس��یرهای گردشگری در شهر 
اصفهان است که مسیر گلستان شهدا و  بر این اساس تخت 
فوالد یکی از مسیرهای تورهای گردشگری قرار می گیرد  
که باید زیرس��اخت های الزم در این زمینه تهیه شود.وی 
اضافه کرد: نکته مهم این است که رگه هایی از معماری در 
تخت فوالد اصفهان هست که در جهان بی نظیر محسوب 
می شود و برخی سنگ قبرها به دلیل طراحی های خاص 
فرهنگ ویژه ای در بطن خود دارد که در حال رمزگشایی 
آن ها هستیم و بر این اساس می توان گفت به غیراز ارزش 
معنوی ارزش های تاریخی و فرهنگی فوق العاده ای در تخت 

فوالد اصفهان دارد.
برگزاری هفته فرهنگی تخت فوالد اصفهان

در ادامه این مراسم منوچهر مهروی پور  با اشاره به برگزاری 
هفته فرهنگی تخت فوالد اصفهان اظهار داشت: هدف از 
برگزاری این هفته فرهنگی معرفی هرچه بهتر مجموعه 

تخت فوالد به عموم مردم از خواص و عوام است.
وی با اش��اره به تاریخچه ای از تخت فوالد اصفهان افزود: 
این مجموعه 75 هکتار اس��ت و چند ه��زار از علما، ادبا و 
صلحا، عرفا، چهره های ش��اخص علمی، ادبی و فرهنگی 
و بیش از 70 نفر از پیامبران الهی در آن مدفون هس��تند 
که زندگینامه آن ها نیز در کت��اب دانش نامه تخت فوالد 
جمع آوری ش��ده اس��ت.مدیر مجموعه تاریخی فرهنگی 
مذهبی تخت فوالد اصفه��ان بابیان اینکه به دلیل انقطاع 
دفن از س��ال 69 تاکن��ون رجوع مردمی ب��ه تخت فوالد 
اصفهان کم بوده است، تأکید کرد: فعالیت های مختلفی 
برای آش��نایی عوام و خواص با تخت فوالد انجام شده که 
آموزش های تخصصی تخت فوالدشناس��ی از این جمله 
اس��ت.وی اضافه کرد:  در دهمی��ن دوره این کالس ها که 
در تیر و مرداد برگزار شد 100درصد رشد شرکت کننده 
داشتیم که از میان آن ها چند نفر به عنوان تورلیدر تخت 
فوالد با ما در آینده همکاری خواهند کرد.مهروی پور تأکید 
کرد: در کنار این فعالیت ها برنامه هایی برای آموزش های 

عمومی نیز داریم و در ماه مبارک رمضان میزبان هیئت های 
مذهبی اصفهان بودیم و روزانه نیز 110 نفر از بسیجیان به 
شکل اردوی یک روزه از این مکان مقدس بازدید می کنند.

وی بابیان اینکه هفته فرهنگی و گردش��گری تخت فوالد 
اصفهان نیز با همین هدف و با حض��ور خادمان رضوی از 
ساعت 18 دیروز آغازشده اس��ت درباره برنامه های هفته 
فرهنگی تخت فوالد گفت: در بخش اول نمایشگاه تخت 
فوالد از جنبه های مختلف وجه تس��میه، علمای مدفون، 
جاذبه های هنری و جذابیت های آرامگاهی معرفی می شود.

مدی��ر مجموعه تاریخ��ی فرهنگی مذهب��ی تخت فوالد 
اصفهان تأکید کرد: تجلیل از هنرمندان مدفون در تخت 
فوالد،  تورهای تخت فوالد گردی شبانه و نمایش فیلم های 
مستند مشاهیر تخت فوالد از دیگر برنامه های این هفته 
فرهنگی اس��ت.وی بابیان اینکه یک��ی از دغدغه های ما 
آموزش مبحث سبک زندگی به دانش آموزان و دانشجویان 
است، بیان داش��ت: غربی ها تبلیغات خود را با استفاده از 
تصاویر درج شده بر لوازم التحریر انجام می دهند به گونه ای 
که باربی بالباس راهبه مس��یحی به عنوان مبلغ مذهبی 

کاتولیک ها یکی از این موارد است .
عرضه اقالم فرهنگی متناسب بافرهنگ ایرانی

مهروی پور ابراز داش��ت: از برخی دوس��تان خواستیم که 
در اقدامی متقابل اقالمی فرهنگ��ی ازجمله لوازم التحریر 

با رویکرد ایرانی اسالمی و مفاخر خودمان عرضه کنند.
وی با اش��اره به اینکه برنامه باغ بازی ویژه کودکان نیز در 
طول این ش��ب ها برگزار اس��ت، گفت: روزهای این هفته 
بانام گروهی از مفاخر تخت فوالد نام گذاری ش��ده است 
که روز اول بانام ش��هدای اصفهان، دوم بانام رحیم ارباب، 
سوم فاضل هنذی، چهارم صاحب روضات، پنجم حسین 
و جواد خوانساری، شش��م مالمحمد کاشانی و روز هفتم 
بانام مال اس��ماعیل خواجویی نام گذاری شده است.مدیر 
مجموعه تاریخی فرهنگی مذهب��ی تخت فوالد اصفهان  
ابراز داش��ت: روز جمعه نیز ویژه برنامه پهلوانی بانام گروه 
پهلوانی با اجرا در زورخانه ها  برگزار می شود ضمن اینکه 
شربت خانه هایی به صورت آزمایشی در این 7 روز فعالیت 
خواهند کرد.وی اضافه کرد: پایگاه اصلی ش��ربت خانه ها 
اصفهان و سمرقند بوده اس��ت که دم نوش و سرد نوش در 
آن ها سرو می شده و اصفهان پایگاه این شربت خامه ها در 
عصر صفوی بوده است.مهروی پور بیان داشت:  به تدریج 
مهاجران تازه مس��لمان از ترکیه قهوه را وارد ایران کردند 
و قهوه خانه جای ش��ربت خانه را گرفت و اکنون به دنبال 
احیای این  شربت خانه ها هس��تیم.وی ادامه داد: از دیگر 
برنامه های این مجموعه برای معرفی بهتر دومین قبرستان 
مقدس شیعیان آموزش های تخصصی تخت فوالد شناسی 
ویژه اصحاب رسانه است که در 10 جلسه با حضور اساتید 

شهر از 5 تا 10 مهرماه  برگزار می شود.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان 

برنامه های هفته فرهنگی در تفرجگاه معنوی اصفهان 

تبلور هنر در معماری تخت فوالد موج می زند

یادداشت

یک میلیون و ۵۰ هزار ایرانی، مزین 
به نام مبارک »رضا« هستند

القاب و کنیه های امام رضا )ع( بیش از 357 هزار بار در پایگاه 
اطالعات جمعیت کش��ور ثبت شده استبر اس��اس آمارهای 
پایگاه اطالعات جمعیت س��ازمان ثبت احوال کش��ور، حدود 
5 و نیم میلیون ایرانی به نام، القاب و کنیه های امام هش��تم 
شیعیان، حضرت علی ابن موسی الرضا )ع( مزین هستند.نام 
نیکو و زیبا ضمن آنکه بر احترام و تکری��م کودک می افزاید، 
نشان دهنده نوع تفکر و عالیق فکری و روحی خانواده هاست 
و آمارهای ثبت احوال نش��ان دهنده ارادت مردم ایران به امام 
هشتم ش��یعیان حضرت امام رضا )ع( است. نام »رضا، القاب، 
کنیه های و اسامی ترکیبی با این نام مبارک«حدود 5 میلیون 

و 500 هزار بار در این پایگاه به ثبت رسیده است. 

همگام بازندگی مدرنیته باید به دنبال 
فرزند آوری  باشیم 

کارشناس امور زنان و خانواده سپاه صاحب الزمان )ع( اصفهان 
گفت: مسئله تحدید نس��ل برای کشور ما یک خطر محسوب 
می ش��ود و با توجه به فرمایش��ات رهبر معظم انقالب در این 

زمینه افزایش جمعیت در جامعه ضروری است.
هاجر مرادی در نخس��تین همایش »راهی به س��وی زندگی 
شادتر« که با همکاری حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان 
و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی گلپایگان با محوریت افزایش 
جمعیت در جمع خواهران بسیجی برگزار شد، بیان کرد: نگاه 
غرب به زندگی انس��ان همراه با رفاه و دوری از فرزندپروری 
است و سعی می کنند این افکار را بین مردم دنیا ترویج دهند.

وی بابیان اینکه ن��گاه ما ب��ه زندگی برگرفت��ه از آموزه های 
اس��المی و دینی باش��د، تصریح کرد: نباید اجازه دهیم افکار 

غربی در زندگی ما رسوخ پیدا کند.

78۰ میلیون بی سواد در جهان است 
17 ش��هریور مصادف با روز جهانی س��وادآموزی اس��ت اما 
هم اکنون در جهان بیش از 780 میلیون نفر بی س��واد وجود 
دارد.گرچه در دنیای امروز معیارهای باسوادی دگرگون شده 
اس��ت و فردی برای آن که باس��واد تلقی ش��ود الج��رم باید 
مهارت های دیگ��ری مانند کار با رایانه و آش��نایی با یک زبان 
خارجی را در چنته داشته باشد اما هنوز با معیارهای قدیمی 
باسواد بودن یعنی خواند و نوشتن بیش از 780 میلیون نفر در 
سطح جهان بی س��وادند. در ایران نیز طبق آمار حدود 15 در 
صد جمعیت ما بی سوادند.75 در صد تعداد بی سوادان جهان 
در ده کشور متمرکزشده اند هند، چین ، پاکستان، بنگالدش، 
نیجریه، اتیوپی، مصر، برزی��ل ، اندونزی و جمهوری کنگو گر 
چه کشور مانند افغانستان با وضعیت اسف بار بی سوادی گوی 

سبقت را از بقیه کشورها ربوده است.
دوسوم از این تعداد بی سواد را زنان تش��کیل می دهند که از 
فرصت های نابرابر اقتصادی و اجتماع��ی در این جوامع رنج 

می برند.

اخبار کوتاه
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روی دیگر بازیگران  طنز اصفهانی در» خون بهاء « 

طی اجالس و جشنواره بین المللی میراث فرهنگی ناملموس

ردیف های موسیقی محلی ایران در نصف جهان نواخته می شود

تهیه کننده تله فیلم خون بهاء گفت: در تله فیلم خون بهاء شاهدبازی جدی و به دوراز 
طنز بازیگران اصفهانی هستیم.

محسن مشتاقی در گفتگو با خبرنگار زاینده رود اظهار داشت: تله فیلم خون بهاء که این 
روزها مراحل تولید خود را سپری می کند یک کار مناسبتی برای ایام محرم است که 
در آن بازیگران معروف اصفهانی که بیشتر بازی های طنز از خود به جا گذاشته بودند، 

این بار به صورت جدی جلوی دوربین رفته اند.

این 9 بازیگر مطرح و به نام اصفهان مهران هادی، سعید یاردوستی، الهام طهموری، 
حسن جبیره، پری کربالیی، مینا فرامرزی، شهریار دخانی، مرتضی کیوان داریان و 

حمید جاللی هستند.
وی کارگردانی این کار را از آن سید میالد بنی طباء، نویسندگی جیران جناب، مدیر 
تولیدی سید امیر رفیعایی و مشاور کارگردان بهروز خلجی و تصویربرداری محمد 

فضیله و صدابرداری فرامرز مختاری دانست.
تله فیلم خون بهاء داس��تان پسر خدام مسجدی بانام سعید اس��ت که پس از مرگ 
پدرش تصمیم به انتقام می گیرد و با وسوسه دوستش پول هایی که در همین مسجد 
برای درمان نامزدش رعنا و توسط خیرین کنار گذاشته شده بود و او این را حق خود 
می دانست ربوده و تمام این وقایع  همزمان با ایام سوگواری امام حسین)ع( رخ داده و 

مهران هادی که نقش سعید را بازی می کند درصدد جبران این خطا است.
وی داس��تان فیلم را تکرار مکررات دانس��ت و افزود: بادید و حس متفاوت داش��تن 
توانسته ایم این کار را از کلیشه بودن خارج و خون بهاء بودن که درواقع انتقام از دیگران 

است را این بار در انتقام گیری از خود بیان کنیم.
وی تأکید ک��رد: بیش��تر کارهای مناس��بتی مرب��وط ب��ه تولیدات س��ینمایی و 
تلویزیون��ی ته��ران بوده اس��ت و کمتر شهرس��تان ها دس��تی در آت��ش تولیدات 
 مناس��بتی داش��ته اند و همین انگیزه ای برای تولید این فیلم برای ش��بکه اصفهان 

شده است.

دبیر اجالس و جشنواره بین المللی میراث فرهنگی ناملموس)ICCN2014(، گفت: 
گروه های موسیقی محلی اقصی نقاط کشور طی اجالس و جشنواره، در اصفهان برنامه 
اجرا خواهند کرد.نشستی به منظور بررسی برنامه های موسیقی اجالس و جشنواره با 
حضورمسعود حسین میرزایی دبیر اجالس و جشنواره،دکتر پیروز ارجمند، مدیر دفتر 
موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، حجت االسالم والمسلمین محمد قطبی، 
مدیر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان ارشاد اسالمی، در محل دفتر 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان برگزار شد.حسین میرزایی در این 
نشست ضمن تبیین برنامه های اجالس و جشنواره بر حضور گروه های برتر موسیقی 

بومی محلی ایران در برنامه های اجالس و جشنواره تأکید کرد.
دکتر ارجمند ضمن ابراز خرسندی از برگزاری اجالس و جشنواره در اصفهان حمایت 
و همکاری دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارش��اد را درزمینه برنامه های موسیقی 
اجالس و جش��نواره اعالم کرد و گفت:  جمهوری اس��المی ایران با دارا بودن ردیف 
موسیقی ایران )1388( و موسیقی سنتی بخشی های خراس��ان )1389( و تعزیه، 
هنرنمایشی مذهبی )1389( در فهرس��ت میراث فرهنگی ناملموس جهان، بخش 

عمده این فهرست را به بخش موسیقی اختصاص داده است.
ارجمند اجرای موسیقی های به ثبت رس��یده از آثار موسیقی را در فهرست میراث 
ناملم��وس در اجالس قابل توج��ه عنوان کرد و گف��ت: طی برنامه ه��ای اجالس و 
جشنواره، الزم است بهترین گروه های موسیقی سنتی در یک تنوع قومی و فرهنگی 
در سالن های سطح شهر به اجرای برنامه ویژه شهروندان و میهمانان خارجی بپردازند. 
ارجمند استفاده از ظرفیت های موسیقی کالس��یک ایرانی را در این برنامه ضروری 
دانس��ت و افزود: نمایشگاه س��ازهای ابداعی همچون س��از فرش، اجرای موسیقی 
آیین های خاص ایران��ی در این برنامه می تواند بخش��ی از هنر موس��یقی و تمدن 

ایران زمین را به نمایش درآورد.

نقاره زنی حرم رضوی، نوایی ماندگار در حوزه میراث معنوی است
مسعود حسین میرزاییدبیر اجالس و جشنواره ضمن تبریک میالد امام رضا )ع( گفت: 
آیین نقاره زنی، آیینی محترم است که نوعی ستایش انسان از خدا را بازگو می کند، که 
این مراسم آیین پسندیده و به یادماندنی، نماد احترام، معرف اعتبار، عظمت و شکوه 
حرم امام رضا )ع( است که از قرن ها پیش در اماکن متبرکه رضوی رواج دارد.وی افزود: 
آیین نقاره زنی حرم امام رضا )ع( در سال 1390 به عنوان آیینی معنوی ارزشمند در 

فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس به ثبت رسیده است.
حسین میرزایی تصریح کرد: رسم نقاره نوازی در آستان قدس رضوی سنت دیرینه 
ایرانی است که مبین این هست که ایرانیان به همان اندازه که دارای ذوق و هنر هستند، 

شور ایمان نیز در همه دوران در وجود آن ها متبلور بوده است.
گفتنی اس��ت کالن ش��هر اصفهان از 16 تا 20 مهرماه، میزبان اجالس و جشنواره 

بین المللی میراث فرهنگی ناملموس  با محوریت شهرداری خواهد بود.



اخبار کوتاهيادداشت

نقش درد در تاروپود نساجی اصفهان
مظفر چلمقانی اظهار ک��رد: باوجوداینکه روزی اصفهان مهد 
نساجی بود اما امروز این صنعت با مشکالت زیادی در استان 

روبه رو است.
وی ادامه داد: مشکل عمده ما در واردات محصوالت خارجی 
اس��ت که س��بب بروز مش��کالت زیادی برای ما شده است، 
برخورد اداره مالیات و دارایی نیز به هیچ عنوان مناسب نیست.

دبیر انجمن نس��اجی اصفهان بیان ک��رد: ارزش افزوده یکی 
از مسائلی است که برای ما مشکل س��از است، امیدواریم این 
مشکل با همکاری مس��ئوالن مربوطه برطرف شود، در حال 
حاضر وعده ها تنها در حد حرف است و خبری از عمل نیست.

وی در پاسخ به این س��ؤال که کم آبی چه تأثیری بر نساجی 
استان داش��ته اس��ت، عنوان کرد: کارخانه هایی که درزمینه 
چاپ و تکثیر فعالیت می کنند و به ویژه در شهرس��تان هایی 
چون نجف آباد با مش��کالتی روبه رو هس��تند ک��ه می طلبد 

مسئوالن در این امر یاریگر صنعت نساجی باشند.
چلمقانی تأکید کرد: اگر شرایط صنعت نساجی این گونه پیش 
برود اوضاع هرروز بدتر خواهد شد و صنعت نساجی به سمت 

نابودی حرکت خواهد کرد.
وی یادآور شد: نیاز است به تولید داخلی توجه بیشتری شود 
تا وضعیت تولیدکنندگان داخلی بهبود یابد، در صورت توجه 
به صنعت نس��اجی این صنعت می توان��د قدم های زیادی در 

راستای کمک به اقتصاد کشور بردارد.

 پلت فرم اتومبیل های برقی
 و هیبريدی رونمايی می شود

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور خودرو از دستور 
وزیر به خودروسازان برای توسعه محصوالت تولیدی خبرداد 
و گفت: خودروسازها باید صاحب پلت فرم های جدید شوند و 
بر این اساس، پلت فرم خودروهای برقی و هیبریدی به زودی 

رونمایی می شود.
بی��وک علیمرادل��و گف��ت: وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
چند راهبرد اصل��ی را برای خودروس��ازان مش��خص کرده 
است که بر اس��اس آن، افزایش تیراژ تولید، توسعه صادرات، 
توس��عه محصول و افزایش کیفی��ت به عن��وان 4 راهبرد به 
خودروس��ازان ابالغ ش��ده است.مش��اور وزیر صنعت، معدن 
و تجارت در ام��ور خ��ودرو افزود: ای��ن راهبرده��ا در قالب 
دستورالعمل به خودروس��ازان ابالغ شده اس��ت و وزارتخانه 
نیز م��دام اجرایی ش��دن آن را پیگیری می کند و مش��کالت 
مختلف را نیز با خودروس��ازان حل خواهد ک��رد.وی تصریح 
کرد: کیفیت خ��ودرو و عملکرد خودروس��ازان هن��وز برای 
وزارت صنعت، معدن و تجارت قانع کننده نیست و اشکاالت 
به صورت مداوم در جلس��ات ش��ورای سیاس��تگذای خودرو 
که هر هفته برگزار می ش��ود، موردبررس��ی ق��رار می گیرد.

ب��ه گفت��ه علیمرادل��و، خودروس��ازان نیز به ص��ورت مرتب 
در ای��ن جلس��ات گزارش های��ی را اعالم می کنن��د و بخش 
خودرو نی��ز پیگیر اجرایی ش��دن این راهبردها اس��ت؛ البته 
 کیفیت به صورت یک ش��به اصالح نمی ش��ود و کار زیادی ر

ا می طلبد.

گام ها ی خوب فوالد در اجرای 
اقتصاد مقاومتی 

رئیس س��ازمان بس��یج س��ازندگی اصفهان گفت: فوالد مبارکه 
اصفهان به عنوان بزرگ ترین فوالدساز کشور با دست یابی به دانش 
فنی و ساخت تجهیزات و همچنین بومی سازی بخش عمده ای از 
اقالم خود، گام های خوب��ی درراه اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی 
برداشته است. سید حسین انوری در جمع کارکنان و بسیجیان 
فوالد مبارکه، به تبیین منویات و راهکارهای ارائه ش��ده از سوی 
مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی پرداخت و اظهار کرد: 
باید این تالش ها تا دست یابی کامل به فن آوری ساخت کارخانه ها 
فوالدسازی در کش��ور ادامه یابد.رئیس سازمان بسیج سازندگی 
استان اصفهان درباره آثار تهاجم اقتصادی بر جوامع گفت: تهاجم 
اقتصادی در بسیاری از مواقع بس��یار خطرناک بوده، و می تواند 
در ذهن های عمومی تأثیر بیشتری نس��بت به سایر تهاجمات و 
تحریم ه��ا بگذارد.انوری بابیان دیدگاه ه��ای مقام معظم رهبری 
نس��بت به اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: ایش��ان همواره تأکید 
فرموده اند، 4 الزام برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی از دیگر الزامات 
مهم تر بوده و مردم گرایی و مردمی اقتصاد کشور، پرهیز از اسراف 
و ایجاد تع��ادل در مصرف، کاهش وابس��تگی اقتصادی بر نفت و 
کارآفرینی از دیگر این الزامات اس��ت.وی خاطرنشان کرد: اگر ما 
بخواهیم به این الزامات دست یابیم، بنا بر توصیه های مقام معظم 
رهبری باید تعمیق فرهنگ کار، مردم��ی کردن اقتصاد از طریق 
تکیه بر مردم، مدیریت اصالح و الگوی مصرف، استفاده حداکثری 
از همه ظرفیت های دولتی مدیریت در دست منابع انرژی، توجه 
به اقتصاد دانش و استفاده حداکثری از زمان و سرعت بخشیدن و 

پیشبرد طرح ها را به طورجدی و سریع در دستور کار قرار دهیم.

بهره برداری از مخزن پیش ساخته 
500مترمکعب

با حضور فرماندار ،ش��هردار و دیگر مس��ئوالن محلی سمیرم فاز دوم 
آبرسانی به ش��هر ونک مورد بهره برداری قرار گرفت.معاون مهندسی 
و توسعه آبفای استان اصفهان گفت:برای اولین بار در استان اصفهان 
به منظور آبرسانی به شهر ونک از مخزن پیش ساخته 500متر مکعب 
استفاده شد این منبع ازجنس زیلکونیوم)آلیاژ روی و آلومینیم( است 
که ساخت کشور استرالیا می باشد.بیشه به ویژگی های مخزن پیش 
ساخته پرداخت و اعالم کرد: نصب و راه اندازی این مخزن حدود یک 
هفته زمان برد در حالی که س��اخت یک منبع بتن��ی چندین ماه به 
طول می انجامد،همچنین نگهداری آب در این نوع مخازن بر کیفیت 
مطلوب آب بسیار تاثیر گذار است ضمن آنکه مخازن پیش ساخته قابل 
جابجایی هستند.وی به اجرای پروژه آبرسانی به شهر ونک اشاره کرد و 
اظهار داشت:پروژه آبرسانی به شهر ونک با اجرای 1700 متر خط انتقال 
با اعتباری بیش از یک میلیارد و دویست میلیون ریال انجام گرفت که در 
آن لوله هایی به قطر150و200میلی متر از جنس آزبست به کار رفته 
است.معاون مهندسی و توسعه آبفای استان اصفهان به احداث ایستگاه 
پمپاژ آب پرداخت و تصریح نمود:در این پروژه یک ایستگاه پمپاژ احداث 
و تجهیزات و لوازم الزم نیز نصب گردید که با تخصیص اعتباری بالغ بر 

هشتصد میلیون ریال صورت گرفت.

4
مشکالت صنعت سنگ همچنان پابرجاست

رضا احمدی رئیس انجمن صنفی کارفرمایان س��نگبری اس��تان اصفهان گفت: مسئوالن برای حل 
مشکالت صنعت سنگ قول هایی دادند اما این قول ها عملی نش��د و مشکالت صنعت سنگ استان 
همچنان وجود دارد. صنعت گران در بخش مالیات نیازمند حمایت هستند همچنین با نبود ساخت وساز 

با کسادی کار مواجه اند.
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عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای اس��المی بر لزوم 
بررسی نحوه واگذاری سهام عدالت در یک جلسه غیرعلنی 

تأکید کرد.
روبرت بگلریان اظهار داشت: موضوع نحوه بررسی واگذاری 
سهام عدالت باید در یک جلسه غیرعلنی موردبررسی قرار 

گیرد تا زوایای تاریک آن برای نمایندگان روشن شود.
وی اظهار کرد: ش��اید پس از ارائه این گزارش الزم باشد تا 
مجلس شورای اس��المی طرح تحقیق و تفحص از گذشته 
س��هام عدالت و تعیین راهبردهای آینده این س��هام را در 

دستور کار خود قرار دهد.
نماینده مردم ارامنه جنوب کشور در مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: برگه های موجود س��هام عدالت که در دست 
مردم است برای آن ها توقع ایجاد کرده و بخشی از مردم از 
این برگه ها سود هم دریافت کرده اند و نمی توان به صورت آنی 

گفت این سهام فاقد اعتبار است.
بگلریان ضمن درخواست از رئیس سازمان خصوصی سازی 
مبنی بر ارائ��ه گزارش در ای��ن زمینه خاطرنش��ان کرد: با 
عملیاتی شدن دو طرح حمایت از تولید و تنظیم بخشی از 
مقررات مالی درست می توان بودجه سال آینده را شفاف تر 

کرد.
نماینده م��ردم ارامنه جنوب کش��ور ادام��ه داد: دولت اگر 
تصمیم دارد با تنظی��م بودجه انبس��اطی تکالیفی را برای 

بانک ها و نهادهای مختلف ایجاد کند، مشکالت زیادی ایجاد 
می شود که باید بودجه سال های آینده ایران بر روی تأمین 
هزینه های جاری کشور تمرکز کند و حدومرز مشخصی نیز 

از هزینه های عمرانی دولت ارائه شود.
وی ضمن تأکید بر لزوم اصالح س��اختاری در مسائل مالی 
افزود: با حذف احکام دائمی در بودجه مقدمات خوبی برای 
بودجه ریزی سال های آینده فراهم می شود و ساختار بودجه 

عملیاتی فراهم می شود.
پیش ازای��ن رئی��س س��ازمان خصوصی س��ازی عن��وان 
کرده بود برگه های س��هام عدالت فعاًل فاقد اعتبار اس��ت 
و در س��هام عدال��ت برخ��ی از ش��رکت ها قیمت گ��ذاری 
 ش��ده که اصاًل وجود خارج��ی ندارند و یا هنوز تأس��یس

 نشده اند.

اسفندیار گراوند مدیر شعب بانک سپه استان اصفهان گفت: بانک 
سپه در استان اصفهان در سال گذشته برای رونق تولید و توسعه 
همه جانبه استان 16 هزار میلیارد ریال تسهیالت به بخش های 

مختلف اقتصادی پرداخت نموده است.
وی با اشاره به قدمت 90 س��اله این بانک در کش��ور گفت: هم 
اکنون بانک سپه در استان اصفهان با بهره گیری از 156 شعبه و 
4 باجه بانکی و 206 دستگاه خودپرداز و بیش از 10هزار دستگاه 
کارتخوان زمینه را برای ارایه خدمات متنوع بانکی به هم استانی 
های عزیز فراهم کرده است.مدیر شعب بانک سپه منطقه اصفهان 
با اشاره به اشتغال نزدیک به هزار و پانصد نفر نیروی انسانی در این 
بانک گفت: منابع انسانی یکی از بزرگترین سرمایه های بنگاه های 
اقتصادی است که بانک سپه با بهره گیری از کارکنانی تحصیل 
کرده و مجرب توانسته در نظرس��نجی های صورت گرفته رتبه 
خوبی در بخش تکریم ارباب رجوع کس��ب نماید. وی در ادامه با 
ارایه گزارش��ی از فعالیت های این بانک در استان اصفهان گفت: 
یکی از مهمترین اهداف عالی بانک س��په حمایت از بخش های 
اقتصادی استان در راستای توسعه و شکوفایی اقتصادی کشور 
است که این مدیریت توانسته در سال گذشته تسهیالت خوبی 
را در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن ، بازرگانی و خدمات، 
مسکن و ساختمان و صادرات پرداخت نماید.گراوند افزود: بانک 
سپه استان اصفهان طی سال گذشته حدود 16 هزار میلیارد ریال 
به بخش های مختلف اقتصادی تسهیالت پرداخت کرده که بیش 

از 723 میلیارد ریال در بخش کشاورزی، 8655 میلیارد ریال در 
بخش صنعت و معدن، 5800 میلیارد ریال در بخش بازرگانی و 
خدمات، 753 میلیارد ریال در بخش مسکن و ساختمان و بیش از 
10 میلیارد ریال در بخش صادرات را شامل می شود. وی در ادامه 
با اشاره به ارایه تسهیالت صندوق توسعه ملی در سه بخش صنعت 
و معدن، کشاورزی و اشتغالزایی گفت: در بخش صنعت و معدن 
امسال شاهد رشد 55 درصدی پرداخت تسهیالت نسبت به مدت 
مشابه سال قبل بوده ایم که در مجموع تاکنون بالغ بر 302 میلیارد 
ریال در بخش صنعت و معدن تسهیالت پرداخت شده است.وی 
همچنین با اشاره به رشد 38 درصدی اعطای تسهیالت صندوق 
توسعه ملی در بخش کشاورزی گفت: تاکنون بیش از 116 میلیارد 

ریال تسهیالت در بخش کشاورزی پرداخت شده است.

مدير شعب بانک سپه استان اصفهان:

حمايت بانک سپه از کشاورزان 
عضو کمیسیون انرژی مجلس:

وضعیت سهام عدالت نیازمند بررسی بیشتر است

بانک مرکزی، متوس��ط قیمت خرده فروش��ی برخی از 
مواد خوراکی در تهران هفته منتهی به هفتم شهریورماه 
جاری را اعالم کرد که بر اساس آن، در هفته موردبررسی 
 قیمت 6 قلم کاال افزای��ش و 2 قل��م کاال کاهش یافته و 
3 قلم کاال نیز ثابت باقی مانده است.نرخ تخم مرغ، حبوب، 
سبزی های تازه، گوشت مرغ، قند و شکر و چای در هفته 
موردبررس��ی افزایش وب ه��ای میوه های ت��ازه و روغن 
کاهش و نرخ لبنیات یافت و برنج و گوش��ت قرمز بدون 

تغییر ماند.
 لبنیات و تخم مرغ

در هفته م��ورد گزارش در گ��روه لبنی��ات قیمت تمام 
اقالم این گروه نس��بت ب��ه هفته قبل ب��دون تغییر بود. 
 بهای تخم مرغ معادل 7 درصد افزایش داشت و شانه ای

 88 هزارتا 110 هزار ریال فروش می رفت.
برنج و حبوب

در این هفته در گ��روه برنج، قیمت داخ��ل درجه یک و 
درجه دو ثابت بود. در گروه حبوب، به��ای نخود معادل 
0.3 درصد، لوبیا سفید 0.6 درصد و لوبیا قرمز 0.1 درصد 
کاهش ولی قیمت بقیه اقالم این گ��روه بین 0.7 تا 1.2 

درصد افزایش یافت.
میوه ها و سبزی های تازه

در هفته موردبررس��ی، در میدان ها زیر نظر ش��هرداری 
انجیر عرضه کمی داشت ولی س��ایر اقالم میوه و سبزی 

تازه که تعدادی از آن ها ازنظر کیفی در مقایس��ه با سایر 
میوه فروش��ی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب س��ازمان 
میدان ها میوه و تره بار عرضه می شد.میوه فروش��ی های 
س��طح ش��هر اقالم میوه و س��بزی های ت��ازه را عرضه 
می کردند که در گروه میوه ه��ای تازه بهای گالبی بدون 
تغییر بود. قیمت آلو معادل 1.4 درصد، انگور 1.5 درصد، 

طالبی 2.3 درصد و خربزه 
1.8 درص��د افزایش ولی 

بهای سایر اقالم این گروه بین 1.4 تا 17.6 درصد کاهش 
یافت.

در گروه س��بزی های تازه قیمت سبزی های برگی ثابت 
بود. بهای خیار مع��ادل 0.7 درصد، س��یب زمینی 4.9 

درصد و پیاز 3.1 درصد کاهش ولی قیمت سایر اقالم این 
گروه بین 0.8 تا 8.7 درصد افزایش یافت.

 گوشت قرمز و گوشت مرغ
در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند و گوشت تازه 
گاو و گوساله بدون تغییر بود. قیمت گوشت مرغ معادل 

0.2 درصد افزایش یافت.
 قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته بهای قن��د و روغن نباتی جام��د ثابت بود. 
قیمت شکر معادل 0.2 درصد و چای خارجی 3.2 درصد 
افزایش ولی بهای روغن نبات��ی مایع 0.1 درصد کاهش 
داشت.قیمت لبنیات، برنج و روغن نباتی نسبت به هفته 
مش��ابه ماه قبل ثابت ماند ولی قیم��ت تخم مرغ 20.7 
درصد افزایش نشان می دهد. قیمت برنج ثابت و قیمت 
حبوب 0.7 درصد، س��بزی های تازه 6.9 درصد، گوشت 
قرمز 0.4 درصد و چای نیز 3.2 درص��د افزایش قیمت 
نش��ان می دهد.میوه های تازه 19.2 درصد، گوشت مرغ 
5.5 درصد و قند و ش��کر نیز 0.1 درص��د کاهش قیمت 
یافته است. لبنیات نسبت به مدت مشابه سال قبل 22.1 
درصد، تخم مرغ 9.3 درصد، میوه های تازه 19.7 درصد، 
س��بزی های تازه 17.5 درصد، گوشت قرمز 6.4 درصد، 
گوش��ت مرغ 3.2 درصد، قند و ش��کر 8.3 درصد، چای 
 8.8 درصد و روغن نباتی نی��ز 3.8 درصد افزایش قیمت 

داشته است.

بانک مرکزی اعالم کرد:

افزايش نرخ 6 قلم کاالی خوراکی و افت دو کاالی ديگر

وزیر نیرو گفت: واردات آب از س��ایر کشورها در 
حال مطالعه بوده و یکی از گزینه های جدی برای 
تأمی��ن آب در معاونت آب و آبف��ای وزارت نیرو، 

استفاده از آب های ژرف است.
حمید چیت چیان با اعالم اینکه موضوع انتقال آب 
دریا و واردات آب از سایر کشورها در حال مطالعه 
اس��ت گفت: با ابالغ مصوبه ه��ای چهاردهمین 
نشس��ت ش��ورای عالی آب، زمینه های مناسبی 
برای اصالح و بازس��ازی ش��بکه های توزیع آب 

فراهم می شود.
بحران آب را جدی بگیريم

تهران، اصفهان و کرمان به بخ��ش مراقبت ویژه 
می روند!

قائم مقام وزیر نیرو با تأکید بر این که امیدواریم در 
ادامه سال در ش��هرها با تنش آبی مواجه نشویم، 
گفت: ته��ران، اصفهان و کرم��ان در پاییز نیاز به 
مراقبت ویژه دارند و درصورتی که مصرف کاهش 
پی��دا نکند، آب ورودی س��دها پاس��خگوی نیاز 

نخواهد بود.
 س��تار محمودی تصریح کرد: مص��ارف آب باید 
توسط مردم کنترل شود، همان گونه که تابستان 

را با مدیریت مصرف توس��ط مردم پش��ت س��ر 
گذاش��تیم؛ بخش های آب و فاضالب که متولی 
هس��تند نیز باید اقدام��ات الزم را انج��ام دهند.

قائم مق��ام وزیر نیرو ب��ا تأکید بر اینک��ه در طول 
تابس��تان ذخایر آبی مان عمدتاً مصرف می شود، 
گفت: ب��ا توجه به حج��م کم ن��زوالت در پاییز و 
عدم تغییر چش��مگیر مصرف در کالن شهرها با 

تغییر فصل باید برنامه ریزی داشته باشیم.
محمودی با تأکی��د بر این که در طول تابس��تان 
باوجوداینکه 12 کالن شهر با جمعیت 23 میلیون 
نفری در تالش آبی قرار داشتند، گفت: برنامه ریزی 
فشرده انجام دادیم و تابستان را به خوبی مدیریت 

کردیم.
طرح تفکیک آب بهداش�تی و ش�رب 

جدی است
قائم مقام وزیر نیرو بابیان اینکه امسال 517 شهر 
که 12 مورد آن کالن شهر بودند، در وضعیت تنش 
آبی قرار داشتند که با پایش مداوم آب، تابستان را 

بدون قطعی برنامه ریزی شده آب سپری کردیم.
س��تار محمودی بابیان اینکه شیوه های مصرف 
آب در کش��ور باید دگرگون ش��ود گفت: امسال 

به دلیل خشکسالی، حدود 517 شهر در شرایط 
سربه س��ر تولید قرار داش��تند که ازاین بین 12 
کالن ش��هر با جمعیت ح��دود 23 میلی��ون نفر 
 ب��ا س��طوح متف��اوت در ش��رایط تن��ش آب��ی

 بودند.
وی بیان داش��ت: در این ش��هرها پای��ش مداوم 
آب انجام گرف��ت و وضعیت منابع موجود، میزان 
مصرف و اقدامات الزم ب��رای مدیریت مصرف و 
کاهش هدر رفت آب انجام گرفت و خوشبختانه با 
اقدام مؤثر شرکت ها، تابستان را بدون قطعی آب 

برنامه ریزی شده سپری کردیم.
قائم مقام وزی��ر نیرو اظهار داش��ت: ب��ا توجه به 
ش��رایط موج��ود، ش��یوه های مص��رف آب در 
کش��ور بای��د دگرگ��ون ش��ود و بخش��ی از این 
 دگرگونی در حیط��ه عمل متولی��ان بخش آب

 است.
محمودی با اشاره به ش��رایط کم آبی در کشور و 
لزوم برنامه ریزی بلندمدت برای تأمین پایدار آب 
تصریح کرد: پتانسیل میانگین سرانه آب در کشور 
ما حدود 1400 تا 1500 مترمکعب به ازای هر نفر 
در سال است، اما این رقم در کالن شهری همچون 
تهران حدود 300 مترمکعب اس��ت؛ این شرایط 
نگاه بلندمدت و مطمئنی را ب��رای تأمین آب در 

کشور طلب می کند.
وی با اش��اره به اینکه طرح تفکیک آب بهداشتی 
و آب ش��رب ادام��ه داد: این طرح نی��ز در همین 
راستا اجرایی خواهد ش��د و برای انجام آن افزون 
بر تأمین امکانات و بستر فنی، باید فرهنگ سازی 
الزم برای استفاده از آب های بسته بندی در بین 

مردم انجام شود.
قائم مقام وزیر نیرو از ض��رورت مدیریت مصرف 
و تقاض��ا در بخش آب س��خن گفت و اف��زود: در 
ای��ن زمینه بایس��تی س��رمایه گذاری الزم برای 
استفاده از روش ها و تجهیزاتی که مصرف کننده 
را به استفاده حداقلی از آب تش��ویق کند، انجام 
گیرد. چراکه هم اکنون حتی اگر مردم بخواهند 
مصرف خود را کاهش دهند، بسیاری از تجهیزات 
 مورداس��تفاده آن ها اجازه این کار را به مشترک

 نخواهد داد.

آغاز مطالعات واردات آب از خارج

طرح تفکیک آب بهداشتی و شرب جدی است

گزینه انتقال آب دریا به فالت تشنه مرکز ایران
رئیس اداره شعب بانک توسعه تعاون

 سرمايه گذاری ناچیز 
در بخش تعاون

گروه اقتصاد : رئیس اداره ش��عب بانک توس��عه تعاون اس��تان اصفهان در 
نشستی با خبرنگاران که به مناسبت بزرگداشت هفته تعاون برگزار شد بابیان 
اینکه با فروپاشی اقتصاد سوسیالیستی در روسیه اقتصاد سرمایه گذاری در 
بیشتر نقاط جهان نیز فروپاش��ید، گفت: با فروپاشی این نوع اقتصاد، اقتصاد 
مردم محور و تعاونی ش��کل گرفت.محمد شیخ حسینی با اش��اره برخی از 
چالش های پیش روی اقتصاد مردم محور و تعاونی در کشور و به ویژه در استان 
اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: ازآنجایی که تعاونی یکی از سه محور توسعه 
اقتصادی کشور است اما هنوز مسئوالن امر اهتمام ویژه به این موضوع ندارند.

وی بابیان اینکه اقتصاد در کش��ور ایران هنوز رنگ و بوی دولتی دارد و هنوز 
با اقتصاد بخش خصوصی و مردم محور فاصل��ه دارد، ادامه داد: ازآنجایی که 
فرهنگ س��ازی در این بخش صورت نگرفته است س��رمایه گذاری در بخش 
تعاون ناچیز است. رئیس اداره شعب بانک توسعه تعاون استان اصفهان تکیه بر 
فرهنگ اصیل ایرانی اسالمی و ارائه آموزش های پایه ای را ازجمله راهکارهای 
برون رفت از وضعیت فعلی تعاونی ها در کش��ور دانست و ادامه داد: راه اندازی 
تعاونی های دانش بنیان و اجرای کامل بند " ب" سیاست کامل اصل 44 قانون 
اساسی نیز می تواند از دیگر راهکارهای برون رفت از این شرایط باشد.وی بابیان 
اینکه بانک توسعه تعاون بانک تخصصی و حامی از تعاونی ها و اتحادیه ها است، 
اظهار داشت: این بانک با توجه به سیاست های اصل 44 قانون اساسی بخش 
تعاون سهم 25 درصدی از اقتصاد پویا را دارد.شیخ حسینی با اعالم اینکه بانک 
توسعه تعاون تنها بانک دولتی است که به بخش غیر ولتی با اولویت تعاونی ها 
تسهیالت اعتباری اعطا می کند و افزود: توجه به تعاون باید در دستور کار و 
سرلوحه مسئوالن نظام تمام دس��تگاه های اجرایی قرار گیرد.وی در ادامه با 
اشاره به برخی از دستاوردهای بانک توس��عه تعاون در استان اصفهان بیان 
داشت: عملکرد بانک توسعه تعاون در شاخص های ارزیابی رتبه اول کشوری 
را به دست آورده است.رئیس شعب بانک توسعه تعاون در استان اصفهان با 
اشاره به برخی از برنامه های بزرگداشت هفته تعاون در استان اصفهان اظهار 
داشت: تقدیر از 38 اتحادیه و شرکت تعاونی، برگزاری نخستین المپیاد ورزشی 
کارکنان بانک توسعه تعاون کش��ور ازجمله این برنامه ها است.وی ادامه داد: 
28 شعبه و پنج باجه به منظور انواع خدمات بانکی و اعتباری به تعاون گران و 
تالشگران عرصه اقتصاد تعاونی، بخش خصوصی و آحاد مردم در بخش های 
مختلف اقتصادی )صنعت، معدن، کش��اورزی، مسکن، خدمات و بازرگانی( 
فعالیت می کنند.وی در ادامه با اشاره به مقایسه منابع بانک توسعه تعاون در 
استان اصفهان طی دو سال گذشته پرداخت و افزود: منابع شعب بانک توسعه 
تعاون استان اصفهان در سال 91 نسبت به س��ال 90 به میزان 30 درصد در 
سال 92 منتهی به هفته تعاون نسبت به سال 91 به میزان 65 درصد و در سال 
93 نسبت به سال گذشته به میزان 88 درصد رشد یافته است.شیخ حسینی 
بابیان اینکه بانک توس��عه تعاون در اس��تان اصفهان به بخش های مختلف 
تسهیالت موردنیاز را ارائه کرده است، ادامه داد: بانک توسعه تعاون در پرداخت 
تسهیالت در سال جاری در برخی از بخش ها مانند صنعت و معدن، کشاورزی، 
مسکن و خدمات نسبت به دو سال گذشته از رشد قابل مالحظه ای داشته است.

در اين هفته بهای 
قند و روغن نباتی 

جامد ثابت بود. 
قیمت شکر معادل 

0.2 درصد و چای 
خارجی 3.2 درصد 

افزايش ولی بهای 
روغن نباتی مايع 
0.1 درصد کاهش 

داشت



یادداشت

مجموعه ای از آثار نقاش��ی " نرگس واهب " از 19 لغایت 25 ش��هریورماه در مجموعه 
فرهنگی فرشچیان برگزار خواهد شد.این هنرمند گفت: بخشی از آثار موجود در این 
نمایشگاه شامل نقاشی رنگ و روغن بر روی چوب است که بر اساس موضوع طبیعت و 

در ابعاد 20 در 35 طراحی شده اند.
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» پای رفتن ندارم ولی قدم هایم استوار است « در فرشچیان
هفتیادداشت

مرور ۱۰ فیلم کوتاه کشور »چک« در 
بیست و هشتمین جشنواره کودک

 10 فیل��م کوت��اه از کش��ور چک دریک��ی از بخش ه��ای ویژه 
بیست و هشتمین دوره جش��نواره کودک در حوزه بین الملل 
نمایش داده می شود.یکی از بخش های ویژه بیست و هشتمین 
دوره جشنواره کودک در حوزه بین الملل، نمایش فیلم های کوتاه 
از کشور چک است. هدف از نمایش این فیلم ها که عموماً در 10 
س��ال اخیر تولیدش��ده اند، ارزیابی و معرفی آثار برتر سینمای 
کودک و نوجوان در عرصه بین المللی و ایجاد بس��تر ش��ناخت 
بیشتر مؤلفه های ذاتی سینمای کودک و نوجوان در حوزه فرم 
و محتوا و همچنین کمک به ارتقای سطح دانش و مهارت های 
سینمایی در نظر گرفته ش��ده اس��ت.بنابراین گزارش، امسال 
فیلم های زیر از کش��ور چک در این بخش به نمایش درخواهد 
آمد:1- جادوگران چطور پرواز می کنند؟ ساخته سارکا واچووا، 
2-کلبه ای کوچک بر روی تپه ساخته س��ارکا واچووا، 3- موی 
فری نه! س��اخته ورونیکا جلینکووا، 4-بازرس سیبیلو ساخته 
جوزف المکا، 5-جیرکا و موش های سفید ساخته کارل جاناک، 
6- میسی زنبوره س��اخته جاکوب زیچ، 7-بانوی سفیدپوش، 
پرس��تار بچه ها س��اخته پتر فریدل، 8-آلوای مخترع ساخته 
لودک بارتا، 9- کوچک ترین فیل دنیا ساخته لبورن پیکسا، 10- 
خرگوشی به نام ویولو ساخته دیوید سوکوپ.بیست و هشتمین 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان از 11 تا 14 

مهرماه سال جاری در شهر اصفهان برگزار می شود.

 ۲۱ شهریوررایگان به
  سینمابروید

    پس از رایگان ش��دن س��ینماها در روز 10 بهمن ماه و استقبال 
 ش��دید مردم از این ط��رح؛ متولی��ان س��ینمایی در اقدامی دیگر 
21 شهریور روز ملی سینما را نیز روز رایگان سینما عالم کرده اند. 
مس��وول اجرای طرح »سینما س��الم« ضمن اعالم اینکه سازمان 
سینمایی با اجرای دوباره این طرح در روز ملی سینما موافق است، 
گفت: اما در این باره صاحبان سینما و فیلم ها هم باید موافقت خود 
را اعالم کنن��د. حبیب ایل بیگی ادام��ه داد: در چند روز گذش��ته 
این موضوع در س��ازمان س��ینمایی بحث و بررس��ی  قرار گرفت و 
همان طور که آقای ایوبی )رئیس سازمان سینمایی( سال گذشته 
گفت  هر سال در 10 بهمن و 21 ش��هریور طرح سینما سالم اجرا 
شود، امسال هم با اجرای آن موافق اس��ت. او اضافه کرد: بر اساس 
برنامه ای که سال گذشته اجرا شد، بررسی آماری صورت گرفته و 
موضوع در شورای صنفی نمایش و در یکی دو جلسه  با حضور صنوف 
مختلف مانند سینماداران، تهیه کنندگان و پخش کنندگان و همه 
کسانی که در اکران نقش دارند، نظرخواهی و گفت وگو شده است. 
مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران با تأکید بر اینکه در صورت 
موافقت صنوف، سازمان س��ینمایی عالقه مند است که این برنامه 
اجرا شود، گفت: در تاریخ 10 بهمن سال گذشته هم سینماداران 
و پخش کنندگان موافق اج��رای طرح بودند اما پ��س از برگزاری 

نقطه نظراتی داشتند که بخشی از آن ها قابل بررسی است.

سرپرست گروه تئاتر نقش هنر 
با اش��اره به اجرای نمایش��نامه 
"صب��را" در تاالر هن��ر اصفهان 
گفت: ای��ن نمایش ب��ا زاویه ای 
متفاوت به گوشه هایی از وقایع 
دف��اع مق��دس در خانواده های 
جنگ زده نگاه می کند.مرتضی 
علی اکب��ری اف��زود: نمای��ش 
)صبرا( ش��رح حال یک خانواده 
در یک روستا از توابع خرمشهر 
اس��ت که پدر خان��واده در دفاع 
مق��دس ش��هید ش��ده و ای��ن 
نمایش ب��ا زاوی��ه ای متفاوت به 
گوشه هایی از وقایع دفاع مقدس 
در خانواده ه��ای جن��گ زده 
نگاه می کن��د و از طرفی ارادت 
خ��اص ش��یعیان ب��ه حضرت 
ثامن الحج��ج )ع( را نش��ان 
 می دهد.وی بابیان اینکه نمایش 
» صبرا« به موضوعات اجتماعی 

و مذهب��ی اس��ت، اف��زود: در 
طول نمای��ش یک رس��م غلط 
طایف��ه ای گ��ره ای در کار این 
خان��واده می اندازد.سرپرس��ت 
گروه تئاتر نقش هن��ر در ادامه 
با اش��اره به اینکه نویسنده این 
متن س��اغر لطفی نژاد است که 
حسن وحید دس��تجردی آن را 
کارگردانی کرده اس��ت، گفت: 
نمایش��نامه صبرا دارای عنوان 
دوم در جش��نواره بین الملل��ی 
نمایشنامه نویس��ی رض��وی در 
سال 1391 اس��ت که اولین بار 
توس��ط گروه تئات��ر نقش هنر 
اصفهان ب��ه روی صحنه خواهد 
رفت.وی تصریح کرد: این نمایش 
از" 16 الی 21 شهریور هر شب 
ساعت 19 در تاالر هنر اصفهان 
واقع در میدان الله به روی صحنه 

خواهد رفت.

م��ن«  »دخت��ر  مجموع��ه 
مهارت ه��ای اجتماع��ی را در 
قالب قصه، انیمیشن و نمایش 
به دخترانی ک��ه کودکی خود 
را پشت سر گذاشته اند آموزش 
می دهد.»دختر م��ن« عنوان 
اولی��ن مجموع��ه تخصص��ی 
تلویزیون برای دختران اس��ت 
که سهیال جدلی تهیه کنندگی 
آن را ب��ر عه��ده دارد. در ای��ن 
مجموع��ه 26 قس��متی ک��ه 
ه��ر قس��مت آن 15 دقیق��ه 
اس��ت، آم��وزش مهارت های 
دخت��ران  ب��ه  اجتماع��ی 
نمای��ش داده می ش��ود.این 
مجموعه، زندگی ش��خصیتی 
 بی ن��ام را ک��ه در مجموع��ه 
»دختر من« نامیده می ش��ود 
در مواجهه با ش��رایط مختلف 
زندگ��ی نش��ان می ده��د و 

درمجم��وع درص��دد آموزش 
مهارت ه��ای اجتماع��ی ب��ه 
دخترانی اس��ت که در مقطع 
سوم تا پنجم دبستان تحصیل 
می کنند و دوران کودکی خود 

را پشت سر گذاشته اند.
در هر قسمت از این مجموعه که 
داستان جداگانه ای دارد، یک 
مهارت در قالب قصه و انیمیشن 
و نمایش به ک��ودکان آموزش 
داده می ش��ود.»دختر من« در 
گروه کودک و خردسال شبکه 
دو ب��ه کارگردانی اس��ماعیل 
جعف��ری و نویس��ندگی الله 
خسروی از شنبه تا چهارشنبه 
س��اعت 14:50 ب��ه م��دت 
15 دقیقه از ش��بکه دو سیما 
پخش می ش��ود و روز گذشته 
 نخستین قسمت آن روی آنتن 

رفته است.

دهمین نمایش��گاه بزرگ کتاب 
اصفهان روز گذش��ته و با حضور 
جمع��ی از مس��ئوالن مل��ی و 
استانی به ویژه امیر مسعود شهرام نیا مدیرعامل موسسه 
نمایش��گاه های فرهنگی ایران، رسول زرگر پور استاندار 
اصفهان، حجت االسالم محمد قطبی مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اس��تان اصفهان در حالی افتتاح شد که 
ش��رکت کنندگان در افتتاحیه این نمایشگاه به صورت 
ایستاده این مراس��م را برگزار کردند.مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی اس��تان اصفهان که تنها سخنران مراسم 
افتتاحیه دهمین نمایش��گاه بزرگ کت��اب اصفهان بود 
ضمن تش��کر از حمایت های اس��تاندار اصفهان و دیگر 
مدیران استان اصفهان در راستای برگزاری این نمایشگاه 
اظهار داش��ت: برگزاری این نمایشگاه در آستانه منتفی 
شدن بود که خوشبختانه با همکاری و عنایت مسئوالن 
باش��کوه بیشتری نس��بت به سال های گذش��ته برگزار 
شد.حجت االسالم محمد قطبی با اشاره به حضور بیش 
از 350 شرکت کننده داخلی و خارجی در این نمایشگاه 
بیان داشت: 40 نفر از شرکت کنندگان از استان اصفهان، 
20 شرکت کننده خارجی و 290 شرکت کننده از دیگر 

استان های کشور در این نمایشگاه حضور بافتند.
وی در ادامه س��خنرانی خ��ود برگ��زاری افتتاحیه این 
نمایشگاه در حالت ایستاده را به نوعی احترام گذاشتن به 
جایگاه کتاب عنوان کرد و افزود: کتاب ستون خیمه علم و 
پیشرفت بشریت است وبر این اساس احترام به مقام کتاب 

امری ضروری است.
نمایش دستاوردهای 5۰۰ ناشر در نمایشگاه 

دهم
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در ادامه 
با اش��اره به راه اندازی 350 غرفه در دهمین نمایش��گاه 
بزرگ کتاب استان اصفهان بیان داشت: در این غرفه ها 
آخرین دستاوردهای علمی و فرهنگی 500 ناشر ایرانی و 
خارجی را به نمایش می گذارد.وی ادامه داد: برگزاری 30 
برنامه جنبی ازجمله برگزاری نشست های معرفی کتاب با 
نویسندگان در دستور کار این نمایشگاه قرارگرفته است.

حجت االسالم قطبی ادامه داد: در طول سال های گذشته 
نمایش��گاه بزرگ کتاب اصفهان در نیمه دوم اسفندماه 
برگزار می ش��د که به دلی��ل مقارن بودن با ای��ام به عید 
بازخورد مناسبی نداش��ت و تصمیم به تغییر زمان این 
نمایشگاه برای سال جاری گرفتیم.وی با اشاره به اینکه 
مهم ترین ه��دف از برگزاری این نمایش��گاه گس��ترش 
فرهنگ کتاب خوانی اس��ت، ادامه داد: امیدواریم با این 
تغییر زمان و با توج��ه به تخفیف های ویژه این ش��اهد 
استقبال هرچه بیش��تر مردم از این نمایش��گاه و ایجاد 
فرهنگ کتاب خوانی در جامعه باشیم.استاندار اصفهان 
نیز در بازدید از دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب اصفهان و 
در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این نمایشگاه در سال 
جاری از رشد کمی و کیفی خوبی برخوردار بوده است، 
اظهار داشت: افزایش تعداد شرکت کنندگان و هم چنین 
ارائه آخرین دستاوردهای بسیاری از این ناشران بیانگر 

توسعه کمی و کیفی این نمایشگاه در سال جاری است.
رسول زرگر پور با اش��اره به اینکه چاپ و نشر و افزایش 
مطالعه از مؤلفه های رش��د فرهنگی در جوامع اس��ت، 
افزود: در اصفهان که پایتخت فرهنگ و تمدن است این 
امر باید بیشتر موردتوجه قرار گیرد.وی با تأکید بر اینکه 
در حال حاضر چاپ و نشر کتاب در استان اصفهان دارای 
چالش هایی اس��ت، ادامه داد: بر اساس آمارهای موجود 
تعداد کتاب فروش��ی های س��طح ش��هر اصفهان بسیار 
کم است که به نوعی مش��کل اقتصادی به این امر دامن 
زده است.اس��تاندار اصفهان بابیان اینکه س��رقفلی های 
مغازه های اصفهان برای کتاب فروش��ی به صرفه نیست، 
ادامه داد: بر این اساس باید با ش��هرداری تفاهم نامه ای 
منعقد گردد که تعدادی از مغازه های شهر اصفهان برای 
فروش کتاب باقیمت مناس��ب منعقد گردد.وی بابیان 
اینکه نمایشگاه کتاب در اصفهان با ایده آل ها فاصله دارد، 
اظهار داشت: بر این اساس با اس��تقبال و حضور مردم و 
تالش مس��ئوالن امر امیدواریم در سال آینده نمایشگاه 

کتاب را با استانداردهای بهتری برگزار کنیم.
آغاز عملیات اجرایی محل اصلی نمایش�گاه 

بین المللی اصفهان تا یک ماه آینده
زرگرپور در ادام��ه در خصوص آخری��ن وضعیت محل 
نمایش��گاه بین المللی جدید اصفهان نیز بیان داش��ت: 
سهامداران شرکت نمایشگاه و واگذاری بخشی از سهام 
کارکنان استانداری به شهرداری مشکل بین سهامداران 
حل شده است و قرار اس��ت اجرای این پروژه تا یک ماه 
آینده در دستور کار قرار گیرد.وی بابیان اینکه محل جدید 
شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان در زمینی 15 
هکتاری افتتاح خواهد شد، ادامه داد: در فاز اول این پروژه 
7 هکتار بااعتبار 5 میلیارد تومانی به بهره برداری خواهد 
رسید.استاندار اصفهان ادامه داد: آنچه موردتوجه است 
این است که نمایشگاه فعلی درشان مردم اصفهان نیست 
و از اول هم قرار نبوده این محل برای چندین سال محل 

برگزاری نمایشگاه های ملی و بین المللی اصفهان باشد.
گفتنی اس��ت ک��ه دهمی��ن نمایش��گاه ب��زرگ کتاب 
اصفهان از روز ش��نبه پانزده��م تا 20 ش��هریورماه در 
محل دائم��ی نمایش��گاه های اصفهان برگزار می ش��ود 
و س��اعت کار این نمایش��گاه صبح ها از س��اعت 9 صبح 
 ت��ا 12:30 و بعدازظهره��ا از 4 ت��ا 9:30 ش��ب خواهد

 بود.

افتتاحیه ایستاده دهمین نمایشگاه کتاب در اصفهان

فاصله چند کیلومتری نمایشگاه کتاب اصفهان با ایده آل ها

»نمایش صبرا« در اصفهان روی صحنه رفت

 آموزش مهارت های اجتماعی
 به دختران در »دختر من«

گروه 
فرهنگ

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

حصر وراثت
ابراهیمی دارای شناسنامه شماره 1452 به شرح دادخواست کالسۀ  781 آقای مجید 
داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از   333/93
دائمی  اقامتگاه   73/2/12 تاریخ  در   287 بشناسنامه  سلیمیان  عشرت  شادروان  که 
سلمی  به:1-  است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود 
عبدا...،  فرزند  ابراهیمی  مرتضی   -2 متوفی(  )مادر   4192 ش.ش  محمد،  فرزند   جان 
ش.ش 866 )فرزند متوفی( 3- مهدیه ابراهیمی فرزند عبدا...، ش.ش 245 )فرزند متوفی( 
4- مهدی ابراهیمی فرزند عبدا...، ش.ش 2055 )فرزند متوفی( 5- عبدا... ابراهیمی فرزند 
 سلیمان، ش.ش 53 )پدر متوفی( 6- محمد ابراهیمی فرزند عبدا...، ش.ش 147 )فرزند متوفی(
7- مجید ابراهیمی فرزند عبدا...، ش.ش 1452 )فرزند متوفی(. اینک با انجام تشریفات 
می نماید  آگهی  یکمرتبه  ماهی  پی  در  پی  نوبت  در سه  را  مزبور  درخواست  مقدماتی 
نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا 
شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  سه  ظرف  آگهی   نخستین 

شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف باغبادران
حصر وراثت

دادخواست  شرح  به   53 شماره  شناسنامه  دارای  نوروزی  صمصام  آقای   782
توضیح  و چنین  نموده  وراثت  گواهی حصر  دادگاه درخواست  این  از  کالسۀ146/93 
اقامتگاه   92/12/6 تاریخ  در   11 بشناسنامه  نوروزی  عبدالکریم  شادروان  که  داده 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- خاور 
 لطفی فرزند نصرا...، ش.ش 14 )مادر متوفی( 2- عبدالرضا نوروزی فرزند غالمرضا، 
متوفی(  )همسر   10 ش.ش  میرزابابا،  فرزند  لطفی  شهناز   -3 متوفی(  )پدر   16  ش.ش 
نوروزی  زهرا   -5 متوفی(  )فرزند   53 عبدالکریم، ش.ش  فرزند  نوروزی  4- صمصام 
فرزند  نوروزی  لیال   -6 متوفی(  )فرزند   620-007089-1 ش.ش  عبدالکریم،  فرزند 
عبدالکریم، ش.ش 156 )فرزند متوفی( 7- مینا نوروزی فرزند عبدالکریم، ش.ش 339 
)فرزند  )فرزند متوفی( 8- سعیده نوروزی فرزند عبدالکریم، ش.ش 620-002264-1 
)فرزند متوفی(.  متوفی( 9- هاجر نوروزی فرزند عبدالکریم، ش.ش 620-008874-8 
ماهی  پی  در  پی  نوبت  را در سه  مقدماتی درخواست مزبور  انجام تشریفات  با  اینک 
او  نزد  متوفی  از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  می نماید  آگهی  یکمرتبه 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف باغبادران
تغییرات 

ائی  جاده  نقل  و  حمل  شرکت  تغییرات  آگهی  93/3159/33/و-93/6/6  شماره:   783
استناد  به  سابق(  اردستان  استقالل  )باربری  خاص  سهامی  اردستان  استقالل  کاالی 
صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
 176 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  اردستان  استقالل  باربری  مدیره شرکت  هیات  و 
شماره  نامه  پیوست  به  که   1393/06/04 مورخه   10260045396 ملی  شناسه  و 
و  تایید  اصفهان  استان  های  پایانه  و  نقل  و  کل حمل  اداره   1393/06/04-21/11662
به این اداره ارسال شده و نیز تاییدیه نام شماره 139311302099000036 اداره کل 
و  اتخاذ  تصمیماتی  شرکت  نام  تغییر  بر  مبنی  غیرتجاری  موسسات  و  شرکتها  ثبت 
از  نام شرکت  به عمل آمده است: 1- مقرر شد که  تغییراتی به شرح زیر در شرکت 
تغییر  اردستان(  استقالل  ائی کاالی  نقل جاده  به )حمل و  اردستان(  استقالل  )باربری 
فرزند حسین  نژند  داود  آقای   -2 اصالح شد.  اساسنامه   1 ماده  نحوه  این  به  و  یابد 
کدملی  با  حسن  فرزند  اردستانی  فریدنی  مینا  خانمها  و   1189293706 کدملی  با 
1188824521 و زهرا فریدنی اردستانی فرزند حسن با کدملی 1189329352 به عنوان 
انتخاب که خانمها مینا فریدنی اردستانی به  اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال 
سمت رئیس هیات مدیره و زهرا فریدنی اردستانی به سمت نائب رئیس هیات مدیره 
و آقای داود نژند به سمت مدیرعامل شرکت برای همان مدت دو سال انتخاب شدند. 
3- کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مشترک رئیس هیات مدیره 
با امضای  اوراق عادی شرکت  با مهر شرکت معتبر است همچنین  توام  و مدیرعامل 
مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 4- آقایان عبدا... پویان فرزند محمد 
با کدملی 1189321221 به سمت بازرس اصلی و رضا عبدیان فرزند حسن با کدملی 
شدند.  انتخاب  یکسال  مدت  برای  شرکت  البدل  علی  بازرس  سمت  به   1189323427 
 5- روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود  جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. م الف:275 

عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان

احضار متهم 
784 آگهی احضار متهم آقای بهرام باقوت فرزند رمضان به این وسیله به جناب عالی 
ابالغ می گردد عباس رمضانی فرزند علی شکایتی علیه شما دایر بر مشارکت در تحصیل 
مال از طریق نامشروع مطرح نموده که پس از ارجاع در شعبه اول بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب زرین شهر به کالسه 920457 ثبت و تحت رسیدگی است بنا به اعالم 
و درخواست شاکی به لحاظ مجهول المکان بودن شما به استناد ماده 115 قانون آیین 
دادرسی در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا جهت رسیدگی به اتهام وارد و دفاع ظرف مهلت یکماه از تاریخ نشر آگهی در این 
به طور کامل  از موضوع شکایت  اعالم آدرس جدید خود  شعبه حاضر شوید ضمن 
مطلع شده در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. م الف:423 

شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان لنجان 
ابالغ وقت رسیدگی

822 در خصوص پرونده کالسه 662/93 خواهان مهدی عبادی دادخواستی مبنی بر 
نموده  تقدیم  هرندی  زاده  طرفیت محسن سربلوک  به  فقره سفته   1 پرداخت  به  الزام 
است وقت رسیدگی برای مورخه 93/7/20 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
روبروی   – ارباب  اول   – خیابان سجاد  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل 
شورای   8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  پور–  نیلی  مدرسه 
نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل 
اتخاذ میشود.  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده   صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
م الف:14479 شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
823 در خصوص پرونده کالسه 633/93 خواهان الل محمد علیزاده دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه چک و مطلق خسارت دادرسی به طرفیت فروزان روشن تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 93/7/29 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
واقع در  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  مراتب در جراید  مدنی 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
مجتمع  حقوقی  پنجم  شعبه  الف:14480  میشود.م  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

824 در خصوص پرونده کالسه 93-991 خواهان مهدی کریمی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه مبلغ 22/000/000 میلیون ریال به طرفیت غفار جعفرزاده تقدیم نموده است وقت 
 رسیدگی برای مورخه 93/7/29  ساعت 11 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان
از وقت  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
 رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی پور–

اختالف اصفهان  پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل   – جنب ساختمان صبا 
حضور  عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه 
الف:14482  م  میشود.  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی   وقت 

شعبه32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

825 در خصوص پرونده کالسه 924/93ش33 خواهان غالمرضا هارونی با وکالت خانم 
ندا رواقی دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 32751360 ریال بابت پرداخت اقساط معوقه 
تسهیالت دریافتی خوانده به انضمام مطلق خسارات دادرسی )شامل هزینه دادرسی و 
حق الوکاله و خسارات تاخیر تادیه و بدوا قرار تامین خواسته قبل از ابالغ مستندا به 
ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی از حیث هزینه دادرسی مقوم به 32751360 ریال به 
طرفیت فرهاد حیدری سورشجانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه 
مورخ 93/7/28 ساعت 8صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
ابتدای خیابان آتشگاه  این شعبه واقع در اصفهان  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

میشود.م الف:14485 شعبه33 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
بر  826 در خصوص پرونده کالسه 932/93 خواهان مهدی کریمی دادخواستی مبنی 
مطالبه 5 فقره چک به عهده بانک صادرات به مبلغ 22/500/000 ریال به طرفیت منصور 
عالی پور تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخه 93/7/26 ساعت 10:30 
خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ میشود. م الف:14489 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

827 در خصوص پرونده کالسه 930/93 خواهان مهدی کریمی پهلوانی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه دو فقره چک جمعًا به مبلغ 50/000/000 ریال به طرفیت اسماعیل پناهی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخه 93/7/26 ساعت 10 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب 
پالک57 کدپستی 8165756441   – جنب ساختمان صبا  روبروی مدرسه نیلی پور–   –
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.
 در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ میشود. 
م الف:14492 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

احضار 
828 در پرونده کالسه 930604 شعبه 11 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
خانم پروانه ملکی فرزند امامقلی شکایتی علیه آقای مهدی مشمول فرزند قدمعلی دایر بر 
ترک انفاق – توهین و تهدید مطرح نموده که در جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید. 
نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد حسب ماده 115 آیین دادرسی کیفری مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف 
مدت یکماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به 
اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد.در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی 
را اتخاذ خواهد نمود.م الف:14501 رجالی دادیار شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان-مجتمع شهید توالیی
احضار متهم 

829 نظر به اینکه پرونده اتهامی روح ا... کشانی مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول 
)صادر کردن مقدار 65700 کیلوگرم گریس با فاکتورهای جعلی از شرکت شیمیایی بران 
صنعت اسوه به کشور پاکستان( طی کالسه 920035ب12 در این شعبه مطرح رسیدگی 
لذا در راستای ماده 115 قانون آیین دادرسی  المکان بوده  نامبرده مجهول  میباشد و 
میشود  آگهی  کثیراالنتشار  روزنامه  در   1378 مصوب  انقالب  و  عمومی  دادگاههای 
انقالب  بازپرسی  در شعبه 12  آینده جهت رسیدگی  ماه  یک  را ظرف  نامبرده خود  تا 
 اصفهان حاضر نمایید در غیر اینصورت اقدامات قانونی انجام خواهد شد.م الف:14502 

گنجعلی بازپرس شعبه 12 دادرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

  8909983640302015 پرونده:  شماره   9310100369100544 ابالغیه:  شماره   830
طرفیت  به  دادخواستی  غفاری  فاطمه  خانم  خواهان   910145 شعبه:  بایگانی  شماره 
و صدور حکم  امکان سازش  عدم  گواهی  به خواسته  متوسلی  عبدالنبی  آقای  خوانده 
 طالق تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 9
باال-چهارراه نظر-مجتمع  استان اصفهان واقع در اصفهان-چهارباغ  دادگاه تجدیدنظر 
ثبت   8909983640302015 کالسه  به  و  ارجاع  اصفهان  استان  تجدیدنظر  دادگاههای 
به علت  تعیین شده است  گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/08/10 و ساعت 09:00 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المکان  مجهول 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  خوانده  تا  میشود  آگهی  کثیراالنتشار  ازجراید  یکی  در 
دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد 
الف:14504   و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م 

رضایی مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان

احضار متهم
 9309980365300242 پرونده:  شماره   9310100354001315 ابالغیه:  شماره   831
شماره بایگانی شعبه: 930526 محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان در پرونده 
کالسه 9309980365300242 برای فاطمه دادخواه به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی 
حسب شکایت اصغر واثقی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه 
ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1393/08/25 ساعت 11:30 تعیین گردیده است. 
المکان بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد  با عنایت به مجهول 
115و180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک 
نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد 
بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. 
م الف:14524 سربلوک زاده منشی شعبه 114 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
 9309980361700674 پرونده:  شماره   9310100361704365 ابالغیه:  شماره   832
خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  توکلی  سعید  خواهان   930684 شعبه:  بایگانی  شماره 
تقدیم  قرارداد)غیرمالی(  فسخ  تایید  و  خواسته  تامین  خواسته  به  صالحی  حمیدرضا 
دادگاه   28 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای 
شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی( 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق 214 ارجاع و به کالسه 
9309980361700674 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/10/17 و ساعت 10:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
الف:14526  و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م 

شیرین کام منشی شعبه بیست و هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

 9309980361700668 پرونده:  شماره   9310100361704348 ابالغیه:  شماره   833
شماره بایگانی شعبه: 930677 خواهان هنگامه تراکمه دادخواستی به طرفیت خوانده 
دادرسی  هزینه  پرداخت  از  اعسار  و  چک  الشه  استرداد  خواسته  به  سمیعیان  نادر 
شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم 
باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   28 
و  ارجاع  اتاق 214   2 استان اصفهان طبقه  دادگستری کل  نیکبخت ساختمان  خ شهید 
و   1393/10/21 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9309980361700668 کالسه   به 
ساعت 10 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
 و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
 و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده 
 پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود
  نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

حقوقی  عمومی  دادگاه  هشتم  و  بیست  شعبه  منشی  کام  شیرین   14527 الف:   م 
شهرستان اصفهان 

اجراییه
 9300458/1 پرونده:  بایگانی  پرونده:139304002003000245/1 شماره  834 شماره 
شماره ابالغیه: 139305102003002112 آگهی ابالغ اجراییه چک بدینوسیله به آقای 
امیدرضا مومنی نهچیری فرزند نورا... به شناسنامه شماره 671 و کدملی 1288811421 
صادره از اصفهان ساکن اصفهان-خیابان سپهساالر-بعد از خیابان طیب-ساختمان4-

طوسی  شیخ  شعبه  قوامین  بانک  که  میشود  ابالغ   8164778111 اول-کدپستی  طبقه 
جهت وصول مبلغ 135/000/000 ریال به استناد چک شماره 1391/12/22-790080 
عهده بانک ملت شعبه سپهساالر علیه شما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایی به 
کالسه 9300458/1 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1393/03/31 مامور 
بستانکار  تقاضای  به  بنا  لذا  نشده  متن سند شناخته  به شرح  اقامت شما  محل  پست 
رود  زاینده  روزنامه  در  مرتبه  یک  فقط  اجراییه  مفاد  اجرا  نامه  آیین   18 ماده  طبق 
آگهی میشود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب 
 میگردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.

م  الف:14541 اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

شایعه برکناری دایی و انتخاب 
سرمربی ایتالیایی

بعد از شکست تیم فوتبال پرسپولیس 
برابر تراکتورسازی، فشارها و انتقادها 
از تیم دایی چند برابر ش��ده اس��ت و 
حتی گفته می شود اسپانسر باشگاه 
در صدد تغییر مدیرعامل و سرمربی 
پرسپولیس است. در این میان حتی 
از فعالیت های تجاری اسپانسر باشگاه 
پرس��پولیس در ایتالیا و ارتباط آن با بعضی از س��رمربیان برای 
تغییرات احتمال��ی در پرس��پولیس هم صحبت های��ی به میان 
آمده اس��ت تا در صورت نیاز و فراهم شدن شرایط، یک سرمربی 
ایتالیایی جایگزین علی دایی شود.با این حال همانطور که پیش 
بینی می شد، مهدی خواجه وند سخنگوی باشگاه پرسپولیس این 
موضوع را تکذیب می کند. وی در این خصوص ، گفت: درست است 
که شکست ما مقابل تراکتورسازی باخت بدی بود و ما را غافلگیر 
کرد ولی انجام هیچگونه تغییراتی در پرسپولیس، در دستور کار 

نیست.

 دومین گل به خودی بنگر
 در لیگ برتر

محسن بنگر مدافع تیم پرسپولیس در 
شصتمین بازی لیگ برتری اش برای 
پرس��پولیس موفق به زدن اولین گل 
خود برای این تیم ش��د، اما در همین 
بازی دومین گل به خودی لیگ برتری 
اش را نیز به ثمر رساند.بنگر در سومین 
فصل حضورش در پرسپولیس نام خود 
را باالخره بین گلزنان این تیم ثبت ک��رد، اما با یک گل به خودی 
باعث شد تا تراکتورسازی به بازی برگردد و در نهایت پیروز از زمین 
خارج شود. بنگر پیش از این در سپاهان یک بار گل به خودی زده 
بود و ای��ن دومین گل به خ��ودی این مدافع بود ت��ا به جمع 18 
بازیکنی اضافه شود که دو بار دروازه تیم خودشان را در لیگ برتر 
باز کرده اند. امیرحس��ین صادقی مدافع تیم استقالل با 5 گل به 
خودی رکوردار زدن گل به دروازه تیم خودی در تاریخ لیگ برتر 

است.

جان کارلو: رحمان رضایی دوست 
داشتنی است

استاد دانش��گاه تورین و مربی سابق 
س��ری A ایتالیا گف��ت: فکر می کنم 
برگزاری این دوره یک اتفاق مهم باشد، 
فوتبال با اتفاقاتی که برایش می افتد 
باعث می شود سطحش باالتر بیاید و 
هیچ گاه نباید احساس��ات خود را باال 
ببریم بلکه از این تعریف باید س��طح 
خود را باال ببریم.کامولزه جیان کارلو در مراسم افتتاحیه دوره اصول 
پیش��رفته مربیگری بازیکنان جوان فوتبال که به همت باش��گاه 
سپاهان در اصفهان برگزار می ش��ود؛ اظهار داشت: من هم مثل 
اوتاویو اولین بار اس��ت که به ایران آمده ام و از کس��انی که باعث 
برگزاری این دوره بوده اند و همچنین برنامه ریزی باشگاه سپاهان 
تشکر می کنم. وی افزود: هرچند برای اولین بار است که به ایران 
می آیم اما ای��ن اولین برخورد من با ایرانی ها نیس��ت و قباًل هم با 
ایرانی ها کار کرده ام. به همراه اوتاویو س��ابقه همکاری با رحمان 
رضایی در تمرینات را داش��ته ایم البته ببخش��ید که چندین بار 
نگذاش��تم او بازی کند! جان کارلو تأکید کرد: ب��ه خاطر رعایت 
مسائل اخالقی او را خیلی دوست داشتم این را به عنوان یک مربی 
باید آموزش بده��م که بازیکنان در مس��ائل تکنیکی و تاکتیکی 

چطور در زمین باید برخورد کنند. 

 پالتینی: فوتبال به خاطر بالتر 
آسیب دیده است

میشل پالتینی به انتقاد از حضور سپ 
بالتر در فوتبال پرداخت. او همچنین 
عنوان کرد تعجب نمی کند اگر بالتر تا 
سال 2019 در پست ریاست فیفا باقی 
بماند.س��پ بالتر در حالی خودش را 
برای پنجمین دوره ریاست فدراسیون 
جهانی فوتبال آماده می کند که میشل 
پالتینی رئیس یوفا اعالم کرد نمی خواهد برای ریاست باالترین 
نهاد فوتبالی جهان اقدام کند. البته فوتبالیس��ت سابق تیم ملی 
فرانسه در سخنانی به انتقاد از سپ بالتر پرداخت.بالتر در گفتگو 
با روزنامه بیلد آلمان گفت: من آدم ترس��ویی نیس��تم و از بالتر 
نمی ترسم. تمایلی هم ندارم در حال حاضر برای ریاست فیفا اقدام 
کنم. در حال حاضر یوفا دغدغه اصلی من محسوب می شود ولی 

برای آینده خودم را نامزد انتخابات فیفا می دانم. 

مورینیو: هیچوقت مثل 
منچستریونایتد خرید نمی کنیم

منچس��تریونایتد در نقل و انتقاالت 
تابستانی بس��یار فعال بود و توانست 
 چن��د بازیکن ب��زرگ را ب��ه این تیم 
بیاورد. در حالی که منچس��تریونایتد 
پس از نزدیک ب��ه دو ده��ه در لیگ 
قهرمانان اروپا حضور ندارد، بازیکنان 
بزرگ زیادی را جذب کرد که در تاریخ 
این باشگاه بی سابقه بوده اس��ت.ژوزه مورینیو به خریدهای زیاد 

منچستریونایتد واکنش نشان داد. 
این مربی پرتغالی در گفتگو با "یورواسپورت" گفت: چلسی در هر 
زمان نقل و انتقاالتی چند بازیکن را می فروشد تا بتواند بودجه الزم 
برای خرید چند بازیکن جدید را بدست آورد. ما باشگاهی هستیم 
که به فیرپلی مالی اعتقاد داریم و بی��ش از نیاز خرید نمی کنیم. 
سرمربی چلسی ادامه داد: از سیاست باش��گاه در نقل و انتقاالت 
 کامال راضی هس��تم. نمی خواه��م مثل منچس��تریونایتد خرید

 کنیم. 

6
اصفهان میزبان رقابت های بسکتبال قهرمانی کشور 

رقابت های بسکتبال قهرمانی امیدهای بانوان کشور در مرحله نهایی هفته جاری به میزبانی 
اصفهان برای تعیین تیمهای برتر برگزار می ش��ود.تیمهای آذربایجان شرقی ، کردستان ، 

قزوین و اصفهان به مرحله نهایی این رقابت ها راه یافته اند.

نگاهی به لیس��ت لژیونرهایی ایرانی، نش��ان می دهد که 
گویا ایرانی ها دالرهای شیوخ عرب را بر بازی در لیگ های 
پرمخاطره اروپایی ترجیح می دهند و به این ترتیب، وضعیت 
لژیونرهای ایرانی در فصل پ��س از جام جهانی به گونه ای 
است که لیگ س��تارگان قطر، سهم بیشتری از لژیونرهای 
ایرانی را در خود جای داده است.وقتی لیگ ستارگان قطر 
از لیگ های اروپایی بهتر است نگاهی به لیست لژیونرهای 
ایرانی نش��ان می دهد که فوتبال ما با دو نس��ل متفاوت از 
بازیکنان روبه روست؛ نسل نخس��ت، بازیکنان کنونی تیم 
ملی هس��تند که گویا در میانه عمر فوتبالی خود، دست از 
تجربه اندوزی در لیگ های سطح اول اروپایی کشیده اند به 
مال اندوزی در لیگ های دسته چندم عربی روی آورده اند. 
در مقابل این گروه، البته نسل جدید فوتبالیست ایرانی است 
که در س��ال های نزدیک جایگزین نسل قبل می شوند و با 
هوش و درایت حضور در سطح اول فوتبال اروپا را برگزیده 
تا کیفیت بازی خود را باالتر ببرد، به گونه ای که این روزها 
کیفیت لژیونرهای تیم جوانان و امید از تیم بزرگس��االن 

بهتر است. 
گزارش زی�ر نگاه�ی دارد به لژیونره�ای این فصل 

فوتبال ایران. 
اشکان دژاگه - از فوالم انگلستان به العربیه قطر

وی در چند سال اخیر، بهترین لژیونر تیم ملی کشورمان بود 
و پس از س��ال ها حضور موفق در بوندسلیگا برای به دست 
آوردن تجربه های جدید راهی لیگ برتر انگلس��تان شد و 
یک فصل موفق را در فوالم گذراند؛ هرچند تیمش در پایان 
فصل به لیگ پایین تر، چمپیونز شیپ انگلستان سقوط کرد، 
او یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان تیمش بود که خیلی ها 
حدس می زدند بار دیگر در لیگ برتر بازی کند؛ اما دژاگه در 
تصمیمی عجیب 
و ب��ه رغ��م 

ش��تن  ا د
د  پیش��نها

تیم ه��ای  از 
اروپایی، راهی لیگ 

ستارگان قطر شد
رضا قوچان نژاد � لیژ بلژیک )به صورت قرضی 

به چارلتون انگلستان(� الکویت کویت
هنوز هواداران ایرانی از ش��وک پیوستن اش��کان دژاگه به 
العربیه بیرون نیام��ده بودند که خبر پیوس��تن گوچی به 
الکویت بر بهت آن ها افزود. در حالی که کارلوس کی روش 
از پیوس��تن دژاگه به لیگ قطر انتقاد کرده بود، تنها گلزن 
تیم او در جام جهانی سر از یک لیگ به مراتب بی کیفیت تر 
از قطر درآورده بود؛ الکویت کویت. تیمی که حتی فرصت 

حضور در جام باشگاه های آسیا را هم ندارد. 
مهرداد پوالدی � پرسپولیس تهران � الشهانیه 

قطر
لیگ س��تارگان قطر یکی دیگر از ستارگان فوتبال ایران را 
بلعید. هرچند مهرداد پوالدی فصل قبل در بیش��تر اوقات 
مصدوم بود، در جام جهانی به پدیده تیم ملی فوتبال ایران 
بدل شد و بازی های فوق العاده اش، موجب گشت تا خیلی ها 
او را در فوتبال اروپا ببینند. برای همین هم به رغم ش��روع 
فصل برای پرسپولیس پوالدی به دنبال تیم در اروپا بود؛ اما 
با بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت تابستانی پوالدی هم از 

اروپا جا ماند و راهی لیگ ستارگان قطر شد
س�ید جالل حس�ینی � پرس�پولیس تهران � 

االهلی قطر
یکی دیگر از خوب ه��ای ایران در جام جهانی هم امس��ال 
راهی لیگ قطر شد. سید جالل حسینی، مدافع مستحکم 
تیم ملی و باشگاه پرسپولیس که سال گذشته خیال دایی 
را از خط دفاعی راحت کرده ب��ود، در پی اختالفات مالی با 
باشگاه پرسپولیس، راهی لیگ قطر شد تا همبازی مجتبی 

جباری شود. 
مجتبی جباری � تمدید با االهلی قطر

این روزها ستاره سال های گذش��ته استقالل به دنبال این 
اس��ت که از س��ال های باقی مانده فوتبال خود خوب پول 

دربیاورد و چه جایی برای این کار بهتر از لیگ قطر. 
جباری حتی برای این منظور قید جام جهانی را هم زد و با 
ترس از مصدوم شدن در فشارهای دوران جام جهانی پیش 
از آغاز این رقابت ها از تیم ملی خداحافظی کرد. او که فصل 
پیش جانشین فریدون زندی در این تیم شده بود؛ آنقدر در 
لیگ قطر خوش درخشید که شیوخ قطری با دالرهایشان او 
را برای دو سال دیگر در این باشگاه نگه داشتند و البته خیلی 

زود هم نتیجه سرمایه گذاری شان را دیدند. 
پژمان منتظری � تمدید با ام صالل قطر

مدافع تیم ملی در جام جهانی پیش از این رقابت ها خیال 
خود را راحت کرد و با ام صالل قطر یک فصل دیگر تمدید 
کرد تا همچنان به مانند بسیاری دیگر از ایرانی ها مهمان 

لیگ قطر باشد.
سعید عزت اللهی � ملوان بندر انزلی � اتلتیکو 

مادرید اسپانیا
کاپیتان تیم ملی جوانان کش��ورمان با هفده س��ال سن، 
بهترین خبر روزهای نقل و انتق��االت را به هواداران ایرانی 
فوتبال داد. او که فصل گذشته فرصت چندانی برای بازی 
در ترکیب ملوان پیدا نکرده بود، از مدت ها پیش و در جریان 
بازهای تیم های ملی رده های پایه کش��ورمان مورد توجه 

استعدادیاب های اتلتیکو قرار گرفته بود و تابستان امسال 
با یک قرارداد یک س��اله � که قابلیت تمدید تا چهار سال 
را هم دارد � به تیم اتلتیکو مادرید، قهرمان فصل گذش��ته 

اللیگا پیوست.
نوید ناصری � بیرمنگام سیتی

یکی دیگر از اس��تعدادهای جوان ایرانی ک��ه به چمپیونز 
شیپ انگلستان پیوسته است. هافبک تهاجمی هفده ساله 
ایرانی ساکن انگلیس با بستن قرارداد رسمی با بیرمنگام و 
عضویت در تیم زیر 21 ساله های این باشگاه درآمد. ناصری 
از آن دس��ت بازیکنان پرورش یافته در خارج از ایران است 
که با موج فراخوانی به تیم ملی، س��ر از تیم علی دوس��تی 

مهر درآورد.
 نوید ناصری در اروپا به دنیا آمده و در منچستر بزرگ شده و 

پدر و مادری ایرانی دارد. 
سردار آزمون � روبین کازان روسیه

از معدود بازیکنان ایرانی اس��ت که در لیگ دسته اول یک 
کشور اروپایی بازی می کند و البته خوب هم بازی می کند. 
استعداد برتر فوتبال ایران که فرصت حضور در جام جهانی را 
نیافته بود، به رغم اینکه در تابستان مورد توجه باشگاه های 
آرس��نال و آ. ث میالن قرار گرفته بود، ترجیح داد به جای 
نیمکت نش��ینی در یک تیم بزرگ در روبی��ن کازان خود 
جایگاهش را تثبیت کند. سردار آزمون این روزها بازیکن 
کلیدی روبین کازان اس��ت که هم خوب گل می زند و هم 
خوب گل می سازد و به س��تاره تیمش تبدیل شده است. 
آزمون در زمره آن بازیکنان جوانی اس��ت که آینده فوتبال 

ایران به ساق پاهای او بسته شده است. 
علیرضا جهانبخش � نایمخن هلند

یکی دیگر از جوانان ایرانی که در جام جهانی به عنوان بازیکن 
جانشین بازی های خوبی از خود به نمایش گذاشت. او هم از 
نسل بازیکنان جوان با استعدادی است که به جای دل بستن 
به پول باشگاه های عربی و میلیاردها تومان داخلی، تصمیم 
گرفته در اروپا بازی کند. او که فص��ل خوبی را در نایمخن 

گذرانده، روزهای خوبی انتظار او را می کشد. 
کری�م انصاری ف�ر � تراکتورس�ازی تبری�ز � 

اوساسونای اسپانیا
آقای گل لیگ سیزدهم پس از جام جهانی، تصمیم قاطع خود را 
برای حضور در اروپا گرفت و به رغم پیشنهاد خوب داخلی راهی 
اروپا شد تا سرانجام سر از اوساسونای اسپانیا درآورد و هم بازی 
کاپیتان نکو شود. انصاری فر 2۴ سال دارد و به نظر فرصت خوبی 
است تا با بازی در لیگ دسته پایین تر اسپانیا، خودش را به سطح 

اول فوتبال اروپا برساند. 
جواد نکونام � الکویت کویت � اوساسونای اسپانیا

کاپیتان بار دیگر به پامپلونا بازگشت. نکونام که فصل گذشته 
در پی اختالفات با قلعه نویی در نیم فصل راهی کویت شده بود، 
امسال و در فصل نقل و انتقاالت هم بسیار پیگیر بود تا بار دیگر 
به استقالل بازگردد تا به قول خودش با پیراهن تیم محبوبش از 
فوتبال خداحافظی کند. اما اختالفات او و قلعه نویی، هم پای او 
را از استقالل برید و هم منجر به یکسری اتفاقات عجیب و غریب 
میان این دو شد. نکونام که از بازیکنان با سابقه اوساسوناست، 
پیش از ترک این تیم حتی فرصت حضور در کادر فنی این تیم 
را هم داشت و حاال بار دیگر به اس��پانیا بازگشته تا روابط خود 
با اوساس��ونا را ترمیم کند. کاپیتان سابق اوساسونا در یکی، دو 
بازی نخست این تیم به دلیل مشکالت مجوز نتوانست برای این 

تیم بازی کند. 
دنی�ل داوری � آینتراخت براینشوایگ آلمان � 

گراس هاپرز سوئیس
دنیل پیش از جام جهانی تکلیف خودش را مش��خص کرد و به 
جای بوندس��لیگای دو تصمیم گرفت که در دسته اول فوتبال 
س��وئیس بازی کند. خیلی ها البته به تصمیم او خرده گرفته و 
مدعی بودند شاید با درخش��ش در جام جهانی، مشتری های 
بهتری پیدا کن��د؛ ام��ا داوری هیچ شانس��ی برای ب��ازی در 

جام جهانی نیافت تا فصل بعد را در گراس هاپرز گذراند.
علیرضا حقیق�ی � روبین کازان روس�یه � پنافل 

پرتغال
یکی دیگر از معدود بازیکنان ایرانی که در دس��ته اول یک تیم 
اروپایی بازی می کند. س��تاره تیم ملی در جام جهانی که فصل 
گذشته قرضی از روبین کازان به لیگ دسته دو پرتغال رفته بود، 
پس از سه بازی در جام جهانی و درخشش در دو بازی، توانست 
خودش را از دسته دو پرتغال به دسته اول این کشور برساند و 
حاال بازیکن پنافل بشود. بازی او در هفته اول لیگ پرتغال مورد 

توجه رسانه های پرتغالی قرار گرفته است. 
اس�تیون بیت آش�ور � وایت کپس ونکوور � لیگ 

آمریکا
بازیکن ایرانی تیم وایت کپس ونکوور که در لیگ دس��ته اول 
امریکا بازی می کند و ستاره تیمش هم هست. بیت آشور یک 
سالی است در موج فراخوانی ستاره های پرورش یافته در خارج 
از ایران به تیم ملی دعوت ش��ده و چند بازی هم با پیراهن تیم 
ملی انجام داده؛ اما به رغم حضور در برزیل، فرصت بازی در زمین 
را نیافت. او هم اکنون در وایت کپس ونکورو بازی می کند و دفاع 

راست فیکس این تیم است. 
مسعود شجاعی - بدون تیم

بازیکن سابق اوساسونا و الس پالماس همچنان به دنبال تیم 
در دسته دو اسپانیاست و همین روزها، خبر پیوستن او به 

یک تیم اسپانیایی منتشر می شود.

نگاهی به لژیونرهای ایرانی در پایان فصل نقل و انتقاالت تابستانی؛

وقتی لیگ ستارگان قطر از اروپا بهتر است

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1395 |دوشنبه  17   شهریور  1393 |12 ذی القعده   1435

ایران با تیم والسکو هم گروه شد
با مشخص شدن ۳ تیم صعودکننده از گروه A مسابقات 
والیب��ال قهرمانی جه��ان و هم گروهی آرژانتی��ن با تیم 
کش��ورمان در مرحله دوم مس��ابقات، دیدار ایران با تیم 
خولیو والسکو خاص ترین مسابقه مرحله دوم خواهد بود.

رسول خادم به تاالر مشاهیر فیال پیوست
پیش از آغاز رقابت های جهانی کشتی اعضای جدید تاالر مشاهیر فیال 
در تاشکند ازبکستان رسماً معرفی شدند. رسول خادم قهرمان سابق 
جهان و المپیک و آرتور تایمازوف کشتی گیر عنوان دار ازبکستان ازجمله 

حاضرین در این مراسم بودند که رسماً به تاالر مشاهیر فیال پیوستند. 

غلبه چیلیچ بر فدرر
مارین چیلیچ با غلبه بر راجر فدرر به فینال تنی��س آزاد آمریکا راه یافت 
و حریف کی نیشیکوری ژاپنی شد.نیشیکوری هم در دیگر مرحله نیمه 
نهایی نواک جوکوویچ صربستانی را شکست داده بود این در حالی است 
که جوکوویچ و فدرر در رده های اول و سوم تنیس مردان جهان قرار دارند.

محس��ن ص��ادق زاده کارش��ناس بس��کتبال و رئیس 
هیئ��ت بس��کتبال اس��تان اصفه��ان در یادداش��تی ، 
عملک��رد تیم مل��ی بس��کتبال ای��ران در ج��ام جهانی 
 201۴ اس��پانیا را م��ورد تحلیل و بررس��ی ق��رار داده

 است.
در یادداشت محس��ن صادق زاده آمده است: » تیم ملی 
بسکتبال جمهوری اس��المی ایران در مسابقات جهانی 
بسکتبال 201۴ کشور اس��پانیا حضور به هم رسانید که 
نظر و انتظار اکثر دوس��تداران و کارشناس��ان این رشته 
ورزش��ی اجرای باکیفیت مس��ابقات توس��ط تیم ملی و 
رسیدن به مرحله دوم این مس��ابقات با عنایت به کسب 
قهرمانی های متعدد بسکتبال ایران در قاره آسیا شایسته 

نام کشور عزیزمان بود. 
تیم ملی بس��کتبال ایران برای رس��یدن به مرحله دوم 
مس��ابقات نیاز به حداقل دو برد داش��ت که بر اس��اس 
پیش بینی ها، برد برابر تیم های صربس��تان و مصر دور از 
دسترس نبود اما در یک بررس��ی از عملکرد تیم ملی در 
پنج بازی برگزارشده متوجه خواهیم شد که روند اجرای 
بازی ها توسط تیم ملی پس از ناهماهنگی ها و عدم توان 
کیفی در ش��روع و هماهنگی تیمی پس از دو بازی آخر 

را شاهد بودیم. 
آمار و بازی های برگزارش��ده در جام جهانی گویای این 
موضوع هس��تند که تیم مل��ی به طور کامل به وس��یله 
نیروه��ای جایگزی��ن و قابل اعتم��اد تجهی��ز نش��ده 

چراکه م��ا ش��اهد ف��راز در کوارتره��ای اول و چهارم و 
ف��رود در کوارتره��ای دوم و س��وم بودیم ک��ه به جهت 
خ��روج بازیکن��ان اصلی تیم ب��ه دلیل خس��تگی یا باال 
رفتن خطای ش��خصی بود. به عنوان مثال پس از خروج 
 کامرانی یا حدادی افت محسوس��ی را در جریان بازی ها 

شاهد بودیم. 
برای روش��ن ش��دن موضوع مثال گویای آماری روشن 

خواهد ساخت تیم ما در چه وضعیتی قرار داشته است: 
تیم ملی از مجموع ۳۴۴ گل زده تیمی، بازیکنان نیمکت 
نش��ین یا جایگزین )۷نفر( فقط 52 امتیاز کسب کردند 
درصورتی که از ۴0۶ گل خورده تیمی، بازیکنان جایگزین 
تیم ها 1۷0 امتیاز داشته اند. 15 درصد میانگین تیم ما در 

مقابل ۴2 درصد میانگین تیم ها در گروه یک. این مقایسه 
آماری مس��ئوالن و کادر فنی را متوجه خواهد س��اخت 
که برای حضور تیم ملی در مس��ابقات جهانی دو اشکال 
اساسی مطرح خواهد بود. 1-انتخاب بازیکنان به درستی 
و کارشناسی شده نبوده است 2- پشتوانه بسکتبال ایران 

در سراشیبی قرارگرفته است ! 
در پای��ان توج��ه مس��ئوالن محت��رم فدراس��یون 
بس��کتبال را برای تغییر در س��اختار آموزشی و پرورش 
استعدادهای کم نظیر در کش��ور جلب مین مایم و امید 
دارم در جهت علم اندوزی و آم��وزش جامعه زحمتکش 
 مربی��ان گروه ه��ای س��نی پای��ه توجه ج��دی صورت 

پذیرد.«
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موفقیت در ورزش، 
امری تصادفی نیست

انتظار ما کسب حداقل 
22 مدال طالست

پشتوانه بسکتبال ایران  در سراشیبی قرارگرفته است

رئیس هیئت مدیره باشگاه س��پاهان گفت: برای نتیجه گرفتن در 
فوتبال باید بر اس��اس برنامه حرکت کنیم زیرا موفقیت در ورزش 
امری تصادفی نیس��ت.منوچهر نیک ف��ر در دوره مربیگری اصول 
پیش��رفته مربیگری بازیکنان جوان که به همت باش��گاه سپاهان 
برگزارشده بود، اظهار کرد: باش��گاه سپاهان به جز بخش قهرمانی، 
رسالت مهمی را در خصوص مباحث آموزشی نیز بر عهده دارد زیرا 
اهتمام در این مورد را خدمتی به ورزش کشور و اعتالی فرهنگی آن 
می دانیم.وی با تأکید بر اهمیت برنامه ریزی در حوزه ورزش یادآور 
شد: موفقیت یک امر تصادفی نیست و برای دست یابی به موفقیت 
باید بر اساس برنامه حرکت کنیم.رئیس هیئت مدیره باشگاه سپاهان 
تصریح کرد: امروزه ورزش در دنیا از اهمیت و جایگاه واالیی برخوردار 
است و برای اینکه بتوانیم در ورزش به خصوص فوتبال به نتایج ایده 
آلی دست پیدا کنیم، باید برنامه مدونی را در این زمینه تدوین کنیم.

دبیر کل کمیته ملی المپیک با تأکید بر این که حفظ جایگاه چهارمی 
در بازی های آسیایی بس��یار دشوار اس��ت، گفت: انتظار ما کسب 
حداقل 22 مدال طالست.شاهرخ شهنازی اظهار کرد: در این دوره 
از بازی های آسیایی بسیار کار سختی داریم. صادقانه عرض می کنم، 
در دوره قبل یکی از بزرگ ترین رقبای ما که کش��ور قزاقستان بود، 

به هرحال نبردی است که درصحنه مسابقات وجود دارد
وی در پاسخ به سؤال در رابطه با پیش بینی اش از تعداد مدال های 
طالی کاروان ایران در اینچئون گفت: ما برای حفظ جایگاه چهارمی 
خود به بیش از 2۳ مدال طال نیاز داریم. باید تالش کنیم که باالی 
این تعداد مدال بگیریم. البته این در صورتی است که سایر حریفان 
ما هم نتوانند چنین تعداد مدال طالیی را کسب کنند. کشورهای 
هندوس��تان، کره ش��مالی و چین تایپه هم برای کسب مدال های 

بیشتر سرمایه گذاری کرده اند.
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یادداشت

ساخت وساز غیرمجاز در حاشیه 
زاینده رود پیگرد قانونی دارد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری گفت: 
با هماهنگی دستگاه قضا با ساخت وسازهای غیرمجاز در حریم 
و بس��تر رودخانه های موجود در چهارمحال و بختیاری به ویژه 
زاینده رود برخورد جدی انجام می شود.حسین صمدی اظهار 
کرد: نیاز است تا با هماهنگی دستگاه قضا با ساخت وسازهای 
غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه های استان به ویژه زاینده رود 
برخورد جدی انجام شود.وی با اشاره به ورود جمعیت باالیی از 
گردشگران به استان به ویژه از استان اصفهان افزود: با توجه به 
اینکه این شرکت عالئم و تابلوهای هشداردهنده مبنی بر ممنوع 
بودن شنا در حاشیه رودخانه زاینده رود را نصب کرده است، از 

گردشگران تقاضا داریم این هشدار را جدی بگیرند.

افزایش 50 درصدی جذب دانشجوی 
دکتری در دانشگاه شهرکرد

سرپرس��ت دانش��گاه ش��هرکرد از افزایش 50 درصدی جذب 
دانش��جوی دکتری در این دانشگاه در س��ال تحصیلی جدید 
خبر داد.شایان ش��امحمدی گفت: دانشگاه شهرکرد در جذب 
دانش��جویان کارشناسی ارشد س��ال 93 نس��بت به سال 92 
افزایش نداشته است ولی در جذب دانشجویان مقطع دکتری 
با 50 درصد افزایش همراه بوده اس��ت.وی خاطرنش��ان کرد: 
هم اکنون در دانش��گاه ش��هرکرد 63 رش��ته کارشناسی ارشد 
و 37 رش��ته در مقطع دکتری وجود دارد، ک��ه در حال حاضر 
یک هزار و 485 دانش��جو در مقطع کارشناس��ی ارشد و 204 
دانش��جو در مقطع دکتری مش��غول به تحصیل هس��تند.در 
سال 93 در مقطع کارشناسی ارش��د 2 رشته جدید که شامل 
 بهداش��ت آبزیان، سیس��تماتیک جانوری و در مقطع دکتری

 3 رشته جدید شامل تکنولوژی کشاورزی، مامایی و بیماری های 
تولیدمثل دام به رشته های دانشگاه شهرکرد اضافه شده است.

برگزاری جشنواره هندبال با هدف 
استعدادیابی در شهرکرد

سرپرس��ت هیئت هندبال چهارمحال و بختیاری گفت: طرح 
اس��تعدادیابی هیئت هند بال در چهارمح��ال و بختیاری آغاز 
شده است.اردش��یر جان نثار اظهار کرد: هندبال در چهارمحال 
و بختیاری دارای پیشینه بسیار خوبی است که باید به روزهای 
اوج خود بازگردد.وی با اش��اره به جایگاه هندبال در این استان 
افزود: اف��رادی که در هندبال فعالیت می کنن��د باید از صاحب 
نظران و پیشکسوتان ورزشی باشند.وی گفت: در نخستین قدم 
عالوه بر حضور پیشکسوتان، 8 کمیته تخصصی در دفتر هیئت 
تشکیل داده ش��د تا بتوانند در حوزه های مختلف برنامه ریزی 
کنند.: متأسفانه فعالیت هیئت های شهرستانی به عنوان مراکز 
استعدادیابی دچار کندی شده که در آینده نزدیک شاهد رونق 

هندبال در شهرستان ها خواهیم بود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار:

برای بزرگداشت هفته دفاع 
مقدس از تمامی امکانات 

استفاده شود
معاون سیاس��ی، امنیت��ی و اجتماعی اس��تاندار 
چهارمحال و بختیاری گفت: باید از تمامی امکانات 
موج��ود، ب��رای بزرگداش��ت هفته دف��اع مقدس 
به ص��ورت هنرمندانه اس��تفاده ش��ود.خدابخش 
مرادی در ستاد هفته بزرگداشت دفاع مقدس گفت: 
تمامی مسئوالن موظف هستند تبیین ارزش های 
دفاع مقدس را در دستور کار برنامه های اولویت دار 

خود قرار دهند.
وی تأکید کرد: رزمن��دگان، ایثارگ��ران و به ویژه 
ش��هدای دوران دفاع مق��دس با نثار خ��ون خود 
توانستند ایران اس��المی را بیمه و عزت کنونی آن 
را حفظ کنند.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: باید از تمامی 
امکانات موجود، برای بزرگداشت هفته دفاع مقدس 

به صورت هنرمندانه استفاده شود.
مرادی تصریح ک��رد: تمامی گروه های سیاس��ی، 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، برنامه ریزی، دینی 
و اقتصادی باید در این هفت��ه به صورت فعال وارد 
 می��دان ش��وند.در ادامه ای��ن نشس��ت همچنین 
عباس عباس��ی مدی��رکل بنیاد حفظ آثار و نش��ر 
ارزش های دف��اع مقدس چهارمح��ال و بختیاری 
نیز در این نشست گفت: ش��عار هفته دفاع مقدس 
امسال به نام »ایستادگی دیروز، عزت امروز و تعالی 
فردا« نام گذاری ش��ده است. عباس��ی خاطرنشان 
کرد: برنامه های امس��ال هفته دفاع مقدس در سه 
 بخ��ش عمومی، مش��ارکتی و اختصاص��ی برگزار 

می شوند.
وی افزود: هفته دفاع مقدس امسال از روز دوشنبه 
31 شهریور تا یکشنبه شش��م مهر برگزار خواهد 
ش��د.مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نش��ر ارزش های 
دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: 
آذین بندی س��ر درب ادارات، س��نگربندی، نصب 
بنره��ای تبلیغاتی، پخش س��رودهای حماس��ی، 
خاط��ره گویی، تجلی��ل از رزمن��دگان، غبارروبی 
گلزارهای ش��هدای سراسر این اس��تان و دیدار با 
خانواده ش��هداء از مهم تری��ن برنامه ه��ای هفته 
 دفاع مق��دس در چهارمحال و بختیاری به ش��مار

 می روند.

اخبار کوتاه یادداشت برداشت بادام از باغات سامان آغاز شد
فرماندار شهرستان سامان از آغاز برداشت بادام از باغات شهرستان سامان خبر داد.

سعید صالحی بابیان اینکه بیش از 14 درصد از بادام کشور در شهر سامان جمع آوری 
می شود، اظهار کرد: این میزان بادام از سطح بیش از 11 هزار هکتار باغات این شهرستان 

جمع آوری می شود.
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معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری چهارمحال و 
بختیاری گفت: جاده جایگزین ش��هرکرد- خوزستان تا 

پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.
گودرز امیری در بازدید از ج��اده جایگزین و پل کارون 4 
در مسیر شهرکرد به س��مت خوزستان، گفت: پیش بینی 
می ش��ود ب��ا تأمی��ن اعتب��ارات الزم از طریق ریاس��ت 

جمهوری و وزارت نیرو تا پایان س��ال ج��اری این پروژه 
به بهره برداری برس��د. وی افزود: با تأکیدات اس��تاندار و 
پیگیری های به عمل آمده، این پروژه با پیشرفت فیزیکی 
60 درصد به سرعت در حال انجام است.امیری بابیان اینکه 
با احداث این محور از تجم��ع ترافیکی در محور بروجن- 
لردگان کاسته می شود، اظهار کرد: احداث جاده جایگزین 

در رونق اقتص��ادی منطقه اردل- ناغ��ان نقش مؤثری را 
ایفا خواهد کرد.معاون اجرایی ش��رکت توسعه منابع آب 
و نیروی ایران نیز به تش��ریح مش��خصات فنی این پروژه 
پرداخت و گفت: این مس��یرهای جایگزی��ن به طول 10 
کیلومتر و 200 متر در مسیر کوهستانی و شامل 7 رشته 
 تونل اس��ت که طوالنی ترین آن ها 570 مت��ر طول دارد.

سلیمی نیا افزود: از این 7 رشته تونل 5 رشته آن تکمیل 
مس��یر الینین��گ تکمیل ش��ده و بح��ث در مابقی بحث 
خاک ریزی و خاک برداری آن با سرعت مناسبی در حال 
پیگیری اس��ت.به گفته وی، در قطعه الف از سمت کتوال 
160 هزار مترمربع خاک ب��رداری عملیات خاک برداری 
نیاز اس��ت که از این مقدار در حدود 100 هزار مترمربع 
انجام گرفته است.سرپرس��ت اداره کل راه و شهرس��ازی 
اس��تان نیز در خصوص مش��خصات پل کارون 4 تصریح 
کرد: این پل سه هزار و 875 تنی که بر روی دریاچه کارون 
4 و به عنوان مس��یر جایگزین ش��هرکرد- ایذه در استان 

چهارمحال و بختیاری احداث شده است.
قاسمی خاطرنشان کرد: پل کارون 4 به دلیل برخورداری 
از طول عرشه 378 متری، طول دهانه 300 متری و ارتفاع 
62 متری از سطح دریاچه سد، عنوان بزرگ ترین پل زیر 

قوسی کشور را از آن خودکرده است.

مدیرکل اداره تع��اون، کار و رفاه اجتماع��ی چهارمحال و 
بختیاری از رشد 90 درصدی صادرات در بخش تعاون در 
سه ماهه اول امسال خبرداد.داوود شیوندی با اشاره به رشد 
90 درصدی صادرات بخش تعاون استان، افزود: در سه ماهه 
اول امسال 6 میلیون دالر کاال از اس��تان صادرشده است.

وی با تأکید بر لزوم گس��ترش صادرات در راستای توسعه 
اقتصادی، اظهار ک��رد: صادرات و رقاب��ت از محوری ترین 
اقدامات در راس��تای تقوی��ت واحدهای تولیدی اس��ت.

شیوندی خاطرنشان کرد: تا پایان امسال یکی از تعاونی های 
صادرکننده استان در بحث نیترات، به بهره برداری خواهد 
رسید.وی اعتبارات تکلیفی امسال استان را 114 میلیارد 
تومان دانست و افزود: در کل کشور این اعتبارات 80 هزار 

و 400 میلیارد تومان بود که از این میزان 1/4 درصد آن به 
تعاون استان تعلق گرفته است.به گفته شیوندی، تاکنون 31 
میلیارد تومان این اعتبار پرداخت و در بحث سرمایه گذاری 
و س��رمایه در گردش اخذ قرارداد شده اس��ت.وی به نیاز 
واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش در راستای تأمین 
مواد اولیه اش��اره و تصریح کرد: این س��رمایه در گردش از 
سرجمع منابع بانکی تأمین می شود و در اختیار دولت قرار 
می گیرد.شیوندی با اشاره به نقش مشاغل خانگی در رونق 
اقتصادی، از اختص��اص 12 میلیارد تومان برای مش��اغل 
خانگی در استان خبر داد و گفت: مشاغل خانگی می تواند 
برای خانوارها منبع درآمد خوبی باش��د تا اعضای خانواده 
در کنار کارهای روزمره به این مش��اغل بپردازند.وی نقش 

تعاونی ها در افزایش بهره وری را یادآور شد و اظهار کرد: در 
راس��تای افزایش بهره وری تاکنون از 190 شرکت تعاونی 

استان نظارت عمومی صورت گرفته است.

معاون عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری: تا پایان امسال

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

اختصاص 12 میلیارد تومان اعتبار به مشاغل خانگی  دراستان 

 بهره برداری از جاده جدید شهرکرد- خوزستان
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تحدید حدود اختصاصی 
ششدانگ  از  قسمتی  حدود  تحدید  چون   93/6/13-103/93/5346/36 شماره:   835
یکباب خانه به مساحت 35/64 مترمربع پالک شماره 9597 فرعی جدا شده از 2305 
تعیین  قانون  اجرای  ثبت اصفهان که در  واقع در جوزدان 12 اصلی بخش 14  فرعی 
شماره  رای  طبق  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
139260302025003569 طبق رای صادره بنام خانم صدیقه نادری درباغشاهی فرزند 
دستور  به  بنا  اینک  نیامده  عمل  به  حدود  تحدید  و  می باشد  ثبت  جریان  در  حسنعلی 
قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در تاریخ 93/7/14 روز دوشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
 20 ماده  مطابق  امالک  و صاحبان  مجاورین  اعتراضات  یابند  محل حضور  در  مقرر 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا سی روز پذیرفته خواهد شد و ماده 
86 آیین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
اینصورت  غیر  در  و  اقدام  به ذیصالح قضایی  دادخواست  تقدیم  با  بایستی  اداره  این 
متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره ثبت محل تسلیم نماید. اداره ثبت بدون توجه 
 93/6/17 انتشار:  دهد.تاریخ  می  ادامه  مقررات  رعایت  با  را  ثبتی  عملیات  اعتراض   به 

م الف:14817  مسیبی رئیس اداره ثبت اسناد منطقه غرب اصفهان 
تحدید حدود اختصاصی 

ششدانگ  از  قسمتی  حدود  تحدید  چون   93/6/13-103/93/5346/36 شماره:   836
از  شده  جدا  فرعی   9596 شماره  پالک  مترمربع   132/79 مساحت  به  خانه  یکباب 
قانون  اجرای  در  که  اصفهان  ثبت   14 بخش  اصلی   12 جوزدان  در  واقع  فرعی   627
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی طبق رای شماره 
139260302025003569 طبق رای صادره بنام خانم صدیقه نادری درباغشاهی فرزند 
دستور  به  بنا  اینک  نیامده  عمل  به  حدود  تحدید  و  می باشد  ثبت  جریان  در  حسنعلی 
قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در تاریخ 93/7/14 روز دوشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
 20 ماده  مطابق  امالک  و صاحبان  مجاورین  اعتراضات  یابند  محل حضور  در  مقرر 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا سی روز پذیرفته خواهد شد و ماده 
86 آیین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
اینصورت  غیر  در  و  اقدام  به ذیصالح قضایی  دادخواست  تقدیم  با  بایستی  اداره  این 
متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره ثبت محل تسلیم نماید. اداره ثبت بدون توجه 
 93/6/17 انتشار:  دهد.تاریخ  می  ادامه  مقررات  رعایت  با  را  ثبتی  عملیات  اعتراض   به 

م الف:14818  مسیبی رئیس اداره ثبت اسناد منطقه غرب اصفهان 
تغییرات 

تغییر مرکز اصلی  837 شماره:12362-91/7/13 شماره: 5857/ت-1391/4/29 آگهی 
به  شده  ثبت  خاص،  سهامی  فوالد  آذرکوب  نشانی  آتش  فنی  ایمنی  خدمات  شرکت 
فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  برابر   10260434250 ملی  شناسه   22603 شماره 
محله  چهار  ب  فوالدشهر  به  اصفهان  در  شرکت  اصلی  مرکز   91/4/19 مورخ  العاده 
 4 ماده  یافت و  انتقال  هویزه کوچه وصال شمالی پالک 103 کدپستی 8491756354 
اساسنامه به شرح فوق اصالح شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ 1391/4/29 تکمیل گردید.
 مراتب تحت شماره 2089 مورخ 91/7/9 در این اداره به ثبت رسیده است. م الف:427 

آذری رئیس ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان 
ابالغ رای 

دهخدایی  احمد  خواهان:  بایگانی:395-93  شماره  دادنامه:864-93/5/30  شماره   838
عکاف  سعید  وکیل:  امین-پالک87  خواجو-کوچه  چهارباغ  خ  اصفهان-ابتدای  نشانی 
نشانی اصفهان-خ فردوسی-ساختمان عالی-طبقه چهارم4-واحد13 خوانده: اسماعیل 
جباری نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ هفت میلیون ریال وجه یک فقره چک 
با عنایت به  به شماره 698011 به انضمام مطلق خسارات دادرسی گردشکار: شورا 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست احمد دهخدایی به طرفیت اسماعیل جباری 
به خواسته مطالبه مبلغ هفت میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 698011 مورخ 
92/12/20 به عهده بانک ملی به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به 
قانونی  ابالغ  با  اینکه خوانده  تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و  دادخواست 
وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی 
خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه 

استناد  به  دعوی  دانستن  ثابت  هذا ضمن  علی  کند  می  حکایت  را  خواهان  به  خوانده 
 249-307-309-310-315 مواد  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و519و522  مواد 
قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال به عنوان 
اصل خواسته و پرداخت صد و شصت و هشت هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی 
تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  خسارات  پرداخت  به  قانونی  تعرفه  طبق  وکیل  حق الوکاله 
حق  در  مرکزی  بانک  نرخ شاخص  طبق  آن  ابطال  و  زمان وصول  لغایت   92/12/20
خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه خواهد بود..م الف:14041 هنرفر قاضی شعبه 45حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

دهخدایی  احمد  خواهان:  بایگانی:396-93  شماره  دادنامه:865-93/5/30  شماره   839
عکاف  سعید  وکیل:  امین-پالک87  خواجو-کوچه  چهارباغ  خ  اصفهان-ابتدای  نشانی 
نشانی اصفهان-خ فردوسی-ساختمان عالی-طبقه چهارم4-واحد13 خوانده: اسماعیل 
مورخ   698003 چک  فقره  چهار  وجه  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  جباری 
گردشکار:   698005-93/1/30 مورخ   698006-93/2/30 مورخ   698007-92/10/30
مبادرت  ذیل  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  شورا 
دهخدایی  احمد  دادخواست  در خصوص  قاضی شورا:  رای  می نماید.  رای  به صدور 
ریال وجه  میلیون  و هشت  مبلغ چهل  مطالبه  به خواسته  جباری  اسماعیل  طرفیت  به 
مورخ   698007  -2 و   92/10/30 مورخ   698003  -1 های  به شماره  فقره چک  چهار 
93/2/30 و 3- 698006 مورخ 93/1/30 و 4- 698005 مورخ 92/12/26 به عهده بانک 
و  تقدیمی  دادخواست  به  توجه  با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به  ملی 
مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در 
جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی 
از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را  ابرازی نیز حکایت  نیاورده و مستندات  به عمل 
حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 قانون 
آیین دادرسی مدنی و مواد 315-310-309-307-249 قانون تجارت حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ چهل و هشت میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
صد و نود و چهار هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چکها لغایت زمان وصول 
و ابطال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای 
صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود.

م الف:14042 هنرفر قاضی شعبه 45حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اجراییه 

 9209980351300696 پرونده:  شماره   9310420351300234 اجراییه:  شماره   840
شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  بموجب   920793 شعبه:  بایگانی  شماره 
9310090351301965 و شماره دادنامه مربوطه 9309970351300048 محکوم علیه 
رضا دردشتی فرزند محمدعلی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینه دادرسی و 
دادخواست  تقدیم  زمان  از  تادیه  تاخیر  پرداخت خسارت  و  وکیل  پرداخت حق الوکاله 
92/7/13 تا زمان تادیه آن درحق محکوم له محمدعلی مهدیان فرزند کرمعلی به نشانی 
رای  می نماید.  اعالم  حق االجرا  پرداخت  و  صادر  عقیلی-پ7  شهید  استانداری-ک  خ 
صادره غیابی. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- 
مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه 
سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم 
به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف 
متعسر  اجرائیه  مفاد  از  یا قسمتی  تمام  اجرای  که  بنحوی  بدهید  دارایی خود  از  واقع 
باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال 
که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون 
آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های 
مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:14055 امینی مدیر دفتر شعبه سیزدهم 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اجراییه 

 8809980350100609 پرونده:  شماره   9310420350100206 اجراییه:  شماره   841
شماره بایگانی شعبه: 880609 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
بیدی دره  امامی  1- سیدرضا  علیهم  محکوم  مربوطه 8809970350101297   دادنامه 

حسین   -2 شهرآبادی،  رضا  وشکان-گاوداری  فرودگاه-روستای  اتوبان  نشانی  به 
امیرپور به نشانی خ پوریای ولی-آرایشگاه پوریا، 3- حبیب و محمد ناظمی به نشانی 
مجهول المکان محکوم هستند به 1- خواندگان متضامنًا به پرداخت مبلغ چهل میلیون 
هزار  و دویست و سه  میلیون  یک  مبلغ  پرداخت  نیز  و  عنوان اصل خواسته  به  ریال 
ریال به عنوان خسارات دادرسی و واخواست سفته ها و نیز پرداخت خسارات تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید مورخ 87/11/15 لغایت وصول براساس شاخص نرخ تورم 
که توسط بانک مرکزی اعالم و حین اجرای حکم محاسبه خواهد شد در حق محکوم له 
بانک ملت به نشانی اصفهان-خ شیخ صدوق شمالی-مدیریت شعب بانک ملت و پرداخت 
ابالغ  ازتاریخ  مبلغ 2/060/150 ریال در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است 
اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد 
صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که 
قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام 
یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم 
خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به 
قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد 
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف:14056 

شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

842 شماره:74/93ش14 به موجب رای شماره 427 تاریخ 93/3/26 حوزه 14 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه شهرام اجل لوئیان 
مبلغ چهل  پرداخت  به  به نشانی مجهول المکان  محکوم است  آزاد  فرزند رسول شغل 
میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 449632 به عهده بانک تجارت و مبلغ یکصد و 
هشت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت 
اجرای  لغایت   1388/4/29 مورخ  موصوف  چک  سررسید  تاریخ  از  تادیه  در  تاخیر 
حکم در حق محکوم له ایرج خیراللهی فرزند عبدالرحیم شغل پارچه فروش به نشانی 
اجرای  قانون   34 ماده  خیراللهی.  پاساژ صدر-فروشگاه  بزرگ-مقابل  اصفهان-بازار 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:14297 شعبه 14 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

843 کالسه پرونده: 164/93 شماره دادنامه: 368-93/6/2 مرجع رسیدگی: شعبه 15 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: علی اکبر روزبهانی نشانی اصفهان-ملک شهر-خ 
مطهری-ک21-ساختمان 15-طبقه دوم خواندگان: 1- مسعود مسائلی 2- هوشنگ تقی 
پور هردو نشانی مجهول المکان خواسته: الزام به انتقال سند خودرو پژو206 به شماره 
انتظامی 264ط81ایران33 مدل 1392 به رنگ سفید 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 شورا: در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خواندگان باال به خواسته انتقال 
تقدیمی  دادخواست  مالحظه  و  پرونده  محتویات  و  بررسی  با  فوق الذکر  خودرو  سند 
خواهان و صورت جلسه دادرسی مورخه 93/4/29 و عدم حضور خواندگان علی رغم 
ابالغ قانونی و مستندات ابرازی خواهان منجمله مبایعه نامه های عادی مورخه 93/2/31 
و  می نماید  خواندگان  و  خواهان  فیمابین  قراردادی  رابطه  از  حکایت  که   92/11/20 و 
همچنین جوابیه استعالم از پلیس راهور به شماره 1413/6/264 مورخه 93/3/19 که 
داللت بر مالکیت خوانده ردیف دوم دارد لذا شورا دعوی خواهان را وارد دانسته و 
مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10و219الی225 قانون مدنی حکم 
به محکومیت خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال قطعی و رسمی 
سند خودرو فوق الذکر را در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و خواهان نیز بابت 
انتقال سند خودرو فوق مبلغ 56/600/000 ریال در حق خوانده ردیف اول پرداخت نماید 
حکم شورا غیابی و 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و 20 روز پس 
از انقضای مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

م الف:14298شعبه15 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
 9309980358900549 پرونده:  شماره   9310100354403403 ابالغیه:  شماره   844
آقای  علیه  شکایتی  منافی  پرویز  آقای  اینکه  به  نظر   930586 شعبه:  بایگانی   شماره 
برای  مجرم  مساعدت  و  خودرو  سرقت  بر  دایر  حسین  غالم  فرزند  قربانی   میالد 
نموده  دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان  تقدیم  از محاکمه و محکومیت  خالصی 
در  واقع  اصفهان  عمومی)کیفری( شهرستان  دادگاه   118 به شعبه  که جهت رسیدگی 
اصفهان- استان  کل  دادگستری  نیکبخت-ساختمان  باال-خ شهید  چهارباغ  اصفهان-خ 

که  گردیده  ثبت   9309980358900549 کالسه  به  و  ارجاع  شماره118   طبقه1-اتاق 
وقت رسیدگی آن 1393/07/17 و ساعت 09:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   115 ماده  تجویز  به  متهم   بودن 
کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  کیفری  امور   در 
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم  تا  می شود   آگهی 
گردد.  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  خود  کامل  نشانی  اعالم   ضمن 
بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.

م الف:14856 حسینی مدیردفتر شعبه 118 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

845 کالسه: 60/93 به موجب رای شماره 201 تاریخ 93/3/24 حوزه 19 شورای حل 
صنعت  کبیر  شرکت  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف 
به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به  پور  ا...کرمی  سیامک  مدیریت  با  زاگرس 
انضمام  به  خواسته  اصل  بابت  ریال   50/000/000 تومان  میلیون  پنج  مبلغ  پرداخت 
100/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 89/3/20 لغایت اجرای 
اصفهان-خ24متری-خ شیخ طوسی- نشانی  به  علی رضایی  له  محکوم  در حق   حکم 

اجرای  قانون   34 ماده  دولت.  حق  در  حق االجرا  عشر  نیم  پرداخت  و  اسدی  حکیم  خ 
 احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
خود  که  در صورتی  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که   کند 
دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:14299 

شعبه 19 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

شورای   19 حوزه   93/3/29 تاریخ   235 شماره  رای  موجب  به   61/93 کالسه:   846
به  یافته است محکوم علیه اصغر رستمی   حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
تومان  پانصد هزار  میلیون و  مبلغ دو  پرداخت  به  نشانی مجهول المکان  محکوم است 
بابت اصل خواسته به انضمام صد و بیست هزار ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر 
آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 92/5/27 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له 
علی رضایی به نشانی اصفهان-خ24متری-خ شیخ طوسی-خ حکیم و پرداخت نیم عشر 
حق االجرا در حق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
بگذارد  اجرا  به  موقع  به  آنرا  مفاد  روز  ده  است ظرف  مکلف  علیه  محکوم   ابالغ شد، 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  که خود  باشد و در صورتی  آن میسر  از  به   محکوم 
 نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
حل  شورای  حقوقی   19 شعبه  م الف:14300  نماید.  اعالم  صریحا  ندارد،  مالی  اگر  و 

اختالف اصفهان 
آگهی فقدان سند مالکیت

847 آقای محمد جواد شریفی فرزند حسن  باستناد دوبرگ استشهاد یه محلی که هویت و 
امضاء مشهود رسمًا گواهی شده و مدعی است که سند مالکیت یازده حبه ویک سیزدهم 
حبه مشاع باستثنا بها ثمنیه اعیانی آن از هفتاد و دو حبه ششدانگ  پالک 432فرعی 
واقع در زواره شانزده اصلی گرمسیر  بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 8دفتر 
84امالک بنام محمد جواد شریفی فرزندحسن   ثبت و سند صادر وبه حکایت دفتر امالک 
معامله ای انجام نگردیده ودر اثر اسباب کشی مفقود شده است  نظر باینکه درخواست 
صدور سند مالکیت المثنی نموده، طبق  ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت  مراتب 
این آگهی ذکرشده( انجام معامله )غیراز آنچه در   آگهی  می شود که هر کس مدعی 

نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 
مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد . 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشود، المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.

ذبیح اله فدایی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
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اداره کل تعاون، کار و رفاه جتماعی استان اصفهان

تعاون تضمین کننده رشد و تعامل اقتصادی جامعه است.
 میزان صادرات بخش تعاون از شهریور سال 92 تا شهریور سال93  افزون  

بر 22  میلیون و 500هزار دالر می باشد.

امروز نهمین جشنواره تجلیل از تعاونی های برتر استان اصفهان برگزار می شود 

اصول تعاونی رهنمودهایی است که طبق آن تعاونی ها تحقق ارزش ها را عملی می سازند که بر اساس 
بازنگری اتحادیه بین المللی تعاون  ) 1995( بقرار ذیل می باشد. 

اصل اول تعاون: عضویت اختیاری و آزاد 
تعاونی ها سازمانهایی اختیاری هستند و عضویت در آنها برای تمام افــرادی که بتوانند از خدمات آنها 
استفاده کنند و مسئولیت های ناشی از عضویت را بپذیرند بدون تبعیضات جنسی، اجتماعی، نژادی، 

سیاسی یا مذهبی آزاد است. 
اصل دوم تعاون: کنترل دموکراتیک توسط اعضاء 

تعاونی ها سازمان هایی دموکراتیک هستند و توسط اعضای خود که فعاالنه در سیاستگزاری و اتخاذ 
تصمیمات مشارکت مــی کنند، کنترل می شوند. مردان و زنانی که به عنوان نمایندگان منتخب خــدمت 
می کنند، در مقابل اعضاء مسئولند. در تعاونی های سطح اولیه )شرکتهای تعاونی( اعضاء از حق رأی 
مساوی برخور دارند )یک عضو، یک رأی( و همچنین تعاونی ها در سطوح دیگر به شکلی دموکراتیک 

سازمان می یابند. 

اصل سوم تعاون: مشارکت اقتصادی اعضاء 
اعضاء به طور منصفانه و بــا کنترل دموکراتیک ســرمایه تعاونی خود را تأمین مــی کنند آنها معموالً 
متناسب با سرمایه پرداخت شده خود که یکی از شرایط عضویت می باشد سود محدودی در صورت 
وجود دریافت می دارند. اعضاء مازاد درآمد را برای تأمین هر یک از مقاصد زیر اختصاص می دهند: 
 توسعه تعاونی خود )حتی المقدور از طریق تخصیص ذخایری که حداقل قسمتی از آن غیرقابل تقسیم 
می باشد(، برخورداری اعضاء به نسبت معامالت هر یک از آنها با تعاونی و حمایت از سایر فعالیت هایی 

که به تصویب اعضاء رسیده است.
اصل چهارم تعاون: خودگردانی و عدم وابستگی 

تعاونی ها سازمان هایی خودگردان و خودیار هستند که توسط اعضاء کنترل می شوند. اگر آنها با سایر 
سازمان ها از جمله دستگاه های دولتی موافقت نامه ای امضاء کنند یا از منابع دیگر، سرمایه تأمین 
نمایند این کار را آزاد و به شرطی انجام مـــی دهند که متضمن کنترل دموکراتیک توسط اعضاء و حافظ 

خودگردانی تعاونی باشد. 

آمــوزش، تعــاون:  پنجــم  اصــل 
 کارورزی و اطالع رسانی 

تعاونی ها برای اعضاء، نمایندگان منتخب، مدیران و 
کارکنان خود آموزش و کارورزی فراهم می آورند، 
به طوری که آنها بتوانند به نحوه مؤثر به پیشرفت 
تعاونی خود کمک نمایند. آنها عموم مردم بخصوص 
افراد جوان و رهبران افکار عمومی را نســبت به 

ماهیت و فوائد تعاونی مطلع می سازند. 
اصل ششم تعاون: همکاری بین تعاونی ها 

تعاونی ها از طریق همکاری با یکدیگر در سازمان های محلی، ملی، منطقه و بین المللی به اعضای خود به 
مؤثرترین طریق خدمت کرده و نهضت تعاونی را تقویت می کنند. 

اصل هفتم تعاون: توجه به جامعــه 
تعاونی ها با تصویب سیاست ها توسط اعضاء برای توسعه پایدار جوامع خود فعالیت می کنند

مدیر امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت : همزمان با 
ششمین روز از هفته تعاون، نهمین جشنواره تجلیل از تعاونی های برتراستان در سالن 

همایش های اتاق بازرگانی اصفهان برگزار می شود.
»علیرضا تیغ ساز« اظهار کرد: در این مراسم که با حضورمعاون امور تعاون وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی برگزار می شــود، اتاق تعاون اســتان اصفهان و اتحادیه شــرکت 
تعاونی در و پنجره ســازان و 17 شــرکت تعاونی دیگر در اســتان به عنوان رتبه اول 

معرفی می شوند.
وی افزود: همچنین اتاق تعاون شهرستان کاشان و اتحادیه شرکت های تعاونی مصرف 
فرهنگیان و 17 تعاونی رتبه دوم را کسب کردند که فهرست برگزیدگان به دبیرخانه 

جشنواره در وزارتخانه متبوع ارسال شده است.
به گفته وی گرایش های تعاونی های برترعبارتند از اعتبار، آموزشــگاهی، تأمین نیاز 
تولیدکنندگان، تأمین نیاز صنوف خدماتی، تأمیــن نیاز مصرف کنندگان، حمل و نقل، 
خدماتی، دانش بنیان، زنان، سهام عدالت، صنعتی، عمران، فرش دستباف، کشاورزی، 

مسکن و معدنی.
مدیر امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: تعاونی برتر تعاونی 
است که نسبت به سایر تعاونی های هم رشــته و نیز براساس شاخص های عمومی و 
اختصاصی بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقوقــی، مدیریتی از وضعیت 

نسبتا مطلوب و قابل قبول و باالتری نسبت به سایرین برخودار باشد.
وی اضافه کرد: معیارهای اصلی انتخاب شرکت های تعاونی برتررا پای بندی به قانون 
بخش تعاون، عدم احراز تخلف از قانون در اداره امور تعاون، رعایت اســتانداردهای 
الزامی برخورداری کارکنان از شرایط قانون کار و بیمه، تراز مثبت اقتصادی، پرداخت 

چهار درصد حق تعاون و آموزش و میانگین رشد سرمایه تعاونی برشمرد.
به گفته وی ثبت نام شــرکت هــای تعاونی در ســایت نهمین جشــنواره تعاونی های 
 برتر در تاریخ 24 اردیبهشــت ســال گذشــته آغــاز و در تاریــخ 31 خرداد امســال 

پایان یافت.
 تیغ ســاز گفت: متقاضیان به صورت داوطلبانه از طریق ثبت نام در ســایت مربوطه 
و الصاق مداک موردنیاز از طریق ســایت و ارســال کپی مدارک بــه اداره کل در این 

مسابقه وارد شدند.
وی تاکیــد کــرد: تا پایــان مهلــت ثبت نــام تعــداد 363 شــرکت تعاونی درســایت 
جشــنواره ثبت نام کرده و پس از پایان ثبت نام مدارک ارسالی شرکت ها در کمیته 
 مربوطه مورد ارزیابی و داوری قــرار گرفت و نهایتا 38 تعاونی برتــر در 19 گرایش

 انتخاب گردید.

مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی اســتان اصفهان 
گفت: هدف اصلی طــرح اصالحی قانون بخــش تعاون که 
در اردیبهشــت ســال جاری به تصویب مجلس شــواری 
اسالمی و تائید شورای نگهبان رسید، تقویت و استقالل 
بیشــتر بخش تعاون اســت .غالمعلی قادری اظهــار کرد: 
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اســالمی که مصوب 
سال 1370 می باشــد، در طول دو دهه گذشته نیازمند 
اصالحات و تغییرات بــوده و طرح اصالحی ایــن قانون در 
بهمن سال 92 به مجلس شواری اسالمی ارائه شد.وی با 
مثبت خواندن تغییرات اعمال شده در این طرح اصالحی 
افزود: در اصالحیه، اختیارات و وظایف اتاق تعاون افزایش 
قابل توجهی یافته و تعدادی از وظایفی که در اصل قانون 
بر عهده دولت بود هم اکنون در اختیار اتاق تعاون بعنوان 
پارلمان مردمــی بخش تعاون قــرار گرفته اســت.وی با 
اشاره به اینکه تغییرات و اصالحات اعمال شده مشتمل 

بر 15 ماده اســت، تاکید کرد: یکی از بندهای مهم اصالح 
شده، حذف بند 3 ماده 25 قانون سابق مبنی بر اختصاص 
 چهار درصد از سود خالص شــرکت های تعاونی به عنوان 

حق تعاون و آموزش می باشد.
قادری اضافه کرد: تعاونی ها همواره در پرداخت و واریز 
این مبلغ اکراه داشــتند و در اصالحیــه جدید این قانون 
حذف شده و هم اکنون وزارتخانه باید از محل اعتبارات 
بخشــی ازهزینه آموزش را تامین کند و نیز اتحادیه ها و 
اتاق های تعاون باید از محل درآمدها کالس های آموزشی 
برای مدیران و اعضا برگزار کند. مدیر کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان اصفهان گفت: همچنین در طرح اصالحی 
قانون تعاون نحوه دعوت جلسات مجمع عمومی تعاونی های 
دارای بیش از 100 عضو که الزاما باید از طریق روزنامه 
اطالع رسانی می شــد، هم اکنون می تواند از روش های 
دیگر مانند ایمیل و پست سفارشی و ...نیز با تصویب مجمع 

عمومی صورت گیرد.
افــزود: در اصالحیــه  وی 
مــدت  تعــاون   قانــون 
تصــدی گــری مدیرعامل به 
مدت سه ســال تعیین شده 
است که این موضوع با دوره 
سه ساله تصدی هیات مدیره 
تعاونی همســان شده است.

به گفته وی همچنین شــرایط 
کاندیداهای عضویت در هیات 
مدیره و هیات بازرســی اتاق 
تعاون تغییــر کرده کــه مهم 
ترین تغییر این اســت که هر 
کس مــی خواهد این ســمت 

را داشته باشــد نباید از کارکنان دولت باشد و همچنین 
دارای سه سال سابقه عضویت در هیات مدیره یا بازرسی 
شرکت تعاونی و یا اتحادیه باشد.وی تاکید کرد: این تغییر 
موجب شده اتاق تعاون کمترحالت سیاسی و دولتی داشته 
باشــد وهم اکنون هر اتحادیه بیشــتر از یک رای ندارد 
وطبعا کسانی می توانند انتخاب شوند که از جنس اهالی 
تعاون هســتند.قادری درباره شــرح وظایــف اتاق تعاون 
نیز گفت: در قانون مصوب ســال1370 اتاق تعاون ســه 
وظیفه داشــته اما در اصالحیه جدید 16 وظیفه برای آن 
برشــمرده شــده اســت از جمله صدور کارت عضویت و 
کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاون، ایجاد 
و اداره مرکــز آمار و اطالعــات اقتصادی بــه منظور انجام 
 وظایف و فعالیت هــای اتــاق و داوری در امــور حرفه ای 
بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر  وی تصریح 
کرد: این تغییرات و افزایش وظایف در شــرایطی نتیجه 
مثبت به دنبال خواهد داشــت که اتاق تعــاون بتواند از 

شرایط ایجاد شده و اختیارات جدید به خوبی استفاده کند.
وی با اشــاره به اینکه اصالحیه قانون جدید سه ماه است 
که ابالغ شده و انتخابات هیات مدیره اتاق در سال آینده 
برگزار می شود، گفت: نتایج این تغییرات تا دو سال آینده 
در عملکرد اتاق تعاون اســتان دیده می شــود.مدیرکل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان اظهار کرد: ماده 
71 قانون جدید نیز مطرح کرده است که به منظور توسعه و 
ترویج و نهادینه سازی فرهنگ تعاون دستگاه های مختلف 
مانند وزارت آموزش و پرورش، ســازمان صدا و ســیما، 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت علوم و تحقیقات و 
بهداشت و درمان مکلفند برنامه های ترویج فرهنگ تعاون 

در جامعه را تهیه و اجرا کنند.
قــادری دربــاره  تغییراتــی کــه بــه نظــر مــی رســد 
 همچنــان بایــد در ایــن زمینــه انجــام شــود گفت: ســایر

 دستگاه ها که طبق قانون وظایفی در راستای توسعه و تقویت 
بخش تعــاون برعهده دارند، عمــال عالقه و الزامــی به انجام 
این موضــوع ندارند.وی 
افزود: از جملــه در مورد 
اجرای سند توسعه بخش 
تعاون، کــه مصوبه هیات 
دولت می باشد و دستگاه 
های مختلف بایــد اجرای 
مواد این سند را در برنامه 
ریزی ســالیانه خود قرار 
دهند. این موضوع صادق 
است و البته ضرورت دارد 
مفاد سند توسعه هرجا که 
نیاز است به صورت قانون 
تصویب شــود تا دستگاه 

 ها ملزم به اجرای آن شوند.به گفته وی از جمله موفق ترین 
شرکت های تعاونی در اســتان اصفهان، شرکت های تعاونی 
 صنعتی، مســکن، خدماتــی و تامین نیــاز تولیدکننــدگان و 
مصرف کنندگان صنوف مختلف بوده که بدلیل نظارت هایی که 
بر کار آن ها صورت می گرفته، همچنان شرکت هایی سالم با 
سوددهی مناسب هستند و هرساله صورت های مالی شرکت 
تعاونی را براســاس اساســنامه به اداره تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی ارائــه می نمایند.وی تاکید کــرد: همچنین اولویت 
دولت در تشکیل تعاونی های بزرگ  با تامین سرمایه از طرف 
مردم است از جمله ایجاد و راه اندازی تعاونی توسعه عمران 
شهرســتان که در راه اندازی این تعاونی فرمانداری ها و 

اعضای شورای شهر باید کمک رسان باشند.

هدف اصلی طرح اصالحی قانون تعاون، استقالل  بخش تعاون  است

بهترین و سالم ترین کار اقتصادی 
فعالیت های تعاونی است

 نماینده ولی فقیه در اســتان و امــام جمعه اصفهــان اظهار کــرد: بهترین و 
سالم ترین کار اقتصادی تعاونی هاســت و تعاون و همکاری در بخشی نتیجه 

بخش خواهد بود که تعداد زیادی از مردم به آن وارد شوند.
آیت اهلل ســید یوســف طباطبایی نژادنماینــده ولی فقیه در اســتان و امام 
جمعه اصفهان در دیدار جمعــی از تعاونگران و فعاالن تشــکل های کارگری 
و کارفرمایی استان به مناســبت هفته تعاون افزود: بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی تعداد متعددی از بانک ها در کشور ایجاد و راه اندازی شده که نحوه 
فعالیت آن ها به گونه ای بوده اســت که بانک ها را به بنــگاه های اقتصادی 
تبدیل کرده است وی با اشاره به اینکه در دیدارهای خود با وزیر اقتصاد بر 
ساماندهی فعالیت بانک ها تاکید کرده اضافه کرد: هم اکنون مشکل عمده 
این اســت که بانک های دولتی فاقد اعتبار الزم برای راه اندازی بخش های 
مختلف تولید است و این کمبود منابع هم به جهت معوقات بانکی است امام 
جمعه اصفهان با اشاره به ارائه حجم باالی تسهیالت بانکی به صورت بی رویه 
و بی حساب و کتاب در دولت گذشته گفت: این معضل هم اکنون بانک ها را 

با معوقات بانکی سنگین مواجه کرده که نیاز مبرم به چاره اندیشی دارد.
وی خاطرنشــان کرد: هم اکنون بخشــی از ســرمایه های مردم در بانک های 
خصوصی تجمیع شــده که این بانک ها نیز الزامی به ارائه تســهیالت و خرج 
کردن این ســرمایه ها در بخــش های تولیــدی و فعالیت های شــرکت های 
تعاونی ندارند.آیت اهلل طباطبایی نژاد ایشــان افزود: بسیاری از بانک های 
خصوصی سرمایه هایشــان را در بخش های غیرمولد مانند بازار ارز و سکه 
سرمایه گذاری می کنند که تاثیری در اشتغال زایی ندارد. وی تصریح کرد: 
در این شــرایط بانک ها باید تحت کنترل باشــند و اعم از دولتی و خصوصی 
تســهیالت مشــابه ارائه کنند و نیز تعداد بانک های خصوصــی کاهش یابد 
 و دولت در برابــر کوچکتریــن تخلف بانک هــای خصوصی به صــورت جدی

 برخورد کند.
نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان اضافــه کرد: همچنین بانــک ها باید 
این منابع محــدود خود را در اختیــار افراد توانمند قرار دهنــد که از عهده 
بازپرداخت اقســاط تســهیالت برمی آینــد در غیر ایــن صــورت ارائه این 
 وام ها مشــکلی را که حــل نمی کنــد بلکه بر مشــکالت افــراد وام گیرنده

 می افزاید.وی یادآور شــد: تعاونی ها وقتی موفق می شــوند و به نتیجه می 
رسند که ســرمایه های افراد توامند را تجمیع کنند در غیر این صورت جمع 
شــدن چند نفر بدون ســرمایه که حتی از عهده بازپرداخت تســهیالت بانکی 
برنمی آیند به رشــد اقتصادی کمکی نمی کند.عضو مجلــس خبرگان رهبری 
همچنین با اشاره به وجود بازارهای فروش مناسب برای فرش و انواع البسه 
افزود: ایجاد و راه اندازی شــرکت تعاونی در این دو بخــش می تواند موجب 
اشتغال عده زیادی به ویژه زنان سرپرست خانوار شود.در ابتدای این دیدار 
غالمعلی قادری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان اظهار کرد: 
تعاون به لحاظ جایگاه قانونی از قوانین مستحکمی در متن قانون اساسی، سند 
چشم انداز، اصل 44 قانون اساسی برخوردار است و مشوق های خوبی هم در 
سال های اخیر درباره تعاونی بویژه از سوی اداره کل امور مالیاتی ارائه شده 
 است.وی افزود: اســتان اصفهان که در دو سال گذشــته به جهت بیشترین
  طرح های تعاونی در کشــور رتبه اول را داشــته امســال نیز در هفته تعاون

 96 طرح تعاونی را به طور همزمان به بهره برداری می رســد.به گفته وی این 
تعداد طرح با ســرمایه گذاری بالغ بر2 هزار و 900 میلیارد ریال محقق شده 
و بخش عمده از این ســرمایه گذاری آورده شــخصی افراد در شــرکت های 
تعاونی بوده است.وی خاطرنشان کرد: در هفته تعاون امسال تجلیل و تقدیر 
 از 38 تعاونی برتر صــورت خواهد گرفت و چهار تعاونی برای جشــنواره ملی 
تعاونی های برتر به مرکز معرفی می شوند که امیدواریم تعاونی های اصفهان 
جز برگزیدگان باشند.قادری گفت: به رغم وجود محدودیت ها و کمبودها به 
ویژه در بخش منابع مالی صادرات بخش تعاون در سال 92 به 47 میلیون دالر 
رسید که پیش بینی می شود این روند رو به رشد در سال جاری نیز همچنان 
ادامه داشــته باشــد.به گفته وی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
اصفهان ســند اجرایی بخش تعاون که مجموعه ای اسناد باالدستی و بیش از 
40 مورد مشوق های تعاون در آئین نامه های مختلف را تهیه کرده و در هفته 
جاری به تایید استاندار اصفهان می رساند و نسخه ای را به مرکز می فرستیم.

وی گفت: در این سند راهکارهای و پیشنهادات اجرایی مرتبط با هر بخش احصا 
شده است.

جدول اسامی شرکت های تعاونی برتر استان درسال 1393
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اول اصفهاناحتادیهاحتاديه شركتهاي تعاوني درب و پنجره سازان استان اصفهان3

دوم اصفهاناحتاديه مصرف فرهنگيان استان اصفهان4
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دوم اصفهانشركت تعاوني اعتبار كاركنان جهاد كشاورزي اصفهان6
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دوم گلپايگاننانو بلوك آذر فر گلپا20

اول فالورجانزنانتوليدي پوشاك)نگارقهدریجان(21

دوم مباركهچند منظوره عام بانوان مباركه22

اول لنجانسهام عدالتسهام عدالت شهرستان لنجان23
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شاهني شهر اطلس كاران بديع30
و ميمه

دوم 

اول فريدنکشاورزیبوقلمون گوشتي فريدن31
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اصول هفت گانه بین المللی تعـــاون، محقق ساز ارزش های همکاری و همیاری 

امام حسن مجتبی علیه السالم می فرماید:
ظالمی شبیه تر از حسود به مظلوم ندیده ام.
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