
 حرکت الک پشتی پیشرفت  پروژه هادر اصفهان
عضو هیات رییسه و خزانه دار اتاق بازرگانی:
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با مش��ارکت خیرین خداجوی گلپایگانی و باهمت ستاد دیه جواد 
گلپایگانی ایفاگ��ر نقش خاطره س��از »آتقی« از زن��دان اوین آزاد 
شد.ستاد دیه کش��ور اعالم کرد: جواد گلپایگانی هنرمند سال های 
دور س��ینمای ای��ران و بازیگر پیشکس��وت تلویزیون ک��ه به دلیل 

محکومیت های مالی در زندان به سرمی برد، با پیگیری...

»آتقی« با کمک خیران گلپایگانی 
آزاد شد

تدوین برنامه مدیریت زیست بومی 
برای ۸ تاالب کشور 3

پرداخت مستمری بازنشستگان صندوق 
فوالد بر عهده بانک رفاه گذاشته شد 4 5

 ماجرای کتاب هایی که شبانه
 لیتوگرافی می شد

 خواص
 گل گاوزبان

 یادواره 210 شهید هیات
 بنی فاطمه)س( برگزار می شود

 اعالم مسیرهای هشت  گانه 
راهپیمایی 22 بهمن اصفهان 

ایمن سازی ۷۵ کیلومتر از راه های  
استان  با شیارهای لرزاننده

هشدار سپاه به مدیران شبکه های 
اجتماعی غیراخالقی  

اختصاص نیم درصد درآمد 
بانک ها برای مسکن محرومین
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 سیمرغ ها  در اصفهان
  به پرواز در نمی آید 

اداره فرهنگ و ارشاد اصفهان به دلیل بدهی سایر 
فعالیت های خود درگذش��ته تمایلی به تالش در 
جهت اکران فیلم های این جشنواره ندارد و دست 

رد به سینه سیمرغ ها می زند.
اصفهان در ۵ س��ال گذش��ته میزبان بزرگ ترین 
فستیوال هنری کشور البته در بخش سینما بود، 

که هرسال با استقبال...

5

ثبت نام وام مشاغل خانگی 
1۵ میلیونی تا شهریور ۹۴

تولید برق با طالی کثیف در اصفهان

فرمانده قرارگاه عملیاتی سیدالشهدا تأکید کرد

سپاه منعطف ترین سازمان پس از پیروزی انقالب اسالمی

در جهان امروز، زباله منبعی برای به دس��ت آوردن انرژی است؛ به طوری که زباله های جمع آوری ش��ده در کوره هایی مخصوص سوزانده 
می شوند تا بخاری که تولید می شود توربین دستگاه را برای تولید نیروی برق به حرکت درآورد؛ به همین دلیل است که روند جمع آوری تا 

دفن زباله با موضوعی به نام بازیافت عجین شده است.
در حال حاضر ش��مارش معکوس برای تبدیل طالي کثیف به انرژی برق در اصفهان هم راستای ش��هرهاي پیشرفته دنیا همچون لندن 

آغازشده به طوری که شهرداری اصفهان در راستای رسالت زیست محیطی خود و توسعه استفاده از انرژی های پاک از سالیان

معاون امور تعاون وزارت تعاون از پرداخت تس��هیالت 
۱۰۰ میلیون تومان��ی به تعاونی های مش��اغل خانگی 
خبر داد و گفت:س��قف وام مش��اغل خانگی برای افراد 
۱۵ میلیون تومان با س��ود ۲۱درصد است و متقاضیان 

تا شهریور ۹۴ در بانک توسعه اسالمی ثبت نام کنند.
حمید کالنتری در جمع خبرنگاران با اش��اره به اینکه 
دولت برای حمایت از تعاونی های فعال در حوزه مشاغل 
خانگی ۹۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی کرده است، 
گفت : متقاضیان استفاده از این تس��هیالت می توانند 
تا ش��هریور س��ال ۹۴ با مراجعه به بانک توسعه تعاون 

درخواست خود را اعالم کنند.
وی سقف این نوع تس��هیالت را برای افراد ۱۵ میلیون 

تومان با سود ۲۱ درصد اعالم کرد.
کالنتری همچنین با تأکید بر لزوم حمایت مالی از سایر 
تعاونی ها اف��زود : با پیگیری هایی ک��ه در این خصوص 
انجام ش��ده دولت ۹6 میلیارد تومان به عنوان پشتوانه 
وجوه اداره شده در اختیار بانک توسعه تعاون قرار داده 
اس��ت تا تعاونی ها از تس��هیالت ارزان قیمت اس��تفاده 

کنند .

وی همچنی��ن ب��ه تس��هیالت ۱۰۰ میلی��ون تومانی 
صندوق مهر امام رضا )ع( اش��اره کرد و افزود:  بر اساس 
تفاهم نامه ای که با این صندوق امضاشده است متقاضیان 
می توانند برای دریافت وام به صورت قرض الحسنه اقدام 

کنند .
کالنتری ش��رط تخصیص این میزان تسهیالت بانکی 
به متقاضی��ان را ارائه طرح مصوب در مش��اغل خانگی 

دانست.
معاون امور تعاون وزارت تعاون در ادامه از افتتاح 36۵ 
طرح تعاونی در بخش های مختلف خدماتی ، صنعتی ، 

کشاورزی و مسکن در دهه مبارک فجر خبر داد .
کالنت��ری ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه ۲3۹ ط��رح تعاونی 
ب��ه بخ��ش مس��کن اختص��اص دارد ، گف��ت: ق��رار 
اس��ت در این ای��ام ۱۹ ه��زار و ۹۰۰ واحد مس��کونی 
 مربوط ب��ه تعاونی های مس��کن مهر به م��ردم واگذار

 شود .
وی افزود: از می��ان طرح هایی که در ده��ه فجر افتتاح 
می ش��ود 66 طرح تعاونی مربوط به استان خوزستان ، 

۴7 طرح تعاونی مربوط به استان...

 

فرمانده قرارگاه عملیاتی سید الشهدا با بیان اینکه 
سپاه پاس��داران زاده انقالب اس��المی است و در 
دامن مردم رشد کرده است، گفت: منعطف ترین 
سازمان پس از پیروزی انقالب اسالمی سپاه است 
که با توجه به نیازها و ضرورت ه��ا و اولویت های 

کشور و نظام حرکت می کند.
 سردار پاسدار جواد استکی پیش از ظهر امروز در 
نشست خبری خود با اصحاب رسانه و در آستانه 
سی و ششمین س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی 
اظهار کرد: به نتیجه رس��یدن اهداف بلند انقالب 

اسالمی مهم ترین وظیفه امروز ما است.
وی با بیان اینکه مأموریت اصلی س��پاه پاسداران 
انقالب اسالمی پاسداش��ت از ارزش های انقالب 
و اسالم اس��ت، گفت: در 3۵ س��ال گذشته سپاه 

رسالت خود را با همت و جدیت انجام داده است.
فرمانده قرارگاه عملیاتی سیدالشهدا تصریح کرد: 
سپاه از زمان ش��کل گیری خود مراحل مختلفی 
را پشت س��ر گذاشته اس��ت، که می توان به ابعاد 
آموزشی، مأموریت در حوزه فرهنگی، جنگ نرم، 

و مباحث محروم زدایی اشاره کرد.
وی اف��زود: معتقدیم که منعطف ترین س��ازمان 
پس از پیروزی انقالب اس��المی س��پاه پاسداران 
بوده است، س��پاه با توجه به نیازها و ضرورت ها و 
اولویت های کشور و نظام جمهوری اسالمی ایران 
حرکت می کند.اس��تکی با اذعان به اینکه برخی 
از پیچیدگی ها و مش��کالت، موان��ع، عداوت ها و 
تهدیدات در سطح منطقه و حتی در داخل کشور 

سپاه خود را برای آن ها آماده می کند.
وی بیان کرد: امروز س��اختار س��پاه در سه حوزه 
تعریف  شده است که در درجه نخست بخش جنگ 
نرم، دوم حوزه جنگ نیمه سخت و در آخر حوزه 
جنگ سخت است، که مقابله با  تهدیدات جنگ 

نرم در اولویت است.
فرمانده قرارگاه عملیاتی سیدالش��هدا ادامه داد: 
در حوزه جن��گ نرم، س��ازمانی که س��پاه دارد، 
سپاه های استانی و س��ازمان بسیج مستضعفین 

کشور اس��ت که مأموریت فعالیت در عرصه هایی 
چون اجتماع��ی، اقتصادی، فرهنگ��ی و آگاهی 

بخشیدن را بر عهده دارد.
وی عنوان کرد: در حوزه جنگ نیمه سخت، مقابله 
با جرائم س��ازمان  یافته، اش��رار، تروریس��م های 
شهری، قاچاقچیان مواد مخدر و مهمات و اسلحه 

و گروه هایی که قصد خرابکاری رادارند، است.
استکی در ادامه اش��اره ای به حوزه جنگ سخت 
همچون دفاع مقدس کرد و اضافه داشت: آمادگی 
همه جانبه برای حضور در هم��ه عرصه هایی که 
آرمان ها و ارزش های مورد خدشه وارد می شود، 

رسالت خطیر سپاه است.
وی پیرامون جای��گاه قرارگاه عملیات��ی در بدنه  
سازمانی سپاه و محدوده مأموریتی آن گفت: سپاه 
پاس��داران دارای ۱۰ قرارگاه عملیاتی در کشور 
است که یکی از آن ها قرارگاه منطقه ای عملیاتی 
سیدالشهدای اس��تان اصفهان است که محدوده 
عملیاتی آن مربوط به س��ه اس��تان چهارمحال و 

بختیاری، اصفهان و یزد است.
قرارگاه عملیاتی به لحاظ مأموریتی موظف است 
که در بخش تربیت یگان های رزمی، پش��تیبانی 
رزمی، خدماتی رزمی و مهندس��ی اس��ت، البته 
در حوزه جنگ نرم عمدتاً فعالیت سپاه در بخش 

فرهنگی است.
وی پیرامون آمادگی رزمی نیروها و پاس��داران، 

گفت: برنامه هایی که س��پاه دارد روتین و از قبل 
برنامه ریزی  شده است که به  عنوان  مثال می توان 
برای افزایش آمادگی جسمانی به برنامه ورزشی 

عمومی و تخصصی و رزمی اشاره کرد.
استکی بیان کرد: بیش از ۹۰ درصد از سالح هایی 
ک��ه در یگان های رزم��ی، توپخانه و س��الح های 
انفرادی آن ها استفاده می ش��ود، ساخت و تولید 

داخل کشور و مهندسین وزارت دفاع است.
وی ب��اب یان اینک��ه قطعاً نخس��تین مس��ئله و 
درخواست جدی مردم اصفهان از رئیس  جمهور 
رفع مشکل آب است، گفت: آنچه مشخص است 
وجود منابع آب مناس��ب در کش��ور اس��ت ولی 
مدیریت یکپارچ��ه و صحیح نیاز امروز اس��ت و 
این امر از بُع��د امنیتی هم برای اس��تان اصفهان 

مهم است.
فرمانده قرارگاه عملیاتی سیدالش��هدا اش��اره ای 
به بحث اش��تغال و بیکاری جوانان کرد و رش��د 
روزاف��زون آمار آن را در اس��تان و کش��ور و عدم 
توجه به مباحث و اصول اقتصاد مقاومتی از دیگر 

اولویت های دولت دانست.
وی اظهار کرد: محرومیت زدایی از مناطق محروم 
و کویری چون خور و بیابانک، آران و بیدگل، نائین 
و س��اخت خانه عالم، حمام، مس��اجد، مدارس و 
خانه بهداشت از دیگر اقدامات قرارگاه سیدالشهدا 

است.
استکی با بیان اینکه دشمن امروز از خودکفایی و 
استقالل نظام جمهوری اس��المی ایران به  شدت 
هراس دارد، ادامه داد: دش��منان از دیرباز چشم 
به ایران دوخته بودند و هم��واره قصد تضعیف و 

تخریب و استعمار ایران را داشته اند.
وی در پایان با اش��اره به اینکه امنیت و استقالل 
امروز کشور به راحتی به دست نیامده است، گفت: 
دشمنان همه توان خود را علیه نظام و انقالب به 
کار بسته اند که می توان به انواع حربه ها از جمله 
تهدید، تحری��م، فتنه، کودتا و جن��گ اقتصادی 

اشاره کرد.
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آگهي مناقصه
شهرداري اصفهان در نظر دارد جهت پروژه هاي زیر در منطقه پنج نسبت به خرید لوله، ش�یرآالت و اتصاالت مورد نیاز از طریق مناقصه 

اقدام نماید.
لذا بدینوسیله از اشخاص حقیقي و حقوقي واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل مي آید.

شرایط خصوصي : 
1- واجدین ش�رایط مي توانند از روز پنج شنبه 1393/11/16 تا روز ش�نبه 1393/11/25 همه روزه به جز روزهاي تعطیل به حوزه معاونت 
خدمات شهري شهرداري اصفهان  واقع در: میدان انقالب اسالمي – خیابان کمال اسماعیل – نرسیده به پل فردوسي مراجعه و با ارائه معرفي 

نامه کتبي شرکت – اساسنامه و سایر مدارك نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند. 
2- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداري روز یک شنبه 1393/11/26 مي باشد. 

3- سایر شروط و مشخصات فني موضوع فوق همچنین ضوابط مندرج در آیین نامه معامالت شهرداري حاکم بر این اسناد مي باشد که در 
اسناد تحویلي به آگاهي و تأیید شرکت کنندگان خواهد رسید. 

۴-   بدیهي است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تكالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و شهرداري اصفهان در رد 
یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 

سازمان تامین اجتماعی  سازمان تامین اجتماعی 

سی و ششمین سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران گرامی باد

بیمه شدگان محترم کارگران ساختمانی:
لطفا نسبت به تعویض کارت مهارت فنی ساختمانی که مهلت آن به اتمام رسیده یا در شرف پایان می باشد به سازمان فنی و حرفه ای استان مراجعه نمایید.

روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین  اجتماعی استان اصفهان 

شهرداري اصفهان

سپرده شرکت در مناقصهمدت انجام کارمنطقه مربوطهشرح / عنوان پروژهردیف

۵0/000/000 ریاليك ماهپنجخرید شیرآالت و اتصاالت خط انتقال آب از مخزن 1 به ۳ و  ۳ به ۴  پارک کوهستاني صفه1

100/000/000 ریاليك ماهپنجخرید لوله هاي خط انتقال آب از مخزن 1 به ۳ و  ۳ به ۴  پارک کوهستاني صفه2
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يادداشت

 برخی دوست دارند استان اصفهان
 را برخوردار جلوه دهند

نماینده مردم فالورجان در مجلس گفت: برخی دوست دارند استان 
اصفهان را برخوردار جلوه دهند.سید ناصر موسوی الرگانی با اشاره 
به این که عده ای بدون هیچ گونه آگاهی اصفهان را استانی برخوردار 
می دانند اعالم ک��رد: نمی دانم چ��را واژه برخ��وردار را به اصفهان 
نسبت می دهند.وی افزود: همین واژه برخورداری باعث شده تا اگر 
بودجه ای هم قرار است به اصفهان بیاید با مخالفت های زیادی روبرو 
شود، حدود هفت سال اس��ت که نماینده مجلس هستم و در تمام 
این مدت بودجه ای که به استان اصفهان تعلق می گرفته رتبه 27 
یا 28 بودجه استان های کشور بوده است.نماینده مردم فالورجان 
در مجلس بیان کرد: در همین مرکز اصفهان کوچه و خیابان هایی 
مشاهده می کنیم که ازلحاظ محرومیت در هیچ کجای کشور نمونه 

آن را مشاهده نمی کنیم.

اقدام شارلی ابدو ناشی از عصبانیت 
درباره گسترش اسالم بود

رییس مجمع جهان��ی اهل بیت)ع(با محکوم کردن اقدام نش��ریه 
شارلی ابدو در خصوص درج کاریکاتوری از پیامبر اکرم )ص( گفت: 
این اقدام ناشی از عصبانیت دشمنان اسالم در خصوص گسترش 
اسالم بوده است.حجت االسالم محمدحسن اختری با محکوم کردن 
اقدام نشریه شارلی ابدو در خصوص درج کاریکاتوری از پیامبر اکرم 
)ص( اظهار داشت: این اقدام ناشی از عصبانیت دشمنان اسالم در 
خصوص گسترش اس��الم بوده و در کشوری که ادعای آزادی بیان 
دارند این اتفاق افتاده است.وی در ادامه با اشاره به نامه رهبر معظم 
انقالب به جوانان مس��لمان اروپا و آمریکا بیان داش��ت: محتوای 
نامه رهبر معظم انقالب درواقع به نوعی صدور اسالم به کشورهای 
اروپایی و آمریکایی بود که تن سران این کشورها را به لرزه انداخت.

رییس مجمع جهانی اهل بیت )ع( با اش��اره به شکس��ت های ۱۰ 
س��اله آمریکا در جه��ان افزود: آمریکا طی ۱۰ س��ال گذش��ته در 
تمام کشورگشایی ها و س��لطه گری هایش در سراسر دنیا و به ویژه 
در کش��ورهایی مانند افغانستان، عراق، لبنان، س��وریه و حتی در 
کشورهای عربی آل س��عود و دیگر کشورهایی که با آمریکا در یک 

محور بودند شکست خورد.

يادواره 210 شهید هیات بنی فاطمه 
برگزار می شود

دبیر اجرایی یادواره 2۱۰ شهید بنی فاطمه از برگزاری این یادواره 
در روز ۱6 بهمن با حضور سردار نقدی خبر داد.محمود افقری در 
نشس��ت خبری یادواره 2۱۰ شهید هیئت حس��ینیه بنی فاطمه 
اصفهان، پیرامون تشریح اهم برنامه های این یادواره اظهار کرد: سی 
و ششمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی را به همه دلسوزان انقالب 
و اسالم تبریک و تهنیت عرض می کنیم.وی در ادامه تصریح کرد: 
پاسداشت از ارزش ها و آرمان های انقالب و اسالم جز اصول انقالب 
اس��المی و به تعبیری مهم ترین وظیفه امروز ما در شرایط حاضر 
است، شرایطی که دشمنان کمر همت خود را محکم برای نابودی و 

تضعیف اسالم و انقالب بسته اند.

 

گروه  رییس  و دبیر علمی ششمین همایش 
ادیان توحیدی از برگزاری شش��مین سیاسی

همایش ادیان توحیدی با حضور 35 
ملیت از جهان خبر داد.

به گزارش خبرنگار  زاینده رود، حجت االسالم حبیب رضا ارزانی 
در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: ششمین همایش 
ادیان توحیدی با موضوع ادیان توحیدی و مسائل دینی جهان 
معاصر در روز پنج شنبه ۱6 بهمن ماه در محل هتل عباسی 
برگزار می شود.وی با اشاره به اینکه 2۰۹ چکیده مقاله تا تاریخ 
3۰ آذرماه به دبیرخانه همایش ادیان توحیدی ارسال ش��ده 
است، بیان داشت: محورهای موضوعی این آثار شامل ۴ حوزه 
کلیات مفهوم شناسی، روش شناسی و مسئله شناسی مطالعه 
فرهنگ نگرانه به جایگاه ادیان توحیدی، جایگاه ادیان توحیدی 
در عرصه فرهنگی و چالش ها و فرصت ه��ا ، ادیان توحیدی 
مناسبات فرهنگی و کارکردهای بین المللی و ادیان توحیدی و 
حقوق مدرن است. رئیس  و دبیر علمی ششمین همایش ادیان 
توحیدی در اصفهان خاطرنشان کرد: ارزیابی مقاالت ۱۰ روز 
پیش صورت گرفته است و به مناسبت سی و ششمین سالگرد 

پیروزی انقالب اسالمی 36 مقاله برگزیده شده است.
وی ادامه داد: این همایش شامل دو نشست است که نشست 
عمومی از ساعت هشت و نیم صبح تا ۱2 ظهر در تاالر اصلی 
هتل عباسی برگزار می ش��ود و نشست تخصصی بعدازظهر 
به منظور ارائه 36 مقاله برتر در دو پنل تخصصی از ساعت ۱۴ 
تا ۱7:۴5 بعدازظهر در محل دفتر تبلیغات اسالمی واقع در 

خیابان حافظ برگزار می شود.

حجت االسالم والمسلمین ارزانی تأکید کرد: در نشست عمومی 
رهبران ادیان صابئی��ن مندایی )پی��روان حضرت یعقوب( 
، زرتش��تیان ایران، رهبر کلمیان و آش��ورائیان به سخنرانی 
می پردازند و نماینده کاتولیک ها و سفیر واتیکان در ایران  و 
اسقف اعظم کلیس��ای واتیکان، نماینده آیسسکو به عنوان 

مهمان ویژه حضور دارند.
وی اضافه کرد: تالش ما این است که با توجه به اشتیاق رهبران 
ادیان برای مالق��ات با رئیس جمهور و ب��ا توجه به همزمانی 
برگزاری این همایش با سفر رئیس جمهور آقای روحانی نیز در 

این همایش حضورداشته باشد.
رئیس دفت��ر تبلیغات اس��المی اصفهان گفت: امید اس��ت 
با توجه به اینکه ای��ن همایش در س��طح بین المللی برگزار 
می شود از زمان فراستانی رئیس جمهور برای شرکت در این 
همایش لحاظ ش��ود.وی گفت: از توان 2۰ نهاد برای بخش 
علمی و اجرایی ششمین همایش بین المللی ادیان توحیدی 
استفاده شده اس��ت که از آن جمله پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی دانشگاه ادیان و مذاهب، جامعه المصطفی ، 
انجمن جامعه شناسی ایران، آیسسکو، نهاد ریاست جمهوری 
و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و غیره حضور پررنگی در 

این همایش داشته است.
در ادامه این جلس��ه  فریبرز راهدان اظهار داش��ت: فراخوان 
مقاالت شش��مین همایش ادیان توحیدی از حدود ش��ش 
 ماه آغ��از ش��د و  درمجم��وع ۱5۱  اصل مقاله به دس��ت ما 

رسید.
وی افزود:  این مقاالت در قالب کمیسیون های علمی مختلف 

با حضور استادان برجسته حوزه و دانشگاه ارزیابی و 86 مقاله 
پذیرش شده است و مجموعه آن ها در قالب 5 مجلد به عنوان 
سند علمی همایش چاپ و در دسترس عالقه مندان مباحث 

ادیانی قرار می گیرد.
دبیر اجرایی شش��مین همایش بین المللی ادیان توحیدی 
تأکید کرد: از این میان ۱۰ مقاله برتر، 26 برگزیده و 5۰ مقاله 
قابل چاپ است و در نشست ادیان توحیدی از ۱۰ مقاله برتر با 
اهدای جایزه، ارائه لوح تقدیر و تندیس همایش تقدیر می شود.

وی ادامه داد: مقاالت برگزیده در مجموعه اسناد علمی چاپ 
می شود و به صاحبان 26 مقاله برگزیده نیز حق التالیف داده 
می شود و این مقاالت به مجالتی که با آن ها تفاهم نامه داریم 
برای چاپ ارسال و سایر مقاالت نیز درمجموع اسناد علمی 
چاپ می ش��ود.راهدان تأکید کرد: از س��ال گذشته ساختار 
همایش در قالب دو بخش علمی و اجرایی و ۹ کمیته تخصصی 
شکل گرفت و افراد زیادی از مجموعه دفتر تبلیغات و پیروان 
ادیان شامل صابئین، کلیمیان، زرتشتیان، آشوریان و ارامنه 

به عنوان 6 دین رسمی مشارکت داشتند.
وی با اشاره به ویژگی های همایش امسال نسبت به سال های 
گذشته اظهار داش��ت: ویژگی نخست استقبال نویسندگان 
حوزه ادیان و مطالعات ادیانی است  به گونه ای که 2۰۹ چکیده 
مقاله به دبیرخانه همایش رسید و درنهایت 8۹ مقاله انتخاب 
شد.دبیر اجرایی ششمین همایش بین المللی ادیان توحیدی 
بیان داش��ت: ویژگی دوم حضور انجمن ه��ا و مراکز اصلی و 
کشوری ادیان توحیدی اس��ت به گونه ای که رهبر صابئین 
جهان )پیروان حضرت یحیی(، رئیس انجمن کنکاش موبدان 
زرتشتیان ایران و رهبر کلیمیان ایران در ششمین همایش 

ادیان توحیدی حضور خواهند داشت.
وی با اشاره به مشارکت خوب مراکز کشوری در این همایش 
این موضوع را یکی از ویژگی های برتر ششمین همایش ادیان 

توحیدی عنوان کرد.
راهدان تأکید کرد: همچنین مقاالتی از عراق، یمن، آلمان، 
مراکش، هن��د و کنگو در میان مقاالت رس��یده ب��ه دبیرانه 
همایش ادیان توحیدی داشتیم و در روز برگزاری همایش نیز 
با هماهنگی جامعه المصطفی از 35 ملیت در همایش شرکت 
می کنند.وی اضافه کرد: گس��تردگی اطالع رسانی و پوشش 
خبری همایش با هماهنگی صداوس��یما، برخی شبکه های 
ملی همانند پرس تی وی، العالم، شبکه قرآن و شبکه استانی 
صداوس��یما و دیگر رس��انه های جمعی همانند روزنامه ها و 
خبرگزاری ها برای پوشش این همایش مهم شرکت خواهند 

داشت.

برگزاری ششمین همايش اديان توحیدی با حضور 35 ملیت از جهان

همزیستی اعتالیی میان ادیان را مدنظر داریم

از سوی دفتر شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی

اعالم مسیرهای هشت  گانه 
راهپیمايی 22 بهمن

دفت��ر ش��ورای هماهنگ��ی تبلیغات اس��المی در 
اطالعیه ای مسیرهای هش��ت  گانه راهپیمایی 22 

بهمن در اصفهان را اعالم کرد.
دفتر ش��ورای هماهنگی تبلیغات اسالمی و ستاد 
برگزاری مراس��م دهه فجر انقالب اسالمی استان 
اصفهان، بر اساس اطالعیه ای مسیرهای هشت گانه 
راهپیمایی 22 بهمن در شهرستان اصفهان را به این 
شرح اعالم کرد.مسیر ش��ماره یک: مسجد مصلی، 
میدان قدس، خیابان هاتف، میدان امام علی )ع(، 
چهارراه شکرش��کن، خیابان حاف��ظ، میدان امام 
خمینی.مسیر شماره 2: مس��جد آیت اهلل خادمی، 
میدان ش��هدا، خیابان چهارباغ پایین، میدان امام 

حسین )ع(، خیابان سپاه، میدان امام خمینی.
مسیر شماره 3: مسجد صاحب الزمان )عج(، خیابان 
صاحب الزمان )ع��ج(، چهارراه ولی عص��ر، میدان 
احمدآباد، مس��جد اهلل، خیابان احمدآباد، چهارراه 

شکرشکن، خیابان حافظ، میدان امام خمینی.
مسیر شماره ۴: مسجد نورباران، چهارراه نورباران، 
خیابان ش��ریف واقفی، چهارراه نقاش��ی، چهارراه 

شکرشکن،خیابان حافظ ،میدان امام خمینی.
مس��یر ش��ماره 5: مس��جد حجت اکب��ر، خیابان 
ش��یخ صدوق، پل فردوس��ی، خیابان فردوس��ی، 
مسجداالقصی، میدان فلسطین، خیابان استانداری، 
خیابان سپاه، میدان امام خمینی.مسیر شماره 6: 
مس��جدالهادی، میدان انقالب، چهارباغ عباس��ی، 
میدان امام حس��ین )ع(، خیابان سپاه، میدان امام 
خمینی.مس��یر ش��مار 7: مس��جد جامع گورتان، 
مس��جد بهاران چی،خیابان آتش��گاه، فلکه جهاد، 
خیاب��ان صارمیه، خیاب��ان طالقانی، می��دان امام 
حس��ین )ع(، خیابان س��پاه، میدان امام خمینی.
مسیر شماره 8: مسجد موسی بن جعفر)ع(، خیابان 
حکیم نظامی، خیابان نظر شرقی، خیابان توحید، 
خیابان مطهری، میدان انقالب، چهارباغ عباسی، 
میدان امام حس��ین)ع(، خیابان سپاه، میدان امام 
خمینی.گفتنی است در این اطالعیه از همه مردم 
والیت مدار و انقالبی اصفهان درخواس��ت شده با 
حضور پرش��ور خود در بزرگ ترین تجمع انقالبی 
مردم ایران شرکت کرده و بار دیگر ندای همراهی 
با انقالب اس��المی ایران و دنباله روی از آرمان های 

آن را سر دهند.

اخبار کوتاه

2
والیتی: همکاری ایران و روسیه در مورد سوریه سازنده بود

مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقالب گفت: همکاری ایران و روسیه مقاومت مردم و 
دولت سوریه را تحکیم کرد.علی اکبر والیتی در مصاحبه با العالم گفت: روابط ایران و روسیه 
تأثیر زیادی بر تغییر و ایجاد روابط منطقه ای و بین المللی دارد. ایران در سال های اخیر 

روابط خود با روسیه را توسعه داده و منافع دو کشور پذیرای چنین سیاستی بوده است. 
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مديرکل صداوسیمای مرکز چهارمحال و بختیاری

پوشش شبکه ديجیتال در  بام ايران  به ۸0 درصد می رسد
مدی��رکل صداوس��یمای مرک��ز چهارمح��ال و 
بختیاری از پوشش 8۰ درصدی شبکه دیجیتال 

با تأمین اعتبارات استانی در سال ۹۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تس��نیم از شهرکرد، علی 
رامک ظهر امروز در جلسه شورای اداری لردگان 
با اشاره به راه اندازی س��امانه پخش دیجیتال در 
بخش فالرد لردگان تا 2 ماه آینده اظهار داشت: 
68 درصد اس��تان از امکان دریاف��ت برنامه های 
دیجیت��ال بهره مند ب��وده و در ص��ورت تأمین 
اعتبارات استانی در سال آینده ۱۰ ایستگاه دیگر 
در شهرستان لردگان برای رسیدن به پوشش 8۰ 

درصدی راه اندازی می شود. 
وی از راه اندازی آزمایشی سامانه پخش دیجیتال 
در بخش خانمیرزا خبر داد و گفت: با راه اندازی این 
سامانه، امکان دریافت برنامه های دیجیتال برای 
جمعیتی حدود 3۰ هزار نفر از ساکنان شهر آلونی 

و 32 روستای منطقه فراهم شده است.
مدی��رکل صداوس��یمای مرک��ز چهارمح��ال و 
بختیاری بر توس��عه س��امانه پخش دیجیتال و 
معرفی قابلیت ها و ظرفیت های مستعد پیشرفت 

این شهرستان تأکید شد.
رام��ک توج��ه ب��ه داش��ته های بوم��ی محلی، 
آداب ورس��وم و خرده فرهنگ های نقاط مختلف 
اس��تان و تالش ب��رای توس��عه مناط��ق کمتر 
شناخته ش��ده با بهره گیری از هنر رسانه ای را از 

اولویت های کاری این مرکز برشمرد.
وی به تولید چندی��ن اثر مس��تند و تله فیلم در 
س��ال های اخیر، حض��ور در برنامه ه��ای رادیو، 
انعکاس اخبار شهرستان و بهره مندی از قابلیت 
امکان ارسال خبر و تصویر از طریق فیبر نوری در 3 
نقطه شهرستان لردگان را از اقدامات صداوسیمای 

استان در این شهرستان اعالم کرد.
توسعه سامانه پخش ديجیتال در شهرستان 

لردگان ضروری است
مدی��رکل صداوس��یمای اس��تان چهارمحال و 
بختیاری گفت: ارتقای س��امانه پخش دیجیتال 

در شهرستان لردگان ضروری است.
علی رامک در نشست ش��ورای اداری شهرستان 
لردگان، از توابع اس��تان چهارمحال و بختیاری 
اظهار کرد: توسعه سامانه پخش دیجیتال در این 

شهرستان، ضروری و مهم است.
وی گفت: توسعه سامانه پخش دیجیتال و معرفی 
قابلیت ها، پتانس��یل ها و ظرفیت های مس��تعد 
پیش��رفت در شهرس��تان لردگان، بایستی جزو 

برنامه های اولویت دار مسئوالن قرار گیرد.
وی اظهار داشت: توجه به داشته های بومی محلی، 
آداب ورس��وم و خرده فرهنگ های نقاط مختلف 
استان چهارمحال و بختیاری و تالش برای توسعه 
مناطق کمتر شناخته ش��ده، با بهره گیری از هنر 
رسانه ای، از اولویت های کاری صداوسیمای مرکز 

استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود.

رامک خاطرنشان کرد: تولید چندین اثر مستند 
و تله فیلم در سال های اخیر، حضور در برنامه های 
رادیوی��ی، انعکاس اخبار شهرس��تان لردگان در 
بخش های مختلف خبری و بهره مندی از قابلیت 
امکان ارسال خبر و تصویر از طریق فیبر نوری، در 
سه نقطه این شهرستان، از اقدامات صداوسیمای 
مرکز اس��تان چهارمحال و بختیاری محس��وب 

می شود.
وی بیان داشت: مس��ئوالن صداوسیمای مرکز 
استان چهارمحال و بختیاری، برای توسعه پوشش 
شبکه های دیجیتال در نقاط مختلف این استان، 
به ویژه در شهرس��تان ل��ردگان، اقدامات علمی، 
کارشناسی و پژوهشی را انجام داده و در این زمینه 

اعتبارات موردنیاز را اختصاص داده اند.
مدیرکل صداوس��یمای مرکز استان چهارمحال 

و بختیاری اضافه کرد: رعایت عدالت در پوشش 
ش��بکه های مختلف و برنامه ریزی برای معرفی 
عادالنه نقاط مختلف این استان، جزو برنامه های 

اولویت دار مسئوالن این مرکز قرار دارد.
وی عنوان داش��ت: صداوس��یمای مرکز استان 
چهارمحال و بختی��اری، برنامه ه��ای ویژه ای را 
برای انعکاس عملکرد نظام جمهوری اسالمی، در 
شهرستان های ۹گانه و نقاط مختلف این استان را 

در دست اقدام دارد.
رام��ک اظهار کرد: صداوس��یمای مرکز اس��تان 
چهارمحال و بختیاری، برای همکاری با ستادهای 
دهه فجر این استان و پوشش برنامه های اجرایی 
مربوط به پیروزی ش��کوهمند انقالب اس��المی 

ایران، آمادگی کامل دارد.
مس��ئول کمیته اطالع رس��انی س��تاد دهه فجر 
اس��تان چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: تولید 
ویژه برنامه ش��ب های روش��ن و صب��ح انقالب و 
پرداختن بخش ویژه ای به موضوع انقالب اسالمی 
در تمامی برنامه های جاری س��یمای جهان بین، 
ویژه برنامه های صبح پیروزی، جش��ن انقالب و 
زنگ انقالب، از مهم ترین برنامه های صداوسیمای 
مرکز شهرکرد در دهه فجر سال جاری محسوب 

می شود.
وی افزود: اختصاص بخش��ی از سایر برنامه های 
رس��انه ملی در اس��تان به دهه فجر در معاونت 
صدا و پوش��ش برنامه ها، نشس��ت ها، طرح های 
بهره برداری ش��ده، مصاحبه با مس��ئوالن ارشد 

استان و فرمانداران شهرستان های ۹گانه، معرفی 
دس��تاوردهای نظ��ام در بخش ه��ای مختلف، 
روزشمار انقالب اسالمی و معرفی خانواده شهدا، 
از دیگر برنامه های مهم صداوسیمای مرکز استان 
چهارمحال و بختیاری، در دهه فجر سال جاری 

به شمار می رود.
رامک تصریح ک��رد: اطالع رس��انی در خصوص 
راهپیمایی گس��ترده 22 بهمن با رعایت عدالت 
رسانه ای در بخش های خبری معاونت اطالعات 
و اخبار صداوس��یمای مرکز استان چهارمحال و 
بختیاری، از برنامه های دیگر پیش بینی شده در 
این مرکز، همزمان با سی و ششمین فجر پیروزی 

محسوب می شود.
فرماندار شهرستان لردگان نیز گفت: صداوسیمای 
مرکز اس��تان چهارمحال و بختیاری، از عملکرد 

مطلوب و قابل قبولی برخوردار است.
ابوالقاسم کریمی خاطرنشان کرد: صداوسیمای 
مرکز استان چهارمحال و بختیاری، به خاطر نگاه 
بومی محلی در تولیدات و رعایت عدالت رسانه ای، 
با بهره گی��ری از ظرفیت های تمام��ی نقاط این 
اس��تان در برنامه ها، به استعدادهای گردشگری 
و قابلیت های شهرستان لردگان نیز توجه ویژه ای 
داش��ته اس��ت.وی افزود: معرفی اس��تعدادهای 
گردشگری و قابلیت های شهرس��تان لردگان از 
طریق شبکه استانی، راهکار مناسبی برای توسعه 
 سریع تر و دستیابی به پیشرفت مطلوب محسوب 

می شود.

 بازارچه عرضه مستقیم کاال
 در  استان  راه اندازی می شود
رییس س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت اس��تان 
چهارمح��ال و بختیاری گف��ت: به منظ��ور افزایش 
رفاه حال مردم برای خرید اق��الم موردنیاز، بازارچه 
عرضه مستقیم کاالهای اساسی، در شهرکرد، افتتاح 
می شود.سید نعیم امامی در کمیسیون تنظیم بازار 
استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: برای تنظیم 
بازار شب عید این اس��تان، یک هزار و 55۰ تن میوه، 
در بازار، عرضه می شود.وی گفت: با برنامه ریزی های 
صورت گرفته از سوی مسئوالن استان چهارمحال و 
بختیاری، سازمان تعاون روستایی استان، نسبت به 
خرید ۹5۰ تن پرتقال از اس��تان مازندران و 6۰۰ تن 
سیب درختی از سمیرم استان اصفهان، شامل 3۰۰ 
تن سیب درختی سفید و 3۰۰ تن سیب درختی قرمز، 

اقدامات الزم را انجام داده است.
امامی تأکید ک��رد: قیمت میوه عرضه ش��ده در بازار 
استان چهارمحال و بختیاری، به مناسبت تنظیم بازار 
شب عید این استان را کمیسیون تنظیم بازار تعیین 

و اعالم می کند.

نیروگاه برقابی در خروجی 
سد »سورک« احداث می شود

مدیرعام��ل ش��رکت آب منطق��ه ای چهارمحال و 
بختیاری از احداث نیروگاه برقابی در خروجی س��د 
»سورک« برای تأمین بخشی از برق منطقه خبر داد.

حسین صمدی از احداث نیروگاه برقابی در خروجی 
سد »س��ورک« خبر داد و اظهار داشت: خروجی این 
سد پتانسیل مناس��بی ازنظر ارتفاع داشته و با نصب 
نیروگاه برقابی امکان تبدیل این سد به سد کشاورزی 

برقابی وجود دارد.
وی با اش��اره به اینکه س��د سورک نخس��تین سد از 
توع توسعه منابع آب در استان بوده که امکان نصب 
نیروگاه در آینده و برقابی شدن آن وجود دارد، افزود: 
نصب نیروگاه برقابی این سد تا 3 س��ال آینده اتمام 
و بخش��ی از برق این منطقه از پتانسیل سد سورک 

تأمین می شود.

شورای های محلی در شهرکرد 
ايجاد می شود

عضو شورای اسالمی ش��هرکرد از انتخاب شورایارها 
برای سهولت در رسیدگی مشکالت مردم شهرکرد 
خبر داد.حمید فتح الهی اظهار داش��ت: شورایارهای 
محلی از س��ال ۹۴ برای کمک به ش��ورای اسالمی 
شهرکرد  می آیند وی با اشاره به انبوه سازی واحدهای 
مسکن مهر به ویژه در شهرک منظریه و سکونت افراد 
بافرهنگ های مختلف در این منطق��ه و بروز برخی 
اختالفات در واحدهای مسکونی افزود: این موضوع 
ما را بر آن داش��ت تا انتخاب شورایارها از این منطقه 

به صورت آزمایشی آغاز شود.

شهرکرد   صاحب کارخانه بازيافت 
زباله  می شود 

مع��اون برنامه ری��زی و عمرانی فرماندار ش��هرکرد از 
احداث کارخانه بازیافت زباله در شهرکرد پس تعیین 

پیمانکار اجرای این پروژه خبر داد.
منوچه��ر اعتدال پ��ور در جلس��ه مدیریت پس��ماند 
شهرس��تان، اظهار داش��ت: طرح مطالعات��ی احداث 
کارخانه بازیاف��ت زباله تکمیل و با مش��ارکت بخش 

خصوصی انجام می شود.
وی با اش��اره ب��ه اجرای ط��رح مدیریت پس��ماند در 
ش��هرکرد، افزود: این طرح از اس��فندماه امس��ال در 

شهرکرد به صورت دائمی اجرا می شود.
مع��اون برنامه ری��زی و عمرانی فرماندار ش��هرکرد از 
مسئوالن استانی خواست تا در اجرای طرح مدیریت 

پسماند و احداث کارخانه بازیافت همکاری کند.

 برگزار ی دوره های تخصصی 
قالیبافی در چهارمحال و بختیاری

رییس اداره فرش چهارمحال و بختی��اری از برگزاری 
دوره های آموزش به بافی فرش دستباف استان خبر داد.

علیرضا جی��الن با اش��اره ب��ه ۱۱۰ هزار نفر س��اعت 
دوره ه��ای آموزش��ی ب��رای قالیباف��ان از 2 س��ال 
گذش��ته تاکنون، اظهار داش��ت: دوره های آموزش��ی 
 به باف��ی و اش��تغال ب��رای قالیباف��ان اس��تان برگزار 

می شود.
وی با اش��اره به اینکه در ۹ ماهه امس��ال 5 ه��زار نفر 
س��اعت آموزش های به بافی ارائه ش��ده اس��ت، افزود: 
 3 هزار قالیباف آموزش های تخصص��ی قالیبافی را فرا

می گیرند.
رئیس اداره فرش صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و 
بختیاری از برگزاری دوره های مستمر اصالح رنگرزی، 
دوره های تکمیلی رنگرزی و مرم��ت و ارائه نکات فنی 
رنگرزی خبر داد و گفت: فرایند رنگرزی و انتخاب رنگ 
مناسب در افزایش مشتری پسندی محصول بافته شده 

مؤثر است.
جی��الن از پیگیری کش��ت گیاهان مورداس��تفاده در 
رنگرزی همچون رون��اس، نیل، وس��مه، ختمی، پیاز 
قرم��ز، بابون��ه، گل جعفری، خلنگ،زبان گنجش��ک و 
زردچوبه در استان خبر داد و افزود: با کاشت این گیاهان 
می توان رنگ های طبیعی و پایدار تولید و برای رنگرزی 
فرش های دس��تباف اس��تفاده کرد تا کیفیت، ارزش و 
مشتری پس��ندی این محصول در داخل و خارج کشور 

افزایش یابد. 

اس�تعدادهای  معرف�ی   
گردش�گری و قابلیت ه�ای 
شهرس�تان ل�ردگان از طريق 
راه�کار  اس�تانی،  ش�بکه 
توس�عه  ب�رای  مناس�بی 
ب�ه  دس�تیابی  و  س�ريع تر 
 پیش�رفت مطلوب محس�وب 

می شود
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گشتی در اخبار برگزاري كارگاه هاي مهندسي ذهن و كارآفريني

بهره برداری از طرح های سازمان مديريت پسماند شهرداري 

    مدیر کمیته امداد شهرستان اصفهان ضمن اشاره به برگزاري نشست همکاری مسئوالن کمیته 
امداد منطقه ۵  با مسئوالن خانه آتیه سازاِن علم وصنعت، از تشکیل کارگاه های مهندسي ذهن 
و کارآفریني خبر داد.علی جعفری ابراز کرد: نشس��تي به منظور معرفی و جذب استعدادهای 

دانشجویان  نخبه در بازار کار و جهت حمایت ویژه از نخبگان تحت پوشش برگزار شد .  
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ازدواج مردان در 26/7 سالگی وزنان 
در 23/4 سالگی

بر اس��اس یافته های مرکز آمار ای��ران، میانگین س��ن در اولین 
ازدواج برای مردان از 24.1 سال در سال 13۵۵ به 26.7 سال در 
سال 1390 رسید و برای زنان از 19.7 س��ال به 23.4 سال طی 
این دوره رس��یده اس��ت.ازآنجاکه آمارها و نماگرهای مربوط به 
وضعیت مردان وزنان برای ارزیابی اثرات سیاست ها و برنامه های 
مورداستفاده در جهت کاهش شکاف بین مردان وزنان ضروری 
بوده است و به عنوان یک ابزار مهم برای تحلیل های جنسیتی به 
شمار می رود، پژوهش��کده آمار با توجه به رسالت خود درزمینه 
اجرای طرح های پژوهش��ی موردنیاز نظام آماری کش��ور طرح 

مذکور را منتشر کرده است.

برنامه وزارت بهداشت برای کاهش 
مصرف نمک در کشور

مدیرکل نظ��ارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی و آش��امیدنی 
سازمان غذا و دارو، گفت: با کاهش مصرف نمک می توان از انواع 
بیماری های غیر واگی��ر همچون بیماری ه��ای قلبی و عروقی 

پیشگیری کرد.
دکتر هدایت حسینی افزود: درزمینه مواد غذایی حاوی نمک و 
برای ارتقای سالمت شهروندان و کاهش بیماری های غیر واگیر 
همچون بیماری های قلب��ی و عروقی برنامه ه��ای مختلفی در 
راستای کاهش مصرف نمک در سطح کشور، در حال انجام است.

وی افزود: موضوع کاهش مص��رف نمک در فرآورده های غذایی 
و آشامیدنی تولیدشده یکی از اولویت های سیاست های وزارت 
متبوع است.حس��ینی همچنین تصریح ک��رد: به همین منظور 
ضمن تعریف کارگروه ه��ای تخصصی تغذی��ه، امنیت غذایی و 
بازنگری استانداردهای مبتنی بر سبد غذایی مطلوب، اقدامات 
الزم درزمین��ه کاه��ش میزان نم��ک در محص��والت غذایی و 

آشامیدنی به عمل آمده است.

 تأثیر معنادار شبکه های
 اجتماعی بر »طالق«

مدیرکل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه 
اجتماعی ضمن تأکید بر ضرورت آسیب شناس��ی ش��بکه های 
اجتماعی گف��ت: تحقیق��ات بین الملل��ی مؤید این اس��ت که 
شبکه های اجتماعی به ویژه “فیس بوک” بر طالق تأثیر معنادار 

دارد.
روزب��ه کردونی افزود: بر اس��اس یک��ی از این تحقیق��ات از هر 
پنج مورد ط��الق در آمریکا، فیس بوک عام��ل یک طالق بوده 
است. در انگلس��تان نیز مش��ابه چنین آماری در پی تحقیقات 
گزارش شده است. در س��ال 2010 نیز یک پیمایش در آمریکا 
انجام شده است که اعالم می کند از هر پنج وکیل که پیگیر امور 
طالق است، چهار نفر ش��واهدی را در دست داشته اند که نشان 
 می داده ش��مار طالق به دنبال اس��تفاده از فیس بوک افزایش 

یافته است.
کردونی ادامه داد: آنچه مسلم اس��ت این است که فیس بوک و 
س��ایر ش��بکه های اجتماعی بر روی کیفیت رابطه زناشویی اثر 
می گذارند لذا باید محافل دانشگاهی و محققان به صورت علمی 

این تأثیرات را بررسی کنند.

 عمل پیشرفته جراحی کلیه
 نخستین بار در کاشان انجام شد

عضو هیات علمی دانش��گاه علوم پزشکی کاش��ان از انجام عمل 
پیشرفته جراحی کلیه برای نخس��تین بار در بیمارستان شهید 

بهشتی این شهر خبر داد.
دکت��ر س��ید »حمیدرض��ا آرزه گر« اظه��ار داش��ت: این عمل 
 جراحی بر روی بیمارانی که دارای س��نگ کلیه هس��تند، انجام

 می شود. 
این جراح و متخص��ص کلیه و مجاری ادراری با اش��اره به اینکه 
عمل PCNL بر روی خانمی 73 ساله انجام شد، گفت: در این 
عمل س��نگ های داخل کلیه بیماران با بهره گیری از تجهیزات 
پیشرفته، تحت بیهوشی و بدون نیاز به برش های بزرگ جراحی 

خارج می شود.
سرپرست تیم جراحی عمل کلیه خاطرنشان کرد: پیشتر بیماران 
مبتالبه این مشکل به مراکز درمانی استان های هم جوار مراجعه 
می کردند.ب��ه گفت��ه آرزه گر، ای��ن روش درمانی با اس��تفاده از 
تصویربرداری رادیولوژی و با خارج کردن تمام سنگ ها، جایگزین 
عمل باز جراحی کلیه است. وی حال عمومی این بیمار را پس از 

عمل رضایت بخش دانست.

 آغاز اسکان نوروزی فرهنگیان
 از ۱۰ اسفند امسال

معاون توس��عه مدیری��ت و پش��تیبانی وزی��ر آموزش وپرورش 
بابیان اینکه ثبت نام اس��کان نوروزی از 10 اس��فند 93 ش��روع 
می شود، گفت:  آموزش وپرورش تالش می کند تا در ایام نوروز در 
ستادهای اس��کان، خدمات باکیفیتی را به فرهنگیان ارائه کند.

سید محمد بطحایی با اشاره به نزدیک شدن تعطیالت نوروزی، 
اظهار داشت: ثبت نام برای اس��کان نوروزی فرهنگیان از تاریخ 
10 اس��فندماه آغازشده و تا 20 اس��فند ادامه دارد و فرهنگیان 
می توانند با مراجعه به س��ایت اس��کان ثبت نام کنند.وی افزود: 
امس��ال تالش کرده ایم تا در مراکز اس��کان نوروزی کیفیت را 
افزایش دهیم و اس��تان ها عملکرد خود در نوروز 93 را بررسی 
کرده و با برطرف کردن کاستی ها و کمبودها برای ارائه خدمات 
بهتر به فرهنگیان در ایام نوروز 94 تالش خواهند کرد.بطحایی 
مدیران کل آموزش وپرورش اس��تان ها را مسئول ستاد اسکان 
فرهنگیان معرفی کرد و ادامه داد: برنامه ریزی و تجزیه وتحلیل 
عملکرد استان درسال 93 و اتخاذ تدابیر مناسب جهت افزایش 
 کمی و کیفی فضاهای موج��ود از انتظ��ارات آموزش وپرورش

 است.

همزمان با روز جهانی تاالب ها؛

تدوين برنامه مديريت زيست 
بومی برای ۸ تاالب کشور

مع��اون دفت��ر زیس��تگاه ها و ام��ور مناطق س��ازمان 
محیط زیس��ت همزمان با روز جهانی تاالب ها از تدوین 
برنامه مدیریت زیست بومی برای ۸ تاالب کشور خبر داد.

دکتر مس��عود باقر زاده کریمی بابیان این مطلب افزود: 
تاالب های زریوار، میقان، حرا، هامون، انزلی و گاوخونی 
ازجمله تاالب هایی هستند که در سال جاری برای آن ها 

برنامه مدیریت زیست بومی تنظیم شده است.
به گفت��ه وی، پیش ازاین ب��رای تاالب های ش��ادگان ، 
پریشان و دریاچه ارومیه این برنامه تدوین و تا حدودی 
اجراش��ده بود.معاون دفتر زیس��تگاه ها و امور مناطق 
سازمان محیط زیست اظهار داشت: س��اختار سازی و 
تشکیل کمیته مدیریت تاالب از مهم ترین بخش های 

برنامه مدیریت زیست بومی تاالب ها است.
کریمی تصریح کرد: در مورد س��ه تاالبی که پیش ازاین 
برای آن ها این برنامه تدوین ش��ده ب��ود این کمیته ها 
تشکیل شده که کمیته های مدیریت تاالب در ارومیه بین 
استانی، شادگان و انزلی استانی و پریشان شهرستانی زیر 

نظر استاندار و فرماندار است.
وی افزود: در حال حاضر بر اس��اس این طرح انتقال آب 
از کارون به تاالب شادگان مراحل نهایی را می گذراند و 

به احتمال زیاد تا پایان سال جاری اجرا می شود.
کریمی تأکید کرد: همچنین در سال جاری 60 میلیون 
مترمکعب آب از »چاه نیمه« چه��ارم به تاالب هامون 

منتقل شده که تا کوه خواجه را مرطوب کرده است.
مع��اون دفت��ر زیس��تگاه ها و ام��ور مناطق س��ازمان 
محیط زیست یادآور شد: در مورد تاالب انزلی نیز با ایجاد 
تله های زباله گیر بر سر راه رودخانه های ورودی به تاالب 

از تجمیع زباله در این تاالب ممانعت می شود.
به گفته وی، همچنین کاهش حج��م نیزارها در تاالب 
انزلی که به دلیل افزایش آلودگی در تاالب ایجادش��ده 
بود از دیگر اقدامات زیست بومی انجام شده در این تاالب 
اس��ت.کریمی گفت: در دیگر تاالب های کش��ور نیز به 
فراخور موقعیت اقداماتی ازجمل��ه ارتقا آگاهی بومیان 
و توس��عه طبیعت گردی همگام با حفظ محیط زیست 
انجام شده اس��ت.معاون دفتر زیستگاه ها و امور مناطق 
سازمان محیط زیست اظهار داشت: همچنین در تاالب 
زریوار به دلی��ل هم جواری با کارخانه گ��چ اقداماتی در 
جهت کنترل و جلوگیری از ورود آلودگی و پس��اب به 
این تاالب انجام شده و در تاالب هشیالن کرمانشاه نیز 

اقدامات مشابه صورت گرفته است.

تولید برق با طالی كثیف در اصفهان 
     

در جهان امروز، زباله منبعی برای به دست آوردن انرژی است؛ 
به طوری که زباله های جمع آوری شده در کوره هایی مخصوص 
سوزانده می شوند تا بخاری که تولید می شود توربین دستگاه 
را برای تولید نیروی برق به حرک��ت درآورد؛ به همین دلیل 
است که روند جمع آوری تا دفن زباله با موضوعی به نام بازیافت 

عجین شده است.
در حال حاضر ش��مارش معکوس برای تبدیل طالي کثیف 
به انرژی برق در اصفهان هم راس��تای ش��هرهاي پیش��رفته 
دنیا همچون لندن آغازش��ده به طوری که شهرداری اصفهان 
در راستای رس��الت زیس��ت محیطی خود و توسعه استفاده 
از انرژی های پاک از س��الیان قبل اقدام به اجرای پروژه های 
متعددی ش��امل پروژه بیوگاز لندفیل ش��هر اصفهان با توان 
تولید برق 400 کیلووات در دستور کار خود قرار داده و در سال 

آینده به بهره برداری خواهد رسید.
 پروژه نیروگاه هاضم شهر اصفهان به ظرفیت 7۵0 تن در روز 
که در حال برنامه ریزی می باشد اجرای پروژه نیروگاه ریجکت 
سوز شهر اصفهان که به منظور اس��تحصال انرژی از ضایعات 
غیر آلی کارخانه کمپوست شهر اصفهان به روش گازی سازی 
 به ظرفیت 200 ت��ن در روز در حال مطالع��ه و برنامه ریزی

 می باشد. 
در اصفهان حتي يک گرم پسماند دفن نمی شود

    ش��هردار اصفهان با تأکید بر این ک��ه در اصفهان حتي یک 
گرم پسماند دفن نمی ش��ود،اعالم کرد: 2۵0 تن از ضایعات 

ریجکتي)ذخیره س��ازی ش��ده ( در سایت ش��رق با احداث 
 نیروگاه در این محل از طریق پسماند سوزها به انرژی تبدیل 

می شود.
دکتر سید مرتضي سقائیان 
نژاد  بابیان این مطلب گفت: 
در کالن ش��هرهای تبریز و 
مش��هد دفن غیربهداشتي 
انج��ام نمی ش��ود ام��ا دفن 
پس��ماند در اصفهان از سال 
91به ط��ور کام��ل ح��ذف 

می شود. 
وي بابی��ان اینک��ه روزان��ه 
2۵0 تن ضایع��ات ریجکت 
یا همان پس��ماند خروجی 
کارخان��ه کمپوس��ت ک��ه 
بیشتر شامل مواد پلیمري، 
کاغ��ذ و پوش��اک هس��تند 
ذخیره می ش��ود، افزود: این 
ضایعات در ابتدا خش��ک و 

 هوادهی و در س��ایت س��گزي براي تولید برق ذخیره سازی 
می شود. 

ش��هردار اصفه��ان از احداث نی��روگاه ب��رق با اس��تفاده از 
زباله ه��ا خب��ر داد و تصریح ک��رد: هیات��ي از ک��ره جنوبي 

 تجارب خ��ود را در این خص��وص در اختیار ش��هرداري قرار 
می دهند. 

دکتر س��قائیان ن��ژاد با اش��اره ب��ه تولی��د کود اس��تاندارد 
کمپوس��ت اظهار داش��ت: بر اس��اس برنامه پنجم توس��عه، 
 3۵ درصد از کود اس��تاندارد را وزارت کش��اورزي خریداري 

می کند. 
وي خاطرنش��ان کرد: با تولید ک��ود اس��تاندارد می توان در 
چرخه اقتصادي تحولي ایجاد نمود و این مهم مقدمه ای براي 

فعالیت های زیست محیطی در حوزه فضاي سبز است. 
ش��هردار اصفه��ان بابی��ان این ک��ه روزان��ه یک ه��زار تن 
پس��ماند درش��هراصفهان تولی��د می ش��ود، اف��زود: 
 روزان��ه 1۵0 ت��ن از م��واد بازیافت��ی در مب��دأ جداس��ازی 

می شود. 
ب��ه گفت��ه وي بی��ش از 6۵0 ت��ن از زباله ه��ای ش��هر را 
م��واد آل��ی در برگرفت��ه اس��ت ک��ه در مح��ل کارخان��ه 
تبدی��ل ب��ه کمپوس��ت ب��ا اس��تانداردهاي الزم می ش��ود 
 و 2۵0 ت��ن از پس��ماند را ضایع��ات ریجکت��ی تش��کیل

 می دهد. 
دکتر س��قائیان نژاد در ادام��ه عنوان کرد:ضایعات پس��ماند 
پس از جم��ع آوری ب��ه س��ایت جدی��د ش��هرداري انتقال 
 داده می ش��ود و به منظور تولی��د انرژي برق ذخیره س��ازی 

می شوند. 
ش��هردار اصفهان با تأکید بر آلودگي زباله های پالستیکي و 
طوالني بودن زمان بازگش��ت آن ها به چرخه محیط زیست 
خاطرنشان کرد: زباله های کاغذي بعد از گذشت چند هفته 
به چرخه محیط زیست بازمی گردند و تجزیه می شوند این در 
حالي است زباله های پالستیکي مدت زمان زیادي نیاز دارند تا 
به چرخه محیط زیست بازگردند لذا آلودگی های زیادي را به 

دنبال خواهند داشت.
اصفهان در مديريت پسماند در کشور الگو است

از مدیری��ت پس��ماند به عنوان یکی از ش��اخص های ش��هر 
توس��عه یافته ی��اد می ش��ود و ام��روز اصفه��ان در مدیریت 
پس��ماند در کش��ور الگو اس��ت .در برنامه اصفه��ان 9۵ نیز 
 بهبود شاخص های مدیریت پس��ماند در اولویت قرارگرفته

 است. 
روزان��ه 1000 تن پس��ماند به ص��ورت مکانی��زه از اصفهان 
جمع آوری می شود و حتی یک گرم از پسماند جمع آوری شده 
به خ��ارج از کارخان��ه بازیافت نم��ی رود و ب��رای تولید کود 
اس��تاندارد پردازش می ش��ود. از روزانه 1000 تن پس��ماند 
اصفهان،160 تن پس��ماند خش��ک، 4000 تن نخاله، 100 
تن پسماند سبز اس��ت که با مدیریت منس��جم جمع آوری 
و پردازش می ش��ود و تنها 2۵0 ت��ن برای تولی��د انرژی در 
دس��تگاه های زباله س��وز ذخی��ره می ش��ود و در آین��ده ای 
 نزدی��ک زمین��ه تولی��د ب��رق از زبال��ه در اصفه��ان فراهم

 می شود. 
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کارش��ناس ویژه فض��ای مجازی س��پاه، با هش��دار به 
گردانندگان ش��بکه های اجتماعی مستهجن، از اشراف 
اطالعاتی کامل س��پاه پاس��داران بر همه ش��بکه های 

اجتماعی خبر داد.
مصطفی علیزاده با اش��اره به دس��تگیری افرادی که در 
فضای مج��ازی به تروی��ج فس��اد می پرداختند، گفت: 
در نیمه دوم امس��ال بررس��ی ها نش��ان داد گروهی از 
صفحات ایجادشده در فیس بوک، به صورت سازمان یافته 
مأموریت تغییر س��بک زندگی و نه��اد خانواده ها را در 
دس��تور کار خود قرار داده اند که تع��داد 3۵0 صفحه با 

مدیریت 36 نفر شناسایی شد.
وی اف��زود: ای��ن صفحات در س��ه حوزه مس��تهجن و 
غیراخالقی، ش��کل دهی به مس��ائل ابتذال به وس��یله 

مدلینگ و درنهایت قبح شکنی از مقدسات دین فعالیت 
می کردند.کارش��ناس ویژه فضای مجازی س��پاه گفت: 
هم اکنون از 3۵0 صفحه 130 صفحه به طورکلی حذف 
ش��د و متهمانی هم که در این فضا فعالیت داش��تند، از 
اس��تان های تهران، البرز، مازن��دران و گیالن بودند که 
12 نفر از آن ها دس��تگیر و 24 نفر هم ب��ا حکم قضایی 
برای پاس��خگویی دعوت ش��ده اند.علیزاده بابیان اینکه 
متهمان این پرونده همگی آقا هس��تند و متوسط سن 
آن ها 2۵ سال است و همه س��ابقه قضایی دارند، ادامه 
داد: مدی��ران این صفحات معض��الت گوناگون ازجمله 
مصرف روان گردان دارن��د.وی تصریح ک��رد: این افراد 
ی��ا از مصرف کنن��دگان روان گردان ها هس��تند و یا از 
خانواده های طالق اند و درصدد کسب موقعیت اجتماعی 
به این وس��یله بودند.این کارشناس گفت: ازآنجاکه این 
افراد در جامعه فضای رشد مناسب نداشتند، با ورود به 
 شبکه های اجتماعی به دنبال کسب موقعیت اجتماعی

 بودند.
کارشناس ویژه فضای مجازی س��پاه، با انتقاد از برخورد 
نکردن جدی با گردانندگان برخی س��ایت ها مستهجن 
که شش سال قبل شناسایی و دستگیر شدند، افزود: در 
صورت نبود عزم جدی، نمی توان مقابله اساس��ی با این 

جریان داشت.

با مشارکت خیرین خداجوی گلپایگانی و باهمت ستاد دیه 
جواد گلپایگانی ایفاگر نقش خاطره س��از »آتقی« از زندان 
اوین آزاد شد.ستاد دیه کش��ور اعالم کرد: جواد گلپایگانی 
هنرمند سال های دور س��ینمای ایران و بازیگر پیشکسوت 
تلویزیون که به دلی��ل محکومیت های مال��ی در زندان به 
سرمی برد، با پیگیری و همکاری خوب گروهی از نیکوکاران 
گلپایگانی باتحمل مصایب بسیار و تحمل بیماری سخت، 
برای همیش��ه از بند حبس رهایی یافت.هنرمند باس��ابقه 
س��ینما و تلویزیون که به دلیل پراکندگی محاکم قضایی 
که پرونده ه��ای وی در آن ها جریان داش��ت و هنوز میزان 
محکومیتش به طور کامل مشخص نشده بود، پس از صدور 
حکم نهایی تمامی محاکم صالح��ه، آزاد و به آغوش جامعه 

بازگشت.

این چهره مردمی علی رغم مش��ارکت ستاد دیه و پرداخت 
دین مربوط به محکومیت دیه ناش��ی از حادثه رانندگی باز 
طعم شیرین آزادی را نچشید و به دلیل وجود پرونده های 
دیگر مالی ایشان در سایر محاکم قضائی، متأسفانه همچنان 

زندان میزبان این بازیگر پیشکسوت بود.
هرچند بیش از 14 سال از ورود ناخواسته مرد آشنای رسانه 
ملی به زندان می گذرد، اما باوجود حمایت های لفظی برخی 
هنرمندان و ورزشکاران و برگزاری محافل خیریه  در فضای 
مجازی که جز یک حالت نمایش��ی و تبلیغاتی هیچ عواید 
دیگری برای آقای گلپایگانی نداشت، درنهایت شامگاه شنبه 
)11 بهمن ماه( با همکاری مستمر و کمک خیرین گلپایگانی 
موجبات اس��ت خالص وی فراهم گردید و چهره فراموش 
ناشدنی زنجیره آینه عبرت که اظهار عالقه مندی برای ادامه 
کارهای هنری خ��ود را اعالم هم کرده، ب��ه آغوش خانواده 
بازگش��ت.موضوع آزادی این هنرمند نامی ک��ه به فراخور 
حوصله برخی از اصحاب رسانه و مالقات های موردی عده ای 
از همکاران و نزدیکان ایشان و  گاه نیز به سبب مصاحبه های 
کوتاه خود آقای گلپایگانی هر از چند گاهی دوباره یادآوری 
می شد و بحث داغ برخی محافل برای نشر آزادی، روی خط 
اخبار می رفت، اما خوشبختانه با تعیین حکم نهایی و تعیین 
میزان بدهی، پرونده آتقی برای همیشه بس��ته و آزادی از 

زندان، پایان خوش این سکانس از زندگی آتقی شد.

 مدیرکل تأمین اجتماعی 
اس��تان اصفهان گفت: 
سازمان تأمین اجتماعی 
در س��ال 94 اجرای طرح های کارت سالمت و 

پرونده های الکترونیکی  را در دست اجرا دارد.
به گزارش خبرنگار زاینده رود، علی اصغر دادخواه 

در نشست خبری با خبرنگاران بابیان اینکه  6۵ 
درصد از جمعیت استان اصفهان تحت پوشش 
بیمه تأمین اجتماعی هس��تند، اظهار داشت: 
س��ازمان تأمین اجتماعی در اس��تان اصفهان 
دارای 41 شعبه اصلی و 13 کارگزاری است که 

به بیمه شدگان خدمات ارائه می دهند.

وی  بابیان اینکه در سال 93 بیمه خدمات نوین 
در راس��تای دولت الکترونیک آغازشده است، 
افزود: با توجه به اینکه 111 هزار کارفرما تحت 
قرارداد بیمه تأمین اجتماعی هستند در راستای 
خدمات نوین سازمان تأمین اجتماعی این افراد 
با دریافت رمز الکترونیکی می توانند حق بیمه 
خود را به ش��کل غیرحضوری پرداخت کنند و 
بدین شکل به همین تعداد تردد کاهش می یابد.

مدیرکل تأمین اجتماعی اس��تان اصفهان در 
ادامه بابیان اینکه از آذرماه تا پایان سال جاری 
400 هزار نفر بیمه خودپرداز خواهیم داشت، 
گفت: بدین شکل تا پایان سال 93 درمجموع 
بیش از  ۵00 هزار بار تردد در ماه کاهش خواهد 

یافت.
وی بابیان اینکه برای س��ال آین��ده دو برنامه 
خواهیم داشت که زیرساخت های آن در حال 
اجرا است، ابراز داشت: یکی از این برنامه ها طرح 
کارت سالمت است و بدین شکل دفترچه های 
درمانی کاغذی تبدیل به کارت سالمت می شود 

و دیگر نیازی به مراجعه به شعب سازمان نیست.
 دادخواه با اش��اره به اینکه ط��رح دیگر ایجاد 
پرونده های الکترونیکی اس��ت، ابراز داش��ت: 

در ح��ال حاض��ر 
همه بیمه ش��دگان 
پرون��ده  دارای 
کاغذی هستند که 
در آینده به ش��کل 
ریزفیلم اس��کن و 
ای��ن پرونده ه��ا به 
الکترونیکی  شکل 

درمی آید.
وی تأکی��د ک��رد: 
همچنین  بیمه این 
کارگران ساختمانی 
از دوم بهمن ماه در 
ش��عب  تمام��ی 
تأمین اجتماعی در 
حال اجرا است که 

اولویت نخس��ت با بیمه کارگران س��اختمانی 
است که کارت مهارت را زودتر دریافت کرده اند .

مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان اذعان 
داشت: 13 کارگزاری طرف قرارداد ما در استان 

هستند  و سه کارگزاری زرین شهر، خمینی شهر 
و فالورجان نیز در دهه فجر افتتاح می شود .

وی اضافه ک��رد: همچنی��ن در ده��ه فجر در 
شهرهای چادگان فوالدشهر و پیر بکران شعب 
اصلی تأمین اجتماعی افتتاح و فعالیت رسمی 

خود را آغاز می کند.
دادخواه اظهار داش��ت: در این شهرها تاکنون 
فعالیت های بیمه ای به ش��کل اقم��اری بوده و 

برخی فعالیت ها انجام می شده است.
وی در ارتباط با  قانون بازنشس��تگی سخت و 
زیان آور ابراز داشت:  درگذش��ته اگر کارگری 
بی��ش از  ده روز غیبت در یک س��ال داش��ت 
بازنشستگی وی از 20 سال به 2۵ سال منتقل 
می ش��د اما اکنون با اصالح این قان��ون این ده 
روز غیبت را تا سقف 36۵ روز رساندیم و با این 
وضعیت کارگران می توانند تا س��قف 36۵ روز 

غیبت در طی  20 ساله بازنشسته شوند.
در ادامه این نشست وحید خانلری رئیس اداره 
امور ش��عب بانک رفاه کارگران استان اصفهان 
اظهار داشت: این بانک در هشتمین سال متوالی 
توانست درزمینه رضایتمندی ارباب رجوع رتبه 
نخست را در میان بانک ها و بیمه های کشور به 

خود اختصاص دهد.

خانواده ها مراقب باشند

هشدار سپاه به مديران شبکه های اجتماعی غیراخالقی  
ستاد ديه کشور اعالم کرد

»آتقی« با کمک خیران گلپايگانی آزاد شد

مديرکل تأمین اجتماعی استان 

اجرای طرح  کارت سالمت و پرونده های الکترونیکی در سال آينده

بیش از 6۵۰ تن 
از زباله های شهر 

را مواد آلی در 
برگرفته است که 
در محل کارخانه 

تبديل به کمپوست 
با استانداردهاي 

الزم می شود

گروه 
جامعه

 کارگزاری طرف 
قرارداد ما در 

استان هستند  
و سه کارگزاری 

زرين شهر، 
خمینی شهر و 

فالورجان نیز در 
دهه فجر افتتاح 

می شود



يادداشت

اختصاص نیم درصد درآمد بانک ها 
برای مسکن محرومین

بانک مرکزی اعالم کرد: بانک ها و مؤسسات اعتباری نیم درصد 
از درآمد مش��مول مالیات را برای تهیه مسکن افراد کم درآمد 

به خزانه واریز کنند.
این بانک در بخشنامه ای با اشاره به اینکه ماده واحده »قانون 
تهیه مسکن براي افراد کم درآمد« بر اساس مصوبه سال ۱۳۷۲ 
مجلس شوراي اسالمي مستلزم همکاري شبکه بانکي و واریز 
نیم درصد درآمد مشمول مالیات خود به حساب خزانه مي باشد، 
تأکید کرده است: ضروري است بانک ها و مؤسسات اعتباري 
به قید تسریع، نس��بت به واریز س��هم خود به حساب شماره 
۲۱/۱۲۹۰ خزانه، موضوع ردی��ف ۱۳۰۴۰۵ درآمدي قانون 

بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور اقدام نماید. 
متن ماده واحده مجلس ش��ورای اس��المی بدین شرح است: 
»به منظور تأمین مسکن براي محرومین سراسر کشور، وزارت 
امور اقتصادي و دارایي موظف است عالوه بر وصول مالیات هاي 
مقرر،  نیم درصد از درآمد مش��مول مالیات بانک هاي کشور را 
اخذ و به حس��اب مخصوص خزانه، واری��ز و معادل صد درصد 
وجوه دریافتي از حساب خزانه در  قالب قانون بودجه به حساب 
 صد حضرت امام ) ره( ) ویژه کمک به مسکن محرومین( واریز 

کند. 

پرداخت مستمری بازنشستگان 
صندوق فوالد بر عهده بانک رفاه 

گذاشته شد
رئیس اداره امور شعب بانک رفاه کارگران استان اصفهان گفت: 
پرداخت مستمری ۲۰۰ هزار نفر از بازنشستگان صندوق فوالد 

مبارکه بر عهده بانک رفاه کارگران گذاشته شد.
وحید خانلری در نشست خبری خود در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: سازمان تأمین اجتماعی مالک بانک رفاه کارگران است و 
سال ها است که تعامل و ارتباط ویژه ای بین این بانک با سازمان 

تأمین اجتماعی وجود دارد.
وی بابیان اینکه بانک رفاه کارگران هش��تمین سال متوالی را 
درزمینهٔ رضایت مندی با بیمه طی کرده است، افزود: بانک 
رفاه کارگران ازنظر رشد منابع تا پایان ماه گذشته رتبه نخست 
را به خود اختصاص و اخیراً درزمینهٔ رش��د منابع، مصارف و 

تسهیالت پرداختی نیز وارد میدان شده است.
رئیس اداره امور ش��عب بانک رفاه کارگران اس��تان اصفهان 
تصریح کرد: ۵۰۰ فقره تسهیالت ازدواج توسط قرض الحسنه ها 

ازجمله این رشد منابع در بانک رفاه کارگران بوده است.
وی ادامه داد: مس��تمری بگیران که چند س��الی به فراموشی 
سپرده ش��ده بودند ب��ا تخصی��ص ۳۰ میلیارد ریال توس��ط 
س��ازمان تامین اجتماعی ج��ان دوباره گرفت��ه و اقداماتی در 
امور اشتغال زایی، مسکن و بافت فرس��وده برای آن ها هزینه 

شده است.
خانل��ری در مورد خدمات بانک��داری الکترونی��ک بانک رفاه 
کارگران گفت: فیش حق بیمه ازاین پس از طریق کار فرمایان 
در داخ��ل خ��ود کارگاه از طریق دس��تگاه های کارت خوان و 
موبایل بانک امکان پذیر شده و دیگر الزامی به پرداخت حضوری 

افراد نیست.
وی گفت: پرداخت حقوق مستمری ۲۰۰ هزار مستمری بگیر 
صندوق بازنشس��تگان فوالد ازاین پس به بانک رفاه کارگران 
واگذار و عماًل وظیفه پرداخت حقوق آن ها بر عهده این بانک 

گذاشته شده است.

صرفه جويی ساالنه 20 میلیارد ريال 
در مجتمع فوالد 

مدیر اجرای طرح و توس��عه ناحیه آهن س��ازی فوالد مبارکه 
گفت: ب��ا بهره برداری از پ��روژه کامیون ریز گندل��ه در ناحیه 
فوالدسازی و نورد پیوسته سبا، ساالنه بیش از ۲۰ میلیارد ریال 

صرفه جویی اقتصادی برای فوالد مبارکه حاصل شد.
علیرضا فندرس��کی اظهار کرد: پروژه کامی��ون ریز گندله در 
ناحیه فوالدسازی و نورد پیوسته سبا به منظور افزایش ظرفیت 
و ذخیره مواد اولیه در پارک های انباشت و برداشت این ناحیه با 

ظرفیت ۲ هزار تن در ساعت به بهره برداری رسید.
وی ادامه داد: با توجه به وج��ود محدودیت حمل ریلی و عدم 
وجود کاردامپر برای تخلیه گندله در این ناحیه، کار تخلیه و دپو 
سازی گندله ها با به کارگیری بیل مکانیکی و لودر انجام می شد 
و با کمترین ظرفیت ممکن و تحمیل هزینه های زیادی ناشی 
از به کارگیری فرآیندهای مذکور همراه بود که پس از اجرای 
این پروژه، اکنون گندله ورودی مستقیماً قابل شارژ به دی بین 
واحد احیای مستقیم بوده و یا قابل دپوسازی از طریق دستگاه 

استاکر در محوطه پارک انباشت و برداشت بود.

استاندارد اجباری »واژگونی« در 
اتوبوس های تولید داخل تدوين شد

معاون نظارت بر اجرای اس��تاندارد س��ازمان ملی استاندارد 

از آغ��از اجرای اس��تاندارد اجباری واژگون��ی در اتوبوس های 
داخلی خبر داد و گفت: خودروس��ازان تا پایان س��ال فرصت 
 دارند آزمون  الزم را انجام و نتیجه را به سازمان استاندارد ارائه

 کنند.
وحید مرندی  مق��دم از تدوین یک اس��تاندارد اجباری برای 
اتوبوس ها خبر داد و گفت: استاندارد واژگونی خودرو به عنوان 

یک استاندارد اجباری در تولید اتوبوس ها تعیین شده است.
وی ادامه داد: شرکت های خودروساز موظف اند این استاندارد 
اجباری را رعایت کنند و در همین راس��تا سازندگان اتوبوس 
تا پایان س��ال فرصت دارن��د آزمون های مربوط ب��ه واژگونی 
 خودرو را انجام دهند و نتایج آن را به س��ازمان استاندارد ارائه 

کنند.
مرندی  مقدم بابیان اینکه اس��تاندارد واژگونی خودرو تاکنون 
اجباری نبوده است، گفت: عالوه بر استاندارد جدید اتوبوس ها، 
بازنگری در تمام اس��تانداردهای مربوط به س��واری را نیز در 
دستور کارداریم.بر اساس این گزارش حوادث ناشی از تصادفات 
جاده  ای و واژگونی اتوبوس در جاده  ها هرساله خسارات و تلفات 

زیادی به بار می  آورد.

شرکت نورالرضا اعالم کرد: 
تا ۳۰ بهمن م��اه جاری به 
می��زان ۱۰ ت��ا ۱۵ درصد 
تخفیف از به��ای بلیت در 
مسیرهای تهران - مشهد، 
اصفهان - مشهد و بالعکس 

به غیراز برخی از روزهای خاص را برای مسافران این شرکت 
ریلی اعمال می کند.

ش��رکت های حمل ونقل ریلی رجا، جوپار، نورالرضا، وانیا 
ریل و شرکت راه آهن شرقی بنیاد، میزان تخفیف بلیت های 

برخی از مسیرهای داخلی را اعالم کردند. 
ش��رکت حمل ونقل ریلی اع��الم کرده تا ۲۴ اس��فندماه 
س��ال جاری به میزان ۵ ت��ا ۳۰ درصد از به��ای بلیت در 
مس��یر تهران - مش��هد، تهران - تبریز، ته��ران - مراغه، 
تهران - س��اری، ته��ران - گرگان، س��منان - مش��هد، 
ش��اهرود - مش��هد، تهران- نیش��ابور، ته��ران - خواف، 
 ته��ران - میان��ه و تهران - زنج��ان به مس��افران تخفیف

 می دهد. 
همچنین این ش��رکت ریلی اعالم کرده که در مسیرهای 
کرج - مشهد، تهران - شیراز، تهران - زاهدان، تهران - بندر، 
تهران - شاهرود، شیراز - مش��هد، تهران - شاهرود، قم - 
مشهد، کاشان - مشهد، تهران - یزد در برخی از روزهای 
خاص بین ۵ تا۳۰ درصد تخفیف در نظر گرفته و تا اطالع 
بعدی مسافران مسیر تهران - پیش��وا نیز می توانند از ۲۵ 

درصد تخفیف این شرکت برخوردار شوند. 
ش��رکت حمل ونقل ریلی جوپار تا ۳۰ بهمن ماه جاری به 
میزان ۱۰ تا ۳۰ درصد از بهای بلیت در مسیرهای تهران 
- مشهد، کرمان - مشهد، تهران- کرمان، تهران - زاهدان، 
تهران - بندرعباس و بالعکس به غی��راز برخی از روزهای 

خاص را تخفیف می دهد. 
شرکت وانیا ریل در نظر دارد تا ۲۴ اسفندماه سال جاری 
بین ۱۰ ت��ا ۳۰ درصد از بهای بلیت در مس��یرهای تهران 
- مشهد و بالعکس و اصفهان - مشهد و بالعکس و قزوین- 
مش��هد و بالعکس به غیراز برخی از روزه��ای خاص برای 

متقاضیان سفر در این مسیر اعمال می کند. 
شرکت راه آهن شرقی بنیاد نیز تا ۲۴ اسفندماه جاری به 
میزان ۱۵ تا ۳۰ درصد از بهای بلیت در مسیر تهران- مشهد 
و بالعک��س و کرمان- مش��هد و بالعکس و قم- مش��هد و 
بالعکس به غیراز برخی از روزهای خاص را بریا مس��افران 

در نظر گرفته است.

تا ۳0 اسفندماه اعمال می شود؛

تخفیف ۱0 تا ۱۵ درصدی بهای 
بلیت های شرکت نورالرضا

اخبار کوتاه 

4
بازارارزساماندهیمیشود

معاون نظارتی بانک مرکزی از آغاز برخورد با صرافی های متخلف خبر داد و گفت: با 
راه اندازی سامانه اعالم نرخ توسط صرافی ها، بازار ارز ساماندهی می شود.

حمید تهرانفر در مورد راه اندازی سامانه اعالم نرخ ارز توسط صرافی ها گفت: عملیاتی 
شدن سامانه مذکور بازار ارز و عملکرد صرافی های کشور را ساماندهی می کند.

 عضو هیات رئیسه و خزانه دار اتاق بازرگانی اصفهان گفت: 
وجود تحریم ها طی هشت سال گذشته و مسائل پیرامون 
انرژی اتمی، ۶۰ درصد پتانسیل کاری کش��ور را گرفته و 

خفه کرده است.
ابوالقاسم سرتیپی با اش��اره به اینکه با برداشتن تحریم ها 
راه برای اش��تغال جوانان در حوزه های مختلف بازخواهد 
شد، اظهار داشت: خوشبختانه جوانان امروز از تحصیالت 
عالی در مقاطع مختلف برخوردار هستند البته جوانان باید 
مطابق با عالیق و رش��ته تحصیلی خود در بازار مشغول به 
کار ش��وند. وی بیان داشت: متأس��فانه امروز جوانان با هر 
رش��ته تحصیلی فقط به دنبال کار در بخش های مختلف 

هستند درحالی که اگر از پتانسیل علمی خود استفاده کنند 
زمینه برای فعالیت آن ها بازتر است. 

عضو هیات رئیسه و خزانه دار اتاق بازرگانی اصفهان افزود: 
جایگاه کار و فعالیت در کش��ور باز اس��ت و باید جوانان در 
رشته تحصیلی خود کارآفرینی کنند چراکه باوجود کمبود 
نقدینگ��ی زمینه های حمایتی برای اش��تغال آن ها فراهم 
اس��ت. وی همچنین در خصوص نقش جوانان در تغییر و 
تحوالت بخش صنعت و مدیریت آن، گفت: صاحبان صنایع 
طی چند سال اخیر درکنش و واکنش های سیاسی خسته 
هس��تند و جای دارد جوانان جای آن ه��ا را در بخش های 

بزرگ صنعت بگیرند. 

سرتیپی با تأکید بر اینکه اشتغال جوانان در سایه آموزش 
مهیا می شود، تصریح کرد: متأسفانه جوانان ما در هر زمینه 
آموزش دیده نیس��تند و از اصول تجارت بین الملل و اصول 

فنی کار آگاهی الزم را ندارد. 
وی تأکید می کن��د: اتاق بازرگانی طی ۴ س��ال گذش��ته 
باالترین فش��ار را بر موضوع آموزش جوانان متمرکز کرده 
است. عضو هیات رئیسه و خزانه دار اتاق بازرگانی اصفهان 
در خصوص اینکه چ��را هنوز بنگاه ه��ای اقتصادی به طور 
کامل از ظرفیت های خود برای اش��تغال جوانان استفاده 
نکرده اند، بیان داش��ت: متأس��فانه هنوز تکی��ه بازرگانان 

قدیمی کشور بر مبنای نوعی نگرش بازاری است. 
وی افزود: هنوز بیشتر بنگاه های اقتصادی کشور به صورت 
بس��ته کار می کنند درحالی که با تغییر ن��وع فعالیت خود 
به صورت باز و بین الملل��ی می توانند راه را برای اش��تغال 

جوانان باز کنند. 
سرتیپی با تأکید بر اینکه راهکار اصلی کمیسیون جوانان 
اتاق بازرگانی اصفهان برای اشتغال جوانان گردهمایی های 
مختلف اس��ت، بیان داش��ت: می توان با کنار هم گذاشتن 
چند ایده، چکیده ای از آن خارج کنیم و این خود به نوعی 
کارآفرینی اس��ت و به جرات می توان گفت با مبالغ جزئی 

می توان در این گردهمایی ها کارآفرینی کرد. 
وی تصریح کرد: یکی از افتخارات این دوره از کمیس��یون 
جوانان اتاق بازرگانی اصفهان این اس��ت که حداقل حدود 
۲۰۰ نفر از جوانان به صورت علمی و گروهی بافرهنگ کار 

آشنا شدند. 

رییس ش��هرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: در حال 
حاضر ۳۷۰ شرکت و موسسه دانش بنیان در شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان مستقر هستند و ۴۵ واحد صنعتی مبتنی 

بر فناوری  در اصفهان ایجاد شد است.
به گزارش خبرگزاری تس��نیم از اصفهان، به نقل از روابط 
عمومی ش��هرک علم��ی و تحقیقات��ی اصفه��ان، مهدی 
کشمیری بابیان اینکه ش��رکت ها و مؤسسات دانش بنیان 
نقش مهمی در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در هر کشوری 
ایفا می کنند، اظهار داشت: این ش��رکت ها به عنوان موتور 

محرکه توسعه اقتصادی کشورها محسوب می شوند.

وی افزود: شرکت های دانش بنیان با پویایی و انعطاف پذیری 
باال، ظرفیت مناسبی برای روبه رو ش��دن با شرایط تحریم 
را دارا بوده و درواقع یکی از مؤثرتری��ن مؤلفه های اقتصاد 

مقاومتی به شمار می آیند.
رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با اشاره به اینکه 
ش��هرک علمی و تحقیقاتی اصفهان نخس��تین س��ازمان 
مؤسس مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در کشور بوده، 
بیان کرد: این شهرک فعالیت اجرایی خود را از سال ۱۳8۰ 
به طورجدی و باهدف حمایت و هدایت شرکت ها و مؤسسات 
دانش بنیان آغاز کرده است.وی شهرک علمی و تحقیقاتی 

اصفهان را حلقه  واسط میان دولت، صنعت و دانشگاه دانسته 
و تصریح کرد: این نهاد در سطحی کالن تر به ایجاد همکاری 
و نزدیکی بیش��تر جامعه علمی و صنعتی و رونق اقتصادی 
می پردازد.کش��میری بابیان اینکه ۳۷۰ شرکت و موسسه 
دانش بنیان در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مستقر 
هس��تند، گفت: ش��کل گیری ۴۵ واحد صنعتی مبتنی بر 
فناوری های این شرکت های مستقر، اشتغال جمع زیادی 
از فارغ التحصیالن دانشگاه ها و بسیاری از ارزش آفرینی های 
دیگر، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان را به یک سازمان 

پیشرو و مؤثر در توسعه استان تبدیل کرده است.

عضو هیات ريیسه و خزانه دار اتاق بازرگانی:

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:

۳۷0 شرکت موسسه دانش بنیان در اصفهان مستقر هستند

حرکتالکپشتیپروژههایاصفهانبهدلیلکاهشنرخنفت
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۵ پروژه برق رسانی در گلپايگان 
به بهره برداری می رسد

 ايمن سازی  راه های 
 استان  با شیارهای لرزاننده

مدیر امور برق گلپایگان گفت: پنج پروژه برق رس��انی بااعتباری بالغ بریک 
میلیارد و ۴۹۰ میلیون ریال در دهه فجر امسال در گلپایگان به بهره برداری 
می رسد.شاپور حدادی پور اظهار کرد: این پنج پروژه باهدف رفع ضعف ولت و 

رفع حریم و بهینه سازی شبکه برق رسانی انجام شده است.
وی ادامه داد: احداث ش��بکه و پس��ت هوایی و بهینه س��ازی فشار ضعیف 
روستای زرنجان و احداث شبکه و پست هوایی روستای فرج آباد، رفع حریم 
فشار ضعیف و ۲۰ کیلوولت شهر گوگد در جاده روستای اسفرنجان ازجمله 

پروژه های قابل بهره برداری دهه فجر امسال است.
مدیر امور برق گلپایگان بهینه س��ازی ش��بکه فش��ار ضعیف شهر گلشهر و 
بهینه سازی شبکه فش��ار ضعیف خیابان صفاییه ش��هر گلپایگان را از دیگر 

طرح های قابل بهره برداری دهه فجر عنوان کرد.
حدادی پور افزود: ۴8 هزار و ۵۵8 مش��ترک در حال حاضر از نعمت برق در 

گلپایگان برخوردار هستند.

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت:  بیش از 
۷۵ کیلومتر از راه های این استان با اجرای شیار لرزاننده در ۹ ماه سال 
جاری ایمن سازی ش��د.فرزاد دادخواه در این خصوص، اظهار داشت: 
اجرای ش��یار لرزاننده می توان��د رانندگان خواب آلود را هوش��یار و از 
خروج آن ها از مسیر اصلی جلوگیری کند. وی بابیان اینکه بیش از ۷۵ 
کیلومتر از راه های استان با اجرای شیار لرزاننده ایمن سازی شده اند، 
گفت: اجرای شیار لرزاننده طولی راه دوخطه و در حاشیه راه ها می تواند 
از برخورد رخ به رخ و واژگونی وسایل نقلیه جلوگیری نماید و راننده با 
هوشیاری نسبت به جابجایی خودروی خود اقدام و از بروز حوادث فوق 
بکاهد. مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان متذکر 
شد: اجرای شیار لرزاننده عرضی نیز در مقاطع و مسیرهای پرحادثه 
با کاهش سرعت و افزایش ضریب هوشیاری رانندگان موجب کاهش 

تصادفات می شود. 

نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف معتقد است، 
دالیلی چون نرخ باالی تورم، افزایش ن��رخ ارز و پرداخت یارانه 
نقدی به مردم دست به دست هم داده و هزینه تولید فرش ایرانی 
را باالبرده اس��ت، تا جایی که برخی تولیدکنندگان فرش را در 

هند و پاکستان تولید می کنند.
 س��یدرضی میری ، در پاس��خ به اینکه گفته می ش��ود، برخی 
کشورها مانند چین و پاکستان در حوزه فرش دستباف رقیب 
فرش ایرانی شده اند و این مسئله ممکن است خطر بزرگی برای 
بازار صادرات فرش ایران باشد، گفت: تولید فرش در کشور ما در 
حال حاضر با مش��کالت عدیده ای روبه روست که بخشی از آن 
مرتبط با نرخ تورم است.پرداخت یارانه نقدی ماهانه بافندگان 

روستایی را منفعل کرد
وی ادام��ه داد: پرداخت یارانه نقدی نیز آس��یب هایی را در پی 
داشته و سبب شده در روس��تاها که عمدتاً کار تولید فرش را بر 
عهده داش��تند، با دریافت یارانه که مبلغ چشم گیری به دلیل 
تعداد بیشتر خانوار می شود، تمایل چندانی به انجام کار ازجمله 

بافت فرش نداشته باشند و بسیاری از بافندگان را منفعل کرد.
نایب رئیس اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان فرش 
دستباف گفت: همین مس��ئله قیمت تمام شده تولید فرش در 
داخل را باال ب��رد و در کنار آن، افزایش نرخ ارز نیز مش��کلی به 
مشکالت دیگر اضافه کرد و تهیه قیمت برخی مواد اولیه برای 
تولید فرش باال رفت، مثاًل برای بخش رنگرزی بسیاری از مواد 

موردنیاز آن وارداتی است که با نرخ ارز سروکار دارد.
تولید فرش ايرانی با کارگر پاکستانی و هندی

میری بابیان اینکه قیمت تمام شده تولید فرش در کشور به حدی 
باالست که تولیدکنندگان ترجیح می دهند تا فرش ایرانی را در 
کشورهای هند و پاکس��تان که هزینه دستمزد کارگر پایین تر 
است، افزود: دستمزدها در داخل و خارج قابل مقایسه نیست و 

گاهی تا یک چهارم کاهش می یابد.
وی در مورد بازار صادراتی فرش دس��تباف ایرانی گفت: با آغاز 
تحریم ها ۲۵ تا ۳۰ درصد فرش ایرانی که به آمریکا صادر می شد، 

بازار خود را از دست داد.

آمار واقعی صادرات ف��رش در بیش اظه��اری و کم اظهاری ها 
گم شده استمیری در پاسخ به اینکه ساالنه چقدر فرش دستباف 
ایرانی صادر می شود، گفت: آمار دقیقی از صادرات فرش نداریم 
که مش��کل اصلی همین اس��ت، اما گمرک تا ح��دی به دلیل 
ثبت آمار ص��ادرات، اطالعاتی دارد که چندان واقعی نیس��ت. 
صادرکننده وقتی صحبت از مالیات و پرداخت عوارض می شود، 
کم اظهاری می کند و وقتی صحبت از جایزه صادراتی به میان 
می آید، بیش اظهاری، درنتیجه نمی توان به آمار گمرک چندان 
اتکا کرد.نایب رئیس اتحادی��ه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
فرش دستباف در پاس��خ به اینکه وضعیت شناسنامه دار شدن 
فرش ایران��ی باالخره به کجا رس��ید، این گونه پاس��خ داد که، 
متأس��فانه به دالیل مختلف نام فرش ایرانی آن طور که ما فکر 
می کنیم در همه جای دنیا به عنوان برند مطرح نیست. در ۳۰ 
سال اخیر دشمنان انقالب سعی کرده اند تا با تبلیغات نادرست 

هر آنچه را که به نام ایران است کمرنگ جلوه دهند.
وی اضافه کرد: ما ابتدا باید برای فرش ایرانی برندسازی کنیم، تا 
خریدار خارجی بداند، به چه دلیل فرش ایرانی به سایر فرش ها 
ارجح است، نه آنکه فقط به دنبال صادر کردن شناسنامه باشیم.

صادرات مجدد فرش ایرانی به نام ترکیه و پاکستان
میری ادامه داد: وقتی ما دچار تحریم هستیم، فرش ایرانی را به 
ترکیه یا پاکستان صادر می کنند و با تغییر کشور مبدأ آن را به 
آمریکا که اکنون ما منع صادرات داریم، ارسال می کنند، نتیجه 
آن می شود که فرش ایرانی به نام کشور صادرکننده مجدد و غیر 

ایرانی فروخته می شود.

معاون امور تع��اون وزارت تعاون از پرداخت تس��هیالت ۱۰۰ 
میلی��ون تومانی ب��ه تعاونی های مش��اغل خانگی خب��ر داد و 
گفت:سقف وام مشاغل خانگی برای افراد ۱۵ میلیون تومان با 
سود ۲۱درصد است و متقاضیان تا شهریور ۹۴ در بانک توسعه 

اسالمی ثبت نام کنند.
حمید کالنتری در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه دولت برای 
حمایت از تعاونی های فعال در حوزه مشاغل خانگی ۹۰ میلیارد 
تومان اعتبار پیش بینی کرده است، گفت : متقاضیان استفاده 
از این تسهیالت می توانند تا شهریور سال ۹۴ با مراجعه به بانک 

توسعه تعاون درخواست خود را اعالم کنند.
وی سقف این نوع تس��هیالت را برای افراد ۱۵ میلیون تومان با 

سود ۲۱ درصد اعالم کرد.
کالنتری همچنین با تأکید بر لزوم حمایت مالی از سایر تعاونی ها 
افزود : با پیگیری هایی که در این خصوص انجام شده دولت ۹۶ 
میلیارد تومان به عنوان پشتوانه وجوه اداره شده در اختیار بانک 
توسعه تعاون قرار داده است تا تعاونی ها از تسهیالت ارزان قیمت 

استفاده کنند .
وی همچنین به تس��هیالت ۱۰۰ میلیون تومانی صندوق مهر 
امام رضا )ع( اشاره کرد و افزود:  بر اساس تفاهم نامه ای که با این 
صندوق امضاشده است متقاضیان می توانند برای دریافت وام 

به صورت قرض الحسنه اقدام کنند .
کالنتری ش��رط تخصی��ص این می��زان تس��هیالت بانکی به 

متقاضیان را ارائه طرح مصوب در مشاغل خانگی دانست.
معاون امور تع��اون وزارت تعاون در ادام��ه از افتتاح ۳۶۵ طرح 
تعاونی در بخش های مختلف خدماتی ، صنعتی ، کش��اورزی و 

مسکن در دهه مبارک فجر خبر داد .
کالنتری با اش��اره به اینکه ۲۳۹ طرح تعاونی به بخش مسکن 
اختصاص دارد ، گفت: قرار اس��ت در این ای��ام ۱۹ هزار و ۹۰۰ 
 واحد مسکونی مربوط به تعاونی های مسکن مهر به مردم واگذار

 شود .
وی افزود: از میان طرح هایی که در دهه فجر افتتاح می شود ۶۶ 
طرح تعاونی مربوط به استان خوزستان ، ۴۷ طرح تعاونی مربوط 

به استان اصفهان و ۳۴ طرح تعاونی مربوط به استان سیستان 
و بلوچستان است .

کالنتری از تشکیل باشگاه زنان تعاونگر تا سه ماه آینده در همه 
استان های کشور خبر داد و گفت : بر اساس این طرح مسئوالن 
استانی شهرستان ها موظف می شوند با حضور در این باشگاه ها 
ضمن بررسی مش��کالت زنان تعاونگر، برای فروش محصوالت 
تولیدی این گ��روه از تعاونگران و برقراری ارتب��اط آنان با بازار 

اقدام کنند.
وی همچنین با اشاره به اینکه در ۱۰ ماه گذشته تاکنون ۳ هزار و 
۶۶۰ تعاونی با سرمایه ثبتی ۴۵۴ میلیارد ریال در سراسر کشور 
تشکیل شده است از ایجاد ۵۰ هزار شغل در این تعاونی ها خبر 
داد و افزود : استان های فارس  با ۳۹۰ تعاونی ، خراسان رضوی 
با ۳۳۴ تعاونی ،  خوزس��تان با ۲۷۵ تعاون��ی ، مازندران با ۱۹۵ 
 تعاونی و کرمان با ۱۷۰ تعاونی در مقام ه��ای اول تا پنجم قرار 

دارند .
مع��اون ام��ور تع��اون وزارت تع��اون کار و رف��اه اجتماع��ی 
بیش��ترین دغدغ��ه فارغ التحصیالن دانش��گاهی را اش��تغال 
دانس��ت و گف��ت : تعاونی های��ی ک��ه در این حوزه تش��کیل 
 می ش��ود با فرصت ه��ای اش��تغال خوب��ی در ب��ازار کار روبرو 

می شوند.
کالنتری همچنین بر لزوم حمایت از تعاونی های گردش��گری 
و صنایع دس��تی تأکید کرد و از شهرداری ها خواست در تعیین 
مکان های مناسب برای عرضه صنایع دستی همکاری های الزم 

را انجام دهند.

صادرات فرش ايرانی به نام ترکیه و پاکستان

دست تولید کنندگان فرش دستباف زير سنگ 
معاون وزير تعاون خبر داد

ثبت نام وام مشاغل خانگی ۱۵ میلیونی تا شهريور ۹4
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یادداشت
نیکالس کیج بازیگر ۵۱ ساله سینما در فیلم تازه خود »اعتماد« با الیجا وود هم بازی 
شده است. کلید فیلم برداری این فیلم روز گذشته زده شد.کل صحنه های »اعتماد« 
در شهر الس وگاس فیلم برداری می شود. شرکت مستقل فیلم سازی سابان فیلمز تهیه 

کننده فیلم است.

5
هفتیادداشتنیکالسکیجبهالیجاوود»اعتماد«میکند

 مراسم اختتامیه جشنواره
 » بهشت در قاب تصویر«

مراسم اختتامیه جشنواره “بهش��ت در قاب تصویر” در سالن 
کتابخانه  مرکزی شهرداری اصفهان برگزار می شود. 

مدیر فرهنگسرای رس��انه دراین باره  گفت: جشنواره تولیدات 
رس��انه ای هیئات و مراکز فرهنگی استان اصفهان برای اولین 
بار به صورت ویژه در کشور و به عنوان اولین نمونه از نوع خود 
توسط فرهنگس��رای رس��انه اصفهان و خانه مس��تند جبهه 

فرهنگی انقالب اسالمی در اصفهان  برگزار شد.  
 ”مجید ش��ریفی فر” بیان کرد: این جش��نواره در س��ه بخش 
مس��تند، کلیپ تصویری و کلیپ های صوت��ی در موضوعات 
س��وگواره های ائمه اطهار، دفاع مق��دس و فرهنگ پایداری، 
عفاف و حجاب، دهه فجر و گفتمان انقالب اس��المی کار خود 

را آغاز نمود.  
وی در ادامه افزود: این جشنواره از ابتدای دی ماه سال جاری 
در مرحله فراخ��وان آثار آغاز ب��ه کارکرد که ت��ا پایان مهلت 
 فراخوان توانست حدود ۴۰۰ اثر در قالب موضوعات اعالم شده 
از طرف هیئات مذهبی، مراکز فرهنگی مهم استان اصفهان  و 

پایگاه های بسیج را دریافت کند.  
ش��ریفی فرادامه داد: این مراس��م با حضور مسئوالن شهری، 
نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی، اعضای 
 شورای اسالمی ش��هر اصفهان و س��خنرانی مهمان ویژه این 
برنامه حجت االسالم “سرلک” در روز یکشنبه ۱۹ بهمن سال 
جاري از س��اعت ۱۸ تا ۲۰ ش��ب در س��الن کتابخانه  مرکزی 
شهرداری اصفهان واقع در خیابان باغ گلدسته برگزار می شود. 

 انتشار جلد نخست مجموعه
»۳۰ روز با پیامبر)ص(«

جلد نخس��ت از مجموع��ه »۳۰ روز با پیامبر)ص(« نوش��ته 
حس��ین فتاح��ی را انتش��ارات قدیان��ی منتش��ر ک��رده؛ به 
گفته نویس��نده بهتر اس��ت در پرداختن به ش��خصیت های 
 مذهبی ازجمله رس��ول اکرم)ص( از اس��طوره پردازی دوری

 کنیم.
حسین فتاحی از انتشار جلد نخست از »۳۰ روز با پیامبر)ص(« 
خبر داد و گف��ت: »از تولد ت��ا خانه  عمو«، عنوان نخس��تین 
جل��د از این مجموعه اس��ت که از س��وی انتش��ارات قدیانی 
منتشرش��ده؛ این مجموع��ه، پنج��ره کوچکی اس��ت که به 
 دنیای ب��زرگ و پرماج��رای زندگ��ی پیامبر اس��الم)ص( باز 

می شود.
به گفته نویس��نده مجموع��ه »۳۰ روز با پیامب��ر)ص(«، این 
مجموعه ۱۲ جلدی ش��امل ۳۶۵ حکای��ت از زندگی حضرت 
محمد)ص( است. این قصه واره ها، تاریخ زندگی پیامبر اسالم 
وزندگی نامه دقیق، صحیح و کاملی اس��ت که با زبان ساده و 
کودکانه نوشته شده و جلد اول این مجموعه، در ۱۱۲ صفحه 
مصور و ۳۰ بخش )۳۰ روز( با روایتی ساده و روان به کودکی 

پیامبر)ص( می پردازد.

مدی��ر لیتوگرافی »م��وج« گفت: 
قبل از پیروزی انقالب کتاب هایی 
که مشمول مجوز نش��ر نبودند را 
ش��بانه لیتوگرافی و توسط برخی 
از چاپخانه های فعال در انقالب به 

چاپ می رساندیم.
تقی حس��ینی مدی��ر لیتوگرافی 
»موج« متولد ۱۳۳۰ بوده و بیش 
از ۴۵ س��ال در این ح��وزه تجربه 

کاری دارد.
وی درباره خاطرات��ش از پیروزی 
انقالب اس��المی و وضعیت چاپ 
و نش��ر کتاب ها، می گوید: قبل از 
پیروزی انقالب اس��المی به ویژه 
از س��ال ۵۶ کلی��ه کتاب های��ی 
ک��ه در رابط��ه ب��ا انقالب ب��ود و 
مجوز چ��اپ نداش��تند ی��ا علیه 
رژیم ش��اه یا کتاب ه��ای مذهبی 
 بودن��د، ح��ق چ��اپ و انتش��ار

 نداشت.
وی اضاف��ه می کن��د: هم��ه این 
کتاب ه��ا را ش��بانه لیتوگراف��ی 
می کردیم و به چاپخانه هایی که در 
آن زمان در راستای انقالب اسالمی 
فعالیت داش��تند،  داده و به چاپ 
می رساندیم که اکثر این کتاب ها 
درب��اره ش��خصیت ب��ارز انقالب 
 امام خمینی )ره( ی��ا آثار مذهبی

 بود.
حسینی در پاسخ به این پرسش، 
آی��ا نمی ترس��یدید که توس��ط 
ساواک دس��تگیر و زندانی شوید، 

بیان می کن��د: در آن زمان جوان 
بودیم و شوق داش��تیم تا انقالب 
اس��المی ای��ران، پی��روز ش��ود و 
 ب��ه ت��رس و دس��تگیری هم فکر

 نمی کردیم.
وی می افزای��د: مأموران س��اواک 
در آن زم��ان اکثراً ج��زو مأموران 
مخفی بودن��د به همی��ن منظور 
کمتر کسی متوجه می شد که چه 
کسی مأمور اس��ت به گونه ای که 
یک ب��ار کتابی را ک��ه مجوز چاپ 
نداش��ت را به ص��ورت مخفیان��ه 
لیتوگرافی کردیم و به چاپخانه ای 
دادیم ک��ه از اعضای س��اواک بود 
اما به دلیل اینکه با ما آش��نا بود، 
ما را ل��و نداد وگرن��ه می گفت اگر 
 آش��نا نبودید ش��مارا به س��اواک

 می بردم.
مدیر لیتوگرافی »م��وج« درباره 
نام کتاب،  می گوید: عنوان کتاب 
»در ویتن��ام اتف��اق افت��اد« ن��ام 
 داش��ت که موضوع آن هم درباره

 جن��گ ویتن��ام ب��ود ک��ه مجوز 
چاپ نداش��ت یعنی در آن زمان 
ب��ه فاجع��ه ای ک��ه در ویتن��ام 
مج��وز چ��اپ  ب��ود،   رخ داده 

نمی دادند.
وی می افزاید: از دیگر کتاب هایی 
که اصاًل مجوز چاپ به آن ها تعلق 
نمی گرف��ت می توان ب��ه آثاری از 
دکتر ش��ریعتی، مطهری، ش��یخ 
فض��ل اهلل ن��وری و کتاب هایی در 
رابطه با ش��یخ عل��ی تهرانی یکی 
از داماده��ای آی��ت اهلل خامنه ای، 

اشاره کرد.
این پیشکس��وت صنع��ت چاپ 
بی��ان می کن��د: قب��ل از ورود 
ایران، عکس ه��ای  ب��ه  ام��ام 
ایش��ان را به ص��ورت مخفیان��ه 
 تکثی��ر و در بی��ن م��ردم پخش

 می کردیم.

اداره فرهنگ و ارش��اد اصفهان به دلیل بدهی س��ایر 
فعالیت های خود درگذشته تمایلی به تالش در جهت 
اکران فیلم های این جشنواره ندارد و دست رد به سینه 

سیمرغ ها می زند.
اصفه��ان در ۵ س��ال گذش��ته میزب��ان بزرگ ترین 
فستیوال هنری کش��ور البته در بخش س��ینما بود، 
که هرسال با استقبال فراوان مخاطبان روبرو می شد 
به طوری که س��ال گذش��ته حضور بیش از ۲۰ هزار 
مخاطب مس��ئوالن را مصمم تر کرد تا س��ینماهای 
بیش��تری را به ای��ن جش��نواره اختص��اص دهند و 
 اصفهان را از س��ایر بخش های این فستیوال بهره مند 

کنند.
سال گذشته مس��ئوالن هنری با مش��اهده استقبال 
فراوان مخاطبان تصمیم گرفتن��د، فیلم  های مطرح 
و س��الن های بیشتری را به این جش��نواره اختصاص 
دهند، اما امسال علی رغم استقبال مسئوالن برگزاری 
جش��نواره فیلم فجر، این مس��ئوالن هنری استان ها 
هستند که هنوز برای میزبانی این جشنواره در استان 

خود اعالم آمادگی نکردند.
دبیر س��ی و سومین جش��نواره فیلم فجر اظهار کرد: 
دبیرخانه سی و سومین جشنواره فیلم فجر آمادگی 
اکران فیلم ها را در اس��تان های دیگ��ر دارد اما به جز 
فارس و خراسان هیچ اس��تانی اعالم آمادگی نکرده 

است.
وی افزود: به وس��یله ف��روش بلیت و حامی��ان مالی 
 می ت��وان هزینه ه��ای اک��ران فیل��م را تأمی��ن

 کرد.
مدیرکل ارش��اد اصفهان از عدم توانایی اداره فرهنگ 
و ارشاد اصفهان در جهت تأمین هزینه های برگزاری 
این جشنواره در اصفهان خبر داد و بیان داشت: امکان 
تأمین هزینه های سنگین جش��نواره فجر و پرداخت 
درصد تهیه کنندگان وج��ود ندارد و ظرفیت اصفهان 
برای برگزاری این جشنواره محدود است، این سخنان 
مدیرکل اداره فرهنگ و ارش��اد اصفه��ان در صورتی 
مطرح می شود که سال گذشته قول های فراوانی مبنی 
بر اکران های بیش��تر و در اختیار قرار دادن فضاهای 

بهتر اکران فیلم  داده شده بود.
وی در بیان نکته ای امیدوارکنن��ده حکایت میزبانی 
اصفهان را منوط به مساعدت استانداری اصفهان برای 
تأمین منابع نمایش فیل��م و یا رضایت صاحبان اثر از 
تأمین هزینه نمایش فیلم از طریق بلیت فروشی اعالم 

کرده است.
حجت االس��الم محمد قطبی در گفتگو با مهر، اظهار 
کرد: در سال های گذشته طی نامه های مکتوب که به 
وزارت کشور داده می شد، هزینه های اکران فیلم و در 
صد تهیه کنندگان از سوی وزارت کشور تأمین می شد، 

اما امسال خبری از وزارت کشور نیست.
وی افزود: امسال اگر از س��وی استانداری مساعدتی 
شود می توان جشنواره فیلم فجر را برگزار کرد وگرنه 
بعید است که اداره فرهنگ و ارش��اد اصفهان بتواند 

به تنهایی این جشنواره را برگزار کند.
مدیرکل اداره فرهنگ و ارش��اد اصفه��ان، ادامه داد: 
نامه نگاری هایی با استانداری صورت گرفته است که با 
توجه به سفر ریاست جمهوری در روزهای آینده بعید 
است که اولویت با آن نامه ها قرار گیرد و در این فرصت 

کم به درخواست مساعدت رسیدگی شود.
وی در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه آیا امی��دی برای 
برگزاری جشنواره در اصفهان هس��ت، گفت: انسان 
نباید هیچ گاه ناامید باشد اما بعید است که فیلم های 

جشنواره فجر در اصفهان اکران شود.
حجت االسالم قطبی بیان داش��ت: هزینه ۱۰ اکران 
هزینه س��نگینی اس��ت که امکان پرداخت آن وجود 
ندارد، اگر هر فیلم فقط یک بار اکران شود هزینه بلیت 
هر نفر ۱۶ هزارتویمان می شود، به همین جهت باید 
نهادی بانی شود حداقل هزینه ۱۲ هزارتویمان آن را 
تقبل کند تا هزینه مخاطب ۴ یا ۵ هزار توامان باشد 
اما این مبلغ برای ۶۰۰ نفر در هر اکران هزینه زیادی 

است که باید توسط یک حامی مالی تقبل شود.
همچنین رسول یاحی معاون سیاسی امنیتی اصفهان 
نیز پیش تر در این مورد عنوان کرده است که تاکنون 
مسئوالن هنری اصفهان هیچ پیش��نهادی مبنی بر 
مساعدت استانداری در میزبانی جشنواره فجر اعالم 
نکردند و اس��تانداری برای رایزن��ی در این خصوص 

آمادگی دارد.
با توجه به سخنان دبیر جشنواره فجر و معاون سیاسی 
امنیتی اس��تانداری اصفهان مبنی ب��ر اعالم آمادگی 
و هم��کاری در برگ��زاری جش��نواره فیل��م فجر اگر 
استانداری با اداره فرهنگ و ارشاد وارد مذاکره شوند 
به طور حتم اصفهان از جشنواره فجر محروم نمی شود 
، اما اداره فرهنگ و ارشاد اصفهان به دلیل بدهی سایر 
فعالیت های خود درگذشته تمایلی به تالش در جهت 
اکران فیلم های این جش��نواره را ندارد و دست رد به 
سینه سیمرغ ها می زند و استانداری نیز به دلیل سفر 
ریاست جمهوری، جشنواره فجر را در اولویت ندانسته 

و به آن پاسخ منفی می دهد.
منتفی شدن برگزاری جشنواره فیلم فجر در اصفهان 
ش��وک س��نگینی برای مخاطبان اصفهانی که سال 
گذش��ته صف های طویلی مقابل س��ینما س��پاهان 

داشتند خواهد بود.

شوک سنگین سینمایی برای اصفهانی ها؛

چشم سیمرغ ها به دستان دولت

سیمرغهادراصفهانبهپروازدرنمیآید
 ماجرای کتاب هایی که شبانه

 لیتوگرافی می شد
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احضار 

 11/195 شماره درخواست: 9310460358300070 شماره پرونده: 9309980358301489
بازپرسی  چهار  شعبه   931542 کالسه  پرونده  در   931542 شعبه:  بایگانی  شماره 
دادسرای عمومی و انقالب اصفهان آقای مجید پاوایی شکایتی علیه آقای هاشم جعفری 
کاکلکی فرزند محمد دایر بر خیانت در امانت خودرو مطرح نموده که جهت رسیدگی 
به این شعبه ارجاع گردیده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 115 
قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی 
می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه 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 اتخاذ خواهد نمود. م الف:30574 

شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
احضار 

 11/196 شماره درخواست: 9310460358300069 شماره پرونده: 9309980358300625
بازپرسی  چهار  شعبه   930650 کالسه  پرونده  در   930650 شعبه:  بایگانی  شماره 
دادسرای عمومی و انقالب اصفهان آقای علیرضا رحمتی قورتانی شکایتی علیه آقای 
مطرح  ریال   39200297 مبلغ  به  کالهبرداری  بر  دائر  محمود  فرزند  مهرآبادی  احمد 
نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
می باشد حسب ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه 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 این دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود. م الف:30575 شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

11/197 شماره ابالغیه: 9310100352605548 شماره پرونده: 9309980352600761 
طرفیت  به  دادخواستی  مشتاقی  احمد  سید  خواهان   930884 شعبه:  بایگانی  شماره 
خواندگان دادستان اصفهان و نجات شکرریزان و سیما مشتاقی و علیرضا مشتاقی به 
خواسته حجر تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 26 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق شماره 451 ارجاع و به 
کالسه 9309980352600761 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/01/22 و ساعت 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و  تعیین شده است   11:00
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:30582 شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ 

11/198 شماره ابالغنامه: 9310100352208109 شماره پرونده: 9309980352200771 
فرزند  ابالغ شونده حقیقی: سمیه شهریاری شررابی  بایگانی شعبه: 930879  شماره 
حاج قلی نشانی مجهول المکان تاریخ حضور: 1393/12/20 چهارشنبه ساعت: 11:30 
محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان 

به  اصفهان-طبقه4-اتاق شماره457 علت حضور: در خصوص دعوی وحید نصیری 
طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف:30584 

شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

11/199 شماره ابالغیه: 9310100351805907 شماره پرونده: 9309980351800762 
طرفیت  به  دادخواستی  سرجوقیان  حیدر  خواهان   930870 شعبه:  بایگانی  شماره 
خوانده آمنه شکرالهی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج 
 18 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم 
دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 220 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 
9309980351800762 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/01/25و ساعت 08:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:30590 شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

11/200 شماره ابالغیه: 9310100351306292 شماره پرونده: 9309980351300500 
دادخواستی  قهجاورستانی  بایگانی شعبه: 930560 خواهان صدیقه سیستانی  شماره 
عمومی  دادگاههای  تقدیم  ید  خلع  خواسته  به  خوانساری  ا...  فضل  خوانده  طرفیت  به 
عمومی)حقوقی(  دادگاه   13 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 355 ارجاع و به کالسه 9309980351300500 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/01/22 و ساعت 08:30 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:30600 شعبه 13 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

11/201 شماره ابالغیه: 9310100351306202 شماره پرونده: 9309980351300681 
غالمحسن  مدیریت  تحت  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان   930752 شعبه:  بایگانی  شماره 
 تقی نتاج ملکشاه دادخواستی به طرفیت خواندگان نصرت رحیمی و مریم حسین پور
تقدیم  خسارت  مطالبه  خواسته  به  بهشتی  اکبر  علی  و  دوست  وطن  سیامک  و 
دادگاه   13 به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 355 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
9309980351300681 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/01/17 و ساعت 11:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:30601 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

11/202 شماره ابالغیه: 9310100351406298 شماره پرونده: 9309980351400523 
نوری  حمید  نمایندگی  به  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان   930536 شعبه:  بایگانی  شماره 
دادخواستی به طرفیت خواندگان امید خیام باشی و حمید حیدری به خواسته مطالبه 
به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  چک  وجه 
شعبه 14 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 323 ارجاع 
 و به کالسه 9309980351400523 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/02/23 و 

ساعت 10:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:30605 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

11/203 شماره ابالغیه: 9310100352410983 شماره پرونده: 9309980352400687 
طرفیت  به  دادخواستی  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان   930730 شعبه:  بایگانی  شماره 
خواندگان طهمورث خسروانی و فرهاد رنجبر و هوشنگ برومند و شهرام زرافشان به 
خواسته مطالبه وجه و مطالبه خسارات دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   24 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9309980352400687 کالسه  به  و  ارجاع   352 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان 
به  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/02/07 و ساعت 10:30 تعیین شده است 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:30607 شعبه 24 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

11/204 شماره ابالغیه: 9310100352411120 شماره پرونده: 9309980352401137 
طرفیت  به  دادخواستی  قادری  حسینعلی  خواهان   931254 شعبه:  بایگانی  شماره 
و   ... بابت  وجه  مطالبه  خواسته  به  محمدی  بیگ  و  بخش  جهان  ستار  خواندگان 
تقدیم  خسارت  مطالبه  و  دادرسی  خسارات  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه 
دادگاه   24 به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 352 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
9309980352401137 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/02/07 و ساعت 12:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:30608 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

11/205 شماره ابالغیه: 9310100352411027 شماره پرونده: 9309980352400746 
به  دادخواستی  االئمه  ثامن  اعتباری  تعاونی  خواهان   930791 شعبه:  بایگانی  شماره 
طرفیت خواندگان امیر شریفیان و محمد شریفیان به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه 
خسارات دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 24 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع 
 1394/02/08 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9309980352400746 کالسه  به  و 
درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان  علت  به  است  شده  تعیین   11:00 ساعت  و 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل 
رسیدگی حاضر گردد.م الف:30609 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

                                               ابالغ رای 
11/206 شماره دادنامه: 9309970353502018 شماره پرونده: 9209980359800963 
 شماره بایگانی شعبه: 921566 شاکی: آقای مهدی استخری به نشانی شهرک کاوه – 

خ رضا زاده – ک آرام – مجتمع رهام – واحد1 متهم: خانم بدرالسادات منقاد به نشانی 
پرونده  محتویات  به  توجه  با  دادگاه  گردشکار:  توقیفی  اموال  در  دخالت  اتهام:  ندارد 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص اتهام خانم بدرالسادات منقاد دائر بر دخل و تصرف در اموال توقیفی دادگاه 
با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان و 
شکایت شاکی خصوصی آقای مهدی استخری و صورت جلسات مورخ 91/8/4 مبنی 
بر توقیف اموال و تحویل آن به متهم به عنوان حافظ اموال و صورت جلسه رفع توقیف 
آن و عدم حضور متهم در جلسه دادرسی و اظهارات گواهان و دالیل و مدارک ارائه 
شده توسط شاکی در خصوص مالکیت بر اموال توقیف شده و سایر قرائن و امارات 
موجود در پرونده بزه انتسابی به وی محرز و مسلم بوده و مستندا به ماده 663 قانون 
به تحمل سه ماه حبس  را  مجازات اسالمی بخش تعزیرات مصوب سال 1375 متهم 
تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ واقعی 
قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل اعتراض در 
محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:30557 گازری رئیس شعبه 109 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

11/207 شماره دادنامه: 9309970353401802 شماره پرونده: 9309980359700579 
شماره بایگانی شعبه: 931327 شاکی: آقای محمدامین ابریشم کار فرزند علی به نشانی 
شهرستان اصفهان – خ مشتاق2- خ مهرآباد – ک19- پ28 متهم: آقای خداداد شادمند 
فرزند عنایت ا... به نشانی متواری اتهام: انتقال مال غیر گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی 
دادگاه: در خصوص  نماید. رای  به صدور رای می  مبادرت  به شرح زیر  اعالم و  را 
انتقال  بر  مبنی   1319 متولد  ا...  عنایت  فرزند  خداداد شادمند  آقای  نام  به  متهم  اتهام 
مال غیر حسب شکایت آقای محمد امین ابرقیم که اعالم کرده است متهم در پالک ثبتی 
شماره 4800/181 بخش 5 اصفهان به لحاظ اینکه قباًل به من واگذار کرده بوده است 
مالکین نداشته ولیکن مجدداً به فرزندش به نام محمد واگذار کرده است و با عنایت به 
رونوشت استناد نقل و انتقال ملک مزبور و اظهارات مطلعین و عدم حضور متهم جهت 
به ماده یک  انتسابی محرز و مسلم می باشد و مستنداً  دفاع در دادسرا و دادگاه بزه 
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین 
ارتشاء اختالس و کالهبرداری متهم موصوف به تحمل یک سال حبس و پرداخت مبلغ 
یک میلیارد ریال به عنوان جزای در حق دولت و مسترد کردن ملک فوق الذکر به شاکی 
مزبور محکوم می گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ واقعی 
قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.م الف:30559 مرادی رئیس شعبه 108 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

11/208 شماره دادنامه: 9309970354001130 شماره پرونده: 9209980358301748 
شماره بایگانی شعبه: 930495 شاکی: آقای علیرضا زمانی به نشانی اصفهان – خ حمزه 
اصفهانی – ک جهانگیر – پ94 متهم: آقای کامران اسدی پرزان به نشانی اصفهان – 
مبارکه – روستای طالخونچه اتهام ها: 1- خیانت در امانت 2- کالهبرداری گردشکار: 
دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
امانت  اتهام آقای کامران اسدی پرزانی مبنی بر خیانت در  رای دادگاه: در خصوص 
کیفرخواست صادره  ماکیتا موضوع  بتن کن 1304و5001 مدل  در مورد دو دستگاه 
ا... با عنایت به شکایت شاکی آقای علیرضا زمانی فرزند رحمت   از دادسرای دادگاه 
و فرم امانت دستگاهها مورخه 92/7/3 و اظهارات مطلعین و عدم حضور و عدم هرگونه 
دفاع از ناحیه متهم در جلسات دادسرا و دادگاه و با توجه به سایر محتویات پرونده بزه 
انتسابی به نامبرده محرز و مسلم است فلذا دادگاه به استناد ماده 674 قانون مجازات 
اسالمی مصوب 1375 متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت 10 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس 
استان  تجدیدنظر  محترم  دادگاه  در  اعتراض  قابل  ابالغ  از  پس  روز   20 مهلت  ظرف 
صادره  تعقیب  منع  قرار  به  نسبت  شاکی  اعتراض  خصوص  در  و  می باشد  اصفهان 
از شعبه چهارم بازپرسی به شماره 921792ب4 دادگاه با عنایت به اینکه قرار صادر 
وفق موازین قانونی صادر شده و به تایید جانشین محترم دادستان رسیده ضمن رد 
است.م الف:30565  قطعی  مراتب  و  می گردد  تایید  عینًا  قرار صادره  نامبرده  اعتراض 

مدینه رئیس شعبه 114 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

 



اخبار کوتاهیادداشت

ورزش  شهرستان 

6
  گلزنی علیرضا جهانبخش

در هفته بیست و دوم لیگ دسته اول هلند تیم نایمخن که علیرضا جهانبخش 
را در اختیار دارد به مصاف هلموند رفت. نایمخن این دیدار را با نتیجه سه بر یک 
برد. علیرضا جهانبخش مهاجم ایرانی این تی��م در دقیقه 49 گل دوم نایمخن 

را زد. 
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 با غرور تلویزیون را 
خاموش کردیم!

 کی روش:به عنوان 
سرمربی برنمی گردم!

مجری برنامه ماه عسل می گوید:»رزومه کارلوس کروش آنقدر پررنگ، مطرح 
و کامل است که دیگر جای حرف باقی نمی ماند.«

این جمالت را احس��ان علیخاني، مجري و برنامه س��از مطرح تلویزیون در 
حاشیه بازي خیریه ستارگان فوتبال )یاران کریمي( و رسانه ورزش به زبان 
آورد. علیخاني در پاسخ به این سوال که درباره کارلوس کروش چه دیدگاهي 
دارد؟ گفت: »نظر من به نظر مردمي که او را تأیی��د کردند و خواهان ادامه 
همكاري اش با تیم ملي هستند، نزدیک اس��ت. االن در خیابان جلوي یک 
بچه 12 ساله را هم بگیرید و از او درباره کروش بپرسید، کروش را مي شناسد، 
س��وابق او را مي داند و مي گوید باید بماند و به فوتبال ما کمک کند. من هم 
دقیقاً همین اعتقاد را دارم.،نمایش خوبي داشتیم و 3 پیروزي دلچسب را به 
دست آوردیم حتي روزي که در یک چهارم به عراق باختیم، با غرور تلویزیون 

را خاموش کردیم و راضي بودیم.« 

رفتن یا ماندن کروش در 5 سال گذشته، تبدیل به یک داستان تكراری شده 
بود. هر روز یک شایعه و یک خبر. اینكه می رود، می ماند، مشكل دارد و...

کروش همچنان نگران یک معضل بزرگ/نباید من قرباني اختالف ها ش��وم/
کارلوس کروش، ایران را ترك کرده و خیلي ها نگران هس��تند که او دیگر به 
همكاري  اش با تیم ملي ادامه ندهد. او در مصاحبه اي معروف گفته بود: »وزیر 
ورزش و کفاشیان حرف هاي خود را یكي کنند و سپس سراغ من بیایند.« نقل 
است وزیر قبل از جام ملت ها وقتي به تمرین تیم ملي رفت، به خاطر همین 
مصاحبه از کروش گالیه کرد و گفت: »من از این مصاحبه دلخور شدم.« ظاهراً 
این بار هم داستان همین است. کروش این شرایط را نمي پذیرد که تیم ملي بار 
دیگر قرباني اختالف ها شود. او مي گوید باید این اختالف ها کنار گذاشته شود 

تا تیم ملي بتواند موفق باشد.
 

مهدی تاج در گفتگو با رادیو ورزش در خصوص وضعیت 
نمایندگان ایران برای حضور در لیگ قهرمانان آس��یا 
اظهار داشت: بحث جام باشگاه های آسیا به هر جهت 
حائز اهمیت است زیرا ما 4 نماینده داریم و در واقع به 
همراه کره، ژاپن و عربس��تان بیش��ترین سهمیه را در 
 آس��یا داریم. بقیه کش��ورها دیگر یک یا 2 سهمیه ای

 هستند. 
تیم نفت باید یک بازی پل��ی آف انجام دهد، به همین 
دلیل م��ا در برنامه ریزی که داش��تیم، بع��د از حذف 
تیم ملی ی��ک هفته ب��ازی ه��ا را جلوت��ر انداختیم، 
البته پیش از این نی��ز اعالم کرده بودی��م، در صورت 
 حذف تیم مل��ی بازی ه��ا یک هفت��ه زودت��ر برگزار

 می ش��ود. این فرص��ت را دادیم تا نف��ت یک فرصت 
جدید پیدا کند. در واقع برگزاری بازی در 2 فروردین 
 را برداش��تیم زیرا زم��ان مناس��بی نب��ود و در نوروز 

بود. 
وی ادامه داد: همین هفته نیز که تیم نفت با س��پاهان 
یک ب��ازی مه��م دارد، ای��ن دیدار با س��فر ریاس��ت 
جمهوری به اصفهان مصادف ش��ده اس��ت ام��ا ما باز 
هم صحبت کردیم که این بازی س��ر س��اعت خودش 
 برگزار ش��ود، به این دلی��ل که نفت فش��اری را حس

 نكند.
 اگر قرار بود این بازی عقب بیفتد نفت دچار مش��كل 
 می ش��د اما با این وضعیت در همان تاریخ قبلی برگزار

 می شود. 
این اولین کار بود و دومین کار هم این اس��ت که ما در 
سازمان لیگ به این 4 نماینده مجوز دادیم که بازیكن 
خارجی بگیرند. می دانید ک��ه بازیكن خارجی گرفتن 
یک محدودیتی دارد اما ما این مجوز را برای کمک به 

این 4 تیم برداشتیم. 
رییس سازمان لیگ برتر تصریح کرد: تیم های ما باید با 
نمایندگان کشورهایی همچون عربستان، امارات و قطر 

روبه رو شوند که بسیار متمول هستند. تیم های ایرانی 
در هر 4 گروه با این مساله مواجه هستند و فقط بعد از 
یک چهارم نهایی و آن هم در نیم��ه نهایی با تیم های 

شرق آسیا روبه رو می شوند. 
وی در خص��وص وضعیت باش��گاه های لی��گ برتری 
افزود: ما به دنبال کمک به باش��گاهه ای هس��تیم که 

مشكل دارند.
 همین مدتی قبل به وزیر نفت نامه ای نوش��تیم تا در 
لیگ برتر تیمداری کنند که ایشان نیز موافقت کردند 
اما در نهایت شرایط برای این کار فراهم نشد و وضعیت 
همچنان نگران کننده اس��ت. االن فوالد خوزستان را 
داریم که با بحث سربازان درگیر است و وضعیت نگران 
کننده ای دارد زیرا خیلی از بازیكنانش را به این دلیل 
از دست داده است اما س��ازمان لیگ سعی کرد که این 

ماجرا را ترمیم کند. 
ما به آنها مجوز دادیم که به خاطر ه��ر بازیكنی که به 
دلیل کارت معافیت جعلی نتوانس��ته بازی کند، یک 

بازیكن بتواند جذب کند. 

بر اس��اس آخرین اخبار از ورزش��گاه نق��ش جهان، با 
باز کردن پاکت ه��اي مناقص��ه در روز پانزدهم بهمن 
)چهارشنبه هفته جاري(، تكلیف پیمانكار سازه فلزي 
این پروژه مشخص مي شود، در این روز ممكن است دو 
اتفاق براي نقش جهان رخ بدهد، ی��ا پیمانكار قبلي به 
کار خود ادامه مي دهد و یا پیمانكار جدید براي ش��روع 

فعالیت در ورزشگاه نقش جهان انتخاب مي شود.
در آس��تانه س��فر هیات دولت به اصفهان الزم است در 
مورد اوضاع و احوال نقش جهان چند مورد عنوان شود. 
اول مروري گذرا بر سابقه کار: بحث واگذاري ورزشگاه 
نقش جهان به اصفهان در دول��ت دهم جدي تر از قبل 
مطرح شد و در سفر رئیس جمهور وقت به اصفهان پاي 
فوالد مبارکه براي تكمیل این پروژه وسط کشیده شد 
اما در حالي که همه چیز مي رفت تا ای��ن انتقال انجام 
شود از سوي رئیس مجلس شوراي اسالمي این انتقال 
غیرقانوني عنوان ش��د تا تنها کمكي که از سوي فوالد 
مبارکه به ورزشگاه نقش جهان مجاز شمرده شد تهیه 

آهن آالت ورزشگاه باشد. 

با تغییر مدیریت ورزش استان آنچه که اهالي ورزش از 
مدیرکل جدید خواستند تكمیل نقش جهان بود. آنچه 
که در بیست سال گذشته به اولویت اول مدیران ورزش 
استان تبدیل ش��ده و هیچ یک تا کنون در به سرانجام 
رس��اندن آن موفق نبودند. مدی��رکل جدید بر خالف 
مدیرکل قبلي که بحث تأمین اعتب��ار را مهم ترین نیاز 
ورزشگاه مي دانس��ت؛ انتقال مدیریت این ورزشگاه به 
اصفهان را راه چاره دانس��ت و در جلسات و رایزني هاي 
بسیاري که با دس��تگاههاي مختلف شهري و متولیان 
ورزش کش��ور داش��ت بحث انتقال مدیریت ساخت و 
تكمیل این ورزش��گاه ب��ه اصفهان را جدي ت��ر از قبل 

مطرح کرد. 
در آستانه سفر رئیس جمهور و تیم همراهش به اصفهان 
ق��رار داریم. در این س��فر ب��ه احتمال ف��راوان میزبان 
جهانگیري معاون اول رئی��س جمهور نیز خواهیم بود. 
کس��ي که چهار ماه پیش در اصفهان قول داد تا نقش 
جهان را هرچه س��ریع تر تكمیل و در اختی��ار فوتبال 
دوستان اصفهاني قرار دهند. جهانگیري قطعاً با سواالت 
بس��یاري در خصوص وضعیت پیش آم��ده براي نقش 

جهان مواجه خواهد شد. 
مهم ترین س��وال مردم اصفهان از مع��اون اول رئیس 
جمهور که در سفر قبل، از آس��مان هم بازدیدي از این 
پروژه نیمه تمام داش��ت؛ زمان بهره برداري از ورزشگاه 
نقش جهان اس��ت. پاس��خ جهانگیري به این سوال اما 
نباید مش��ابه همه گفته هاي قبل مدیران راجع به این 
ورزشگاه باش��د. اصفهاني ها از فوالد مبارکه با توجه به 
س��وابق کار، انتظار جدیت در تكمیل ورزش��گاه نقش 
جهان را دارند، رفتاري که باید متفاوت از لحظه تحویل 
گرفتن ورزشگاه باش��د و چیزي فراتر از وعده هایي که 
داده ش��ده! نكته اي که معاون اول رئی��س جمهور در 
 سفر خود حتماً باید در مورد آن از مدیران فوالد سوال 

کند. 

مهدي تاج خبرداد:

برگزاری دیدار سپاهان و نفت  با وجود سفر روحاني 
آقاي جهانگيري! نقش جهان را نظاره کنيد

تكليف پيمانكار، سه روز دیگر مشخص مي شود

دو امتیازره آورد س��بز 
آه��ن  ذوب  پوش��ان 

اصفهان از اردکان بود!
لیگ دسته یک والیبال کشوربه روزهای داغ 
خودرسیده وبازی ها مهیج تروپرشور ترشده 
و حساس��یت بازی ها به ویژه درگروهی که 
تیم های ذوب آهن اصفهان، پیشگامان شفق 
اردکان ی��زد ومناطق نفت خیز خوزس��تان 
قراردارند به اوج رس��یده اس��ت، به طوری 
که واگ��ذاری حتی یک امتی��از به حریفان، 
سرنوشت سازشده ودرصدرنشینی این تیم 
ها تاثیر ف��راوان پیداکرده اس��ت، البته این 
اتفاق درهفته پانزدهم مس��ابقات درسالن 

ش��هید آیت اله خاتمی یزد ودردیداردوتیم 
 ذوب آه��ن وش��فق اردکان رخ داد وتی��م 
ذوب آهن ب��ه رغم بردس��ه بردو،وواگذاری 
یک امتیاز ازسه امتیازاین بازی،صدرنشینی 
جدول بازی ها رانتوانست ازچنگ اردکانی 

ها دربیاورد.
درای��ن بازی پراف��ت وخیزوحی��رت انگیز، 
درشرایطی که تیم ذوب آهن درگیم شماری 
از میزبان جلو افتاده بود،به خصوص که ست 
س��وم را بانتیجه باورنكردنی 25 به15برده 
بود، درگیم چهارم درکمال تعجب وبه دور 
از انتظارآش��فته وس��ردرگم ظاهرش��د وبه 
تیمی دست وپا بسته بدل گردید واین ست  

را25به11تقدی��م پیش��گامی های ش��فق 
اردکان کرد تا سرنوشت بازی به ست پنجم 
کشیده شود! اگرچه ست پنجم رابابرتری به 
اتمام رساندد اما این تیم شفق اردکان بود که 
باکس��ب یک امتیاز این بازی با مجموع32 
امتی��از درصدر ج��دول باقی مان��د و ذوب 
آهن 29 امتیازی با دو امتیازبه دست آورده 
از این ب��ازی با31 امتیاز وی��ک امتیازکمتر 
 نسبت به حریف اردکانی، جای دوم را اختیار

کرد.
با این ح��ال ذوبی ها با امیدواری بیش��تری 
به دوبازی باقی مانده ای ک��ه درخانه خود 
دارند، چش��م دوخت��ه اند که چهارش��نبه 

همین هفته دربازی برگش��ت)دربی( باید 
پذیرای تیم پدافندی باش��ند که بازی رفت 
راس��ه بری��ک واگذارکرده ودرقع��ر جدول 
ق��راردارد، ب��ازی دوم خانگ��ی ذوب آهن 
دوشنبه آینده در دیداربا تیم گروه صنعتی 
الستیک  بارزکرمان خواهد بود که اگردراین 
بازی ها برنده س��ه امتیازی باشد بامجموع 
37 امتیازامید بیش��تری نس��بت به شفق 
اردکان برای صدرنش��ینی دارد وبازی های 
پلی آف برای این تیم راحت تر خواهد بود، 
درحالی که تیم ش��فق اردکان بازی سختی 
راپی��ش رو دارد وبایدبه اهوازب��رود و با تیم 
س��ختكوش وب��ا کالس مناط��ق نفت خیز 
بجنگد که بعید به نظرمیرس��د با شرایطی 
که میزبان دارد بتواند پیروز میدان با ش��د، 

درپایان هفته پانزدهم درگروه اول:تیم  کاله 
جوان ب��ا 33 امتیاز در صدر ق��راردارد وتیم 
های میزان فردای خراس��ان با29ومقاومت 
فرمانداری مهاب��اد با24 امتی��از به ترتیب 
در رده های دو وس��وم ج��ای گرفته اند، در 
گروه دونیز تیم پیش��گامان ش��فق اردکان 
با 32 امتیازصدر نش��ین اس��ت وتیم ذوب 
آهن اصفهان ب��ا 31امتیاز دوم وتیم مناطق 
نفت خیزبا 24 امتیاز س��وم هستند، ضمن 
اینكه تیم پدافند اصفهان ب��ا9 امتیاز وگل 
 گهرسیرجان باسه امتیازدر قعر جدول جای 

گرفته اند.
قرارگرفتن درصدرجدول، نياز به 

برنامه دارد!
با نگاهی ب��ه اتفاق��ات ورویدادهایی که در 
دوهفته گذشته برای تیم های صدر نشین 
گروه دومسابقات لیگ دس��ته یک والیبال 
رخ داده، اینكه صدر نش��ینی درجدول این 
گ��روه حق چه تیم��ی اس��ت ودر نهایت به 
نام کدامی��ک از تیم ها رق��م خواهد خورد، 
مجهولی است که با درنظر گرفتن امتیازات 
ورقابت ه��ای تنگاتنگ ونزدی��ک تیم ها، 
تااتمام بازی ه��ای مرحله مقدماتی درپرده 
ابهام قراردارد، ام��ا به عقیده م��ن نگارنده 
برای تیمی که می خواهد ردای قهرمانی به 
تن کند، فقط به فقط باید به برد بیاندیشد، 
 ونباید چش��م امید به ب��رد و باخت س��ایر
 تیم ها  بدوزد، بلكه بای��د با قاطعیت تالش 
کند تا با ازپیش رو برداشتن تمامی حریفان  
جواب این معمای مجهول را روشن کند وبا 
شایستگی جواز حضور در رقابت های لیگ 
برترکشور را دریافت نماید، البته با شناختی 
که ازکادر فنی و بازیكن��ان تیم ها داریم، بر 
این باوریم که سبز پوشان ذوب آهن اصفهان 
که برای کس��ب س��همیه لیگ برترانگیزه 
دارند و مصر هس��تند تا به این هدف جامه 
عمل بپوش��انند،اگربا برنام��ه پیش بروند و 
اندکی خوش شانسی هم چاشنی بازی های 
باقی مانده شان باشد، بیش ازدیگرحریفان  
اس��تحقاق صدر نش��ینی و نهایتا قهرمانی 

را دارند. 

درپانزدهمين هفته ليگ واليبال دسته یک کشور:

جدال برای صدرنشینی راذوب آهن برداما...

مسابقات کاراته کارگران کشور 
رقاب��ت ه��ای کارات��ه قهرمانی 
کارگ��ران کش��ور ب��ه میزبان��ی 
اصفهان برگزار ش��د و تیم قم با 
سه نشان طال و یک برنز در بخش 
کومیته تیمی به مقام نخست این 

دوره از رقابت ها دست یافت.
رقاب��ت ه��ای کارات��ه قهرمانی 
کارگران کش��ورروز یكش��نبه با 
حضور 171 کاراته کا از 19 استان در مجتمع ورزشی امام علی 
)ع( اصفهان برگزار شد و تیم تهران نیز با کسب دو مدال طال، یک 

نقره و دو برنزدر بخش کومیته تیمی دوم شد. 
همچنین تیم توکا ف��والد، قهرمان دوره قبل ای��ن رقابت ها به 
نمایندگی از استان اصفهان با کسب یک مدال طال، دو نقره و یک 

برنز بر سكوی سوم ایستاد. 

در هفته نوزدهم ليگ برتر
ذوب آهن به مصاف راه آهن می رود

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان 
در هفت��ه نوزدهم لی��گ برتر 
فوتبال باش��گاه هاي کش��ور، 
پنجش��نبه هفته جاري بدون 
مح��روم و مصدوم ب��ه مصاف 

راه آهن مي رود.
ذوب آه��ن که در ب��ازي هفته 
گذشته خود مقابل پرسپولیس 
تهران هادي محمدي را به دلیل محرومیت در اختیار نداشت، با 
پایان محرومیت این بازیكن، مشكلي براي استفاده از بازیكنان 

خود در دیدار مقابل راه آهن تهران ندارد.
قرار است تیم اصفهاني بعد از پایان دیدار با راه آهن راهي اصفهان 

شده و تمرینات خود را در این شهر پیگیري کند.
ذوب آهن هفته گذش��ته توانس��ت با کس��ب پی��روزي مقابل 
پرس��پولیس تهران، به رده هش��تم جدول رده بندي لیگ برتر 
صعود کند و در حال حاضر با 24 امتیاز در رده هشتم جدول رده 

بندي لیگ برتر قرار دارد.

 تيم اسكيت اصفهان همچنان
 صدر نشين

تیم اسكیت نقش جهان اصفهان 
در مرحله دوم لیگ اس��كیت 
س��رعت نوجوان��ان ، جوانان و 
بزرگساالن کش��ور در مورخه 
ده��م بهمن م��اه ج��اری در 
اصفهان ؛ به صدرنشینی خود 

ادامه داد .
در رده سنی نوجوانان در ماده 
500 متر محمد سروش مهر مقام اول و در رده سنی جوانان در 
ماده 500 متر امیر بهزادی مق��ام اول و در ماده 1000 متر امیر 
بهزادی  مقام اول و در رده سنی بزرگس��االن در ماده 300 متر 
احسان باقری مقام اول و در ماده 500 متر محمد صالحی مقام 

اول و امیر علی ابوطالب مقام دوم را از آن خود نمودند.
همچنین در رده سنی جوانان در رشته امدادی تیم نقش جهان 
با ترکیب محمد سروش مهر ، مهران بهرامعلیان و امیر بهزادی 

مقام اول را به خود اختصاص دادند.
و در رده سنی بزرگساالن  هم تیم نقش جهان با ترکیب احسان 

باقری ، امیرعلی ابوطالب و محمدصالحی به مقام اول رسیدند.

برگزاری همایش پياده روی شهرضا
همایش پیاده روی محله قشقائی شهرستان ش��هرضا با شرکت بیش از 
1500 نفر به مسافت س��ه کیلومتر از مس��جد محله تا استادیوم تختی 
شرکت کنندگان همراه با پیاده روی با در دست داشتن نام رسول اله خشم 
و انزجار خود را از ناشران نشریه فرانسوی را اعالم نمودندحرکت نمادین 
موتور سواران و دوچرخه سواران همزمان با 12 بهمنشرکت موتور سواران 
هیات موتور سواری و اتومبیل رانی شهرضا در کارنوال خودروهای اداری 

در آغازین ساعات  روزهای دهه فجر .

 برگزاری مسابقات شنا با همكاری 
آموزش و پرورش

مسابقات شنا با همكاری اداره آموزش و پرورش شهرضا در سه رده سنی 
نونهاالن – نوجوانان و جوانان که بصورت کالسهای تحصیلی در استخر 
دریا با شرکت 115 نفر  برگزار گردید در این مسابقات که در چهار رشته 
شنا کرال س��ینه – کرال پش��ت – قورباغه و پروانه برگزار گردید که در 
پایان به نفرات برتر حكم و مدال اهدا گردید .مسابقات قهرمانی پرورش 
اندام ) فیگور ( با ش��رکت 40 نفر در سالن تختی ش��هرضا برگزار گردید 
در این مراس��م به نفرات برتر حكم و مدال و جوایز اهدا گردید در ضمن 
باش��گاههای ذالفقار – افق طالئی و خانه قدرت مقامهای اول تا سوم را 

بخود اختصاص دادند .

آران و بيدگل
نواختن زنگ انقالب در باشگاه باستانی 

شهرستان آران و بيدگل
اداره ورزش و جوانان با هم��كاری هیأت ورزش پهلوان��ی و زورخانه ای 
در راس��تای گرامیداش��ت دهه فجر و آغاز سی و شش��مین بهار انقالب 
اس��المیی وهمزمان با س��الروز ورود بنیانگذار جمهوری اس��المی امام 
خمینی )ره( به میهن اسالمی زنگ انقالب در باش��گاه باستانی پهلوان 
، پوریایی ولی ، حضرت ابوالفضل بیدگل و باش��گاه حسین زاده نواخته 
ش��د .اداره ورزش و جوانان با همكاری ش��هرداری شهرس��تان همایش 
ریگ ن��وردی بان��وان شهرس��تان آران و بیدگل گرامیداش��ت س��ی و 
شش��مین بهار انقالب اس��المی و ایام اله ده��ه فجر با 60 نف��ر از بانوان 
شهرستان و یادبود بانوی شهیده اس��تان اصفهان خانم کوکب مجیری 
 در روز دوش��نبه 13 بهمن ماه در منطقه کویری کم��پ منابع طبیعی

 برگزار نمود.
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اصغر 
قلندری

درشرایطی که تيم ذوب آهن 
درگي�م ش�ماری از ميزب�ان 
جلو افت�اده بود،ب�ه خصوص 
ک�ه س�ت س�وم را بانتيج�ه 
باورنكردن�ی 25 به15ب�رده 
ب�ود، درگيم چه�ارم درکمال 
تعجب وبه دور از انتظارآشفته 
وسردرگم ظاهرشد وبه تيمی 
دس�ت وپا بس�ته بدل گردید 
 وای�ن س�ت  را25به11تقدیم

 پيشگامی های شفق اردکان 
کرد
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                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    

1                          شنبه 13 دی 1393/ 11 ربیع االول 1436/ شماره 583  Sauday 7 August 2011 

مفاد آرا
وماده  قانون   3 ماده  آگهی موضوع  10/455 شماره:1393/10/20-103/93/2226/58 
13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اشخاص  که  آگهی می شود در صورتی  فاصله 15 روز  به  دونوبت  در  اطالع عموم 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  به صدور  نسبت 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل 
تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
شماره  علینقی  فرزند  بیدگلی  رجبیان  معصومه  خانم  هیأت:   8519 شماره  1-رأی 
 2184 پالک  شماره  مترمربع   127/15 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   26 شناسنامه 
فرعی مجزا از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
2-رأی شماره 9786 هیأت: آقای علی محمد بیابان زاده بیدگلی فرزند ماشااله شماره 
شناسنامه 7335 و خانم اعظم مشتاقیان بیدگلی فرزند محمد شماره شناسنامه 7923  
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 284/32 مترمربع شماره پالک 2202 فرعی 

مجزا از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل
3-رأی شماره 9804 هیأت: آقای محمدرضا کاوانی فرزند رحمت اله شماره شناسنامه 
185 و خانم لعیا رمضانی بیدگلی فرزند مصطفی شماره شناسنامه 262  )بالمناصفه(، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 112 مترمربع شماره پالک 2204 فرعی مجزا از شماره 
37 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

4-رأی شماره9320 هیأت: آقای علی محمد برجی بیدگلی فرزند مهدی شماره شناسنامه 
206 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 123/50 مترمربع شماره پالک 6 فرعی مجزا از 
قسمتی از مشاعات از پالک 36 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

5-رأی شماره 9966 هیأت: آقای سید محمد ساجدین آرانی فرزند سیدجواد شماره 
شناسنامه 147 و خانم شهین خدمتکار آرانی فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 366  
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 172/40 مترمربع شماره پالک 801 فرعی 
مجزا از شماره 1و2 فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 41 اصلی واقع در اماکن بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  غالمحسین  فرزند  بیدگلی  منیری  مهدی  آقای  هیأت:   10292 شماره  6-رأی 
 168 پالک  شماره  مترمربع   131/45 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   168 شناسنامه 
فرعی مجزا از شماره 36 فرعی از پالک 112 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
7-رأی شماره 2032 هیأت: خانم رضوان بیدگلی بیدگلی فرزند علی شماره شناسنامه 
از  مجزا  فرعی   12 پالک  مترمربع شماره   59/10 مساحت  به  یکبابخانه  93 ششدانگ 
شماره 5 فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 172 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 
ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از احمد خدا ترس بیدگلی و الهام فینی 

زاده بیدگلی)مالکین رسمی(.
شماره  محمدتقی  فرزند  آرانی  زاده  علی  مریم  خانم  هیأت:   9317 شماره  8-رأی 
شناسنامه 351 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 170/85 مترمربع شماره پالک 1 فرعی 

مجزا از پالک 594 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شناسنامه  شماره  اکبر  علی  فرزند  خاص  رضا  آقای  هیأت:   10277 شماره  9-رأی 
  148 شناسنامه  شماره  حسینجان  فرزند  بیدگلی  مفرد  میرزائی  انیس  خانم  و   6532
فرعی   7 پالک  مترمربع شماره   285/25 به مساحت  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ 
مجزا از شماره 1و2و6 فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 778 اصلی واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
10-رأی شماره 9319 هیأت: آقای علی عباس آذرباد فرزند قاسم شماره شناسنامه 
از  مجزا  فرعی   10 پالک  شماره  مترمربع   184 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   170
شماره 8 فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 945 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
شماره  حسین  فرزند  آرانی  باغبانی  محمد  آقا  ورثه  هیأت:   8707 شماره  11-رأی 
مترمربع   366/50 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  اله(،  فرض  )کما   1617 شناسنامه 
شماره پالک 12 فرعی مجزا از شماره 5 الی 11 فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک 

1499 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 
شماره  مختار  فرزند  آرانی  حسینی  فاطمه  خانم  هیأت:   10059 شماره  12-رأی 
شناسنامه 274 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 290 مترمربع شماره پالک 7836 فرعی 
مجزا از شماره 369 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
شماره  علیرضا  فرزند  آرانی  شعبانی  اقدس  خانم  هیأت:   5922 شماره  13-رأی 
شناسنامه 8751 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 76/24 مترمربع شماره پالک 2433 
فرعی مجزا از شماره 13 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
شماره  محمدعلی  فرزند  آرانی  دالوریان  فاطمه  خانم  هیأت:   9835 شماره  14-رأی 
شناسنامه 2568 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 81/55 مترمربع شماره پالک 2490 
فرعی مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

خریداری عادی مع الواسطه از حسین سعیدی)مالک رسمی(.
شناسنامه  شماره  علی  فرزند  آرانی  رحمتی  تقی  آقای  هیأت:   9957 شماره  15-رأی 
فرعی   2492 پالک  شماره  مترمربع   112/50 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   41726

مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
16-رأی شماره 9290 هیأت: آقای عباس آقا فایض آرانی فرزند شاطرحسن شماره 
شناسنامه 5195 و خانم فاطمه زهرا کویری مفرد آرانی فرزند محمد شماره شناسنامه 
51 )بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 175 مترمربع شماره پالک 1485 فرعی 
مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل خریداری عادی از حسین اوقانی)مالک رسمی(. 
شماره  محمد  فرزند  آرانی  مفرد  کویری  علی  آقای  هیأت:   9785 شماره  17-رأی 
شناسنامه 115 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 195/28 مترمربع شماره پالک 1489 
از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3  از شماره 235 فرعی  فرعی مجزا 

حوزه ثبتی آران و بیدگل خریداری عادی از حسین رامی)مالک رسمی(.
18-رأی شماره 9800 هیأت: آقای احمد بادپی فرزند محمدعلی شماره شناسنامه 87  
از  مجزا  فرعی  پالک 1490  مترمربع شماره   162/75 به مساحت  یکبابخانه  ششدانگ 
شماره 391 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل خریداری عادی مع الواسطه از حسن مهدویان)مالک رسمی(.
شماره  حسن  فرزند  آرانی  نوذرزاده  محمود  آقای  هیأت:   10402 شماره  19-رأی 
شناسنامه 65 و خانم فاطمه نوذرزاده آرانی فرزند آقا محمد شماره شناسنامه 300  
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 327/88 مترمربع شماره پالک 1507 فرعی 
از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه  مجزا از شماره 349 فرعی 

ثبتی آران و بیدگل.
20-رأی شماره 6458 هیأت: آقای حسن کمال آرانی فرزند علی محمد شماره شناسنامه 
)بالمناصفه(،  آرانی فرزند رضا شماره شناسنامه 84  نژاد  فرد  1931 و خانم محترم 
از  مجزا  فرعی  پالک 1015  مترمربع شماره   228/60 به مساحت  یکبابخانه  ششدانگ 

 شماره 342 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
21-رأی شماره 8513 هیأت: آقای محمد رحمتی آرانی فرزند تقی شماره شناسنامه 
6190021425   ششدانگ یکبابخانه به مساحت 167/78 مترمربع شماره پالک 1022 
فرعی مجزا از شماره 323 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
شماره  سید صادق  فرزند  سیدیان  سید حسین  آقای  هیأت:   10018 شماره  22-رأی 
شناسنامه 209 و خانم ناهیده دشتبان زاده آرانی فرزند احمد شماره شناسنامه 504  
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 176/57 مترمربع شماره پالک 1034 فرعی 
ثبتی  از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه  از شماره 340 فرعی  مجزا 

آران و بیدگل.
23-رأی شماره 9851 هیأت: آقای مهدی آقائی فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 27 و 
خانم الهام همتی فرزند اکبر شماره شناسنامه 1250126010 )به ترتیب نسبت به 4 دانگ 
و 2 دانگ مشاع( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 219/43 مترمربع شماره پالک 1196 
فرعی مجزا از شماره 152 فرعی از پالک 2809 اصلی واقع در محمدآباد ابوزیدآباد 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
ماشااله شماره  فرزند  بیدگلی  کریم شاهی  هادی  آقای  هیأت:   8729 24-رأی شماره 
شناسنامه 364 و خانم ملیحه سادات شریفیان آرانی فرزند آقا جعفر شماره شناسنامه 
9377  )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 65/50 مترمربع شماره پالک 4974 
فرعی مجزا از شماره 593 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

شماره  غالمرضا  فرزند  مفرد  صادقی  مهدی  آقای  هیأت:   9930 شماره  25-رأی 
شناسنامه 110 و خانم زهرا آهوز فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 973  )بالمناصفه(، 
از  مجزا  فرعی   5090 پالک  شماره  مترمربع   67/70 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 
شماره 593 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.
26-رأی شماره 10036 هیأت: آقای ماشااله باغ بیدگلی فرزند حسین شماره شناسنامه 
223 و خانم زهرا کاوانی فرزند رحمت اله شماره شناسنامه 27  )بالمناصفه(، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 191/10 مترمربع شماره پالک 5100 فرعی مجزا از شماره 37 فرعی 
 از پالک2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  حسن  فرزند  آرانی  نژاد  خاری  مهدی  آقای  هیأت:   10335 شماره  27-رأی 
  219 شناسنامه  شماره  رمضانعلی  فرزند  آرانی  بیک  الهه  خانم  و   434 شناسنامه 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 101/25 مترمربع شماره پالک 5103 فرعی 
مجزا از شماره 213 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
مهدی شماره  فرزند  بیدگلی  عبدلی  قاسم  هادی  آقای  هیأت:   10394 28-رأی شماره 
شناسنامه 638 و خانم الهه غفاری یگانه بیدگلی فرزند حسین شماره شناسنامه 1898  
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 67/70 مترمربع شماره پالک 5107 فرعی 
مجزا از شماره 446 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
محمد شماره شناسنامه  فرزند  زاده  اکرمی  احمد  آقای  هیأت:  29-رأی شماره 9836 
61، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 205/25 مترمربع شماره پالک 3689 فرعی مجزا از 
 شماره 3074 فرعی از پالک 40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

شماره  رضا  فرزند  آبادی  نوش  تحقیقی  جواد  آقای  هیأت:   10020 شماره  30-رأی 
شناسنامه 41834 و خانم مهلقا آهوئی نوش آبادی فرزند عبداله شماره شناسنامه 64  
یکبابخانه به مساحت 188 مترمربع شماره پالک 3693 فرعی  )بالمناصفه(، ششدانگ 
مجزا از شماره 2291 فرعی از پالک 40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.
شماره  محمد  فرزند  آبادی  نوش  غفورزاده  علی  آقای  هیأت:   8766 شماره  31-رأی 
شناسنامه 10193 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 175/75 مترمربع شماره پالک 796 
فرعی مجزا از شماره 102 فرعی از پالک 41 اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد بخش 

4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
شماره  احمد  فرزند  آبادی  نوش  نجفی  مریم  خانم  هیأت:   10324 شماره  32-رأی 
شناسنامه 5857، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 118/80 مترمربع شماره پالک 802 
فرعی مجزا از شماره 38 فرعی از پالک 41 اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد بخش 

4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
33-رأی شماره 6611 هیأت: آقای علی محمد شیخ زاده نوش آبادی فرزند اسماعیل 
شناسنامه  شماره  عباسعلی  فرزند  پورسینا  مولود  خانم  و   5939 شناسنامه  شماره 
1237  )به ترتیب نسبت به 4 دانگ و 2 دانگ مشاع(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
156 مترمربع شماره پالک 432 فرعی مجزا از پالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش 

آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 93/10/28 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/11/14

عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
مفاد آرا

10/495 شماره: 139360302028001118-1393/10/21 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 13936030202800113 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کوهپایه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
شماره  به   32060 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  جلگه  رویان  سبز  شرکت  متقاضی 
شناسه 10260526050 در ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی به مساحت 
8310/61 مترمربع احداثی بر روی پالک 11 اصلی واقع در مزرعه وشکا خریداری از 
مالک رسمی که دارای سند مالکیت مشاعی دارای سابقه ثبت در صفحه 535 دفتر 52 
ذیل ثبت 7424 به میزان پنج بیستم مشاع از 5 سهم سه حبه مشاع از 72 حبه محرز 

گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  93/10/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/11/14

م الف:29340 اصغر علی خانی کوپائی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه
تحدید حدود اختصاصی

11/151 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب طویله در کوی دردشت شماره 2237فرعی 
بنام  ثبتی  ثبتی میمه که طبق پرونده  از شماره 26 اصلی واقع در ونداده جزء بخش 
حیدرعلی طهماسبی فرزندحفیظ در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی یا 

متقاضیان ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده15 قانون ثبت و بر 
طبق تقاضای نامبرده یا نامبردگان تحدید حدود ملک مرقوم در روزیک شنبه مورخه 
1393/12/10 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد . لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
تقدیم  گواهی  قضایی   ذیصالح   مرجع  به  دادخواست  تقدیم  با  بایستی  اداره  این  به 
1393/11/14 شنبه  انتشار:سه  تاریخ  نماید.  تسلیم  اداره  این  به  و  رااخذ   دادخواست 

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک میمه- حسین نوروز 
تحدید حدود اختصاصی

11/152 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین مزروعی دشت پشت آسیاب بمساحت 
452 مترمربع شماره 1026فرعی از شماره 30 اصلی واقع در میمه جزء بخش ثبتی 
میمه که طبق پرونده ثبتی بنام اباصلت حبیبی فرزند حاجی محمد در جریان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضی یا متقاضیان ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر از ماده15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده یا نامبردگان تحدید حدود ملک 
به  و  شروع  محل  در  صبح   9 ساعت   1393/12/06 مورخه  شنبه  روزسه  در  مرقوم 
عمل خواهد آمد . لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
پذیرفته  روز   )30( تا  تحدید  تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق 
خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت 

معترض ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
 به مرجع ذیصالح  قضایی  گواهی تقدیم دادخواست رااخذ و به این اداره تسلیم نماید. 
تاریخ انتشار:سه شنبه 1393/11/14رئیس اداره ثبت اسناد وامالک میمه- حسین نوروز

تحدید حدود اختصاصی
11/153 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین مزروعی دشت کشتخوان بمساحت 
تقریبی 486 مترمربع شماره 2312فرعی از شماره 30 اصلی واقع در میمه جزء بخش 
ثبتی میمه که طبق پرونده ثبتی بنام محمود عربی و غیره فرزند عباس در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضی یا متقاضیان ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور 
تحدید  نامبردگان  یا  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  و  ثبت  قانون  ماده15  از  اخیر  قسمت 

حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخه 1393/12/09 ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد . لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
پذیرفته  روز   )30( تا  تحدید  تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق 
خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت 
معترض ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
به مرجع ذیصالح  قضایی  گواهی تقدیم دادخواست رااخذ و به این اداره تسلیم نماید. 
تاریخ انتشار:سه شنبه 1393/11/14رئیس اداره ثبت اسناد وامالک میمه- حسین نوروز

ابالغ وقت رسیدگی
خواه  ملکوتی  حمیدرضا  خواهان   1794-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   11/154
طرفیت  به  خسارات  مطلق  انضمام  به  ریال  میلیون  ده  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 

جهانبخش مرادی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/12/17 ساعت 10/30 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
اتخاذ می شود.م الف:29667  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده  حضور وقت رسیدگی 

شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

11/155 در خصوص پرونده کالسه 1420/93 خواهان محمود قربانی دادخواستی مبنی 
مورخه  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  طرفیت محسن جوهری  به  مطالبه  بر 
93/12/17 ساعت 9/30صبح 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 – 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 می شود. م الف:29702 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

11/156 در خصوص پرونده کالسه 1596/93 خواهان ابراهیم جاسم نژاد دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت محمود شریف نژاد تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
به مجهول المکان بودن  با توجه  برای مورخه 93/12/17 ساعت 9تعیین گردیده است 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب  روبروی مدرسه نیلی  پور–   – اول ارباب   – به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
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 می شود. م الف:29703 شعبه 13حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

11/157 شماره ابالغیه: 9310100350407411 شماره پرونده: 9309980350400937 
شماره بایگانی شعبه: 930986 خواهان تعاونی اعتباری ثامن به مدیریت محمدحسین 
نظری دادخواستی به طرفیت خواندگان خسرو گوشی دهقی و میثم گوشی دهقی به 
دادگاههای  تقدیم  خواسته  تامین  و   ... بابت  وجه  مطالبه  و  خسارت  مطالبه  خواسته 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 308 ارجاع و به کالسه 9309980350400937 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/12/18 و ساعت 08:30 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردند.م الف:29630 شعبه 

4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

11/158 شماره ابالغیه: 9310103623506049 شماره پرونده: 9309983623500006 
دادخواستی  چهارمیلی  نژاد  فالح  محمد  خواهان   930058 شعبه:  بایگانی  شماره 
دادگاههای  تقدیم  خسارت  مطالبه  خواسته  به  یکتا  جهانی  اصغر  خوانده  طرفیت  به 
عمومی  دادگاه   101 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اردستان  شهرستان  عمومی 
کالسه  به  و  ارجاع  اردستان  در  واقع  اردستان  شهرستان  دادگستری  )جزایی( 
9309983623500006 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/12/20 و ساعت 09:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده 
از نشر  تا خوانده پس  دادگاه مراتب یک نوبت در روزنامه زاینده رود آگهی می شود 
نسخه  کامل خود  نشانی  اعالم  مراجعه و ضمن  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:484 شعبه 101 دادگاه عمومی )جزایی( دادگستری شهرستان اردستان 
ابالغ وقت رسیدگی 

11/159 شماره ابالغیه: 9310100354003429 شماره پرونده: 9309980365601773 
دادخواستی  نیسیانی  قاسمیان  محمدرضا  خواهان   931205 شعبه:  بایگانی  شماره 
تقدیم  بالمحل  چک  صدور  خواسته  به  جزی  پور  حاتمی  حسین  خوانده  طرفیت  به 
دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 114 دادگاه 
نیکبخت  باال خ شهید  عمومی جزایی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
اتاق شماره 347 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
9309980365601773 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/12/18 و ساعت 10:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:31249 شعبه 114 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
احضار 

11/160 شماره ابالغیه: 9310100353203090 شماره پرونده: 9309980353200121 
به  دادخواستی  فرزانه  مهدی  سید  آقای  اینکه  به  نظر  شعبه:930495  بایگانی  شماره 
طرفیت منوچهر ساکی – محمد حجازی – محمدجواد زینلی – علی اصغر لطف الهی – 
کامران حیدری – بهزاد جهاندار- حسین محمدی کمال آبادی – حسین موذنی – علی 
فرهاد   – رحیم نصر   – رمضان طاهری   – ایمانی  فاطمه   – فریبرز محمدی   – قریشی 
احمدی – براتعلی احمدی – علیرضا خیری – مصطفی منتظری و سعید اله یاری دایر 
نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای  تقدیم  به  محکوم  پرداخت  از  اعسار  بر 
در  واقع  اصفهان  عمومی)کیفری( شهرستان  دادگاه   106 به شعبه  که جهت رسیدگی 
ساختمان   – حدفاصل بیمارستان شریعتی و چهارراه پلیس   – خ شریعتی   – اصفهان 
شماره  و   9309980353200121 کالسه  به  و  ارجاع  اصفهان  دادگستری  شماره2 
بایگانی 930495ک106 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 93/12/17 و ساعت 12 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
مفاد آن  از  اطالع  از نشر آگهی و  تا متهم پس  کثیراالنتشار آگهی می شود  از جراید 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به 

عمل خواهد آمد.م الف:31263 شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

آقای  وکالت  به  مسائلی  عالم  خواهان   768/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   11/169
وقت  است  نموده  تقدیم  هویدا  مهدی  طرفیت  به  الزام  بر  مبنی  دادخواستی  اسماعیلی 
رسیدگی برای روز سه شنبه مورخه 93/12/19 ساعت 4عصر 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 – 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 می شود. م الف:31187 

شعبه 28 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

11/170 در خصوص پرونده کالسه 868/93 خواهان ایرج خیراللهی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه به طرفیت سید منیرالدین میرمحمدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز یکشنبه مورخ 93/12/17 ساعت 3/30عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره دو  این شعبه واقع در  به  از وقت رسیدگی  قبل 
در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:31210 شعبه 31 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

11/171 در خصوص پرونده کالسه 869/93 خواهان ایرج خیراللهی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه به طرفیت سارا چاله چاله تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
یکشنبه مورخ 93/12/17 ساعت 3/45عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
از وقت  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 

ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره دو شورای حل  این شعبه واقع در  به  رسیدگی 
عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
اتخاذ می شود.م الف:31208  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده  حضور وقت رسیدگی 

شعبه 31 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

11/172 در خصوص پرونده کالسه 804/93 خواهان ناصر جاللی موفق با وکالت زهرا 
عسگری دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- سعیده توکلی نیا 2- طه کرباسی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 93/12/16 ساعت 4/30عصر 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
اتخاذ می شود.م الف:31179  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده  حضور وقت رسیدگی 

شعبه 29 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

وکالت  با  موفق  جاللی  ناصر  خواهان   737/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   11/173
 –  زهرا عسگری دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مسعود صفری گلشن آبادی 
قمر امیدوند بروشاهی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/12/17 ساعت 
16 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
اتخاذ می شود.م الف:31207  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده  حضور وقت رسیدگی 

شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  پرونده کالسه 1891/93 خواهان سودابه صابری  11/174 در خصوص 
حسن  مدیریت  به  هرمس  بازرگانی  شرکت  طرفیت  به  سفته  الشه  استرداد  بر  مبنی 
زارع تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/12/23 ساعت 12/15 ظهر تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:31195 شعبه 8 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  عسگری  مریم  خواهان   1916-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   11/175
مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد معتمدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
93/12/19 ساعت 9 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:31194 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

11/176 در خصوص پرونده کالسه 93-1915 خواهان مجتبی هنری فرد دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت داوود مرادی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   8/30 ساعت   93/12/19
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
ابتدای خیابان آتشگاه  تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
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 

می شود.م الف:31193 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

11/177 در خصوص پرونده کالسه 717/93 خواهان محمد نصیری با وکالت حسین 
کالنتری دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت جهانگیر محمدی تقدیم نموده است وقت 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  16/30عصر  93/12/18 ساعت  مورخ  برای  رسیدگی 
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   39 شعبه  می شود.م الف:31192  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

11/178 در خصوص پرونده کالسه 783/93 خواهان سیامک خسرویان دادخواستی 
الزام به طرفیت فرزاد نیک زاد تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز  مبنی بر 
با توجه به مجهول المکان  چهارشنبه مورخه 93/12/20 ساعت 5 تعیین گردیده است 
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– 
پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان   – جنب ساختمان صبا 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت 
 28 شعبه  م الف:31189  می شود.  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی 

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

11/179 در خصوص پرونده کالسه 566/93 خواهان مرتضی خرسندی فر دادخواستی 
برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  زمان  پاک  مهدی  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی 
مورخه 93/12/20 ساعت 3/30عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب  روبروی مدرسه نیلی  پور–   – اول ارباب   – به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
 – اصفهان  اختالف  حل  شورای   8165756441 کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان 
و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  22 شورای  شعبه 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:31178 شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

11/180 در خصوص پرونده کالسه 598/93 خواهان مرتضی یعقوبی دادخواستی مبنی 
بر الزام به طرفیت شکوفه موسوی – مجتبی یعقوبی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  5عصر  ساعت   93/12/23 مورخه  شنبه  روز  برای 
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 – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:31188 

شعبه 28 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ اجراییه چک

11/181 شماره پرونده: 139304002127000056/1 شماره بایگانی پرونده: 9300096 
شماره ابالغیه: 139305102127000546 آگهی ابالغ اجراییه چک بدینوسیله به آقای 
علیرضا زارع شهرضائی فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 3866 متولد 1365/06/30 
که طبق گواهی عدم پرداخت چک و طبق برگ تقاضا نامه صدور اجراییه به آدرس: 
ابالغ  مامور  که طبق گزارش  پالک213   – بگی  –کوچه  الهی  خیابان حکیم   – شهرضا 
و همچنین طبق  نشده  واقع  مورد شناسایی  مذکور  آدرس  بودن  واقع  علت خالف  به 
آدرس اعالمی ساکن: شهرضا – خیابان صاحب الزمان – کوی شرکت برق – روبروی 
کانون بازنشستگان که طبق گزارش مامور کالنتری یازده شهرضا در آدرس مذکور 
استناد چک شماره  به  که  ابالغ می گردد  نداشته  نامبرده وجود  به  واقعی  ابالغ  امکان 
782136 مورخ 1393/10/20 بانک سپه شهرضا و گواهینامه عدم پرداخت به شماره 
میلیون  دو  و  )چهل  ریال   42/000/000 مبلغ  1393/11/04 شما  مورخ   0099004717
ریال( به آقای علی رضائی بدهکار می باشد که به علت عدم پرداخت و بنا به درخواست 
بستانکار پرونده اجرایی در واحد اجرای اسناد شهرضا به مبلغ مذکور تشکیل و تحت 
شماره بایگانی 9300096 در جریان می باشد لذا به استناد ماده 18 آیین نامه اجرای 
زاینده رود چاپ  نوبت در روزنامه  اسناد رسمی مصوب سال 1387 مراتب یک  مفاد 
اصفهان جهت ابالغ به شما درج و منتشر می گردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار 

آگهی عملیات اجرایی جریان خواهد یافت. مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا



طب گیاهی  

019

-117

Z a y a n d e  R o u d  n e w s p a p e R
صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود

مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین

  تلفن : 8- 6284167                                                        فکس : 6284166 - 0311
نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

امام صادق علیه السالم فرمودند:
 کسی که در یک روز صد بار بگوید ))رب صل علی محمد و اهل 
بیته ((، خداوند صد حاجت او را بر می آورد که سی تاى آن مربوط 

به دنیا و هفتاد تاى آن مربوط به آخرت است .

  سه شنبه  14 بهمن    1393 |  13 ربیع الثانی    1436
 شمار ه 1511   / 8  صفحه  |    قیمت:500 تومان

No. 1511  FEB 3  ,2015 
8 Pages

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی 
اجتماعی 

آی��ا در باره جنگل��ی ک��ه نیم��ی از روز را روی آب اس��ت 
 و نیم��ی دیگ��ر را در زیر آب ه��ای گ��رم می خوابد چیزی

 شنیده ای؟
 به بندر »الفت« می رسم؛ بندری در ش��مال غربی جزیره 

قشم. ساعت 6 صبح است.
 تا آن دور دست ها، تا جایی که چشم کار می کند، چیزی جز 
 آب های آرام خلیج  فارس نمی بینی. ساعتی می مانی، صبر 

می کنی.
  طول��ی نمی کش��د جابه ج��ا روی آب لکه ه��ای تی��ره ای

 می بینی. لکه هایی بیشتر و بیشتر که کم کم به شاخه های 
سرسبز درختانی انبوه تبدیل می شود. آرام و قرار نداریم. 

وسوس��ه دیدن جن��گل »ح��را« ما را ب��ه س��مت قایق و 
راهنم��ای محلی می کش��اند. حاال دیگر با کم��ال تعجب، 
جزیره ه��ای بزرگ��ی را رو ب��ه روی خ��ود می بینی��م که 
بس��تر لجنی ش��ان را جنگل��ی انبوه ف��را گرفته اس��ت و 
 جیغ و داد ان��واع پرنده ها ب��ر باالی جزی��ره دمی خاموش

 نمی شود.
اولین بار ابوعلی س��ینا، دانش��مند بزرگ ایران��ی، درخت 
این جن��گل را ح��را نامی��ده اس��ت. درخت ح��را درخت 
خاصی اس��ت و در جاهای��ی می روید که هن��گام مد دریا، 
به زیر آب می رود. ریش��ه این درختان هوایی، اس��فنجی و 
زانویی اس��ت. هنگامی که بر س��طح جنگل پا می گذاریم، 
 کف جن��گل پ��ر از تیغ هایی اس��ت ک��ه از زمی��ن بیرون

 زده اند.
 این تیغ ها همان ریش��ه های درختان هستند که به شیوه 
منحصر به فردی، آب ش��ور دریا را به آب ش��یرین تبدیل 
می کنند. درختان حرا در اواخر تیرماه و اواسط مرداد ماه به 
گل می نشینند و میوه می دهند. گل آنها زرد روشن است و 
میوه شان شیرین و گوارا. میوه بادامی شکل این درختان پس 
از مدتی بر روی پایه مادری می شکفد و دانه آن جوانه می زند 
و سپس داخل آب می افتد. جریان شدید امواج، بذر گیاه را به 
قسمت های کم تحرک تر دریا می برد. سپس بذر حرا بر روی 

الیه های خاک دریا تثبیت می شود و رشد و نمو می کند.
 ارتفاع درختان حرا گاهی به 4 متر و قطر تنه آن تا 30 سانتی 

متر می رسد.
 براساس آزمایش های انجام ش��ده، برگ درخت حرا عالوه 
بر خوش خوراک ب��ودن برای دام ه��ا، ارزش غذایی معادل 
جو و یونجه دارد و البته میزان پروتئین آن هم بس��یار زیاد 

است،  به همین جهت دامداران سنتی جزیره قشم، از برگ 
این درختان برای تغذیه چارپایان خود استفاده می کنند.

 ای��ن جنگل ها ب��ه دلیل مس��اعد بودن ش��رایط زیس��ت 
محیطی ش��ان، زیس��تگاه بس��یاری از پرن��دگان مهاج��ر 
 و نادری اس��ت که در فصل های س��رد س��ال ب��ه آن پناه

 می آورند.

مریخ نورد های زیادی تاکنون 
در اثر اش��تباهات محاسباتی 
در مس��یر خود گم شده اند که 
یکی از آن ها مریخ نورد ساخت 

کشور انگلستان است.
  کارشناس��ان به تازگی مریخ 
نورد گمشده کشور انگلستان 
به ن��ام Beagle2 را ردیابی و 

پیدا کرده اند.
گفتنی اس��ت؛ این مریخ نورد 
50 میلیون دالری ساخت آژانس فضایی انگلستان بوده و حال پس از 11 سال 

کارشناسان رد آن را شناسایی کرده اند.
 بررسی ها نشان می دهند؛ این مریخ نورد قرار بود در روز اول ژانویه سال 2003 بر 
سطح مریخ فرود بیاید.ماموریت این مریخ نورد بررسی و جستجو برای پیدا کردن 
نشانه هایی از حیات بر سطح سیاره سرخ بوده است. آخرین بار سیگنال  های این 

مریخ نورد در 9 دسامبر 2003 دریافت و از آن پس ارتباط با او قطع شده بود.
این مری��خ ن��ورد در ابعاد یک چتر س��اخته ش��ده و نمون��ه آزمایش��ی آن در 
 یک مع��دن در جنوب کش��ور انگلس��تان مورد آزمای��ش حرکت ق��رار گرفته 
بود. تلسکوپ ها و مریخ نورد های فراوانی در طول این سال ها به جستجوی این 

مریخ نورد پرداخته اند.
کارشناسان امیدوار به دریافت اطالعات از این مریخ نورد هستند.

کارشناسان نوعی آلیاژ به رنگ قرمز 
در یک کش��تی غرق ش��ده 2 هزار و 
600 ساله در سواحل سیسیل کشور 
ایتالیا کش��ف کرده اند که کشف آن 
حقایق جدیدی را در خصوص وجود 
قاره افس��انه ای آتالنتیس مجددا بر 

سر زبان ها انداخته است.
گفتنی است، باستان شناسان با انجام 
غواصی در این کش��تی که در اعماق 
دریا ق��رار دارد، موفق به کش��ف 39 

شمش آلیاژ فلزی به رنگ قرمز شده اند.
بررسی ها نشان می دهند؛ کارشناسان با انجام مطالعه بر روی اجزای تشکیل دهنده این 

آلیاژ، موفق به شناسایی فلزاتی مانند مس، روی، سرب، آهن و نیکل شده اند.
  

اعتقاد بر این است که این کشتی 2 هزار و 600 ساله از کشور یونان به سمت مقصدی 
نا معلوم حرکت می کرده است.

علت ارتباط این کشتی با قاره آتالنتیس اعتقاد کارشناسان به وجود این آلیاژ تنها در 
آن قاره در آن زمان است.

  کارشناسان بار این کشتی را برگرفته از فلز استخراج شده در قاره آتالنتیس می دانند.
قاره آتالنتیس یکی از رموز دنیای باستان شناسی است  که کارشناسان اعتقاد دارند به 

زیر آب رفته و دارای تمدن پیشرفته ای بوده است.

کشف فلزی اسرار آمیز از قاره آتالنتیسمریخ نورد گمشده سرانجام پیدا شد 

جنگلی زیر آب

خواص گل گاوزبان

گاوزبان:
گیاه گاوزبان به عنوان یکی از غنی ترین منابع اسیدهای 
چرب اصلی بش��مار م��ی رود بطوریکه از آن ب��ه عنوان 
 Gamma( غنی تری��ن منب��ع شناخته ش��ده ب��رای
Linoenic Acid (GLA در ن��زد بش��ر معرف��ی 
شده است. گل گاوزبان یک گیاه علفی یک ساله است که 

از اردیبهشت تا شهریور گل می دهد.
نحوه استفاده گل گاو زبان   

به صورت دم کرده مصرف می شود و برخی مقداری فندق 
هم با آن مصرف می کنند.

 گیاه شناسی )گل گاو زبان)
گاوزبان گیاهی است علفی و یکساله که ارتفاع ساقه آن تا 
60 سانتیمتر می رسد ساقه آن شیاردار و خاردار می باشد. 
برگ های این گیاه ساده و پوشیده از تارهای خشن است. 

گلهای آن به رنگ آبی، سفید و بنفش می باشد.
 گاوزبان احتم��اال از ش��مال آفریقا به نواح��ی دیگر راه 
یافته و امروزه در منطقه مدیترانه، نواحی ش��مال آفریقا 
و قس��مت هایی از خاورمیان��ه می روی��د. گل، ب��رگ و 

سرشاخه های گلدار آن به مصرف دارویی می رسد.
 گاوزبان گیاهی مقاوم به ش��وری است که قادر به جذب 
یون های سدیم، کلر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم از خاک 
می باش��د و می توان از این گیاه برای خارج ساختن این 
یون ها از خاک و اصالح خاک های شور و قلیا استفاده کرد.

]2[ در ویکی پدیای زبان های دیگر به ترکیبات س��می و 
آلکالوئیدی این گیاه هم اشاره شده.
 خواص داروئی گل گاوزبان

بر اساس کتاب قانون بوعلی سینا:)قانون در طب انتشارات 
صداوسیما صفحه 202) مزاج:گرمیش نزدیک به اعتدال 
اس��ت و کمی به س��وی گرمی گرایش دارد، در آخر اول 
رطوبتی دارد. خوزی گفته است در آخر دوم سرد و تر است 

و این نظریه از راستی دور است.
 1) گل گاو زبان و برگ های آن تصفیه کننده خون است.

 2) آرام کننده اعصاب است.
 3) عرق آور است.
 4) ادرار آور است.

 5)کلیه ها را تقویت می کند.
 6) سرماخوردگی را برطرف می کند.

 ۷) ب��رای از بین بردن س��رفه از دم ک��رده گل گاو زبان 
استفاده کنید.

 ۸) در درمان برونشیت موثر است.
 9) بی اختیاری دفع ادرار را درمان می کند.

 10) التهاب و ورم کلیه را درمان می کند.
 11) در درمان بیماری سرخک و مخملک مفید است.
 12) ضماد برگ های گاو زبان برای رفع ورم موثر است.

 13)برگه��ای گاوز بان را بپزی��د و مانند اس��فناج از آن 
استفاده کنید.

 14) برگه��ای ت��ازه گل گاو زب��ان دارای مق��در زیادی 
ویتامین C می باش��د و در بعضی از کش��ورها آنرا داخل 

ساالد می ریزند.
 15)  این گیاه درمان خوبی برای ف��الش بک زدن های 

متوالی در زندگیست
با لیموعمانی خاصیت آرام بخشی گل گاوزبان را افزایش 
دهید یک استاد دانش��گاه علوم پزشکی گفت: »ترکیب 
گل گاوزبان با لیموعمانی عالوه بر اینکه باعث می شود رنگ 
بهتری پیدا کند و مزه آن بهتر شود، بر خاصیت آرام بخشی 

این گیاه می افزاید.«
دکتر صالحی  سورمقی  اظهار داشت: »گل گاوزبان حاوی 
ترکیبات بنفش رنگی است که از نظر علمی این ترکیبات، 
مواد آنتوسیانینی هستند و از مهم ترین خواص دارویی این 
گیاه می توان به آرام بخش بودن آن اشاره کرد.«وی با اشاره 
به اینکه میزان مصرفی این گیاه در بزرگساالن حدود 5-۸ 
گرم معادل یک قاشق غذاخوری سرپر است، گفت: »برای 
تهیه دمنوش این گیاه می توان ۸-5 گرم از گل این گیاه را 
در یک لیوان آب جوش ریخت و آن را به طور غیرمستقیم 
روی حرارت )حرارت غیرمس��تقیم مانند بخار کتری یا 
سماور) قرار داد. 20-15 دقیقه زمان کافی است که روی 

بخار دم بکشد. سپس آن را صاف کرد و نوشید.«
این متخصص فارموگنوزی با بین اینکه آنتوسیانین ها در 
برابر حرارت مقاوم نیس��تند و در اثر حرارت زیاد، خیلی 
س��ریع از بین می روند، افزود: »گل گاوزبان نباید به طور 
مس��تقیم روی حرارت باش��د و زیاد حرارت بیند. عطر، 
طعم و خاصیت آن در اثر دم کردن طوالنی مدت از دست 
می رود. با 10 دقیقه جوش��اندن این گی��اه، بیش از 50 
درصد از خاصیت آن از بین می رود. هر چه بیشتر بجوشد 
آنتوسیانین های آن نیز بیشتر تخریب می شود.«سورمقی 
در ادامه افزود: »برای اینکه رنگ گل گاوزبان زیباتر شود 
و خاصیت آرام بخش��ی آن افزایش یابد بهتر است کمی 
لیموعمانی به آن بیفزایید. به ازای یک قاشق گل گاوزبان، 
یک لیموعمانی را بش��کنید و دانه های تل��خ آن را خارج 
کنید و س��پس پرهای لیموعمانی را در لیوان آب جوش 
همراه با گل گاوزبان بریزید و بگذارید دم بکشد. می توانید 
مقداری هم نبات به این نوشیدنی بیفزایید تا سردمزاجی 

گل گاوزبان گرفته شود و به عنوان مصلح عمل کند.«
وی در پای��ان با تأکید بر اینکه گل گاوزب��ان نباید به طور 
مدام و هرروزه مصرف شود، گفت: »گل گاوزبان را نباید 
هر روز مصرف کرد چراکه ممکن اس��ت در افراد مختلف 
باعث افزایش یا کاهش فشارخون شود. کسانی که تمایل 
به نوشیدن دم نوش این گیاه دارند می توانند پس از یک 
هفته تا 10 روز، مصرف آن را برای یک هفته قطع کنند یا 

اینکه یک روز درمیان آن را بخورند.«

حرکات افقی گهواره ای برای نوزاد آرام بخش است و معموال 
مشکل قولنج بچه ها با این نوع تکان دادن کمتر می شود، ولی 
از باال انداختن کودکان و تکان دادن ش��دید آنها باید پرهیز 
کرد.متخصصان توصیه می کنند از تکان دادن شدید نوزاد 
پرهیز کنید، چراکه رگ های خونی مغز کودک نازک است و 

ممکن است در اثر تکان های شدید آسیب ببینند.
 تکان دادن نوزاد حتی باعث ابتالی کودک به سندرم تکان 
دادن نوزاد )SBS) می شود که سالمت او را به خطر می اندازد.

 به گفته متخصصان از آنجا که ماهیچه ه��ای نوزاد هنوز به 
قدری ضعیف و ناتوان هس��تند که او نمی تواند س��ر خود را 

به راحتی باال نگه دارد، در اثر تکان خوردن آسیب می بیند.
 این حالت اغلب زمانی اتفاق می افتد که کودک شروع به گریه 
کردن می کند و مادر یا پدر برای آرام کردن او از روی خستگی 

یا عصبانیت، شروع به تکان دادن او می کنند.
 در قسمت زیر راه کارهایی برای والدین که احساس می کنند 
به دلی��ل ناآرامی های نوزادش��ان کنترل خود را از دس��ت 

می دهند، ارایه شده است:
1- نفس عمیق بکشید و تا شماره 10 بشمارید.

2- اجازه دهید نوزادتان گریه کند.
3- برای حمایت احساسی با فرد دیگری صحبت کنید.

4- به پزشک اطفال مراجعه کنید تا مطمئن شوید که گریه 
نوزادتان به خاطر بیماری خاصی نیست.

یافته های یک روانشناس
لیان موری، اس��تاد روانشناسی رش��د کالج ریدینگ بر این 
عقیده اس��ت که نوزادان هر آنچ��ه را در هنگام خوابش��ان 
بوجود می آید، به خاطرمی س��پارند و هر بارخواهان همان 

چیز می شوند.

 از این رو بچه ای که به بغل گرفتن و تکان دادن عادت کرده، 
در آینده برای خوابیدن خواستار تکان دادن خواهد بود.

 همچنی��ن مادران��ی که هن��گام ش��یر دادن بچ��ه را می 
 خوابانند، باید انتظار بی خوابی های ش��بانه زیادی را داشته

 باشند.
 موری که بیش از چهل س��ال را به تحقیقات در مورد رشد 
کودکان پرداخته، توصیه می کن��د والدین عملکرد طبیعی 
کودک را در زمان خواب آلودگی بررسی کنند و آن شرایط را 

برایش آسان تر کنند.
 وی به مادران توصیه می کن��د که ن��وزادان را به یک روال 
عادت دهند چرا که این یکی از بهتری��ن راه ها برای ارتقای 
قدرت مغزی آنها است و اینکه دو سال اول زندگی، پایه گذار 

همه چیز از اجتماعی بودن تا ضریب هوشی است.
شاید نوزادتان کولیک دارد  

دکتر صدیقه امینی رنجبر، عضو هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان و فوق تخصص گوارش کودکان می گوید:

»به دلیل اینکه در این سن کودکان قدرت بیان ندارند و نمی 
توانند مشکالت ش��ان را بیان کنند، از قولنج نوزاد بیشتر به 

بیقراری تعبیر می شود.
یکی از شایع ترین مشکالتی که با کولیک )قولنج) کودکان 
اشتباه گرفته می شود و با دل درد همراه است، آلرژی های 

گوارشی و عفونت های ادراری است.
 گاهی اوقات تنگی لباس کودک یا حتی کش های جوراب 

نوزاد ممکن است باعث درد در نوزاد و بیقراری او شود.
 علت اصلی بیق��راری در نوزاد باید بررس��ی ش��ود. مادران 
بای��د اضط��راب و نگران��ی خ��ود را کن��ار بگذارن��د؛ زیرا 
هر مادری که اضطراب داش��ته باش��د، معم��وال بچه های 

 آنها از نظ��ر تنش دچار مش��کل هس��تند و بیش��تر گریه
 می کنند.

 آنچه برای کولیک شیرخوارگی مفید است، حرکات گهواره 
ای است که برای بچه استفاده می کنند و توصیه می کنیم از 
گهواره برای آرام کردن نوزاد استفاده کنند؛ چرا که حرکات 
افقی گهواره برای نوزاد آرام بخش است و معموال مشکالت 

بچه ها را کمتر می کند.
 از طرفی باید از باال انداختن کودکان و تکان دادن 

شدید آنها پرهیز شود.
 برای درمان کولیک نوزادان م��ادر را از خوردن مواد غذایی 
محروم نمی کنیم، زیرا مادری که نوزاد خود را شیر می دهد 
باید از هرگونه مواد غذایی تغذیه ش��ود تا اینکه بتواند شیر 
دهی موفقی داشته باش��د؛ مگر اینکه مادر بر اساس تجربه 
خودش اطالع پیدا کند که چه چیز برای نوزادش مش��کل 

ایجاد می کند.
 شیوه نگهداری ش��یرخوار پس از تغذیه می تواند شیرخوار 
را در تس��کین دردهای کولیکی کمک کند؛ زمانی که بچه 
را به روی شکم قرار می دهید، دفع گاز کودک بهتر صورت 
می گیرد؛ آروغ زدن هم بهتر انجام می شود و فشار شکم را 

کاهش می دهد.

نوزاد را محکم تکان ندهید !
زنان برتر درادبیات جهان

ادبی��ات جهان، امروزه ش��اهد حض��ور زنانی اس��ت که خالق 
شخصیت ها و داس��تان هایی جاودانی هستند. میراث هزاران 
ساله ای که مادربزرگان ما برای ما زنان به جا گذاشته اند اکنون 
بیش از هر زمان دیگری به شکوفایی رسیده است. در این مطلب 
با نویسندگان زنی آشنا می شوید که آثارشان در چندین میلیون 

نسخه منتشر شده و به فروش رسیده است.
1. جی.کی رولینگ

 جی.ک��ی رولینگ با س��اختن دنیای بینظی��ر و منحصر بفرد 
جادوگران هواگوارتز، مخاطبان میلیونی اش را ش��یقته هری 
پاتر کرد. ایده س��اختن و پرداختن این دنیای شگفت انگیز به 
گفته خود رولینگ، در قطاری که از منچس��تر به سمت لندن 
می رفت در زهن رولینگ جا گرفت. این سری کتاب هایی که 
سرشار از هیجان و تعریف دوباره پیکار همیشگی حق و باطل 
است، نویس��نده اش را به اوج ثروت و شهرت رساند. امروز جی 
کی رولینگ با ثروتی که از طریق فروش مجموعه کتاب هایش 
به دست آورده جایگاهی بسیار خوبی در میان نویسندگان زن 

به دست آورده است.
 Chevalier رولینگ جوایز آکادمیک معتبر وبی شماری مثل
de la Legion D'Honneur از فرانسه و مدرک افتخاری از 
دانشگاه هایی مثل اگزتر، سنت اندروز، ادینبورگ، هاروارد، دار 
تماوت کالج، ابردین و دیگر دانشگاه ها را به دست آورده است 
همچنین سایر جوایز رولینگ شامل جایزه بهترین نویسنده سال 

و بهترین نویسنده در تمام سال ها بوده است.
کتاب های رولینگ 450 میلیون نسخه به فروش رسیده اند.

 2. دانیل استیل
   دانیل اس��تیل،پرفروش ترین نویس��نده معاصر و هشتمین 
نویس��نده تمام دوران که کتاب های پرفروش می نویسند. تا 
کنون بیش از ۸00 میلیون نسخه از داستان های دانیل استیل 

در ژانر درام و رمان فروخته شده اند.
رمان های او 390 هفته به صورت پی در پی در لیست پرفروش 
ترین های نیویورک تایمز به چاپ رسیده و 22 اثر تلویزیونی و 
سینمایی از آثار او اقتباس ش��ده است.هر چند کتاب های این 
نویسنده نماد ادبیات عامه پس��ند و به نظر بسیاری از صاحب 
نظران کم ارزش است، اما میلیون ها نفر تاکنون کتاب های او را 

خریده و خوانده اند.
3. تونی موریسون

 تونی موسون با کسب دو جایزه مهم نوبل و پولیتزر یکی از مهم 
ترین نویسندگان سیاه پوست به شمار می آید. وی رمان نویس، 
ویراستار و استاد دانشگاه اس��ت و بیشتر برای آثاری چون آبی 
ترین چشم ها، ترانه سالمون و محبوب )که فیلمی با اقتباس از 
آن تهیه شده) معروف است. جاناتان دمی خالق سکوت بره ها 
اقتباسی سینمایی از رمان محبوب ساخته است که در محافل 

سینمایی مورد توجه قرار گرفت.
4. استفانی میر

 ش��هرت اس��تفانی میر به دلیل س��ری کتاب های عاشقانه � 
ومپایری »Twilight« است.س��ری فیلم هایی که بر اساس 
کتاب های مه یر ساخته شده اند جزو محبوب ترین فیلم های 
رمانتیک است که تاکنون چندین میلیارد دالر و کتاب هایش 

100 میلیون نسخه فروش داشته است.
5. مری هیگینز کالرک

  هر 42 کتاب او ج��زو پرفروش ترین ها ب��وده و اولین رمانش 
»بچه ها کجا هستند« به چاپ هفتاد و پنجم رسیده است. اما 
خانم کالرک هم مانند دانیل استیل اقبال چندانی در میان قشر 
روشنفکر ندارد و عمدتا بعنوان یک نویسنده سطح پایین از نظر 
ادبی شناخته می شود. فیلم های اقتباسی از کتاب های وی نیز 

کمتر مورد استقبال قرار گرفته اند.
6. مایا آنجلو

   لقب مابا آنجلو،»پررن��گ ترین زندگینامه نویس زن س��یاه 
پوست امریکایی« است . تا کنون بیش از 30 مدرک افتخاری 
و جوایز بی ش��ماری در زمینه ادبیات، هنر و آزادی به دس��ت 
آورده اس��ت. بیش��تر ش��هرت آنجلو ب��ه خاطر ش��ش کتاب 
 زندگینامه اوس��ت. او نامزد جایزه پولیتزر و نشنال بوک اوارد

 بوده است.
7. آلیس واکر

  عمده شهرت آلیس واکر برای رمان »رنگ بنفش« یعنی همان 
کتابی که به خاطرش برنده پولیتزر شده است. این نویسنده و 
شاعر به صورت ملموس��ی از نژادپرستی و تبعیض جنسی می 
نویس��د. فیلمی که به همین نام از این کتاب اقتباس ش��د نیز 
با بازی اپراوینفری از موفق ترین فیلم هایی اس��ت که در مورد 

سیاهپوستان ساخته شده و اسکار نیز دریافت کرده است.
8. جویس کارول اوتس

جوی��س کارول اوتس بع��د از اولین کتابش در س��ال 1963، 
بیش از پنجاه رمان در زمینه تبعیض جنسی، تبعیض نژادی، 
خشونت و الیه های تاریک زندگی بشر به چاپ رسانده است. او 
نمونه یک نویسنده روشنفکر زن است که دغدغه های خاصی 
را در کتاب هایش دنبال می کند. ممکن است از نوشته های او 
لذت نبرید، اما نمی توانید هوشمندی و دقت و ظرافت آثارش 

را نادیده بگیرید.
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