
بازارهای جدید صنایع جلوی رکود را می گیرد
صدهاهزار سال دعوا، 
چهره انسان را به این 
روز انداخته است

رییس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان:
  بهره بردرای ازآزاد راه 

اصفهان- شیرازتا 3 سال دیگر 4
دیسک کمر علت یک سوم 

دردهای کمری 3 3
سفر ۷۰ نفر از پزشکان برجسته 

مغز و اعصاب آلمان به اصفهان

4
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هدف پلیس اجرای 
 برنامه پیشگیرانه است

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: 90 درصد از جرایم 
ریشه اجتماعی دارند.

عبدالرض��ا آقاخانی اظهار کرد: ن��گاه پلیس در خصوص 
مسایل و آس��یب های اجتماعی نگاه امنیتی و انتظامی 
نیس��ت و معتقدیم که در این گونه مس��ایل باید ارشاد و 

آموزش اولین اقدام باشد و برخوردهای مقابله ...

مقتدایی  رییس مجمع
 نمایندگان استان شد

خانه  امسال جهش
 قیمت ندارد

انتخابات مجمع نمایندگان اس��تان اصفهان با حضور 
تمام اعضای مجمع نمایندگان استان اصفهان برگزار 
و عباس  مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس به 
عنوان رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان انتخاب 
شد. گفتنی است حجت االسالم سالک، حسن کامران 
و عب��اس مقتدایی ب��رای این موضوع کاندیدا ش��ده 
بودند. همچنین در این جلسه محسن صرامی نیز به 
عنوان نایب رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان 

برگزیده شد.

بخش مسکن در سال جدید رشد قیمتی را تجربه نخواهد 
کرد و هر گونه تغییر قیمتی در این بخش همگام با تورم 
عمومی اعالمی توس��ط بانک مرکزی خواهد بود. حامد 
مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی  
اظهار کرد: اطالع��ات دریافتی از س��امانه ثبت معامالت 

امالک کشور نشان دهنده افت مبایعات مسکن..

4
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استاندار اصفهان:

حمله یوزپلنگ برای شکارعقاب ها 
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برخورد قضایی با مخالن
 همایش های سیاسی در اصفهان

چشم یک ملت به غیرت و تعصب ایرانی

استاندار اصفهان از شناسایی و تش��کیل پرونده قضایی برای مخالن در 
سه همایش سیاسی اخیر اصفهان خبر داد. رسول زرگرپور گفت: طی دو 
هفته اخیر، سه همایش سیاسی در اصفهان برگزار شده که هر سه همایش 
حاشیه ساز بوده اند. وی اظهار کرد: اولین مورد همایش دالوران دلواپس بود 
که برگزار کنندگان آن تا یک روز پیش از برگزاری همایش برای دریافت 
مجوز اقدام نکردند در حالی که براساس قانون باید حداقل 10 روز قبل از 
برگزاری هرگونه همایش، تجمع و یا راهپیمایی مشخصات و مختصات کامل 
آن به فرمانداری ها ارایه و جهت دریافت مجوز الزم فرم های مربوطه تکمیل 
گردد. استاندار اصفهان تصریح کرد: بعضا شنیده شد که برگزار کنندگان 

این همایش عنوان کرده اند استانداری تا نیم ساعت پیش از این همایش 
برای برگزاری آن مجوز صادر نکرده اس��ت در حالی که اصال کسی برای 
دریافت مجوز اقدام نکرده بود و وقتی وضعیت را این گونه دیدیم و قصدمان 
هم همکاری بود، خودمان سراغ برگزار کنندگان همایش رفتیم و پس از 
آن اقدامات قانونی صورت پذیرفت. زرگرپور ادامه داد: مورد دوم نیز مراسم 
سالگرد رحلت آیت اهلل طاهری بود که متاسفانه برخی از افراد که هیچ کدام 
از آنها اصفهانی نبودند، اقدام به شعارهای ساختارشکنانه کردند که به رغم 
پیش بینی های ما و تذکرهایی که به مسؤوالن برگزاری این همایش ارایه 

شده بود، چهار نفر دستگیر و اکنون نیز تحت قرار قضایی هستند.

تیم ملی ایران امش��ب کار خود را در جام جهان��ی ۲01۴ برزیل آغاز 
خواهد کرد.برنامه های تیم ملی ایران طی یک س��ال گذش��ته و پس 
از صعود این تیم به جام جهانی ۲01۴ برزیل بارها و بارها دستخوش 
تغییرات مکرر شده و به هیچ وجه برنامه های آماده سازی تیم ملی به 
دلخواه کادرفنی و کی روش پیش نرفت؛ از لغو اردوی پرتغال به خاطر 

عدم منابع مالی گرفته تا اعزام پرحرف و حدیث و پرابهام شاگردانش به 
اردوی آفریقای جنوبی و در این بین شاید بتوان برگزاری اردوی اتریش 
را تنها برنامه  تمرینی در راه جام جهانی عنوان کرد که طبق برنامه های 
از پیش تدوین شده، پیش رفته و به اجرا درآمد.با همه این اوصاف و با 

همه اتفاقاتی که طی یک سال گذشته ...

آمادگی فوالد برای تولید ورق 
مورد نیاز خودرو سازان

مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: با استفاده از ظرفیت های موجود این شرکت 
و دیگر واحدهای داخلی، امکان تولید ورق فوالدی مورد نیاز خودروس��ازان در داخل کشور 
وجود دارد. بهرام سبحانی در نشستی با معاونان فروش و بهره برداری، مدیر و روسای ناحیه 

نورد سرد فوالد مبارکه تصریح کرد: باید با اتخاذ تمهیدات مناسب، ...
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آگهی مزایده نوبت اول 
شهرداری  فالورجان  در نظر دارد باستناد مصوبه شماره 4/139 مورخ 93/02/15 شورای محترم اسالمی شهر فالورجان مرکز خرید  و فروش 
محصوالت کشاورزی واقع در خیابان مالصدرا را با ش�رایط ذیل به متقاضیان واجد شرایط با باالترین قیمت  پیشنهادی به صورت استیجاری 

واگذار نماید .
1- قیمت پایه اجاره ماهیانه 42/600/000 ریال می باشد که شامل موارد ذیل می باشد و شرکت کنندگان می بایست هر دو مورد الف و ب 

را با هم اجاره نمایند.
الف - قیمت پایه اجاره ماهیانه تعداد 20 باب مغازه به مبلغ 36/000/000 ریال می باشد . 

ب- قیمت پایه اجاره ماهیانه امتیاز جایگاه باسکول 60 تنی به مبلغ 6/600/000 ریال می باشد .
2- شرکت کنندگان باید معادل 5 درصد از کل اجاره یکساله به مبلغ 25/560/000 ریال بحساب شماره 3100003444002 نزد بانک ملی 

فالورجان به نام سپرده شهرداری واریز و یا معادل آن ضمانت نامه  بانکی ارائه دهند .
3- متقاضیان می بایست آخرین قیمت پیش�نهادی خود را حداکثر  تا آخر وقت اداری روز سه ش�نبه مورخ 93/04/03 کتبا به دبیر خانه 

شهرداری ارسال نمایند . 
4- درخواست های واصله راس ساعت 14:30 روز چهار شنبه 93/04/04 در محل شهرداری باز و قرائت می گردد. 

5- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

امیر احمد زند آور شهر دارفالورجان

آگهی  مناقصه عمومی   

جواد جمالی  شهردار زرین شهر

 ش�هرداری زري�ن ش�هر ب�ه اس�تناد موافق�ت نام�ه ش�ماره 157 
مورخ 93/3/7 شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به اجرای عمليات 
زير سازی ، جدول گذاری و پياده رو سازی  ادامه بلوار امام رضا )ع( و ادامه 
خيابان فردوس�ی با اعتبار اوليه 3/850/000/000 ريال  از طريق مناقصه 
عمومی اقدام نمايد . لذا متقاضيان واجد ش�رايط جهت دريافت اس�ناد 
مناقصه و كس�ب اطالعات بيش�تر از تاريخ انتش�ارتاپايان وقت اداری 

93/4/3 به شهرداری زرين  شهر مراجعه نمايند.

نوبت  دوم 

چاپ  دوم 

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  دوم 

م الف 5813

 نام س�ازمان مناقص�ه گ�زار : اداره كل حمل و نق�ل و پايان�ه های
 استان اصفهان 

موضوع مناقصه : خريد 48 عدد كانكس جهت پايانه بار امير كبير واقع 
در اصفهان ، خيابان امام خمين�ی ، خيابان پرتو ) تحويل در محل طبق 

چيدمان خريدار ( 
مهلت و محل دریافت اسناد : تا مورخ 93/4/1 ، بلوار ميرزا كوچک خان ، 
اداره كل حمل و نقل و پايانه های استان اصفهان ، طبقه سوم ، واحد فنی 

دبير خانه كميسيون مناقصات 
مهلت و محل تحویل پیشنهادها : تا س�اعت 14 مورخ 93/4/12 - دبير 

خانه كميسيون مناقصات 
 بازگش�ایی پاکت ها : س�اعت 10 صب�ح م�ورخ 93/4/14 ، اداره كل 

حمل و نقل و پايانه های استان اصفهان 
س�ايت ب�ه  كني�د  رج�وع  بيش�تر  اطالع�ات  كس�ب  ی   ب�را 

http://iets.mpgrv.ir 
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اخبار کوتاهيادداشت

اليحه تسهیالت ايثار گری در مجلس 
به تصويب برسد

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: الیحه تسهیالت ایثار گری 
در مجلس به تصویب برس��د.  احمد ش��ریعتی در جمع اعضای شورای 
اسالمی شهر با حضور حس��ن کامران، نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به ضرورت نظارت بر فعالیت بانک ها، اظهار کرد: در 
حال حاضر بانک های خصوصی و بیمه های خصوصی به صورت قارچ گونه 
و به میزان چشمگیری در سطح شهر ها رشد یافته اند. وی با بیان این که 
بانک های خصوصی وام های با بهره های سنگین را به متقاضیان پرداخت 
می کنند، خاطرنشان کرد: در صورتی که مدت زمان باز پرداخت این وام ها 
با تاخیر مواجه شود، افراد وام گیرنده نا چار هستند تا جریمه سنگینی را 
پرداخت کنند. نماینده مردم شهرضا با اش��اره به ارایه بیانیه نمایندگان 
مجلس به تیم مذاکره کننده هسته ای گفت: مجموعه نمایندگان مجلس 
در قالب این بیانیه حمایت همه جانبه خود را از روند مذاکرات هسته ای 
اعالم کردند و امیدواریم با تداوم بهره گیری از رهنمودهای حکیمانه رهبر 

معظم انقالب، شاهد موفقیت و سربلندی این مجموعه باشیم.

اعالم مخالفت تهران با دخالت 
نظامی خارجی در عراق

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان مخالفت جمهوری اسالمی ایران 
با هر گونه دخالت نظامی خارجی در عراق را مورد تاکید قرار داد. مرضیه 
افخم با اعالم مخالفت جمهوری اسالمی ایران با هر گونه دخالت نظامی 
خارجی در عراق افزود : عراق از ظرفیت و آمادگی های الزم نظامی و توان 
و انگیزه  مردمی در برابر عوامل تروریسم و افراط گرایی برخوردار است.

سخنگوی وزارت امور خارجه  در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص 
انتش��ار گزارش هایی مبنی بر اعزام نیرو از ایران به ع��راق ضمن رد این 
گزارشات گفت : هر حرکتی که اوضاع در عراق را پیچیده تر کند، به نفع 
عراق و منطقه نیس��ت و مردم و دولت عراق از تمامی گروه های سیاسی 
 و طیف های مذهبی و دینی در جبهه ای مش��ترک ب��ه تقابل با عناصر 
خشونت گرا ، افراطی و تروریستی خواهند پرداخت و ما معتقدیم یقینا 
حرکت در مس��یر تقویت وحدت ملی، همراهی و انس��جام داخلی عراق 

بحران تروریستی جاری را کامل مهار و توطئه ها را خنثی می کند.

 پیگیری عملیات ساخت سد 
»تونل سوم کوهرنگ« 

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: از طریق ف��روش 200 میلیارد 
تومان اوراق مشارکت تالش کرده ایم عملیات سد تونل سوم کوهرنگ که 
پیمانکار آن نیز گرفته شده، اجرایی شود. حسن کامران در جمع اعضای 
شورای اسالمی شهربا بیان این که در صورتی که پول به دست پیمانکار 
مورد نظر برسد، عملیات اجرایی این پروژه به سرعت انجام می شود، اضافه 
کرد: بهشت آباد یکی دیگر از منابع تامین آبی محسوب می شود. بهشت آباد 
در بودجه با عنوان مطالعه بوده است که ما این عنوان را در مجلس به اجرا 
تغییر داده ایم. وی گفت: امس��ال نیز سد را ش��امل این پروژه کرده ایم و 
پیگیری هایی را انجام دادیم که اصالح بخش هایی از طرح های انتقال آب 

تونل بهشت آباد و تکمیل این طرح ها صورت می گیرد.
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یک نماینده مجلس از تهیه طرحی برای اصالح قانون انتخابات در راستای برگزاری انتخابات مجلس شورای 2
اسالمی به صورت الکترونیک و حذف تعرفه های کاغذی خبر داد. جواد هروی از جمع آوری امضا برای طرح 

اصالح ماده ای از قانون انتخابات خبر داد.
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رییس ح��وزه علمیه اصفهان گف��ت: هر ک��س در زندگی امنیت 
می خواهد باید رابطه با خدا داشته باشد و نماز مصداق کامل »أاَلبه 

ِ تَْطَمِئنُّ الُْقُلوُب« نماز است. ذکر اللهَّ
آیت الل حسین مظاهری با اشاره به ضرورت اقامه نماز در دین اسالم 
اظهار کرد: نماز رابطه عاطفی با خداست و این رابطه با خدا زندگی را 
ریشه دار می کند و شجره طیبه قرآن، ریشه دار و محکم و شاخه دار 
می شود، زندگی میوه دار می ش��ود و از میوه آن هم خود استفاده 

می کند و هم دیگران و مخصوصا زن و بچه اش بهره می برند.
آیت الل مظاهری با اشاره به این که قرآن درباره نماز خیلی سفارش 
دارد، افزود: برکات نماز مخصوصا برای کس��انی که نماز اول وقت، 
نماز با تعقیب، نماز با جماعت و نماز با حضور قلب می خوانند، بیشتر 
است. وی افزود: قرآن می فرماید این نماز برای عموم مردم سنگین 
هََّها لََکِبیَرٌة إاِلهَّ َعلَی الَْخاِشِعیَن«. اَلةِ َو إِن ْبِر َو الصهَّ است »َو اْسَتِعیُنوا بِالصهَّ

و در این آیه خداون��د می فرماید کمک برای س��عادت و برای این 
که س��قوط نکنیم و عاقبت به خیری و یک زندگی روشن، دو چیز 
می خواهد: یکی نماز و یکی صبر و اس��تقامت در مقابل گناه، بعد 
می فرماید و اما این نماز برای مردم سنگین است، مگر کسی که به 
مقام خضوع و خشوع رسیده باشد، مگر کسی که رابطه با خدایش 
محکم باشد، آنگاه نماز برای او لذت بخش است که باالترین لذت ها 
برایش می ش��ود؛ به اندازه ای ک��ه پیغمبر اک��رم »صلّی الل علیه و 
نَْیا  آله وسلّم« فرمودند »لََرْکَعَتاِن فِی  َجْوفِ  اللهَّْیلِ  أََحُب  إِلَیهَّ ِمَن الدُّ
َو َما فِیَها: دو رکعت نماز شب، از دنیا و آنچه در دنیاست، برای من 
باالتر است.« این افراد که به مقام خضوع و خشوع رسیده اند و رابطه 
عاطفی آن ها با خدا محکم است و از نماز ذلت می برند، می توانند از 

نماز کمک بگیرند. رییس حوزه علمیه اصفهان با اشاره به فواید نماز 
ادامه داد: نماز کمک برای عاقبت به خیری، دفع و رفع بالها، برآوردن 
حاجات، عاقبت به خیری اوالد و جلوگیری از سقوط است و همه باید 
کمک بگیرند و دست عنایت خدا روی سرشان باشد و معنای این 
آیه در قرآن تکرار شده است که اگر می خواهی سقوط نکنی، از نماز 
کمک بگیر، آنگاه نماز کمکت می کند و عاقبت به خیرت می کند و 
بچه هایت را از سقوط حفظ می کند و باالخره نماز یک زندگی توأم 
ِ تَْطَمِئنُّ  با اطمینان به تو می دهد، همان طور که در آیه أاَلَ به ذکر اللهَّ
الُْقُلوُب به آن اشاره شده است. مرجع عالی قدر جهان تشیع با اشاره 
به اقسام امنیت ادامه داد: امنیت دو قسم است، یک امنیت ظاهری 
که نعمت خیلی واالیی است و الحمد لل ما اینجا نشستیم و صحبت 
می کنیم بدون دلهره و ناامنی و خدای ناکرده اگر ناامنی در مملکت 
و شهری پیدا شود، بدترین بالهاست و بالیی باالتر از ناامنی و نعمتی 
باالتر از امنیت نداریم. آیت الل مظاهری ادامه داد: دو چیز است که 
مردم خیلی به آن اهمیت نمی دهند، در حالی که دو نعمت بزرگی 
است یکی سالمتی و یکی هم امنیت، اما امنیت باالتر، امنیت دل 
است، این که انس��ان دلهره و اضطراب خاطر نداشته باشد و باالتر 
از این، این که انسان غم و غصه و نگرانی نداشته و محبت و امنیت 
در خانه اش حکم فرما باش��د. وی اذعان کرد: امنیت یعنی محبت، 
یعنی مواسات، یعنی یک زندگی توأم با امنیت دل. قرآن می فرماید 
اگر امنیت دل می خواهی، رابطه با خدا داشته باش. درباره نماز هم 
می فرماید اگر امنیت دل می خواهی، نماز بخوان. مرجع عالی قدر 
جهان شیعه ادامه داد: ذکر خوب است و انسان باید دایم الذکر باشد و 
انسان باید یک ذکری را برای خود انتخاب کند و همیشه با خدا ذکر 

بگوید و این خیلی عالی است؛ مخصوصا این که این ذکر زبانی، ذکر 
قلبی هم بشود و این ذکر لسانی و قلبی، ذکر عملی هم باشد، کلمه 
»الحول و ال قوه ااّل بالل« در زندگی خیلی تاثیر دارد، لذا ذکر یک 
رابطه عاطفی با خداست که باید باشد، اما مصداق کامل ذکر، نماز 
است. اگر این نماز باشد، یک زندگی رفاهی وجود خواهد داشت و اگر 

اهمیت به نماز دهیم و بتوانیم 
حضور قلب پی��دا کنیم، الاقل 
در مرتبه اولش یعنی در وقتی 
که می گوییم الل اکبر، همه چیز 
پشت سر انداخته شود و تا وقتی 
که می گوییم »الس��الم علیکم 
و رحمت الل و برکاته« باید در 
نماز باشیم. رییس حوزه علمیه 
اصفهان ادام��ه داد: مرتبه اول 
حضور قلب اس��ت و البته کم 
پیدا می شود و شاید االن یکی 
از شما نباشد که بگوید من دو 
رکعت نماز این گونه خوانده ام و 
از وقتی که گفتم »الل اکبر« تا 
وقتی که گفتم »السالم علیکم 
و رحمت الل و برکاته« با توجه 

بوده است. شاید کسی نتواند بگوید از وقتی من گفتم الل اکبر، دلم 
هم گفت الل اکبر و من حمد و س��وره خواندم و دل من هم حمد و 
سوره خواند و زبان من با دل من و دل من با زبان من بود؛ این مرتبه 
اگر نباشد، نماز مقبول نیست. آیت الل مظاهری گفت: در رساله ها 
نوشته اند که دوازده چیز است که نماز را باطل می کند، اما باید به 
این هم توجه کنیم که مبطالت معنوی هم دارد؛ ممکن است نماز 
صحیح باشد و تارک الصاله نباش��یم و نماز مطابق با رساله عملیه 
مرجع تقلید باش��د، اما خ��دا آن را قبول نکند؛ خ��دا وقتی قبول 
می کند که حضور قلب باشد و حتما دو رکعت این نماز یک دعای 

مستجاب دارد.
وی با تاکید بر این که اگر کسی حاجتی داش��ته باشد، دو رکعت 
راستین بخواند حاجتش برآورده می شود، گفت: اگر کسی نمازی 
که مبطالت ظاهری و معنوی نداش��ته باشد، یعنی دو رکعت نماز 
صحیح و با حضور قلب بخواند، بعد از نماز هر حاجتی داشته باشد، 
مستجاب می شود و به تجربه اثبات شده که چنین است و این نماز 
با حضور قلب را خدا قبول می کند. بعضی اوقات خدا یک بارک الل 
هم می گوید و به آن »نماز مبرور« می گویند؛ نماز صحیح، مقبول 

و مبرور.

ريیس حوزه علمیه اصفهان:

مصداق کامل »أاَل به ذکر اهلل َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب« نماز است
هاشمی رفسنجانی:

پرهیز از نزاع سیاسی
 شرط عقل است

رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام ب��ا بیان این که 
عقال به دنبال صلح، آرامش و اعتدال هستند و از پرخاش 
و هیاهو گریزانند، گفت: بس��تن دریچه های اطالعات و 
ارتباطات، نتیجه ای معکوس می دهد و عقل سلیم به فکر 

فیلترینگ نیست.
آیت الل هاشمی رفس��نجانی در دیدار جمعی از فعاالن 
دانشجویی و سیاسی کشور، پرهیز از نزاع های سیاسی را 
شرط عقل و منطق در جامعه دانست و اظهار کرد: ادب و 
اخالق، حکم می کند که انسان در گفتار و رفتار معتدل 

باشد و از افراط و تفریط پرهیز کند.
وی تشنج آفرینی در عرصه داخلی را کار کسانی دانست 
که می دانن��د جایی در میان م��ردم ندارن��د و افزود: در 
سیاس��ت خارجی نیز دولت هایی هیاهو می کنند که در 
مقابل منطق ایران پاسخ قانع کننده ای به افکار عمومی 
جهان ندارند. عضو مجلس خب��رگان رهبری، جوانان را 
سرشار از شور و شعور خواند و گفت: احساسات جوانی و 
عقل سیاسی در 24 خرداد س��ال گذشته، روزی را خلق 

کرد که ناامیدی را از جامعه ایران برکند.
هاشمی رفسنجانی، حماسه سیاسی 24 خرداد را تفسیر 
عملی آیه »یدخلون فی دین الل افواجاً« در زمان معاصر 
دانست و افزود: شاید برخی از حکومت ها با کودتا بتوانند 
کشوری را بگیرند، اما فتح مورد اش��اره قرآن، استقبال 
فوج ف��وج مردم ب��رای جب��ران گذشته هاس��ت. عمیقا 
معتقدم انتخابات 24 خرداد نتیجه آگاهی مردم است و 
به همین خاطر نسب به آینده امیدوارم. وی رشد آگاهی 
را برای تصمیمات جامعه بسیار سرنوشت ساز دانست و 
با اشاره به موفقیت های دختران و خانم ها در دانشگاه ها 
و مراکز علمی و تحقیقاتی، گفت: زنان فرهیخته نش��ان 
دادند که ورای اندیش��ه متحجرین، انس��ان های عالم و 
ارزشمندی هس��تند و آرای آنها تاثیرگذار است. رییس 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام در همین راستا تاکید 
ک��رد: زن ایرانی را نمی توان با س��خنانی که برخاس��ته 
از جهالت اس��ت، خانه نش��ین کرد، چون الگویی مانند 
حضرت فاطمه)س( دارند. هاشمی رفسنجانی در بخش 
دیگری از سخنانش با انتقاد از گسترش بی اخالقی ها در 
فعالیت های برخی از جریان ها و گروه ها، فحاشی و خشم 
را زبان جهال انسان های کم ظرفیت دانست و گفت: عقال 
به دنبال صلح، آرامش و اعتدال هس��تند و از پرخاش و 

هیاهو گریزانند، اما با منطق سخنان خود را می گویند.

 امنیت يعنی 
محبت، يعنی 

مواسات، يعنی 
يک زندگی توأم 

با امنیت دل 
قرآن می فرمايد: 

اگر امنیت دل 
می خواهی، رابطه با 

خدا داشته باش

جمع آوری امضا برای اصالح قانون انتخابات

 نقد منصفانه رسانه ها مسؤوالن
 را از بیراهه باز می دارد

استاندار چهارمحال و بختیاری ضمن اس��تقبال از نقد منصفانه رسانه ها، 
گفت: نقد منصفانه رسانه ها، مسؤوالن را از بیراهه باز می دارد.

قاسم سلیمانی در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان ضمن 
تبریک سالگرد حماسه سیاسی 24 خرداد، افزود: این مهم با درایت مقام 

معظم رهبری محقق شد. 
وی گفت: با ش��رکت بیش از 72 درصد از واجدین ش��رایط در انتخابات، 
تحلیل های دش��منان نظام مبنی بر بی انگیزگی  و حضور کم رنگ مردم 
در انتخابات، درست از آب در نیامد و گزینه های روی میز آنان خنثی شد. 
سلیمانی با مطلوب ارزیابی کردن فعالیت رسانه های استان، تالش در رفع 
دغدغه ها را از مهم ترین رسالت های اصحاب رسانه عنوان و بر تالش آنان 

بر حفظ وحدت در عین کثرت تاکیدکرد.

سکونتگاه های غیررسمی در استان 
ساماندهی می شوند

مدیرکل راه و شهرس��ازی چهار محال و بختیاری گفت: طرح ساماندهی 
سکونتگاه های غیر رسمی در چهار محال و بختیاری پیگیری خواهد شد.

علی علیخانی در جلسه تعیین وضعیت محله تیربرزه ای شهر هفشجان، 
اظهار داشت: نقشه طرح ساماندهی سکونتگاه غیر رسمی محله تیر برزه ای 
در اسرع وقت الزم است به دبیر خانه اداره کل راه و شهر سازی ارسال شود.

وی تصریح کرد: ش��هرداری موظف اس��ت در اس��رع وقت نقش��ه طرح 
 موجود را به دبیر خانه ارایه دهد تا هرچه س��ریع تر پیگیری های الزم به 

عمل آید.
 علیخانی با اش��اره به این که برخی از محله های این اس��تان ممکن است
  منع های قانونی برای س��اخت و سازداش��ته باش��ند، تصری��ح کرد: در
 محله هایی که برای س��اخت و س��از در آنه��ا منع قانونی وجود داش��ته،

 خدمات رسانی مطلوبی صورت نگرفته است.

مهلت ثبت نام دوره های فراگیر ارشد 
پیام نور تا چهارشنبه تمديد شد

مس��ؤول روابط عمومی دانش��گاه پیام نور چهارمح��ال و بختیاری گفت: 
 مهلت ثبت نام دوره های فراگیر کارشناسی ارشد نوبت چهاردهم دانشگاه

 پیام نور تا روز چهارشنبه، 28 خرداد تمدید شد.
بنفش��ه امیری اظهارکرد: با توجه به درخواس��ت داوطلبان دوره فراگیر 
کارشناسی ارشد، طی هماهنگی با سازمان سنجش آموزش کشور مهلت 
ثبت نام تا 28 خردادماه تمدید شد و داوطلبان می توانند تا این تاریخ برای 
www. sanjesh. orgثبت نام به سایت س��ازمان س��نجش به آدرس

مراجعه کنند. 
وی افزود: دانشگاه پیام نور شهرکرد در سال تحصیلی جدید در رشته های 
زبان و ادبیات فارسی، ادبیات کودک و نوجوان، ریاضی، شیمی و جغرافیا 

دانشجو می پذیرد. 
به گفته امیری، دانشگاه پیام نور بروجن نیز در رشته های شیمی و جغرافیا 

و دانشگاه فارسان در رشته زبان و ادبیات فارسی دانشجو می پذیرد. 
مسؤول روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان خاطرنشان کرد: در هریک 

از رشته ها 15 نفر پذیرش می شود.

فرمانده نیروی انتظامی چهارمح��ال و بختیاری گفت: نقش 
رسانه ها و صدا وس��یما در جامعه غیرقابل انکار است و درصد 
قابل توجهی از آگاهی بخش��ی جامع��ه از فعالیت های پلیس، 
در گرو انعکاس مناس��ب و مس��تمر از طریق رسانه ها صورت  

می گیرد.
سرهنگ نورعلی یاری در نشس��ت تعاملی با مسؤوالن صدا و 
س��یمای مرکز چهارمحال و بختیاری با اشاره به این که عصر 

حاضر، عصر رس��انه اس��ت، اظهار کرد: اطالع رس��انی امروزه 
کاری ارزش��مند، تعیین کننده و تاثیرگذار در راستای کسب 
سرمایه اجتماعی است. این آگاه سازی باید در راستای ارتقای 
سطح امنیت و پایداری امنیت در جامعه باشد. فرمانده نیروی 
انتظامی چهارمحال و بختیاری  خاطرنش��ان کرد: رس��انه ها 
باید با آش��نا کردن مردم با انواع خطراتی که امنیت جامعه را 
تهدید می کند و با آموزش رس��انی مداوم، آنها  را برای حفظ و 

تامین امنیت اجتماعی راهنمایی کنند. سرهنگ یاری الزمه 
ایجاد یک جامعه سالم و پویا را تحقق امنیت پایدار در جامعه 
دانست و خاطرنشان کرد: آگاه سازی رسانه ای در حوزه امنیت 
اجتماعی، باید با افزایش و گس��ترش مداوم اطالعات در مورد 
عوامل تهدیدکننده همراه باشد و پیوند اصحاب رسانه با پلیس 
موجب افزایش اعتماد، اقتدار و امنیت پلیس در افکار عمومی 

و توسعه امنیت پایدار در این استان می شود.
وی از راه اندازی قرارگاه مبارزه با سرقت با هدف کاهش سرقت 
در این اس��تان خبر داد و به نقش مثبت و اثرگذار صدا و سیما 
در پیشبرد اهداف این قرارگاه تاکید و تصریح کرد: با راه اندازی 
این قرارگاه ضمن ایجاد هماهنگی بین تمامی واحدهای پلیس 
در راستای کاهش سرقت در استان تالش شده و با هماهنگی 
تمامی واحدهای ناجا به اموری مانند پیگیری کشف سرقت، 
رس��یدگی س��ریع قضایی و بازدارندگی تکرار جرم پرداخته 

می شود.
مدی��رکل صدا و س��یمای مرک��ز چهارمح��ال و بختیاری در 
ادامه این نشس��ت خاطرنش��ان کرد: نیروی انتظامی با تعامل 
و هم��کاری خوب و ارزنده با صدا و س��یما و س��ایر رس��انه ها  
اطالع رسانی به موقع و دقیق خود را در جامعه به نحو شایسته 

انجام می دهد.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظام��ی چهارمحال و بختیاری، 
سرهنگ ش��هریار حیدری در ادامه این نشس��ت گزارشی از 
برنامه های گسترده فرهنگی در دست اجرا بین نیروی انتظامی 

استان و اصحاب رسانه ارایه کرد.

فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری:

رسانه ها نقش کلیدی در ایجاد امنیت جامعه دارند

 سرمايه گذاری 
چهارمحال و بختیاری وچین

رییس س��ازمان صنعت، معدن و تج��ارت چهارمحال و 
بختیاری از آغاز سرمایه گذاری مش��ترک این استان و 

چین خبر داد.
 س��یدنعیم امام��ی  اظهارکرد: نماین��دگان تجاری یک 
گروه س��رمایه گذار چینی با س��فر به استان چهارمحال 
و بختی��اری و بازدید از قطب معدن��ی جونقان، عملیات 
اجرایی را برای اکتش��اف و فعالیت سه محدوده معدنی 

این قطب آغاز کردند. 
وی ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه ای��ن س��ه مح��دوده از ذخایر 
 س��نگ های نم��ای مطرح کش��ور اس��ت، اف��زود: این

 س��رمایه گذاران چینی متعهد ش��ده اند ک��ه صادرات 
 معدنی خ��ود را از گمرک چهارمح��ال و بختیاری انجام

 دهند.
 ب��ه گفت��ه وی، تامین نی��روی کارمعادن ای��ن قطب از 
محدوده جغرافیایی اس��تان چهارمح��ال و بختیاری و 

پرداخت حقوق دولتی، از دیگر تعهدات این گروه است.
قطب معدنی جونقان در فاصله30 کیلومتری شهرکرد، 

مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

عدم برندسازی، مشکل 
محصوالت کشاورزی استان

مدیر صنایع تبدیلی و تکمیلی سازمان جهاد کشاورزی 
چهارمحال و بختیاری، عدم برند سازی را از چالش های 

مهم صنایع بخش کشاورزی استان عنوان کرد.
طهمورث فتاحی اظهارکرد: عدم برندس��ازی و مشکل 
س��رمایه در گردش واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی 
و نبود شهرک های تخصصی کشاورزی و خشکسالی، از 

چالش های اصلی بخش کشاورزی استان است.
وی با اش��اره به مش��کالت زیر بنایی در ح��وزه صنایع 
کش��اورزی اس��تان، افزود: نبود بهره وری و شهرک های 
صنایع تبدیلی، از دیگر مش��کالت موجود در این بخش 

است. 
فتاحی با بیان این که در ح��ال حاضر صنایع تبدیلی در 
بخش کشاورزی استان مشکل سرمایه در گردش دارند، 
گفت: همچنین داشتن ماشین آالت قدیمی که رقابت در 
بازار را برای این صنایع سخت می کند، از دیگر مشکالت 

صنایع تبدیلی استان به شمار می آید.
مدیر صنایع کش��اورزی اس��تان با تاکید بر این که کار 
کشاورزی ریسک باالیی دارد، تصریح کرد: در این راستا 
باید با پرداخت حق بیمه به کشاورزان و واحدهای صنایع 
کشاورزی به گونه ای کار شود که آنها نیز امیدوار شوند و 

روی پای خود بایستند.
فتاحی تاکید کرد: چهارمح��ال و بختیاری ظرفیت ها و 
پتانسیل های فراوانی در بخش کشاورزی دارد که نیازمند 

سرمایه گذاری است.

رییس اداره مراتع چهارمحال و بختیاری گفت: ه��دف از اجرای طرح حفاظت از کرفس کوهی 
در چهارمحال و بختیاری، احیا و حفظ رویش��گاه های طبیعی کرفس و توسعه کشت این گیاه 

در اراضی زراعی است. 
محمدرضا محمدی اظهار کرد: رویش��گاه های طبیعی کرفس کوهی در ایران به بخش هایی از 
اس��تان های چهارمحال و بختیاری، اصفهان، کهگلویه و بویراحمد و لرس��تان محدود می شود 
 و عمده رویش��گاه های این گی��اه در شهرس��تان های کوهرنگ، فارس��ان، ل��ردگان و اردل در 

چهارمحال و بختیاری شناسایی شده است.
وی با اشاره به ارزش صادراتی این گیاه افزود: رویشگاه های این گیاه مکان مناسبی برای پرورش 
زنبور عسل در این استان محسوب می شود. رییس اداره مراتع چهارمحال و بختیاری با اشاره به 

ارزش اقتصادی کرفس کوهی و درآمدزایی برای مردم بومی و بهره برداران این مناطق، تصریح 
کرد: در سال های اخیر با توجه به برداشت غیراصولی در مرحله غنچه دهی، رویشگاه های طبیعی 

این گیاه در معرض خطر انقراض قرار گرفته است.
 محمدی گف��ت: اداره منابع طبیع��ی و آبخیزداری چهارمح��ال و بختیاری ب��ا واگذاری طرح 
بهره برداری کرفس به مردم بومی منطقه در سال های اخیر، اقدام شایسته ای در راستای حفاظت 

از رویشگاه های کرفس کوهی در استان انجام داده است. 
وی هدف از اجرای این طرح را احیا و حفظ رویشگاه های طبیعی کرفس و توسعه کشت این گیاه 
در اراضی زراعی دانست و گفت: با کاشت بذر کرفس و واکاری آن، برداشت این گیاه هر ساله تا 

آخر اردیبهشت ماه، در این مناطق ممنوع اعالم می شود.

ريیس اداره مراتع چهارمحال و بختیاری خبرداد

احیای رويشگاه های طبیعی کرفس کوهی در چهارمحال و بختیاری



یادداشت

سفر ۷۰ نفر از پزشکان برجسته 
مغز و اعصاب آلمان به اصفهان

۷۰ نفر از پزشکان برجسته مغز و اعصاب آلمان به همراه پروفسور 
مجید سمیعی، بنیانگذار رشته جراحی قاعده جمجمه در جهان، 
سه ش��نبه ۲۷ خرداد برای حضور در دانش��گاه آزاد خوراسگان 

اصفهان به این شهر سفر می کنند.
پروفس��ور مجید س��میعی در رأس هیاتی ۷۰ نفره از پزش��کان 
و متخصصان برجس��ته مغز و اعصاب آلمان به دعوت دانش��گاه 
آزاد اسالمی واحد اصفهان به این شهر س��فر کرده و به بازدید از 
دانشکده دندانپزشکی، دانش��کده مامایی و پژوهشکده مرکزی 
این دانشگاه می پردازد. وی روز سه شنبه ۲۷ خرداد به همراه باقر 
الریجانی، قائم مقام پزش��کی داشگاه آزاد اسالمی با دانشجویان 
 و اساتید دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان و اصحاب رسانه دیدار 
می کند.پروفس��ور مجید س��میعی یک��ی از جراح��ان متبحر 
متخصص مغ��ز و اعصاب بوده که بیش از 35 س��ال مس��ؤولیت 
بزرگ ترین مرکز بین المللی علوم اعصاب )جامعه جهانی جراحان 
مغز و اعصاب( را بر عهده داش��ته و از متخصصان و جراحان زبده 
ایرانی االصل مقیم کش��ور آلمان و پایه گذار و مبدع روش نوین 
جراحی قاعده جمجمه است.پروفس��ور سمیعی در سال 136۷ 
کرسی جراحی مغز و اعصاب هانوفر آلمان را پذیرفت و هم زمان 
به عنوان ریاست فدراس��یون جهانی انجمن های قاعده جمجمه 

برگزیده شد.

ارتقای جایگاه حقوقی و تشکیالتی 
روزنامه نگاران اصفهان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اس��المی اس��تان اصفهان در دیدار با 
هیات مدیره خانه مطبوعات استان اصفهان گفت: ارتقای جایگاه 

حقوقی و تشکیالتی روزنامه نگاران ضروری است.
حجت االس��الم محمد قطبی در دیدار با اعض��ای هیات مدیره 
خانه مطبوعات استان اصفهان که به مناسبت بیستمین سالگرد 
تاس��یس خانه مطبوعات اصفهان برگزار شد، با تشریح وضعیت 
و ش��رایط قانونی و جایگاه تش��کل های فرهنگ��ی مطبوعاتی از 
دیدگاه قانون و دس��تگاه های اجرایی، اظهار کرد: بنده معتقدم 
باید جایگاه حقوقی و تشکیالتی صنوفی، همچون روزنامه نگاران 
باید ارتقا پیدا کند و در این خصوص الزم است به طور زیر بنایی 
و اصولی، س��از و کار مربوط��ه را دنبال کنی��م و از طریق مراجع 
قانونی و ذی صالح سعی در اصالح قوانین و یا وضع قوانین جدید 
در این زمینه داشته باشیم. وی خاطر نش��ان کرد: البته این امر 
کار دشواری است، اما بهترین و تنها راه خروج از وضعیت کنونی 
است.وی با اذعان نسبت به وجود دیدگاه های مثبت در مدیریت 
وزارت فرهنگ و ارشاد در حوزه مطبوعات ابراز امیدواری کرد که 

تحوالت مثبتی در این زمینه شاهد باشیم.
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خواهرخواندگی جمعیت هالل احمر اصفهان و صلیب سرخ فلورانس

مدیر عامل جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان گفت: در راس��تاي تبادل اطالعات و تجربیات، 
توافقنامه خواهر خواندگی بین جمعیت هالل احمر استان و صلیب سرخ فلورانس ایتالیا منعقد شد.
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فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان گفت: 9۰ درصد از جرایم 
ریشه اجتماعی دارند.

عبدالرضا آقاخانی اظهار کرد: نگاه پلیس در خصوص مسایل و 
آسیب های اجتماعی نگاه امنیتی و انتظامی نیست و معتقدیم 
که در این گونه مسایل باید ارشاد و آموزش اولین اقدام باشد 
و برخوردهای مقابله و اقدام��ات انتظامی در آخرین مرحله 

برنامه های ما قرار بگیرد.
وی با بیان این که آمارها و تحقیقات کارشناس��ان انتظامی 
و اجتماعی پلیس اس��تان نش��ان می دهد که 9۰ درصد از 
جرایمی که رخ می دهد ریشه اجتماعی دارد، گفت: باید در 
این خصوص دستگاه ها و س��ازمان های مرتبط وارد میدان 
ش��ده و در جهت رفع آس��یب ها و زمینه های بروز جرم در 
جامعه تالش کنند.این مقام انتظامی به تش��کیل اتاق های 
فک��ر در فرماندهی انتظامی اس��تان با حض��ور نمایندگان 
دس��تگاه ها و ادارات و اس��اتید دانش��گاهی و کارشناسان 
انتظامی در خصوص موضوعات مختلف زمینه ساز در بروز 
جرایم و راه های پیشگیری از آن ها اشاره کرد و عنوان داشت: 
پلیس استان مصمم است با همکاری مسؤوالن و خانواده ها 
 از زمینه ه��ای تولید ب��زه و ب��زه کار و بزه دی��ده جلوگیری

 کند.آق��ا خانی تصریح ک��رد: مباحثی نظیر ف��رار از منزل، 

خودکش��ی، زنان خیابان��ی، بد پوشش��ی، س��رقت، قتل، 
قاچاق، تج��اوز، اعتیاد به م��واد مخدر، ن��زاع و درگیری در 
اثر اختالف��ات قومی و خانوادگ��ی، مزاحم��ت و... از جمله 
معضالتی هس��تند که علت اصلی بروز آنه��ا ناکافی بودن 
 برنامه ه��ای منس��جم در ح��وزه آم��وزش و پیش��گیری

 اس��ت.فرمانده انتظام��ی اس��تان عن��وان داش��ت: پلیس 
قطعا بی��ن مجرم��ان حرف��ه ای و مرتکب��ان تک��رار جرم 
و افراد ش��رور و جنایت��کاری که امنیت و س��المت مردم را 
به خطر می اندازند و ب��ه مال و جان و نام��وس آنان تعرض 
می کنن��د، ب��ا کس��انی ک��ه ناخواس��ته و از روی نادانی و 
ضعف آم��وزش و تربیت صحی��ح از قان��ون و نظم عمومی 
س��رباز می زنند، تفکی��ک قائل اس��ت و س��عی می کند با 
 روش ه��ای وی��ژه از تبدی��ل آنان ب��ه مجرم��ان حرفه ای

 جلوگی��ری کند.ای��ن مق��ام انتظام��ی، رویک��رد وی��ژه 
فرماندهی انتظامی استان در س��ال 93 را شدت بخشیدن 
به برنامه های پیش��گیرانه عن��وان کرد و اظهار داش��ت: در 
این خص��وص با هم��کاری س��ایر دس��تگاه ها و ارگان ها از 
جمله صدا و س��یما و رس��انه های گروهی برنامه های ویژه 
آموزش��ی برای ش��هروندان را در دس��تور کار قرار دادیم و 
همچنی��ن ط��ی نشس��ت ها و جلس��ات مختل��ف علمی 

و پژوهش��ی، اقدام ب��ه تجزیه و تحلیل و بررس��ی آس��یب ها 
 و جرای��م و بررس��ی راه کاره��ای برط��رف ک��ردن آنه��ا 

خواهیم کرد.
دس�تگیری باند 
سارقان ۷ استان کشور

فرمانده انتظامی اس��تان 
اصفه��ان از دس��تگیری 
اعضای باند سارقانی خبر 
داد که هفت استان کشور 
را در سیطره سرقت خود 
داشتند.س��ردار آقاخانی 
جزیی��ات  تش��ریح  در 
دس��تگیری اعض��ای باند 
س��ارقان خ��ودرو و منزل 
در اصفهان گف��ت: در پی 
وقوع سرقت های زیاد در 
اصفهان پیگیری موضوع 
از سوی کارآگاهان پلیس 
آگاه��ی برای شناس��ایی 

س��ارق یا س��ارقان احتمال��ی آغاز ش��د.وی با بی��ان این که 
کارآگاهان در بررس��ی های پلیس��ی خود توانستند جسد دو 
سارق حرفه ای را در یکی از مناطق شهرس��تان بیابند، ادامه 
داد: با کشف اجس��اد این سارقان، رس��یدگی به پرونده وارد 
مرحله جدیدی ش��د؛ به گونه ای ک��ه تحقیقات نش��ان داد 
که اعضای این باند بن��ا به دالیلی همچون عدم شناس��ایی، 
اختالف بر سر تقس��یم اموال و یا اختالفات، دو عضو این باند 
را به قتل رساندند که بر همین اساس رسیدگی به پرونده در 
 دستور کار تیم مش��ترکی از کارآگاهان اداره جنایی و سرقت 
قرار گرفت.فرمانده انتظامی اصفهان با بیان این که ماموران در 
چند عملیات توانستند اعضای این باند پنج نفره را در اصفهان و 
چند شهر دیگر دستگیر کنند، افزود: سارقان پس از دستگیری 
عالوه بر معرفی هفت مال خر خود، به سرقت خودرو و منزل 
در استان های اصفهان، مازندران، البرز، قم، تهران، مرکزی و 
سمنان اعتراف کردند.وی با بیان این که ماموران در بازرسی از 
مخفیگاه این افراد عالوه بر ضبط چند قبضه سالح سرد، اموال 
مسروقه نیز کشف کردند، اظهار کرد: دستگیری اعضای این 
 باند نقش زیادی در کاهش میزان س��رقت در اصفهان داشته 

است.

فرمانده انتظامی استان عنوان کرد :

هدف پلیس اجرای  برنامه پیشگیرانه است

پلیس استان 
مصمم است با 

همکاری مسؤوالن 
و خانواده ها از 

زمینه های تولید بزه 
و بزه کار و بزه دیده 

 جلوگیری
 کند

یادداشت

طراحی حسگر
 »تعیین دقیق جنسیت« 

یک پژوهشگر فرهنگی در یزد، حس��گری طراحی کرده است که با 
دقتی باال قادر به تشخیص س��ریع DNA آمیلوژنین جهت تعیین 

جنسیت جنین است. 
نوشین رجب زاده  محقق و پژوهشگر طرح با بیان این که این حسگر 
هزینه ساخت پایینی دارد، اظهار داشت: حسگر طراحی شده با دقتی 
باال قادر به تشخیص سریع DNA آمیلوژنین جهت تعیین جنسیت 
جنین است؛ در ساخت این حسگر از نانو ذره طال استفاده شده است؛ 
ضمن این که گزینش پذیری باالیی دارد و لزوم استفاده از روش زمان 

بر PCR را برطرف خواهد کرد. 
وی ادام��ه داد: به کم��ک نتایج این ط��رح، امکان طراحی زیس��ت 
حسگرهایی کوچک، ارزان و دست س��از برای تشخیص سریع انواع 

بیماری ها فراهم می شود.

اجرای طرح پزشک خانواده در شش 
شهرستان استان آغاز شد

مس��ؤول روابط عمومی مرک��ز بهداش��ت اصفهان از آغ��از اجرای 
آزمایشی طرح پزشک خانواده در 36 نقطه در حاشیه شهرهای شش 

شهرستان این استان خبر داد.
 جعفر ایل بگ اظهار کرد: اجرای آزمایش��ی این طرح از اردیبهشت 
امسال در 36 منطقه در حاشیه ش��هرهای شهرستان های اصفهان، 
خمینی ش��هر، شاهین ش��هر، نجف آباد، ش��هرضا و فالورجان آغاز 

شده است.
 وی ب��ا بیان ای��ن که ای��ن طرح بی��ش از 1۰ ه��زار خانوار ش��امل

 5۰ هزار نفر شامل را پوشش می دهد، افزود: مرحله اول و دوم این 
طرح که شامل »سرشماری و لکه گیری« است، انجام شده و در حال 
تهیه مقدمات برای اجرای مرحله سوم یعنی برخورداری از خدمات 

پزشک خانواده هستیم.

 آزادي 91 محکوم جرایم غیرعمد
 از زندان هاي استان 

مدیرکل زندان ها و اقدامات تامیني، تربیتي استان اصفهان گفت: از 
ابتداي سال جاري تاکنون، تعداد 91 نفر از محکومین جرایم غیرعمد 
زندان هاي سراسر استان آزاد شدند که 6۰ نفر آن ها مربوط به زندان 
مرکزي اصفهان، 6 نفر شهرضا، یک نفر گلپایگان، ۲ نفر نایین، 9 نفر 

خمیني شهر، ۴ نفر لنجان و 9 نفر فریدن بودند.
رمضان امیري در حاش��یه نشس��ت توجیهي مددکاران زندان هاي 
استان، درخصوص برگزاري جش��ن گلریزان ماه رمضان و در جمع 
خبرنگاران ابراز داشت: مهم ترین رسالت اداره کل زندان ها و اقدامات 
تامیني، تربیتي در هر اس��تان، بحث اصالح و تربیت زندانیان و نگاه 

حمایتي به آن ها است. 
وي با اشاره به این که فلسفه تش��کیل واحد مددکاري در زندان ها، 
خدمت گزاري به مردم اس��ت، اف��زود: مددکاران م��ي توانند نقش 

حمایتي و تربیتي بسزایي درمورد زندانیان ایفا کنند.

اخبار کوتاه
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علیرضا بصیري فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه در جمع خبرنگاران با اشاره 
به قابلیت هاي بخش میمه اظهار داشت: در حال حاضر اساسی ترین موضوعي که در 

بخش میمه خودنمایي مي کند، بحث توسعه و ایجاد اشتغال است. 
فرماندار شهرستان شاهین ش��هرومیمه گفت: باید به این مهم توجه شود تا بتوان از 
مهاجرت در بخش جلوگیری به عمل آید و حتی بخش میمه مهاجر پذیر نیز باش��د. 
باید درصد افزایش جمعیت در مقابل کاهش آن به سمت و سویي سوق پیداکند که 

به مرور زمان، شاهد کاهش جمعیت در بخش میمه نباشیم.
بصیري، نبود درآمد پایدار در بخش میمه را بزرگ ترین معضل بخش دانست و افزود: 
شهرداری هاي میمه، وزوان و الیبید درآمد پایدار ندارند. از این رو باید به سمت جذب 
سرمایه گذار و توسعه بخش قدم های اساسی بردارند تا هم اشتغال زایی امکان پذیر 

شود و هم ایجاد درآمدهای پایدار و توسعه متوازن نقش بندد.
فرماندار شهرستان شاهین شهرومیمه اولین بازدید در ش��روع دوره فعالیت خود را 
از بخش میمه ذکر کرد و گفت: بخش میمه در ادوار گذش��ته مغفول مانده که ما در 
فرمانداري شهرستان بر آن هستیم تا با توجه به شرایط موجود و استفاده از پتانسیل 
افراد توانمند در ش��ورای سیاس��ت گذاری و اتاق فکر فرمان��داري، فضای جدیدي 
 را برای بخش میم��ه باز کنیم ت��ا بتوانیم اقدامات هدف گذاری ش��ده را بر اس��اس

 برنامه ریزي هاي بلند مدت و کوتاه مدت به منصه ظهور برسانیم. به یقین بر اساس 
برنامه ریزی هاي صورت گرفته برآن هستیم تا وضعیت مدیریتی بخش میمه را بهینه 
س��ازیم تا بتوانیم یادگاري نیک به جای گذاریم و بخش میمه را از این روزمرگي که 
به آن دچار شده، خارج سازیم. بصیري، اصالح فرهنگ را الزمه تغییر جهت به سمت 
پیشرفت دانست و گفت: اگر فرهنگ موجود که در بین برخي از مردم حاکم است تغییر 
یابد و اصالح شود، حساسیت هاي کاذب نیز رنگ مي بازد. همه باید به توجه داشته 
باشند که امروزه وقت حرکت به سمت جلو است؛ حرکت به سمت تغییر و توسعه. همه 
باید با برنامه باشند و اگر در این راه کس��اني بخواهند با کج فکري و کوته نظري مانع 
حرکت سازنده دیگران شوند، به طور حتم با دامن زدن به مسایل حاشیه اي، خیانتي 

بزرگ به بخش میمه کرده اند.

یک متخصص مغز و اعصاب با بیان این که دیسک کمر در مردان شایع تر از زنان است، گفت: 
3۰ درصد علت کمر دردها ناشی از دیس��ک های کمری است که در صورت عدم پاسخ به 
درمان های طبی و جراحی به درمان جراحی نیاز دارد. دکتر داریوش روحی با بیان این که 
8۰ درصد افراد دنیا کمر درد را در زندگی تجربه می کنند، گفت: 3۰ درصد علت این کمر 
دردها دیسک های کمری است که در این میان نیز 3۰ درصد نیاز به عمل جراحی دارند و 
۷۰ درصد با درمان های نگهدارنده درمان می شوند. وی افزود: روش درمان های نگهدارنده 

مانند درمان های طبی، فیزیوتراپی، آموزش رعایت بهداشت ستون فقرات به بیمار و گاهی 
تغییر سبک زندگی، شغلی و استفاده از روش های کمکی مانند ورزش و استخر که عضالت 
کنار مهره ای را تقویت می کند، منجر به بهبودی بیمار می شود. این متخصص مغز و اعصاب 
تصریح کرد: بیمارانی که دردهای غیرقابل تحمل دارند، افرادی که به عالیم عصبی پیش 
رونده مانند اختالالت ادراری و جنسی و یا با ضعف پیش رونده پا مواجه هستند و همچنین 
بیمارانی که به درمان های طبی و نگهدارنده پاسخ نمی دهند، نیاز به عمل جراحی دارند.

روحی روش های جراحی دیسک کمر را به چند دسته تقسیم کرد و گفت: روش سنتی و 
معمول جراحی دیسک کمر به صورت عمل باز، روش میکروسرجری با برش های کوچک 
و استفاده از میکروس��کوپ، روش های کم تهاجمی مانند استفاده از مواد شیمیایی برای 
 چروکیده کردن هسته مرکزی دیس��ک )کمونوکلئولیزیس( و روش پالسماتراپی از آن 

جمله اند،  اما مهم تر و موثرتر از همه روش آندوسکوبیک است.
وی خاطرنش��ان کرد: 3۰ درصد بیماران با وجود تمامی این روش های درمانی و حتی به 
دنبال جراحی، دچار عود دیس��ک کمر، در همان سطح عمل یا در سطوح دیگر می شوند 
که از این اف��راد ، 15 درصد نی��از به عمل مجدد پی��دا می کنند که بعد از عم��ل نیز باید 
همچنان روش های نگهدارنده را رعایت کنند. این متخص��ص مغز و اعصاب در خصوص 
علت دیس��ک های کمری گفت: 5۰ درصد علت دیس��ک های کمری ژنتیکی است و 5۰ 
درصد دیگر به دلیل عدم رعایت بهداشت ستون فقرات مانند جا به جایی وسایل سنگین، 
چرخش های غیرطبیعی و مشاغل سنگین است. روحی با تاکید بر این که عالیم بالینی و 
روش تصویربرداری، از راه های تشخیص دیسک کمر است، افزود: امروزه MRI به عنوان 

یکی از روش های تشخیص دیسک کمر جایگزین سایر روش ها شده است.

 فرماندار شهرستان شاهین شهرومیمه:

توسعه و اشتغال نیاز امروز میمه است

متخصص مغز و اعصاب:

دیسک کمر علت یک سوم دردهای کمری
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اخبار کوتاهيادداشت

آرامش به زودی به بازار سرمايه 
برمی گردد

وزیر امور اقتصادی و دارایی از بازگش��ت آرامش ب��ه بورس خبر داد و 
گفت: دولت به دنبال س��رکوب یا پایین نگه داشتن قیمت ها نیست و 
قیمت هر کدام از فعالیت های اقتصادی متناس��ب با عوامل اقتصادی 
 تعدیل خواهد شد. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه

 بیست و چهارمین همایش ساالنه سیاست های پولی و ارزی با اشاره به 
وضعیت بازار سرمایه و کاهش  کنونی اظهار داشت: بازار سرمایه اصوال 
بازاری است که نسبت به عوامل روانی بسیار حساس بوده و می توانند 
آثار گذرا روی این بازار داش��ته باشند. استنباط ما این است که فعل و 
انفعاالت روزهای گذشته عمدتا به دلیل مباحث روانی و سیاسی بوده و 
آثار آن کوتاه مدت است. وی افزود: آن چیزی که در بخش واقعی اقتصاد 
می بینیم حکایت از تالطم در بازار سرمایه ندارد و با توجه به این که این 

عوامل بنیادی نیست، آثار آن کوتاه مدت است.

معافیت مالیاتی؛ جايزه جديد 
دولت به صنعتگران

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و علی طیب نیا، وزیر 
امور اقتصادی و دارایی در ابالغیه ای شرایط جدید مالیاتی برای صنایع 
 کش��ور را اعالم کردند. در این ابالغیه، معافیت مالیاتی با لحاظ کردن

 4 شرط برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است.
یکی از سیاست های دولت یازدهم در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
این است که قوانین دست و پاگیر و زاید را از پیش روی تولیدکنندگان 
و صنعتگران بردارد و به نوعی فضا و محیط کسب و کار را برای آنها بهتر 
کند، این در حالی اس��ت که مباحث بانکی و مالیاتی همواره از جمله 
گالیه های بخش تولید و صنعت از دولتمردان بوده است. حال دو عضو 
کابینه یازدهم در تفاهمی با یکدیگر، تصمیم بر این گرفته اند تا شرایط 
را برای نوسازی صنایع سهل تر کرده و سهل گیری بیشتری در دریافت 

مالیات ها داشته باشند.

افتتاح سي و ششمین دفتر 
نمايندگي حمل و نقل روستايي

دفاترنمایندگ��ي حمل ونقل روس��تایي ورپش��ت وهوم��ان ازتوابع 
شهرستان تیران وکرون افتتاح شد.

به گزارش روابط عموم��ي اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي اس��تان 
اصفهان، دفاتر نمایندگي حمل و نقل روس��تایي ورپشت و هومان از 
توابع شهرستان تیران و کرون باحضور نماینده مردم شهرستان تیران 
و کرون درمجلس شوراي اس��المي، فرماندار و بخشدارمرکزي تیران 
 و ک��رون، رییس اداره حمل ونق��ل روس��تایي اداره کل حمل ونقل و

پایانه هاي استان اصفهان، مدیرشرکت مسافربري شهرستان تیران و 
کرون، دهیاران وتعدادي ازرانندگان افتتاح شد. رییس اداره حمل و 
نقل روستایي اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي استان اصفهان بااعالم 
این خبر افزود: هدف از افتتاح دفاتر نمایندگي حمل و نقل روستایي، 
تحت پوش��ش قراردادن ناوگان فعال درحمل ونقل مسافرروستایي، 
صدور صورت وضعیت مسافري ، نوسازي ناوگان فرسوده ، جایگزیني 
ناوگان فرسوده میني بوس با خودرو هاي ون وسواري، پیگیري اخذ 
تسهیالت کمیته امداد و طرح هاي اشتغال زایي استان است. سلطاني 
با بیان این که ازتعداد 61 مس��یر مصوب درس��طح اس��تان اصفهان 
تعداد 36 دفتر نمایندگي حمل ونقل روستایي تاکنون تاسیس شده 
است تصریح کرد: تعداد 15 دفتر نمایندگي هم دردست اقدام است .                                                                                                                                 
وي خاطر نشان کرد: درراستاي اجراي سیاست هاي سازمان راهداري 
وحمل ونقل جاده اي کشور وتصویب آیین نامه ساماندهي حمل ونقل 
عمومي روستایي توسط هیات وزیران امید است درآینده اي نزدیك 
بتوانیم درهمه مسیرهاي مصوب، س��اماندهي حمل ونقل روستایي 

وایجاد دفاتر را انجام دهیم .

مديرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی اصفهان انتخاب شد

محمد جعفری مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان 
شد. مراسم تکریم سعادت بهرامی به عنوان مدیرعامل  اسبق شرکت 
شهرک های صنعتی اس��تان اصفهان برگزار ش��د. محمد جعفری با 
حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان مدیرعامل جدید شرکت 
شهرک های صنعتی اصفهان انتخاب شد. وی پیش از این سمت معاون 
صنایع کوچك شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان را به عهده 
داشته است. همچنین در این برنامه فرشاد مقیمی معاون برنامه ریزی 

سازمان شهرک صنعتی کشور حضور داشت. 

 خريد تضمینی 6410 تن گندم
 از کشاورزان اصفهانی

کارشناس مسؤول گندم جهاد کشاورزی اصفهان گفت: تاکنون 6 هزار 
و 410 تن گندم برداشت شده در اصفهان خرید تضمینی شده و خرید 

همچنان ادامه دارد.
مهران توکلی با اش��اره به این که برداشت گندم تا شهریور ادامه دارد، 
اظهار کرد: در حال حاضر برداش��ت گندم در مناطق گرم که ش��امل 
شهرستان های اردستان، کاشان، خوروبیابانك، نایین، آران و بیدگل و 
نطنز می شود، رو به اتمام بوده و تاکنون 90 درصد این مزارع برداشت 
 شده است. وی افزود: سطح زیرکش��ت برداشت شده محصول گندم

 3 هزار و 413 هکت��ار بوده که منجر ب��ه تولید 12 ه��زار و 649 تن 
گندم ش��ده و تاکنون 6 ه��زار و 410 تن از این میزان توس��ط دولت 
خرید تضمینی شده و به س��یلو تحویل داده ش��ده است.کارشناس 
مس��ؤول گندم جهاد کش��اورزی اصفهان بیش��ترین میزان تولید را 
مربوط به شهرس��تان اردس��تان دانس��ت و تصریح کرد: شهرستان 
 اردستان با برداشت از یك هزار و 400 هکتار از اراضی زیر کشت گندم 
5 هزار و 600 تن تولید داش��ته که بیش��ترین میزان تولید را به خود 
اختصاص داده است. وی اضافه کرد: شهرس��تان های آران وبیدگل و 
کاشان نیز به ترتیب با برداش��ت 900 و 400 هکتار، 2 هزار و 700 و 
یك هزار و 600 تن تولید گندم داشته اند. توکلی ادامه داد: شهرستان 
نطنز با برداشت از 468 هکتار اراضی زیرکشت گندم یك هزار و 119 
تن تولید داشته و شهرستان  خوروبیابانك 400 تن گندم از 150 هکتار 
تولید داشته است. وی گفت: شهرستان نایین نیز با تولید 180 تن از 
برداشت 95 هکتار از اراضی زیرکشت گندم، کمترین میزان تولید را 
به خود اختصاص داد. در حال حاضر ب��ا توجه به این که قیمت خرید 
تضمینی گندم که از سوی دولت مشخص شده نسبت به قیمت آزاد 
خوب است، کشاورزان از تحویل گندم به سیلو ها استقبال می کنند و 

خرید تضمینی به خوبی انجام می شود.

4
شرکت ۸۷۰۰ نفر در آزمون مقررات ملی ساختمان در استان

هم زمان با سراسر کشور 8700 نفر در آزمون مقررات ملی ساختمان در استان اصفهان شرکت کردند. آزمون ورود 
به حرفه مهندسان براي متقاضیان اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسي، آزمون حرفه اي کاردان هاي فني ساختمان 
و آزمون تعیین صالحیت حرفه اي معماران تجربي طي دو روز به طور هماهنگ و هم زمان با سراسر کشور در محل 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد برگزار شد.
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رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: خشك شدن زاینده رود عالوه 
بر کشاورزی، صنعت، گردشگری، میراث فرهنگی و محیط زیست 

اصفهان را نیز در معرض خطر نابودی قرار داده است.
خسرو کس��ائیان در چهل و یکمین جلسه هیات نمایندگان اتاق 
اصفهان اظهار کرد: زاینده رود به عنوان ش��ریان حیاتی اس��تان 
اصفهان، همواره در بخش های کشاورزی، صنعت، میراث فرهنگی 
و زیست محیطی نقش موثری داش��ته و امروز این شریان حیاتی 
تمدن اصفهان را در معرض نابودی قرار داده اس��ت. وی خواستار 

احیای آب در رودخانه زاینده رود ش��د و گفت: ات��اق بازرگانی با 
تش��کیل اتاق فکر آب، راهکارهای اجرایی احیای این رودخانه را 
در کوتاه مدت و بلند مدت به اطالع مس��ؤوالن می رساند. رییس 
اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: خشك شدن این رودخانه نباید به 
عنوان موضوع طبیعی و عادی برای مسؤوالن کشور تلقی شود. زیرا 
تمدن ایجاد شده در فالت مرکزی ایران، مدیون برکت این رودخانه 

بوده و حیات این فالت به حیات زاینده رود وابسته است.
وی با اشاره به پیگیری اتاق اصفهان در ایجاد بندر خشك در  شرق 
اصفهان گفت: مجوزهای الزم برای این بندر و همچنین تخصیص 
زمین در مرحله پایانی بوده و اتاق اصفهان به عنوان رییس هیات 
مدیره بندرخشك اصفهان انتخاب شده است. کسائیان راه اندازی 
کارگو ترمینال را یکی از برنامه های اتاق اصفهان برشمرد و گفت: 
در جلسات کارشناسی با حضور استانداری و سازمان های دولتی، 
راهکارهای اجرایی راه اندازی این پایانه صادراتی بررسی شده و در 
صدد رفع موانع اس��ت. نایب رییس اتاق اصفهان نز در این جلسه 
خواستار استفاده از مشاوران خارجی برای احیای این رودخانه شد 
و گفت: نباید موضوع آب، عامل تنش بین استان ها را به وجود آورد 

و مسؤوالن استان همجوار نباید به این بحران دامن بزند.

 مدیر عامل ش��رکت فوالد مبارک��ه اصفهان گفت: با اس��تفاده از 
ظرفیت های موجود این شرکت و دیگر واحدهای داخلی، امکان 
تولید ورق فوالدی مورد نیاز خودروسازان در داخل کشور وجود 
دارد.»بهرام سبحانی« در نشستی با معاونان فروش و بهره برداری، 
مدیر و روس��ای ناحیه نورد س��رد فوالد مبارکه تصریح کرد: باید 
با اتخاذ تمهیدات مناس��ب، خطوط ورق خودروی چهارمحال و 

گالوانیزه کاشان را هم در این زمینه بیش از پیش فعال کنیم.
وی تامین حداکثری ورق مورد نیاز خودروسازان را در داخل کشور 

گامی مهم در راستای توسعه ملی برشمرد و اظهار کرد: زمان آن 
رسیده است که تولیدکنندگان ورق های فوالدی در داخل کشور 

رسالت خود را در زمینه تامین نیاز این بخش انجام دهند.
وی ادامه داد: رسالت این است که در کنار فضای رقابتی که برای 
ارتقای س��طح کیفی تولید محصول در نظر است، باید با تحکیم 
فضای رفاقتی و تعامل هرچه بیشتر و با تفکر توسعه ملی در راستای 
تامین ورق موردنیاز خودروسازان کشور اقدامات بیشتری صورت 
دهیم و از واردات این قبیل محصوالت بی نیاز شویم. مدیر عامل 
فوالد مبارکه اصفهان از مدیران و مسؤوالن مربوط در این شرکت 
خواس��ت تا هر چه س��ریع تر اقدامات الزم را برای بهره برداری از 
پروژه RH در ناحیه فوالدسازی و دستیابی بیشتر به دانش فنی 
تولید انواع بیشتری از ورق های مورد نیاز صنعت خودروسازی و 

ایجاد تسهیالت الزم در سایر خطوط مربوط، پیگیری کنند.
وی گفت: ب��ا تالش کارکنان ناحیه نورد س��رد ب��ا همکاری موثر 
واحدهای فوالدس��ازی، نورد گرم، فروش، برنامه ریزی و کنترل 
تولید،   افزایش سفارشات تخصیص ماهانه به خودروسازان در سال 
93 نسبت به 92 به میزان تقریبی 80 درصد و رشد قابل توجه تولید 

ورق بدنه خودرو )MB( در سال جاری مشاهده شد.

مدير عامل فوالد مبارکه خبر داد 

آمادگی فوالد برای تولید ورق مورد نیاز خودرو سازان
ريیس اتاق بازرگانی اصفهان:

راه اندازی پايانه صادراتی در فهرست کاری است 

خانه  جهش قیمت 
ندارد 

تولید 10 درصدی 
سرامیک در اصفهان

رییس انجمن صنایع همگ��ن کانی غیرفلزی خانه صنع��ت، معدن و تجارت 
اس��تان اصفهان گفت: حدود 10 درصد کل تولید کاشی و سرامیك کشور در 

این استان صورت می گیرد. 
پرویز اخوان در خصوص کارخانه های تولید کاشی و سرامیك با بیان این که 
ظرفیت تولید ساالنه کاشی و سرامیك ایران حدود 400 میلیون مترمربع است، 
افزود: پیش بینی می شود تا پایان برنامه پنجم این میزان به مرز 600 میلیون 
مترمربع برسد. رییس انجمن صنایع همگن کانی غیرفلزی خانه صنعت، معدن 
و تجارت استان اصفهان بیان داشت: کاشی و سرامیك کشور در دنیا رتبه هفتم 

و در آسیا رتبه سوم را دارد. 
وی ادامه داد: این کاالی مرغوب کشور از نظر مصرف در دنیا رتبه چهارم و در 
خاورمیانه جایگاه نخست را به خود اختصاص داده و شرایط ایران به گونه ای 

است که از نظر کمیت تولید نسبت به ایتالیا در رتبه باالتری قرار دارد. 

بخش مسکن در سال جدید رشد قیمتی را تجربه نخواهد کرد و هر گونه تغییر 
قیمتی در این بخش همگام با تورم عمومی اعالمی توسط بانك مرکزی خواهد 
بود. حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی  اظهار 
کرد: اطالعات دریافتی از سامانه ثبت معامالت امالک کشور نشان دهنده افت 
مبایعات مسکن طی سال 92 نسبت به س��ال 91 است. وی افزود: اواخر سال 
گذشته با مقاومت قیمت ها و همچنین زمزمه های اجرای فاز دوم هدفمندی 
یارانه ها، تعویق خریداری و هزینه ریسك باال اتفاق افتاد که نتیجه آن افزایش 
تعداد مبایعات از بهمن سال 92 به این سو شد که عمدتا ناشی از ورود متقاضیانی 
بود که خرید خ��ود را به تعویق انداخته بودند. مظاهری��ان  تاکید کرد: به نظر 
می رسد در سال جاری تثبیت قیمت مسکن منتفی باش��د، اما این سخن به 
معنای ورود شوک قیمتی به این بخش نیست و رشد قیمت مسکن در سال 93 

حول و حوش تورم عمومی اعالمی توسط بانك مرکزی خواهد بود.

رییس کل بانك مرکزی از عرضه بیشتر ارز به بازار خبر داده است. 
در صورتی که این اتفاق رخ دهد قیمت دالر در بازار آزاد کاهش 
پیدا می کند. طي سه هفته گذشته قیمت دالر نیم درصد در بازار 
کاهش پیدا کرده است. فعاالن اقتصادي از ثبات بازار ارز رضایت 
دارند، ولي همچنان مص��رف کنندگان قیم��ت کاالهاي مورد 

استفاده شان را با نرخ دالر مي سنجند.
درهمی��ن حال ریی��س کل بان��ك مرک��زي از عرضه بیش��تر 
ارز در ب��ازار خب��ر داده اس��ت. گفت��ه ه��اي س��یف نش��انه 
بس��یار مش��خصي ب��راي صراف��ان ب��ازار به ش��مار م��ي آید. 
براس��اس گفت��ه ه��اي او ب��ه زودي قیم��ت دالر در ب��ازار 
آزاد تعدی��ل مي ش��ود. برهمین اس��اس طي روزه��اي جاري 

 موج��ي از ف��روش دالر در ب��ازار آزاد توس��ط صراف��ان آغ��از 
مي ش��ود. ولی اهلل س��یف با بیان این که در س��ال 92 عملکرد 
اقتصادی دولت بیانگر تقویت ارزش پولی، خروج بازار ارز از تالطم 
و اصالح کاه��ش انتظارات تورمی بوده اس��ت، تصریح کرد: آثار 
تورمی ناشی از اصالح قیمت های انرژی در ماه های گذشته بسیار 

محدود بوده و توسط بانك مرکزی کنترل شده است.
سیف درباره نوس��انات نرخ ارز در بازار توضیح داد: متوسط نرخ 
اس��می ارز در بازار آزاد در پایان اردیبهشت ماه به 30894 ریال 
رس��یده که در قیاس با خرداد 92 که 31646 ری��ال بوده 2/4 
درصد کم شده است. وی با بیان این که تحوالت بازار ارز به لحاظ 

کاهش نوسانات بازار بوده است، افزود: انحراف معیار نرخ ارز در 
این مدت به  میزان 76 درصد کاهش یافته است. این امر از ریسك 
فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری می کاهد. رییس کل بانك 
مرکزی تجدیدنظر در سال پایه حس��اب های مالی از 1376 به 
1383 را از دیگر اقدامات بانك مرکزی برش��مرد و عنوان کرد: 
رشد اقتصادی سال 91 براساس سال پایه 76 در دو مرحله برآورد 
ش��ده که در مرحله اول به5/8- درصد رس��یده که رشد ارزش 
افزوده کشاورزی در این مدت 6/3 درصد گزارش شده است. وی 
تداوم سیر کاهشی تورم، ثبات بازار ارز و آرامش بازار و همچنین 
ثبات سیاست های پولی را مهم ترین هدف سیاست گذاری پولی 

بانکی عنوان کرد و افزود: رشد پایه پولی نقدینگی را باید به طوری 
تدوین کرد تا موجب اثرات منفی در بازار نشود. سیف در ادامه بر 
ساماندهی موسس��ات مالی و پولی تاکید کرد و گفت: از آنجایی 
که بازار پول بازار کوتاه مدت برای تامین اعتبار بنگاه هاست، الزم 
است اولویت پرداخت تسهیالت به س��مت بخش های تولیدی 
هدایت شود. رییس کل بانك مرکزی تامین سرمایه در گردش 
واحدهای تولیدی را در س��ال 91 به عنوان بیش��ترین سهم در 
تسهیالت پرداختی به بخش تولید از سوی بانك ها عنوان کرد و 
ادامه داد: به منظور حفظ ثبات بازار ارز، بانك مرکزی تالش دارد 
نسبت به افزایش عرضه ارز در اقتصاد اقدام کند، لیکن ثبت نرخ ارز 
در رقمی مشخص، برنامه بانك مرکزی نیست؛ بلکه بنا داریم در 
مسیر آرام و متناسب با عوامل اقتصادی نرخ ارز را مدیریت کنیم.

دالر ارزان می شود

رییس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان اصفهان گفت: 
به منظور جلوگی��ری از رکود صنایع در اس��تان باید به دنبال 

ایجاد بازارهای جدید برای صنایع باشیم.
اسرافیل احمدیه اظهار داش��ت: یکی از اقداماتی که می توان 
در این راستا انجام داد، توسعه برنامه صادرات کاالهای داخلی 
است و عالوه بر کشورهای قبلی و کشورهای هدف، با پیوست 
کشورهای جدید به آن، می توان زمینه صادرات صنایع داخلی 

را توسعه داد.
وی بیان داش��ت: از دیگر اقداماتی که باید برای جلوگیری از 
رکود صنایع در اصفهان انجام داد، بح��ث کاهش هزینه های 

تولید و بهره وری بیشتر است.
رییس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان اصفهان افزود: 
البته اگر امروز ش��اهد رکود صنایع در س��طح استان هستیم 
بخشی از آن به رکود جهانی و ظرف اقتصادی در دنیا و کشش 

بازار بستگی دارد.
وی ادامه داد: ب��ه منظورجلوگیری از رکود صنایع در اس��تان 
اصفهان باید به دنبال ایجاد بازارهای جدید برای صنایع باشیم 

که اقداماتی در این راستا انجام گرفته است.
احمدیه که برگزاری جلسات و نشست های تخصصی با فعاالن  
و مدیران حوزه صنعت و اقتصاد در اصفهان را گام نخست برای 
ایجاد بازارهای جدید برای رک��ود صنایع نام برد، گفت: ایجاد 

فضای باز ب��رای ورود بخش های خصوصی به ب��ازار اقتصادی 
اصفهان، از دیگر اقداماتی است که محور فعالیت های سازمان 

قرار داده شده است.
وی در پاس��خ به این پرس��ش که رکود صنایع در اصفهان که 
بخش��ی از آن به رکود بازار جهانی بازمی گردد، چرا به هنگام 
رونق صنای��ع در دنی��ا هیچ تغیی��ری نمی کند، اف��زود: نبود 
مدیریت، عامل این امر است که با  اقدامات مدبرانه باید اثرات 

سیستم تورمی یا رکود را کنترل کنیم.
ضرورت جلوگی�ری از موازی کاری تش�کل های 

صنعتی و معدنی
رییس خانه صنع��ت، معدن و تجارت جوان��ان اصفهان گفت: 
نهادهای مردمی کانون تجمع متفکران و توس��عه گران کشور 
هستند و باید از موازی کاری در تشکل های صنعتی جلوگیری 

کرد.
حامد پاک طینت با اشاره به تش��کیل انجمن ها و تشکل های 
موازی در حوزه صنعت، اظهار داشت: این کار اقدامی اشتباهی 
است که در گذشته تجربیات ناموفقي را دربرداشته و نباید به 

طور مجدد این کار اشتباه تکرار شود.
وي ادامه داد: چند ماه پیش خبر اعالم تاسیس شورای مرکزی 
خانه های صنعت و معدن اس��تان های کش��ور ش��نیده شد، 
 اما اکنون هیچ خبر یا اثری از این ش��ورا نیس��ت و هیچ کس

 نمی داند که چنین شورایی وجهه قانونی وجود دارد یا خیر. 
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان تصریح کرد: 
تنها تش��کیل یك انجمن در یك مدت کوتاه بدون انجام هیچ 
فعالیتی و به بوته فراموشی سپرده شدن هیچ کمکی به صنعت 

استان و کشور نمی کند. 
وي ادام��ه داد: زمان��ی که ما 
خانه صنعت مع��دن و تجارت 
جوانان داریم، تاسیس انجمن 
جوانان خانه صنعت، معدن و 
تجارت کار بی معنایی بوده و 

مفید واقع نمی شود. 
پاک طینت تاکید کرد: این نوع 
تصمیم ها ناشی از عدم توانایی 
مدیریتی در ایج��اد ارتباط و 
تعامل س��ازنده بین تشکل ها 
است و زمانی که میان دو فرد 
در دو تش��کل تفاوت س��لیقه 
و ن��گاه رخ می ده��د، یکی از 
افراد به فکر تاسیس تشکل یا 
انجمن سوم می افتد که افراد 
این تشکل سوم، باید همفکر و 

هم عقیده با او باشند. 
وي بیان داش��ت: س��ازمان های مردم نهاد بار اصلی توس��عه 
در کش��ور را ب��ه دوش می کش��ند، چرا ک��ه کان��ون تجمع 
متفکران و توس��عه گران کش��ورها هس��تند و ای��ن موضوع 
 مهمی اس��ت که در کش��ورهای توس��عه یافته تجربه ش��ده

 است. 
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان اضافه کرد: 
بلوغ تشکلی و اجتماعی و همگرایی تمامی سازمان های مردم 
نهاد در عین اختالف نظر محقق می ش��ود و این مهارتی است 

که باید به جوانان آموزش داد. 
وي با اشاره به نامه حس��ین ایوبی مهریزی معاون برنامه ریزی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تاسیس تشکل های 
موازی در اس��تان اصفه��ان، بیان داش��ت: وی در ای��ن نامه 
جلوگیری از هر گونه موازی کاری در تش��کیل تش��کل های 
صنعتی و معدنی، رعایت تصویب نامه ش��ماره 1/12/16680 
مورخ 12 بهمن سال 77 ش��ورای عالی اداری و دستور العمل 
صدور پروانه تاس��یس برای تاس��یس هر تش��کلی در استان 

اصفهان را درخواست کرد.

ريیس سازمان صنعت و معدن و تجارت:

بازارهای جدید صنایع جلوی رکود را می گیرد
  بهره بردرای ازآزاد راه 

اصفهان- شیرازتا 3 سال ديگر
طبق وعده مردان دولت دهم قرار بود آزادراه اصفهان – شیراز 
امسال به بهره برداری برس��د، اما مسؤوالن فعلی در آخرین 
اظهارات خود قول آماده س��ازی آن را ظرف سه سال آینده 
داده ان��د و کار روی این آزادراه پس از گذش��ت چهار س��ال 

همچنان ادامه دارد.
طرح احداث آزادراه اصفهان – ش��یراز که حدود 40 س��ال 
سابقه دارد، از سال 89 رس��ما وارد فاز اجرایی شد تا با طول 
370 کیلومتر کریدور شمال به جنوب کشور را تکمیل کند.

این آزادراه که در دو باند مجزا دو شهر توریستی کشور را به 
یکدیگر وصل می کند، بناست ضمن پایین آوردن قابل توجه 
زمان سفر، کاهش مصرف سوخت و البته پایین آوردن سوانح 

رانندگی را نیز همراه داشته باشد.
آزادراه اصفهان – شیراز در دو قطعه مجزا ساخته می شود؛ 
مس��یر نخس��ت از »تنگ خیاره« ش��هر صدرا تا »س��ده« 
شهرس��تان اقلید خواهد بود و بخش دوم از س��ده اقلید تا 

ایزدخواست شهرستان آباده ساخته می شود.
در زمان کلنگ زنی کار اعالم شد کار ساخت منطقه نخست 
در اختیار قرارگاه خاتم االوصیاء اس��ت و منطقه دوم توسط 

بخش خصوصی ساخته می شود.
هر چند مسؤوالن وزارت راه و شهرس��ازی در دولت قبل از 
اظهارنظر صریح درباره زمان بهره برداری از این پروژه بزرگ 
امتناع می ورزیدند، اما مدیر عامل وقت ش��رکت س��اخت و 
توسعه زیربناهای حمل و نقل در سال 90 زمان اجرایی کار 
را سه س��ال اعالم کرده بود که این امر نشان از تاخیر قطعی 

افتتاح پروژه دارد.
به خصوص که در آخرین اظهارنظر رس��می، مدیر کل راه و 
شهرسازی استان فارس در اردیبهشت ماه امسال از راه اندازی 
این آزادراه ظرف سه سال آینده خبر داده است که البته این 
مساله شرطی دارد و آن تزریق کامل اعتباراتی است که برای 
این پروژه تصویب شده است. طبق اعالم هوشنگ عشایری 
کل اعتبار این پروژه 1750 میلیارد تومان است که تاکنون 
340 میلیارد تومان آن فراهم و به پروژه وارد شده است. این 
آزادراه مرحله اجرایی دیگر نیز از سمت اصفهان تا کیلومتر 
116 به موازات محور موجود خواهد داشت که در حال حاضر 
در مرحله طراحی به سر می برد. آزادراه اصفهان – شیراز که 
پس از بهره برداری، سفر وسایل نقلیه جاده ای را 100 دقیقه 
و طول مسیر را 134 کیلومتر کاهش خواهد داد، در اتصال 
منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی به مرکز کش��ور، نقشی 
عمده ایفا می کند. اما ش��اید مهم ترین کارکرد این آزادراه 
اتصال شاهراه گردشگری ایران از تهران به قم، اصفهان، شیراز 
و بوشهر است و اتصال اتوبانی دریای خزر به خلیج فارس نیز 

پس از افتتاح این پروژه ممکن خواهد بود.

اگر امروز شاهد 
رکود صنايع در 

سطح استان هستیم 
بخشی از آن به 

رکود جهانی و ظرف 
اقتصادی در دنیا و 

کشش بازار بستگی 
دارد



یادداشت
کتاب دیوان مدیر حاج قوام الدین حائری در بادرود نطنز چاپ و منتشر شد. این 
کتاب به همت علیرضا حائری فرزند مرحوم قوام الدین حائری مشهور به مدیر از 

چهره های ارزشمند آموزشی و دینی منطقه بادرود به چاپ رسیده است.
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هفتیادداشتکتاب دیوان مدیردر بادرود نطنز منتشر شد

 اخالق مداری مطبوعات
 و رسانه های استان قابل توجه است

مدیر کل کتابخانه های عمومی اس��تان اصفهان گف��ت: رعایت اصل 
اخالق در حوزه مطبوعات و رسانه های استان اصفهان قابل توجه است 
و میزان شکایات ارایه شده از بخش مطبوعاتی و رسانه ای مصداق این 
موضوع مهم است. غالمرضا یاوری با بیان این مطلب در نشست کمیته 
نهضت دایمی مطالعه مفید در شهرستان شهرضا اظهار داشت: براساس 
وظیفه از زحمات و تالش های مداوم ریاست سابق اداره کتابخانه های 
 عمومی شهرضا در راستای رشد و اعتالی فرهنگی شهرستان قدردانی 
می کنیم. وی ادام��ه داد: راه اندازی انجمن خیران کتابخانه س��از در 
شهرضا امر مهم و قابل توجهی است که بی شک در آینده نزدیک زمینه 
افزایش زیرساخت های بخش کتاب و کتابخوانی را در شهرستان مهیا 

می کند.

نمایش » زندگیX 3« در تاالر هنر 
اصفهان

رییس تاالر هنر اصفهان گفت: نمایش  » زندگ��یX 3« در تاالر هنر 
اصفهان روی صحنه است.

 میثم بکتاشیان افزود: این نمایش به نویس��ندگی »یاسمینا رضا« و 
کارگردانی لیال پرویزی به مدت 14 شب به روی صحنه خواهد بود.

وی با اشاره به این که این نمایشنامه یکی از بهترین آثار نویسنده معاصر 
فرانسوی خانم یاسمینا رضا است گفت: این نویسنده آثار ارزشمندی 

مانند خدای کشتار، هنر، مرد اتفاقی را نوشته است.
بکتاش��یان با بیان این که این نمایش با ترجمه ای با نام »س��ه روایت 
 از زندگی« نیز به چاپ رس��یده اس��ت، تصریح ک��رد: نمایش زندگی

X 3 برشی از زندگی رابطه دو زوج با ارتباطاتی مغشوش در میهمانی 
ش��بی به خصوص با نگاهی موش��کافانه اس��ت. وی گفت: زندگی 3 
"X نمایش��ی در مورد زندگی معمول��ی و روزمره با تمام س��ادگی ها و

پیچیدگی هاست. بکتاشیان افزود: فرشاد فهیمی، اسماعیل موحدی، 
ستاره کلباسی و ساجده نجاریان در این نمایش بازی می کنند.

وی اظهار کرد: این نمایش در 14 ش��ب با 15 اجرا از تاریخ 22 خرداد 
لغایت ششم تیر )به جز24 و 31 خرداد ( از ساعت 19 در سالن کوچک 
تاالر هنر به روی صحنه می رود. تاالر هنر اصفهان مرکز تخصصی تئاتر 

و سینما در این شهر است.

 نمایشگاه 
» خوشنویسی بر روی مصالح «

مجموعه ای از آثار خوشنویس��ی علیرضا صفدریان در نگارخانه کوثر 
اصفهان در حال برگزاری اس��ت. این هنرمند گفت: در این نمایشگاه 
مجموعه ای از آثار ابداعی اینجانب در زمینه هنر خوشنویس��ی وجود 
دارد که در آن ها از نگارش بر روی انواع سطوح مختلف همچون آیینه، 

پالستیک، کاغذ دیواری و ... استفاده شده است. 
عالقه مندان می توانند جهت بازدید از این آثار، از 24 لغایت 29 خرداد 
ماه و در ساعات 9 صبح تا 1 و 4 بعد از ظهر تا ۸  شب به نگارخانه کوثر 

اصفهان واقع در میدان امام )ره( مراجعه نمایند.

 با اجرای مهاجران تبعه افغانستان

تئاتر »خدا کند انگورها 
برسند« روی صحنه می رود

کارگ��ران، نویس��نده و تهیه کنن��ده تئاتر »خ��دا کند 
انگوره��ا برس��ند«، گف��ت: تئاتر »خ��دا کن��د انگورها 
 برس��ند«  از شنبه در س��الن فرش��چیان بر روی صحنه

 رفت.
غالمرضا جعف��ری در ارتباط با اجرای تئات��ر »خدا کند 
انگورها برس��ند«، اظهار کرد: این کار توس��ط گروهی از 
دانشجویان مهاجر تبعه کشور افغانستان تهیه شده که به 

مدت 10 شب اجرا می شود.
وی افزود: موضوع این نمایشنامه که از دو روز پیش روی 
صحنه رفته است، سورئال ضد جنگ بوده که ریشه هایی 
از عشق نیز در آن دیده می شود که تمامی هزینه ها و امور 
مربوط به آن توس��ط مهاجران تبعه افغانس��تان و البته 
با کم��ک و راهنمایی های متخصصان ایران��ی نیز همراه 

بوده است.
کارگران تئاتر »خدا کند انگورها برسند« با اشاره به این 
که این تئاتر به مدت 10 شب اجرا می شود، تصریح کرد: 
این تئاتر 5 ش��ب در سالن فرش��چیان و پنج شب نیز در 
آمفی تئاتر فرشچیان از ساعت 20:15 به مدت 45 دقیقه 

اجرا می شود.
وی با اش��اره ب��ه ای��ن ک��ه هیچ گون��ه کمک مال��ی از 
س��وی هیچ س��ازمانی دریاف��ت نکرده ایم، بی��ان کرد: 
کارگردان��ی، نویس��ندگی و تهیه کنندگی ای��ن تئاتر را 
خودم انجام داده ام، ام��ا تاکنون هیچ تئاتری 10 ش��ب 
اجرا نداش��ته اس��ت که با کمک ه��ای اداره کل ارش��اد 
 و ریی��س اتب��اع خارج��ی اس��تان، ای��ن کار ص��ورت

 گرفت.
جعفری اضافه کرد: با توج��ه به این که جوان��ان افغانی 
به دلی��ل مهاج��رت و دوری از وط��ن خود آش��نایی با 
فضاهای فرهنگی و فرهنگ غنی کش��ور خود ندارند، با 
 اجرای این تئاتر س��عی در آش��نایی آنها با فعالیت های

 فرهنگی دارم.

استاندار اصفهان با بیان این که به دلیل محدودیت منابع از جمله 
آب و آلودگی ها، دیگر صنعت و کش��اورزی محور توس��عه استان 

نیست، تاکید کرد: گردشگری محور توسعه این استان است.
»رسول زرگرپور« در حاشیه ش��ورای برنامه ریزی استان تصریح 
کرد: براساس آمار بین المللی، اصفهان یکی از 10شهر دیدنی جهان 

و از لحاظ جاذبه های طبیعی در رتبه پنجم دنیا است.
وی اف��زود: باید تم��ام همت و تالش خ��ود را ب��رای برنامه ریزی 
درست و س��رمایه گذاری در زیرس��اخت ها و توسعه گردشگری 
این منطقه ب��ه کار بندیم. اس��تاندار اصفهان با اش��اره به این که 
40 نوع گردش��گری در دنیا وجود دارد، افزود: آنچه اهمیت دارد 
این اس��ت که اصفهان قابلیت بیش از 20 نوع گردشگری را دارد 
و این نش��ان دهنده وضعیت خوب اس��تان در این بخش اس��ت. 
 وی کمبود تجهی��زات، محدودیت امکان��ات زیربنایی و ضعف در 
برنامه ریزی را از جمله مشکالت بخش گردشگری اصفهان بیان کرد 
و گفت: این مقوله نیازمند فرهنگ سازی است که باید در بین اقشار 
 مختلف به ویژه کسانی که با گردشگران ارتباط دارند، انجام شود تا 
زیرساخت های گردشگری اس��تان بهبود یابد. زرگرپور ظرفیت 
فعلی اسکان در استان را حدود 12 هزار و 500 تخت اعالم کرد و 
گفت: در فصل های گرم سال تعداد تخت های استان به 20 هزار 
تخت نیز می رسد. اس��تاندار همچنین از اصفهان به عنوان یکی 
از غنی ترین استان های کش��ور در بخش صنایع دستی نام برد و 
افزود: متاس��فانه به دلیل کم توجهی به این بخش، 167رشته از 
صنایع دس��تی غیر فعال ش��ده و این درحالی اس��ت که تاکنون 
تنها شش رشته از صنایع دس��تی احیا شده است. وی متذکر شد: 

چنانچه بی توجهی به این صنایع ادامه یابد، ش��اید صنایع دستی 
در آینده به میراث بپیوند. اس��تاندار اصفه��ان در ادامه از تصویب 
112 طرح متوس��ط در بخش های کشاورزی، صنعتی و خدماتی 
 در شورای برنامه ریزی این استان خبر داد و گفت: طرح مربوط به 
دامداری ها، پرورش قارچ و خدمات بین شهری از جمله طرح های 
مصوب این شورا بود. وی همچنین به کوتاه کردن زمان رسیدگی 
به طرح ها که از 9 ماه تا یک س��ال از زمان طرح در کارگروه ها تا 
گرفتن مجوز و تصویب در ش��ورا به طول می انجامیده، اشاره کرد 
 و گفت: این فرصت به س��ه ماه کاهش یافت ت��ا متقاضیان هرچه

 سریع تر تعیین تکلیف شوند و در صورت امکان طرح شان برای اجرا 
به تصویب برسد. استاندار اصفهان یادآور شد: در این جلسه دو ناحیه 
صنعتی صد هکتاری برای بخش خصوصی نیز به تصویب رسید. 
 وی تمام مصوبات این جلسه را مربوط به بخش های غیردولتی و

 طرح های متوسط در شهرستان های مختلف اعالم کرد. زرگرپور 
افزود: بخش دوم این جلسه ادامه سند آمایش استان بود که باید تا 
پایان خرداد، کار تدوین آن به پایان برسد و به همین دلیل جلسات 

مربوط به آن هر هفته برگزار می شود.
نگ�ران اتمام فص�ل کاری پنجه طالیی ه�ای صنایع 

دستی هستیم
اس��تاندار اصفهان بر لزوم تعریف س��ند جامع آمای��ش در برش 
اس��تانی تا پایان خرداد ماه تاکید و از این که ش��اید روزی برسد 
که فصل کاری پنجه طالیی های صنایع دس��تی اصفهان به پایان 
 برس��د، ابراز نگرانی کرد. رس��ول زرگرپور اظهار داش��ت: شورای 
 برنام��ه ریزی مهم ترین ش��ورای اس��تان اس��ت ک��ه برنامه های

 میان مدت، بلند مدت، بودجه، مجوزهای بخش خصوصی و ... در 
آن تصویب می شود و برای پیش��برد اهداف استان موثر است. وی 
اظهار کرد: تاکنون طرح های زیادی در زمینه کشاورزی، صنعتی و 
خدماتی در کمیسیون های این شورا مصوب شده و به صحن عمومی 
شورا راه یافته، اما آنچه محرز است این که زمان راهیابی این مصوبات 
به صحن عمومی شورا طوالنی اس��ت و بعضا بین هشت ماه تا یک 
سال طول می کشد. سرمایه گذاران باید خیلی زود تکلیف خودشان 

را بدانند و بر همین اساس قرار 
شد با بررسی دالیل طوالنی 
شدن پاس��خ دهی، این زمان 
به س��ه ماه کاه��ش یابد. وی 
 بیان کرد: بخش دوم شورای

 برنامه ریزی استان به موضوع 
س��ند آمایش در برش استان 
تعلق داش��ت ک��ه امیدواریم 
این س��ند تا پایان خرداد ماه 
س��ال جاری رونمایی ش��ود.

زرگرپور با بیان این که در این 
جلسه به محور گردشگری در 
س��ند آمایش در برش استان 
پرداخت��ه ش��د، ادام��ه داد: 
اصفهان به لح��اظ بارگذاری 

توسعه ای در بخش های صنعت و کش��اورزی ظرفیت ندارد و باید 
در زمینه خدمات، بارگذاری های توس��عه ای ص��ورت پذیرد. وی 
افزود: یکی از بهترین خدمات، محور گردشگری است که مشاوران 
س��ند آمایش در برش اس��تانی نیز در این زمینه طرح های خوبی 
ارایه کرده اند. استان اصفهان به لحاظ جاذبه هایی که دارد در بین 
استان های کشور در زمینه جذب گردشگر سرآمد است و یکی از 
10 نقطه دیدنی دنی��ا و به لحاظ جاذبه ه��ای طبیعی یکی از پنج 
نقطه دیدنی دنیا است که متاسفانه برنامه ریزی درستی در جذب 

گردشگر در این زمینه نداشته ایم. 
وی گفت: در دنیا حدود 40 محور گردشگری وجود دارد که حدود 
25 محور آن در استان اصفهان است که باید تجهیزات و امکانات 

زیربنایی آن را تقویت کنیم.
زرگرپور اظهار کرد: اکن��ون هتل های اصفهان به گون��ه ای اداره 
می ش��ود که در فصل گرما ظرفیت خالی ندارند و در فصل س��رما 
کمترین مس��افر را دارند و در این حالت در س��ال تنها از نیمی از 
ظرفیت هتل های شهر استفاده می ش��ود. وی اضافه کرد: استان 
اصفهان عالوه بر گردش��گرپذیر بودن، یکی از بهترین استان های 
کشور از نظر ساخت صنایع دستی است، اما متاسفانه 167 رشته 
از صنایع دس��تی تا کنون از مدار فعالیت هنری استان خارج شده 
و همچنان از روزی که فصل کارک��ردن پنجه طالیی های صنایع 
دستی اصفهان به پایان برسد و دیگر نس��ل های بعدی تمایلی به 

ادامه دادن آن رشته ها نداشته باشند، نگران هستیم.

استاندار اصفهان: گردشگری، محور توسعه این استان است

 اصفهان یکی از 10شهر دیدنی جهان است

استاندار اصفهان 
بر لزوم تعریف 

سند جامع آمایش 
در برش استانی تا 

پایان خرداد ماه 
تاکیدکرد
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فقدان سند مالکیت 
اقای عباس رحمتی کچومثقالی    فرزند محمد و خانم سکینه جمشید پورفرزندمحمد  
باستناد دو برگ استشهاد محلی که هویت وامضاءشهود رسما گواهی شده مدعی شده 
که سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ  خانه پالک   شماره 75/35واقع در  سفلی 
اردستان 75 اصلی  بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 277و126دفتر 173و دفتر 2 
سفلی امالک ذیل ثبت50و 198   بنام نامبردگان فوق ثبت وصادر گردیده بعلت دزدی 
مفقود شده چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی 
آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی میشود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 10 روز 
باین اداره مراجعه و اعتراض خودرا کتبا با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضاء 
یا  ارائه سند مالکیت  مدت مذکور وعدم وصول واخواهی ویا وصول واخواهی بدون 
سند معامله در صدورسندمالکیت  المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. خیراله عصاری 

رئیس اداره  ثبت اسنادو امالک اردستان 

ابالغ رأی
23505 شماره پرونده: 9209980350501097 شماره بایگانی شعبه: 921153 خواهان: 
بانک صادرات ایران به مدیریت شعب آقای عباس ستاری با وکالت خانم الهه صباغی 
به نشانی اصفهان خیابان امام خمینی جنب تامین اجتماعی ساختمان الماس طبقه ششم 
واحد 617  خواندگان :1- عبدالعلی صادقی گورتی  2- منصوره رجب زاده همگی به 
نشانی مجهول المکان 3- آقای شمس الدین کالنتری به نشانی اصفهان دستگرد کوی 
محتویات  بررسی  با  دادگاه  گردشکار:  مطالبه طلب   : خ هشتم پ 147 خواسته  گلزار 
پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه. 
در خصوص دادخواست بانک صادرات ایران  به طرفیت آقایان شمس الدین کالنتری و 
عبدالعلی صادقی گورتی و خانم منصوره رجب زاده  به خواسته محکومیت تضامنی به 
پرداخت مبلغ 187024250 ریال موضوع سهم الشرکه که قرار داد پیوست  به انضمام 
خسارات دادرسی  و تاخیر تادیه از مورخه 90/5/5 بر اساس نرخ وجه التزام تعیینی 
در قرار داد لغایت اجرای حکم با توجه به تصاویر مصدق مستندات پیوستی که مبین 
اشتغال ذمه خواند گان  است و با عنایت به عدم حضور خواند گان و عدم ایراد دفاعی 
به  مستنداً  و  تلقی  صحت  بر  محمول  را  خواهان  دعوی  دادگاه  وی  ذمه  برائت  مبین 
مواد 198 و 519 آیین دادرسی مدنی خواندگان را متضامنا  به پرداخت  مبلغ  ریال 
و  داردسی  بابت هزینه  ریال  مبلغ 3896500  و  عنوان اصل خواسته  به   187024250
تاریخ  از  تادیه  تاخیر  تعرفه  و همچنین خسارات  الوکاله وکیل طبق  به حق  همینطور 
90/5/5 بر اساس 23 درصد در سال لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم می 
نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ در این دادگاه قابل اعتراض 

می باشد. م الف 5452 زباندان – رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  

ابالغ رأی
23506شماره دادنامه : 9309970350200228 شماره پرونده : 9209980350201076 
شماره بایگانی شعبه 921219  خواهان: آقای وحید نوری  با وکالت خانم لیال هیبت 
واحد 602    4 فاز یک ط  کوثر  باال مجتمع  باغ  پل چهار  هتل  اصفهان  نشانی  به  الهی  
المکان خواسته:  نشانی مجهول  به  پور غالمعلی  سعیدی  آقای رضا   -1  : خواندگان 
: دادگاه با توجه  به  1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه  گردشکار 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید: 
رای قاضی شورا . در خصوص دعوی  خواهان وحید نوری با وکالت  خانم لیال هیبت 
الهی  بطرفیت  خوانده رضا پور غالمعلی سعیدی  به خواسته مطالبه مبلغ  سیصد و 
پنجاه  میلیون ریال وجه چک شماره 950189-92/2/15 عهده بانک ملی اصفهان   با 
احتساب هزینه داد رسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به دادخواست تقدیمی و فتوکپی 
مصدق متن و ظهر گواهینامه عدم پرداخت وجه چک صادره از ناحیه بانک محال علیه 
که اساسا داللت بر اشتغال ذمه خوانده اول در قبال خواهان به میزان مبلغ فوق را دارد 
اینکه خوانده با اطالع از دعوی مطروحه و جریان رسیدگی در جلسه دادرسی حاضر 

سند  وجه  پرداخت  بر  دلیلی  و  نیاورده  بعمل  موثری  دفاع  دعوی  به  نسبت  و  نشده 
مدرکیه اقامه نکرده است ، لذا دادگاه با استصحاب اشتغال ذمه خوانده ، دعوی را وارد 
تشخیص و مستندا به مواد 310 و 311و312 قانون تجارت و مواد 198و515و5519 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و قانون الحاق یک تبصره به 
ماده 2 قانون چک و استفساریه آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام خوانده را به 
پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون  ریال بابت اصل خواسته و نیز مبلغ هفت میلیون و 
پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت شصت درصد حق الوکاله وکیل مطابق 
تعرفه قانونی در مرحله بدوی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 
لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص تورم مربوطه در حق خواهان محکو م می نماید 
اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه را به شرح فوق محاسبه و از خوانده اخذ 
و به خواهان پرداخت نماید . رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز از تاریخ 
ابالغ دادنامه قابل واخواهی در محکمه صادر کننده رای بوده و پس از 20 روز دیگر 
قابل تجیددی نظر خواهی در محاکم تجدید نظر مرکز استان اصفهان می باشد . م الف  

5451 رئیس  شعبه دوم  دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رای 
 : پرونده  شماره    9310460368400001  : درخواست  شماره   23507
8909980368400075 شماره بایگانی شعبه : 890759 شعبه چهار دادگاه تجدید نظر 
استان اصفهان شماره دادنامه 9209970368401764 تجدید نظر خواه : آستان قدس 
بهمن   22 خ  بزرگمهر  خ  اصفهان  نشانی  به  نهاوندی  مرتضی  آقای  وکالت  با  رضوی 
مجتمع اداری امیر کبیر تجدید نظر خوانده : آقای عبدالرسول قبادوز به نشانی مجهول 
المکان  تجدید نظر خواسته : دادنامه شماره 91-78/2/13 صادره از شعبه 22 دادگاه 
عمومی سابق اصفهان گردشکار : دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره 
ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء 
رای می نماید  . رای دادگاه. در خصوص تجدید نظر خواهی آستان قدس رضوی از 
داد نامه شماره 91-78/2/13 شعبه 22 دادگاه عمومی سابق اصفهان متضمن صدور 
 14 بخش   29/414 ثبتی  پالک  مالکیت  سند  ابطال  بخواسته  ایشان  دعوی  رد  به  حکم 
ثبت اصفهان نسبت به 52 حبه و اثبات وقفیت آن نظر به اینکه بموجب تصمیم مورخ 
92/7/20 اخذ توضیح از تجدید نظر خواه پیرامون دالیل وقفیت پالک 29/414 و اینکه 
منشاء  و  واقف  هویت  و  دارد  تسری  مذکور  پالک  به  استنادی چگونه  احکام صادره 
مالکیت وی و اینکه تاکنون به چه نحو وقف عمل می شده ضروری تشخیص داده و 
مراتب در اخطاریه وکیل تجدید نظر خواه درج لیکن علیرغم ابالغ به ایشان در جلسه 
دادگاه حاضر  نشده اند و الیحه ای نیز نفرستاده اند و دادگاه نیز بدون اداء توضیح 
راجع به موارد مذکور نمی تواند رای شایسته راجع به خواسته خواهان بدوی صادر 
نماید مستندا به مواد 95و353 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی با تلقی رای صادره به قرا ر ابطال دادخواست آنرا تائید می نماید . این رای ظرف 
20 روز  از تاریخ ابالغ قابل فرجام در دیوان عالی است  مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیر االنتشار محلی درج و آگهی میشود تا تجدید نظر خوانده مجهول 
المکان بتواند از حق قانونی خود استفاده نماید . م الف 5450 مدیر دفتر شعبه 4 دادگاه 

تجدید نظر استان اصفهان 

ابالغ رای 
23516  شماره دادنامه : 9309970354400294  شماره پرونده : 9209980364900289 
شماره بایگانی شعبه : 921301  شاکی : آقای مرتضی سلیمانی به نشانی خ طالقانی 
روبروی اداره برق متهمین : 1- آقا ی جالل کاظم پور به نشانی مجهول المکان 2- خانم 
یا  نامشروع  از طریق  : تحصیل مال  اتهام  المکان   به نشانی  مجهول  محدثه محمدی 
سوء استفاده و تقلب از امتیازات  گردشکار : دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم 
دادگاه در  رای   . نماید  رای می  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی 
المکان  مجهول  متواری  فعاال  ابراهیم  فرزند  محمدی  محدثه   -1 خانم  اتهام  خصوص 
دائر بر تحصیل مال از طریق نامشروع 2- آقای جالل کاظم پور مجهول المکان دائر بر 
معاونت در تحصیل از طریق نامشروع با متهم ردیف اول دادگاه نظر به نحوه ی عمل 

متهم اصلی و اینکه متهم اصلی فردی مذکر بوده که خود را حیدری معرفی کردیه است 
وقوع بزهی از طریق متهمه مونث فوق محرز نیست و لذا معاونت در این بزه نظریه 
مصداق نداشته مستندا به اصل 37 از قانون اساسی رای بر برائت متهمین صادر و 
اعالم میگردد رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظر است . م 

الف 5501  رئیس شعبه 118 دادگاه عمومی جزایی اصفهان  

آگهي اجرايیه 
23513 شماره اجرائیه 9310420350200086 شماره پرونده : 9209980350200818 
فرزند  مردان   مجتبی  لهم:  محکوم  له/  محکوم  مشخصات  کالسه:920918  شماره 
سید مصطفی  نشانی خ کاوه 15 خرداد کوچه شهید مهران پور کوی مهر 2 پ 462  
مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم: حامد مرادیان فرزند هوشنگ  به نشاني مجهول 
المکان محکوم به: بموجب درخواست  اجرا حکم غیابی مربوطه  شماره دادنامه مربوطه 
9209970350201652 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ شصت میلیون  ریال 
بابت اصل خواسته ونیز مبلغ یک میلیون و دویست و پنجاه و پنج هزار ریال  بابت 
هزینه دادرسي 2- نیم عشر حق االجرا در حق صندوق دولت.محکوم علیه مکلف است 
اجرا  موقع  به  آنرا  مفاد  روز  ده  اجرائیه ظرف  ابالغ  از  پس  اجرائیه:1-  ابالغ  ازتاریخ 
و  حکم  اجرا  که  کند  معرفی  مالی  بدهد.3-  به  محکوم  پرداخت  برای  گذارد.2-ترتیبی 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. 
اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور 
معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی 
که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 
6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام 
مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 
و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه 

نمائید.م الف 5498

مدیر دفتر شعبه دوم  دادگاه عمومي)حقوقي( شهرستان اصفهان

آگهي اجرايیه 
23512 شماره اجرائیه 9310420350200085 شماره پرونده : 9209986797900088  
پور  ظهرانی  علی  محمد  لهم:  محکوم  له/  محکوم  مشخصات  کالسه:920544  شماره 
فرزند مند علی   نشانی خ فروغی کوی بهارستان  کوی ش ربانی نبش بن بست ایمان 
ساختمان امام  جعفر صادق   مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم: کاظم ثابتی فرزند 
شکر اله   به نشاني مجهول المکان محکوم به: بموجب درخواست حکم غیابی مربوطه  
شماره دادنامه مربوطه 9209970350201269 محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
مبلغ یکصد و چهل و پنج میلیون و ششصد هزار   ریال بابت اصل خواسته ونیز مبلغ 
نیم عشر  بابت هزینه دادرسی  3-  دو میلیون و هشتصد و شصت و دو هزار ریال 
حق الجرا در حق صندوق دولت.محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس 
ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت  از 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز 
صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا 
اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر 
به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای 
تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه 
از ماده 34 اجرای احکام  باال که قسمتی  محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد 
مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 
79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 
عمومي)حقوقي(  دادگاه  دوم   شعبه  دفتر  5497مدیر  الف  نمائید.م  توجه   1377

شهرستان اصفهان

آگهي اجرايیه 
23510 شماره اجرائیه 9310433640200062 شماره پرونده : 9109973640200399  
ریزی   اشرف حسن خان  لهم:  له/ محکوم  شماره کالسه:910411 مشخصات محکوم 
    23 پ  زینت  بست  بن  مختار  کوچه  مطهری  خ  شهر  زرین  نشانی  رضا     فرزند 
مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم: مصطفی ناظریان اصفهان گز خ آزادی ک قائم 
المکان 3- سحر بخشی فرزند غالم محمد  ایزدی    به نشاني مجهول  پ 1، 2- آیت 
مجهول المکان  محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه و شماره دادنامه 
مربوطه 9209973640201570 محکوم علیها محکوم هستند متضامنا  به پرداخت مبلغ 
دو میلیارد ریال تمام بابت اصل دین و  مبلغ چهل میلیون    ریال  تمام بابت  هزینه 
دادرسی در حق محکوم له و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
تا زمان اجرای حکم وفق شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق محکوم له و 
همچنین محکوم علیها محکوم هستند به پرداخت  نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت 
رای صادره غیابی است .محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ 
پرداخت محکوم  برای  اجرا گذارد.2-ترتیبی  به موقع  آنرا  مفاد  اجرائیه ظرف ده روز 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت 
جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر 
گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و 
پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا 
مفاد  از  قسمتی  یا  تمام  اجرای  که  بنحوی  بدهید  دارایی خود  از  واقع  صورت خالف 
اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه 
بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام 
مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای 
محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف 228منشی شعبه دوم 

دادگاه عمومی ) حقوقی ( دادگستری شهرستان لنجان ) زرین شهر ( 

ابالغ 
 9309980350201282 پرونده  شماره   9310100350202050 ابالغیه  شماره   23511
شماره بایگانی : 921455 خواهان  بانک مهر اقتصاد دادخواستی به طرفیت خواندگان 
باقر هاشمی فشارکی و سید مهدی حسینی خوابجانی   به  محمد علی عباس و سید 
شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  خواسته   تامین  و  چک  وجه  مطالبه  خواسته 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی ) حقوقی ( شهرستان 
دادگستری کل  نیکبخت ساختمان  باال خ شهید  باغ  اصفهان واقع در اصفهان خ چهار 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق 304 ارجاع و به کالسه 9309980350201282 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1393/5/12  و ساعت 8 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان و در خواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیر االنتشار  آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
را  دادخواست و ضمائم  اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم  دادگاه مراجعه و ضمن 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .  م الف 5001  متصدی امور 

دفتری شعبه دوم  دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

مفقودی 
برگ سبز خودرو پراید بنزینی به شماره موتور 00433321 
و شماره شاسی S1412282898399 متعلق به خانم صنوبر 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  احمدمفقود  فرزند   بیابی 

می باشد



اخبار کوتاهیادداشت

 روی خط ورزش و جوانان 
نجف آباد  

همایش بانوان جودوکار نجف آبادی در سالن 
نشاط یزدانشهر برگزار شد. به مناسبت هفته 
جوان و دهه مهدویت همایش بانوان جودوکار 
نجف آبادی در سالن نشاط یزدانشهر با حضور 
خانواده های جودوکاران و عالقه مندان به این 

رشته ورزشی برگزار شد.
در این همایش عالوه بر گروه های جودوکار، 

تکواندو کاران و گروه ایروبیک بانوان حضور داشتند.

 همایش پیاده روی عمومی
 در شهر گلدشت

به مناسبت این ایام، پیاده روی عمومی در شهر 
گلدشت به مسافت 6 کیلومتر با حضور 361 
نفربه میزبانی شهرداری و شورای اسالمی این 
شهر و با همکاری هیات ورزش های همگانی 
و اداره ورزش و جوانان شهرس��تان نجف آباد 
برگزار شد. در پایان همایش به قید قرعه جوایز 
نفیس��ی از س��وی اداره ورزش و جوان��ان 
 شهرس��تان نجف آباد و همچنین جوایز خوش حس��ابی ش��هرداری به 

شرکت کنندگان اهدا شد. 

مسابقه طناب کشی در زرین شهر  
اداره ورزش و جوان��ان شهرس��تان لنجان با 
همکاری هیات بدنس��ازی و پ��رورش اندام، 
ش��هرداری و ش��ورای اس��المی زرین شهر 
وهمچنین در راستای ایجاد نشاط و شادابی و 
پیش��گیری از اعتی��اد دراجتماع، اق��دام به 
برگزاری مس��ابقه طن��اب کش��ی در پارک 

ساحلی زرین شهر نمود.
در این مس��ابقات 7 تیم از باشگاه های شهرس��تان در استقبال پر شور 
 مردم به رقابت پرداختن��د که در نهایت تیم های عش��اق ابوالفضل،تیم 

صاحب الزمان و تیم آرسام به ترتیب اول تا سوم شدند.

 همایش دوچرخه سواری
 در فالورجان  

مهدی مرادی ریی��س اداره ورزش وجوانان 
شهرس��تان فالورجان گفت: ط��ی برگزاری 
جلسات ساماندهی شهرس��تان فالورجان با 
ریاس��ت فرمانداری و دبی��ری اداره ورزش و 
 جوان��ان، مقرر ش��د تع��داد س��ازمان های 
مردم نهاد)سمن( با حضور جوانان برتر و نخبه 
شهرستان افزایش یابد. رییس اداره ورزش و 
جوانان شهرستان فالورجان با اشاره به لزوم تشکیل این سمن ها در سطح 
شهرستان،خاطرنشان کرد: برای فعال تر کردن این سمن ها در حوزه های 
علمی، فرهنگی و اجتماعی از طریق کانون های فرهنگی هنری مساجد 
اق��دام کرده ایم ت��ا با شناس��ایی بهت��ر جوان��ان نخبه، س��طح پویایی 
علمی،فرهنگی و اجتماعی جوانان در شهرستان را افزایش دهیم. وی با 
اشاره به برگزاری همایش دوچرخه سواری بزرگداشت روز جوان و اعیاد 
شعبانیه، افزود: این همایش با همکاری برخی از ادارات و با حضور 200 نفر 
از جوانان دوچرخه س��وار با عنوان »رویش جوانه های امید« و با ش��عار 

پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر برگزار شد. 
م��رادی ادام��ه داد: دوچرخ��ه س��واران از مح��ل اداره ورزش 
ب��ه س��مت گل��زار ش��هدای گمن��ام پ��ارک میث��م رکاب زدن��د 
 و در پای��ان نی��ز هدایای��ی ب��ه رس��م یادب��ود ب��ه قی��د قرع��ه

 به شرکت کنندگان اهدا شد. 

روی خط بیلیارد اصفهان  
اولی��ن دوره مس��ابقات اس��نوکر قهرمان��ی 
پیشکسوتان اس��تان اصفهان در سال 93 با 
شرکت 19 نفر برگزار ش��د که رضا شجاعی، 
اس��ماعیل ریاحی،حس��ن عل��وی و عباس 

فرقدانی به مرحله نیمه نهایی رسیدند.
مس�ابقات لیگ ایت بال باش�گاه های 

استان اصفهان :
هفته دوم مسابقات لیگ ایت بال باشگاه های استان اصفهان با شرک 10 

تیم برگزار شد که نتایج ذیل حاصل شد: 
بهفر الف 3 - بهفر صفر 

سیاه و سفید الف 3 تندرستی 1 
تخت جمشید 2 -کوشا شاهین شهر 3 

سیاه و سفید ب 3 - سفیر خورزوق صفر 
ستارگان 3- بهفر صفر 

ایران حریف دست و پا بسته ای
برای نیجریه نیست

پیشکسوت فوتبال اصفهان گفت: نیجریه یک تیم دونده و فیزیکی است، 
اما ایران نیز حریف دست و پا بسته ای برای این تیم نیست.

حمید بابایی با اشاره به جام جهانی و بازی نخست ایران برابر نیجریه اظهار 
داشت: مانند بازی هلند و اسپانیا همیشه نخستین بازی تیم ها یک بازی 
پیش بینی نشده است و اولین بازی بیانگر قدرت واقعی تیم ها نیست که 

چه تیمی بسیار ضعیف و چه تیمی قوی است.
دروازه بان سابق تیم اس��تقالل تاکید کرد: در بازی ایران با نیجریه نیز به 
همین شکل است و شاید تیم ایران در این دیدار شگفتی ساز شود که اگر 
این اتفاق رخ دهد، جز ش��انس چیزی برای ایران نیست و در صورتی که 
خدای نکرده نتیجه به گون��ه ای رقم بخورد که شکس��ت بدی بخوریم 

تحقیری برای فوتبال ایران نمی تواند باشد. 
این پیشکسوت فوتبال با اشاره به تیم فوتبال نیجریه اضافه کرد: این تیم 
یک تیم دونده و فیزیکی است و روشی هم که آقای کی روش برای ایران در 
نظر گرفته، دفاع صد در صد از یک سوم میانی و دل بستن به ضد حمالت 
است و نیز اگر بتوانیم از ضربات ایس��تگاهی استفاده کنیم، می توانیم به 

گل برسیم.
بابایی در پاسخ به این سوال که با توجه به بازی هایی که تاکنون انجام شده 
تیم ها نشان داده اند که سطح شان بسیار باال است و آیا این موضوع نشان 
نمی دهد که کار بسیار سختی برای جام جهانی داشته باشیم، گفت: در 
صورتی که به بازی های گذش��ته ایران نگاهی بیاندازیم،سطح بازی تیم 
ایران نیز باال رفته به نظر من ایران حریف دست و پا بسته ای جلوی نیجریه، 

بوسنی یا حتی آرژانتین نیست.

شکست دادن ایران با حضور 
کی روش دشوار است 

به نقل از آسوشیتدپرس، تیم های ایران و نیجریه دوشنبه 
شب در نخستین دیدار خود از مرحله گروهی جام بیستم در 
ورزشگاه بایکسادا شهر کوریتیبا به مصاف هم خواهند رفت. 
دیداری که دو تیم به دنبال نتیجه گرفتن در آن هستند تا به 
اولین پیروزی خود پس از جام جهانی 1998 برسند. با وجود 
حضور آرژانتین مدعی در گروه F تیم های ایران و نیجریه به 
همراه بوسنی و هرزگوین تازه  وارد برای کسب جایگاه دوم 

گروه رقابت خواهند کرد.
نیجریه که به عنوان یکی از قدرت های فوتبال آفریقا شناخته 
می شود، پس از این که 16 سال پیش موفق شد بلغارستان را 
در مرحله گروهی شکست دهد، هرگز دیگر در این رقابت ها 
طعم پیروزی را نچشیده است. عقاب ها پس از جام جهانی 
1998 در دو دوره دیگر این رقابت ها حضور پیدا کردند، ولی 
نتوانستند به پیروزی برسند و در دوره اخیر هم تنها با کسب 

دو امتیاز از دور مسابقات حذف شدند.
این آمار ب��رای نیجریه که خیلی ها بر ای��ن باورند می تواند 
اولین تیم آفریقایی شود که به عنوان قهرمانی جام جهانی 
می رسد، اصال خوب نیست. نیجریه در عرصه جهانی سابقه 
بدی ن��دارد. آنها در بازی ه��ای المپی��ک 1996 آتالنتا با 

شکست آرژانتین به عنوان قهرمانی رسیدند.
قهرمان کنونی آفریقا با سرمربیگری استفان ِکشی، بار دیگر 
به روزهای اوجش بازگشته است؛ مربی ای که برای عقاب ها 
در جام جهانی 1994 بازی کرد و یکی از مهره های کلیدی 

درخشش این تیم در دهه 90 میالدی بود.
در سوی دیگر آخرین پیروزی ایران به جام جهانی 1998 
فرانسه بازمی گردد؛ جایی که موفق شد در جدالی حساس 
 و به نوعی سیاسی، بر آمریکا غلبه کند. ایران پس از آن در 
جام جهانی 2006 آلمان ه��م حضور پیدا کرد ولی حاصل 

تالش این تیم، کسب یک امتیاز بود.
با وجود این که تیم ملی به دلیل کمبود منابع مالی موفق به 
انجام بازی های دوستانه زیادی نشده، غلبه بر تیم ایران کار 
ساده ای نیس��ت. با وجود کارلوس کی روش، مربی پیشین 
تیم ملی پرتغال و رئال مادرید در رأس کادرفنی تیم ایران، 
کار نیجریه برای شکست دادن این تیم آسیایی دشوار است.

کی روش با متقاعد ساختن رضا قوچان نژاد و اشکان دژاگه 
برای بازی در تیم ملی زادگاهشان، خط حمله تیم خود را 
تقویت کرده است. این دو بازیکن از مهره های کلیدی ایران 
در راه صعود از مرحله انتخابی ج��ام جهانی به عنوان تیم 

صدرنشین بودند.

زاویه

6
داور دیدار ایران و نیجریه

کارلوس ورار از اکوادور قضاوت دیدار ایران و نیجریه را بر عهده خواهد داشت.کریس��تین 
لسکانو و بایرون رومرو هر دو از اکوادور نیز کمک داوران و ویلمار رولدان و هومبرتو کالویجو 

هر دو از کلمبیا به ترتیب داور چهارم و پنجم این مسابقه هستند.
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توفیق قایقرانی 
چهارمحال و بختیاری 

 سوارز: هندوراس 
خشن بازی نمی کند

رییس هیات قایقرانی چهارمحال و بختیاری از حضور تیم قایقرانی این 
استان در مسابقات پایانی دسته یک کشور در 28 و 29 خرداد در تهران 

خبر داد.
 تورج نوری��ان اظهار کرد:قایقرانی یکی از رش��ته های ورزش��ی مفرح و 
مهیجی است و در رشته های قایقرانی در آب های آرام ،آب های خروشان، 

کاناپولو، تورینگ و چندین رشته دیگر صورت می گیرد.
وی با بیان این که تیم قایق رانی این اس��تان یک��ی از تیم های موفق در 
مسابقات مختلف کش��ور اس��ت گفت: این تیم برای حضور در مسابقات 
پایانی در مسابقات دس��ته یک قایقرانی کشور که 28 و 29 خرداد ماه به 

میزبانی استان تهران برگزار می شود، به تهران خواهد رفت.
نوریان افزود: این دوره مسابقات با حضور شش تیم  از استان های تهران، 
اصفهان، اردبیل، فارس ، چهارمحال و بختیاری و بوشهر که به مسابقات 

مرحله فینال راه یافتند، برگزار می شود.

س��رمربی تیم ملی فوتبال هندوراس صحبت ها در خصوص بازی خشن 
تیمش درجام بیستم 2014 برزیل را رد کرد.

  لوییس فرناندو س��وارز این صحبت ها را که هندوراس بازی خش��نی را 
به نمایش می گذارد، رد ک��رد. وی در این باره اظهار داش��ت: هندوراس 
در 16 مس��ابقه قبلی  در رقابت ه��ای مقدماتی جام جهان��ی هیچ کارت 
قرمزی دریافت نکرد. این نش��ان می دهد که ما تحت قوانین بین المللی 
بازی می کنیم و بازی خشن را دوس��ت نداریم. سرمربی تیم ملی فوتبال 
هندوراس ادامه داد: صفت های بسیاری برای این نوع فوتبالی که ما بازی 
می کنیم، وج��ود دارد. برخ��ی آن را غارت گرانه و برخ��ی دیگر هجومی 

تعریف می کنند.
وی خاطرنشان کرد: این ها کلماتی هستند که برای استفاده کردن از آنها 
برای نوع بازی خود قدردانی می کنیم. امیدوارم یک عبارت دیگر را نیز به 

این اضافه کنید و آن هم این که ما نگرش خاص خودمان را داریم.

کاروان رسانه ای ایران درکوریتیبا 
کاروان خبرنگاران و عکاسان ایرانی که راهی برزیل شده اند 
در سفری زمینی 7/5ساعته راهی شهر کوریتیبا محل بازی 

ایران و نیجریه در جام جهانی 2014 برزیل شدند.

بازی در جام جهانی زیباست
مسی گفت: بازی در جام جهانی همیشه زیباست و با همه بازی های 
طول فصل ف��رق می کند. ما امس��ال تیم خیلی خوب��ی داریم و 
امیدواریم که بتوانیم عملکرد خوبی در جام جهانی داشته باشیم. 

ترکیب تیم ملی برابر نیجربه 

این نفرات برای ایران به میدان می روند: علیرضا حقیقی، سید جالل حسینی، 
امیرحسین صادقی،پژمان منتظری،خسرو حیدری، مهرداد پوالدی، احسان 

حاج صفی، آندرانیک تیموریان، جواد نکونام، اشکان دژاگه و رضا قوچان نژاد. 

تصاویری دیدنی از استادیوم میزبان دیدار ایران – نیجریه

ورزشگاهی که سوخت

ورزش��گاه » بایکس��ادا« ش��هر کوریتیب��ا میزب��ان نخس��تین دی��دار ای��ران در 
ج��ام جهان��ی 2014 برزی��ل اس��ت؛ دی��داری ک��ه تیم ای��ران ب��ا پیراه��ن قرمز 
 ک��ه ب��ه رن��گ س��کوهای ای��ن ورزش��گاه اس��ت، براب��ر نیجری��ه ص��ف آرای��ی 

می کند.
 تیم ه��ای مل��ی فوتب��ال ای��ران و نیجری��ه س��اعت 23:30 دقیق��ه امش��ب

 )دوش��نبه( براب��ر ه��م ب��ه می��دان می رون��د و نخس��تین دی��دار خ��ود در ج��ام 
 جهان��ی 2014 برزی��ل را در ورزش��گاه »بایکس��ادا« ش��هر کوریتیب��ا انج��ام 

می دهند. 
کار ساخت این ورزشگاه که متعلق به باشگاه سرخپوش »اتلتیکو پارانانسه« است، از 
روز اول دسامبر سال 1997 آغاز و روز 24 ژوئن سال 1999 به صورت رسمی افتتاح 

شد. گنجایش این ورزشگاه 28 هزار و 413 نفر بود که قابل افزایش تا 43 هزار و 900 
نفر نیز هس��ت. مس��احت آن نیز 105 در 68 متر بوده که از نظر فیفا کامال استاندارد 

است.
ورزشگاه »بایکسادا« که شکلی »L« مانند داشته و س��کوهای آن قرمز است، یعنی 
رنگ پیراهنی که تیم ملی ایران برابر نیجریه آن را برتن می کنند، در سال های پیش 
یک مرتبه دچار آتش سوزی شد، اما امروز شرایط کامال مناسبی را برای میزبانی بازی 

ایران و نیجریه دارد.
در این گ��زارش تصاوی��ر جذاب��ی را از ورزش��گاه »بایکس��ادا« ش��هر کوریتیبا که 
 میزبان امش��ب  بازی ای��ران نیجریه در جام جهانی 2014 برزیل اس��ت، مش��اهده 

می کنید.

تیم ملی ایران امش��ب کار خود را در جام جهانی 2014 برزیل آغاز 
خواهد کرد.برنامه های تیم ملی ایران طی یک سال گذشته و پس از 
صعود این تیم به جام جهانی 2014 برزیل بارها و بارها دستخوش 
تغییرات مکرر شده و به هیچ وجه برنامه های آماده سازی تیم ملی به 
دلخواه کادرفنی و کی روش پیش نرفت؛ از لغو اردوی پرتغال به خاطر 
عدم منابع مالی گرفته تا اعزام پرحرف و حدیث و پرابهام شاگردانش 
به اردوی آفریقای جنوبی و در این بین شاید بتوان برگزاری اردوی 
اتریش را تنها برنامه  تمرینی در راه جام جهانی عنوان کرد که طبق 
برنامه های از پیش تدوین ش��ده، پیش رفته و به اجرا درآمد. با این 
اوصاف و با همه اتفاقاتی که طی یک س��ال گذش��ته برای تیم ملی 
ایران افتاده است، حاال کی روش و شاگردانش به بزرگ ترین آوردگاه 
فوتبالی جهان در برزیل رسیده اند؛ جایی که آرزوی 75 میلیون نفر 
در غیرت و تعصب آنها خالصه می شود و بس. تیم ملی ایران که برای 
نجات یوزپلنگ ایران��ی از خطر انقراض قرار اس��ت با پیراهن هایی 
منقش به این حیوان به میدان برود، کار خود را امش��ب با حمله به 

قلمروی عقاب ها در ورزشگاه کوریتیبا آغاز می کند. 
تاریخچه حضور نیجریه در جام های جهانی

تیم ملی فوتبال نیجریه به صورت غیر رسمی از سال 1930 فعالیت 
خود را آغاز کرد، با این حال فعالیت رسمی این تیم به 19 سال بعد 
از این تاریخ مربوط می شود؛ جایی که عقاب های سبز از دیدار مقابل 

سیرالئون اعالم موجودیت کردند.
تیم مل��ی نیجریه در س��ال 1994 به عن��وان قدرت��ی نوظهور در 
قاره س��یاه مطرح ش��د و جالب این که در این س��ال به رده پنجم 
فیفا نیز رس��ید. در همین س��ال تیم ملی نیجریه ب��رای اولین بار 
راهی ج��ام جهانی ش��د و ب��ا کس��ب نتایج��ی خیره کنن��ده در 
گروهی دش��وار با حضور تیم های بلغارس��تان، آرژانتی��ن و یونان 
 به عنوان صدرنش��ین راهی مرحله حذفی ش��د، البت��ه این تیم در

 جام جهانی 94 آمریکا در اولین دوره مرحل��ه حذفی مقابل ایتالیا 
شکست خورد و از دور رقابت ها کنار رفت.

نیجریه به س��رعت با انجام بازی  هایی مبتنی بر ق��درت بدنی باال و 
استقامت بدنی برای هر تیمی تبدیل به کابوس و در دهه 90 پس از 
کامرون، مبدل به دومین تیم آفریقایی شد که بزرگان فوتبال جهان 
را به دردس��ر انداخته و حریفی خطرناک برای آنها به شمار می رود.

تیم آفریقایی پس از این که در جام جهانی 94 به عنوان پدیده خود 
را مطرح کرد، در جام جهانی 98 فرانس��ه نی��ز بازی هایی با کالس 
جهانی از خود به نمایش گذاشت و در گروهی که اسپانیا، پاراگوئه و 
کره جنوبی در آن قرار داشتند، به عنوان صدرنشین همراه پاراگوئه به 
دور حذفی صعود کرد؛ هرچند که سرنوشت جام جهانی 94 نیز در 
این جام هم در انتظار نیجریه بود و این تیم آفریقایی با شکست مقابل 

دانمارک از دور رقابت ها کنار رف��ت. پدیده دو دوره جام جهانی، در 
جام جهانی بعدی یعنی 2002 کره و ژاپن خیلی کم فروغ ظاهر شد 
و با کسب یک امتیاز در گروهی که سوئد، انگلیس و آرژانتین در آن 

قرار داشتند، به عنوان قعرنشین به کار خود پایان داد.
نیجریه در جام جهانی 2006 غایب بود و پس از بازگش��تی دوباره 
در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی، یک بار دیگر حضوری ناموفق 
را تجربه کرد و در گروهی که تیم ه��ای ملی آرژانتین، کره جنوبی و 

یونان در آن قرار داشتند، باز هم با قعرنشینی به کار خود پایان داد.
تیم های همسایه رو در روی هم

در آخرین رده بندی فیفا تیم های ملی ایران و نیجریه در رده های 43 
و 44 این رده بندی قرار گرفتند. به این ترتیب همسایه های رده بندی 
فیفا، نخستین دیدار خود در جام جهانی را با یکدیگر برگزار می کنند.

دو تیم پیش از این یک بار در دیداری دوس��تانه در هنگ کنگ به 
مصاف هم رفته اند که این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود نیجریه 

به پایان رسیده است.
تمام جام جهانی ایران فرا رسید!

کارلوس ک��ی روش، به دفعات پیش از ای��ن در گفت و گوهای خود 
با خبرنگاران، دیدار اول تیم مل��ی در جام جهانی را دیداری حیاتی 
قلمداد کرده و بارها گفته بود که ای��ن دیدار تمام جام جهانی ایران 
اس��ت. برهمین اس��اس نیز بیش��تر برنامه های تیم ملی مبتنی بر 
این دیدار برنامه ریزی ش��ده و حریفان تدارکاتی نیز به بر اس��اس 

شبیه سازی دیدار با نیجریه انتخاب شدند.
ح��اال زمان دی��دار ب��ا نیجری��ه  واقعی ف��را رس��یده و ش��اگردان 
کی روش بای��د تمام آموخته ه��ای فنی خ��ود را در ای��ن دیدار به 
کار بگیرن��د تا ب��ا خوش بینی بتوان ب��ه دومین پی��روزی تیم ملی 
ای��ران در ادوار ج��ام جهان��ی امی��دوار ب��ود و ش��اید نیجری��ه 
 پل��ی ش��ود ب��رای صع��ود ب��ه مرحل��ه  بع��دی در جام بیس��ت

 چهارده. در دیگر دیدار این گروه، تیم های ملی آرژانتین و بوس��نی 
ساعت 2:30 بامداد امشب به مصاف هم خواهند رفت.

تیم ملی فوتبال نیجریه به صورت غیر رسمی از سال 1930 فعالیت 
خود را آغاز کرد، با این حال فعالیت رسمی این تیم به 19 سال بعد 
از این تاریخ مربوط می شود؛ جایی که عقاب های سبز از دیدار مقابل 
سیرالئون اعالم موجودیت کردند.تیم ملی نیجریه در سال 1994 
به عنوان قدرتی نوظهور در قاره سیاه مطرح شد و جالب این که در 
این سال به رده پنجم فیفا نیز رسید. در همین سال تیم ملی نیجریه 
برای اولین بار راهی جام جهانی شد و با کسب نتایجی خیره کننده 
در گروهی دش��وار با حضور تیم های بلغارس��تان، آرژانتین و یونان 
 به عنوان صدرنش��ین راهی مرحله حذفی ش��د، البت��ه این تیم در

 جام جهانی 94 آمریکا در اولین دوره مرحل��ه حذفی مقابل ایتالیا 

شکست خورد و از دور رقابت ها کنار رفت.نیجریه به سرعت با انجام 
بازی  هایی مبتنی بر قدرت بدنی باال و استقامت بدنی برای هر تیمی 
تبدیل به کابوس و در دهه 90 پس از کامرون، مبدل به دومین تیم 
آفریقایی شد که بزرگان فوتبال جهان را به دردسر انداخته و حریفی 

خطرناک برای آنها به شمار می رود.
تیم آفریقایی پس از این که در جام جهانی 94 به عنوان پدیده خود 
را مطرح کرد، در جام جهانی 98 فرانس��ه نی��ز بازی هایی با کالس 
جهانی از خود به نمایش گذاشت و در گروهی که اسپانیا، پاراگوئه و 
کره جنوبی در آن قرار داشتند، به عنوان صدرنشین همراه پاراگوئه 
به دور حذفی صعود کرد؛ هرچند که سرنوشت جام جهانی 94 نیز 
در این جام هم در انتظار نیجریه بود و این تیم آفریقایی با شکست 
مقابل دانمارک از دور رقابت ها کنار رفت. پدیده دو دوره جام جهانی، 
در جام جهانی بعدی یعنی 2002 کره و ژاپن خیلی کم فروغ ظاهر 
شد و با کسب یک امتیاز در گروهی که سوئد، انگلیس و آرژانتین در 
آن قرار داشتند، به عنوان قعرنشین به کار خود پایان داد.نیجریه در 
جام جهانی 2006 غایب بود و پس از بازگشتی دوباره در جام جهانی 
2010 آفریقای جنوبی، یک بار دیگر حضوری ناموفق را تجربه کرد و 
در گروهی که تیم های ملی آرژانتین، کره جنوبی و یونان در آن قرار 

داشتند، باز هم با قعرنشینی به کار خود پایان داد.
تیم های همسایه رو در روی هم

در آخرین رده بندی فیفا تیم های ملی ای��ران و نیجریه در رده های 
43 و 44 این رده بن��دی قرار گرفتند. به این ترتیب همس��ایه های 
رده بندی فیفا، نخستین دیدار خود در جام جهانی را با یکدیگر برگزار 
می کنند.دو تیم پیش از این یک بار در دیداری دوس��تانه در هنگ 
کنگ به مصاف هم رفته اند که این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود 

نیجریه به پایان رسید.
تمام جام جهانی ایران فرا رسید!

کارلوس ک��ی روش، به دفعات پیش از ای��ن در گفت و گوهای خود 
با خبرنگاران، دیدار اول تیم مل��ی در جام جهانی را دیداری حیاتی 
قلمداد کرده و بارها گفته بود که ای��ن دیدار تمام جام جهانی ایران 
اس��ت. برهمین اس��اس نیز بیش��تر برنامه های تیم ملی مبتنی بر 
این دیدار برنامه ریزی ش��ده و حریفان تدارکاتی نیز به بر اس��اس 

شبیه سازی دیدار با نیجریه انتخاب شدند.

چشم یک ملت به غیرت و تعصب ایرانی

حمله یوزپلنگ برای شکارعقاب ها 
افتخار پارس وارد می شود
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 مفاد آراء 
تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 وماده  قانون   3 ماده  موضوع  23445“آگهی 

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

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.

فرزندماشااله شماره شناسنامه  مهدیه    احسان  :آقای  رای شماره151هیات  1ـ 
پالک  مساحت214/50مترمربع  به  انباری  باب  یک  دانگ  شش  125182662در 
ثبتی  آباد بخش3 حوزه  احمد  در  واقع  از 2638اصلی  2107فرعی مجزي شده  

آران وبیدگل  
بشماره  فرزندحسین   فر  وکیلی  محسن  :آقای  هیات  شماره156  رای  2ـ 
شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  آرانی  داروغه  زهره  وخانم    11265 شناسنامه 
1250064554)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 180/40مترمربع 
پالک شماره 2106فرعی مفروزومجزی شده از 2638 اصلی واقع در احمد آباذ 
خان  ازعبداهلل  الواسطه  مع  عادی  خریداری  وبیدگل  آران  ثبتی  حوزه   3 بخش 

اکرمیان)مالک رسمی( 

بشماره  محمد  فرزند  آرانی   نوروزی   یاسر  10627هیات:اقای  شماره  رای   -3
شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  اصغری  الهام  وخانم    2709 شناسنامه 
110مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  3144)بالمناصفه(در 
آباد  واقع دراحمد  از شماره 2638 اصلی  پالک2105فرعي مفروزومجزي شده  

بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

رمضانعلی  فرزند  آرانی   نژاد  چوپانی  علیرضا  :آقای  347هیات  رای شماره  4ـ 
شناسنامه  شماره  علی  فرزند  آرانی  شائی  فاطمه  65وخانم  شناسنامه  بشماره 
10123)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 154/70مترمربع پالک 
ثبتی  آباد بخش 3 حوزه  دراحمد  واقع  از 2638اصلی  2104مفروزومجزی شده 

آران وبیدگل

5- رای شماره   257هیات :حسین علی اکبر زاذه  آرانی  فرزند حاجی آقا شماره 
شناسنامه 114 و خانم اعظم عباس زاده آرانی فرزند سید احمد شماره شناسنامه 
268 )بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 294/50مترمربع پالک 
2103فرعی مفروزومجزی شده از2638 اصلی دراحمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل

فرزندرضابشماره  آرانی  عابداف  محسن  آقای   : 202هیات  شماره   رای  6ـ 
شناسنامه637وخانم ریحانه خبازی فرزندعلی  شماره شناسنامه 1250015261 
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 115مترمربع پالک 2102فرعی 
مجزي شده  از 62 فرعی از 2638 اصلی واقع دراحمد آبادبخش 3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل

7ـ رای شماره 9986هیات : آقای احمد یوسفیان آرانی  فرزند غالمعلی بشماره 
شناسنامه 237 وخانم اشرف صانعی آرانی فرزند رمضانعلی شماذه شناسنامه 

327)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 322/20مترمربع پالک 
آباد  احمد  در  واقع  از 2638اصلی  فرعی  از 35  مفروزومجزی شده  2101فرعی 

بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

بشماره  فرزندصدرالدین  بیدگلی  احمدی  عباس  :آقای  181هیات  شماره  رای  8ـ 
شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  بیدگلی   احمدی  زهره  وخانم   46 شناسنامه 
8221 )بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 212/75مترمربع پالک 
4644فرعی مفروزو مجزی شده  از 37 فرعی از 2840 اصلی واقع در ریگستان 

دیمکار بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

احمد  فرزند  بیدگلی  آبادی  سعد  علی  :آقای  10632هیات  شماره  رای  9ـ 
شناسنامه  شماره  ماشااله  فرزند  مجیدی  زینب  161وخانم  شناسنامه  بشماره 
589)بالمناصفه( در شش دانگ قسمتی از یک باب خانه به مساحت 73/25مترمربع 
پالک4643فرعی مجزی شده از  163 فرعی از 2840 اصلی واقع در ریگستان 

دیمکار  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی ازاسماعیل حق پرست 
)مالک رسمی(

10ـ رای شماره  10607هیات :آقای  نعمت اله صبوری آرانی   فرزندعلی  شماره 
شناسنامه  شماره  محمد  علی  فرزند  حسامی   فاطمه  وخانم   247 شناسنامه 
104)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  247/30مترمربع پالک 
4642فرعی مفروزومجزی  شده از  205 فرعی از2840اصلی واقع در ریگستان 

دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

حسین   فرزند   آرانی  مرشدی  علی  محمد  :آقای  183هیات  شماره  11-رای 
بشماره شناسنامه 363 وخانم نرجس حاجی خالقی آرانی فرزندناصربه شماره 
مساحت  به  خانه   باب  یک  دانگ  )بالمناصفه(شش  شناسنامه1250086027 

101/50مترمربع پالک4641فرعی مجزی شده از  1237 فرعی از 2840اصلی واقع 
ریگستان دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

بشماره  زهراب   فرزند  شاطریان   علی  :آقای  شماره10630هیات  12-رای 
شناسنامه 154 و در شش دانگ یک باب کارگاه  به مساحت 635/25مترمربع پالک 
از 143 فرعی از2840 اصلی واقع درریگستان دیمکار  4639فرعی  مجزی شده 

بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل

13- رای شماره 158 هیات :آقای علی شاطریان فرزند زهراب بشماره شناسنامه 
154  در شش دانگ یک باب  ساختمان به مساحت201مترمربع پالک4640 فرعی 
مجزی شده از 143 فرعی از 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل.

فرزندسید  فر    موسوی  عباس  سید  :آقای   هیات   10591 شماره   رای   -14
حسن بشماره شناسنامه  4 وخانم اعظم امین نیا  فرزندرضا شماره شناسنامه 
530)بالمناصفه (  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت208/50مترمربع  پالک 
شماره711فرعی مجزی شره از 550 فرعی از 2643 اصلی واقع در صالح آباد 
الواسطه  ازموسی مهران  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی مع 

)مالک رسمی(

بشماره  علی   فرزند  آرانی   فردی  حسن  :اقای  263هیات  شماره  رای   -15
شناسنامه  شماره  عباسعلی  فرزند  نجاری   طیبه  خانم  و  شناسنامه42 
80)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 298مترمربع پالک شماره 
956فرعی مجزی شده از 343 فرعی از 2645اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل

بشماره  فرزندرضا   آرانی    آسوده  جواد  :آقای  شماره10604هیات  16-رای 
شناسنامه 380 وخانم زهرا عسکر حکیمی آرانی فرزند حسن شماره شناسنامه 
955فرعی   پالک  178/80مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  502در 
مجزی شده  از 343 فرعی از 2645 اصلی واقع دروشاد بخش 3حوزه ثبتی آران 

وبیدگل خریداری عادی مع الواسطه ازحسنعلی کاظمی )مالک رسمی(

17- رای شماره 10622 هیات :آقای رحمت اله خندان پورآرانی   فرزندمند علی 
بشماره شناسنامه  316وخانم زهرا گرجی آرانی فرزند احمد   شماره شناسنامه 
به مساحت279/05مترمربع پالک  باب خانه  یک  دانگ  8917)بالمناصفه(در شش 
954 فرعی  مجزی شده از 340 فرعی از 2645اصلی واقع در وشادبخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل.
18- رای شماره  200 هیات :اقاي کبریا شوال پور  آرانی   فرزندمحمد  بشماره 
شناسنامه  167 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 148/95مترمربع  پالک 
بخش  اماکن  در  واقع  2257اصلی  از  فرعی   4 از  شره  مجزی  فرعی   69 شماره 

3حوزه ثبتی آران وبیدگل

19- رای شماره 165هیات :اقای علی آقا زاده  فرزندنعمت اله بشماره شناسنامه  
149 وخانم زینب خبازی  فرزند حسن شماره شناسنامه 273)بالمناصفه( در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت  114مترمربع پالک شماره 66فرعی مجزی شده از 

30 فرعی از 2081 اصلی واقع دراماکن بخش 3ثبتی آران وبیدگل

شماره  صفافرزندعلیرضا  نادری  احمد  :آقای  11103هیات  شماره   رای  20ـ 
شماره  ابراهیم  فرزند  آرانی   زاده  ابوالحسن  مریم  وخانم   10418 شناسنامه 
شناسنامه 224 )بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت136مترمربع 
پالک یک فرعی مفروزومجزی  شده از  1928اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل.

فرزند سیدرضا  آرانی   اعظم سادات شریفیان  :خانم  21-رای شماره 175هیات 
144/95مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش   442 شناسنامه  بشماره 
از مشاعات فرعی از1330اصلی واقع در  از 3وقسمتی  پالک9فرعی مجزی شده 

اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

22-رای شماره11111 هیات :آقای علی شالی بیدگلی فرزند ابوالقاسم   بشماره 
پالک  به مساحت 125/50مترمربع  خانه  باب  یک  دانگ  در شش  شناسنامه 901 
16فرعی  مجزی شده از 9وقسمتی ازمشاعات فرعی از 932 اصلی واقع دراماکن 

بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل

23- رای شماره 10631 هیات :آقای علی شالی بیدگلی  فرزندابوالقاسم بشماره 
پالک  136مترمربع  مساحت   به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   901 شناسنامه 
15فرعی مجزی شده از1و10و12فرعی و قسمتی از مشاعات از 932اصلی واقع 

در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

اکبر  علی  فرزند  بیدگلی    اله خدمتیان  :آقای روح  هیات  رای شماره  190   -24
بشماره شناسنامه  66 وخانم  فاطمه یزدان بخت  فرزند نعمت اله شماره شناسنامه 
855 )بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت106/75مترمربع  پالک 
شماره6فرعی مجزی شده از 2وقسمتی از مشاعات از713 اصلی و709اصلی واقع 

در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
25- رای شماره 11040هیات :اقای حسین قائمی فر  فرزندقاسم بشماره شناسنامه 

132 وخانم فاطمه مسی بیدگلی فرزند حسین شماره شناسنامه 113)بالمناصفه( 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 426مترمربع پالک شماره 13فرعی مجزی 
شده از 1و 2و قسمتی از مشاعات از  557اصلی و10فرعی وقسمتی ازمشاعات  

از 568اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

فرزندصفرعلی   بیدگلی   جعفرزاده   علیرضا  :آقای  شماره10570هیات  26-رای 
بشماره شناسنامه19 وخانم  زهرا مفیدی بیدگلی  فرزند علی  شماره شناسنامه 
229 )بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 248/26مترمربع پالک 
57فرعی  مجزی شده  4 فرعی از235اصلی واقع د ر اماکن بخش 3حوزه ثبتی 

آران وبیدگل
27- رای شماره 205 هیات :آقای محمد عرب علی دوست فرزندعلیرضا بشماره 
شناسنامه  1761 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت64/70مترمربع پالک 19 
فرعی  مجزی شده از قسمتی از مشاعات 228 اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل.

28- رای شماره 11034هیات :اقای روح اله دهقان بیدگلی فرزندفرج اله بشماره 
پالک  120/70مترمربع  مساحت   به  خانه  باب  یک  دانگ  در شش   4 شناسنامه  
آباد بخش 3ثبتی آران  از 3اصلی واقع درمعین  شماره 2069فرعی مجزی شده 

وبیدگل خریداری عادی مع الواسطه ازعیسی ازبابی )مالک رسمی(

29ـ رای شماره  187هیات :آقای احمد قره گلی فرزند قربانعلی شماره شناسنامه 
فرعی   2068 پالک  به مساحت66/75مترمربع  خانه  باب  یک  دانگ  در شش   471
آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  آباد  درمعین  واقع  3اصلی  از   شده  مفروزومجزی  

وبیدگل.

30-رای شماره 319هیات :خانم طاهره صباغیان بیدگلی  فرزند حسن  بشماره 
شناسنامه 6276شش دانگ یک باب خانه به مساحت 486/28مترمربع پالک2070 
فرعی مجزی شده از 3 اصلی واقع در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

31-رای شماره196 هیات :آقای میثم مهربانی فرزندعباس   بشماره شناسنامه 353 
وخانم  زهرا صادقی مفرد فرزند جواد شماره شناسنامه 6190035205)بالمناصفه( 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 160/90مترمربع پالک 743فرعی  مجزی 
شده از 102 فرعی از 6 اصلی واقع درحسین آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل

فرزندسید  بیدگلی     فعولی   فهیمه سادات  :خانم  هیات  رای شماره 214   -32
ساختمان  باب  یک  دانگ  شش  در   6190018742 شناسنامه  بشماره  حسن  
یک  از  شده  مجزی  321فرعی  پالک  143مترمربع  مساحت   به  برمغازه  مشتمل 

اصلی واقع در سرداریه بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

33- رای شماره  145 هیات :آقای علی تدبیری نوش ابادی  فرزند رضا بشماره 
شناسنامه  13 وخانم  اعظم قریشی نوش ا بادی  فرزند حسین آقا شماره شناسنامه 
4585 )بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت177/25مترمربع  پالک 
شماره328فرعی مجزی شره از 8 اصلی واقع در معین آباد نوش آباد بخش 2 

حوزه ثبتی آران وبیدگل

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 93/3/26 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 93/4/11

رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل عباس عباس زادگان

ابالغ 

پرونده  شماره   9310100350201852 ابالغیه  شماره   23514
فرزائی  منیر  ماه  خواهان    930281  : بایگانی  شماره   9309980350200235
دادخواستی به طرفیت خوانده حمید رضا اکبری    به خواسته  الزام به تحویل 
و انتقال رسمی امتیاز دریافت تسهیالت و سهام مسکن مهر و تنفیذ سند   تقدیم 
دوم  به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  های عمومی شهرستان  دادگاه 
دادگاه عمومی ) حقوقی ( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 304  ارجاع و 
به کالسه 9309980350200235 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/7/7  و 
ساعت 10 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان غیر از بانک 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  در خواست خواهان  و  ولیعصر  مسکن شعبه 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نشر  از  تا خواندگان پس  آگهی می شود  االنتشار   کثیر  ازجراید  یکی  در  نوبت 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

.  م الف 5499  متصدی امور دفتری شعبه دوم  دادگاه  عمومی حقوقی  گردد 
شهرستان اصفهان 

ابالغ 
 : پرونده  شماره   9310100354401846  : ابالغیه  شماره    23515
جعفر  آقای  باینکه  نظر    921103  : بایگانی  شماره   9209980358000575
دایر  اله  فضل  فرزند  امین  اکبر  آقای  علیه  شکایتی  عبدالصاحب    فرزند  آقائی 
 118 به شعبه  که جهت رسیدگی  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  غیر  مال  فروش  بر 
دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان واقع در اصفهان – خ چهار باغ باال – خ 
اتاق شماره   1 طبقه  اصفهان   استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت  شهید 
وقت رسیدگی  که  گردیده  ثبت   به کالسه 9209980358000575  و  ارجاع   118
المکان بودن متهم  آن 1393/6/15 و ساعت 8 تعیین شده است به علت مجهول 
و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی  و انقالب در امور 
کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جزراید کثیر االنتشار آگهی 
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم  تا  شود  می 
گردد  فوق جهت رسیدگی حاضر  مقرر  وقت  در  کامل خود  نشانی  اعالم  ضمن 

عمل  به  غیابی  رسیدگی  مقررات  مطابق  حضور  عدم  صورت  در  است  بدیهی 
 خواهد آمد   .م الف 5500 مدیر دفتر شعبه 118 دادگاه عمومی کیفیر شهرستان

 اصفهان  

 فقدان سند مالکیت 
23508 ورثه مرحوم رضا زمانی نهوجی فرزند علی  باستناد دو برگ استشهاد  
مالکیت   مدعی شده سند  و  گواهی شده  رسما  امضاء شهود  و  هویت  که  محلی 
دهستان  در  واقع    205 شماره  باغچه  و  خانه  ششدانگ   از  مشاع  دانگ  دو 
دفتر  ثبت اصفهان که در صفحه 269  اردستان 215 اصلی بخش هفده  برزاوند 
و  باشد  می  گردیده  صادر  و  ثبت  فوق  نامبرده  بنام   5725 ثبت  ذیل  امالک   96
بعلت دزدی مفقود گردیده و معامله دیگری انجام نشده چون درخواست صدور 
ثبت مراتب  قانون  نامه  آیین  نموده طبق ماده 120 اصالحی  المثنی  مالکیت  سند 
با وجود  مزبور  ملک  به  نسبت  معامله  انجام  مدعی  هر کس  که  می شود  آگهی 
باین  لغایت 10 روز  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  باشد  نزد خود می  مالکیت  سند 
در صورت  نماید  تسلیم  مثبت  مدارک  با  کتبا  را  خود  اعتراض  و  مراجعه  اداره 

ارائه  بدون  واخواهی  یا وصول  و  واخواهی  عدم وصول  و  مذکور  مدت  انقضا 
اقدام  مقررات  طبق  المثنی  مالکیت  سند  صدور  در  معامله  سند  یا  مالکیت  سند 
امالک و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس   – عصاری  خیراله   115 الف:  شدم   خواهد 

 اردستان  

 تغییرات 

23509 شماره 93/596/33/و آگهی تغییرات موسسه خیریه حضرت فاطمه الزهرا 
روستای کهنگ اردستان  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده موسسه 
اردستان به شماره ثبت 43  به روستای کهنگ  الزهرا س  فاطمه  خیریه حضرت 
شماره  نامه  ضمیمه  به  که   1393/2/22 مورخه   14004050027 ملی  شناسه  و 
2023/1/1051-1393/3/1 فرمانداری محترم اردستان تائید و به این اداره ارسال 
شده است و نیز تائیدیه نام اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری با کد 
139311302099000015  تغییراتی به شرح زیر در موسسه به عمل آمده است 
: موسسه به نام )) خیریه حضرت زهرای مرضیه س روستای کهنگ اردستان (  

تغییر نام یافت .م الف 116 خیر اله عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان

مفاد آرا
23339 شماره 103/93/345/58 “آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

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

آرانی   زاده  احسن  اصغر  علی  :آقای  شماره167هیات  رای  1ـ 
آرانی  آراندشتی  اکرم  وخانم    580 شناسنامه  فرزندغالمرضاشماره 
یک  دانگ  شش  در  )بالمناصفه(   361 شناسنامه  شماره  مسلم  فرزند 
بابخانه  به مساحت92/05مترمربع پالک 1291فرعی مجزي شده  از 87 
فرعی از2640اصلی واقع در آران دشت  بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل  
فرزندمندعلی   آرانی   موجودیان  احمد  :آقای  هیات  شماره210  رای  2ـ 
مساحت  به  ساختمان  باب  یک  دانگ  شش  در   117 شناسنامه  بشماره 
 151 از  شده  مفروزومجزی  1292فرعی  شماره  پالک  580/50مترمربع 
آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  دشت  آران  در  واقع  اصلی   2640 از  فرعی 

وبیدگل  

3- رای شماره 10595هیات:اقای سید محمد عباس زاده  آرانی  فرزند 
به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در    294 شناسنامه  بشماره  حسن  سید 
از  شده   مفروزومجزي  پالک1293فرعي  125/75مترمربع  مساحت 
شماره 235 فرعی از 2640 اصلی واقع درآران دشت بخش 3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل خریداری عادی از اعظم باخدا)مالک رسمی(
4ـ رای شماره 201هیات :آقای حسین نوروزیان  آرانی  فرزند اسمعیل 
مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   158 شناسنامه  بشماره 
از  فرعی   235 از  شده  1294مفروزومجزی  پالک  93/20مترمربع 

2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
:آقای سید سعید عباس زاده   فرزند سید  5- رای شماره   344هیات 
اسماعیل شماره شناسنامه 179 و خانم سیمین سادات مشتاقی فرزند 
باب  یک  دانگ  در شش  )بالمناصفه(   248 شناسنامه  جواد شماره  سید 

مفروزومجزی شده  فرعی   1295 پالک  مترمربع   254 مساحت  به  خانه 
از 235 فرعی از 2640  اصلی در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران 

وبیدگل خریداری عادی مع الواسطه ازحسین اوقانی )مالک رسمی(
فرزندصادق  آرانی  آقای خیراله شائی    : رای شماره  10592هیات  6ـ 
فرزندحاجی  آرانی  زاده  اکبر  علی  زهرا  شناسنامه110وخانم  بشماره 
آقا شماره شناسنامه 7909 )بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به 
مساحت 120/65مترمربع پالک 1296فرعی مجزي شده  از 235 فرعی 
وبیدگل  آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  دشت  درآران  واقع  اصلی   2640 از 

خریداری عادی مع الواسطه ازورثه محمدخلعتبری )مالک رسمی(
فرزنداحمد  آرانی   ملکیان  محسن  آقای   : 10577هیات  شماره  رای  7ـ 
شماذه  جعفر  فرزند  نورانیان  ریحانه  وخانم   831 شناسنامه  بشماره 
خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  6190001890)بالمناصفه(  شناسنامه 
از  شده  مفروزومجزی  1297فرعی  پالک  99/25مترمربع  مساحت  به 
235فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران 

وبیدگل
8ـ رای شماره 10635هیات :آقای جواد بوجار مقدم آرانی فرزند محمد  
بشماره شناسنامه 658 وخانم زهرا نویدی آرانی  فرزند اسمعیل شماره 
مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  )بالمناصفه(در   1098 شناسنامه 
94/80مترمربع پالک 1298فرعی مفروزو مجزی شده  از 235 فرعی از 

2640 اصلی واقع دراران دشت بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
9ـ رای شماره 324هیات :شرکت تعاونی روستائی الغدیر یزدل شماره 
ثبت 737 به شناسه ملی 10260132547ثبت شرکتهای آران وبیدگل  با 
نمایندگی آقای عباس مصلحی یکباب انبار وساختمان اداری به مساحت 
2265 مترمربع پالک574 فرعی مجزی شده از   9 اصلی واقع در فیض 

آباد یزدل  بخش 4 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
آبادی    نوش  برزگر  اکبر  علی  :آقای     276هیات  شماره   رای  10ـ 
به  باب خانه  یک  دانگ  در شش  فرزندحسین  شماره شناسنامه 4381 
مساحت  94/75مترمربع پالک 3607فرعی مفروزومجزی  شده از  2957 

فرعی از40اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

فرزند   آبادی   نوش  برزگر  اکبر  علی  :آقای  354هیات  شماره  11-رای 
حسین  بشماره شناسنامه 4381 وخانم طاهره اعرابی نوش آبادی فرزند 
به  باب خانه   دانگ یک  قاسم  شماره شناسنامه 88)بالمناصفه ( شش 
مساحت 170/25مترمربع پالک3608فرعی مجزی شده از  2957 فرعی 

از 40اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران وبیدگل
12-رای شماره10620هیات خانم اعظم فروزانفر  فرزند عابدین   بشماره 

شناسنامه 186 و در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 226مترمربع 
پالک 2108فرعی  مجزی شده از 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 

3حوزه ثبتی آران وبیدگل
13- رای شماره 152 هیات :آقای رضا آفتابی آرانی فرزند ماشااله بشماره 
شناسنامه 786  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت117/97مترمربع 
پالک2109 فرعی مجزی شده از 2638 اصلی  واقع در احمد آباد بخش 3 
حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی مع الواسطه ازاحمدمالنزاد)مالک 

رسمی(
آرانی    محمدی  استاد  حسین  :آقای   هیات   9966 شماره   رای   -14
به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   512 شناسنامه   بشماره  فرزندمحمد 
 155 از  شره  مجزی  شماره1289فرعی  پالک  مساحت81/65مترمربع  
آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  دشت   آران  در  واقع  اصلی   2640 از  فرعی 

وبیدگل

فرزند  آرانی   استاد محمدی   :اقای محمد  15- رای شماره 9968هیات 
حبیب   بشماره شناسنامه324 و خانم شهین چرخی آرانی فرزندنعمت 
به  باب خانه  اله  شماره شناسنامه 415)بالمناصفه( در شش دانگ یک 
مساحت 163/50مترمربع پالک شماره 1290فرعی مجزی شده از 155 
فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
16-رای شماره11059هیات :خانم نگار نوروزی   فرزندحبیب بشماره 
128/95مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش   245 شناسنامه 
واقع  اصلی   2637 از  1189فرعی  از  شده   مجزی  7580فرعی   پالک 

درمسعود آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
جو    صفا  جواد  محمد  :آقای  هیات   285 شماره  رای   -17
باب  یک  دانگ  شش  در   1250066328 شناسنامه   فرزندمحمدبشماره 
خانه به مساحت147مترمربع پالک 2110 فرعی  مجزی شده از  فرعی از 
2638اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری 

عادی ازحسین سعیدی )مالک رسمی(
18- رای شماره  10574 هیات : خانم صغری حاجی زاده گان   فرزندعلی 
اکبر  بشماره شناسنامه  278 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
131/20مترمربع  پالک شماره 7581 فرعی مجزی شره از 1189 فرعی 

از 2637اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
19- رای شماره 217هیات :اقای نعمت اله نجفی آرانی  فرزند رمضانعلی  
بشماره شناسنامه  190 وخانم سکینه دشتبان زاده   فرزند حسینعلی 
به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  7632)بالمناصفه(  شناسنامه  شماره 
از  شده  مجزی  7582فرعی  شماره  پالک  361/75مترمربع  مساحت  

1189فرعی از 2637اصلی واقع درمسعود آباد بخش 3ثبتی آران وبیدگل
فرزندحسن  آرانی  مبینی  آقا  عباس  :آقای  185هیات  شماره   رای  20ـ 
اله   فرزند رحمت  آرانی   پروین کویری   شماره شناسنامه 443 وخانم 
به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  )بالمناصفه(   686 شناسنامه   شماره 
مساحت333/19مترمربع پالک7583 فرعی از 1189 فرعی مفروزومجزی  
آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  آباد  درمسعود  واقع  2637اصلی  از   شده 

وبیدگل.

21-رای شماره 298هیات :آقای  احمد آقا چاقیان آرانی  فرزند ماشااله 
بشماره شناسنامه 536)نسبت به 2دانگ(و  آقای مهرداد چاقیان آرانی 
فرزنداحمد آقاشماره شناسنامه 1250081068)نسبت به 2دانگ( وخانم 
رقیه سیدی فرزند حسین شماره شناسنامه 328 )نسبت به 2 دانگ(  شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 209/60مترمربع پالک7584 فرعی مجزی 
شده از 1189 فرعی از2637اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل

22-رای شماره281 هیات :آقای رضا آردی آرانی فرزندحسن   بشماره 
آبادی آرانی فرزند حسین به شماره  شناسنامه 194 وخانم زهره فرح 
شناسنامه 9330 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 101/35مترمربع 
واقع  اصلی   2637 از  فرعی  از1189  شده  مجزی  7585فرعی   پالک 

درمسعود آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل

فرزندعلی   آرانی  ساالری  رضا  :آقای  هیات   9982 شماره  رای   -23
بشماره شناسنامه 324  و خانم نرجس مهر دوست  فرزند محمد علی 
به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  11321)بالمناصفه(در  شناسنامه  شماره 
مساحت  147/87مترمربع پالک 7586فرعی مجزی شده  از 1448  فرعی 

از 2637اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

24- رای شماره  153 هیات :آقای مجتبی خدام حضرتی  فرزند قدرت 
اله  بشماره شناسنامه  319 وخانم  منیره حدادآرانی  فرزند احمد آقا 
به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  2979)بالمناصفه(  شناسنامه  شماره 
مساحت136مترمربع  پالک شماره2100فرعی مجزی شده از 13 فرعی 

از2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول93/3/10 

تاریخ انتشار نوبت دوم93/3/26                              
  عباس عباس زادگان  رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
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کاری کن که رخ دهد!

ش��یوانا از مقاب��ل مدرس��ه ای عب��ور م��ی ک��رد. پس��ر جوانی را 
دید که غمگین و افس��رده بیرون مدرس��ه به درخت��ی تکیه کرده 
 و ب��ه اف��ق خی��ره ش��ده اس��ت. ش��یوانا کن��ار او رف��ت و جویای

 حالش شد.
پسر جوان گفت: حضور در این مدرسه نیاز به پول زیادی دارد، ولی 
پدرم فقیر است و نمی تواند از پس مخارج تحصیل من برآید. با مدیر 
مدرسه صحبت کردیم و او گفته است به شرطی می توانم رایگان در 
این مدرسه تحصیل کنم که بتوانم در امتحانات درسی در تمام دروس 
باالترین نمره را به دست آورم، اما این درس ها سخت است و با خودم 
می گویم که این اتفاق هرگز نمی تواند رخ دهد. برای همین به ناچار 

باید تحصیل را ترک کنم.
ش��یوانا نفس��ی عمیق کش��ید و گفت: یعنی تو قبل از انجام آزمون 
شکس��ت را پذیرفته ای و از پذیرفتن آن غمگین هم شده ای؟ دلیل 
این تس��لیم و واگذاری مبارزه هم تنها این است که این اتفاق یعنی 

پیروز شدن افتادنی نیست؟
خوب این که کاری ندارد! راهی پیدا کن و اگر پیدا نمی ش��ود، راهی 
بس��از که این اتفاق بیافتد. کاری کن که این چیزی که می خواهی 
رخ دهد. به جای دست روی دست گذاشتن و قبل از آزمون از تالش 
دست کشیدن، س��عی کن با چنگ و دندان از چیزی که به آن عالقه 
داری دفاع کنی و اتفاقی که دوس��ت داری را رخ دادنی س��ازی! اگر 
سرنوشت تو به رخ دادن این اتفاق بستگی دارد، خوب کاری بکن که 
رخ بدهد! سپس شیوانا دست بر شانه های پسر جوان کوبید و گفت: 
انس��ان قوی وقتی به مانعی برمی خورد، تس��لیم نمی شود. یا راهی 
 پیدا می کند که از آن مانع عبور کند و اگر این راه پیدا نشد آن راه را 
 می سازد! برخیز و راه پیروزی خود را بساز و اتفاقی را که بقیه محال 

می دانند رخ دادنی کن!

پند و مثل 

 تحقیقات نش��ان می دهد که صورت انسان طی صدهاهزار سال 
به گونه ای  پرورش یافته که آس��یب های وارده ناشی از جنگ با 
مشت را به حداقل خود برساند.  پژوهشی جدید نشان می دهد که 
میلیون ها سال جنگ و دعوا، چهره انسان را تغییر داده و موجب 
شده که آرواره های مردان در مقایس��ه با زنان، محکم تر شود. به 
گزارش دیلی تلگراف، از شواهد چنین برمی آید که پس از آن که 
نیاکان ما یاد گرفتند که چگونه مشت هایش��ان را حواله صورت 
همدیگر کنند، صورت های ما این گونه فرگش��ت یافت تا آسیب 
ناشی از مشت زنی های وحشیانه به کمترین مقدار ممکن برسد.

پژوهشگران ساختار استخوانی استرالوپیس ها )نوعی انسان نمای 
دوپا( را که در 4 تا 5 میلیون س��ال پیش زندگ��ی کرده و مقدم بر 
ظهور خانواده هومو )نیای انسان امروزی( بودند، مورد مطالعه قرار 
دادند. آنها دریافتند که به احتمال قری��ب به یقین، صورت و فک 
اس��ترالوپیس ها تنها به این دلیل محکم ترین استخوان های این 
موجود بوده اند که باید برای مش��ت خوردن آمادگی می داشتند. 
به باور این گروه از دانش��مندان، این میراثی اس��ت که تا به امروز 

ادامه یافته و ب��ه ما کمک می کند ت��ا دریابیم چ��را چهره مردان 
خشن تر از چهره زنان است.در سال های اخیر، زیست شناسی به 
نام دکتر کرییر، به بررسی پاهای کوتاه شامپانزه   ها، شباهت آنها با 
پاهای انسان  و نسبت  دست های این نخستینیان پرداخته است. 
او می گوید که این ویژگی ها تا حد زیادی در راستای نیاز به جنگ 
تکامل یافته اند. او در ارتباط با آخرین پژوهش خود می گوید: زمانی 

که انسان های امروزی با دست های خالی با هم دعوا می کنند، 
معموال اولین هدف حمله، صورت است. چیزی که ما یافته ایم 
این است که استخوان هایی که بیشترین میزان شکستگی ها را 
در دعواها دارند، همان بخش هایی از جمجمه هستند که شاهد 
بیشترین افزایش استحکام در طول دوران تکامل نخستینیان 
بوده اند. این اس��تخوان ها همچنین بخش های��ی از جمجمه 
هس��تند که بزرگ ترین تفاوت را بین م��ردان و زنان؛ هم در 
اس��ترالوپیس ها و هم درانسان  ها، نش��ان می دهند. به عبارت 
دیگر، صورت زنان و مردان به خاطر بخش هایی از جمجمه که 
در دعواها شکسته می شدند، متفاوت هستند و این بخش ها در 
مردان بزرگ تر است. اگر در می یافتیم که شاخص های آناتومی که 
ما را از دیگر نخستینیان متمایز می کنند، توان دعوای ما را بهبود 
نبخشیده اند، آنگاه می شد این فرضیه را رد کرد که اجداد اولیه ما 
خشن بوده اند. چیزی که تحقیق ما نش��ان می دهد این است که 
بسیاری از ویژگی های اجداد ما با خاصیت ایس��تادن بر روی پا و 

استفاده از دست ها، در حقیقت توان دعوا را بهبود می داد.

صدهاهزار سال دعوا، چهره انسان را به این روز انداخته است

هفت��ه پیش، ش��رکت 
خودروسازی معتبر فورد 
خبری را اع��الم کرد که 
شاید در نگاه اول چندان 
عجی��ب به نظر نرس��د. 
این ش��رکت قصد دارد 
در س��اخت خودروهای 
خود، استفاده از ماده ای 
بازیافتی را توس��عه دهد 
که از دورریز دیگر ش��رکت آمریکایی H.J. Heinz به دست 
آمده است.این شرکت مشهورترین ش��رکت غذایی و سازنده 
س��س گوجه فرنگی )کچ��اپ( در آمریکا اس��ت. ب��ه گزارش 
پاپ ساینس، در آینده ممکن است بخش��ی از ساقه، پوست و 
س��ایر بخش های گوجه فرنگی را که در س��اخت سس کچاپ 

استفاده ای ندارند، در خودروی خود ببینید. 

به گفته ناس��ا به کمک 
فن آوری ه��ای جدی��د 
می توان هر دفعه باری به 
وزن ۲ تا ۳ ت��ن را به کره 
مریخ انتق��ال داد. افزون 
بر این، فرود فضاپیمای 
مناط��ق  در  جدی��د 
ممک��ن  کوهس��تانی 

خواهد بود.
فضاپیمای جدید ناسا مانند بش��قاب پرنده هایی است که در 
فیلم ها می بینیم، اما سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا با 
LDSD در حال تحقیق درباره فن آوری  برای فرود روی مریخ 
است. لوله ای در این فضاپیما دارای خاصیت متورم شدن است. 
در نتیجه قطر فضاپیما می تواند افزایش بیابد. کشش اتمسفری 
حاصل از افزایش قطر باعث کندی فرود آمدن فضاپیما می شود.

یک مدرس انگلیس��ی 
موفق ش��د دلی��ل بوی 
خوش��ایند کتاب ه��ای 

قدیمی را توضیح دهد.
بوی کتاب های قفس��ه  
کتاب های دس��ت دوم، 
م��ا  ا ، د به فر منحصر
تش��خیص دادن عام��ل 
عط��ر  ای��ن  دقی��ق 
نوستالژیک دشوار است. هم اکنون یک مدرس شیمی انگلیسی، 
توضیحی برای این امر ارایه داده است. به گفته وی، کتاب های 
قدیمی دارای بویی مطبوع به همراه بوی وانیل، گل ها و بادام 
هستند که این بو ناشی از تجزیه ترکیبات شیمیایی موجود در 
کاغذ بوده، در حالی که کتاب های جدید به دلیل مواد شیمیایی 

به کاررفته در تولید آنها بوی دیگری دارند.

خودروهای آینده از 
گوجه فرنگی ساخته می شوند!

 ارسال بشقات پرنده 
به فضا

چرا کتاب های قدیمی بوی 
مطبوعی دارند؟

اگر دوس��ت دارید یک فنجان نوش��یدنی سالم و طبیعی 
بنوش��ید، یا این که همیش��ه نعنا و  بابونه  تازه دم دست 
داشته باشید و از عالقه مندان باغبانی هستید، این مطلب 

برای شماست.
بادیان رومی یا گیاه آنیس

استفاده از برگ های بادیان رومی در ساالدها، خورش ها 
 و س��س ها و همچنین جوش��انده  آن به هضم غذا کمک 

می کند و باعث تسکین سرفه می شود.
اندر باغچه: ای��ن گیاه زیبایی خاصی به باغچه ی ش��ما 
خواهد بخش��ید. بادیان رومی را پش��ت همه  سبزیجات 
معطر و گل های دیگر بکارید، چون ارتفاع این گیاه گاه تا 
1 متر هم می رسد. زنبورها و پروانه ها و پرنده های کوچک 
عاشق بادیان رومی هستند و خیلی زود باغچه تان تبدیل 

به بهشت کوچک زمینی می شود.
ان�در قوری: برای تهیه  جوش��انده مناس��ب، 1 قاش��ق 
چای خ��وری بادیان رومی خش��ک را با ی��ک فنجان آب 

جوش دم و نوش جان کنید.
بابونه

اگر وقت خواب فرا رس��یده اما خواب به چش��م های شما 
نمی آید، یک فنجان بابونه  داغ کمکتان می کند.

اندر باغچه: بابونه گیاه یک ساله است و گل های کوچک 
زیبایی می دهد که شبیه گل مینا است. برای همین هم 
این گیاه بین گل های دیگر می درخش��د. حواستان باشد 
جای زیادی به این گیاه اختصاص دهید تا خوب رشد کند.

اندر قوری: گل های خش��ک بابونه برای تهیه  جوشانده 
مناسب اند. یک قاشق چای خوری بابونه را با یک فنجان 
آب جوش به مدت 5 دقیقه یا کمی بیشتر بجوشانید و با 

کمی عسل یا لیموترش نوش جان کنید.
نعنا

اگر به دنبال یک نوش��یدنی محرک مغ��ز و خنک کننده  
بدون کافئین می گردید، نعناع انتخاب خوبی است. نعنا 

همچنین برای رفع دل درد و درد معده خوب است.
 اندر باغچه: برای عمل آوردن این گیاه معطر نیاز به باغچه 

هم ندارید بلکه در یک گلدان هم می توانید نعنا بکارید. 
اندر قوری: دم کرده  نعنا چه به صورت داغ و چه به صورت 
خنک بسیار خوشمزه است. البته می توانید نعنا را با گیاهان 

معطر دیگری مانند رزماری مخلوط کنید.

دریچه 

گل های شیشه ای غول پیکر
هنرمندی جوان، گل های غول پیکری به سبک رئالیسم با شیشه ساخته 

است.
به گزارش فارس، هنرمند جوانی به نام »جیس��ون گامراتث« با ۲7 سال 

سن در ساخت مجسمه های شیشه ای غول پیکر استاد است.
وی گل هایی غول پیکر و باورنکردنی با رعایت جزئیات ساخته است؛ این 
هنرمند می گوید گل مورد عالقه اش ارکیده و گیاهان گوشتخوار هستند.
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