
گول سایت های شرط بندی را نخورید
اثری که 
خود به
 تنهایی
 می درخشد

هشدار پلیس فتا به دوستداران فوتبال:
کاهش 40 درصدی ترافیک محدوده 

میدان امام  3
استاندار:جلوگیری از قاچاق 

فراورده های نفتی فراهم شود 4 2
شکست سنگین گروه داعش در 

عراق، قطعی است

3

 استفاده از روسازی بتنی
 در آزادراه اصفهان - شیراز

معاون وزیر راه و شهرسازی به استفاده از روسازی بتنی 
در آزادراه اصفهان - شیراز خبر داد و گفت: این آزادراه به 
عنوان حلقه ارتباطی بین 6 استان مرکز، جنوب و جنوب 
غرب کشور است که با بهره برداری از آن، شاهد کاهش 
134 کیلومتری مسیر بین ایزدخواست تا شیراز و کاهش 

100 دقیقه ای زمان سفر خواهیم بود...

ایران توانایی صعودبه مرحله
 دوم جام جهانی را دارد

آکواریوم بزرگ پارك ناژوان
 احداث مي شود

سرمربی تیم سپاهان اصفهان با تاکید بر این که تیم ملی 
کش��ورمان توانایی صعود به دور دوم جام جهانی را دارد، 
گفت: اگر بازیکنان ایران هوشمندانه و زیرکانه بازی کنند، 

می  توانند به مرحله دوم مسابقات جام جهانی راه یابند.
زالتک��و کرانچار ک��ه پیش��ینه س��رمربیگری تیم ملی 
 کرواس��ی را در ج��ام جهان��ی 2006 آلم��ان دارد،

 در خصوص وضعیت تیم ملی ایران در جام جهانی 2014 
برزیل و شرایط تیم فوتبال س��پاهان اصفهان به سواالت 

زیر پاسخ داد:

مدیرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ایمني شهرداري 
اصفهان گفت: دس��تورالعمل هاي ایمني آتش نش��اني 
اصفهان به مجریان پ��روژه احداث آکواری��وم در منطقه 
 ناژوان ابالغ شده اس��ت.به نقل از روابط عمومي سازمان

 آتش نشاني و خدمات ایمني ش��هرداري اصفهان، بهزاد 
بزرگزاد با اعالم این مطلب اظهار داشت: ...

3
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6 4

دادستان اصفهان خبر داد

کارت سوخت خودروهای کرایه غیر فعال  باطل می شود

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

برخورد با نیروگاه های برق برای 
استفاده نکردن از گاز

طرح ضربتی ساماندهی مصرف سوخت در کشور

دادستان اصفهان با اشاره به آالیندگی نیروگاه های برق اصفهان گفت: 
هنوز اقدام قضایی در این زمینه صورت نگرفته، اما اگر گاز برای تمام 
فصول سال نیروگاه ها تامین نش��ود، با توجه به شکایات نمایندگان 

مجلس اقدام قضایی انجام می ش��ود. محمدرضا حبیبی در پنجمین 
جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان اصفهان اظهار 

کرد:.دادستان اصفهان خواستار بررسی ...

معاون ستاد مدیریت حمل ونقل سوخت کشور با تاکید بر اجرای طرح 
ضربتی ساماندهی مصرف س��وخت از تغییر کالس و کاهش سهمیه 
بنزین 100 هزار کارت سوخت موسسات اتومبیل کرایه که در اختیار 

افراد فاقد صالحیت و غیرفعال در این موسسات بود، خبر داد.
حس��ین هاش��می با اش��اره به اج��رای ط��رح ضربتی س��اماندهی 

مص��رف س��وخت در کش��ور، از آغ��از هش��ت ط��رح عملیات��ی در 
زمین��ه  مص��رف بنزی��ن خب��ر داد و گف��ت: س��اماندهی کارت های 
س��وخت موتورس��یکلت ها، خودروه��ای فرس��وده و اس��قاطی، 
 آموزش ه��ای رانندگ��ی و موسس��ات اتومبی��ل کرای��ه انج��ام 

شده است.
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فرماندار اصفهان : متخلفان تخلیه 
نخاله های ساختمانی مجازات می شوند

فرماندار اصفهان گفت: متخلفان تخلیه نخاله های ساختمانی در حاشیه جاده ها مجازات 
می ش��وند. فضل اهلل کفیل در جلسه کارگروه مدیریت پس��ماند شهرستان اصفهان که 
به منظور بررس��ی مدیریت تخلیه نخاله های س��اختمانی و جمع آوری آن و همچنین 
پس��ماندهای صنعتی در ش��هرک های صنعتی برگزار ش��د، با ابراز نارضایتی از تخلیه 
نخاله های ساختمانی در حاش��یه جاده ها و راه های ارتباطی و تهدید بهداشت عمومی، 
اظهار داشت: فرمانداری خواستار تشکیل کمیته بازرسی و نظارت با حضور دستگاه های 

مرتبط جهت جانمایی مکان های مناسب برای تخلیه نخاله های ساختمانی ...
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اخبار کوتاهيادداشت

اقدام گروه داعش با حمايت 
وهابیت به کشتار شیعیان

امام جمعه موقت شهرکرد گفت: گروه تروریستی داعش با حمایت 
وهابیت از جمله عربستان، اقدام به کشتار شیعیان کرده است.

حجت االسالم ابوالحس��ن فاطمی اظهار کرد: انتظار و فراهم کردن 
زمینه ظهور امام زمان)عج( یکی از مصادیق تقوا و پرهیزکاری است.

به گفته وی، فراهم ک��ردن زمینه ظهور آن حض��رت یکی از اعمال 
منتظران است و انقالب اس��المی یکی از زمینه های ظهور آن غایب 

بزرگ از نظر است.
فاطمی تصریح کرد: به فرموده امام راح��ل انتظار فرج انتظار قدرت 
اسالم است، چرا که ظهور امید به آینده و امید به زندگانی و وحدت 

و یکی شدن است.
امام جمعه موقت ش��هرکرد با بیان این که منتظران از بهترین افراد 
هس��تند، افزود: با وجود امید به ظهور، ش��یعیان از تهدید دش��من 
هراسی ندارند. فاطمی در ادامه با محکوم کردن حمالت تروریستی 
گروه تکفیری داعش گفت: این گروه تکفیری باید نابود شود و تقاص 
خون شهدایی راکه بر اثر حمالت تروریس��تی آن ریخته شده، پس 

بدهد.

اوباما: فعال نیروی نظامی به عراق 
اعزام نمی کنیم

رییس جمهور آمریکا هم زمان با تشدید درگیری های ارتش عراق 
با گروه تروریس��تی داعش گفت: واشنگتن در حال حاضر تصمیمی 
برای اعزام نیروی نظامی به عراق ن��دارد. باراک اوباما تصریح کرد: از 
تیم امنیت ملی خود خواسته ام گزینه های دیگری به جز  اعزام نیرو 
را پیشنهاد دهند که در روزهای آینده قابل بررسی هستند. وی با بیان 
این که گروه های تروریس��تی تهدیدی برای منافع آمریکا هستند، 
گفت: دولت ع��راق باید خود به بح��ران پایان دهد و اوض��اع را آرام 
کند. اوباما با توضیح این که دولت عراق باید تالشی جدی برای حل 
اختالفات انجام دهد، خاطرنشان کرد: زمانی که ثبات داخلی در عراق 
وجود نداشته نباشد، حمایت خارجی از این کشور هیچ تاثیری ندارد.

ايران خواستار تقويت اقدامات 
چندجانبه در مقابله با تروريسم

مجمع عمومی سازمان ملل برای بررس��ی اجرای استراتژی جهانی 
مقابله با تروریسم تشکیل جلسه داد.

کارشناس نمایندگي کشورمان در سازمان ملل با تاکید بر ضرورت 
 مقابله جدی و فراگیر با تروریسم در همه اش��کال آن افزود: جامعه

 بین الملل��ی باید برای کس��ب نتایج بهت��ر و پایدارت��ر در مقابله با 
تروریسم یک رویکرد واحد و یکپارچه در مبارزه با معضل تروریسم 

اتخاذ کند.
در این جلس��ه که با ش��رکت برخی مقامات مرتبط ب��ا موضوعات 
تروریسم از کشورهای عضو تش��کیل شد، حسین قریبي کارشناس 
نمایندگي کشورمان در س��ازمان ملل متحد، ضمن اشاره به ابتکار 
 روحانی، رییس جمهوری اس��المی ای��ران در ترویج اعت��دال و رد

 افراط گرایی و تصویب اجماعی آن از سوی مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد تحت عنوان »جهان علیه خش��ونت و اف��راط گرایی« بر 
ضرورت مقابله با افراط گرایی و تروریس��م و پیش��برد گفت و گوی 
متقابل و احترام آمیز تاکید کرد. وی همچنین اظهار داشت که طی 
دو سال گذشته حمالت تروریس��تی علیه جمهوري اسالمي ایران 
ادامه داشته است و برای نمونه به فعالیت های گروه های تروریستی 
در منطقه مرزی جنوب ش��رقی ایران و حمله ب��ه مرزبانان، حوادث 
تروریس��تی علیه اهداف دیپلماتیک کش��ورمان در بیروت، صنعا و 
پیشاور اشاره و تاکید کرد که تروریسم هیچ حد و مرزی نمی شناسد 
و افراط گرایان تحت تاثیر نابردباری و نفرت در محیط های ناس��الم 
 و با تحریک برخی حامیان خارجی، زندگی مسالمت آمیز ملت ها و 

غیر نظامیان بی گناه را هدف قرار می دهند.

سازمان ملل در برابر جنايات 
داعش سکوت کرده است

امام جمعه گلپایگان گفت: س��ازمان ملل در براب��ر جنایات داعش 
سکوت کرده است.حجت االسالم محمدرضا اسماعیلی بیان داشت: 
امنیتی که امروز در کش��ور برقرار اس��ت مدیون ت��الش مرزبانان و 
س��ربازان گمنام امام زمان)ع��ج( و وزارت اطالعات اس��ت که تمام 
مسایل را در داخل و خارج از کشور رصد کرده و نقشه های دشمنان را 
خنثی می کنند. وی با اشاره به حوادث اخیر در کشور عراق و اقدامات 
جنایت کارانه گ��روه داعش گف��ت: در روزهای اخی��ر گروه داعش 
وحش��یانه به جان مردم عراق افتاده اند و برخی مزدوران داخلی این 
کشور نیز با آنان هم دست ش��ده اند و این اخطاری برای دولت عراق 
است که باید بسیار مراقب این مساله باش��ند. نماینده ولی فقیه در 
شهرس��تان گلپایگان اضافه کرد: جنایتکاران گروه داعش در حمله 
به سامرا نیز قصد هتاکی به حرم عس��گرین داشتند که شیعیان آن 
منطقه تمام قد جلوی آن ها ایستادند و به عربستان اعالم کردند که 
اگر چنین اقدامی شود، مسلمانان هم ساکت نمی مانند و همین امر 

از این اتفاق ناگوار جلوگیری کرد.

فضای بین المللی به نفع ايران
 تغییر يافته است

احمدخرمی عضو غیر موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار 
گفت: در پرتو تدابیر و سیاست دولت آقای روحانی فضای بین المللی 
به نفع جمهوری اس��المی ایران تغییر کرده و عرص��ه جهانی برای 
فعالیت های دیپلماتیک و اقتصادی باز ش��ده اس��ت. احمد خرمی 
در همایش امی��د و انتظاردر تاالر فرش��چیان اصفهان گفت: فضای 
بین الملل از این که علیه جمهوری اسالمی باشد، به نفع جمهوری 
 اس��المی تغییر یافته و ه��م اکنون بس��یاری از کش��ورهای تالش 
می کنند تا مناسبات و روابط خود را با نظام اسالمی تقویت کنند. وی 
با اشاره به مذاکرات دولت روحانی در بعد بین المللی گفت: اگر ثمره 
این مذاکرات در دو زمینه رفع تحریم های بانکی و نفتی باشد، کشور 

نفس خوبی خواهد کشید.
 خرمی ، با بیان این که تحریم ها منجر به متوقف ش��دن بس��یاری 
از طرح های نفتی ایران ش��د، افزود: در مباحث نفتی 10 آیتم قابل 
محاسبه وجود دارد که برآورد آن نش��ان می دهد در این چند سال 
200 میلیارد دالر در این زمینه به کش��ور ضرر وارد شده است. وی 
با گرامیداشت انتخابات 24 خرداد سال گذشته، گفت: این تحول با 

پشتیبانی مردم و خداوند رخ داد.
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  مذاکرات ایران و 1+۵ دوشنبه هفته جاری با ناهار کاری کاترین اشتون و محمدجواد ظریف آغاز می شود.2
برخالف دوره های قبل که مذاکرات با یک جلس��ه دیدار دو جانبه میان اشتون و ظریف در یک شام کاری 
برگزار می شد، این بار اش��تون و ظریف به جمع بندی دیدگاه ها و آخرین نظرات در یک ناهار کاری در روز 

دوشنبه 2۶ خرداد می پردازند.
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موفقیت های روز به روز 
نظام اسالمی 

در انتخابات اعتماد 
عمومی مردم احیا شد

رییس شورای هماهنگی جبهه اصالحات استان اصفهان گفت: در طول 9 ماه 
گذشته روز به روز شاهد موفقیت های بیشتر برای نظام بوده ایم .

سید علی نکویی در همایش »امید و انتظار «که با حضور اقشار مختلف مردم و 
مسؤوالن در تاالر فرشچیان اصفهان برگزارشد، در سخنانی راه حامیان دولت 
تدبیر و امید را بر گرفته از درس انتظار توصیف کرد و افزود: باید منتظرباشیم 

و تالش کنیم و به رفع مشکالت امید داشته باشیم.
نکویی با تشکر از سیاست های دولت روحانی افزود: دولت شبانه روز، با تالش، 
صداقت و بینش کار می کند و البته انتظاراتی هم وجود دارد. وی تاکید کرد: ما 
خوشحالیم که روحانی در جشن امید و انتظار تاکید کرده که وعده های داده 
شده را فراموش نکرده است؛ لذا انتظار داریم دولت مردان به انتظارات مردم 
توجه بیشتری داشته باشند و در مسیر اصالح امر و توسعه کشور گام بردارند.

رییس جمهور با بیان این که در انتخابات 24 خرداد 92 اعتماد عمومی مردم احیا 
شد، اظهار کرد: انتخابات سال گذشته، احیای اعتماد عمومی و سرمایه بزرگ 
اجتماعی بود. حجت االسالم والمسلمین حس��ن روحانی در نشست خبری با 
نمایندگان رسانه های داخلی و خارجی افزود: در این سرمایه اجتماعی اوال مردم 
به خودشان، به رای و نظر و حضورشان در یک انتخابات مهم و سرنوشت ساز و ثانیا 
این مردم به نظام خود اعتماد کردند. وی ادامه داد: اگر ملتی به نظام و صندوق آرا و 
دولت خودش اعتماد نداشته باشد و نداند سرنوشت رای او چیست، از صبح زود در 
صف های طوالنی نمی ایستد و وقتی نوبتش شد، با لبخند رای خود را در صندوق 
نمی اندازد و بعد منتظر بماند. مردم به انتخاب خود اعتماد کردند و اکثریتی که به 
تدبیر و امید رای دادند، این شعار را باور کردند و پذیرفتند که امروز تنها میانه روی، 

بهبود وضعیت، معیشت مردم و عزت مردم ایران را تضمین و تامین می کند.

امام جمعه نطنز پیرامون فرهنگ س��ازی و مقدمه س��ازی 
برای ظهور گفت: بعد توحیدی و معنوی فرهنگ، وجه غالب 
آن اس��ت و به همین دلیل می توان ادیان الهی را مهم ترین 

خاستگاه فرهنگ های خالق و مولد به شمار آورد.
حجت االس��الم والمس��لمین علی رضا طاحونی در نشست 
شورای فرهنگ عمومی شهرس��تان نطنز اظهار کرد: هیچ 
فرهنگی بهتر و پاک تر و باالتر از فرهنگ مهدویت و فرهنگ 
انتظار نیست. از اصول فرهنگ انتظار، اعتقاد قلبی به ظهور 
حضرت مهدی)عج( اس��ت و منتظر مومن باید یقین داشته 
باش��د که حضرت قائم)عج( که امام دوازده��م و فرزند امام 
 حسن عسکری)ع( و اکنون هم زنده و باقی است، روزی ظاهر 
می ش��ود و جهان را پر از ع��دل می کن��د. وی تصریح کرد: 
فرهنگ و فرآیند اصالح فرهنگی نقش بی بدیل و راهبردی 
در زمینه سازی ظهور دارد و انقالب اسالمی و فرهنگی ایران 
در راس��تای دس��ت یابی به این اهداف اصالحی و فرهنگی 

حرکت می کند. 
طاحونی با اشاره به بحث اقتصاد مقاومتی و راه کارهای اجرایی 
ش��دن آن بیان کرد: همه وظیفه داریم تا با کسب اطالعات 
الزم و دقیق چه توس��ط مردم و چه در دستگاه های اجرایی، 
زمینه سازی الزم را برای اجرای هرچه بهتر اقتصاد مقاومتی 

فراهم آوریم. 

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس 
گفت: ایران برای کمک فکری به عراق برای مقابله با داعش و 

گروه های تروریست آماده است.
محمدحسن آصفری عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس 
شورای اسالمی در خصوص آمادگی ایران برای کمک به ملت 
عراق برای مقابله با داعش گفت: داعش و گروه های وابسته 
آن همگی جزو تروریست های تحت حمایت برخی گروه های 
خارجی هستند که امنیت منطقه را با خطر رو به رو کرده اند.

وی افزود: امروز تمام دولت ه��ای منطقه باید برای مقابله با 
تهدید دست به دست هم بدهند و اجازه رشد به آن را ندهند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
گفت: ایران به عنوان پشتیبان ملت عراق آماده کمک فکری 
به ارتش و دولت عراق جهت مقابله با تروریست های داعش 
هستند. آصفری در ادامه تاکید کرد: ادامه شرارت های داعش 
در منطقه می تواند خط��ری جدی برای تمام کش��ورهای 
منطقه به خصوص مردم  باشد. بنابر این گزارش طی چند روز 
گذشته تروریست های داعش با حمالت مداوم چندین شهر 
عراق را اشغال کرده و به کشتار مردم دست زده اند. با وجود 
مقابله همه جانبه نیروهای مسلح عراق، هم چنان درگیری 
در برخی از نقاط عراق همچون اس��تان نینوا و صالح الدین 

در جریان است.

رییس مجلس ش��ورای اس��المی اظهار کرد: امروز در عالم 
اسالم می بینیم تکفیری ها به جان مسلمانان افتاده اند و این 
فضاحت را به بار آورده اند و آبروی مس��لمانان را برده و آنها را 
به امور داخلی کشور خود مش��غول کرده اند. علی الریجانی 
در دهمین همایش بین المللی دکترین مهدویت با اشاره به 
وضعیت ام��روز عراق گفت: در عراق مش��اهده می کنیم هم 
بعثی ها فعال هستند و هم افراد جاهل به اینها متصل شده اند. 
وی به مسایل اخیر سوریه نیز اشاره کرد و افزود: وقتی قضایای 
سوریه اتفاق افتاد، خیلی از کشورهای منطقه در ایران درباره 
سوریه صحبت می کردند، اما تاکید ما این بود که این مساله 
بهانه ای است که آمریکایی ها و اسراییلی ها درست کردند برای 
این که به مقاومت لطمه بزنند. الریجانی ادامه داد: کشورهایی 
که دغدغه دموکراسی دارند، گاه مجلس درست و حسابی هم 
ندارند و مطرح می کردند که در دموکراسی سوریه مشکالتی 
وجود دارد و اگر در آن کشور قصد داشتند که تروریسم از بین 
برود، ما می دانستیم که این واقعیت قضیه نیست. در عراق که 
مشکل دموکراسی وجود نداشت و عراق یکی از کشورهایی 
است که رای مردم در آنجا تاثیرگذار است. وی افزود: با وجود 
این می گویند ما هدفمان مبارزه با تروریسم است. البته یکی از 
موارد هویدا شدن دروغ آنها، مساله منافقین در ایران بوده است 

که دیدیم ترور کردند و چند هزار نفر را به شهادت رساندند.

معاون پارلمانی رییس جمهور با اش��اره به برخی تخریب ها، 
اظهار کرد: عده ای در کشور سعی می کنند دل مردم را خالی 

کنند و مدام به انتقاد از دولت می پردازند.
حجت االس��الم والمس��لمین مجید انصاری در همایش 
امید و انتظار که به مناس��ب نکوداش��ت خلق حماس��ه 
سیاس��ی 24 خرداد در کرمان برگزار ش��د، گفت: مقام 
معظم رهبری در روز 14 خرداد س��ال ج��اری فرمودند 
»س��نگ اندازی در برابر دولت، خود نوعی فتنه اس��ت. 
وی ادامه داد: ب��ا توجه به این که تاکن��ون تنها چند ماه 
از آغاز رس��می کار دولت تدبیر و امید گذشته و در عین 
حال گام های بلندی نیز برداش��ته ش��ده است، عده ای 
تالش می کنند با ان��واع بداخالقی های سیاس��ی ذهن 
مردم را خراب کنند و آنها را نسبت به دولت بدبین کنند. 
انصاری افزود: ب��ه تعبیر من، دولت در ای��ن چند ماه در 
عرصه اقتصاد، مش��غول آواربرداری از ویرانه های ناشی 
از زلزله سهمگین در عرصه اقتصادی بوده است که این 
سخن، سخن گزافی نیست. در دولت تدبیر و امید، گام ها 
بر اس��اس فکر و اندیشه برداشته می ش��ود و از روز اول، 
رییس جمهور به فکر تعمیر اقتصاد به شدت آسیب دیده 
کش��ور بوده اس��ت و باید وضعیت اقتصاد ف��رو رفته در 

تورمی کشور را نجات دهد. 

حسن هم جواری  مجلس مهدویت  دولت 

فرهنگی باالتر از 
مهدويت نیست 

آمادگی ايران برای کمک 
فکری به عراق 

تکفیری ها آبروی 
مسلمانان را برده اند

عده ای سعی می کنند دل 
مردم را خالی کنند
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امام جمعه اصفهان با اشاره به جنایات اخیر صورت گرفته در عراق 
گفت: اگرچه پشت پرده این جنایت ها، سردمداران کشورهایی 
 چون عربستان هستند، با این حال شکست سنگین گروه داعش 

و حامیان این گروه در عراق، قطعی است.
آیت اهلل سید یوس��ف طباطبایی نژاد اظهار کرد: باید شکر تمام 
نعمت های خدا از جمله این که در ایران در س��ایه والیت فقیه و 

نظارت روحانیت زندگی می کنیم را به جای آوریم.
وی به برش��مردن ویژگی های یاران امام زمان )عج( پرداخت و 
افزود: بر اساس روایتی که از حضرت امام محمد باقر )ع( در دست 
بوده، زمانی که مهدی )عج( ظهور می کند، شیعیان و یاران ایشان 
از شیر پرجرأت تر و از نیزه برنده تر هستند و دشمنان را زیر پا له 
و با مشت های آهنین خود آنها را تار و مار می کنند. امام جمعه 
اصفهان بیان ک��رد: رحمت و فرج خداوند تنها بر کس��انی نازل 
می شود که مردانه در برابر دشمنان اسالم و مسلمین چه در زمان 
ظهور حضرت و چه در زمان غیبت ایش��ان، ایستادگی و مبارزه 
کنند و نه کس��انی که با تنبلی و بزدلی صحنه را ترک می کنند.

وی پیرامون این که چرا صاحب الزمان )عج( را »مهدی موعود« 
 می خوانند، به روایت��ی از امام صادق )ع( اش��اره و تصریح کرد: 
مهدی )عج( به هم��ه امور مخفی جامعه جهانی آگاه هس��تند 
چرا که ایش��ان می آیند تا امید همه اولیا و انبیای الهی را به ثمر 
برسانند. آیت اهلل طباطبایی نژاد با اش��اره به بیانات رهبر معظم 
انقالب، خاطرنش��ان کرد: انقالب اس��المی می تواند به واسطه 

اشاعه اس��الم ناب محمدی )ص( در جوامع بش��ری به افزایش 
کمی و کیفی بیداری اسالمی در جهان کمک کند و زمینه ظهور 
منجی عالم بشریت را فراهم کند، چرا که حضرت مهدی )عج( 
ظهور نمی کند مگر آن که تمام بشریت از جمله زنان چادرنشین 
بیابان گرد اسالم را بشناسد. وی افزود: بیش تر از آن که ما منتظر 
حضرت مهدی )عج( باشیم، ایشان منتظرند تا انسان های صالح، 
محقق، بصیر و دارای بینش در جهان به حدنصاب یاران ایشان 
برسد، چرا که تا جامعه اصالح نشود، مهدی موعود )عج( ظهور 
نخواهد کرد. زمان ظهور حضرت، خداوند دست عنایت خود را 
بر سر مومنان می کش��د و عنایت حق تعالی، چیزی جز افزایش 
عقل و درایت مردم نیست. نماینده  ولی فقیه در استان اصفهان 
اظهار کرد: انتظار فرج تنها اکتفا کردن به خواندن دعا و ابراز عشق 
و محبت به امام زمان )عج( نیس��ت، بلکه همه باید تالش کنیم 
تا به صورت عمل��ی و واقعی زمینه های اص��الح جامعه را فراهم 
کنیم؛ فراهم کردن زمینه های ظهور امام زمان )عج( و حکومت 
ایش��ان بر جهان، وظیفه منتظر واقعی اس��ت. وی به وضعیت 
نابسامان عراق و جنایات گروه داعش پرداخت و اظهار کرد: این 
گروه تاکنون توانسته اند دردو استان غربی و شمالی این کشور 
مناطقی را اش��غال کنند، اما داعش در عراق با ادعای حکومت 
اس��المی تاب مقاومت ندارد و شکس��ت می  خورد و پشت پرده 
چنین جنایت هایی، سردمداران کشورهایی  چون عربستان قرار 
دارند. خطیب جمعه اصفهان با اشاره به روز سربازان گمنام امام 

زمان )عج(، از فعالیت های گسترده این سربازان که سایه امنیت 
را در ایران اس��المی گس��ترده اند، قدردانی به عمل آورد و بیان 
کرد: س��ربازان گمنام امام زمان )عج( همواره با خطرات روبه رو 
شده اند و بسیاری از توطئه ها را خنثی می کنند. وی علت اصلی 
وقایع اخیر عراق را وجود نیروهای خائن در ارتش عراق برشمرد 

و تاکید کرد: دش��منان ایران 
می دانند دستگاه اطالعاتی ما 
بسیار قوی بوده، به صورتی که 
توانایی مقابله با هرگونه فتنه و 
تزویر داخلی و خارجی را دارد 
و این مهم از سوی این دستگاه 
تنها با پش��توانه مردم تحقق 
می یابد و نیروهای نظامی سپاه 
و وزارت اطالعات ما نیز پاک 
هس��تند که این به  پاکسازی 
نیروهای نظامی ما در ابتدای 

انقالب بازمی گردد.
سعودی ها پول نفت را 
تروريس�ت های  ب�ه 
»داع�ش«  بدعت  گ�زار 

می دهند
امام جمعه اصفهان ب��ا انتقاد از حمایت س��عودی ه��ا از گروه 
تروریس��تی داعش گفت: این گروه بدعت های بسیار غلطی از 
جمله ازدواج خواهر و برادر را ترویج کرده اند و به زنان شوهردار 
نیز تجاوز می کنند و مهریه زنان این گروهک را سر ۵0 مسلمان 
قبل و بعد از نکاح دانسته اند. آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد 
اظهار داشت: گروهی تروریس��تی به نام داعش به نام اسالم به 
ش��هرهای عراق حمله کرده و همه گونه جنایتی انجام دادند و 
پیداست که این گروه از نیروهای خائن رژیم بعث عراق بوده اند 
و امیدواریم به برکت این روز عزی��ز، نابودی این گروه، عیدی به 

مسلمانان باشد.
 وی با اش��اره به این که این گروه به جان اس��الم و مرقد مطهر 
ائمه )ع( افتاده اند، ادامه داد: برخی کشورهای اسالمی و به ویژه 
عربستان از این گروه های تروریس��تی حمایت می کنند و این 
کشورها پول نفت مردم خودشان را به این جنایتکاران می دهند.

آیت اهلل طباطبایی نژاد با تاکید بر این که اسالم در ایران اسالمی 
نمونه کامل و بارز توجه به انس��انیت و اخالق در جامعه اس��ت، 
عنوان کرد: باید قدردان و قدرش��ناس نظام اسالمی باشیم که 

در سایه ولی فقیه و روحانیون مردم با امنیت زندگی می کنند.

امام جمعه اصفهان:

شکست سنگین گروه داعش در عراق، قطعی است
معاون اول ريیس جمهور:

کشورهای اسالمی برای مقابله 
با خشونت همکاری کنند

 معاون اول رییس جمهور با تاکید بر لزوم استقرار کامل صلح 
و ثبات در منطقه، گفت: اخراج نیروهای افراطی از منطقه و 
برقراری صلح و آرامش جز با همکاری نزدیک کش��ورهای 
اس��المی و کش��ورهای عضو جنبش عدم تعهد امکان پذیر 
نیس��ت. اس��حاق جهانگیری در مسیر ش��رکت در اجالس 
س��ران گروه 77 و چین در کش��ور بولیوی، در توقفی کوتاه 

در موریتانی با نخست وزیر این کشور دیدار و گفت وگو کرد.
وی در این دیدار با بیان ای��ن که برخی گروه های افراطی در 
منطقه شکل گرفته اند و تالش می کنند منطقه را به سمت 
ناامنی سوق دهند، افزود: این گروه ها کشورهای اسالمی را 
هدف قرار داده اند و متاسفانه جنایات بسیار وحشتناکی را به 
نام اسالم انجام می دهند و در روزهای گذشته نیز افراد زیادی 
را در عراق کشته و جنایات فراوانی را انجام داده اند.معاون اول 
رییس جمهور افزود: برخی کشورها برای رسیدن به اهداف 
خود، گروه های تکفیری را در کشورهای اسالمی راه اندازی 
کرده اند. جهانگیری با اشاره به بحران سوریه و تلفات فراوان 
در این کشور خاطرنشان کرد: ایران از ابتدا معتقد بود که حل 
بحران سوریه راه حل سیاسی دارد و باید از طریق گفت وگو 
و مشارکت مردمی حل شود. برخی کشورها که این موضوع 
را قبول نداش��تند، امروز به این جمع بندی رس��یده اند که 
مسایل سوریه باید از راه حل سیاس��ی و مسالمت آمیز حل 
شود. معاون اول رییس جمهور همچنین با تبریک انتخاب 
موریتانی به ریاس��ت دوره ای اتحادیه آفریقا ابراز امیدواری 
کرد همکاری های میان جمهوری اسالمی ایران و کشورهای 
آفریقایی و به ویژه جمهوری اس��المی موریتانی گس��ترش 
یابد. وی با تاکید بر این که مسؤوالن جمهوری اسالمی ایران 
اراده ای جدی برای گس��ترش روابط و تقویت همکاری ها با 
موریتانی دارند، گفت: یکی از پیش نیازهای توسعه همکاری، 
حضور سفیر در دو کش��ور اس��ت و نیازمند آن هستیم که 
موریتانی نیز به زودی س��فیر خود در ته��ران را معین کند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به توانمندی ها و تجربیات 
فراوان جمهوری اسالمی ایران در بخش های مختلف، تصریح 
کرد: ایران آماده است تجربیات خود را در زمینه های صنعتی، 
علمی، نفت و گاز در اختیار برادران مسلمان خود در موریتانی 
قرار دهد. جهانگی��ری همچنین از مواضع و نقش س��ازنده 
موریتانی در جنبش غیرمتعهدها، اتحادیه عرب، س��ازمان 
همکاری اسالمی و اتحادیه آفریقا در قبال تحوالت منطقه ای 
به ویژه بحران س��وریه قدردانی کرد و افزود: معتقد هستیم 
موریتانی مواضع صحیح��ی را درباره تح��والت منطقه ای 

اتخاذ کرده است. 

برخی کشورهای 
اسالمی و به 

ويژه عربستان 
از اين گروه های 

تروريستی حمايت 
می کنند و اين 

کشورها پول نفت 
مردم خودشان را 

به اين جنايتکاران 
می دهند

شروع دور تازه مذاکرات ایران و۱+۵ با ناهار کاری ظریف و اشتون



یادداشت

اثری که خود به تنهایی
 می درخشد 

فرزانه متین فر- رفتن به میدان  نقش جهان و دیدن آثارتاریخی 
آن آرزوی بسیاری از دوس��تداران فرهنگ وتمدن است تاجایی 
که برای آنها ک��ه دور از این دیار هس��تند بودن م��ا اصفهانی ها 
در کنار ای��ن گنجینه های تاریخ��ی مانند می��دان نقش جهان 
و مس��جد زیبای ش��یخ لطفعلی خان و بس��یاری دیگ��ر از این 
میراث یک موهبت اس��ت این می ش��ود که  به خ��ود می گویم 
 واقعا چه قدر عالی اس��ت که م��ن در این ش��هر زندگی می کنم

 و هزاران آدم هستند که می خواهند برای گردش و دیدن این آثار 
تاریخی و معماری های زیبا قدم به اصفهان بگذارد .

اتفاقا چن��د روز پیش من هم ب��ا همین حس بالی��دن به خود به 
عن��وان اینکه یک ش��هروند اصفهان هس��تم گش��تی در میدان 
امام)ره(  زدم واقعا بس��یار لذت بخش اس��ت وقتی که می تونی 
این همه ارزش های س��ازه ای و س��اختاری ؛ تزیینی و اسنادی 
بس��یاری که از دید کارشناس��ان یونس��کو هم دور نمان��ده  رو 
تماش��ا کنی - آثاری که ما را ب��ه دوران مختل��ف تاریخی چون 
 دیلمی��ان، س��لجوقیان، آق قویونلوه��ا، و ایلخانی ت��ا صفوی، و

 قاجار می برد.
اتفافا روزی که به می��دان نقش جهان رفتم عید بس��یار بزرگ و 
باشکوهی  بود وقتی به عظمت مسجد جامع نگاه کردم یه باره دلم 
فرو ریخت - خیلی متاثرشدم که این آثار تاریخی و چشم نواز باید 
با چند ریسمان از المپ هایی که یکی در میان خاموش و روشن 
بودند با اصطالح آراسته شود حتی این ش��یوه آراسته کردن در 
این گونه مواقع در ساختمان های فاقد ارزش تاریخی که از سوی 
ادارات انجام می ش��ه  گاهی خود زننده است چه رسد به یک اثر 
ملی که خود می درخشد و می شود با روشی بهتر آن را نور پردازی 
کرد تا این که با چکش  و میخ با آن رشته های المپ آویزان کرد. 

این آث��ار تاریخی ک��ه خ��ود از تجربی��ات معماری هزار س��الۀ 
مسجدس��ازی به ویژه خلق طرح مس��جد ایرانی است و می توان 
بسیاری از سبک های تاریخ معماری ایران و کشورهای همسایه 
را در آن شناس��ایی  کرد چرا باید این گونه تزیین شود- به خود 
 گفتم آیا این ک��ه خود گنجینه اس��ت باید چند ت��ا المپ به آن

 جلوه دهد .
مگر یک اثر و یا هر چیز دیگری که خود اس��طوره زیبایی است با 

مصنوعات و چیزهای کم ارزش , زیبامی شود؟ چه برسد به 
مس��جد جامع عتیق اصفهان که یکی از مهم تری��ن آثار معماری 

ایرانی به شمار می رود .
 آیا توجه و سلیقه علمی پش��ت این تزیینات در آثار تاریخی مان 

است؟
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صدور کارت های بیمه طالیی فرهنگیان از ۱۵ تیر
رییس اداره بیمه و درمان وزارت آموزش و پرورش گفت: فرهنگیان تا ۱۵ تیر برای ثبت نام در بیمه 
طالیی فرصت دارند و از ۱۵ تیر به بعد کارت های بیمه طالیی صادر می ش��ود. همچنین خدمات 

دندانپزشکی با تخفیف در درمانگاه های ویژه فرهنگیان ارایه خواهد شد.
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رییس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتای ناجا گفت: با 
توجه به اشتیاق هموطنان به تماشای بازی های جام جهانی 
فوتبال، کالهب��رداران از طریق درج آگهی ه��ای فریبنده 

کاربران را فریب می دهند.
س��رهنگ علی نی��ک نف��س، ریی��س مرکز تش��خیص و 
 پیشگیری فتای ناجا اظهارداشت: انتشار زیاد اخبار برخی از 
مناس��بت ها و رویدادهای مهم جهان��ی در خبرگزاری ها 
به س��وژه ای برای س��وء اس��تفاده کالهبرداران اینترنتی و 
س��ارقان اطالعات تبدیل می ش��ود و آنها نیز با ترفندها و 
روش های بس��یاری با پهن کردن دام خود ب��رای کاربران، 
اقدام ب��ه س��رقت اطالع��ات و کالهب��رداری م��ی کنند. 
رییس مرکز تش��خیص و پیش��گیری فتای ناجا به ش��روع 
جام جهانی فوتبال 20۱4 اش��اره کرد و گف��ت: این رویداد 
بزرگ ورزش��ی مورد توجه مجرمان اینترنتی ش��ده است. 
وی راه اندازی س��ایت های ش��رط بن��دی را نمون��ه ای از 
کالهبرداری ه��ای اینترنتی عنوان کرد و اف��زود: مجرمان 
 با راه ان��دازی این س��ایت ها، کارب��ران طرفدار و مش��تاق 
 حدس زدن نتایج تیم ه��ای فوتبال جام جهان��ی را فریب

 می دهند. 
س��رهنگ نیک نفس در تشریح ش��گرد مجرمان ادامه داد: 

مجرمان ابتدا اقدام به پرداخت جایزه های کوچک با مبالغ 
کم و س��پس کاربران را به س��رمایه گذاری بیشتر ترغیب 
می کنند و کاربر پس از چند نوبت برنده ش��دن به س��ایت 
 مزبور اعتماد و اقدام به س��رمایه گذاری با مبالغ بسیار زیاد

  می کن��د.وی اف��زود: مج��رم نیز پ��س از دریاف��ت مبلغ 
شرط بندی، کلیه سرمایه وی را بلوکه می کند و از این به بعد 
پاسخی به تعامالت و پیام های کاربران و قربانیان نمی دهد.

این مقام مس��وول ادامه داد: در مواردی دیگر، کالهبرداران 
جهت دریافت مبلغ شرط بندی از کاربر با قرار دادن درگاه 
 جعلی پرداخ��ت الکترونیک بانک ها )فیش��ینگ( بر روی 
وب سایت شرط بندی و مراجعه کاربر جهت واریز مبلغ فوق، 

اطالعات بانکی وی را به سرقت می برند. 
ریی��س مرکز تش��خیص و پیش��گیری پلیس فت��ای ناجا 
خاطرنشان کرد: با توجه به اشتیاق هموطنان عزیز به دیدن 
بازی های جام جهانی فوتبال، کالهب��رداران از طریق درج 
آگهی های فریبنده برخی از آژانس های مسافرتی و تورهای 
 گردش��گری جعلی و غیر واقعی در تارنماه��ای اینترنتی، 
شبکه های اجتماعی و تبلیغاتی، کاربران را فریب می دهند.

وی گفت: این آژانس ها به بهانه های مختلف مثل تهیه بلیت 
مس��ابقات جام جهانی تاکنون مبالغ هنگفتی از هموطنان 

کالهبرداری کرده اند؛ البته در این بین نباید از حسن اعتماد 
بیش از حد مردم به سادگی گذشت، چرا که برخی از شهروندان 
با مشاهده آگهی های مختلف و اغوا کننده در این زمینه و بدون 
تحقیق و بررسی های الزم در مورد شرکت یا فرد منتشر کننده 

آگهی، اقدام به همکاری و ثبت نام می کنند.
این مقام مسؤول خاطرنش��ان کرد: طبق آمارهای اخذ شده 
 از آزمایشگاه »کسپر اس��کی« به طور متوسط روزانه ۵0 الی

  60 سایت مشکوک به فیشینگ در حوزه جام جهانی کشف 
می شود که بیشتر برای به س��رقت بردن اطالعات خصوصی 

کاربران )نام کاربری- رمز 
عبور- اطالع��ات بانکی( 
طراحی شده اس��ت؛ آنها 
ب��ا تغیی��ر بس��یار جزیی 
در آدرس س��ایت م��ورد 
نظ��ر، س��عی بر س��رقت 
اطالع��ات مه��م کاربران 
دارن��د که تش��خیص آن 
 از س��وی آنها به س��ادگی
 ام��کان پذی��ر نیس��ت.

س��رهنگ نیک نفس در 
ادام��ه توصیه های��ی را به 
ش��رح ذیل به هموطنان 

عزیز ارایه داد:
- مراقب ایمیل های اسپم 
ب��ا موضوعات ج��ذاب در 
مورد جام جهانی باش��ید.

مجرمان اینترنتی ب��ا خبرهای غیر واقعی قص��د دارند توجه 
کاربران را ب��ه آن جلب کرده تا بتوانند اعم��ال مجرمانه خود 

را انجام دهند.
- فریب نرم افزارهای تبلیغاتی مبنی بر پخش زنده مسابقات 
 جام جهان��ی را نخورید، ای��ن گونه س��ایت ها ام��کان دارد 

نرم افزارها را به بدافزار آلوده کرده باشند.
- هرگونه اطالع رس��انی در این زمینه از طریق منابع رسمی 

مسابقات و فدراسیون جهانی فوتبال صورت می پذیرد.
- مسافران و گردشگران عزیز برای اطمینان خاطر از عملکرد 
این ش��رکت ه��ا و موسس��ات از اداره کل نظ��ارت و ارزیابی 
گردش��گری، معاونت گردش��گری میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری اطالعات الزم را دریافت نمایند.
- هموطنان بهتر اس��ت از س��ایت های دارای نم��اد اعتماد 
الکترونی��ک)E-namad( معتبر اس��تفاده کنند. اطالعات 
 تکمیل��ی مربوط ب��ه ای��ن نم��اد را م��ی توانید در س��ایت

www.enamad.ir ببینید؛ این نماد نشانه ای است که مرکز 
توسعه تجارت الکترونیک وابس��ته به وزارت صنعت، معدن و 
تجارت الکترونیک جهت راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی 

به فروشگاه های الکترونیکی می دهد.

هشدار پلیس فتا به دوستداران فوتبال:

گول سایت های شرط بندی را نخورید

مجرمان ابتدا اقدام 
 به پرداخت 

جایزه های کوچک 
با مبالغ کم و سپس 

 کاربران را به
 سرمایه گذاری 

 بیشتر ترغیب
 می کنند

یادداشت

آکواریوم بزرگ پارك ناژوان
 احداث مي شود

  مدیرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ایمني شهرداري اصفهان گفت: 
دستورالعمل هاي ایمني آتش نشاني اصفهان به مجریان پروژه احداث 

آکواریوم در منطقه ناژوان ابالغ شده است.
به نقل از روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ایمني شهرداري 
اصفهان، بهزاد بزرگزاد با اعالم این مطلب اظهار داشت: در طي جلسات 
متعدد کارشناسان حوزه مهندس��ي حریق با مجریان این طرح بزرگ، 

دستورالعمل هاي ایمني ابالغ شده است. 
وي گفت: شرکت مجري پس از دریافت دس��تورالعمل ها و مطالعه آن، 
اعالم کرده است که تمامي موارد بسیار دقیق، کارشناسانه و مفید است و 
قطعا با نظارت سازمان آتش نشاني در طول اجراي پروژه انجام خواهد شد. 
مدیرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ایمني شهرداري اصفهان عنوان 
کرد: طرح هاي ارایه شده منجر به ایمني سازه و افزایش سطح مقاومت 
بنا در برابر خطرات و حریق خواهد شد و در صورت اجراي کلیه مباحث 
ارایه شده به این شرکت خصوصي، ایمني طرح از نظر سازمان آتش نشاني 
اصفهان تایید شده خواهد بود. گفتني است در این جلسات مشاوران طرح 

و نماینده فني مجري از کشورهاي خارجي نیز حضور داشتند. 

تیرماه؛ زمان نتایج آزمون ورودی 
مدارس استعدادهای درخشان

رییس اداره س��نجش اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره 
به این که تعداد 2۳ هزار دانش آموز اصفهانی در آزمون ورودي مدارس 
استعدادهای درخشان )تیزهوشان(استان با یکدیگر به رقابت پرداختند، 
گفت: نتایج این آزمون، هفته اول تیرماه اعالم می شود. محسن کمالی ابراز 
داشت: آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان )تیزهوشان( استان 
اصفهان برای سال تحصیلی ۹4- ۹۳ در روزهای ۱۸ و ۱۹ اردیبهشت سال 
جاری برگزار شد.وی افزود: تعداد 2۳ هزار دانش آموز اصفهانی در آزمون 
ورودي مدارس استعدادهای درخشان )تیزهوشان( با یکدیگر به رقابت 
پرداختند. رییس اداره سنجش اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
با اشاره به این که ظرفیت پذیرش برای دانش آموزان ورودی پایه هفتم 
دوره اول متوسطه یک هزار و ۱۱4 نفر و ظرفیت پذیرش برای دانش آموزان 
ورودی پایه اول دبیرستان دوره دوم متوسطه 2۹6 نفر است، گفت: نتایج 

این آزمون، هفته اول تیرماه اعالم می شود.

 دستیابی به فناوری ایجاد پوشش
 ۱۰ الیه با ساختار نانو

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از ایجاد پوشش ۱0 الیه تشکیل 
ش��ده از الیه های کریس��تالیTiN و TiCN و الیه های نانوکامپوزیت 
TiAlCrSiN وTiAlCrSiCN توسط ش��رکت دانش بنیان سطح 

سوین پالسمای این شهرک خبر داد.
مهدی کشمیری با بیان این که پوش��ش مذکور در نخستین مرحله در 
مقیاس آزمایش��گاهی در مهر ماه ۹2 ایجاد شد، اظهار کرد: پس از انجام 
آزمون های مختلف و بررسی خواص مکانیکی و تریبولوژیکی پوشش و 
مطابقت آن با نمونه های اروپایی ایجاد شده توسط شرکت های سوییسی 
چ��ون platit و  oerlicon balzersو اطمین��ان از کیفیت مطلوب و 
ساختار پوش��ش، از آذرماه ۹2 در مقیاس صنعتی ارایه شده است. وی با 
بیان این که پوشش مذکور از سال 200۵ میالدی در اروپا به عنوان یک 
ترکیب برجس��ته با خواص مکانیکی و تریبولوژیکی ایده ال ایجاد و ارایه 
شده، افزود: این پوشش در کنترل سایش قطعات صنعتی اعم از انواع ابزار 
برشی، انواع قالب های گرم کار و سرد کار و دیگر قطعات صنعتی که تحت 

سایش شدید قرار دارند، کاربرد وسیعی دارد.

کاهش 4۰ درصدی ترافیک 
محدوده میدان امام 

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان گفت: حدود 40 درصد 
از ترافیک محدوده میدان امام  با بسته ش��دن میدان و عدم تردد خودرو 
کاهش یافته است. حسین غالمی در پاسخ به این س��وال که منع تردد 
خودرو در میدان امام)ره( چه تاثیراتی در ترافیک هس��ته مرکزی شهر 
داشته است، اظهار کرد: پیش از منع تردد خودروها و اتوبوس به میدان 
امام)ره( ترافیک سنگینی در محدوده خیابان سپاه و نیز چهار راه حکیم، 
خیابان استانداری و خیابان حافظ و نیز چهارراه شکرشکن ایجاد می شد 
که سبب کندی عبور و مرور در محدوده های نام برده شده بود. وی افزود: 
از زمانی که ممنوعیت تردد خودرو در محدوده میدان امام )ره( انجام شده 
است، عالوه بر کاهش ترافیک در سطح اعالم شده، شهروندان با آرامش و 
بدون سر و صدا و با امنیت بیشتری در میدان تردد می کنند. رییس پلیس 
راهنمایی و رانندگی اس��تان اصفهان با تاکید به این نکته که بسیاری از 
مزاحمت ها و و س��رقت ها کاهش پیدا کرده اس��ت، تصریح کرد: حضور 
مردم در میدان امام)ره( به عنوان یک مکان تفریحی بیش��تر شده است.

وی ادامه داد: حدود 40 درصد از ترافیک محدوده میدان امام )ره( با بسته 
شدن میدان و عدم تردد خودرو کاهش یافته است. غالمی همچنین به 
نظرسنجی شهرداری اصفهان در مورد ممنوعیت تردد خودرو در میدان 
امام )ره( اشاره و گفت: ۸۵ درصد شهروندان و کسبه اطراف میدان امام)ره( 

در نظرسنجی های شهرداری اعالم رضایت از ممنوعیت تردد داشته اند.
وی در پاسخ به این س��وال که برای تردد س��المندان به میدان امام )ره( 
چه فکری شده اس��ت، بیان کرد: اکنون تعدادی ویلچر در ایستگاه های 
دوچرخه در میدان امام)ره( برای استفاده سالمندان مستقر شده است.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان اضافه کرد: همچنین دو 
دستگاه خودروی برقی برای تردد افراد مسن در میدان امام )ره( مستقر 

شده است.

 درمان جدید بیماران مبتال 
به فلج صورت

رییس جامعه جراحان مغز جهان گفت: با استفاده از پیوند اعصاب صورت 
به بخش مرکزی زبان، موفق به درمان موثر برای مشکل فلج صورت شده ام.

پروفسور مجید سمیعی در حاشیه برگزاری ششمین کنگره بین المللی 
جراحی مغز و اعصاب در بیمارستان میالد تهران، در پاسخ به پرسش یافتن 
راه درمان جدیدی برای درمان فلج صورت گفت: اعصاب از داخل مغز تا 
ماهیچه های صورت راه دارد و هر قسمت از آن می تواند صدمه ببیند و البته 
مقداری مرتبط به چشم و گوش میانی و حلق و بینی است و بخشی متعلق 
به جراح پالستیک اس��ت، بنابراین جراحی نداریم که به هر سه قسمت 
تسلط داشته باشد. وی افزود: خودم دوره جراحی پالستیک را گذراندم و 
سالیان دراز روی قسمتی که عصب از استخوان حلزونی رد می شود کار 

کردم، بنابراین به هر سه قسمت تسلط کامل دارم.

اخبار کوتاه

سرخط
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فرماندار اصفهان:

متخلفان تخلیه نخاله های ساختمانی 
مجازات می شوند

وزیر بهداش��ت از اه��دای مکمل ه��ای رایگان به م��ادران از 
ماه آینده در روس��تاهای کشور برای نخس��تین بار خبر داد.

سیدحسن هاشمی دیروز در مراسم روز جهانی اهداکنندگان 
خون اظهار داش��ت: بنده برای اهدای خ��ون و دریافت کارت 
اهدای خون در این مراس��م حضور یافتم و امروز روزی است 
که در سال گذشته حماسه سیاس��ی در کشور رخ داد که این 
اتفاق میمون می تواند عزت و س��ربلندی ایران و اتحاد بیشتر 

هموطنانمان را برای رمز جاودانگی انقالب در بر داشته باشد. 
وی ادامه داد: وضعیت ایران در اهدای خون افتخارآمیز است 
و ب��ا دو میلیون و ۱00 ه��زار اهدای خ��ون در جایگاهی قرار 
گرفته ایم که ۵0 درص��د اهدای خون کش��ورمان داوطلبانه 
صورت می پذیرد و به جرأت می توان گفت که یکی از پاک ترین 
خون های دنیا از مسیر سازمان انتقال خون ایران تهیه می شود. 
وزیر بهداشت تصریح کرد: بنده به نوبه خودم از تمام فعاالن در 
انتقال خون که برای در اختیار قرار دادن خون برای نیازمندان 
خون تالش می کنند، تش��کر می کنم. بر این اساس امیدوارم 
عالوه بر تامین خ��ون پاک در ایران بتوانی��م در این دولت در 
تامین و تهیه فرآورده های خونی، وابستگی ها را کاهش دهیم 
و بتوانیم در تامین فرآورده های خونی در دولت آقای روحانی 

به خودکفایی برسیم.
هاشمی در ادامه با اشاره به آمار اهدای خون توسط هموطنان 
ایرانی عنوان کرد: بنده تصور نمی کنم اهدای خون زنان ایرانی 
پایین باشد، زیرا همه ما زمانی که به دنیا آمدیم، خون مادران 
خود را مکیده ایم. بنابراین بنده یک خبر خوش در این راستا 
دارم و آن این است که پس از سال ها ان شاءاهلل از ماه آینده در 
تمام روستاها و مراکز بهداش��تی مکمل هایی برای خانم های 

باردار به صورت رایگان به آنان اهدا می شود.

فرماندار اصفهان گفت: متخلفان تخلیه نخاله های ساختمانی در حاشیه جاده ها مجازات 
می شوند.

فضل اهلل کفیل در جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان اصفهان که به منظور بررسی 
مدیریت تخلیه نخاله های ساختمانی و جمع آوری آن و همچنین پسماندهای صنعتی 
در شهرک های صنعتی برگزار ش��د، با ابراز نارضایتی از تخلیه نخاله های ساختمانی در 
حاشیه جاده ها و راه های ارتباطی و تهدید بهداش��ت عمومی، اظهار داشت: فرمانداری 
خواستار تشکیل کمیته بازرس��ی و نظارت با حضور دستگاه های مرتبط جهت جانمایی 
مکان های مناسب برای تخلیه نخاله های س��اختمانی و همچنین جلوگیری و برخورد با 

متخلفین در این حوزه است. 
وی با اشاره به اهمیت حفظ عرصه های منابع طبیعی، محیط زیست، توجه به بهداشت 
عمومی و جلوگیری از تخلیه نخاله در حاشیه جاده ها به ویژه در ورودی های شهر اصفهان، 
خاطرنشان کرد: اطالع رسانی و آموزش به همراه نظارت مستمر می تواند راهکاری مناسب 

برای زیباسازی محیط زیست، حفظ آن و سالمت منطقه باشد. 
فرماندار اصفهان بیان داش��ت: باید بدون هیچ مالحظه ای با متخلفان و تخلیه کنندگان 
نخاله برخورد قانونی شود و شهرداری ها و دهیاری ها نیز موظفند ضمن جانمایی مناسب 
و با در نظر گرفتن مسایل بهداشتی، نسبت به اطالع رسانی از محل تخلیه نخاله ها اقدام 

کنند. 
وی، خواستار مدیریت مطلوب پسماند واحدها و شهرک های صنعتی بر لزوم راه اندازی 

تصفیه خانه و امکانات موردنیاز برای دفع بهداشتی واصولی پسماندها شد.

 

مدیرکل درمان و حمایت هاي اجتماعي ستاد مبارزه با مواد مخدر 
از اختصاص 400 میلیون تومان اعتبار از سوي ستاد به بهزیستي 
 ب��راي »مدیریت م��ورد« بیماران پاک ش��ده از مراک��ز درمان و

 ترخیص شدگان از مراکز نگهداري درمان و کاهش آسیب خبر 
داد و گفت: این هزینه براي ۱0 هزار نفر و هر نفر در دوره سه ماهه 
درنظر گرفته شده است. دکتر فرید براتي یکي از مشکالت اصلي 
در خدمات درماني معتادان را عدم پیگیري ها و نبود مدیریت پس 

از درمان و س��م زدایي اولیه خواند و گفت: متاسفانه فعالیت هاي 
رواني و اجتماعي براي بسیاري از افرادي که براي درمان مراجعه 
می کنند یا توسط ناجا به مرکز نگهداري درمان و کاهش آسیب 
مرکز ماده ۱6 قانون مبارزه با مواد مخدر هدایت مي شوند، پس از 

درمان اولیه و دریافت خدمات، صورت نمي گیرد.
مدی��رکل درمان و حمایت هاي اجتماعي س��تاد اظهار داش��ت: 
به منظور ساماندهي وضعیت افراد درمان شده از مراکز ماده ۱6، 
مقرر شده تا »مدیریت مورد« این افراد، پس از خروج از مراکز از 
طریق بخش مردم نهاد، موسس��ات داراي تجربه و کلینیک ها و 
مراکز مددکاري اجتماعي صورت بگیرد، با این توضیح که مددکار 
مرکز، هماهنگي الزم را با مددکاران و کساني که مدیریت فرد را در 
بیرون مرکز بر عهده می گیرند، به عمل آورده و سپس فرد مذکور 
به کلینیک و موسس��ه مربوطه معرفي  ش��ود. وي با بیان این که 
هزینه در نظر گرفته شده براي هر فرد در هر سه ماه، 4۵ تا ۵0 هزار 
تومان است، گفت: این اقدام در درجه اول با اولویت افراد ترخیص 
ش��ده از مراکز ماده ۱6 و در تعدادي از اس��تان ها اجرا شده و در 
 صورت تخصیص اعتبار درگیري در این باره به دیگراستان ها تعلق 
می گیرد. همچنین در مراحل بعدي در نظر داریم سایر معتادان 
درمان ش��ده نیز در این طرح قرار گیرند و موضوع صرفا به افراد 

درمان شده در مراکز ماده ۱6 محدود و منحصر نباشد.

وزیر بهداشت: 

مکمل های رایگان در اختیار مادران باردار قرار می گیرد
مدیرکل درمان و حمایت هاي اجتماعي ستاد مبارزه با مواد مخدر:

اعتبار 5۰ هزار تومانی برای نگهداری معتادان ترخیص شده 

یادداشتیادداشت
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برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
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اداره کل حمل و نقل و پایانه های  استان اصفهان 

  آگهی مناقصه عمومی 
شماره 93/21/2

اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان 

نوبت  اول 

م الف 5813

نام سازمان مناقصه گزار : اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان 

موضوع مناقصه : خرید 48 عدد کانکس جهت پایانه بار امیر کبیر واقع در اصفهان ، خیابان امام خمینی ، خیابان پرتو 

) تحویل در محل طبق چیدمان خریدار ( 

مهلت و محل دریافت اس�ناد : تا مورخ 93/4/1 ، بلوار میرزا کوچک خان ، اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان 

اصفهان ، طبقه سوم ، واحد فنی ، دبیر خانه کمیسیون مناقصات 

مهلت و محل تحویل پیشنهادها : تا ساعت 14 مورخ 93/4/12 - دبیر خانه کمیسیون مناقصات 

بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 صبح مورخ 93/4/14 ، اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان 

http://iets.mpgrv.ir برا ی کسب اطالعات بیشتر رجوع کنید به سایت



اخبار کوتاهيادداشت

 کشف يك رشته انشعاب آب 
غير مجاز در قلعه سفيد گلدشت

مديرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان گفت: يك رشته 
 انش��عاب آب غير مجاز در قلعه س��فيد گلدش��ت واقع در شهرستان

 نجف آباد کشف شد. هاشم امينی با اشاره به اين مطلب، اظهار داشت: 
با توجه به زير سازي کوچه دماوند قلعه سفيد شهر گلدشت و تخلف 
يكي از مشترکان در اقدام به وصل انش��عاب غير مجاز، اکيپ حوادث 
امور بهره برداري آبفاي شهر گلدش��ت با حضور در محل و شناسايي 
 يك رش��ته انش��عاب غير مجاز با قطر ۱/۲ اينچ، نس��بت ب��ه قطع و 
جمع آوري آن اقدام کردن��د.وی ادامه داد: اين اقدام مش��ترک برای 
رس��يدگي طبق مقررات ش��رکت مش��ترک به واحده��ای ذی ربط 
معرفي ش��د. مديرعام��ل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان از 
نصب بيش از ۱۴۰ انش��عاب فاضالب در بخش��ي از ش��هر نجف آباد 
س��خن گفت و تصريح کرد: اين انش��عاب فاض��الب از  اوايل خرداد 
م��اه وارد تصفي��ه خانه و ب��ا پر ش��دن حوضچ��ه دانه گي��ر مراحل 
 نهاي��ی بهره ب��رداری از اي��ن تصفيه خانه آغاز ش��د. وی ب��ه نصب و

 راه ان��دازي تابلوه��اي ب��رق الگ��ون ه��اي هوادهي تصفي��ه خانه 
 فاضالب نجف آباد اش��اره کرد و گف��ت:  اين تابلوها ب��رق را از طريق

 ۹ دستگاه موتور kw ۱۵ در هر الگون به توربين ها منتقل می کند و 
با حرکت آنها هواي مورد نياز باکتري ها در هر الگون تامين مي شود. 

 تجهيز ۱۰ روستای فالورجان
 به اينترنت پرسرعت

۱۰ روس��تای شهرس��تان فالورجان در غرب اصفهان به پورت های 
اينترنت پرسرعت )ADSL( مجهز شدند.در هر يك از اين روستاها 
۶۴ پورت اينترنت پرسرعت برای استفاده مردم ايجاد و راه اندازی شده 
است.  اين روستاها شامل قلعه مير، اسفهران، بندارت، دشتلو، کاويان، 
مهرنجان، سياه افشار، دستناء، رارا و دارگان است. تجهيز اين روستاها 
در راس��تای برنامه ريزی ها و اهداف شرکت مخابرات استان اصفهان 
مبنی بر توسعه پورت های اينترنت پرسرعت صورت گرفت. بر اساس 
گزارش عملكرد شرکت مخابرات فالورجان، تا پايان سال ۹۲ نيز ۴۴ 

روستا در اين شهرستان به اينترنت پرسرعت مجهز شده بود.

ارايه تسهيالت ويژه برای آبياری 
قطره ای باغات گلپايگان

مدير جه��اد کش��اورزی گلپايگان گفت: امس��ال برای ه��ر هكتار از 
باغات با آبياری قط��ره ای کمك بالعوض و وام بانك��ی در نظر گرفته 
ش��ده که ارايه اين تس��هيالت به صورت ش��ناور اس��ت و کشاورزان 
بايد هرچه س��ريع تر برای دريافت تس��هيالت اقدام کنند.حيدرعلی 
گل محمدی در نشس��ت خبری با اصحاب رس��انه شهرستان اظهار 
ک��رد: به مناس��بت هفت��ه جه��اد کش��اورزی، 7 پروژه کش��اورزی 
 ب��ا اعتب��اری بالغ ب��ر ۴ ميليارد ري��ال در شهرس��تان گلپاي��گان به

 بهره برداری می رسد.وی افزود: از مجموع ۴ ميليارد ريال حدود يك 
و نيم ميليارد از طريق وام بانكی و تس��هيالت کشاورزی و حدود۲/۵ 
ميليارد آن از طريق آورده های شخصی مجريان پروژه ها هزينه شده 
است.مدير جهاد کش��اورزی گلپايگان گفت: بازس��ازی و راه اندازی 
کارخانه لبنيات ب��ا ظرفيت ۵۰ ت��ن، احداث گلخان��ه گل و گياهان 
زينتی، احداث اس��تخر ذخيره آب ۵۰ هزار متر مكعبی ، استخر 3۵ 
هزار مترمكعبی، پرواربندی گوساله، احداث باغ ۵ هكتاری و استخر 

دو منظوره ذخيره و پرورش آبزيان، از جمله پروژهای مذکور است.

قيمت سکه طرح جديد در اصفهان 
9 ميليون و 655 هزار ريال شد

 سكه تمام بهار آزادی طرح جديد روز ديروز در بازار طالی اصفهان به 
قيمت ۹ ميليون و ۶۵۵ هزار ريال معامله شد.

در ب��ازار ط��الی اصفه��ان، س��كه تم��ام به��ار آزادی ط��رح قديم 
۹ ميلي��ون و ۶۰۰ هزار ري��ال، نيم س��كه بهار آزادی چه��ار ميليون 
و 8۵۰ ه��زار ريال، ربع س��كه دو ميلي��ون و 8۵۰ هزار ريال و س��كه 
يك گرمی به قيمت ي��ك ميلي��ون و 8۵۰ هزار ريال فروخته ش��د. 
هر گرم طالی ۱8 عي��ار در بازار مرک��زی طال و جواه��رات اصفهان 
 به قيم��ت ۹۵۹ ه��زار و ۱۹۰ ريال و ه��ر مثقال آن چه��ار ميليون و
  ۱۵۵ ه��زار ري��ال ب��ه خري��داران عرض��ه ش��د. در ب��ازار
  غي��ر رس��می مب��ادالت ارز در اصفه��ان، دالر آمري��كا در براب��ر
  3۲ ه��زار و 3۵۰ ريال، ي��ورو ۴۵ ه��زار و ۲۰۰ ري��ال، پوند انگليس
  ۵۴ ه��زار ري��ال و دره��م ام��ارات هش��ت ه��زار و 8۵۰ ري��ال

 مبادله شد.
از اواخر هفته گذشته قيمت انواع س��كه در بازار اصفهان از ۲۰ هزار تا 

۱۲۵هزار ريال افزايش داشته است. 

روزانه 2۰ ميليون ليتر سوخت 
قاچاق می شود  

 رييس س��تاد مرکزی مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز گفت: ميزان قاچاق 
سوخت از کشور روزانه ۲۰ ميليون ليتر و ضرر ناشی از آن ساالنه ۲/7 
ميليارد دالر است. حبيب اهلل حقيقی در نشست مشترک با نمايندگان 
عضو فراکسيون مناطق مرزی مجلس شورای اسالمی، وجود ديدگاه 
مشترک بين نمايندگان مجلس و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز نسبت به معضل قاچاق را در تحقق حل اين معضل موثر دانست و 
افزود: ستاد به دنبال تعامل با اعضای فراکسيون مناطق مرزی مجلس 
شورای اسالمی برای حل مشكالت مرزنش��ينان است. وی ادامه داد: 
امروزه اکثر کشورهای دنيا که در آن قاچاق صورت می گيرد، يا کشور 
مبداء هس��تند و يا مقصد، اما در حال حاضر ايران هم کشور مبداء به 
حساب آمده و هم مقصد، که اين مورد آسيب های زيادی را وارد کرده 
است. رييس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، به تاکيدات رهبر 
معظم انقالب بر توليد داخلی و تقويت مسايل اقتصادی نيز اشاره کرد و 
اظهار داشت: اگر می خواهيم به فرمايشات رهبری جامه عمل بپوشانيم 
بايد از پديده قاچاق جلوگيری و شرايطی فراهم کنيم تا توليد داخلی 
رونق بگيرد. وی قاچاق را از اصلی ترين موانع توسعه اقتصادی کشور 
عنوان کرد و گفت: بايد به طور جدی به اين موانع پرداخته ش��ود چرا 
که قاچاق جزو مواردی است که اثرات آن در بخش های مختلف نمود 
پيدا می کند و تاثير آن را عالوه بر اقتصاد کشور می توان در حوزه های 
بهداشت، سالمت، فرهنگ و حتی امنيتی مشاهده کرد. حقيقی با بيان 
اين که قسمت قابل توجهی از قاچاق، زائيده فرآيندهای رسمی است، 
تصريح کرد: بيش از 7۰ درصد مس��ايل قاچاق ناش��ی از فرآيندهای 
رسمی اقتصاد کشور است و کشور ما در سال گذشته رتبه ۱۴3 جهان 

را در تجارت فرامرزی به خود اختصاص داده است.

4
پلمپ 4 واحد تولید آجر غیر استاندارد در اصفهان

۴ واحد توليد آجر غير استاندارد در اصفهان توس��ط اداره کل استاندارد استان پلمپ شد. به دنبال صدور اخطار و 
اطالع رسانی های قبلی مبنی بر لزوم اخذ پروانه کاربرد عالمت استاندارد و ارتقای کيفيت محصوالت توليدی به اين 
واحدهای توليد کننده آجر، به دليل عدم توجه به تذکرات و رعايت الزامات توليد و دريافت نشان استاندارد، پس از 

تشكيل پرونده قضايی برای رسيدگی های قانونی به محاکم ذی ربط معرفی شدند.
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مديرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی اس��تان اصفهان گفت: 
درراس��تای حمايت از فعاليت های علمی کارهای دانش بنيان و 

دانش محور را در اولويت کار خود قرار داده ايم.
سعادت بهرامی با اش��اره به اقدامات شرکت شهرک های صنعتی 
اس��تان اصفهان در راس��تای حمايت از فعاليت های علمی اظهار 
کرد: فعاليت های دانش بنيان و دانش محور را در اولويت کار خود 
قرار داده ايم. وی ادامه داد: ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان 
اصفهان حمايت همه جانبه خود را از فعاليت های علمی و پژوهشی 

اعالم می کند و هر کمكی که بتوان��د در اين زمينه انجام می دهد. 
مديرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان تاکيد کرد: 
در همين راس��تا و با توجه به تاکيدات مكرر مقام معظم رهبری 
مبنی بر گسترش علم و فعاليت های پژوهشی، شرکت شهرک های 
صنعتی استان اصفهان به حمايت از چهار پايان نامه دانشجويی در 

مقطع کارشناسی ارشد اقدام کرده است. 
وی يادآور شد: آسيب شناسی بنگاه های کوچك و زود بازده، بررسی 
تاثير فناوری اطالعات و ارتباطات بر به��ره وری کارکنان صنايع 
نساجی، مقايسه خواص فشار پذيری فرش های ماشينی با نخ خام 
توليد شده سيستم ريسندگی س��اير و با سيستم رينگ متداول 
 و تاثير ش��هرک صنعتی جی بر محتوای فلزات سنگين آب های 
زير زمينی منطقه با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايی چهار 
پايان نامه ای هس��تند که مورد حمايت شرکت ش��هرک ها قرار 
گرفته اند. رييس هيات مديره شرکت شهرک هاي صنعتي استان 
اصفهان با بيان اين که هم در زمينه های مالی و هم در زمينه های 
تحقيقاتی از اين پايان نامه ها حمايت کرده ايم، عنوان کرد: سعی 
شده تمامی امكانات تحقيقاتی و پژوهشی برای دانشجويان فراهم 

باشد تا با کم ترين مشكل، کارهای علمی خود را انجام دهند .

اس��تاندار اصفهان گفت: با توجه به تاکيدات مقام معظم رهبری، 
مبارزه جدی با قاچاق کاال و ارز در اصفهان در دستور کار قرار گرفته 
و با تقويت ايستگاه های ايست و بازرسی استان بايد به سرعت انجام 
شود.رسول زرگرپور در جلسه کميسيون برنامه ريزی، هماهنگی 
و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان اصفهان، که با محوريت 
قاچاق فراورده های نفتی و نبود آزمايشگاه مورد تاييد استاندارد و 
س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز برای فراورده های نفتی در استان 
اصفهان برگزار ش��د، اظهار کرد: امكانات و تجهي��زات الزم برای 

جلوگيری از قاچاق فراورده های نفتی بايد فراهم شود.

وی بيان کرد: موارد مربوط به قاچاق کاال و ارز به عنايت به تاکيدات 
مقام معظم رهبری، تكليف مضاعفی را برای ما ايجاد کرده و اين 
وظيفه مضاعف بايد با جديت و برنامه ريزی درس��ت، انجام شود.

استاندار اصفهان درباره اهميت افزايش اعتبارات به منظور تجهيز 
آزمايشگاه های مورد تاييد استاندارد و ستاد مبارزه با قاچاق برای 
فراورده های نفتی در استان تاکيد کرد و تصريح کرد: اقدامات انجام 
گرفته از سوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تمليكی استان به 
منظور فراهم کردن بستر الزم برای تحويل کاالی مكشوفه به ظن 
قاچاق در راستای اجرای ماده ی ۵3 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
بايد مورد توجه قرار گيرد. وی با اشاره به بازديدهای به عمل آمده از 
گلوگاه های ايست و بارزرسی استان گفت: راهكارهای تقويت اين 
اماکن بايد مدنظر قرار گيرد و اين ايستگاه ها در شأن استان اصفهان 
نبوده و بايد تجهيز و تقويت ش��وند. زرگرپور با اشاره به نرخ باالی 
بيكاری در استان اصفهان گفت: با توجه به صنعتی بودن استان، در 
زمان ايجاد بحران نرخ بيكاری افزايش می يابد. وی بيكاری را يكی 
از عوامل ايجاد ناهنجاری ها و فساد در جامعه عنوان کرد و افزود: 
مديران بايد با برگزاری جلسات مستمر در راستای برطرف کردن 

اين مهم تالش و موارد آن را با قوت پيگيری کنند.

استاندار اصفهان عنوان کرد

جلوگيری از قاچاق فراورده های نفتی فراهم شود
مدير عامل شرکت شهرک های صنعتی استان: 

حمايت از فعاليت های علمی در شهرک های صنعتی 

 صدور سندهای 
تك برگی در استان 

 ذخيره سازی بيش
 از ۱۰۰ هزار تن مرغ 

مديرکل دفتر طيور وزارت جهاد کشاورزی از ذخيره سازی بيش از ۱۰۰ هزار 
تن گوشت مرغ و يك ميليون تن نهاده طيور در شرکت پشتيبانی امور دام خبر 
داد و گفت: هر ايرانی ساالنه بيش از 3۵ کيلوگرم گوشت مرغ مصرف می کند.

رضا ترکاشوند اظهار کرد: در ماه مبارک رمضان مردم بيش از تخم مرغ و گوشت 
قرمز، به مصرف گوشت مرغ تمايل دارند و طی اين ماه مصرف گوشت مرغ در 
کشور به ميزان قابل توجهی افزايش می يابد. وی افزود: برای تامين مرغ مصرفی 
 مردم در ماه رمضان هيچ مش��كلی وجود ندارد، چراکه درحال حاضر بيش از

 ۱۰۰ هزار تن گوشت مرغ در س��ردخانه های شرکت های پشتيبانی امور دام 
ذخيره داريم. ترکاش��وند خاطرنش��ان کرد: در طرح ضيافت پيش بينی شده 
بخشی از اين ذخاير در نمايشگاه های طرح ضيافت با قيمتی مناسب به مردم 
عرضه شود. وی ادامه داد: توليد معمولی و روزانه گوشت مرغ در کشور نيز در 

وضعيت مناسبی قرار دارد.

مديرکل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان گفت: اسناد تك برگی در اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان اصفهان کمتر از ۲۰ روز صادر می شود. علی بهبهانی 
اظهار داشت: در سال ۱3۹۰ به طور متوسط 8۰ هزار سند در اصفهان و طی 
سال های ۹۱ تا ۹۲ نيز به طور متوسط هر سال ۱۹۴ هزار سند صادر شده است. 
وی ادامه داد: طی سال های گذشته ارباب رجوع بايد برای صدور سند، تقاضای 
خود را به اداره ثبت تحويل می داد و در اين راستا مجبور بود تا چندين مرتبه 
به اين اداره مراجعه کند تا سندی برای وی صادر شود که در اين ميان نيز مبالغ 

زيادی بابت اياب و ذهاب  هزينه می شد.
مديرکل ثبت اسناد و امالک اس��تان اصفهان تصريح کرد: در حال حاضر فرد 
هنگام انجام هرگونه نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی، پس از تكميل تقاضای 
پستی و پرداخت هزينه آن، سند را به صورت پستی دريافت می کند و نيازی 

به مراجعه متقاضی به اداره ثبت نيست.

معاون وزير راه و شهرس��ازی به اس��تفاده از روسازی بتنی در 
آزادراه اصفهان - ش��يراز خبر داد و گفت: اين آزادراه به عنوان 
حلقه ارتباطی بين ۶ استان مرکز، جنوب و جنوب غرب کشور 
است که با بهره برداری از آن، ش��اهد کاهش ۱3۴ کيلومتری 
مسير بين ايزدخواست تا شيراز و کاهش ۱۰۰ دقيقه ای زمان 

سفر خواهيم بود.
 علی نورزاد در بازديد از پروژه آزادراه اصفهان-ش��يراز با بيان 
اين که با توجه به گرانی قيم��ت قير و کمبود منابع مالی، برای 
اولين بار در يك پروژه آزادراهی در کش��ور از روس��ازی بتنی 
اس��تفاده می ش��ود، گفت: با توجه به اهميت اجرايی ش��دن 
سياس��ت های ابالغ��ی اقتص��اد مقاومتی و برخ��ورداری اين 
آزادراه از ش��اخص های مطاب��ق با اين اهداف، اج��را و احداث 

 آن در دستور کار و الويت شرکت س��اخت و توسعه قرار گرفته
 است.

وی افزود: اي��ن آزادراه به عنوان حلقه ارتباطی بين ۶ اس��تان 
مرکز، جنوب و جنوب غرب کشور است که با بهره برداری از آن 
شاهد کاهش ۱3۴ کيلومتری مسير بين ايزدخواست تا شيراز 

و کاهش ۱۰۰ دقيقه ای زمان سفر خواهيم بود.
معاون وزير راه و شهرسازی کاهش آالينده های محيطی معادل 
۵ هزار و 7۵۰ تن در س��ال اول بهره ب��رداری و کاهش مصرف 
سوخت معادل ۱3۶ ميليون ليتر را از ديگر مزايای بهره برداری 
از اين آزادراه عنوان کرد که مطابق با اهداف اقتصاد مقاومتی، 

سبب صرفه جويی در هزينه ها و جلوگيری از هدر رفتن درآمد 
کشور خواهد شد.

مديرعامل شرکت س��اخت و توس��عه ادامه داد: با ساخت اين 
آزادراه، ما شاهد تكميل کريدور شمال-جنوب شبكه آزادراهی 
کشور خواهيم بود که از بندرانزلی آغاز ش��ده و پس از عبور از 
 تهران، اصفهان، شيراز و بندر بوش��هر به عسلويه ختم خواهد

 شد.
نورزاد همچنين به��ره ب��رداری از آزادراه اصفهان-ش��يراز را 
 سبب افزايش ۱7 درصدی سهم اس��تان فارس از آزادراه های

 بهره برداری شده در کل کش��ورعنوان کرد و گفت: اين مسير 

از دامنه های زاگرس عبور خواهد کرد ک��ه همين امر موجب 
افزايش جاذبه های گردش��گری اين آزادراه ب��ا توجه به اقليم 

متفاوت منطقه خواهد شد.
آزادراه اصفهان- شيراز به طول ۲۱۰ کيلومتر در قالب دو قطعه 
در دست اجراس��ت که قطعه اول آن به طول ۱۰۵ کيلومتر از 
ايزدخواست به سده و قطعه دوم به طول ۱۲۰ کيلومتر از سده 
به شيراز در حال انجام است و از ايزدخواست به اصفهان نيز در 

مرحله مطالعاتی قرار دارد. 
در بازدي��د معاون وزير راه و شهرس��ازی از اين پ��روژه، نورزاد 
از پيمانكار خواس��ت تا با توجه به برنامه ارايه ش��ده، با افزايش 
ماش��ين آالت طبق برنامه زمان بندی پيش رود و بر روند کار 

تسريع بخشد.

استفاده از روسازی بتنی در آزادراه اصفهان - شيراز

معاون س��تاد مديريت حمل ونقل سوخت کش��ور با تاکيد بر 
اجرای طرح ضربتی ساماندهی مصرف سوخت از تغيير کالس 
و کاهش س��هميه بنزين ۱۰۰ هزار کارت س��وخت موسسات 
اتومبيل کرايه که در اختيار افراد فاقد صالحيت و غيرفعال در 

اين موسسات بود، خبر داد.
حسين هاش��می با اش��اره به اجرای طرح ضربتی ساماندهی 
مصرف س��وخت در کش��ور، از آغاز هش��ت طرح عملياتی در 
زمينه  مصرف بنزين خبر داد و گفت: س��اماندهی کارت های 
سوخت موتورس��يكلت ها، خودروهای فرس��وده و اسقاطی، 
 آموزش ه��ای رانندگ��ی و موسس��ات اتومبيل کراي��ه انجام 

شده است.
وی در ادامه با بيان اين که طی ش��ش س��ال گذش��ته حدود 
۲۵۰ هزار کارت س��وخت برای موسس��ات اتومبي��ل کرايه با 
سهميه ۲۰۰ الی 3۰۰ ليتر در ماه صادر شده بود، خاطر نشان 
 کرد: براساس گزارش سازمان ها و نهادهای نظارتی بخشی از 
کارت های صادر ش��ده در اختيار افرادی است که هيچ گونه 

فعاليتی در جابه جايی مسافر ندارند.
معاون س��تاد مديري��ت حمل ونقل س��وخت کش��ور خروج 
برخی رانندگان از موسس��ات اتومبيل کرايه و ابطال نش��دن 

کارت  س��وخت آنها را از جمله داليل اين امر عنوان و تصريح 
کرد: دليل ديگر اين اس��ت که در صدور کارت س��وخت برای 
رانندگان موسسات اتومبيل کرايه، دقت الزم صورت نگرفته و 

اعتبار سنجی درستی انجام نشده است.
هاشمی با اشاره به اين که تعدادی از رانندگان کارت های خود 
را به جايگاه های توزيع بنزين می فروشند، گفت: در جلساتی 
که از سال گذشته با نمايندگان سازمان های مختلف و اتحاديه 
موسسات اتومبيل کرايه داشتيم، طرح ساماندهی کارت ها را 
آغاز کرده و آخرين اطالعات مربوط به رانندگان اين موسسات 
را دريافت کرده ايم که تاکن��ون ۱۵۰ هزار رکورد اطالعاتی در 

اختيار ستاد قرار گرفته است.
وی تاکي��د کرد: از ابت��دای هفته ج��اری، ۱۰۰ ه��زار کارت 
س��وخت اضافی که در اختيار افراد فاقد صالحيت و غيرفعال 
 در موسس��ات اتومبي��ل کرايه ق��رار دارد تغيي��ر کالس داده 
می شود و سهميه آنها از ۲۰۰ يا 3۰۰ ليتر به ۶۰ ليتر ، معادل 

سهميه بنزين اتومبيل های شخصی کاهش می يابد.
معاون س��تاد مديريت حمل ونقل سوخت کش��ور در ادامه با 
بيان اين که در پی اجرای اي��ن طرح صرفه جويی قابل توجهی 
در مصرف بنزين صورت می گي��رد، اظهار کرد: طبق برآورد ها 

ميزان مصرف بنزي��ن يارانه ای روزانه 8۰۰ ه��زار ليتر کاهش 
خواهد يافت.

به گفته وی ممكن اس��ت س��هميه کارت س��وخت برخی از 
رانندگان فعال در موسس��ات اتومبيل کرايه در پی اجرای اين 
طرح کاهش يابد که دليل آن عدم ارايه اطالعات آن از س��وی 

اتحاديه ها به ستاد است.
هاشمی تاکيد کرد: اين افراد 
از ابت��دای تيرم��اه دو هفت��ه 
 فرصت دارند ک��ه به نهادهای

 ذی رب��ط و اتحاديه ه��ای 
موسس��ات اتومبي��ل کراي��ه 
مراجع��ه کنن��د و اطالع��ات 
خود را در اختي��ار اتحاديه ها 
قرار دهن��د تا س��هميه آنها از 
 ماه بعد مج��ددا به حالت قبل

 بازگردد.
مديري��ت  س��تاد  مع��اون 
حمل ونقل س��وخت کش��ور 
ب��ا بي��ان اين ک��ه از ابت��دای 
س��هميه بندی بنزي��ن حدود 
۲۴ ه��زار کارت س��وخت 
ان��واع وس��ائط نقلي��ه وجود 

داش��ت، خاطر نش��ان کرد: از هفت ماه گذش��ته ب��ا پااليش 
اطالعات و بررس��ی مصوب��ات برخی از اين کارت ه��ا ابطال و 
 از رده خارج ش��ده اس��ت، زيرا خودروي��ی در ازای آنها وجود 

نداشت.
وی با اش��اره به اين که از دی ماه سال گذش��ته تاکنون حدود 
ش��ش ميليون کارت س��وخت مربوط به انواع وس��ائط نقليه، 
خودروهای فرسوده، موتورسيكلت های فرسوده يا فاقد پالک 
ملی و خودروهای قابل هويت ابطال ش��ده است، گفت: از اين 
محل روزانه ش��ش ميليون ليتر صرفه جويی در مصرف بنزين 

يارانه ای صورت گرفته است.
هاش��می همچني��ن تاکيد ک��رد: طب��ق مصوب��ات موجود 
خودروهايی که در حوزه حمل ونقل عمومی فعاليت می کنند 

بايد بنزين سهميه ای دريافت کنند.
وی گفت: به خودروهای آموزشگاه های رانندگی که متعلق به 
بخش خصوصی است نيز سهميه تعلق می گرفت که با اقدامات 
صورت گرفته، ۲۶ هزار کارت سوخت آموزشگاه های رانندگی 

ساماندهی و ابطال شد.

طرح ضربتی ساماندهی مصرف سوخت در کشور

کارت سوخت خودروهای کرایه غیر فعال  باطل می شود
دادستان اصفهان خبر داد

برخورد با نيروگاه های برق 
برای استفاده نکردن از گاز

دادستان اصفهان با اش��اره به آاليندگی نيروگاه های برق 
اصفهان گفت: هن��وز اقدام قضايی در اي��ن زمينه صورت 
نگرفته، اما اگر گاز برای تمام فصول سال نيروگاه ها تامين 
نشود، با توجه به شكايات نمايندگان مجلس اقدام قضايی 
انج��ام می ش��ود.محمدرضا حبيبی در پنجمين جلس��ه 
کميته حمايت قضايی از س��رمايه گذاری استان اصفهان 
اظهار کرد:.دادس��تان اصفهان خواس��تار بررس��ی حضور 
قضات در کميسيون ها و  هيات های حل اختالف مالياتی 
و بيمه تامين اجتماعی ش��د و بيان کرد: حضور قضات  در 
نتيجه  آرای هيات ها موثر است و بايد عوامل حضور نيافتن 
آنان در اين هيات بررسی ش��ود.وی درباره ضرورت ارجاع 
پرونده های فع��االن اقتصادی به ش��ورای ح��ل اختالف 
ش��عبه ۴7 حقوقی اظهار کرد: اين ش��ورا در س��اختمان 
ش��ماره ۲ اتاق بازرگانی با حضور کارشناسان خبره آماده 
حل اختالف بين فعاالن اقتصادی است.حبيبی خطاب به 
فعاالن اقتصادی هشدار داد که مراقب سوءاستفاده برخی  
از موسسات خدمات مالی با هدف بستانكار کردن ماليات 
بر ارزش افزوده ش��رکت ها از سازمان امور مالياتی  باشند و 
خاطرنشان کرد: پرونده تعدادی از  اين موسسات که سبب 
شدند ماليات به حق دولت وصول نشود، در دست تحقيق 
و اقدام قضايی است. رييس کل دادگستری استان اصفهان 
نيز در اين جلسه اظهار کرد: اتاق بازرگانی  به عنوان پارلمان 
 بخش خصوصی و مجموعه فع��االن اقتصادی می تواند در
 اطالع رسانی عوامل  ورشكستگی نقش موثری داشته باشد.

احمد خسروی وفا به نقش قضات در کميسيون های حل 
اختالف اشاره کرد و گفت: قضات استان  در ۵۵ کميسيون  
و هيات های حل اختالف حضور دارند که از س��ال گذشته 
معرفی قضات توس��ط هيات 3 نفره معاونان دادگس��تری 
صورت می گيرد و توانمندی و تخصص قضات بايد از جمله 
ويژگی آنان باشد. وی خواس��تار تهيه بسته های آموزشی 
برای قضات عضو کميس��يون ها و هيات های حل اختالف 
ش��د و گفت: معاونت آموزشی دادگس��تری  با همكاری 
اتاق بازرگانی و سازمان های مربوطه می توانند بسته های 
آموزشی با هدف به روز شدن اطالعات نمايندگان و قضات 

در هيات های حل اختالف تهيه کنند.
رييس کل دادگس��تری اس��تان گف��ت: قض��ات پس از 
پاي��ان کار اداری روزانه بايد در جلس��ات کميس��يون ها 
که به طور عمده در س��اعت ۱۴:3۰ تش��كيل می ش��ود، 
 حض��ور پيدا کنند که س��اعت مناس��بی ب��رای برگزاری 

جلسه نيست.

طبق مصوبات موجود 
خودروهايی که در 

حوزه حمل ونقل 
عمومی فعاليت 

می کنند، بايد بنزين 
سهميه ای دريافت 

کنند



یادداشت

 کتابخانه اختصاصی کودک شماره ۱ وابسته به س��ازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان اقدام به 
برگزاری کارگاه های تابستانی ویژه کودکان ۳ تا ۱۲ سال نموده است. عالقه مندان می توانند جهت کسب 
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  تابستانی متفاوت برای کودکان در کتابخانه کودک
میراث یادداشت

شناسایی بقایای کوره تولید کاشی 
متعلق به دوره ایلخانان 

سرپرست اداره میراث فرهنگی 
صنایع دس��تی و گردش��گری 
شهرستان آران و بیدگل گفت: 
بقایای کوره تولید کاشی زرین 
فام که متعلق به دوره ایلخانان 
بوده، توسط این اداره در آران و 

بیدگل شناسایی شد.
عب��اس متولی اظهار ک��رد: با 
توجه به بررس��ی های سطحی 
انجام ش��ده این اثر متعلق به 
دوره ایلخانان بوده، اما اعالم نظر نهایی مس��تلزم مطالعات و کاوش های 

دقیق باستان شناسی است.
وی افزود:منطق��ه کویر در قرن ه��ای 7 و 8 هجری قم��ری مرکز تولید 
کاشی های زرین فام بوده و تحقیق در زمینه قدمت این اثر می تواند زوایای 
مبهم تاریخی رادر زمینه خواستگاه ابتدایی این هنر روشن کند. سرپرست 
اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری آران و بیدگل بیان کرد: 
این شهرستان دارای پیشینه تمدنی چند هزار ساله و محوطه های تاریخی 
فراوان از دوره های مختلف است که حفاظت و صیانت از این گنجینه های 

تاریخی از وظایف اصلی میراث فرهنگی محسوب می شود. 
وی تصریح کرد: شهرستان  آران و بیدگل در شمال استان اصفهان  و در 
حاشیه کویر زیبای مرکزی ایران قرار گرفته و عالوه بر جاذبه های کم نظیر 
طبیعی همچون دریاچه بی مانن��د نمک ، بندریگ ب��ا تپه های مرتفع و 
دیدنی و گیاهان کویری، از لحاظ تاریخی و نقاط دیدنی نیز ازجمله مناطق 

پرجاذبه کشور است.

»شهرموش ها ۲« اکران 5 ماه 
سینماهای کشور را می گیرد

حکمت با اشاره به این که »شهر 
موش ها ۲« می تواند سه نسل 
 را در کنار هم بنش��اند، گفت: 
»شهرموش ها« می تواند بچه ها 
را در کن��ار والدینش��ان ب��ه 
سالن های سینما بکشاند و این 
فیلم سینمای کودک، پنج ماه 
از اکران س��ینماهای کشور را 
 می گی��رد. منی��ژه حکم��ت 
تهی��ه کننده فیلم س��ینمایی 
 »ش��هر موش ها« گفت: مراحل فنی فیلم در حال انجام اس��ت تا »شهر

 موش ها ۲« برای اکران عید فطر آماده شود. تولید فیلم سینمایی »شهر 
موش ه��ا ۲« از ۵ مه��ر ماه س��ال 9۲ ب��ه کارگردانی مرضی��ه برومند و 
تهیه کنندگی مش��ترک منیژه حکمت و علی س��رتیپی در چهار آشیانه 
هواپیما در بوستان والیت آغاز شد. با اتمام فیلمبرداری از لوکیشن های 
داخلی این پروژه سینمایی در بوستان والیت، فضای خارجی این فیلم در 

شهر های شوشتر، دزفول و ملک آباد فیلمبرداری شد.

ثریا قاسمی :

هنوز خیلی از نقش ها است 
که می توانم بازی کنم

ثریا قاسمی معتقد است هنوز نقش های زیادی هست که 
می تواند آنها را ایفا کند؛ گرچه وقت برای او کم شده است و 

دیگر باید جوان ها پا به عرصه بگذارند.
ثریا قاسمی بازیگر پیشکس��وت تئاتر، سینما و تلویزیون 
درباره نقش خود در س��ریال رمضانی »فاخته« گفت: فکر 
می کنید به من چه نقشی می دهند؟ در این سن و سال و 
با این شرایط طبیعی است که سن من اجازه می دهد مادر 
و مادربزرگ یا خاله و عمه باش��م.وی افزود: در این سریال 
نقش مادربزرگی را بازی می کنم که درگیر مش��کالتی در 
خانواده اش می شود و در این خانواده اتفاقاتی رخ می دهد 
که همه چیز به هم می ریزد. اس��م این ش��خصیت »خانم 
جون« است. البته ترجیح می دهم مردم سریال را ببینند و 
لحظات خاص شخصیت را خودشان درک کنند. این بازیگر 
در پاسخ به این که کدام نقش است که دوست دارد اما هنوز 
آن را بازی نکرده، اظهار کرد: دایره هنر آنقدر وسیع است 
که نمی توانیم بگوییم تمام شد، همه کار انجام دادیم و همه 
چیز را یاد گرفته ایم و دیگر چیزی نیس��ت که به دردمان 
بخورد. من هر لحظه در هنر می توانم جلو بروم و چیزهای 
جدید کشف کنم و به دانسته هایم اضافه کنم.قاسمی تاکید 
کرد: هنوز خیلی نقش ها است که می توانم آنها را بازی کنم 
و توانایی ام را بیشتر نشان دهم، اما دیگر وقتی ندارم و آینده 
برای جوان ها است. ما دیگر تمام ش��ده ایم.  وی در پاسخ 
به این که کدام یک از نقش هایش را بیش��تر دوست دارد، 
تصریح کرد: من اصال نمی توانم به این س��وال جواب دهم. 
این سوال کلیشه ای است و جوابش هم می تواند کلیشه ای 
باشد، اما جواب من این است که هیچ چیز خاصی در هیچ 
نقش��ی نبوده که من آن را به خاطر بسپارم. فرزند زنده یاد 
حمیده خیرآبادی در پایان گفت: در نهایت وقتی نقشی را 
قبول می کنم، مطمئنا آنقدر دوستش دارم که برای ایفای 
آن به حدی کوشش  می کنم که در وجودم می ماند. بنابراین 

نمی توانم چنین انتخابی داشته باشم.

محسن دارسنج از چهره پردازان سینمای ایران از همکاری اش 
در فیلم یک کارگردان اولی با عنوان »بچه های سپید« که برای 

کودک و نوجوان ساخته می شود، خبر داد.
محسن دارسنج چهره پرداز سینمای ایران که در سی و دومین 
 جش��نواره فیلم فجر دیپلم افتخار بهترین گری��م برای فیلم 

»همه چی��ز برای ف��روش« را دریاف��ت کرد، درب��اره آخرین 
فعالیت هایش گفت: به تازگی فیلمبرداری فیلم »خانه دختر« 
به کارگردانی شهرام شاه حسینی به پایان رسیده است که کار 
چهره پردازی این فیلم بر عهده من بود. با پایان فیلمبرداری، 

این فیلم هم اکنون وارد مراحل فنی شده است.

او ادام��ه داد: بع��د از ای��ن فیلم قرار اس��ت طراح��ی گریم و 
چهره پردازی فیلم »بچه های سپید« را به کارگردانی امید نیاز 
که نخستین فعالیت او در سینما است و تهیه کنندگی غالمرضا 

آزادی و فریال بهزاد، برعهده بگیرم.
  این فیلم قرار اس��ت به زودی جل��وی دوربین ب��رود و طبق

 برنامه ریزی های انجام شده  قرار است »بچه های سپید« برای 
جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان آماده شود.

ای��ن چهره پ��رداز ج��وان 
س��ینمای ای��ران در حال 
طراح��ی  کار  حاض��ر 
گریم س��ریال تازه ش��هرام 
 شاه حس��ینی را ب��ا عنوان 
»همه چیز آن جاست«  بر 
عهده دارد که تصویربرداری 
ای��ن مجموع��ه تلویزیونی 
جمع��ه ۲۳ خ��رداد آغ��از 
ش��د. دارس��نج درب��اه این 
پروژه گف��ت: این مجموعه 
تلویزیونی یک کار متفاوت 
در بی��ن آث��ار تلویزیون��ی 

خواهد بود.
آخری��ن فعالیت محس��ن 

دارس��نج در حوزه چهره پ��ردازی، فیل��م تازه امیر حس��ین 
 ثقفی با عنوان »همه چیز برای فروش« اس��ت که این فیلم در 
سی و دومین جش��نواره فیلم فجر حضور داشت ،ولی هنوز به 
اکران عمومی نرس��یده اس��ت. صابر ابر، مریال زارعی، حبیب 
رضای��ی، م��زدک میرعابدینی در ای��ن فیلم ب��ه ایفای نقش 

پرداختند.    

محسن دارسنج از چهره پردازان سینمای ایران:

»بچه های سپید« به اصفهان می  رود

  طبق برنامه 
ریزی های انجام 
شده  قرار است 

»بچه های سپید« 
برای جشنواره 
فیلم کودک و 

نوجوان اصفهان 
آماده شود

در حالی که بازی های جام جهانی آغاز شده و تعداد نسبتا قابل توجهی 
از مخاطبان به دیدن بازی های ایران در سینماهای اصفهان تمایل و 

اشتیاق دارند، پخش بازی ها به این شکل عملی نمی شود.
مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با بیان این که 
برنامه پخش بازی های جام جهانی در سینماها همچنان معلق مانده 
است،گفت: این طرح در مرحله اول خوب پیش رفت و حتی نظرات و 
پیشنهادات استان ها هم گرفته شد، ولی هیچ ابالغیه و پاسخی مبنی 

بر اجرایی شدن این جریان از سوی وزارت خانه به ما نرسید. 
حجت السالم قطبی ادامه داد: انجام چنین کاری بدون مجوز وزارت 
خانه امکان پذیر نیست، ولی اگر هر لحظه چنین دستوری از تهران به 

ما برسد؛ اجرایی شدنش چندان طول نمی کشد. 
 او اضافه ک��رد: نا گفته نماند به جز ما بقیه اس��تان ها ه��م منتظر این 

تصمیم گیری و صدور مجوز هس��تند و بدون آن نمی توانند کاری از 
پیش ببرند. 

رییس سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان نیز با بیان این که 
برنامه پخش بازی ها از تلویزیون های شهری با مشکالت سخت افزاری 
روبه روست ادامه داد: ما برای پخش آنالین بازی ها از این تلویزیون ها 
دچار مشکل فنی هستیم و در حال حاضر امکان پخش آن وجود ندارد.

مهدی بقایی افزود: گذش��ته از این پخش بازی ه��ای ایران در همان 
س��اعت به هماهنگی و جا به جایی با پیمانکاران نیاز دارد که البته در 

صورت حل مشکل فنی می توان به آن دست یافت.
 وی در پایان اظهار داشت: در این ش��رایط در حال تالش برای پخش

بازی ها  در س��الن های در اختیار م��ان مثل تاالر هنر و هنرس��رای 
خورشید هستیم که در صورت عملی شدن متعاقبا اعالم خواهیم کرد. 

جام جهانی در سینماهای اصفهان پخش نمی شود

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

ابالغ اجرائیه

 .9201813  /2: بایگانی  شماره   9204002004000627/1 پرونده:  شماره   23307
کریمی ساکن  آقای حسین  به  بدینوسیله    139305102004000425  : ابالغیه  شماره 
: اصفهان استانداری روبروی بیمارستان خورشید کوچه عمران پشت مسجد امام کد 
پستی شماره 8145665518  بدهکار پرونده کالسه 9204003004000627/1 که برابر 
گزارش  مامور مربوطه  در نشانی فوق مورد شناسایی واقع نگردیده ابالغ می گردد 
که برابر سند رهنی شماره 56870- 90/7/3 تنظیمی در دفتر خانه شماره 129 اصفهان 
، بستانکار به نشانی فوق مبادرت به صدور اجرائیه کالسه فوق را نموده که برابر آن 
مبلغ 700000000 ریال به انضمام حق الوکاله طبق تعرفه بدهکار می باشید  لذا طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مراتب فقط یک نوبت در روزنامه زاینده 
رود چاپ اصفهان جهت اطالع شما درج و منتشر و پس از انتشار آگهی در روزنامه  
قانون  در  مقرر  روز  ده  مدت  ظرف  چنانچه  گردد  می  محسوب  شده  ابالغ  اجرائیه 
اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن مصوب 
از  تقاضای بستانکارپس  به  بنا  ننمائید  اقدام  به پرداخت بدهی خود  86/11/29 نسبت 
ارزیابی تمایم مورد وثیقه ) شش دانگ اعیانی یک آپارتمان پالک شماره 8 فرعی از 

1324 فرعی واقع در طبقه اول واقع در بخش 5 ثبت اصفهان ( و قطعیت آن حداکثر ظرف 

مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی و با برگزاری مزایده نسبتب ه وصول مطالبات 
مرتهن و حقوق دولتی اقدام خواهدشد و جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد 

شد. م الف: 4528 اسدی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

تحدیدحدوداختصاصی  

 /  140 از  مفروزي   23  /  2536 شماره  پالک  یکبابخانه  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
23  واقع درسود آباد بخش یک ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي غالمعلي 

شاهنظري فرزندمحمدحسین درجریان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به 
عمل نیامده اینک طبق تبصره ذیل ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
وساختمانهاي فاقدسندرسمي وبرطبق تقاضای نامبرده تحدیدحدودملک مرقوم درروز 
23 / 4 / 1393 ساعت 9 صبح درمحل شروع وبعمل خواهدآمد0 لذابه موجب این آگهی 
بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوساعت مقرردرمحل حضوریابند0 
تنظیم  ازتاریخ  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  وصاحبان  مجاورین  اعتراضات 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهدشدوطبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف مدت یکماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست راازمرجع ذیصالح قضایی 
نشده  بینی  پیش  باتعطیلی  روزتحدیدمواجه  نمایدضمنًاچنانچه  ارائه  اداره  این  اخذوبه 
گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل انجام خواهدشد0 رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا 

-  سیدمهدی میرمحمدی

ابالغ رأی
رسیدگی  مرجع    92/10/21 بتاریخ   1069  : دادنامه  شماره   632/92  : 23494کالسه 
نشانی  زاده    قاسم  محمد حسین  اصفهان خواهان:  اختالف  22 شورای حل  : شعبه 
اصفهان خیابان سروش نرسیده به فلکه احمد آباد سمت راست  فرش نیاوران  خوانده: 
محمد تقی قاسمی فالورجانی  نشانی فالورجان خیابان امام جنب مسجد اعظم فرش 
فروشی قاسمی . خواسته: مطالبه مبلغ 50000000  ریال بابت دو فقره چک به شماره 
های 095057 بتاریخ 92/4/25 و 095065 بتاریخ 92/6/5 بانک ملی ایران  گردشکار : با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا محترم شورا  ضمن اعالم ختم 
رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: 
رای قاضی شورا .در خصوص دادخواست محمد حسین قاسم زاده به طرفیت محمد 
تقی قاسمی بخواسته مطالبه مبلغ  پنجاه  میلیون ریال وجه دو فقره چک به شماره های 

095065 بتاریخ 92/6/5 و 095057 بتاریخ 92/4/25 عهده بانک ملی شعبه فالورجان 
به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه 
ابرازی  و مستندات  نیاورده  به عمل  تکذیبی  و  ایراد  ابرازی خواهان  اصول مستندات 
نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده / خواندگان به خواهان را حکایت می کند علی هذا 
ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198،519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و 
مواد 315،310،309، 307 ،249 قانون تجارت حکم به محکومیت خواند / خواندگان  به 
پرداخت مبلغ بیست و هشت  میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت یکصد 
و هشت هزارریال  بعنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
92/6/5 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان 
قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  و ظرف  غیابی   رای صادره  گردد  می  اعالم  و  صادر 
واخواهی در این شعبه خواهد بود . در خصوص چک شماره 095057 مورخه 92/4/25 
مبلغ بیست و پنج میلیون ریال شد که آن توسط خواهان قرار صادر و اعالم می نماید 

. م الف 5425قاضی شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رأی
23491شماره دادنامه : 9309970350200035 شماره پرونده : 9209980350200842 
شماره بایگانی شعبه 920948  خواهان: آقای حمید رضا کیانی با وکالت خانم فریبا 
عظیمی به نشانی اصفهان خیابان هشت بهشت غربی حدفاصل ملک و گلزار روبروی 
پست بانک   . خواندگان : 1- مجید مهرابی به نشانی مجهول المکان 2- آقای مرتضی 
بابا احمدی به نشانی نایین کیلو متر 10 جاده اصفهان جنب جاده فرعی فود از کارخانه 
شیر سحر نایین  . خواسته: مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه  گردشکار 
: دادگاه با توجه  به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به 
صدور رأی می نماید: رای قاضی شورا . در خصوص دعوی  خواهان حمید رضا کیانی 
با وکالت فریبا عظیمی بطرفیت خواندگان 1- مجید مهرابی 2- مرتضی بابا احمدی به 

خواسته مطالبه مبلغ هشتاد و پنج میلیون ریال وجه چک شماره 92/3/10-050171/45 
عهده بانک ملت اصفهان   با احتساب هزینه داد رسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به 
دادخواست تقدیمی و اظهارات وکیل خواهان مبنی بر اینکه نام خوانده دوم را اشتباها 
مرتضی بابا احمدی قید کرده در حالیکه محمد حسین بابا احمدی می باشد و با توجه 
بعه فتوکپی مصدق متن و ظهر گواهینامه عدم پرداخت وجه چک صادره از نحیه بانک 
محال علیه که اساسا داللت بر اشتغال ذمه خوانده اول در قبال خواهان به میزان مبلغ 
فوق را دارد اینکه خوانده اول با اطالع از دعوی مطروحه و جریان رسیدگی در جلسه 
دادرسی حاضر نشده و نسبت به دعوی دفاع موثری بعمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت 
خوانده  ذمه  اشتغال  استصحاب  با  دادگاه  لذا   ، اند  ه  نکرده  اقامه  مدرکیه  سند  وجه 
قانون  311و312  و   310 مواد  به  مستندا  و  تشخیص  وارد  را  مطروحه  دعوی   ، اول 
در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون  198و51و551  مواد  و  تجارت 
امور مدنی و قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون چک و استفساریه آن مصوب 
مجمع تشخیص مصلحت نظام خوانده اول را به پرداخت مبلغ هشتادو پنج میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و نیز مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و  بدوی  مرحله  در  قانونی  تعرفه  مطابق  وکیل  الوکاله  پرداخت شصت درصد حق  و 
اساس  بر  حک  اجرای  لغایت  چک  رسید  سر  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  پرداخت 
است  مکلف  احکام  اجرای  نماید  می  م  محکو  در حق خواهان  مربوطه  تورم  شاخص 
خسارت تاخیر تادیه را به شرح فوق محاسبه و از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت 
نماید . و در خصوص خوانده دوم با توجه به عدم توجه دعوی به وی مستندا به بند 
4 از ماده 84و89 آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر می نماید . رای 
در  واخواهی  قابل  دادنامه  ابالغ  تاریخ  از  روز   20 مدت  و ظرف  بوده  غیابی  صادره 
قابل تجیددی نظر خواهی در  از 20 روز دیگر  بوده و پس  محکمه صادر کننده رای 
محاکم تجدید نظر مرکز استان اصفهان می باشد .  . م الف  5454 رئیس  شعبه دوم  

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

مفادآراء 
 23467 م الف 103/93/831/337 مفاد آراء از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت و اراضی 

ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک نطنز

در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و بر حسب ماده 3قانون مذکور آراء ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و 
یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده است در دو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود تا 
شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار آگهی ظرف مدت 

دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده  و در مهلت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهی مبنی بر طرح دعوی 
بود و  دادگاه خواهد  ارائه حکم قطعی  به  ثبت موکول   اقدامات  این صورت  نمایند در  اقدام 
در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعترض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 

وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود

1-رای شماره 139260302033000500-1392/11/26خانم عذرا لباف فریزهندی فرزند علی 
ششدانگ یکباب خانه بمساحت 258/52متر مربع و بشماره پالک 978فرعی از 25-اصلی واقع 
در روستای چیمه جزء بخش 10حوزه ثبتی شهرستان نطنزخریدارعادی مع الواسطه از باقر 

امیری و اصغر روائی 

فرزندمصطفی  کیهانیان  طاهره  139260302033000501-1392/11/26خانم  2-رای شماره 

ازشماره 33-اصلی  بمساحت 25مترمربع وبشماره پالک 444فرعی  مغازه  یکباب  ششدانگ 
واقع درشهرنطنزجزءبخش 9خریدارعادی ازورثه خانم ومصطفی کیهانیان

3-رای شماره 139260302033000502-1392/11/26خانم طاهره کیهانیان فرزند مصطفی  
ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 323متر مربع و بشماره پالک 455فرعی از 33-اصلی واقع 

در شهر نطنز جزء بخش 9 حوزه ثبتی شهرستان نطنزخریداری عادی ازورثه رضا و مصطفی 
کیهانیان

یکباب  فرزند حسین ششدانگ  راسته  4-رای شماره 139260302033000505-محمد رضا 

خانه به مساحت 183/30متر مربع و بشماره پالک 349فرعی از 9-اصلی واقع در کوی علیاء 
جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنزانتقالی عادی و رسمی از دخیل عباس راسته و ثوری یوسفی 

سالکده 
فرزند  علیائی  منتظریان  جواد  139260302033000506-1392/11/26آقای  شماره  5-رای 
از  278فرعی  بشماره  و  مربع  76/41متر  بمساحت  خانه  یکباب  مفروزی  ششدانگ  حسن 
9-اصلی واقع در کوی علیاء جزء بخش 9حوزه ثبتی نطنز خریداری عادی از مالک رسمی 

جواد شریفی علیائی
6-رای شماره 139260302033000507-1392/11/26خانم فاطمه میرک زاده  فرزند حسین 
و  مربع  433متر  بمساحت  محصور   و  مزروعی  زمین  قطعه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه 
نطنز  ثبتی  حوزه  بخش11  جزء  طرق  در  واقع  193-اصلی  از  2964فرعی  پالک  بشماره 

خریداری عادی از خانم اقدس رضائی پور 
7-رای شماره 139260302033000653-1392/12/11آقای سید تراب موسوی نطنزی فرزند 
سید میر بابا تمامی دو نهم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  بمساحت 40/46متر مربع و 
بشماره پالک 123فرعی از100-اصلی واقع در طامه جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز خریداری 

عادی از سید محمد موسوی نطنزی

8-رای شماره 139260302033000654-1392/12/11آقای فیض اهلل قاسمی نیا فرزند رضا 
ششدانگ یکباب خانه  بمساحت 22/76متر مربع و بشماره پالک 2184فرعی از 1-اصلی واقع 
در طار جزء بخش 11خریداری عادی و مع الواسطه ازرضا حمامی و مالک رسمی خانم خاور 

جزء سید حسین  نطنزی فرزند علی جان

فرزند  آبادی  مزید  اله  حجت  139260302033000655-1392/12/11آقای  شماره  9-رای 
دخیل ششدانگ یکباب خانه بمساحت 18متر مربع و بشماره پالک 585فرعی از 53-اصلی 
واقع درافوشته جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنزخریدار عادی از خانم خاور سلطان و محمد و 

بتول  بابازاده طهرانی ومحمود و خانم زهرا مزید آبادی ورثه مرحوم دخیل مزید آبادی 
10-رای شماره 139260302033000681-1392/12/17آقای اصغر طالبی طرقی فرزند هاجی 
ششدانگ یکباب خانه بمساحت 94/95متر مربع و بشماره پالک های 1846الی 1849فرعی از 
193-اصلی واقع در طرق جزء بخش 11خریداری عادی از مالک رسمی غالمحسین ضابطیان  

طرقی و حمیده براتی و معصومه طالبی 

11-رای شماره 139260302033000734-1392/12/24-خانم مریم یوسفی فرد بادی  فرزند 
علی اکبر ششدانگ یکباب خانه بمساحت 24/88متر مربع وبشماره پالک 4046فرعی از 193-

اصلی واقع در طرق جزء بخش 11 خریداری عادی از مالک رسمی از محمد ابوفاضلی 
فرزندحسین  طیبی  خدایار  139360302033000035-1393/1/23-آقای  شماره  12-رای 
ششدانگ یکدرب باغ بمساحت 437متر مربع و بشماره پالک 604فرعی از 51-اصلی کوی 
رهن جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز خریداری عادی از مالک رسمی و مع الواسطه از عالیه 

ورضا و علی اکبرکبیری رهنی وعادی از علی کرمی و حسین طیبی 
فرزند  چیمه  بیکی  ابراهیم  139360302033000036-1393/1/24-زهره  شماره  13-رای 
اصغرششدانگ یکباب خانه بمساحت 41/77متر مربع و بشماره پالک 606متر مربع واقع در 

چیمه جزء بخش 10 حوزه ثبتی نطنزخریداری عادی از اصغر ابراهیم بیگی چیمه 
14- رای شماره 139360302033000037-1393/1/24-خانم فاطمه بیکی طاری فرزند جواد 
یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه بمساحت 127متر مربع  و بشماره پالک 1654فرعی از 

1-اصلی واقع در طار جزء بخش 11 خریداری عادی از خانم بتول ابراهیمی طاری
15-رای شماره 139360302033000038-1393/1/24-آقای رضا ابراهیم طاری فرزند ذبیح 
اهلل 12سهم مشاع از 45سهم ششدانگ یکدرب باغ معروف 45قصبه علی سیاه  بشماره پالک 
مربع خریداری  808/70متر  بمساحت  11و  بخش  طار جزء  در  واقع  1-اصلی  از  751فرعی 

عادی از مالک رسمی آقای ابوالقاسم آقابابایی 
16-رای شماره 139360302033000039-1393/1/25-خانم زهرا طیبی رهنی فرزند حسین 
ششدانگ یکباب طویله بمساحت 21/62متر مربع و بشماره پالک 579فرعی از 51-اصلی واقع 
در کوی رهن جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنزخریداری عادی از مالکین  مشاعی خانمها نصرت 

و شوکت و آقایان علی محمد و علی اکبر شهرت همگی کبیری رهنی 

موسوی  اله  نعمت  سید  شماره139360302033000041-1393/1/25-آقای  17-رای 
هنجنی فرزند سید رضا ششدانگ یکباب خانه بمساحت 123متر مربع و بشماره پالک 
433فرعی از 128-اصلی واقع در هنجن جزء بخش 10 خریداری عادی از مالک رسمی 

خانم بلقیس کثیری هنجنی

بیدهندی  نوری  سعید  139360302033000042-1393/1/27آقای  شماره  18-رای 
فرزند احمد ششدانگ یکباب خانه بمساحت 208متر مربع و بشماره پالک 1306فرعی 
از 15-اصلی واقع در بیدهند جزء بخش 10 حوزه ثبتی نطنزخریداری عادی از خانم 
دو  آقای محمد و خانم صغرا شهرت هر  مالکین رسمی  و  بیدهندی  خدیجه وحیدی  

وحیدی بیدهندی 

نسرانی  زارع  اصغر  139360302033000059-1393/1/30-آقای  شماره  19-رای 
پالک  بشماره  و  مربع  1./66متر  بمساحت  ساختمان  یکباب  ششدانگ  حسین   فرزند 
8فرعی از 277-اصلی نسران جزء بخش 11خریداری عادی و مع الواسطه از حسین 

زارع نسرانی و مالک رسمی آقای قربانعلی  ابراهیمی نسرانی 
زاده  جعفر  علیرضا  139360302033000061-1393/1/30آقای  شماره  20-رای 
بشماره  و  مربع  262/80متر  بمساحت  خانه  یکباب  اکبر ششدانگ  علی  فرزند  هنجنی 
پالک658فرعی از 128-اصلی واقع در هنجن جزء بخش 10 حوزه ثبتی نطنز خریداری 
عادی از خانم سیده بیگم سیدی هنجنی و مالک رسمی آقای رضا اسماعیل زاده هنجنی 
هنجنی  مقیمی  اصغر  139360302033000063-1393/1/30-آقای  شماره  رای   -21
فرزند علی یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه بمساحت 130متر مربع و بشماره 
پالک 614فرعی از 128-اصلی واقع در هنجن جزء بخش 10خریداری عادی از آقای 

محمود مقیم هنجنی 
طرقی  مسلمی  حسن  139360302033000065-1393/1/30-آقای  شماره  22-رای 
فرزند علی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ بمساحت 892متر مربع و بشماره 
پالک 1984فرعی از شماره 193-اصلی  واقع در طرق جزء بخش11حوزه ثبتی نطنز 

خریداری عادی و مع الواسطه ازمیرزا وعلی مسلمی طرقی
جاللی  زاده  فرج  حامد  139360302033000069-1393/1/30آقای  شماره  23-رای 
پالک  بشماره  و  مربع  985/66متر  بمساحت  باغ  یکدرب  ششدانگ  غالمرضا  فرزند 
نطنز  ثبتی  از 212-اصلی واقع در دشت بزرگ طرق  جزء بخش 11 حوزه  19فرعی 
الف 67مجتبی شادمان  رئیس  از ورثه غالمرضا فرج زاده جاللی م  خریداری عادی 

ثبت اسناد و امالک نطنز



اخبار کوتاهیادداشت

محمدی از دبیری هیات تیراندازی 
اصفهان کنار رفت

هیات تیراندازی استان اصفهان پس از 12 
سال شاهد جا به جایی در مسؤولیت دبیری 
بود و عباس محم��دی از دبیری این هیات 
کنار رفت. دبیر س��ابق هی��ات تیراندازی 
استان اصفهان اظهار کرد: به دلیل مشغله 
کاری، امکان فعالیت به عنوان دبیر هیات 
را نداشته و از رییس هیات درخواست کردم 

فرد دیگری را جایگزین کند.

مشکل اصلی تیم یاران اصفهان 
ناهماهنگی بازیکنان است 

س��رمربی تیم یاران اصفهان گفت: مشکل 
اصلی تی��م ی��اران اصفه��ان، ناهماهنگی 
بازیکنان است و باید در تمرینات خود، بیش 
از گذشته بر مش��کل ناهماهنگی بازیکنان 

تیم کار کنیم. 
محس��ن صالحی پس از شکس��ت تیمش 
مقابل ش��هرداری بندرعب��اس اظهار کرد: 
برای تیم ما که تعداد زیادی بازیکن مل��ی پوش و با تجربه دارد، خوب 
نیس��ت که این گونه بازی کنیم؛ تی��م ما اصال خوب ب��ازی نکرد. وی 
بیان کرد: تیم ما بازیکنان و مهره های زیادی دارد اما متاس��فانه با هم 
هماهنگ نیس��تند و باید در تمرینات روی این هماهنگی کار کنیم تا 
هر بازیکن وظایف خود را به خوبی انجام دهد. س��رمربی تیم یاران با 
بیان این که مهم ترین مش��کل تیم ناهماهنگی اس��ت، تصریح کرد: 
متاس��فانه بازیکنان همه آن چه که ما می گویی��م را انجام نمی دهند. 
وقت��ی حرف های مربی اجرا نش��ود، نمی ت��وان کار ک��رد و باید گفت 
متاسفانه مشکل اصلی تیم ما نبود هماهنگی میان بازیکنان است. وی 
افزود: سیستم دفاعی تیم ما متاسفانه در چند بازی گذشته مشکالتی 
داشته و پس از خوردن گل، سریع ساختار تیمی به هم می ریزد و سبب 

بروز مشکل می شود، اما باید این ضعف ها را با تمرینات پوشش دهیم.
صالحی درباره داوری مسابقه خاطرنشان کرد: داوری در فوتبال ساحلی 
ضعیف است و در این بازی هم تاثیر گذار بود و سبب بروز مشکل برای 
ما شد. وی با اشاره به مصاف آینده این تیم بیان کرد: باید این بازی را 
فراموش  کرده و به مصاف آینده با تیم شهید جهان آبادان فکر کنیم، ما 

برای برد به آبادان می رویم تا بتوانیم نتیجه بگیریم.

شرکت اصفهان در مسابقات فریزبی  
علی احمد حیدری مس��ؤول کمیته ورزش 
 فیریزب��ی اس��تان اصفهان،با بی��ان این که

6 تیرماه تی��م فیریزبی اس��تان اصفهان در  
مس��ابقات چهار جانبه گلس��تان ش��رکت 
خواهد کرد،اظهار داش��ت:این مسابقات به 
م��دت 2 روز اس��ت و در رش��ته آنتی منت 

ساحلی برگزار خواهد شد.
وی افزود:اس��تان ه��ای مشهد،البرز،تهران،گلس��تان،البرز،کرمان و 
شهرستان ماهشهر حضور دارند که هر تیم نیز 6 بازیکن با خود می برد.

مسؤول کمیته فیریزبی اس��تان اصفهان خاطرنش��ان کرد:ما به امید 
قهرمانی و مقام آوردن به این مس��ابقات می روی��م و فکر می کنم که 

بتوانیم مقام بیاوریم.

 حضور در تورنمنت های اروپایی 
با هزینه شخصی

دونده ملی پوش اصفهانی گفت: برای حضور 
قدرتمند در بازی های آس��یایی، به صورت 
آزاد و با هزینه ش��خصی در چند تورنمنت 
بین الملل��ی دوومیدان��ی در اروپا ش��رکت 

می کنم.
رضا قاس��می اظه��ار کرد: در ح��ال حاضر 
تمرینات��م را در اصفهان س��پری می کنم و 
مدیر برنامه های��م چند تورنمن��ت بین المللی را برای��م در نظر گرفته 
اس��ت.وی با بیان این که ب��ه صورت آزاد در این مس��ابقات ش��رکت 
می کند، متذکر شد: هزینه شرکت در این مسابقات را خودم پرداخت 
می کنم، البته قرار است بخشی از هزینه با جایزه شرکت در مسابقات و 
اسپانسر تامین شود. دونده ملی پوش اصفهانی با اشاره به آماده نشدن 
ویزایش برای شرکت در مسابقات قزاقس��تان تصریح کرد: قرار بود در 
چند مس��ابقه در آلمان شرکت کنم، اما برای مس��ابقات قزاقستان در 
این رقابت ها ش��رکت نکردم و متضرر ش��دم. وی با بیان این که برای 
حضور قدرتمند در بازی های آس��یایی آماده می ش��ود، یادآور شد: در 
این رقابت ها فرصت ش��رکت در س��ه ماده 100، 200 و دو امدادی را 
دارم. قاسمی افزود: در بازی های آسیایی به دنبال کسب مدال هستم 
و با وجود تمام مشکالت، هیچ موضوعی نمی تواند مانع از مدال گرفتن 

من شود.

درخشش اصفهانی ها در مسابقات 
تنیس دیویس کاپ آسیا  

دو تنیسور اصفهانی با درخشش خود، زمینه 
صدرنش��ینی تیم ملی تنیس ای��ران را در 
مرحله دوم مسابقات دیویس کاپ منطقه 3 
آسیا فراهم کردند. مرحله نخست مسابقات 
دیویس کاپ منطقه سه آس��یا به میزبانی 
کشورمان برگزار شد و تیم ملی تنیس ایران 
با کسب سه برد متوالی، صدر گروهش را در 
اختیار گرفته اس��ت. ب��ا نظر کادر فنی تی��م ملی، ش��اهین خالدان و 
حمیدرضا نداف دو تنیس��ور اصفهانی در ترکیب چه��ار نفره این تیم 
حضور دارند که با کسب پیروزی برابر حریفان خود، زمینه صدرنشینی 
تیم کش��ورمان را فراهم کرده اند. در س��ومین دیدار ای��ن مرحله،تیم 
کشورمان به مصاف تیم سنگاپور رفت که شاهین خالدان و حمیدرضا 
نداف در دو دیدار انف��رادی برابر حریفان خود به پیروزی دس��ت پیدا 
کردند و سومین برد تیم کش��ورمان را رقم زدند. خالدان در چند سال 
اخیر در تیم ملی تنیس ایران عضویت داشته است، اما حمیدرضا نداف 
برای نخستین بار در ترکیب تیم ملی بزرگساالن کشورمان به میدان 
رفت و با نمایش خوبش،توانست اعتماد کادر فنی را جلب کند. تیم ملی 
در دو دیدار قبلی خود نیز برابر تیم های لبنان و امارات به برتری رسیده 

بود و با پیروزی مقابل سنگاپور، صدرنشین گروهش شد. 

ضرب العجل کی روش به فدراسیون 
فوتبال

کفاشیان: او حق دارد، اما االن 
امکانش نیست! 

فقط 1روز به ب��ازی نیجریه مانده؛ اما این 24 س��اعت برای 
کارلوس ک��ی روش از دو جه��ت مهم اس��ت؛ اول آخرین 
 نکات قبل از بازی نیجریه و دوم آخرین تصمیم برای آینده

 کاری اش. بخش دوم در اولویت دوم قرار دارد، اما می تواند 
برای ایران بس��یار مهم باش��د. پس از بازی بوسنی و حذف 
احتمالی ایران، تیم ملی س��ریعا باید خود را برای حضور در 
جام ملت ها آم��اده کند. فرصت اندک اس��ت و زمانی برای 
تغییرات بنیادین در تیم ملی وجود ندارد. شاید تنها کسی که 
از همین حاال برای جام ملت ها برنامه داشته باشد، کارلوس 
کی روش است. در چند ماه گذش��ته به اندازه کافی درباره 
تمدید قرارداد این مربی بحث ش��ده است و به نظر می رسد 
دو طرف به ایستگاه آخر رسیده اند. علی کفاشیان به اندازه 
کافی نشان داده که کارلوس کی روش را نمی خواهد و این 
مربی هم با مصاحبه های خود، بیشتر روی این موضوع تاکید 
کرده است. از بیرون، بازی کامال مشخص است. کفاشیان به 
 دلیل قیمت باال و البته نوع رفتارها و برخوردهای کی روش، 
عالقه مند است کار را به فرد دیگری بدهد و کارلوس دوست 
دارد با ایران عمر مربیگری خود را پایان دهد. در این شرایط، 
همه از پایان هم��کاری حرف می زنند، چراکه فدراس��یون 
 مختار اس��ت تصمیم نهای��ی را در ای��ن زمینه بگی��رد. اما 
جالب ترین اتفاقی که در روزهای اخیر افتاده، ضرب العجل 
کارلوس کی روش به فدراس��یون فوتبال اس��ت. این مربی 
به مس��ؤوالن پیغام داده که اگر قرار است قراردادش تمدید 
ش��ود، قبل از بازی نیجریه این اتفاق بیفتد چراکه بعد از آن 
اگر بهترین پیشنهاد را هم بدهند، قبول نمی کند و می گوید 
خداحافظ! در واقع مربی پرتغالی با این پیغام منظور خود را 
قاطع رسانده است: »نمی خواهم احساس کنم نتیجه بازی 
نیجریه، سرنوشتم را تعیین می کند. من تا پیش از این هم 
 تمام تالش خودم را ک��رده ام...«  رییس م��ی گوید هنوز با 
کی روش خوب است، اما ش��واهد دقیقا عکس این موضوع 
را نش��ان می دهد. اما خب��ر جالب تر، بازگش��ت کی روش 
به تهران پس از بازی بوس��نی اس��ت. با عدم تمدید قرارداد 
 او، مربی پرتغالی م��ی تواند به هر جا که م��ی خواهد برود، 
 کی روش اما تصمیم گرفته راهی تهران ش��ود تا احتماال در

 مصاحبه ای به یاد ماندنی، حرف های��ی را که در این مدت 
نگفته، به زبان بیاورد! 

زاویه

6
مسابقات وزنه برداری نونهاالن اصفهان  

مسابقات وزنه برداری نونهاالن شهرستان اصفهان در رده س��نی 10، 11، 12 و 13 سال 
امروزیکشنبه ساعت 16 در رشته های آمادگی جسمانی، حرکت یک ضرب و دو ضرب در 

سالن وزنه برداری مرحوم جعفری مجموعه ورزشی شهید خرازی برگزار می شود. 

خطرناک های جام جهانی 2014

بیشترین تعداد کارت قرمز و گازگرفتن از آن کیست؟
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شوت هایی با سرعت 
150 کیلومتر! 

دوچرخه سواری اصفهان 
وکاپ های قهرمانی

سرمربی تیم ملی تمرینات ویژه ای را برای دروازه بان های ایران در نظر گرفته 
است. نیجریه تیم شوت زنی اس��ت. فقط الزم است تیم مقابل پشت محوطه 
جریمه به آنه��ا فضا بدهد تا هافبک ه��ا و مهاجم های این تیم با ش��وت زنی، 
دروازه حریف را به خطر بیندازند. کی روش پس از آنالیز کامل بازی های این 
تیم، شدیدا حواسش به این موضوع است. او و دن گاسپار مربی دروازه بان های 
تیم ملی برای این که بتوانند رحمان احمدی، علیرضا حقیقی یا دانیال داوری 
را آماده شوت  گیری کنند، اخیرا دستگاهی به تمرین تیم ملی آورده اند که مثل 
بازیکنان حرفه ای، به سمت گلرها شوت زنی می کند.کار با این دستگاه هم به آن 
شکل است که دن گاسپار در زمان تمرین شوت زنی، مدام در آن توپ می گذارد 
و دستگاه به سمتی غیر قابل پیش بینی شوت زنی می کند، اما مهم ترین نکته، 
قدرت شوت زنی این دستگاه است که قدرت ش��وت های بازیکنان نیجریه را 

تداعی می کند. سرعت شوت های این دستگاه تا 150 کیلومتر می رسد.

کیوان لیمویی رییس هیات دوچرخه سواری استان اصفهان گفت: سال های 
گذشته برای رقابت های قهرمانی کشور تیم استان را انتخاب می کردیم، چرا که 
در قهرمانی کشور امتیازات به صورت تیمی محاسبه می شد و به همین روش 
ما در کوهستان و بانوان عنوان نخست را کس��ب کردیم، اما امسال این قانون 
را فدراسیون تغییر داده اس��ت. رییس هیات دوچرخه سواری استان اصفهان 
تاکید کرد: رقابت های قهرمانی کشوری دیگر به طور عملی کاپ ندارد و این 
به استان ها و هیات ها ضربه می زند و من نیز با این شرایط مجبورم برای سال 
آینده یک نفر را به رقابت های قهرمانی کشور اعزام کنم، چرا که قوانین جدید 
فدراسیون اجازه نمی دهد دوچرخه سواران بیشتری به رقابت ها اعزام شوند. 
وی با بیان این که قهرمانی کشور عملکرد یک هیات را نشان می دهد، افزود: 
سال گذشته هیات دوچرخه سواری استان چهار کاپ قهرمانی کشور را کسب 
کرد، اما با این وضعیت در سال جاری نمی توانیم هیچ کاپی کسب کنیم، چراکه 

امتیازات به صورت تیمی لحاظ نمی شود.

پاداش برای کی روش 
 عل��ی کفاش��یان گف��ت : ب��رای پ��اداش مل��ی پوش��ان

 برنامه ریزی نکردیم،ولی با کی روش توافق کرده بودیم که 
10 درصد از پاداش صعود، سهم او باشد.

اوکوکو: نبایدایران را دست کم گرفت
پل اوکوکو ملی  پوش پیشین نیجریه هش��دار  داد که نباید ایران 
را دس��ت کم گرفت. او افزود:عقاب ها باید هم��ان طور که دربرابر 
تیم های قدرتمند فوتبال ظاهر می شوند،  مقابل ایران بازی کنند.

ورود هنرمندان به برزیل

لیال بلوکات، نسرین مقانلو، رضا یزدانی، حسام نواب صفوی، پژمان جمشیدی، 
سیاوش خیرابی، فاطمه گودرزی، مهراب قاسم خانی و سید جواد هاشمی، 

ازهنرمندانی هستند که برای حمایت از تیم ملی به برزیل سفر کرده اند.

س��رمربی تیم س��پاهان اصفهان با تاکید بر این که تیم ملی 
کشورمان توانایی صعود به دور دوم جام جهانی را دارد، گفت: 
اگر بازیکنان ایران هوشمندانه و زیرکانه بازی کنند، می  توانند 

به مرحله دوم مسابقات جام جهانی راه یابند.
زالتکو کرانچار که پیشینه سرمربیگری تیم ملی کرواسی را 
در جام جهانی 2006 آلم��ان دارد، در خصوص وضعیت تیم 
ملی ایران در جام جهانی 2014 برزیل و شرایط تیم فوتبال 

سپاهان اصفهان به سواالت زیر پاسخ داد:
شرایط تیم ملی ایران را چگونه می بینید؟

 تیم ملی ای��ران تیم خوبی اس��ت و بازیکن��ان خوبی دارد و 
امیدوارم از گروه خود صع��ود کند. البت��ه مطمئنم در کنار 
آرژانتین که از گروه F صعود می کند، ایران هم تیم کوچکی 
نیست و می تواند به عنوان تیم دوم به مرحله بعدی صعود کند. 

بدون شک ایران کمتر از نیجریه و بوسنی نیست.
 به نظرتان نتایج بازی های ای�ران در جام جهانی 

چگونه رقم می خورد؟
 با توجه ب��ه کیفیت هایی که ای��ران دارد، در کنار بازیکنان و 
اراده ملی پوش��ان، می تواند برای صعود به دور دوم ش��انس 
داشته باشد. این تیم می تواند مقابل بوسنی و نیجریه عملکرد 
خوبی از خود به نمایش بگذارد، اما به هر حال آرژانتین تیم با 
کیفیت تری است و ایران در برابر دو تیم دیگر می تواند خوب 
ظاهر شود و اگر زیرکانه و هوشمندانه بازی کند، به دور دوم 

راه پیدا می کند.
 به نظرتان شانس نخست قهرمانی در رقابت های 

جام جهانی کدام تیم است؟
 به نظ��رم برزیل به دلی��ل میزبان بودن ش��انس باالیی دارد 

به که هم ب��ه دور دوم صع��ود کند و هم 
فینال جام جهانی برسد و چه 

بسا قهرمان شود.
به ج�ز برزیل، 

ک�دام تیم ه�ا را 
شانس قهرمانی 
در ج�ام جهانی 

می دانید؟
نتی��ن،  آرژا  
 ، ن نگلس��تا ا
آلم��ان، هلند و 
اسپانیا، تیم های 
هس��تند  خوبی 
ک��ه می توانند در 
و  نیمه نهای��ی 

 فین��ال حض��ور پی��دا کنن��د و ش��انس قهرمان��ی نی��ز
 دارند.

در ادامه شما برای مقطعی به ایران آمده و سپس   
به کشورتان بازگشتید؛ دلیل آن چه بود؟

 به هر حال من به خاطر وضعیت باشگاه و فصل نقل و انتقاالت 
به اصفهان آمدم؛ مسؤوالن باشگاه از من می خواهند درباره 
اس��امی تیم نظرم را اعالم ک��رده و بازیکنان مد نظر را 
انتخ��اب کنم و با تک ت��ک بازیکن��ان گفت وگو و 

مذاکره داشته باشم.
البته به نظر می رسد در این زمینه   
چندان موفق نبودید چراکه نتوانستید 
ابراهیم�ی را در تیم نگ�ه دارید و او 

سرانجام استقاللی شد!
 به هر حال ما نتوانستیم امید ابراهیمی را 
قانع کنیم که در این محیط و تیم بماند، 
خودش شرایط دیگری را قبول کرده و 
خواست که به محیط دیگری برود، اما 
ما بدون شک به زودی به جای او یک 
بازیک��ن دیگر ج��ذب می کنیم و در 
 پس��ت او بازیکن خوبی به خدمت 

می گیریم.
از بازیکن�ان ج�ذب   

شده به تیم رضایت دارید؟
البته غفوری و نویدکیا از بهترین بازیکنان ایران هستند، من 
از س��ال ها پیش آنها را زیر نظر داش��تم و از جذب آنها راضی 

هستم.
 ش��هاب گردان قرارداد خود را با باشگاه تمدید کرده و هادی 
عقیلی نیز در تیم س��پاهان با قراردادی سه ساله ماندنی شد 
و در هفته پیش رو یک هافبک دفاع��ی جدید و یک فوروارد 
ایرانی و یک مهاجم خارجی به تیم اضافه می شود و ما به جز 
محمد غالمی و امید ابراهیمی، فعال بازیکن خروجی دیگری 

نداشته ایم.
 با این حال برخی بازیکنان نیز حاضر نبودند با شما 
کار کنند؛ به عنوان مثال یعقوب کریمی که اعالم کرد 

حاضر نیست روی نیمکت سپاهان بنشیند.
 به هر ح��ال یعقوب کریمی نی��ز باید تمام قوانین باش��گاه و 
قوانین حرفه ای فوتبال امروز را بپذیرد و خودش را برای این 

فصل آماده کند.
وی بای��د انتظار ه��ر چیزی را داش��ته باش��د و ب��ه بهترین 
ش��کل ممکن کار کند. قطعا ش��رایط هر بازیک��ن به خود او 
بس��تگی دارد و همه می دانند که من بازیکن��ی را به میدان 
می فرس��تم که برای تیم بهترین عملکرد را داش��ته باشد و 
 یعقوب نیز باید بماند و برای حضور در ترکیب اصلی، مبارزه

 کند.

زالتکو کرانچار: برزیل شانس اول قهرمانی است
ایران توانایی صعود به مرحله دوم جام جهانی را دارد

تعداد زیادی بازیکن فوق العاده از نظر بازی و بازیکنان غیر قابل 
پیش بینی از نظر اخالقی در جام جهانی 2014 فوتبال حضور 
دارند، اما ترکیب این دو ویژگی ی��ک بازیکن را واقعا خطرناک 
می کند.خطرناک ترین بازیکنان جام جهانی 2014 فوتبال به 

این شرح هستند: 
 لوئیز سوارز، )اروگوئه( 

 زدن گل با دس��ت و اخ��راج در ج��ام جهان��ی 2010 یکی از 
کوچک ترین کارهای لوئیز سوارز بود که بعد از آن با محرومیت 
به خاطر صحبت های نژادپرس��تانه مقابل پاتریک اورا  بازیکن 
منچس��تر یونایت��د، کت��ک زدن حری��ف و بس��یاری حرکات 
خشونت آمیز دیگر ادامه پیدا کرد. سوارز بعد از آخرین محرومیت 
خود به خاطر گاز گرفتن بازیکن حری��ف در جریان بازی، تمام 
حرکات قدیمی را کنار گذاشت و با گل های خود لیورپول را به 
رده دوم جدول لیگ برتر انگلیس رساند. سوارز 31 گل در 33 
بازی زد و بعد هم در مصاحبه با اسپورتزایلوستریتد تاکید کرد که 

قصد دارد تصویر خود به عنوان پسر بد را از بین ببرد. 
سوارز ، در این دوره برای اروگوئه بازی می کند. 

ماریو بالوتلی، )ایتالیا( 
بالوتلی با وجود تنها 23 سال، تاریخچه ای از »کاساناتا« دارد. 

بالوتلی در دوران بازی در منچستر سیتی، بارها با داستان های 
مختلف سروصدا به پا کرد. 

یک بار ب��ا آت��ش زدن حم��ام خان��ه اش و ب��ار دیگر ب��ا خبر 
پوش��یدن لباس بابانوئ��ل و رانندگی در ش��هر منچس��تر که 
مورد دوم واقع��ی نبود. با این وج��ود بالوتلی یک��ی از بهترین 
مهاجمان جوان اروپا اس��ت و در مس��ابقات ی��ورو 2012 نیز 
بس��یار ش��اخص بود. وی ایتالیا را ب��ه عنوان یک��ی از بهترین 
گلزن��ان تورنمن��ت به فین��ال رس��اند، هر چن��د بع��د از آن 
 به می��الن نقل مکان ک��رد و با ب��ه دنیا آم��دن دخترش کمی

 آرام تر شد.  بالوتلی هم مانند س��وارز همیشه دردسر را جذب 
می کند و اگر شخصا در ماجرا دست نداشته باشد، سایرین برای 

وی داستان درست می کنند. 
 سرجیو راموس، )اسپانیا(  

یکی از نفرات کلیدی اسپانیا در جام جهانی 2010 و دو قهرمانی 
جام ملت های اروپا، در تیم رئال مادرید رکورد جالبی با بیشترین 
تع��داد کارت قرم��ز دریافتی در تاری��خ باش��گاه دارد. راموس 
همچنین یک جام قهرمانی را به زی��ر اتوبوس انداخت و گاهی 
پنالتی های بسیار مهمی را از دست می دهد. اما مدافع مادرید 
در این فصل مانند یک جادوگر ظاهر ش��د، برخالف تنها شش 
گل در طول فصل که با توجه به پست مدافع طبیعی است، در 
بازی های آخر فصل و به خصوص فینال لیگ قهرمانان با یک گل 
حیاتی بس��یار موثر عمل کرد. با این عملکرد راموس به عنوان 
یکی از کاندیداهای بهترین بازیکن سال در نظر گرفته می شود و 

عملکرد قوی در جام جهانی کمک بزرگی به این موضوع می کند. 
راموس ممکن اس��ت گل منجر به ب��رد تیم را بزن��د، به خاطر 
 برخورد، حری��ف اخراج ش��ود و در نهای��ت ج��ام قهرمانی را 

نابود کند! 
 کولو توره، )ساحل عاج( 

قبل از هر چی��ز کولو توره ب��ه تازگی از بیم��اری ماالریا )برای 
دومین بار( خالص ش��ده اس��ت، ضمن این که یکی از بدترین 
گل به خودی های امس��ال را به ثمر رس��انده و گزارش ش��ده 
اس��ت که گاهی خود را به جای یک فروش��نده ماش��ین به نام 
»فرانکو« جا می زند! با این حال، وی یکی از دوست داشتنی ترین 
بازیکنان فوتب��ال باقی مانده اس��ت. این جام جهان��ی با توجه 
به 33 ساله ش��دن توره، احتماال آخرین جام وی خواهد بود و 
 مطمئنا تالش زیادی برای به یاد ماندنی کردن مسابقات نشان 

می دهد. 
 دیوید لوئیز، )برزیل( 

یک مداف��ع، یک هافب��ک و یک منب��ع جذب آش��وب؛ لوئیز 
توانای��ی انج��ام ه��ر کاری را دارد و البته اغل��ب اوقات تالش 
می کند که تمام این کاره��ا را در یک زمان انج��ام دهد. گری 
نویل در م��ورد او می گوید: لوئیز به ش��کلی ب��ازی می کند که 
 انگار یک پس��ر بچ��ه 10 س��اله در پل��ی استیش��ن کنترلش

 می کند. این یک��ی از نزدیک تری��ن نظرات به ب��ازی لوئیز به 
ش��مار م��ی رود. لوئی��ز ب��ا اس��تعدادی فوق الع��اده ام��کان 
 زدن گل ب��ه دروازه ه��ر دو ط��رف در جری��ان ب��ازی را دارد؛

 ممکن است به طور تصادفی یک نفر را مصدوم کند و هر جای 
خالی چمن در ورزشگاه را بپوشاند.! 

 جیمز میلز، )انگلیس( 
میل��ز گاهی ب��ه خاطر ب��ی مزه ب��ودن خ��ود مورد تمس��خر 
 ق��رار می گی��رد و حت��ی ی��ک رکان��ت توییت��ر، ب��ا عن��وان 
»جمیزمیلزخس��ته کننده«س��اخته ش��ده اس��ت که شنیده 
 می ش��ود میلز ب��ه دنب��ال پیدا ک��ردن س��ازنده ای��ن رکانت 
هم هس��ت. با این ح��ال این چهره خس��ته کنن��ده تنها یک 
 پوش��ش اس��ت و زمانی که میلز وارد زمین فوتبال می ش��ود،

 ب��ه ش��کلی ب��ازی می کن��د ک��ه خالقی��ت از آن می ب��ارد. 
ای��ن ج��ام جهان��ی فرص��ت خوب��ی ب��رای نش��ان دادن این 
جنب��ه از ب��ازی ملی پ��وش انگلی��س خواه��د بود.ای��ن نوع 
 بازیکن��ان همیش��ه خبرس��از و حاش��یه س��از هس��تند و 
س��وژه هایی برای خبرنگاران ورزش��ی؛ البته ک��ه در کنار یک 
 ماه جذابی��ت جام جهان��ی، حرکات پی��ش بینی نش��ده این 

فوتبالیست ها نیز جای خود دارد.
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جاده خوزستان از مسیر کارون 4 
بازگشایی می شود

 اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: جاده خوزس��تان از مس��یر 
کارون 4 تابستان امسال بازگشایی می شود.

قاس��م س��لیمانی دش��تکی اظهار کرد: تکمیل و بازگش��ایی محور 
شهرکرد به خوزستان از مسیر سد کارون 4 در تابستان امسال انجام 
می شود. وی افزود: امسال 50 میلیارد ریال برای خرید ماشین آالت، 
تجهیزات و مصالح جاده سازی مسیرهای ارتباطی دهستان موگویی 

شهرستان کوهرنگ اختصاص یافت.
استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: محور ارتباطی 16 روستای 
این دهستان در فصل سرما با مرکز شهرستان کوهرنگ قطع می شود.

سلیمانی با اشاره به نبود توجیه اقتصادی برای احداث محور ارتباطی 
در این مسیر گفت: روس��تاییان دهستان یاد شده تمایلی به تجمیع 

در یک منطقه ندارند.
 وی خاطرنش��ان ک��رد: بر ای��ن اس��اس، دولت بهس��ازی مس��یر

 سوش��ه- الیگودرز در اس��تان لرس��تان را که راه ارتباطی دهستان 
موگویی در فصل سرما با مراکز ش��هری بوده، آغاز کرده و از گردنه 
عس��ل کش��ان چهارمحال و بختیاری زیرس��اخت های این مسیر 
ارتباطی بهسازی می ش��ود. این مس��ؤول مطرح کرد: تجهیز ستاد 
مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری به پایگاه هوایی و ساماندهی 
آتش نش��انی های روس��تایی، از دیگ��ر اقدامات در دس��ت اجرای 
استانداری برای توسعه روستاهای استان است. استاندار چهارمحال 
و بختیاری میزان اعتبارات تخصیص یافته پارس��ال استان را 224 
میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی و 140 میلیارد ریال اعتبارات 
حاصل از فروش نفت اعالم و تاکید کرد: با پیگیری های اس��تانداری 
و طبق مصوبه اسفند 1392، برای امسال 740 میلیارد ریال به این 
اس��تان اختصاص یافته که بیش از دو برابر کل بودجه سال گذشته 

بوده است.
وی گفت: افزون ب��ر 400 میلیارد ری��ال هم از طری��ق چانه زنی با 
مس��ؤوالن کش��وری برای اجرای برخی پروژه ه��ای چهارمحال و 

بختیاری تخصیص داده شد. 

 آغاز تعمیر و سرویس
 تونل جنوب غرب کشور

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: تعمیر و سرویس 
جت فن های تونل کارون چهار طوالنی ترین تونل ارتباطی جنوب غرب 

کشور، سه روز به طول می انجامد. 
علی علیخانی در بازدید از عملیات تعمیر تجهیزات تهویه هوای تونل 
سد و نیروگاه کارون 4 اظهار کرد: براساس گزارش های مردمی مبنی 
بر اختالل در سامانه تهویه هواو نیز بررسی و تایید فنی موضوع از سوی 
کارشناس��ان راه های اس��تان چهارمحال وبختیاری، دراین عملیات 
ضمن ارتقای سیستم تهویه هوا، این تونل به س��امانه نوین تهویه هوا 
مجهز می شود . وی گفت: در مدت تعمیر و سرویس جت فن های تونل 
کارون 4 ، این تونل از استان چهارمحال و بختیاری به سمت خوزستان 
یک طرفه است. تردد در مدت انجام عملیات فنی بر روی سامانه تهویه 
هوا در این تونل ، در محور لردگان ب��ه ایذه یک طرفه و از داخل تونل و 
 تردد در مسیر ایذه به لردگان از جاده آسفالت کنار گذر سد و نیروگاه

 کارون 4 انجام می شود .

مدیرکل اداره ساخت و توس��عه راه های چهارمحال و بختیاری گفت: اعتبار الزم 
برای دو بانده شدن محورشهرکرد- سامان، 120 میلیارد ریال برآورد شده است 
که تاکنون 60 میلیارد ریال آن از محل اعتبارات ملی تامین شده است و تا پایان 

امسال به بهره برداری می رسد.
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مدیرکل ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری: 

ارسال 250 اثر به جشنواره 
ادبیات کودک و نوجوان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اس��المی چهارمحال و بختیاری از 
ارسال 250 اثر به دبیرخانه جشنواره ادبیات کودک و نوجوان 
رضوی خبر داد و گفت: این در حالی اس��ت که عالقه مندان 
تا 10 تیر ماه فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه جش��نواره 
ارس��ال کنند.جواد کارگران اظهار ک��رد: 10 تیرماه آخرین 
مهلت ارسال آثار به دبیرخانه نهمین جشنواره ادبیات کودک 
و نوجوان رضوی اس��ت. این در حالی اس��ت  ک��ه تاکنون در 
حدود 250 اثر به دبیرخانه این جش��نواره ارسال شده است.

وی افزود: در دوره های برگزاری این جشنواره همواره بالغ بر 
یک هزار و 300 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است که 
امسال با رویکرد کیفی بخشی به آثار نگاه می شود.کارگران با 
تاکید بر ارتقای سطح کیفی برپایی جشنواره رضوی، گفت: 
محتوای جشنواره به لحاظ ارزش��مندی آن باید هر سال به 
صورت برجسته تر نسبت به گذش��ته نمایان شود. مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: 
راهکارهای ارایه شده در جش��نواره باید به گونه ای باشد که 
نتیجه آن به ارتقای هر چه بیش��تر کیفی��ت فعالیت ها و آثار 
منجر شود.کارگران خاطرنش��ان کرد: عالوه بر بهره گیری از 
حضور چهره های شناخته شده و حرفه ای باید از کسانی که در 
طول چند سال گذشته استعدادهای خود را نمایان کرده اند، 
در راستای ارتقای کیفیت جشنواره بهره گرفت. وی بر ضرورت 
آسیب شناسی و بازنگری در جشنواره های گذشته تاکید کرد و 
گفت: جشنواره ادبیات کودک و نوجوان رضوی در هشت دوره 
گذشته از توسعه و فراگیری مطلوبی برخوردار بوده که باید به 
موازات این توسعه کمی، ارتقای کیفی آن نیز مدنظر قرار گیرد.

معرفی سرپرست جدید 
اداره کل میراث فرهنگی استان

مهرداد رییسی به عنوان سرپرس��ت جدید اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری اس��تان چهارمحال و 
بختیاری منصوب شد. طی مراسمی با حضور حضور مدیرکل 
امور مجلس و معاون دفتر هماهنگی امور اس��تان ها سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور سرپرست 
جدید اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان چهارمحال و بختیاری معرفی شد. در این آیین مهرداد 
رییس��ی با حفظ سمت به عنوان سرپرس��ت جدید اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال 
و بختیاری منصوب شد و از زحمات مژگان ریاحی مدیر کل 

سابق این اداره کل تقدیر به عمل آمد.

استاندارچهارمحال و بختیاری و مدیران س��تادی دانشگاه علوم 
پزش��کی ش��هرکرد ضمن بازدید از تجهیزات فنی بهداش��تی و 
درمانی مرکز استان، مش��کل معوقات مالی 450 مرکز درمانی را 
بررسی کردند. مرتضی هاش��م زاده در بازدید استاندار و مسؤوالن 
استان از امکانات درمانی مرکز اس��تان اظهار کرد: دانشگاه علوم 
پزشکی شهرکرد فعالیت خود را از س��ال 1356 با 65 دانشجو در 
رشته پزشکی آغاز کرده است و هم اکنون با قریب به 2 هزار و 200 
دانشجو در مقاطع تحصیلی کاردانی،  کارشناسی،  کارشناسی ارشد،  
دکترا،  دکترای تخصصی،  پزش��کی عمومی و پزش��کی تخصصی 
و 161 عضو هیات علمی از دانش��گاه های موفق در زمینه تربیت 
نیروهای متخصص در حوزه بهداش��ت و درمان کشور است. وی 
5 دانش��کده، 4 مرکز تحقیقات مصوب، 6 بیمارس��تان،  73 مرکز 
بهداشتی درمانی شهری و 35 روستایی، 321 خانه بهداشت، 22 
پایگاه بهداشتی و واحدهای پاراکلینیکی را از منابع فیزیکی دانشگاه 
دانست و گفت: این دانش��گاه هم اکنون برای آموزش دانشجویان 
و ارایه خدمات به مردم اس��تان فعال آماده است. رییس دانشگاه 
علوم پزشکی شهرکرد کسری انباش��ته معادل 860 میلیارد ریال 
از سنوات قبل را عمده ترین چالش مالی این دانشگاه عنوان کرد و 
افزود: این چالش مشکالت جدی در تامین بودجه دارو و پرداخت 
کارانه به وجود آورده است. هاش��م زاده افزود: هم اکنون حدود 7 
هزار نفر نیروی انسانی در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد مشغول 

به خدمت هستند که تعداد قابل توجهی از آنان شامل تبصره 3 و 4 
می شوند و پرداخت حقوق آنان از محل درآمد های ناچیز دانشگاه 
است و همین امر موجب تشدید مشکالت مالی دانشگاه شده است.

وی عدم مجوز اس��تخدامی و ع��دم پیش بینی اعتب��ار برای کل 
اس��تخدامی ها،  عدم جایگزینی نیروهای خروجی و عدم اجرای 
طرح بازنشستگی پیش از موعد را از چالش های پیش روی حوزه 
منابع انسانی و پشتیبانی دانشگاه عنوان کرد. رییس دانشگاه علوم 
پزشکی ش��هرکرد گفت: هم اکنون 54 درصد نیروهای شاغل در 
دانشگاه را خانم ها تش��کیل می دهند که شرایط خاص آنها برای 
استفاده از مرخصی های زایمان و استعالجی موجب کاهش کارایی 
این قشر می شود. هاشم زاده با اشاره به کمبود نیروی متخصص در 
مراکز بهداشتی و درمانی خاطرنشان کرد:  پیگیری های الزم برای 
استخدام 500 نیرو در س��ال جاری در حال انجام است. وی وجود 
طرح های نیمه تمام را از دیگر مشکالت دانشگاه دانست و افزود: هم 
اکنون بسیاری از مراکز بهداشتی و درمانی فعال فرسوده هستند 
و به تعمیر، بازسازی و احداث مراکز جدید در استان نیاز است. لذا 
تامین اعتبارات الزم برای بهره برداری از پروژه های عمرانی حوزه 
سالمت استان ضروری است. رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
تصریح کرد: با توجه به لزوم توس��عه زیرس��اخت های بهداشتی 
 و درمانی اس��تان و بهبود وضعیت کنونی بر تس��ریع روند ساخت 
 پ��روژه ه��ای عمران��ی دانش��گاه تاکی��د کرد. ب��ه گفت��ه وی، 

شهرس��تان های بن و س��امان در حال حاضر فاقد س��تاد شبکه 
بهداشت و درمان هس��تند و 60 درصد مراکز بهداشتی و درمانی 
و خانه های بهداشت س��ایر شهرستان ها نیز فرس��وده و نیازمند 
احداث ساختمان جدید است. هاشم زاده با اشاره به اجرای برنامه 
تحول نظام سالمت تصریح کرد: اجرای این برنامه نیازمند تعامل 
دایمی با وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی است. وی اعتبار 
الزم برای احداث مرکز IT و تقویت فیبر های نوری و ایجاد بستر 
مناسب برای انتقال و دریافت سریع اطالعات و پردازش داده ها را 
بالغ بر 30 میلیارد ریال اعالم کرد. رییس دانش��گاه کمبود فضای 
آموزش��ی و خوابگاهی را از دیگر مشکالت دانش��گاه عنوان کرد 
 و افزود: از ابتدای امر قرار بود دانش��گاه علوم پزش��کی شهرکرد با 
120 هزار متر مربع س��اختمان در قالب 5 دانشکده ساخته شود، 
اما تنها دانشکده پزشکی با زیربنای 60هزار متر مربع ساخته شد 
و متاسفانه با گذشت این سال ها احداث دانشکده های پرستاری 
و مامایی پیشرفت فیزیکی نداشته است. در این جلسه استیجاری 
بودن ساختمان دانشکده پرستاری بروجن و تعیین مهلت تا پایان 
سال تحصیلی جاری برای تخلیه ساختمان آموزش و پرورش نیز 
مطرح شد. استاندار چهارمحال و بختیاری نیز در این جلسه ضمن 
تبریک به مناسبت کسب موفقیت بزرگ دانشگاه در اجرای برنامه 
تحول نظام سالمت و جلب رضایت مندی حداکثری مردم استان 
افزود: این برنامه اقدامی مفید و موثر از سوی متولیان حوزه سالمت 
است و اجرای آن تالش همگانی و مدیریت جدی مسؤوالن امر را 
می طلبد که دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تاکنون توانسته است 
به خوبی این وظیفه را به اجرا برساند. قاسم سلیمانی از تخصیص 
اعتباری بال��غ بر 17میلی��ارد ریال جهت خری��داری آمبوالنس،  
تجهیزات و تامین اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل مراکز بهداشتی 
و درمانی نیمه تمام خبرداد. وی گفت: تامین و حفظ سالمت جامعه 
از اولویت های برنامه دولت و مس��ؤوالن استانی است، لذا با انجام 
کارهای کارشناس��ی و تعیین اولویت ها اعتبارات قابل توجهی به 
صورت مستقیم و غیر مستقیم از محل اعتبارات استانی به حوزه 
سالمت تخصیص یافته است. س��لیمانی گفت: اختصاص اعتبار 
به طرح های نیمه تمام حوزه بهداش��ت و درم��ان از اولویت های 
اعتبارات ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه کشور است . معاون 
درمان دانش��گاه در این جلس��ه از بهره مندی 9 هزار و 69 بیمار 
بستری در بیمارستان های استان از بسته های حمایتی برنامه تحول 
نظام سالمت در مدت یک ماهه اول اجرای این برنامه خبر داد. دکتر 
اکبر س��لیمانی افزود: در مدت اجرای برنامه تم��ام امور مربوط به 
داروها،  تجهیزات و آزمایشات بیماران در بیمارستان انجام می شود.

در نشست مشترک مسؤوالن چهارمحال وبختیاری بررسی شد

معوقات مالی مشکل ۴۵۰ مرکز درمانی چهارمحال وبختیاری

  محور شهرکرد – سامان دو بانده می شود
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امالک  دفتر 309   55 در صفحه  آن  مالکیت  که سند  پستی 81897-35834  کد   5 آبی 
به شماره ثبت 12174 و شماره چاپی 358275 به نام سید محمد نبوی رنانی ثبت و 
صادر شده است با حدود :شماال درب و دیواریست در دو قسمت اول بطول 8/60 متر 
و دوم بطول 3/70 متر بگل اندازه کوچه 4 متری شرقا دیواریست اختصاصی به طول 
اختصاصی  است  دیواری  و  به پالک های 3391 و 3429و3431 جنوبا درب  متر   18
بطول 14/5 متر به قطعه دهم تفکیکی و کوچه چهار متری غربا دیواریست اختصاصی 
کارشناس رسمی ششدانگ  نظر  طبق  که  تفکیکی  پانزدهم  قطعه  به  متر   23/45 بطول 
از شهرداری  74/6/4 صادره  مورخ   3147 به شماره  پروانه ساختمانی  دارای   خانه 
رهنان میباشد که  کاربری ملک مسکونی و مساحت عرصه پس از رعایت بر اصالحی 
اعیانی ها ی  بنا 504 متر مربع درج گریدده است  253 متر مربع و مساحت کل زیر 
یکواحد  بصورت   -1 کد  با  زمین  زیر  طبقه  بر  مشتمل  است  طبقه  سه  در  ساختمان 
مسکونی طبقه اول مسکونی طبقه دوم مسکونی اسکلت فلزی سقف تیرچه بلوک کف 
آشپزخانه سرامیک – درب و پنجره خارجی از پروفیل آهن هاللی – آشپزخانه ها تا 
سقف سرامیک و کاشی – نمای خارجی آجر ها 4 سانتی متر دارای انشعابات سه واحد 
برق مجزا و گاز و آب مشترک هستند که به مبلغ 2780000000 ریال ارزیابی گردیده 
است و به موجب سند رهنی 2253-89/7/17 دفتر خانه  239 اصفهان در رهن شرکت 
میزان نقش جهارن قرار گرفته و بیمه میباشد از ساعت 9 الی 12 روز چهار شنبه مورخ 
1393/4/25 در اداره اجرای اسناد  رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی 
چهارراه اول سمت چپ ابتدای خیابان الهور  به مزایده گذارده می شود . مزایده از مبلغ 
پایه 2780000000 ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی 
فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب برق گاز اعم از 
حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد 
و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
از  آنکه پس  برنده مزایده  است ضمن  به عهده  باشد  یا نشده  قطعی آن معلوم شده 
مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان مورخ 1393/3/25 درج ومنتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده  
اداره اجرای اسناد رسمی الف 4527 اسدی رییس  . م   به روز بعد موکول می گردد 

 اصفهان

ابالغ رأی

23495کالسه : 325/92 شماره دادنامه : 755 بتاریخ 92/7/20  مرجع رسیدگی : شعبه 
22 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: امین رضا صادقی علویجه   نشانی اصفهان 
هوشنگ   -1 خوانده:   34 پ  بادی  مهر  کوچه   11 پ  یازدهم  کوی  رزمندگان   خیابان 
میرزایی 2- علی صادقی علویجه   نشانی اصفهان – خ رزمندگان – کوی یازدهم کوچه 
به شماره  انتقال سند یک دستگاه موتور سیکلت  به  الزام   : شهریاری پ 36 خواسته 
انتظامی 7684   گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 

و طی تشریفات قانوین و اخذ نظریه مشورتی اعضا ء قاضی شورا  ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا .در خصوص 
هوشنگ   -1 خواندگان   طرفیت  به  علویجه  صادقی  رضا  امین  آقای  خواهان  دعوی 
میرزائی 2- علی صادقی علویجه بخواسته الزام  به انتقال سند رسمی یکدستگاه موتور 
سیکلت به شماره انتظامی 7684 اصفهان 69 به شماره موتور 2295 بشرح دادخواست 
تقدیمی شورابا توجه به محتویات پرونده شورا با ارائه اصول و مستندات ابرازی در ید 
خواهان و استعالم اخذ شده که حکایت از محکومیت خوانده ردیف اول رای می نماید و 
با توجه به  قولنامه عادی مورخه 87/5/20 و اینکه خواندگان در جلسه رسیدگی حاضر 
نگردیده اند هیچگونه اعتراض و یا ایرادی بعمل نیاورده لذا شورا .... را وارد و ثابت 

دانستن دعوی خواهان مستندا به مواد 198و519و522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده ردیف اول به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی 
همچنین   نماید  می  اعالم  و  خواهان صادر  در حق  را  الذکر  فوق  موتور سکیلت  سند 
خوانده محکوم به پرداخت کلیه خسارات خواهان می باشد در خصوص خوانده ردیف 
دوم با توجه به محکومیت نامبرده قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد رای صادره 
قابل  روز  بیست  ظرف  سپس  شعبه  همین  در  واخوایه  قابل  روز   20 ظرف  و  غیابی 
 22 شعبه  اختالف  حل  شورای  5429قاضی  الف    م   . باشد  می  خواهی  نظر   تجدید 

اصفهان 

حصر وراثت

به   1271669234 شماره  شناسنامه  دارای  بینی  مار  دار  تحصیل  مهال  خانم   23501
شرح دادخواست به کالسۀ 1250/93ح/10 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفی تحصیل دار مار بینی  بشناسنامه 
50838 در تاریخ 92/12/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- مهال تحصیل دار مار بینی  ش ش 1271669234 
فرزند  متوفی 2- فخری پهلوان نژاد ش ش 503 مادرمتوفی  اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 5548 رئیس شعبه دهم شورای 

حل اختالف 

حصر وراثت
شرح  به   30561 شماره  شناسنامه  دارای  اصفهانی   نوروزی  علی  آقای   23500
دادخواست به کالسۀ 1251/93ح10 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه نوروزی اصفهانی   بشناسنامه 16007 در 
آن مرحوم  الفوت  گفته ورثه حین  بدرود زندگی  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 92/9/22 
متوفی    فرزند   30561 ش  ش  اصفهانی  نوروزی  علی  ذیل:1-  افراد  به  است  منحصر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 5549 رئیس 

شعبه دهم شورای حل اختالف 

حصر وراثت

23499 آقای عباس کاوه دارای شناسنامه شماره 1366 به شرح دادخواست به کالسۀ 
1137/93ح10 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 92/11/18  یداله کاوه    بشناسنامه 646 در  که شادروان 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- عباس 
کاوه  ش ش 1366 فرزند متوفی 2-  بی بی کاوه  ش ش 1444 فرزند متوفی 3- صغری  
کاوه  ش ش 1367 فرزند متوفی4- فاطمه کاوه  ش ش 35127 فرزند متوفی اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 5542 رئیس شعبه 

دهم شورای حل اختالف 

حصر وراثت

23498 خانم طوبی بیگم موذنی  دارای شناسنامه شماره 47206 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 1198/93ح 10 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ  نژاد     بشناسنامه 39994 در  داده که شادروان سید علی موسویان  توضیح 
92/2/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به افراد ذیل:1- طوبی بیگم موذنی   ش ش 47206  همسر  متوفی 2-  سید رسول 
ش  ش  نژاد  موسویان  حسین  سید   -3 متوفی  فرزند   39993 ش  ش  نژاد  موسویان 

47231 فرزند متوفی 4- سید رضا موسویان نژاد ش ش 1492 فرزند متوفی 5- سیده 
ماه بیگم  بار بازان  ش ش 39991 فرزند متوفی 6- فاطمه باربازان موسویان نژاد ش 
ش 39992  فرزند متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف 5523 رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف 

حصر وراثت

به  دادخواست  به شرح   3 دارای شناسنامه شماره  لو  قاسمی  البنین  ام  خانم   23497
چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  این شعبه  از   10 1233/93ح   کالسۀ 
تاریخ 93/1/27  بنی      بشناسنامه 81 در  داده که شادروان قاسم حیدری  توضیح 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
افراد ذیل:1- جمیله حیدری بنی ش ش 40  فرزند متوفی 2- منیژه حیدری بنی ش ش 
744  فرزند متوفی3- ملیحه حیدری بنی ش ش 486  فرزند متوفی4- فریده حیدری 
بنی ش ش 310  فرزند متوفی5- لیال حیدری بنی ش ش 2205  فرزند متوفی6- نرگس 
حیدری بنی ش ش 2672  فرزند متوفی7- مرضیه حیدری بنی ش ش 1270173163  
فرزند متوفی 8- ام البنین قاسمی لو ش ش 3 همسر  متوفی اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 5543 رئیس شعبه دهم شورای 

حل اختالف 

حصر وراثت

شرح  به   2183 شماره  شناسنامه  دارای  نژاد  معرک  سادات  طیبه  خانم   23496
وراثت  گواهی حصر  درخواست  شعبه  این  از   10 1133/93ح   کالسۀ  به  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید شفیع معرک نژاد      بشناسنامه 22382 
در تاریخ 82/7/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
نژاد ش ش 39346 فرزند   متوفی  افراد ذیل:1- سید حسن معرک  به  منحصر است 
2- سید حسین معرک نژاد ش ش 1285 فرزند   متوفی3- مریم السادات معرک نژاد ش 
ش 41066 فرزند   متوفی4- طیبه  السادات معرک نژاد ش ش 2183 فرزند   متوفی5- 
اعظم السادات معرک نژاد ش ش 1150 فرزند   متوفی6- فاطمه شاهزیدی ش ش 623 
همسرمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 

5541 رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف 

ابالغ رای 

روبروی  کاوه  خ  اص  کاظمینی  محمد   : خواهان   92-2039  : پرونده  شماره   23493
دبیرستان غیر انتفاعی سادات بوستان  یک نبش بن بست آبان پالک 21 درب قهوه ای 
خواندگان : 1- حمید کاظم فر 2- حسین افقری هر دو مجهول المکان خواسته : الزام به 
انتقال سند اتومبیل پژو 206 بشماره 88 ب 489 ایران 53 گردشکار : شورا با عنایت به 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید . 
رای قاضی شورا در خصوص دعوی خواهان محمد کاظمینی به طرفیت 1- حمید کاظم 
فر 2- حسین افقری به خواسته تنظیم سند رسمی اتومبیل پژو 206 بشماره 489 ب 
88 ایران 53 بانضمام کلیه خسارات قانونی ضمن بررسی اوراق و محتویات پرونده و 
استماع اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی و استعالم بعمل آمده از مرجع انتظامی در 
خصوص آخرین مالک  خودرو و مالحظه قوانامه ارائه شده از طرف خواهان و رسید 
عادی ارائه شده از سوی خواهان که داللت بر پرداخت ثمن معامله  دارد و به امضای 
خوانده ردیف اول ) فروشنده ( رسیده است و با توجه به اینکه خودرو کارت خودرو 
و بیع نامه در ید خواهان می باشد لذا شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته 
بر  د م و مواد 10-219-220-221-223 -225 ق م حکم  آ  ماده 198 ق  باستناد  لذا 

محکومیت خوانده ردیف دوم ) که به موجب استعالم آخرین مالک خودرو می باشد ( به 
حضور در دفتر خانه و انتقال رسمی سند خودرو پژو 206 به نام خواهان و پرداخت 
104000 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید . رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز  
پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد با توجه باینکه 
سند خودرو به نام خوانده ردیف اول می باشد لذا دعوی متوجه خوانده ردیف اول نمی 
باشد و قرار رد دعوی خواهان نسبت به وی صادر و اعالم می گردد بدیهی است که 
مابقی ثمن معامله به هنگام انتقال سند به خوانده ردیف اول می بایستی پرداخت گردد  

الف 5433 قاضی شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رأی
 : پرونده  شماره   9309970352300356  : دادنامه  911423شماره   : 23492کالسه 
به     با وکالت خانم مریم شارقی  9109980352301385  خواهان: خانم زهره نجاری ریزی 
نشانی اصفهان خ نیکبخت شرقی جنب امالک ساحل ط همکف  خوانده: 1- آقای اکبر پناهی 
زوجه     درخواست  به  طالق  حکم  صدور   : خواسته  المکان   مجهول  نشانی   به      ریزی  
گردشکار : دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرج زیر مبادرت 
بصدور رای می نماید . رای  دادگاه  در خصوص دادخواست خانم زهره نجاری ریزی فرزند 
اعمال وکالت  استیذان  به خواسته  پناهی ریزی فرزند رمضان  اکبر  آقای  اله بطرفیت  حبیب 
برای اجرای صیغه طالق به لحاظ تحقق شرط ضمن العقد با عنایت به تصویر مصدق سند 
ازدواج به شماره ترتیب 7163 دفتر رسمی شماره 93 حوزه ثبت زرین شهر رابطه زوجیت 
به سبب عقد نکاح دائم بین آنها محرز است اجماال زوجه اظهار داشته است همسرش مجهول 
المکان بوده او وفرزندش محمد 20 ساله و سعید 15 ساله و پریسا 4 ساله را ترک کرده است 
این شعبه  دادنامه 1600-900 مورخ 1390/9/27  دادگاه صدور  پرداخت نمی کند  ای  ونفقه 
مبنی بر محکومیت او به پرداخت نفقه زوجه از تاریخ 87/7/1 لغایت 90/7/10 و نفقه فرزندان 
از 90/3/10 تا 90/7/10 و صدور اجرائیه درتایید ادعای خواهان میباشد خوانده در جلسه 
های دادگاه حضور نیافته و بر خالف ادعا و دالیل خواهان الیحه ای  نیز تقدیم نکرده است 
از سوی دیگر تالش داور زوجه و مرکز مشاوره خانواده به عنوان داور زوج در جهت ایجاد 
سازش موثر واقع نشده است بنابراین و به استناد مواد 234 و 237و 1119 قانون مدنی و 
مواد 26و27و29 قانون حمایت خانواده ضمن احراز شرط 1و 8 از بند ب شروط ضمن العقد 
نکاح به خواهان اجازه داده میشود با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طالق و یا حقوق 
حاصله از بند ب یاد شده خو د را مطلقه سازد اعتبار این گواهی برای تسلیم به دفتر رسمی 
قانون حمایت  مفاد مواد 31 و 37  به  با عنایت  میباشد  تاریخ قطعیت رای  از  ماه  طالق سه 
خانواده رعایت جهات شرعی و قانونی اجرای صیغه طالق و ثبت آن و یادآوری حقوقی و 
تکالیف آنها پس از طالق به عهده سر دفتر محترم خواهد بود در مورد حقوق فیما بین از 
جمله مسائل مالی زوجه طی لوایح 2194 مورخ 1392/9/5 و 2971 مورخ 92/11/21 مهریه و 
اجرت المثل را در قبال اجرای صیغه طالق بذل کرده است بنابراین طالق خلع را انتخاب کرده 
است که در صورت وقوع طالق ذمه زوج از مهریه اجرت المثل بری خواهد شد حضانت فرزند 
مشترک به نام پریسا با توجه به حق اولویت مادر و نیز عدم دسترسی به پدر با مادر میباشد 
سایر فرزندان کبیر هستند زوجه ادعای مالی دیگری در این پرونده نداشته و دادگاه مواجه با 
تکلیف نمیباشد رای  صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 

دادگاه میباشد . . م الف   5455قاضی شورای حل اختالف شعبه 23 اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

23502 در خصوص پرونده کالسه 92-64 خواهان امیر حسین اکبری با وکالت ایرج حقانی  
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت فرهاد فوالدگر تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
روز دوشنبه  مورخ 93/5/13 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف  به این شعبه واقع در اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود  مدیر دفتر شعبه نهم  مجتمع شماره 2 

شورای حل اختالف اصفهان

که 
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 دعای مظلوم از صد هزار
 برج می گذرد

وقتی س��لطان عال ءالدین باروی باالی ش��هر را به اتمام رس��انید، به 
بهاءولد )پ��در موالنا و از عرف��ای نامدار آن زمان( گف��ت: یک بار گرد 
باروی ش��هر آمده، تفرج فرمایید. بهاء ولد گفت: از دفع س��یل و منع 
خی��ل، نیکوبنیادی نه��ادی و قلعه حصین س��اختی، ام��ا تیر دعای 
 مظلومان را چه توانی کرد که از صد هزار برج می گذرد و عالم را خراب 
می کند. جهدی بنما و جهادی کن تا قلعه احس��ان و عدل برآوری و 
لشکر دعاهای خیر حاصل کنی که از هزاران حصار حصین بهتر است و 

امن عالم و امان خلق در آن است.

  ضرب المثل های زیبا 
و خواندنی جهان

اسپانیولی: کسی که یک بار می دزدد، همیشه خواهد دزدید.
انگلیسی: طمع به همه چیز، از دست دادن همه چیز است.

عربی: هیچ کس را وادار به دو کار نکن، جنگیدن و زن گرفتن.
ایرانی: یا حرفی بزن که از خاموشی بهتر باشد یا خاموش باش.
انگلیسی: ضربات کوچک درختان بزرگ را از پای در می آورند.

ایتالیایی: معنی همه چیز دانستن، هیچ ندانستن است.
عربی: مشورت با کسی کن که تو را به گریه می اندازد، نه با کسی که 

تو را می خنداند.
روسی: برای کسی که شکمش خالی است، هر نوع باری سنگین است.

دانمارکی: وقتی که آش از آسمان می بارد گدا قاشق ندارد.
ایرانی: تیر از جراحت به در آید و آزار در دل بماند.

آفریقایی: یک دوست خوب را با هر دو دستت نگه دار.
ایرانی: مرد حکیم خرده نگیرد بر آینه.

فنالندی: همیشه کمی  بترس تا هرگز محتاج نشوی زیاد بترسی.
بوسنی: مرحله اول بالهت آن است که خود را عاقل بدانیم.

ایتالیایی: عشق یعنی ترس از دست دادن تو.
انگلیسی: یک متر یک متر سخت اس��ت ،ولی یک سانت یک سانت 

مثل آب خوردن است.
مصری: تندرستی، تاجی است بر سر انسان سالم ولی هیچ کس جز یک 

بیمار این تاج را نمی بیند.
ژاپنی: باید حریف را به کمک حریف دیگری به دام انداخت.

چشم اندازهای زیبای کره  خاکی
هنگامی  که به دوردست ها می نگریم با چشم اندازهای بی نظیر کره  خاکی مواجه 

می شویم که زیبایی  های آن را از فاصله دور دو چندان می کند.
کار روزانه و دچار روزمرگی شدن ما را از زیبایی های موجود محروم  می سازد فقط 

کافیست گاهی از زاویه دیگر و با فاصله دورتر به جهان بنگریم.
تصاویر جمع آوری شده   توسط فارس زیر چش��م انداز متفاوتی از جهان را به ما 

نشان می دهند.

شهری جدید زیر آب
چین طرح شهری به وسعت 6.44 کیلومتر مربع در زیر آب را ارائه داده است که در آینده نزدیک اقدام به ساخت آن می کند.زندگی در زیر آب در کنار تمام شگفتی های دریایی، ایده ای جالب است اما شاید با مشکالتی همراه باش��د؛ یک شرکت چینی قصد ساخت آتالنتیس جدید را در زیر آب دارد که ساکنین چین و حتی توریست ها بتوانند 
در آن زندگی کنند. معماری به نام »اسالومیرسیسکا« طرحی برای ساخت یک شهر در زیر آب به وسعت 6.44 کیلومتر مربع ارائه داده است؛ این شهر نیز مانند همان تونل زیر آب به طول 50 کیلومتر است که چین را به هنگ کنگ، ماکائو و دیگر کشورها متصل می کند و به زودی تکمیل خواهد شد؛ اما امکان دارد این شهر با مشکالتی مانند 

حمل و نقل، انرژی و امنیت شهروندان روبه رو شود.

حکایت و مثل 

جالب است بدانید، برخی از گیاهان عالوه بر زیبایی، هوای خانه 
ش��ما را نیز تمیز و تصفیه می کنند. پروژه هایی همچون نصب 
کفپوش یا نقاشی دیوارهای خانه منجر به انتشار مواد شیمیایی 
مضر و آلودگ��ی هوای خانه می ش��وند. خوش��بختانه، برخی از 
گیاه��ان آپارتمانی در پاکی��زه کردن هوای خان��ه نقش موثری 
دارند. برای نتیجه بهتر، خوب است با توجه به فضای خانه و توان 
نگهداری، از چندین گلدان مختلف استفاده کنید یا دست کم دو 

گلدان را داخل خانه داشته باشید.
در این مطلب چند گیاهی را انتخاب کرده ایم که نقش پررنگی در 

پاکیزگی و تصفیه هوای داخل آپارتمان ها دارند.
َعَشِقه

)Hedera helix( :نام انگلیسی

این گیاه، با ساقه های نرم و باالرونده، برگ  های کوچک و قلبی 
شکل دارد و به درخت، دیوار یا هر داربست دیگری می چسبد و 
باال م��ی رود. در غیر این ص��ورت روی زمین می خ��زد. بهترین 
ش��رایط برای رش��د این گیاه، در کنار پنج��ره و در معرض نور 

خورشید است.
 چه کمکی می کند؟

ش��اخ و برگ های متراکم و به هم فش��رده این گی��اه در جذب 
 فرمالدئید نق��ش موثری دارن��د. فرمالدئید، یک��ی از رایج ترین 
آلوده کننده های داخلی خانه اس��ت که از رنگ های ترکیبی یا 

رزین های کفپوش ها پخش می شود.
اسپاتی فیلوم

)Spathiphyllum( :نام انگلیسی
اس��پاتی فیلوم نیز یکی از گیاهان پاک کننده هوای داخل خانه 
است. این گیاه زیبا با گل های سفید، برگ های همیشه سبز دارد 
 و می تواند در نور ک��م نیز به زندگی خود ادامه ده��د. البته باید 

هفته ای یک ب��ار آن را آبیاری کرد. همه قس��مت های این گیاه 
سمی اس��ت و باید مراقب بود. گل های این گیاه اصوال در اواخر 

زمستان شکل می گیرند و گاهی تا 10 هفته نیز باقی می مانند.
چه کمکی می کند؟

 این گیاه که تقریبا در بیش��تر روزهای سال گلدار است، هوا را از 
مواد سمی VOCبنزن، مواد س��رطان زای موجود در رنگ ها، 
واکس های مبلمان و چوب و پولیش ها تمیز می کند. این گیاه 
زیبا همچنین استون را نیز که توسط چسب ها، پاک کننده ها و 

وسایل الکترونیک پخش می شود، جذب می کند.
نخل راپیس

)Rhapis excelsa( :نام انگلیسی
نخل راپیس، شبیه درخت 
است و پرورش آسانی دارد. 
 ای��ن گی��اه زمان��ی طول 
می کش��د تا به س��مت باال 
رشد کند، اما به محض آغاز 
 رش��د، خیل��ی س��ریع باال 
م��ی رود و برگ ه��ای آن 
زینت بخش محیط هستند. 
این گیاه به نور و رطوبت کم 

نیاز دارد به همین دلیل، یک گیاه آپارتمانی به شمار می رود.
چه کمکی می کند؟

 این گیاه زیبا،  آمونیاک موجود در هوا را که برای دستگاه تنفسی 
 انس��ان بس��یار مضر اس��ت و همچنین، عناصر مضر موجود در 

پاک کننده ها، منسوجات و رنگ ها را از بین می برد.
سرخس بوستون

سرخس بوستون نخس��تین بار در دوران ویکتوریا در انگلستان 
رواج پیدا کرد. این س��رخس با برگ های پر مانند و شمش��یری 

بسیار زیبا است و برای نگهداری در داخل آپارتمان بسیار مناسب 
اس��ت. بیش��تر افراد برای برگ های نیمه آویخته و انحنادار این 
گیاه، معموال آن را در س��بدهای آویزان قرار می دهند. این گیاه 
جزو یکی از بهترین تمیزکننده های هوای داخل آپارتمان است. 
البته از آنجا که این گیاه به رطوبت و آب مداوم نیاز دارد، ش��اید 

کمی نگهداری آن دشوار باشد.
چه کمکی می کند؟

 این گی��اه در از بین ب��ردن ماده ش��یمیایی فرمالدئید بس��یار 
 موثر اس��ت. این ماده در چس��ب ها، چوب های فشرده همچون 
 کابینت ها، چوب های چندالیه و اس��باب و مبلمان خانه یافت

 می شود. هچنین می تواند مواد سمی همچون جیوه و آرسنیک 
را نیز در خاک از بین ببرد.

گیاه شمشیری
)Sansevieria trifasciata( :نام انگلیسی

به این گیاه زبان مادرشوهر 
هم می گویند. این گیاه در 
نور کم رشد می کند. هنگام 
ش��ب، این گیاه دی اکسید 
کربن را جذب و اکس��یژن 
پخش می کند. این گیاه را 
داخل اتاق خود قرار دهید 
تا شب، هنگامی که خواب 
هس��تید، اکس��یژن پخش 

کند و شما استنشاق کنید.
  چه کمکی می کند؟

 این گیاه به کم ش��دن میزان دی اکس��ید کربن موجود در هوا 
کمک می کند و فرمالدئید و بنزن هوا را نیز از بین می برد.

یک ش��رکت در فیالدلفیا نوعی دوچرخه  ابتکاری برای گیاهانی که هوای خانه را تصفیه می کنند
کودکان را رونمایی کرده که هرگز سقوط نمی کند.

 ای��ن س��امانه ک��ه Jyrobike ن��ام گرفت��ه، از 
ژیروسکوپ هایش به طور هوش��مندانه ای بهره می برد 
تا دوچرخه را حتی زمانی که کودک ب��ه آن تکیه داده، 
متعادل نگه دارد. شرکت سازنده مدعی است با استفاده 
از این سیستم، کودک می تواند یک روزه دوچرخه سواری 

را یاد بگیرد.
در چرخ جلویی دوچرخه یک دیس��ک چرخان س��ریع 
وجود دارد؛ این دیسک نیروی ژیروسکوپی خلق می کند 
تا چنانچه کودکی برای نخستین بار پشت فرمان دوچرخه 
است، آن را متعادل نگه دارد. یک هاب کنترل در جلوی 
چرخ چگونگ��ی عملکرد ژیروس��کوپ را در اختیار دارد 
و می توان آن را به ط��ور جداگانه ب��ه دوچرخه دیگری 

متصل کرد.
هاب می تواند س��رعت دیس��ک موجود در چرخ جلو را 
تغییر داده و به دوچرخه سوار س��طوح مختلفی از ثبات 
را ارایه دهد. این بدین معناس��ت که با پیش��رفت کاربر 
می توان میزان کمک گرفت��ن از آن را پایین آورد. عالوه 
بر این، زمانی ک��ه مهارت کودک باال م��ی رود، می توان 
دیس��ک چرخان را برای کاهش وزن چرخ جلویی تا 60 

درصد، برداشت.
س��رعت دیس��ک چرخان از راه دور قابل تنظیم است و 
چنانچه کودک و دوچرخه از والدینش��ان فاصله گرفته  
باشد، بزرگساالن می توانند ثبات دوچرخه را به سرعت 
افزایش دهند. همچنین می توان دیسک درون دوچرخه 
را با یک کابل میکرو یواس بی شارژ کرد و این شارژ حدود 
سه ساعت باقی می ماند. نرم افزار درونی نیز با اتصال آن به 

یک رایانه به روز می شود.
تولید Jyrobike به زودی آغاز می شود و انتظار می رود 
در ژانویه سال 2015 وارد بازار شود. قرار است دو نسخه 
از این سامانه در دسترس قرار گیرد؛ نسخه کوچک تر آن 
به بهای 249 دالر و نسخه بزرگ تر نیز به بهای 299 دالر 

به فروش می رسد.
شرکت س��ازنده امیدوار است س��ال آینده نسخه ای از 
این دوچرخه را برای بزرگساالن بسازد که از همان الگو 
تبعیت و به س��المندان در یادگیری دوچرخه س��واری 

کمک کند. 
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