
ایجاد مرکز بین المللی علوم اعصاب در اصفهان
آب وهوا 
هم
 شخصی می شود

با حضورپرفسور سمیعی تصویب شد
 ثبت اطالعات غیرواقعی

4 در بارنامه های حمل و نقل
تامین آب شرب 4 روستای

4 چادگان از آبرسانی سیار 2
وزارت نیرو باید مشکل آب فالت 

مرکزی را بر طرف کند

4

بازیگران فوتبالیست چه 
کسانی بودند؟

س��ینما و فوتبال همیش��ه رابطه نزدیکی باهم داش��ته 
است، فیلم های سینمایی و سریال های زیادی با موضوع 
فوتبال ساخته ش��ده، یا فوتبالیست هایی که همیشه به 
س��ینما ابراز عالقه کرده اند و پیگیر جشنواره ها بوده اند 
و یا کری خوانی هایی که همیش��ه بازیگران سینما بر سر 

طرفداری از یک تیم داشته اند...

 بهره برداری از شهر بازی
 شهر رویا ها تا 2 ماه دیگر

جذب  »پلیس افتخاري«
 در استان 

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: پروژه شهر بازی 
شهر رویا ها تکمیل شده و براس��اس قول های مسئوالن 

شهرداری طی دو ماه آینده به بهره برداری می رسد.
ابوالفضل قربانی با اشاره به پروژه شهر رویا ها اظهار کرد: 
ش��هر بازی ش��هر رویا ها یکی از پروژه های مهم و ویژه در 
راستای ایجاد شادی و نش��اط در شهر اصفهان محسوب 
می شود.وی ادامه داد: ایجاد فضایی مناسب برای تفریح 
ش��هروندان، محلی برای تخلیه احساس��ات و هیجانات 

افراد و به ویژه...

رییس پلیس پیشگیري فرماندهي انتظامي استان اصفهان 
گفت: تمام افرادي که عالقه من��د به همکاري با مأموران 
انتظامي در قالب "پلیس افتخاري" هستند، مي تواند با در 
دست داشتن مدارك به پلیس هاي تخصصي، یگان هاي 
انتظامي شهرستان ها و یگان ویژه استان مراجعه کنند.

سرهنگ علي فروغ نیا ابراز داشت: افرادي...

3

3

ایتالیا را دست کم
 نگیریم

تیم مل��ی والیبال ای��ران در هفته پنجم لیگ 
جهانی میزبان ملی پوشان ایتالیا است، تیمی 
که چهار بازیکن ش��اخص خود را در س��فر به 
تهران همراه ندارد، اما الجوردی پوشان ایتالیا 

6را نباید دست کم گرفت.تیم ملی والیبال...
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رییس شورای مشترک ایران و تایوان:

به رغم تصویب قیمت ۸۵۰۰ تومانی در پایتخت

اصفهان پل ارتباط ایران
 با کشور تایوان می شود

س: ایمنا
]عک
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تجربیات بین المللی کلیدی برای حل معضالت زیست محیطی

 افزایش ۱۵ درصدی نرخ زولبیا 
و بامیه در اصفهان

هرساله با نزدیک ش��دن به ماه مبارك رمضان بحث بر سر قیمت خوراکی های 
مخصوص این ماه از جمله زولبیا و بامیه به دلیل استقبال مردم از آنها باال می رود.

طی س��ال های اخیر در هفته های آغازین ماه مبارك رمضان قنادان و شیرینی 
فروشان برای تامین مواد اولیه از جمله شکر و روغن با مسایل و مشکالتی روبه رو 

می شوند که همین امر سبب افزایش چند درصدی نرخ شیرینی ...

     شهردار اصفهان گفت: ما باور داریم که تجربیات بین المللی کلیدی 
برای حل تمامی چالش های زیس��ت محیطی شهر اصفهان است و به 
همین دلیل از پیشنهادات پژوهشگران و متخصصان بین المللی در این 

زمینه استقبال می کنیم.دکتر سقائیان نژاد با هیاتی از نخبگان سیاسی 
و پژوهش��گران اروپایی بنیاد کوربر آلمان که ب��رای برگزاری یکصد و 

پنجاه و ششمین نشست سیاسی برگدورف به ایران سفر...

رییس شورای مشترك ایران و تایوان گفت: اصفهان به عنوان 
یک قطب اقتصادی و تاریخ��ی می تواند رابطه خوبی با تایوان 
داشته باشد و اصفهان پل ارتباط ایران با کشور تایوان می شود.

تاس��ی یو چانگ در نشس��ت بررس��ی فرصت های تجاری و 
س��رمایه گذاری در صنایع الکترونیک��ی و الکتریکی اصفهان 
و تایوان با تش��کر از اس��تقبال و پذیرایی اتاق بازرگانی از آنها 
اظهار کرد: این دومین بار بود که به این شهر زیبا سفر می کنم 
هم چنین برای نخستین بار است که یک هیات صنعتی برای 

بازرگانی به ایران می آید شاید خیلی از شما به دلیل شباهت 
تایوان و تایلند این کشور را نشناسید.

وی با اشاره به تایوان بیان کرد: تایوان مهد تمدن 5 هزار ساله 
چین بوده و همان طور که مشخص است تمدن چین هم مثل 
تمدن پارسی یک تمدن کهن بوده است؛ من به دلیل عالیق 
شخصی که به ایران دارم برای سومین بار در سومین سفرم به 

ایران از موزه ایران باستان بازدیدی را انجام دادم.
رییس شورای مشترك ایران و تایوان...
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جهت دريافت اسناد و كسب اطالعات بيشتر به نشانی www.msc.ir  مراجعه فرماييد.

سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان در نظر دارد 
بهره برداری برخی از مس�تحدثات مجتمع ورزش�ی بهتوانی غدير واقع در خيابان عالمه 
امينی - مجموعه فرهنگی تفريحی باغ غدير ش�امل : 1- اتاق تريا قس�مت آقايان2-اتاق 
تريا قسمت بانوان 3- اتاق ماس�اژ قسمت آقايان 4- اتاق ماساژ قس�مت بانوان 5- سالن 
ايروبيک 6- يک باب سالن ماساژ درمانی با دسترسی مجزا به محوطه باغ غدير 7- سالن 
بهتوانی بانوان را به صورت اجاره ماهيانه از طريق مزايده به متقاضيان دارای شرايط موجود 
در مدارک مزايده واگذار نمايد ، لذا متقاضيان می توانند از تاريخ 93/3/28 تا پايان وقت 
اداری مورخ 93/4/9 اقدام به واريز مبلغ 500/000 ريال بابت هزينه تهيه اس�ناد مزايده در 
وجه حساب جاری سيبا بشماره 3100003041007 نزد بانک ملی ايران شعبه اصفهان ) قابل 
پرداخت در كليه شعب بانک ملی ( نموده و به دفتر سازمان واقع در خيابان آمادگاه - روبه 
روی هتل عباسی - مجتمع عباسی - طبقه همكف - واحد 107 مراجعه نموده و اسناد مزايده 

را دريافت نمايند. تلفن تماس 32211442-32225535 
1- متقاضی بايد كليه مجوزات و همچنين توان و تجربه كافی را دارا باشد 

2- مهلت ارسال پيشنهادات تا ساعت 12 مورخ 93/4/12 ميباشد .
3- پيشنهادات در تاريخ 93/4/14 بازگشايی می شود . 

4- سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار می شود. 
5- هزينه انتشار آگهی بعهده برنده مزايده است . 

)كد آگهی  :ر- 93044(

آگهی فراخوان
 شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

مهلت ارسال مدارکموضوعشمارهنوع فراخوانرديف 

مناقصه1
48339064
48339058
48339060

 خرید 3 دستگاه آسانسور کششی فوال د سازی به همراه نصب 
1393/04/01و راه اندازی 

تامین مواد شیمیایی جهت بهسازی مواد شیمیایی آب های گردشی در 48375224مناقصه2
1393/04/11نواحی مختلف شرکت فوالد مبارکه 

1393/04/11شناسایی تامین کنندگان مواد اکسیژن زدا*****شناسایی3

خرید خدمات مشاوره فنی جهت استفا ده از توان کوره قوس الکتریکی 48364134مناقصه4
1393/04/21در ناحیه سبا 

ساير موارد :
1- زمان دريافت اسناد : از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا پايان ساعت اداری مهلت دريافت اسناد ) مندرج در جدول (

2- جهت اطالع از محل دريافت اسنادو كسب اطالعات بيشتر به آدرس WWW.esfahansteel.comمراجعه فرمائيد. 

ضمنا لیست استعالمهای مربوط به خریدهای متوسط) بدون برگزاری مناقصه ( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج می گردد.

 آگهی فراخوان
  ) شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان ( 

آگهی مزایده 

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان

مهلت ارائه پيشنهادمهلت دريافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

93/4/1193/4/21پروژه کاهش مصرف انرژی الکتریکی در کار گاه اکسیژن9302226فراخوان شناسایی1

93/4/293/4/16خرید سه ردیف رولیک9207826مناقصه2

93/4/793/4/22خرید 20600 دست لباس کار دو تکه 9300679مناقصه   3

9300916R1مناقصه 4
اجرای عملیات ترشویی ، خشکشویی لباس کار دو تکه کار گاهی 
، کاپشن ستادی ، دوخت و دوز جزئی پرسنل ذوب آهن  اصفهان 

93/4/15 تا 93/4/5
ساعت 11

5
مناقصه خرید مواد 

 غذایی مورد نیاز
 ذوب آهن 

9302229R1

9302230R1

9302231R1

9302232R1

9302233R1

9302235R1

1- خرید غالت ، ادویه ، چاشنیجات ، سس و ...
2- خرید گوشت قرمز 

3- خرید میوه ها ، انواع سبزی ، قند و آشامیدنی و ...
4- خرید لبنیات 

5- خرید ظروف یکبار مصرف و مواد شوینده 
6- خرید گوشت سفید ماهی و مرغ و ...

93/4/16تا 93/4/4
ساعت 11

93/4/7------تامین کنندگان فلورین 9209081R115-60فراخوان شناسایی6

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

نوبت اول 
نوبت اول 



اخبار کوتاهيادداشت

اعضای جديد شورای راهبردی روابط 
خارجی منصوب شدند

مقام معظم رهبری با صدور حکمی، اعضای جدید شورای راهبردی 
روابط خارجی را منصوب کردند.

متن حکم صادره از سوی حضرت آیت اهلل خامنه ای به شرح زیر است:
»بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
جناب آقای دکتر خرازی

نظر به ضرورت تکمیل اعضای ش��ورای راهب��ردی روابط خارجی، 
آقایان: دکتر س��عید جلیلی، دکتر ابراهیم شیبانی، حسین طارمی، 
مهدی مصطفوی اهری، سردار احمد وحیدی بعنوان اعضای جدید 

آن شورا با ریاست جنابعالی منصوب می شوند.
با توجه به تجربیات دوره گذشته و نقش این شورا در یاری رساندن 
مس��ئوالن برای تصمیم گیری های کالن و بهره مندی از نخبگان در 
این عرصه، امید است در دوره جدید شاهد حضور مؤثرتر آن شورا در 

وظایف محوله باشیم.
سیدعلی خامنه ای
25 خرداد 1393«

نرخ باروری 2/5 درصدی برای 
جلوگیری از رشد منفی جمعیت

عضو کمیسیون بهداشت و مجلس شورای اسالمی گفت: نیاز است 
در اهداف و سیاست گذاری ها حداقل نرخ باروری 2.5 درصدی داشته 

باشیم تا از رشد منفی جمعیت جلوگیری کنیم.
حمیدرضا عزیزی در تش��ریح جزییات طرح افزای��ش نرخ باروری و 
پیشگیری از کاهش رش��د جمعیت،  اظهار کرد: امروزه رشد منفی 
جمعیت زنگ خطر جدی به شمار می رود به گونه ای که ادامه چنین 

روندی در آینده مشکالتی را برای کشور رقم می زند.
وی افزود: بی شک بی توجهی به رش��د منفی جمعیت همواره کشور 
را به این بحران می رس��اند به طوری که تا 80 س��ال آینده جمعیت 
کشور به 30 میلیون نفر می رسد،  برهمین اساس نیاز است در اهداف 
و سیاست گذاری ها حداقل نرخ باروری 2.5 درصدی داشته باشیم تا 

از رشد منفی جمعیت جلوگیری کنیم.

گروه تروريستی داعش قطعا در 
عراق سرکوب خواهد شد

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در دیدار با 
اومیت یاردیم با اشاره به تحوالت اخیر عراق و فتوای مرجعیت علیه 
گروه تروریستی داعش گفت: قطعا گروه تروریستی داعش در عراق 
سرکوب خواهد شد. عالءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اس��المی در دیدار با اومیت 
یاردیم س��فیر ترکیه در تهران که بعدازظهر دوشنبه صورت گرفت، 
با اشاره به تحوالت اخیر عراق و فتوای مرجعیت در عراق علیه گروه 
تروریستی داعش اظهار داشت: قطعا گروه تروریستی داعش در عراق 

سرکوب خواهد شد.
وی با بیان اینکه جمهوری اس��المی ایران مخال��ف هرگونه دخالت 
خارجی در امور عراق اس��ت، افزود: دولت و ملت عراق خود توانایی 
سرکوب گروه تروریستی داعش را خواهند داشت و نیازی به مداخله 
خارجی ندارند.وی با بیان اینک��ه امنیت منطقه یک مجموعه به هم 
پیوسته اس��ت، افزود: ایران با دقت تحوالت عراق را پیگیری خواهد 
کرد و در صورت نیاز آماده هرگونه همکاری با دولت عراق خواهد بود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه ضرر کننده اصلی 
تحوالت اخیر سوریه و عراق امت اسالمی است، ابراز امیدواری کرد 

که شاهد بازنگری سیاست ترکیه در مورد سوریه باشیم.

هیأت پارلمانی ايران به بلغارستان 
سفر می کند

هیأت پارلمانی ایران امروز در س��فری 6 روزه به بلغارس��تان س��فر 
می کند.

هی��أت پارلمان��ی جمه��وری اس��المی ایران ب��ه ریاس��ت عباس 
مقتدایی خوراس��گانی و به دع��وت رئیس گروه دوس��تی پارلمانی 
بلغارس��تان و ایران دیروزدر س��فری 6 روزه به کش��ور بلغارس��تان 
می رود.بر اساس برنامه ریزی های انجام ش��ده قرار است که اعضای 
گروه دوستی پارلمانی ایران و بلغارستان در این سفر ضمن دیدار با 
همتایان خود، با رییس مجلس، رئیس کمیس��یون خارجی و برخی 

مقامات پاکستان دیدار و گفت وگو کنند.

تاکید الريجانی بر نقش اتحاديه اروپا 
یوهانس دوما سفیر هلند در تهران عصر با دکتر علی الریجانی رییس 

مجلس شورای اسالمی دیدار و گفت وگو کرد.
الریجانی در ابتدای این دیدار با اشاره به سابقه تاریخی روابط میان 
دو کشور، گفت: ارتباطات دیرینه تاریخی میان ایران و هلند می تواند 
بستر مناسبی برای توسعه مراودات سیاسی و اقتصادی به ویژه روابط 
پارلمانی فیمابین باش��د.رییس مجلس ش��ورای اسالمی در بخش 
دیگری از سخنانش با اشاره به نقش اتحادیه اروپا در توسعه مناسبات 
با کشورمان، خاطرنشان کرد: ظرفیت های فراوان اقتصادی و تجاری 
ایران وجود دارد و اتحادیه می تواند نقش مفیدی در توسعه مراودات 
سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا و جمهوری اسالمی ایران ایفا نماید.

در ادامه ای��ن دیدار یوهان��س دوما س��فیر هلند در ته��ران با ابراز 
امی��دواری از رون��د مثبت مذاک��رات 1+5 ب��ا ایران، گف��ت: توافق 
 فراگیر طرفین می تواند موانع توس��عه روابط تج��اری و اقتصادی را 

رفع نماید

تجلیل وزير اطالعات از خانواده های 
شهدای عرصه گمنامی

وزیر اطالعات هم زمان با هفته س��ربازان گمنام ام��ام زمان)عج( از 
جانبازان،آزادگان و خانواده های معظم ش��هدای عرصه گمنامی در 

وزارت اطالعات تجلیل کرد.
با حضور حجت االسالم و المسلمین سید محمود علوی وزیر اطالعات 
هم زمان با هفته س��ربازان گمنام امام زمان)عج( مراس��م تجلیل از 
جانبازان،آزادگان و خانواده های معظم ش��هدای عرصه گمنامی در 

وزارت اطالعات برگزار شد.
وزیر اطالعات در این مراسم که از یک فضای گرم وصمیمی برخوردار 
بود، ضمن قدردانی از تالشها و مجاهدتهای خاموش سربازان گمنام 
امام زمان)عج( به ویژه ش��هدای عرصه گمنامی با خانواده های این 

عزیزان دیدار و گفتگو کرد.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1329 چهار شنبه 28   خرداد 1393 | 20  شعبان  1435

     اعضای تیم مذاکراتی ایران با 1+5 به تماشای بازی ایران و نیجریه نشستند.محمدجواد ظریف وزیر خارجه 2
کشورمان به همراه اعضای تیم مذاکراتی و خبرنگاران ایرانی حاضر در وین به تماشای اولین بازی ایران در 

جام جهانی 201۴ برزیل نشستند.
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احتمال توافق نهايی 
هسته ای با ايران 

صدوراعالمیه ای درباره 
روابط با تهران 

یک مقام بلندپایه وزارت امور خارجه آمریکا گفت: مذاکرات مستقیم ایران و 
آمریکا دیدگاه های دو کشور را درباره مسائل مورد اختالف به هم نزدیک کرده 
است و به نظر می رسد ایران و گروه 1+5 تا 29 تیرماه، بتوانند به توافق نهایی 
برس��ند.این مقام بلند پایه وزارت خارجه آمریکا که از ذکر نام وی در تارنمای 
وزارت خارجه این کشور خودداری شده است، با اشاره به گفت وگوهای مستقیم 
دوجانبه ایران و آمریکا در وین گفت: ما پس از آن دو روز )مذاکره( یکدیگر را 
بهتر درک می کنیم و می توانیم مرحله ای را پیش روی خود ببینیم که شکاف 
ها را پر کرد.وی با اشاره به اینکه اختالف نظرها هنوز میان ایران و آمریکا جدی 
اس��ت، افزود: همه طرف ها به گفت وگو متعهد هستندتمرکز ما بر این تاریخ 
است و در آمریکا بسیاری خواستار تالش برای رسیدن به توافق تا تاریخ مقرر 
هستند تا جامعه جهانی از صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران اطمینان یابد

وزیر امور خارجه انگلیس اعالم کرد که به زودی اعالمیه ای را درباره بهبود روابط 
با تهران صادر خواهد کرد.ویلیام هیگ، در سخنانی در پارلمان انگلیس تاکید 
کرد که به زودی اعالمیه "قریب الوقوعی" را درباره بهبود روابط دو جانبه با تهران 
صادر خواهد کرد.وی در پاسخ به س��وال داگالس الکساندر یکی از نمایندگان 
حزب کارگر پارلمان انگلیس مبنی بر اینکه آیا بحران در عراق حضور دیپلماسی 
فعال در تهران را تضمین می کند، گفت که درباره برخی مس��ایل روز شنبه با 
وزیر امور خارجه ایران گفت وگو کرده اس��ت.بنابر گ��زارش رویترز، وی افزود: 
الکساندر گفت که نیازی به برداش��تن یک گام رو به جلوی دیگر در روابط دو 
جانبه وجود دارد و من این مساله را با وزیر خارجه ایران مورد بررسی قرار داده و 
 به زودی و درواقع بی نهایت زود و قریب الوقوع، چیزهای بیشتری را در این باره 

خواهم گفت.

معاون حقوقی - پارلمانی وزیر کشور دولت اصالحات گفت: 
شبکه های اجتماعی واقعیتی است که باید تالش کرد آن را به 

یک فرصت تبدیل کنیم.
محمود میرلوحی با اشاره به اینکه "در یک دهه اخیر فضای 
بین المللی با ورود فناوری های جدید متحول ش��ده است"، 
افزود: مرزهای فیزیکی گذشته حذف شده و مرزبندی های 
جدیدی که با تکنولوژی تعریف می شوند، ایجاد شده است و 

شاید حتی بتوان گفت که مرزها ناپدید شده اند.
وی افزود: می بینیم گاهی در ش��بکه های اجتماعی مسأله 
محل��ی، صنفی، محیط زیس��تی به ش��کل وس��یع ترین و 
گسترده ترین مسأله جهانی تبدیل می شود و ظرف کمتر از 
یک ساعت پس از طرح این موضوع توسط یک فرد یا گروهی 
کوچک، در سطح جهانی مطرح می شود و میلیون ها نفر در 
رابطه با آن نظر می دهند.این فعال سیاس��ی ب��ا بیان اینکه 
"شبکه های اجتماعی واقعیتی در دنیای جدید هستند که مثل 
همه پدیده های اجتماعی و حوزه فناوری، دارای مزیت های 
فراوان و شگفتی سازیست"، تصریح کرد: شبکه های اجتماعی 
در عین حال می توانند آثار دیگری داشته باشند و حتی تهدید 
هم به حس��اب آیند.میرلوحی ادامه داد: وجود ش��بکه های 
اجتماعی در مسیر جهانی ش��دن باید به عنوان یک واقعیت 

پذیرفته شود.

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری گفت: چارچوب 
حقوق ش��هروندی در دولت تدبیر و امید مش��خص شده و 

حداکثر تا دو ماه آینده در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
مرتض��ی بان��ک از در اختیار ق��رار دادن چارچ��وب حقوق 
شهروندی تا دو ماه آینده به مردم خبر داد و گفت: چارچوب 
حقوق ش��هروندی در دولت تدبیر و امید مش��خص شده و 

حداکثر تا دو ماه آینده در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
وی افزود: ش��عارها و اهدافی که روحانی در انتخابات مطرح 
کرده برای ی��ک دوره بوده ک��ه این دوره چهار س��ال طول 
می کشد و اکنون در 10 ماهه آغاز فعالیت دولت قرار داریم. 
جهت گیری هایی که در شقوق مختلف فرهنگی، اقتصادی، 
اجتماعی، سیاسی و سیاس��ت خارجی دولت وجود دارد در 
سمت و سوی همان شعارها و وعده هایی است که در انتخابات 
داده شده که بخش مهمی از این شعارها مرحله به مرحله در 
حال تحقق اس��ت.بانک با بیان اینکه موضوع تورم در بحث 
اقتصادی، مساله بسیار مهمی بود که این تورم کنترل شده و 
کاهش یافته است، افزود: حرکت ها در بخش تولید شروع شده 
و در س��ال جاری این فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری 
سمت و سوی مناسبی پیدا کرده است.وی گفت: اکنون جامعه 
هنری، ادبی، فرهنگی و علمی کشور در یک بستر مناسبی در 

حال حرکت است.

فرماندار شهرس��تان چادگان با بیان اینکه ام��ور مربوط به 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی توسط سازمان های مردم 
نهاد انجام می شود که یک کار فرهنگی بسیار عظیمی است، 
گفت: تشکیل س��ازمان های مردم نهاد نماد مردم ساالری 
دینی اس��تحبیب اهلل معتمدی در جلس��ه هیات نظارت بر 
س��ازمان های مردم نهاد بیان داش��ت: در فصل تابستان به 
منظور غنی سازی اوقات فراغت خانواده ها اهمیت و فعالیت 
این سازمان ها چند برابر می شود.وی بر ساماندهی فضاهای 
کانون ها تاکید کرد و افزود: فضای فیزیکی زیبای کانون ها 
موجب ایجاد انگیزه برای شرکت مردم در این کالس ها می 
ش��ود.فرماندار در ادامه اظهار داش��ت: در موسسه فرهنگی 
اجتماعی مش��هد کاوه بیش از 500 نفر بانوی مش��هد کاوه 
 ای در کالس های هنری، آموزشی، مش��اوره ای و... شرکت 

می کنند.
وی تصریح کرد: در فصل تابستان برنامه های ویژه ای توسط 
کانون های شهرستان چادگان برای غنی سازی اوقات فراغت 
خانواده ها پیش بینی شده است.معتمدی هدف از تشکیل 
کانون ها را ایجاد روحیه خودباوری و کارآفرینی دانس��ت و 
افزود: بس��یاری از بانوانی که در این کالس ها شرکت کرده 
بودند در حال حاضر توانس��ته اند برای خود اشتغال خانگی 

ایجاد کنند.

یک مقام نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته ای مجددا هرگونه 
مذاکره با آمریکایی ه��ا درباره بحران ع��راق را تکذیب کرد.

پنجمین دور از مذاکرات ایران و 1+5 در ناهار کاری اشتون و 
ظریف در وین به صورت غیررسمی آغاز شد اما مذاکرات ایران 
و 1+5 با مذاکرات سه جانبه ایران، آمریکا و اشتون که حدود 

2 ساعت ونیم طول کشید، برگزارشد.
پس از پایان ای��ن مذاکرات، اخبار متعددی در رس��انه های 
غربی درباره اینکه در این نشست در چه زمینه هایی گفتگو 
شده است، منتش��ر ش��د و برخی از ادعا ها به نقل از هیات 
آمریکایی حاکی از آن بود که ایران و آمریکا در حاش��یه این 
مذاکرات در خص��وص عراق گفتگو ک��رده اند.این در حالی 
است که سیدعباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده 
هسته ای کشورمان در پاسخ به ر مهر هرگونه مذاکره درباره 
عراق را تکذیب کرد و گفت: ما در این مذاکرات تنها در موضوع 

هسته ای گفتگو می کنیم.
خبرگ��زاری رویترز در یک خب��ر دیگر به نق��ل از یک مقام 
ایرانی گزارش داد که تهران و واشنگتن در وین درباره بحران 
عراق مذاکره کردند.در پی این خبر، یک مقام نزدیک به تیم 
مذاکره کننده هسته ای به خبرنگاران اعالم کرد که هیچگونه 
مذاکره ای با آمریکا درباره عراق صورت نگرفته و این مذاکرات 

تنها در موضوع هسته ای بوده است.

دولت  سمن وزارت کشور هسته ای  

شبکه های اجتماعی بايد 
فرصت تلقی شوند

چارچوب حقوق 
شهروندی تا دو ماه آينده 

تشکیل سازمان های مردم 
نهاد نماد مردم ساالری 

احتمال آغاز نگارش توافق 
در يک يا دو بند
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رییس دفتر رییس جمهور گفت: امروز از یک سو نیازمند اصالح 
ساختاری و سیاستگذاری هستیم و از سوی دیگر باید در داخل 
مجموعه فعاالن اقتصادی بخش خصوصی، مسابقه توانمندی 

شکل بگیرد.
محمد نهاوندیان در نخستین نشس��ت هم اندیشی مسووالن 
نهاد ریاست جمهوری و نخبگان کسب و کار با اظهار خرسندی 
از تشکیل چنین اجتماعی اظهار داش��ت: دولت تدبیر و امید از 
ابتدای فعالیت رسمی خود کوشیده است تا زمینه های فعالیت 
شایس��ته تری را برای فعاالن بخش خصوص��ی ایجاد کند که 
آنان بتوانند با حضور در میدان رقابتی، زمینه ش��فافیت و رونق 
اقتصادی بیشتر کشور را فراهم کنند.رییس دفتر رییس جمهور 
خاطرنشان کرد: در عین حال که باید تالش کنیم فضای عمومی 
برای کسب و کار در کشور مساعد شود، باید سعی کنیم در جامعه 
فعاالن اقتصادی در بخش خصوصی نیز یک مسابقه اعتال و ارتقا 
شکل بگیرد و ایده رتبه بندی کارت های بازرگانی، ابزاری برای 
رسیدن به این هدف بود.رییس دفتر رییس جمهوری و سرپرست 
نهاد ریاست جمهوری گفت: امروز رساندن پیام فرهنگی ملت 
ایران به جهان مرهون توفیق اقتصادی است و اگر بتوانیم در حوزه 
اقتصادی، بسیاری از مفاسد اجتماعی را ریشه کن کنیم و کارنامه 
قابل قبولی ارایه دهیم در آن صورت دنیا بیش از پیش عالقمند 
دریافت پیام ما خواهد بود.نهاوندیان تصریح کرد: اصوالً اگر در 
داخل مجموعه های بخش خصوصی و جامعه فعاالن اقتصادی 
مسابقه کیفیت و اعتالء شکل بگیرد، این مساله می تواند پاسخی 

به سوال تاریخی عقب ماندگی در اقتصاد ایران باشد.
رییس دفتر رییس جمهور افزود: متاسفانه در تاریخ اقتصاد چند 

دهه اخیر کشورمان عمدتاً رشدها رانتی و متکی به ذخایر طبیعی 
و تجدید ناپذیر بوده است که این داس��تان باید به مسابقه بهره 

وری، نوآوری و بهبود کیفیت تبدیل شود.
نهاوندیان گفت: امروز از یک س��و نیازمند اصالح س��اختاری و 
سیاستگذاری هستیم و از س��وی دیگر باید در داخل مجموعه 
فعاالن اقتصادی بخش خصوصی، مسابقه توانمندی شکل بگیرد. 
باید در درون فعاالن بخش خصوصی مس��ابقه فضیلتی شکل 
بگیرد که به جای مقاومت در برابر اصالح رویه ها و بعضاً تالش 
برای کند کردن مسیر تصمیم های ش��جاعانه در مسیر اصالح 
ساختارها، بخش خصوصی با اعتماد به نفس وارد عرصه شود و 
اطمینان بدهد که اگر اقتصاد رقابتی شود آنها در این میدان برنده 
و س��ربلند خواهند بود.رییس دفتر رییس جمهور تصریح کرد: 
برای اصالحات جدی در اقتصاد کشور هم باید در سطح کالن و 
هم در سطح خرد و بنگاه های کوچک، به طور جدی و شجاعانه 
وارد عمل شد.نهاوندیان با اش��اره به اهمیت رتبه بندی کارت 
های بازرگانی گفت: معتقدیم رتبه بندی ها باید توس��ط خود 
فعاالن اقتصادی صورت بگیرد چرا که اشراف کاملی بر جزییات 
و واقعیات در صحنه دارند.رییس دفت��ر رییس جمهور، وجود 
همدلی و وفاق بین دولت و بخش خصوصی را الزمه رشد و رونق 
اقتصادی دانست و اظهار داشت: دولت با جمع فعاالن اقتصادی 
که توانایی و کارآمدی خود را در میدان عمل ثابت کرده اند تعامل 
داشته و از آنها مشورت می گیرد البته بدیهی است که مشورت و 

تعامل دولت و بخش خصوصی موضوعی دو طرفه است.
نهاوندیان با تاکید بر تداوم اینگونه جلسات اظهار داشت: پشتوانه 
نظرات مطرح شده در گفتگوهای غیر رسمی مسئولین دولتی و 

سیاستگذاران با نخبگان بخش خصوصی باید موجب توفیق آنها 
در صحنه عمل باشد.

وی خاطر نش��ان کرد: امروز دولت به رون��ق اقتصادی و تقویت 
تعامل با بخش خصوص��ی اهتمام ج��دی دارد و به لطف خدا و 
همت مردم و حماسه بزرگی که در انتخابات آفریدند در فاصله 
10 ماه گذشته دولت در کنترل و کاهش تورم توفیقات خوبی به 
دست آورده است و البته اقدامات خود را برای بهبود وضع مردم و 

افزایش رونق اقتصادی با جدیت ادامه خواهد داد.
رییس دفتر رییس جمهور همچنین بر ضرورت اتخاذ راهکارهایی 
برای رون��ق غیر تورمی تاکی��د کرد و همه فع��االن اقتصادی و 
بخش خصوصی را به ارائه راهکارهای��ی در این زمینه فراخواند.

نهاوندی��ان با بی��ان اینکه در 
تجربه رشدهای جهشی نقش 
گروه های پیش��گام غیر قابل 
انکار اس��ت، گف��ت: دولت و 
بخش خصوصی برای توسعه 
اقتصادی پش��تیبان و همراه 
ه��م هس��تند.رییس دفت��ر 
رییس جمهور افزود: واقعیت 
تاریخ توسعه اقتصادی ایران 
این است که توسعه در ایران 
چه قبل و چه بع��د از انقالب 
عمدتاً ب��ا تکیه ب��ر نفت بوده 
و این موض��وع عل��ت اصلی 
بزرگ ش��دن حج��م دولت 
اس��ت و ضرورت دارد که این 
رویه اصالح و تغییر پیدا کند.

نهاوندیان خط��اب به فع��االن بخش خصوص��ی تصریح کرد: 
مش��کالت را باید با هم و به صورت طبیبانه مط��رح کرده و به 
گونه ای راهکار اصالح و درم��ان آن را ارائه دهیم که حاصل آن 
توانمندسازی بخش خصوصی باشد.رییس دفتر رییس جمهور 
گفت: نخبگان اقتصادی کشور می توانند در میدان عمل محور 
قابل اتکایی برای اجرای پروژه های مهم کشور باشند و دولت از 
این موضوع اس��تقبال می کند.در این نشست جمعی از فعاالن 
اقتصادی از جمله بنیانگذار شرکت نیک کاال، مدیر عامل نوین 
زعفران، مدیر عامل شرکت رزیتان و مدیر عامل شرکت گیاهان 
س��بز زندگی پیش��نهادات و راهکارهای خود را برای پیشرفت 
بیش از پیش اقتصاد کشور با رییس دفتر رییس جمهور درمیان 
گذاش��تند.باور و حمایت واقعی از صنعت و تج��ارت، پرهیز از 
سیاسی کردن بخش صنعت، اس��تفاده از ظرفیت های بخش 
خصوصی ، حمای��ت واقعی از ص��ادرات غیر نفتی، مش��ارکت 
بخش خصوص��ی در تصمیم س��ازی ه��ا و تس��هیل در روابط 
تجاری از جمله پیش��نهاداتی بود که فع��االن بخش خصوصی 
 برای رونق اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی در این نشس��ت 

مطرح کردند.

ريیس دفتر ريیس جمهور 

نیازمند اصالح ساختاری در اقتصاد هستیم
وزارت نیرو بايد مشکل آب 
فالت مرکزی را بر طرف کند

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی با تاکید به 
اینکه استیضاح وزیر به قوت خود باقی است، گفت: وزارت 

نیرو باید مشکل آب فالت مرکزی را بر طرف کند.
درس��ت س��ه هفته پیش در 30 اردیبهش��ت ماه  جاری 
بود ک��ه دومی��ن جلس��ه  نماین��دگان اصفهان ب��ا وزیر 
 نیرو ب��ر س��ر قضی��ه وضعی��ت آب در اس��تان اصفهان

 برگزار شد.
نمایندگان مردم استان اصفهان همگی در جلسه فوق بر سر 
احداث تونل بهشت آباد اتفاق نظر داشته و صراحتا به وزیر 
نیرو اعالم کردند که تونل بهشت آباد خط قرمز نمایندگان 
اس��تان اصفهان اس��ت و وزارت نیرو باید این خواسته را 
لحاظ و اجرا کند.این جلس��ه در حالی به پایان رسید که 
وزیر نیرو در خصوص اتفاق نظر نمایندگان استان اصفهان 
از پاس��خ قاطع طفره رفت و سعی کرد تصمیم نهایی را به 
اظهار نظر کارشناسی آینده موکول کند.تنها نکته مثبت 
جلس��ه فوق این بود که با توجه به اینک��ه اظهارات اخیر 
وزیر نیرو در خصوص عدم احداث تونل بهشت آباد و ادامه 
روند آن سبب ایجاد اختالف و تنش می شود، نمایندگان 
استان اصفهان از وزیر نیرو درخواست کردند که اقدامات 
و اظهار نظراتی که س��بب تحریک افکار عده ای می شود 
را بدون کار کارشناس��ی مطرح نکنند.علی ایرانپور پیرو 
پیگیری مطالبات نمایندگان استان اصفهان از وزیر نیرو در 
گفت وگو با فارس در پاسخ به این سئوال که طی جلسات 
قبلی نمایندگان با وزیر نیرو قرار بر این شد که یک مهلت 
دو هفته به وزیر نیرو داده شود تا تجدید نظری نسبت به 
احداث تونل بهشت آباد کند، و نتیجه این مهلت دو هفته 
و اندی به وزیر نیرو به چه نتیجه ای رسید، اظهار کرد: اول 
از همه اینکه بنده روز یکشنبه در مجلس نطقی اضطراری 
داشتم که بخشی مربوط به آب رسانی اصفهان و حرف های 
غیر کارشناس��ی وزیر و ایجاد اختالف بین اس��تان های 
اصفهان،چهارمحال و ی��زد بود که در پ��ی آن تذکری به 
وزیر دادم که جلوی ایجاد اخالف گرفته ش��ود.وی افزود: 
طرح تونل بهشت آباد یک طرح ملی است و هیچ اختالفی 
سر این قضیه وجود ندارد و وزارت نیرو باید مشکل فالت 
مرکزی را بر طرف کند.نماین��ده مردم مبارکه در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به اینکه در بخشی از نطق خود در 
مورد مهلت به وزیر، بیاناتی را ارایه کردم به انتخاب رییس 
مجمع نمایندگان اصفهان اشاره کرد و گفت: امید می رود 
عباس مقتدای��ی که به عنوان ریی��س مجمع نمایندگان 
 انتخاب ش��د، موض��وع آب را به عن��وان اولوی��ت اصلی 

دنبال کند.

معتقديم رتبه بندی 
ها بايد توسط خود 

فعاالن اقتصادی 
صورت بگیرد چرا 

که اشراف کاملی بر 
جزيیات و واقعیات 

در صحنه دارند

اعضای تیم مذاکره کننده ایران به تماشای فوتبال ایران نشستند



یادداشت
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كيف قاپ حرفه اي با ۳۰ نفر شاكي در اصفهان دستگير شد
    رييس پليس آگاهي اس��تان اصفهان از دس��تگيري يك كيف قاپ حرفه اي با ۳۰ نفر شاكي در 
اصفهان خبر داد. سرهنگ خسروي گفت: ماموران پليس اصفهان، يك سارق حرفه اي را در حالي كه 
مشغول خالي كردن كيف زنانه شهروندي بود، مورد شناسايي و در اقدامي ضربتي دستگير كردند. 

3

پرفسور مجيد سميعی از برجسته ترين جراحان مغز و اعصاب دنيا از 
همکاری خود برای ايجاد مركز بين المللی علوم اعصاب در اصفهان 
خبر داد.سميعی در س��خنانی در مركز آموزشی درمانی الزهرا)س( 
اصفهان گفت: بر اساس مذاكرات صورت گرفته با مسئوالن دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان مقرر شد اين مركز مطابق با اصول مركز علوم 

مغز و اعصاب آلمان ساخته شود.
وی با اشاره به اينکه مركز علوم مغز و اعصاب آلمان در دنيا به عنوان 
مرجعی درجه يك از نظر بالينی و تحقيقاتی ش��ناخته شده است، 
افزود: مش��ابه اين مركز در تهران نيز ساخته می شود و اميدوارم كه 
سرعت ساخت آن در اصفهان نيز زياد باشد.اين جراح مغز و اعصاب 
در بخش ديگری از سخنانش با اشاره به وضع كشورهای مجاور خليج 
فارس گفت: اهالی اين كشورها می خواهند شخصيت خود را از طريق 
ساختن برج های بلند نشان دهند اما افکار و ذهنيت آنها تفاوتی نکرده 
 است.وی با اشاره به ظرفيت های نيروی انسانی كشور ايران افزود: ما

 می خواهيم برج ه��ای بزرگ��ی را در مغزها در كش��ورمان بوجود 
آوريم تا همه دني��ا آنها را ببينند.با تاكيد بر اينک��ه اين موضوع بايد 
فرهنگ كشورمان باش��د، اظهار كرد: ما رتبه 2۰ يا ۳۰ دنيا را نمی 
خواهيم بلکه الزم اس��ت جزو سه كش��ور برتر دنيا باش��يم چرا كه 
مغزهای ما اي��ن توانايی را دارد.وی با اش��اره به نقش دانش��جويان 
تاكيد كرد: اي��ن اف��راد مهمترين اعضای كش��ور ما هس��تند.وی 
همچنين با ابراز خرس��ندی از زياد بودن تعداد دانش��جويان دختر 
 در دانش��گاه های ايران تصري��ح كرد: اي��ن نيروی انس��انی كه در

 دانشگاه های كشور وجود دارد از س��وی مسووالن تقويت می شود 
و همه از اين مساله خوشحالند.سميعی با اش��اره به اينکه به عنوان 
شهروند افتخاری اصفهان برگزيده شده است، گفت: شهروند يعنی 
مسوول بودن و من برنامه های زيادی برای دانشجويان و عالقه مندان 
به تحقيق در اصفهان دارم.اين جراح برجس��ته مغز و اعصاب افزود: 
هيچ فرد عالمی بدون احساس مسئوليت اجتماعی، برای همنوع خود 
نفعی به همراه ندارد و ما در انتخاب افرادی كه می خواهيم برای آنها 
سرمايه گذاری كنيم بايد عالوه بر استعداد فکری به شخصيت فردی 
نيز توجه كنيم.وی با بيان اينکه من هرچه آموختم را به ديگران نيز 
ياد داده ام، اضافه كرد: هر چه بيشتر آموزش دهيد خودتان نيز بهتر 
می شويد و بيش��تر ياد می گيريد.وی با اشاره به اينکه افراد محقق، 
از نظر اقتصادی در وضع خوبی بس��ر نمی برند، گف��ت: ما بايد اين 
فرهنگ را عوض كنيم و به دانش��جويانی كه كار علمی و تحقيقاتی 
می كنند چنان كمك های مالی برسانيم كه ديگران حسرت بخورند.

به گفته وی اي��ن كار منجر به ارتقا و جهش های علمی كش��ور می 
شود.س��ميعی با تاكيد براينکه با سياس��ت هيچ كاری ندارم، اظهار 

 كرد: برای سياس��تمدارانی كه در راه خدمت به مردم وارد سياست 
شده اند، احترام قايل هستم.وی شم سياس��ی خود را در جهت باال 
بردن سطح علم و دانش دانست و تاكيد كرد: رييس جمهوری در كار 
خود موفق است كه بعد از چهار سال، سطح علمی كشورش را باال برده 
باشد.مسئول روابط عمومی دانش��گاه علوم پزشکی اصفهان نيز در 
حاشيه اين سخنرانی درباره مركز بين المللی علوم اعصاب اصفهان به 
ايرنا گفت: مقرر شد اين مركز در زمينی به مساحت ۳۰ هزار متر مربع 

در كنار مركز آموزشی درمانی الزهرا)س( ساخته شود.
جهانبين حسن خانی افزود: اعتبار اين مركز توسط خيران و دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان تامين می شود و پروفسور سميعی در زمينه 
علمی و تحقيقاتی با اين مركز همکاری خواهد كرد.پروفسور »مجيد 
سميعی« يکی از مشهورترين جراحان مغز و اعصاب و بنيانگذار رشته 
جراحی قاعده جمجمه در جهان، از هفته گذشته به ايران سفر كرده 
است.پپروفسور سميعی به همراه يك هيات 6۰ نفره از پزشکان كشور 
آلمان از شب گذشته وارد اصفهان شده است و امشب پس از بازديد از 

كاشان به آلمان برمی گردد.
بهبود شرایط علمی ش�هر اصفهان باید در دستور کار 

قرار گیرد
رييس افتخاری پژوهشکده بين المللی مغز و اعصاب ايران گفت: من با 

همکاران خود بايد برای بهبود شرايط علمی و سالمت اين شهر تالش 
كنيم و اميدوار هستم كه پروژه شهرک سالمت اصفهان به زودی كار 
فوق العاده ای برای اين مردم شود.پروفسور مجيد سميعی در مراسم 
تجليل از خود كه در هتل عباس��ی اصفهان برگزار شد، اظهار كرد: 
خيلی از اين موضوع خوشحال هستم كه امروز من به عنوان نماينده و 
شهروند افتخاری اين شهر تاريخی به حساب آمدم؛ عشق و عالقه من 
به اصفهان را همه جا بيان كردم و وقتی سخن از سفر به ايران می آيد، 
من به همه می گويم اگر شما به ايران سفر كرديد و به اصفهان نرفتيد 
شما هيچ چيز از ايران نديد.وی بيان كرد: اصفهان شهر پر از فرهنگ 
و هنر است كه تا امروز كارهای دستی خود را حفظ و به نسل بعدی 
انتقال داده است؛ امروز در اصفهان جوان ها حتی بيشتر از گذشتگان 
به دنبال صنايع دستی هس��تند و هر گاه بخواهم هديه ای به كسی 
بدهم، از صنايع دستی اصفهان كه كيفيت باال  و خوبی دارد، هديه 
می دهم.رييس افتخاری پژوهشکده بين المللی مغز و اعصاب ايران 
با اش��اره به وضعيت علمی اصفهان تصريح كرد: من خوشحالم كه 
اصفهان فقط شهر هنر و تاريخ و تمدن نيست بلکه در مباحث علمی و 
دانشگاهی يکی از فعال ترين شهرهای ايران است؛ خوشبختانه سطح 

علمی اصفهان هر روز در حال افزايش است.
شهرک سالمت تا ۲ سال آینده به پایان می رسد

ش��هردار اصفهان گفت: كار س��اخت شهرک س��المت اصفهان در 
ماه های گذشته ادامه داشته و در حال حاضر اين شهرک در مرحله 
نازک كاری قرار دارد و بر اس��اس پيش بينی ها، ساخت آن تا 2 سال 
ديگر به بهره برداری می رسد.س��يد مرتضی سقائيان نژاد در حاشيه 
نشست صميمی مسووالن اصفهان با پروفس��ور مجيد سميعی در 
گفت وگو با خبرنگاران پيرامون اين برنامه اظهار كرد: س��ميعی به 
عنوان يکی از بزرگ ترين جراحان مغز و اعصاب دنيا به حساب می آيد 
و خيلی خوشحال هستيم كه ميزبان ايشان و 7۰ استاد بزرگ رشته 
مغز و اعصاب هستيم.وی با اش��اره به شهرک سالمت اصفهان بيان 
كرد: به صورت رس��می با امضا قراردادی ش��هرک سالمت اصفهان 
تحت نظر ايشان در حال ساخت بوده و وی همواره از هيچ كمکی در 

اين زمينه دريغ نکرده اس��ت.
ش��هردار اصفهان با تأكيد بر 
اهميت تکريم عل��م و عالم در 
اسالم تصريح كرد: دين مبين 
اس��الم اهميت زي��ادی برای 
تکريم علم و دان��ش و عالمان 
قائل بوده و اس��الم هميش��ه 
توصيه ب��ه احترام گذاش��تن 
به عالم را كرده اس��ت؛ امروز 
پروفسور س��ميعی به عنوان 
يکی از بزرگ تري��ن عالمانی 
كه برای اين س��رزمين مفيد 
بوده، مورد تکريم ما قرار گرفت 
و ما اين عم��ل را وظيفه خود 
می دانيم.وی افزود: ما بايد اين 
گونه رفتارها را افزايش دهيم و 
امروز اين پيمان امضا شد كه با 
كمك ايشان اصفهان را رونق 
دوباره ای ببخش��يم وسميعی 
امروز با پيمانی كه بست متعهد 
شد در ساخت اين شهرک به ما 

كمك كند و در پيشرفت اصفهان برای 
آيندگان سهيم باشد.سقائيان با اش��اره به وضعيت شهرک سالمت 
اصفهان خاطرنشان كرد: مرحله سفت كاری شهرک سالمت اصفهان 
به پايان رسيده و در حال حاضر در مرحله نازک كاری قرار داريم و تا 

2 سال ديگر به پايان می رسد. 
پروفسور سمیعی شهروند افتخاری اصفهان

    پروفس��ور مجيد سميعی ازس��وی ش��هردار اصفهان به عنوان 
شهروند افتخاری شهر اصفهان معرفی شد.

طی مراس��می ك��ه ش��امگاه روز دوش��نبه با حضور مس��ووالن 
اس��تان اصفه��ان در ت��االر آئين��ه هتل عباس��ی برگزار ش��د، 
 پروفسور مجيد س��ميعی به عنوان ش��هروند افنتخاری اصفهان

 معرفی شد.

پرفسور سمیعی در اصفهان : 

شهرک سالمت تا ۲ سال آینده به پایان می رسد

مركز بين المللی علوم اعصاب در اصفهان ایجاد می شود

یادداشت

 بهره برداری از شهر بازی شهر رویا ها 
تا ۲ ماه دیگر

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: پروژه شهر بازی شهر رويا ها 
تکميل شده و براس��اس قول های مسئوالن ش��هرداری طی دو ماه 

آينده به بهره برداری می رسد.
ابوالفضل قربانی با اشاره به پروژه ش��هر رويا ها اظهار كرد: شهر بازی 
شهر رويا ها يکی از پروژه های مهم و ويژه در راستای ايجاد شادی و 

نشاط در شهر اصفهان محسوب می شود.
وی ادامه داد: ايجاد فضايی مناس��ب برای تفريح شهروندان، محلی 
برای تخليه احساس��ات و هيجانات افراد و به ويژه نو جوانان و رونق 
صنعت گردش��گری از مهم ترين اهداف راه اندازی ش��هر بازی شهر 
رويا ها است.عضو شورای اس��المی ش��هر اصفهان با تاكيد بر اينکه 
پروژه ش��هر بازی ش��هر رويا ها تاكنون كش و قوس های بس��ياری 
داشته اس��ت، تصريح كرد: به عنوان مثال در ابتدا قراردادی منعقد 
و براس��اس آن مقرر ش��ده ب��ود كه ش��ركتی عمليات اج��رای اين 
 پروژه را انج��ام بدهد، ام��ا پس از مدت��ی كار دوباره به ش��هرداری

 واگذار شد.

همایش زکات در اصفهان
 برگزار می شود

همايش استانی زكات، با حضور دبيركل زكات كشور و حجت االسالم 
قرائتی رييس س��تاد اقامه نم��از و عضو ش��ورای زكات، در مجتمع 

فرهنگی شيخ بهايی اصفهان برگزار می شود.
معاون مشاركت های مردمی كميته امداد استان اصفهان گفت: اين 
همايش با ميزبانی كميته امداد استان و با دعوت از 8۰۰ نفر از ائمه 
جمعه، جماعات و مس��ووالن، دبيران و مؤديان زكات استان امروز 

)چهارشنبه( برگزار خواهد شد.
بهرام س��وادكوهی، هدف از برگزاری اين همايش را پيشبرد و رشد 
فرهنگ مش��اركت مردم در امور زكات و انفاق و همچنين تشويق و 

تجليل از مؤديان زكات عنوان كرد.
وی خاطر نشان كرد: سال گذش��ته در كميته امداد امام)ره( استان 
اصفهان 9 ميليارد و 7۰۰ميليون تومان زكات جمع آوری شده است.

معاون مش��اركتهای مردمی كميته امداد استان اصفهان افزود: اين 
رقم نسبت به مدت مشابه س��ال 91، دو برابر و نيم افزايش داشت و 
صرف ساخت، مرمت، بازسازی 282 مس��جد و مدرسه و همچنين 

مراكز عام المنفعه و آبادانی روستاها شده است.
سوادكوهی افزود: همچنين از ميزان كل زكات جمع آوری شده ۳.5 

ميليارد تومان صرف امور فقرا شد.

توسعه  پارک های تفریحی بانوان 
شهرضا

مس��ئول امور بان��وان فرماندار ش��هرضا گفت: وضعي��ت پارک ها و 
بوس��تان های ش��هرضا از نظر اجتماعی و فرهنگی مناسب نيست و 

توسعه  پارک های تفريحی بانوان شهرضا در دستور كار قرار دارد.
زهرا متقی در كارگروه فرهنگی اجتماعی شهرستان با اشاره به امنيت 
پارک ها و تفرجگاه های شهرضا اظهار كرد: پارک ها و مراكز تفريحی 
از جمله اماكنی بوده كه مردم در فصول مختلف به ويژه تابستان از آن 
استفاده می كنند، بر همين اس��اس برقراری امنيت پارک ها و مراكز 

تفريحی از ضروريات جامعه است.
وی افزود: ني��روی انتظامی وظيفه دارد كه امني��ت اجتماعی مردم 
را در اين گونه مکان ه��ا تامين كن��د، چراكه حض��ور خانواده ها در 
پارک ه��ا و مراكز تفريح��ی برای گ��ذران اوقات فراغت و اس��تفاده 
 از طبيع��ت، زمان��ی افزاي��ش می يابد ك��ه امنيت و آس��ايش آنان

 فراهم شود.
مس��ئول امور بان��وان فرماندار ش��هرضا تصري��ح ك��رد: پارک ها و 
بوس��تان ها برای خدمت رسانی به مردم تاس��يس می شود و مردم 
و خانواده ها اين محيط ها را با امنيت و آس��ايش پذيرا هس��تند و بر 
 همين اساس حاضرند با خانواده خود لحظاتی را در اين پارک ها به

 سر برند.
وی افزود: بحث امنيت در پارک ها با كار فرهنگی تأمين نمی ش��ود، 

خانواده ها كه به پارک مراجعه می كنند نياز به امنيت روانی دارند.
متقی با بي��ان اينکه باي��د در پارک ه��ا و خيابان های شهرس��تان 
خانواده ه��ای مذهبی حضور پي��دا كنند، گفت: امني��ت اجتماعی 
خواس��ته تمام مردم متدين ش��هرضا اس��ت، باي��د كل پايگاه های 
 بس��يج به صورت مأموريتی در پارک های ش��هرضا حضور مس��تمر 

داشته باشند.

ارایه گزارش نهایی »آموزش برای 
همه« به یونسکو تا پایان خرداد

معاون آم��وزش ابتدايی وزارت آم��وزش و پ��رورش از ارائه گزارش 
نهايی برنامه »آموزش برای همه در ايران« تا پايان خرداد به يونسکو 

خبر داد.
محمد ديم��ه ور با بي��ان اينکه گ��زارش نهاي��ی » برنام��ه آموزش 
برای همه« س��ازمان مل��ل متحد آم��اده و ت��ا آخر خ��رداد ماه به 
يونس��کو ارايه می ش��ود گفت: اجرای اي��ن برنامه ي��ك اتفاق مهم 
اس��ت كه از س��ال 2۰۰۰ ميالدی با مديريت يونس��کو در دنيا آغاز 
ش��د و تمام كش��ورها موظف ش��دند ش��ش هدف درنظ��ر گرفته 
 ش��ده را در برنامه ريزی های آموزش��ی خ��ود مورد توج��ه و تاكيد 

قرار دهند.
وی با اش��اره به تالش كش��ورهای مختلف دنيا برای تحقق اهداف 
مندرج در اي��ن برنامه گفت: دفت��ر منطقه ای برنام��ه آموزش برای 
همه در تايلند مستقر اس��ت و تا كنون كش��ورهای آسيايی در سه 
مقطع گرد ه��م آمده اند و گ��زارش نهاي��ی آن در اي��ران در مرداد 
 ماه توس��ط مس��ئوالن آموزش و پ��رورش م��ان در تايلن��د اعالم

 خواهد شد.
ب��ه گفت��ه مع��اون آم��وزش ابتداي��ی وزي��ر آم��وزش و پ��رورش 
برنام��ه آم��وزش ب��رای هم��ه گام مهم��ی ب��رای فراگي��ری 
س��طح  در  همگان��ی  يادگي��ری  ك��ردن  العم��ر  م��ادام   و 

كشور است.
 در اين س��ند اهداف مهمی از جمله افزايش و گس��ترش مراقبت و 
آموزش جامع دراوان كودكی، افزايش پوش��ش تحصيلی، رسيدن 
به آموزش كيفی، پايان دادن به نابرابری های جنسيتی در آموزش، 
يادگيری متناس��ب با مهارت های زندگی و ريش��ه كنی بيس��وادی 
را در چهار گ��روه هدف )قب��ل از دبس��تان، آموزش پاي��ه ابتدايی 
 راهنمايی، بزرگس��االن و كودكان خارج از مدرس��ه( م��ورد تأكيد

 قرار داده است.

اخبار کوتاه
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مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور 

نحوه رفع نقص و اصالحات کارت شرکت در کنکور ۹3
رییس پلیس پیشگیري فرماندهي انتظامي استان

فراخوان برای جذب  »پلیس افتخاري« در استان 

مشاور عالی سازمان س��نجش آموزش كش��ور نحوه رفع نقص و 
اصالحات كارت كنکور سال 9۳ را تشريح كرد.حسين توكلی مشاور 
عالی سازمان سنجش آموزش كشور گفت: توزيع كارت كنکور 9۳ 
از روز يکشنبه اول تير ماه از طريق سايت سازمان سنجش آموزش 

كشور در دسترس داوطلبان قرار می گيرد.

داوطلبانی كه ش��ماره پرونده خود را فراموش كرده اند، می توانند 
طی روزهای سوم و چهارم تيرماه با مراجعه به واحدهای رفع نقص 
كه از طريق سايت سنجش اعالم می ش��ود، پرينت كارت خود را 
دريافت كنند.وی با اش��اره به نحوه اص��الح دفترچه های كنکور، 
گفت: داوطلب��ان برای اصالح مش��خصات و اطالعات كارت خود 
بايد قبل از برگزاری آزمون با مراجعه به واحدهای رفع نقص نسبت 
به اصالح نواقص و تهيه پرينت كارت خود اقدام كنند.مشاور عالی 
سازمان سنجش آموزش كش��ور تصريح كرد: داوطلبانی كه سال 
اخذ مدرک آنها پيش از س��ال 84 به بعد است با توجه به اينکه در 
زمان ثبت نام اوليه اقدام به دريافت كد س��وابق تحصيلی كرده اند 
در صورتی كه درخواست ويرايش اطالعات خود را داشته باشند، 
می توانند اصالحات خ��ود را اعمال كنند، ام��ا تاييد اصالحات به 
هماهنگی با سازمان سنجش آموزش كشور و تاييد وزارت آموزش 

و پرورش منوط است.

رييس پليس پيش��گيري فرماندهي انتظامي استان اصفهان 
گفت: تمام افرادي كه عالقه مند به همکاري با مأموران انتظامي 
در قالب "پليس افتخاري" هستند، مي تواند با در دست داشتن 
مدارک به پليس هاي تخصصي، يگان هاي انتظامي شهرستان 

ها و يگان ويژه استان مراجعه كنند.سرهنگ علي فروغ نيا ابراز 
داش��ت: افرادي كه عالقه مند به همکاري با مأموران انتظامي 
شهرس��تان ها در تأمين امنيت محله خود هستند مي توانند 
براي جذب شدن در "پليس افتخاري" به پليس هاي تخصصي، 
يگان هاي انتظامي شهرس��تان ها و يگان ويژه استان مراجعه 
كنند. وي درخصوص ش��رايط عضويت در "پليس افتخاري"، 
افزود: تابعيت ايراني، اعتقاد به مباني نظام جمهوري اسالمي، 
دارا بودن مدرک تحصيلي ديپلم، دارا بودن سالمت و توانايي 
جس��مي و روحي، رواني، عدم اعتياد به مواد مخدر،  عدم سوء 
پيشينه كيفري، اشتهار به حسن خلق و رعايت احکام شرعي، 
دارا بودن حدأقل س��ن 18 و حدأكثر 65 س��ال تمام، كسب 
موفقيت در دوره هاي آموزشي، پايبندي به قانون، نظم و انضباط 
و دارا بودن هوش و دقت از جمله شرايط عمومي و اختصاصي 

جذب "پليس افتخاري" است. 

مسئول كميته بازی های رايانه ای هيات ورزش های همگانی 
اصفهان گفت: اصفهان قطب بازی های رايانه محسوب می شود 
و بيش��ترين و بهترين بازيکنان كشوری در اس��تان اصفهان 
هس��تند اما اين ورزش در استان با مش��کالت بسياری روبرو 
اس��ت.محمد مهدی كاظمی درباره برگزاری نخستين دوره 
مس��ابقات رايانه ای اصفهان گفت: با توجه به اينکه نخستين 
دوره مسابقات بازی های رايانه ای در اصفهان به صورت رسمی  
برگزار می شود و بدون شك نخس��تين ها هميشه چالش ها و 
كمبوداتی را به همراه داش��ته كه يکی از آنها همراه شدن اين 

مسابقات با دوره امتحانات شركت كنندگان بود.
وی به كمترين هزينه برای تبليغات اين مسابقات اشاره كرد و 
افزود: با وجود تمام مشکالت و معضالت، اين دوره از مسابقات 
با حضور 2۰۰ نف��ر از جوانان اصفهانی برگزار ش��ده و كميته 
بسيار از اين استقبال خوشحال است.مسئول كميته بازی های 

رايانه ای اصفهان تصريح كرد: اميدواريم كه ما بتوانيم فضايی 
را برای جوانان اصفهان ايجاد كرده و شور و نشاط اين عزيزان 
را در فضاهای فرهنگی تفريحی ورزش��ی تخلي��ه كنيم نه در 
چايخانه ها و كافی شاپ ها.وی بيان كرد: مجهز ترين مجموعه 
تفريحی ورزشی مربوط به بازی های رايانه ای استان اصفهان، 
مجموعه پرواز بوده كه هفته گذشته به عنوان نخستين خانه 
بازی های جوانان نام گرفت و يکی از اهداف ما بر اين است كه 
بازی های رايانه ای تنها گيم نت نباشد بلکه در كنار بازی های 
كامپيوتری، بازی های تحركی هم داشته باشيم.كاظمی اظهار 
كرد: تمام تالش مان بر اين اس��ت كه ديد مس��ئوالن دولتی 
اصفهان را نس��بت به ورزش رايانه ای عوض ك��رده و اهميت 
بسيار اين ورزش را به جوانان نش��ان دهيم و بعد از آن بخش 
خصوصی را برای حمايت از اين ورزش دعوت كنيم.وی به كم 
اهميت بودن اين ورزش از ديدگاه مسئوالن اشاره كرد و افزود: 
متاسفانه هنوز مس��ئوالن ما توجيه قابل قبولی نسبت به اين 
ورزش نشده اند به همين دليل متاسفانه  با برخی  از مشکالت 
روبه رو هس��تيم اما همواره تالش خود را در اداره كل ورزش و 
جوان��ان  و اداره كل فرهنگ اجتماعی اس��تانداری، برای حل 
مشکالت می كنيم.مسئول كميته بازی های رايانه ای اصفهان 
گفت: نخستين هدف ما در برپايی اين رشته، سازماندهی جو 
به وجود آمده در جامعه بوده زيرا ش��ما در حال حاضر كمتر 
كسی را می بينيد كه از بازی های اينترنتی استفاده نکند و اين 
را می دانيم كه اگر هر چيز را از جوان منع كنی حرصش نسبت 
به موضوع منع شده بيشتر می ش��ود، پس قبل از هر كار بايد 

جايگزينی برای جوانان درست كرد.

     ش��هردار اصفهان گفت: ما باور داريم ك��ه تجربيات بين المللی 
كليدی برای حل تمامی چالش های زيست محيطی شهر اصفهان 
است و به همين دليل از پيشنهادات پژوهشگران و متخصصان بين 

المللی در اين زمينه استقبال می كنيم.
دكتر س��قائيان نژاد با هياتی از نخبگان سياس��ی و پژوهشگران 
اروپايی بني��اد كوربر آلمان كه ب��رای برگزاری يکص��د و پنجاه و 
ششمين نشست سياسی برگدورف به ايران سفر كرده اند، در هتل 
عباسی اين ش��هر ديدار كرد. در اين ديدار شهردار اصفهان ضمن 
خوشامدگويی به هيات آلمانی و ابراز خوشنودی از حضور ايشان 
در شهر اصفهان، خاطرنشان ساخت: بيش از 6 هزار ابنيه تاريخی 
مربوط به دوران پيش از اسالم و دوران پس از اسالم در شهر اصفهان 
وجود دارد كه برخی از آنها همچون ميدان امام )ره(، مسجد جامع 
و باغ موزه ی چهلستون ميراث فرهنگی جهانی محسوب می شوند 
و در فهرست آثار جهانی يونسکو به ثبت رسيده اند. به عالوه هزاران 

ميراث معنوی در اين شهر وجود دارد. در مجموع تعداد 6۰۰ نوع 
صنايع دستی در جهان شناخته شده كه بيش از ۳۰۰ نوع آنها در 
ايران و از اين تعداد حدود 2۰۰ صنعت مربوط به اصفهان است و در 

حقيقت اصفهان پايتخت صنايع دستی می باشد. 
وی اف��زود: اصفه��ان دارای 22 دانش��گاه و بي��ش از ۳2۰ هزار 
دانشجوست كه برخی از اين دانشگاه ها همچون دانشگاه صنعتی، 
دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه هنر و دانشگاه اصفهان در سطح بين 
المللی شناخته شده هستند. به عالوه پارک علم و فناوری اصفهان 
نيز در جهان شناخته شده است كه دارای ۳5۰ شركت دانش بنيان 
می باشد. دكتر سقائيان نژاد از اصفهان با عنوان شهر چندفرهنگی 
ياد كرد و توضيح داد: در طی قرون متمادی يهوديان، مسيحيان و 

مسلمانان در اين شهر در كنار هم با صلح زندگی می كنند. 
در گذشته اين ش��هر پايتخت ۳ امپراطوری بزرگ در ايران بوده 
است بنابراين تمدن و هويت ايرانيان در اصفهان ريشه دارد. در كنار 
همه ی اينها اصفهان شهر بسيار زيباييست كه با شهر فرايبورگ 
نيز خواهرخوانده است و برای رس��يدن اصفهان به شهری پايدار 
همکاری و تعامالت زيادی با اين شهر آلمانی داشته ايم. شهردار 
اصفهان ادامه داد: متاسفانه يکی از مهمترين عناصر اصفهان يعنی 
زاينده رود در دوران حاضر متحمل س��خت ترين شرايط شده و 
به داليل مختلفی همچون س��وء مديري��ت و پيچيدگی حوزه ی 
آبريز دچار خش��کی شده اس��ت. به همين دليل اصفهان در حال 
حاضر با مشکالت زيست محيطی همچون آلودگی هوا، ترافيك، 
تغيير اقليم، خشکسالی و مديريت آب در مجموعه ی حوزه آبريز 
 دس��ت به گريبان اس��ت كه زيبايی و هويت اين ش��هر را تهديد

 می كند. 

مسئول کمیته بازیهای رایانه ای اصفهان:

اصفهان قطب بازی های رایانه ای کشور
شهردار در نشست با پژو هشگران آلمانی 

تجربیات بین المللی کلیدی برای حل معضالت زیست محیطی

پرفسورسمیعی:
من با همکاران خود

 باید برای بهبود 
شرایط علمی و 

سالمت این شهر 
تالش کنیم و امیدوار 

هستم که پروژه 
شهرک سالمت 

اصفهان
 به زودی کار فوق 

العاده ای برای 
این مردم شود.



اخبار کوتاهيادداشت

پرداخت بالعوض ۸۵ درصد 
هزينه های آبیاری تحت فشار

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: در صورتی که 
 کش��اورزی تمایل به ایجاد آبیاری قطره ای تحت فشار داشته باشد،

۸۵ درص��د از هزینه های آن را ب��ه صورت بالعوض ب��ه او پرداخت 
می کنیم.قدرت اهلل قاسمی در جلسه بررسی مشکالت کشاورزی نطنز 
اظهار کرد: در صورتی که کشاورزی آمادگی آن را داشته باشد که از 
سیستم آبیاری قطره ای و تحت فشار استفاده کند، ما هم آمادگی آن 
را داریم تا ۸۵ درصد از هزینه های آن را به صورت بالعوض در اختیار 

کشاورز قرار دهیم.
وی با بی��ان اینکه این ط��رح، طرحی تش��ویقی برای کش��اورزان 
اس��ت، اف��زود: برخ��ی از مزای��ای آبی��اری تح��ت فش��ار، حذف 
عملی��ات تس��طیح و کاه��ش هزینه ه��ای آم��اده س��ازی اراضی، 
تهوی��ه خ��اک، مب��ارزه ب��ا یخبن��دان ، آف��ات و انگل ه��ا، هزینه 
 نی��روی کارگ��ری در مقایس��ه ب��ا روش ه��ای آبی��اری س��طحی

 کمتر است.
رییس س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان اصفهان اضافه کرد: هم 
اکن��ون کش��اورزان ما با اجرای کش��اورزی س��نتی ب��ا مصرف 12 
ه��زار متر مکع��ب آب 4 تن گن��دم تولی��د می کنن��د، در حالی که 
کش��اورزانی ک��ه الگ��وی کش��ت و آبی��اری را تغیی��ر داده ان��د با 
 2۵00مت��ر مکع��ب آب ۵ ت��ن پس��ته تولی��د می کنند ک��ه جای

 تامل دارد.

افتتاح کارخانه تولید کود آلی 
شهرضا با ظرفیت ۳۵۰۰ تن در سال

همزمان با هفته جهاد کش��اورزی کارخانه تولید کود آلی با ظرفیت 
۳۵00 تن در سال در منطقه پرزان ش��هرضا با حضور مسووالن این 

شهرستان افتتاح شد.
با حضور  فرماندار شهرس��تان شهرضا، بخش��دار و مدیران باغبانی 
و مکانیزاسیوان استان ۵ طرح بزرگ کش��اورزی در شهرضا افتتاح 
شد.در این مراسم ۳ طرح شامل یک واحد گاوداری 100رأسی واقع 
در دهس��تان مهیار، طرح ۳۳ هکتاری آبیاری تحت فشار و کارخانه 
تولید کود آلی با ظرفیت ۳۵00 تن در سال در منطقه پرزان شهرضا 
مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت.س��ید رضا عقدایی، فرماندار 
شهرضا در این مراس��م با تبریک هفته جهاد کش��اورزی در حاشیه 
مراسم افتتاح کار خانه تولید کود آلی خواهان همکاری بیشتر و بهتر 
بانک ها از س��رمایه گذاران بخش صنایع جانبی کشاورزی و دام شد 
و اظهار کرد: بخش کشاورزی و دام می تواند بار سنگینی از بیکاری 
را برطرف کرده و در کنار اش��تغال مولد تولیدات سبب خودکفایی 

می شود.

تولید ساالنه ۵ هزار تن غالت در 
شرکت سهامی زراعی گلپايگان

مدیرعامل شرکت س��هامی زراعی گلپایگان گفت: هر ساله به طور 
متوسط ۵ هزار تن غالت، 2۵ هزار تن علوفه، 2 هزار تن گوجه فرنگی 
و ۵ هزار تن س��یب زمینی در کش��ت بهاره و پاییزه شرکت سهامی 
زراعی گلپایگان تولید می ش��ود.مجید جدیری در حاش��یه افتتاح 
پروژه های کشاورزی شهرستان گلپایگان در گفت وگو با خبرنگاران 
اظهار کرد: از بهترین الگوهای نظام بهره ب��رداری در 2 هزار و 100 
هکتار اراضی ش��رکت زراعی گلپایگان اجرا می ش��ود.وی افزود: هر 
ساله به طور متوسط ۵ هزار تن غالت، 2۵ هزار تن علوفه، 2 هزار تن 
گوجه فرنگی و ۵ هزار تن سیب زمینی در کشت بهاره و پاییزه شرکت 

سهامی زراعی گلپایگان تولید می شود.

بازنگري استانداردهاي برچسب 
مصرف انرژي

    مدیر دفتر برنامه ریزي س��ازمان بهره وري انرژي ایران )س��ابا( از 
بازنگري و به روزرس��اني استانداردهاي برچس��ب مصرف انرژي هر 
سه سال یک بار خبر داد.، محمدتقي زیاري گفت: بخش عمده اي از 
برق در بخش خانگي و تجاري مصرف مي ش��ود که ارزش افزوده اي 
را براي کش��ور به همراه ندارد. وي ادام��ه داد: هرچه مصارف انرژي 
در بخش ه��اي غیرمولد مانند خانگي و تج��اري را کاهش داده و در 
بخش هاي مولد کش��ور مصرف کنیم، صرفه ارزي زیادي را به دنبال 
دارد. مدیر دفتر برنامه ریزي با اش��اره به اهمیت برچس��ب مصرف 
انرژي، گفت: از س��ال ۷۶ تاکنون براي بیشتر لوازم خانگي برچسب 
مصرف انرژي تعریف شده اس��ت و براي وس��ایلي مانند ماکروفر و 
ماشین ظرف شویي که استفاده از آنها به تازگي رواج یافته است، در 
حال تعریف برچسب هستیم. وي اظهار داشت: برچسب انرژي خود 
عاملي براي بهینه س��ازي مصرف انرژي در کشور است که براساس 
مطالعه های صورت گرفته، رتبه مصرف انرژي یخچال فریزرها چهار 
تا پنج پله ارتقا یافته است و حتي اکنون تولیدکنندگان داخلي داریم 
که یخچال و فریزر با رتبه انرژي A تولید مي کنند. وي با بیان اینکه 
رتبه مصرف انرژي بیشتر ماش��ین هاي لباس شویي A است، اظهار 
داشت: رتبه مصرف انرژي کولرهاي آبي س��ه تا چهار پله ارتقا یافته 
است که موجب صرفه جویي زیادي در بخش برق مي شود و براساس 
آخرین مطالعه های صورت گرفته، استفاده از برچسب مصرف انرژي 

حدود ۶00 تا ۷00 مگاوات پیک را کاهش داده است. 
زی��اري تصری��ح ک��رد: اس��تاندارهاي تعریف��ي م��ا ب��راي 
ن��رژي اختالف��ي ب��ا دیگ��ر کش��ورها نداش��ته  برچس��ب ا
 و حت��ي در برخ��ي موارد بعض��ي ش��اخص ها مانند دم��اي آزمون

 سخت  تر بوده است. 

 فروش غیرحضوری بلیت قطار به 
۵۰ درصد می رسد

مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا با بیان اینکه میزان فروش 
بلیت غیر حضوری قطار به ۵0 درصد از کل فروش بلیت ها می رسد، 
گفت: یکی از اصلی ترین اهداف این ش��رکت، افزایش میزان فروش 

بلیت غیر حضوری قطار است.
سید حسن موسوي نژاد با اش��اره به برنامه ریزی های دولت یازدهم 
برای ارائه خدم��ات مان��دگار به م��ردم اظهار داش��ت: طبق گفته 
رییس جمهوري اگر بناس��ت این دولت نتایج مان��دگاری از خود به 
جای بگذارد باید در س��ه ح��وزه حمل و نقل ریلی، IT و بهداش��ت 
باش��د که ش��رکت رجاء با تلفی��ق دو ح��وزه ریل��ی و IT در حال 
 حاضر س��امانه هم قطار )ف��روش موبایلی بلیت قط��ار( را راه اندازی

 کرده است.

4
نزول قیمت سکه و دالر در بازار

س��که طرح جدید با ۶۵00 تومان کاهش ۹4۸ هزار و ۵00 تومان و دالر با 10 تومان افت قیمت ۳1۹۵ تومان به 
فروش رسید.ربع سکه با 2 هزار تومان کاهش 2۷۷ هزار تومان، سکه گرمی با ۳ هزار تومان نزول 1۸0 هزار تومان و 

هر گرم طالی 1۸ عیار با 400 تومان کاهش ۹۶ هزار و ۸۸0 تومان به فروش رسید.
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آب شرب 4 روس��تای س��ینه کوه شهرس��تان چادگان از طریق 
آبرسانی سیار تامین می شود. حبیب اهلل معتمدی در جلسه شورای 
شهرستان چادگان اظهار داشت: دغدغه 4 روستای معروف آباد، ده 
کلبعلی، علی عرب و قرقر تامین آب شرب است که در فصل تابستان 
با توجه به گرم شدن هوا آبرسانی سیار به این روستاها باید به طور 
مدام صورت گیرد.وی افزود: بهسازی معابر روستایی با مشارکت 

مردم ، اعضای شورای روستا و دهیاری ها باید در دستور کار قرار 
گیرد تا برای اولین بار طرح هادی روس��تاها از حالت فعلی خارج 
شود.فرماندار چادگان در خصوص خانه های بهداشت علی عرب و 
معروف آباد گفت: با رویکرد جدید دولت در حوزه بهداشت و سالمت 
امیدواریم وضعیت خانه های بهداشت این دو روستا که محل انبار 
 وسایل کشاورزی ش��ده است ساماندهی ش��ود.وی تصریح کرد: 
عدم حصار کشی خانه های بهداشت موجب ایجاد این معظل شده 
است.معتمدی در مورد طرح جامع گردشگری در حاشیه رودخانه 
زاینده رود نیز گفت: ظرفیت ها و پتانسیل های حاشیه رودخانه 
زاینده رود باید شناسایی و از سرمایه گذاران در بخش گردشگری 
دعوت ش��ود تا بتوانند مناطقی گردش��گری را احداث کنند.وی 
تصریح کرد: پل تاریخی اورگان نمونه هایی از مناطقی است که با 
فراهم کردن بستر گردشگری عالوه بر اشتغال زایی موجب بهره 

گیری مسافران از این جاذبه های گردشگری خواهد شد.

همزمان ب��ا هفته جهاد کش��اورزی یک واحد ب��زرگ گاوداری 
 ش��یری در رحمت آباد نطنز ب��ا 2000 رأس گاو به بهره برداری

 رسید.
 مدیرعامل شرکت ش��یر و دام بنیاد نطنز در مراسم افتتاح این 
مجموعه دامپ��روری اظهار کرد: میزان تولی��د روزانه  این واحد 
بزرگ گاوداری ش��یری ۸2 تن شیر اس��ت که با سرمایه گذاری 

۳00 میلیارد ریالی بنیاد مستضعفان به بهره برداری رسیده است.
امی��ر ارجمندی  اف��زود: این پروژه بس��یار بزرگ در س��ال ۸۵ 
عملیات احداث آن آغاز و به تدریج ظرفی��ت آن امروز به وجود 
 ۵000 راس گاو رس��یده ک��ه تع��داد 2000 راس آن ش��یری

 هستند. 
این واحد بزرگ در مس��احت 40 هکتاری در مزرعه رحمت آباد 
نطنز احداث شده و طرح توس��عه آن هم در آینده در دستور کار 
است که پیش بینی می ش��ود ظرفیت گاوهای شیری تا ماه های 

آینده به 2۵00 رأس برسد.
مدیرعامل ش��رکت ش��یر و دام بنیاد  تصریح کرد: در این پروژه 
برای بی��ش از 120 نف��ر به صورت مس��تقیم فرصت اش��تغال 
ایجاد ش��د که قطع��اً بهره ب��رداری از ای��ن طرح ه��ا موفق هم 
 در توس��عه تولی��دات این منطقه و هم توس��عه اش��تغال موفق 

خواهد بود.

همزمان با هفته جهاد کشاورزی صورت گرفت

افتتاح واحد بزرگ گاوداری شیری در رحمت آباد نطنز
مديرعامل اتحاديه صنايع لبنی پاستوريزه استان: 

تامین آب شرب 4 روستای چادگان از آبرسانی سیار

افزايش ۲ درصدی 
نرخ بیکاری دراستان 

برگزاری دومین 
جشنواره گل شهر

دومین جش��نواره گل و گیاه ش��هر اصفهان همزمان با روز گل با برگزاری 
مراسم اختتامیه، شامگاه دوشنبه در اتاق بازرگانی اصفهان به پایان رسید.

دومین جش��نواره گل و گیاه اصفهان  مصادف ب��ا روز گل، با حضور جمعی 
از مس��ووالن، تولید کنندگان و اعضای اتحادیه صنف گل فروشان اصفهان 
در س��الن همایش های بین المللی اتقا بازرگانی اصفهان برگزار شد.رییس 
اتحادیه فروش��ندگان گل و گیاه ش��هر اصفهان نیز پ��س از آن به صحبت 
پرداخت و گفت: من به نیابت از هیات مدیره از زحمات همه عزیزان در این 
یک سال تشکر می کنم؛ ما باید با پرورش گل بتوانیم در مواقع شادی مردم 
مثل این ایام خجسته با گل های زیبا شاد کنیم و در دوران غم و اندوه هم با 

این نعمت بزرگ خداوند از غم و مصیبت وارد بر آن ها کم کنیم.
وی با اش��اره به اهمیت فعالیت فروش��ندگان گل و گیاه بیان کرد: دس��ته 

گل های ما می تواند مردم را شاداب سازد و به خوشحالی آن ها بیفزاید.

رییس مجمع نمایندگان کارگران اس��تان اصفهان گفت: متاسفانه از لحاظ 
درصد جمعیت استان، نرخ بیکاری در حدود 1 تا 2 درصد امسال نسبت به 

سال گذشته افزایش داشته است.
مجتبی مولیایی در خصوص درصد بیکاری در سال جاری، اظهار داشت: از 
درصد واقعی بیکاری در جامعه بی اطالع  هس��تم، اما در استان اصفهان که 

کاالی ترین استان کشور است متاسفانه درصد بیکاری رو رشد است. 
وی با تاکید بر اینکه درصد بیکاری اکنون بیش��تر ار چند ماه گذشته است، 
بیان داشت: دولت باید با حمایت از تولید و اقتصاد کشور برای جوانان اشتغال 
فراهم کند. رییس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان تاکید کرد: به 
دلیل عدم س��ردرگمی تولید، نبود حمایت دولت و عملی نش��دن قول های 
مساعد برای حمایت از تولیدکنندگان در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، 

آمارها حاکی از افزایش بیکاری در سال جاری است. 

هرس��اله با نزدیک ش��دن به ماه مبارک رمضان بحث بر س��ر 
قیمت خوراکی های مخصوص این ماه از جمله زولبیا و بامیه به 
دلیل اس��تقبال مردم از آنها باال می رود.طی سال های اخیر در 
هفته های آغازین ماه مبارک رمضان قنادان و شیرینی فروشان 
برای تامین مواد اولیه از جمله شکر و روغن با مسایل و مشکالتی 
روبه رو می شوند که همین امر سبب افزایش چند درصدی نرخ 
شیرینی  مورد عالقه مردم در این ماه می شود. سال گذشته به 
دلیل حذف ارز مرجع برخی کاالهای اساس��ی از جمله شکر و 
روغن، صحبت هایی در خصوص افزای��ش قیمت و حتی عدم 

تغییر این دو نوع شیرینی مطرح شد. 
بر این اساس امسال هم مواد اولیه مورد نیاز قنادان با قیمت آزاد 
تهیه خواهد شد و دولت بنا ندارد شکر و روغن با نرخ دولتی به 
قنادان بدهد. هر ساله با افزایش نرخ مواد اولیه قیمت زولبیا و 
بامیه هم در سراسر کشور دس��تخوش تغییراتی می شود برای 
نمونه در س��ال گذش��ته بهای این کاال در مقایس��ه با رمضان 
1۳۹1 با ۳۵ درصد افزایش روبه رو شد. رییس اتحادیه کشوری 
قنادان از تعیین نرخ ۸۵00 تومانی ب��رای زولبیا و بامیه درجه 

یک در تهران، تبریز، اصفهان و ش��یراز در ماه مبارک رمضان 
خبرداد و گفت: قیمت هر کیلوگرم زولبیا و بامیه درجه دو نیز 
۸000 تومان خواهد بود. محمد نصرتی ادامه داد: قیمت های 
پیشنهادی را به کمیس��یون نرخ اتاق اصناف ارسال کردیم که 
بعد از بررسی و تصویب آنها این نرخ به تصویب رسیده و اعالم 
شد. وی با بیان اینکه این قیمت در شهر تهران، اصفهان، شیراز 
و تبریز تعیین شده است، افزود: در مابقی شهرستان های کشور 
نیز قیمت توافقی تعیین خواهد ش��د. رییس اتحادیه کشوری 
قنادان تاکید کرد: م��واد اولیه مورد نیاز قن��ادان با قیمت آزاد 
تهیه خواهد ش��د و امسال دولت بنا ندارد ش��کر و روغن با نرخ 
دولتی به قنادان بدهد. وی خاطر نش��ان کرد: سال گذشته هر 
کیلوگرم زولبیا و بامیه درجه یک در ماه مبارک رمضان ۷000 
تومان و درجه 2 به قیمت ۶000 و ۵00 تومان در اختیار مردم 

قرار داشت. 

عرضه روغن ۶۵ هزار تومانی در بازار آزاد اصفهان به ش��یرینی  
فروش��ان رییس اتحادیه تولید و فروش گز و شیرینی اصفهان 
در گفت و گو با ایمنا با اشاره به اینکه امسال نرخ زولبیا و بامیه 
 با چند درصد افزایش عرضه می ش��ود، گفت: ب��ا وجود گرانی 

 مواد اولیه، افزایش 2۵ درصدی حق��وق کارگران و بیمه فقط 
افزایش 1۵ درصد را به کمیسیون اتاق بازرگانی صنایع و معادن 

استان اصفهان پیشنهاد کرده ایم. 
مهدی رهگذر اظهار داش��ت: قیم��ت نهایی زولبی��ا و بامیه از 
سوی کمیسیون اتاق بازرگانی اصفهان به اتحادیه های استان 
ابالغ می ش��ود که از آنها خواسته شده امس��ال قیمت این دو 
نوع شیرینی به دلیل رش��د قدرت خرید مردم فقط 1۵ درصد 

افزایش داشته باشد. 
وی در پاسخ به اینکه رییس اتحادیه کشوری قنادان از تعیین 
نرخ ۸۵00 تومانی ب��رای زولبیا و بامیه درج��ه یک در تهران، 

تبریز، اصفهان و ش��یراز در ماه مبارک رمضان خبر داد است، 
تاکید کرد: هر سال از دو ماه مانده به ماه مبارک ما پیشنهادات 
و درخواست تعیین قیمت می دهیم، اما تصمیم نهایی در استان 
اصفهان برعهده کمیسیون اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان 

اصفهان است.
رییس اتحادیه تولید و فروش گز و شیرینی اصفهان ادامه داد: 
بعد از تعیین قیمت از س��وی این س��ازمان نرخ زولبیا و بامیه 
به طور رس��می در اس��تان اصفهان تا آخر هفته به ش��یرینی 
فروش��ی ها ابالغ می ش��ود. وی با اشاره پیش��نهاد افزایش 1۵ 
درصدی نرخ زولبیا و بامیه به سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان، بیان داشت: با تصویب همین درصد، این دو نوع 
 ش��یرینی هر کیلوگرم با قیمت ۸000 تا ۸۵00 تومان عرضه 

می شود. 
رهگذر یادآور ش��د: قیمت زولبیا و بامیه در ماه رمضان 1۳۹1 
در اس��تان اصفهان حدود 4۵00 تومان بود که با وجود گرانی 
۵0 درصدی مواد اولیه در سال گذشته فقط ۳۵ درصد افزایش 
داشت و با تصمیم اتحادیه بین ۶۵00 تا ۷000 تومان فروخته 

شد. 

به رغم تصويب قیمت ۸۵۰۰ تومانی در پايتخت؛

افزايش ۱۵ درصدی نرخ زولبیا و بامیه در اصفهان 

رییس شورای مشترک ایران و تایوان گفت: اصفهان به عنوان یک 
قطب اقتصادی و تاریخی می تواند رابطه خوبی با تایوان داشته 

باشد و اصفهان پل ارتباط ایران با کشور تایوان می شود.
تاس��ی یو چانگ در نشس��ت بررس��ی فرصت ه��ای تجاری و 
س��رمایه گذاری در صنایع الکترونیک��ی و الکتریکی اصفهان و 
تایوان با تشکر از استقبال و پذیرایی اتاق بازرگانی از آنها اظهار 
کرد: این دومین بار بود که به این شهر زیبا سفر می کنم هم چنین 
برای نخستین بار است که یک هیات صنعتی برای بازرگانی به 
ایران می آید شاید خیلی از شما به دلیل شباهت تایوان و تایلند 

این کشور را نشناسید.
وی با اش��اره به تایوان بیان کرد: تایوان مهد تمدن ۵ هزار ساله 
چین بوده و همان طور که مشخص است تمدن چین هم مثل 
تمدن پارسی یک تمدن کهن بوده اس��ت؛ من به دلیل عالیق 
شخصی که به ایران دارم برای س��ومین بار در سومین سفرم به 

ایران از موزه ایران باستان بازدیدی را انجام دادم.
رییس ش��ورای مش��ترک ایران و تایوان خاطرنش��ان کرد: من 
مس��ئول روابط بازرگانی ایران و تایوان هستم هم چنین درباره 
برقراری ارتباط فرهنگی وهنری اختیار تام دارم؛ در همین راستا 
۳ سال پیش قراردادی را با دانشگاه تهران امضا کردم؛ امروز هم 
این افتخار را دارم که از طرف سازمان تیما با اتاق بازرگانی تفاهم 
نامه امضا کنم.وی افزود: من باور دارم این 2 کشور می توانند در 
زمینه های مختلف با هم رابطه داشته باشند به خصوص اصفهان 

به عنوان یک قطب تاریخی و اقتصادی می تواند روابط خوبی با 
تایوان داشته باشد.10 هزار واحد صنعتی در کشور تایوان مشغول 

فعالیت هستند
رییس انجمن تولید کنندگان محصوالت الکتریکی و الکترونیکی 
تایوان گفت: در ح��ال حاضر 10 هزار واحد صنعتی در کش��ور 
مشغول فعالیت هستند که امیدوارم بتوانیم این در این راستا با 

ایران هم همکاری داشته باشیم.
چین سینگ او اظهار کرد: خیلی از این موضوع خوشحالم که به 

ایران آمدم و برای نخستین بار به اصفهان سفر کردم.
وی با اشاره به صنعت الکترونیک تایوان بیان کرد: در سال 1۹4۸ 
صنعت الکترونیک در تایوان رون��ق گرفت و هم اکنون با ۳ هزار 
عضو فعال در حال پیگیری است؛ درآمد ارزی که سال گذشته 
از این صنعت برای ما به دست آمد حدود 2۵0 هزار میلیارد دالر 

بوده که ۵1 درصد درآمد صنعت را در بر می گیرد.
رییس انجمن تولید کنندگان محصوالت الکتریکی و الکترونیکی 
تایوان تصریح کرد: درآمد ارزی ما هم 1 میلیارد و 4۳0 میلیون 
دالر بوده است که 4۷ درصد صادرت تایوان را در بر گرفته است.

وی افزود: در حال حاضر 10 هزار واحد صنعتی در این کش��ور 
مشغول به کار هستند که درآمد بس��یاری برای ما داشته و این 
درآمد از س��رمایه گذاری کسب می شود و س��ود حاصل از این 

سرمایه گذاری، ۳0 میلیون دالر بوده که هم چنان ادامه دارد.
سینگ او خاطرنشان کرد: امیدوارم این سرمایه گذاری در ایران 

هم اتفاق بیفتد و این بازار برای هر 2 کشور سود داشته باشد تا 
بتوانیم همکاری ها و ارتباطات خود را با هم افزایش دهیم.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: با کمک کش��ورهای شرقی 
مثل تای��وان می توانیم تحریم ه��ای اقتص��ادی را دور بزنیم و 
ارتباطات اقتصادی بین ایران و کشورهای شرقی افزایش می یابد.

خس��رو کس��ائیان در نشست 
بررس��ی فرصت ه��ای تجاری 
و س��رمایه گذاری در صنای��ع 
الکتریک��ی  و  الکترونیک��ی 
اصفه��ان و تای��وان پیرام��ون 
حضور گروه تجاری تایوانی در 
اصفهان اظهار کرد: این هیات 
به سرپرس��تی کیم جای برای 
بررسی فرصت های تجاری به 
ایران آمده و خوشحال هستیم 
و از این گونه فعالیت ها استقبال 
ک��رده و امی��دوارم بتوانی��م 
اطالعات مفیدی برای سرمایه 
گ��ذاری در اختی��ار آن ها قرار 
دهیم.وی با اش��اره به کش��ور 
تایوان بیان کرد: تایوان جزیره 
کوچک��ی ب��وده و ح��دود 2۳ 

میلیون نفر جمعیت دارد؛ در واقع تایوان همان سرزمین افسانه ای 
چین بوده که توانسته خودش را از سلطه کشور چین حفظ کند 
و به صورت سرمایه داری به فعالیت های اقتصادی بپردازد؛ البته 
کشور های غربی برای این مس��اله کمک های شایانی به تایوان 
کردند.رییس اتاق بازرگانی اصفهان درباره فعالیت های اقتصادی 
تایوان تصریح کرد: این کشور توانسته اقتصاد خود را به صورت 
غیر کمونیس��تی اداره کند و تا به ام��روز فعالیت های اقتصادی 
خوبی داشته و نقطه قوت اقتصاد تایوان در صنایع نساجی بوده 
که پس از غیر کمونیستی ش��دن اقتصاد چین رقابت اقتصادی 
شدیدی با این کشور داشته است.وی با تأکید بر استحکام روابط 
بین ایران و کشور های شرقی خاطرنشان کرد: ایران در گذشته 
روابط خوب اقتصادی و سیاس��ی با غرب داشت اما در سال های 
اخیر این روابط به سمت کشور های شرقی تغیر جهت داده و شرق 
در حال پیشرفت و توسعه است و ما می توانیم با استفاده از رابطه 
با آن تحریم های اقتصادی را دور بزنیم.کسائیان افزود: اجناس 
تایوان می تواند با اجناس اروپایی و غربی برابری کند و رابطه با 

آن ها می تواند برای ما مفید و با ارزش باشد.

ريیس شورای مشترک ايران و تايوان:

اصفهان پل ارتباط ایران با کشور تایوان می شود
ريیس کانون حمل و نقل کاالی استان 

 ثبت اطالعات غیرواقعی
 در بارنامه های حمل و نقل

رییس کانون حمل و نقل کاالی اس��تان اصفهان گفت: 
یکی از مشکالت اصلی در بخش حمل و نقل کاال مشاهده 

ثبت اطالعات غیر واقعی در بارنامه ها است.
رسول باقری در همایش یک روزه منطقه ای هماهنگی 
نرخ بار، اظهار داش��ت: طبق قوانین و آیین نامه حمل و 
نقل که موظف هستیم اطالعات واقعی را در بارنامه درج 
کنیم. وی ادامه داد: اظهار داشت: یکی از مشکالت اصلی 
در بخش حمل و نقل کاال مش��اهده ثبت اطالعات غیر 
واقعی در بارنامه است. رییس کانون حمل و نقل کاالی 
اس��تان اصفهان تصریح کرد: این اطالعات هم می تواند 
تخلف باشد و هم از لحاظ غیرواقعی بودن، می تواند یک 
فرار مالیاتی محسوب شود. وی با اشاره به این که مشکلی 
 که در حال حاض��ر با آن مواج��ه هس��تیم درنرخ های

 غیر واقعی اس��ت، گفت: این مورد س��بب ایجاد مشکل 
برای راننده می ش��ود و راننده در استانی که باید بارنامه 
دریافت کند به دلیل تفاوت در نرخ بارنامه ها به اس��تان 
 دیگری مراجعه م��ی کند. باقری خواس��تار هماهنگی، 
یکس��ان س��ازی و همکاری منطقه اي ش��د و گفت: در 
راستای این هماهنگی ها الزم اس��ت قوانین به گونه ای 
 نوش��ته ش��ود که در بخش حمل و نقل کاال یک وحدت

 رویه ای را به وجود آورد. وی با اش��اره به این که استان 
اصفهان مرکز ترانزیتی کشوراس��ت و با دارا بودن 4۶0 
ش��رکت حمل و نقل کاال، 1۵ انجمن، ۷ پایانه، ۸ مرکز 
معاینه فنی، ۳ ش��هرک حم��ل و نقل در ح��ال احداث 
توانس��ته رتبه اول را در بخش حمل و نقل کاال را کسب 

کند.
 در ادامه جلسه صفاتاج معاون حمل و نقل اداره کل پایانه 
های استان اصفهان گفت: یکی از زیرساخت های حمل 
و نقل جاده ای، جاده ها هس��تند که ارتق��ا و مرمت این 
زیرساخت از وظایف اصلي این اداره کل است. وی ادامه 
داد: مهمترین ابزار برای این موض��وع دارا بودن ناوگان 
حمل و نقل بار به بارنامه برای جلوگیری از عدم پرداخت 
عوارض جاده ای است. معاون حمل و نقل اداره کل پایانه 
های استان اصفهان با اش��اره به این که رانندگان بر این 
 باور هستند که با دریافت بارنامه متحمل پرداخت هزینه 
می ش��وند، تصریح کرد: باید رغبتی در رانندگان ایجاد 
کنیم تا این افراد به دنبال دریافت بارنامه بروند بنابراین 
برای تامی��ن آینده و بازنشس��تگی، رانن��دگان ملزم به 

دریافت بارنامه هستند.

 با کمک کشورهای 
شرقی مثل تايوان 

می توانیم تحريم های 
اقتصادی را دور 

بزنیم و ارتباطات 
اقتصادی بین ايران 
و کشورهای شرقی 

افزايش می يابد



یادداشت

س��ازمان فرهنگی تفریحی ش��هرداری اصفهان به ارائه 30 عنوان محصول صوتی و تصویری با موضوع 
کودک در جشنواره بازی و اسباب بازی اقدام نموده است.در غرفه انتشارات، تعداد ۴۵ محصول معرفی 
می گردد که تعداد 30 عنوان آن از محصوالت صوتی و تصویری مهارت های ارتباطی با کودک و افزایش 

ارتباط با کودک است. 
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ارایه 30عنوان محصول صوتی و تصویری با موضوع کودک 
هفتیادداشت

بهره برداری از ۱۰ باب کتابخانه 
روستایی اصفهان تا پایان سال

مدیرکل کتابخانه های عمومی اصفهان گفت: با هدف افزایش توجه 
روستائیان به فرهنگ مطالعه، تا پایان سال ۱0 باب کتابخانه روستایی 
با کمک دفتر امور روس��تایی استانداری در سراس��ر استان اصفهان 
راه اندازی می ش��ود.غالمرضا یاوری در مراس��م افتت��اح پنجاهمین 
کتابخانه روس��تایی اس��تان اصفهان اظهار ک��رد: کتابخانه عمومی 
حاج کرمعلی مهدیان مارانی پنجاهمین کتابخانه روس��تایی استان 
اس��ت که با زیربنای 200 متر مربع در مجموع��ه فرهنگی مذهبی 
بیت العباس)ع( روستای قصرچم شهرستان شهرضا به بهره برداری 

رسیده است.

فراخوان فیلم نامه کوتاه داستانی 
جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان 

دبیرخانه بیس��ت و هش��تمین جش��نواره فیلم کودکان و نوجوانان 
اصفهان کار خود را با اعالم فراخوان فیلم نامه کوتاه داستانی با موضوع 

کودک و نوجوان برای حمایت از تولید فیلم کوتاه آغاز کرد.
دبیرخانه بیست و هشتمین دوره جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان 
اصفهان با اعالم فراخوان فیلم نامه کوتاه داس��تانی با موضوع کودک 
و نوجوان به منظور حمایت از تولید فیلم کوتاه از تمامی عالقمندان 

برای شرکت در این دوره از جشنواره دعوت می کند.
بیست و هش��تمین دوره جش��نواره بین المللی فیلم های کودکان و 
نوجوانان که مهر ماه سال جاری در اصفهان برگزار می شود از اکنون 
جهت حمایت از فیلمسازان فیلم های کوتاه فراخوان خود را اعالم تا 
عالقمندان تا تاریخ ۱2 تیرماه فیلم نامه های خود را به آدرس اصفهان، 
میدان الله، تاالر هنر ارسال کنند و پس از بررسی شورای فیلم نامه 
دبیرخانه جشنواره اصفهان، تعداد ۵0 عنوان از فیلم نامه ها برگزیده 
و جهت تولید فیلم کوتاه داس��تانی انتخاب و مورد حمایت مالی قرار 
گیرند.متقاضیان برای کس��ب اطالعات بیش��تر و آگاهی از مقررات 
فراخوان می تواند از طریق سایت اینترنتی تاالر هنر اصفهان به آدرس 
تاالر هنر اصفهان و یا با شماره تماس 2-3۵66088۱)در ساعات۱0تا 

۱8(تماس حاصل کنند.

ایجاد نمایشگاه قرآنی در ایام ماه 
مبارک رمضان در چادگان

امام جمعه چادگان گفت: زمینه ایجاد نمایش��گاه قرآنی در ایام ماه 
مبارک رمضان با محوریت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
چ��ادگان فراهم می ش��ود.حجت االس��الم ابوالفضل س��لیمانی در 
نخستین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان چادگان در سال 
جاری اظهار کرد: اداره تبلیغات اس��المی شرایط حضور متخصصین 
و مفسرین قرآن را در ایام ماه مبارک رمضان در جلسه های تفسسیر 
شهرها و روستاهای پرجمعیت شهرس��تان تمهید کند.وی در ادامه 
افزود: آموزش و پرورش نیز موظف است ضمن مطالبه از حوزه علمیه 
به منظور حضور مفس��رین مجرب قرآنی در س��طح مدارس، زمینه 

گسترش هرچه بیشتر فعالیت های قرآنی را ایجاد کند.

دبیر اجریی اجالس و جش��نواره میراث معنوی 
20۱۴ اصفهان اظهارداشت: برگزاری این اجالس 
و جشنواره نیاز به بس��یج عمومی از سوی تمام 
نهادهای مرتبط دارد به طوری که می توان این 
اجالس را با هم افزایی و وحدت رویه در خور شان 

نظام جمهوری اسالمی ایران برگزار کرد.
مس��عود حس��ین میرزائی در حاش��یه نشست 
هماهنگی کمیته های س��تاد برگ��زاری میراث 
معن��وی با تاکی��د بر ای��ن مطلب گفت: س��تاد 
برگزاری اجالس و جش��نواره می��راث فرهنگی 
 20۱۴ متش��کل از ۱۱ کمیت��ه اس��ت ای��ن

 کمیت��ه ه��ا عبارتن��د از جش��نواره، اج��الس 
 بانوان، اجالس مجمع عموم��ی، روابط عمومی، 
ام��ور بین المل��ل، کمیت��ه علمی، تش��ریفات و 
بازدید ها، کمیته مالی، پش��تیبانی، حراس��ت و 
امنیت و کمیته مش��ارکت و حقوقی می باش��د. 
وی با اش��اره به این ک��ه دو ش��ورا برنامه ریزی 
و راهب��ردی عالوه ب��ر کمیته ها س��اختار کلی 
س��تاد برگ��زاری اجرای اج��الس و جش��نواره 
می��راث معن��وی 20۱۴ در اصفه��ان اس��ت 
 اذع��ان داش��ت: در ای��ن نشس��ت برهماهنگی 
کمیته ها تاکید شد چرا که برگزاری این اجالس 
به هم افزایی و وحدت رویه در خور ش��ان نظام 
جمهوری اسالمی ایران نیاز دارد تا بزرگترین و 
مهمترین رویداد بین الملل در ش��هر اصفهان به 
نحو شایسته برگزار شود. دبیر اجرایی اجالس و 
جشنواره میراث معنوی 20۱۴ اصفهان ادامه داد:  
برگزاری این اجالس و جش��نواره نیاز به بسیج 
عمومی از سوی تمام نهادهای مرتبط دارد. وی 
به برگزاری ۱0۴ جلسه برای هماهنگی نهادهای 
مرتبط ب��رون س��ازمانی و در س��طح وزراتخانه 
ها از س��وی س��تاد اجرایی اجالس و جش��نواره 
میراث معنوی 20۱۴ اصفهان اش��اره و تصریح 
کرد: وزارت ه��ای فرهنگ و ارش��اد، آموزش و 
پرورش،علوم، خارجه و ورزش جوانان ،سازمان 
صدا و سیما،س��ازمان فنی و حرف��ه ای ، کانون 
پ��رورش فکری ک��ودکان و نوجوانان، س��ازمان 
می��راث فرهنگ��ی، اداره اوقاف، دفت��ر تبلیغات 
اس��المی، حوزه علمی��ه و اس��تانداری از جمله 

نهادهای مرتبط در این ستاد می باشد. 

سینما و فوتبال همیش��ه رابطه نزدیکی باهم داشته است، فیلم های 
س��ینمایی و س��ریال های زیادی با موضوع فوتبال س��اخته شده، یا 
فوتبالیست هایی که همیش��ه به س��ینما ابراز عالقه کرده اند و پیگیر 
جشنواره ها بوده اند و یا کری خوانی هایی که همیشه بازیگران سینما بر 

سر طرفداری از یک تیم داشته اند.
گاهی ه��م این دو قش��ر س��رکی هم ب��ه کار ه��م کش��یده اند مثال 
فوتبالیست هایی که فعالیت بازیگری داشته اند و بازیگرانی که در قالب 
تیم های مختلف فوتبال بازی کرده اند.همزمان با برپایی مسابقات جام 
جهانی فوتبال به عنوان مهمترین رویداد این ورزش، به بررسی حضور 
فوتبالیست های ایرانی در سینما به عنوان بازیگر می پردازد.عزیز اصلی 
دروازه بان مشهور دهه ۴0 پرسپولیس و دارایی، اولین فوتبالیستی است 
که وارد دنیای هنر ش��د. او عالقه زیادی به بازیگری داشت و سال ۴۴ 
بود که با پیشنهاد ساموئل خاچیکیان در فیلم »بی عشق هرگز« بازی 
کرد.مرحوم خاچیکیان درباره انتخاب اصلی برای فیلمش گفته بود: »او 
چهره ای سینمایی داشت. من هم خیلی به فوتبال عالقه داشتم. زمانی 
که تیم رومانی به ایران آمد، تیم ایران در نیم��ه اول 3 یا ۴ گل خورد، 
دروازه بان ما بیاتی بود ولی نیمه دوم عزیز اصلی درون دروازه قرار گرفت. 
من به او پیغام دادم اگر گل نخورد از او در فیلم بعدی ام استفاده می کنم. 
او هم با ش��یرجه های معروفش کاری کرد که ای��ران در نیمه دوم گل 
نخورد و من هم به قولم وفا کردم و در فیلم »بی عشق هرگز« به او بازی 
دادم«.اصلی از سال ۴۴ تا ۵0 در هشت فیلم سینمایی بازی  کرد و به 

خاطر چهره اش معموالً در نقش های منفی ظاهر می شد.
مهراب شاهرخی، بازیکن س��ال های دور تیم ملی ایران و پرسپولیس 
دیگر فوتبالیستی است که وارد عرصه سینما شد. البته حضور شاهرخی 
برخالف اصلی روی پرده ها تنها به یک فیلم خالصه شد. شاهرخی که 
به خاطر شوت های س��رکش و نفوذهای بی امانش شناخته شده بود، 
شیفته سینما بود و سرانجام س��ال ۵۵ بود که به آرزویش رسید و در 
فیلم »علف های هرز« نقش آفرینی کرد. ای��ن اولین و آخرین حضور 
مدافع قدیمی پرسپولیس و تیم ملی در عرصه سینما بود.جواد زرینچه 
کاپیتان دهه 70 استقالل هم سال 78 بود که با بازی در فیلم »مثلث 
آبی« نامش در ردیف فوتبالیست هایی قرار گرفت که روی پرده سینما 
رفته اند. در این سال فیلم »مثلث آبی« با سرمایه گذاری علی فتح اهلل 
زاده، مدیر عامل وقت اس��تقالل جلوی دوربین رفت و زرینچه در این 
فیلم نقش خودش را بازی کرد.این فیلم ماجرای نوجوان عالقه مند به 
استقالل است که به او ممدآبی می گویند. محمد که همراه خانواده اش 
زندگی فقیرانه و نجیبی دارد در یک فروشگاه ورزشی با جواد زرینچه 
آش��نا می ش��ود و مدافع آبی ها که از فداکاری این نوجوان خوش��ش 
آمده سعی می کند به خانواده او نزدیک ش��ود و مشکالت آنها را حل 
کند.»فوتبالیست ها« به کارگردانی علی اکبر ثقفی، فیلمی بود که علی 
پروین و حمید استیلی در سال 79 در آن بازی کردند تا آنها هم حضور 
جلوی دوربین را تجربه کرده باشند. در این فیلم پروین نقش سرمربی 
تیم بچه های بی سرپرست و استیلی نقش یک مددکار و عضو افتخاری 

سازمان بهزیستی را بازی کردند.
احمدرضا عابدزاده از جمله فوتبالیس��ت هایی ب��ود که همواره 
مورد توجه کارگردان های س��ینما برای بازیگ��ری بود تا اینکه 
سرانجام سال 78 جلوی دوربین کاظم معصومی رفت و با بازی در 
فیلم »ازدواج غیابی« پا به عرصه بازیگری گذاشت. البته حضور 
دروازه بان سابق استقالل و پرسپولیس و تیم ملی تنها به همین 
یک فیلم خالصه شد و پس از آن دیگر عابدزاده دور سینما را خط 
کشید.ماجرای فیلم »ازدواج غیابی« یک داستان خیالی است 
که مبنای واقعی ندارد و زندگی شخصی و خصوصی عابدزاده را 
روایت می کند. البته بازی عابدزاده در این فیلم چندان هم برای 
سازندگان آن بی دردسر نبود و اواسط فیلمبرداری بود که عابدزاده 
به خاطر اختالف مالی اش با تهیه کننده از بازیگری در این فیلم 
انصراف داد و بقیه داستان بدون حضور عابدزاده فیلمبرداری شد.

حسین یار یار بازیکن تیم فوتبال بانک ملی و برق شیراز که این 
روزها مدیریت تیم فوتبال هنرمندان را عهده دار است در سال 7۵ 
با فیلم »چووش« به کارگردانی ساموئل خاچکیان وارد سینما 
ش��د و در ادامه در فیلم هایی چون »مردی در آینه«، »بلوف«، 
»دام« و »شب روباه« به ایفای نقش پرداخت.در سریال »به سوی 
افتخار« که با موضوع فوتبال در اوایل ده��ه هفتاد از تلویزیون 
پخش شد، هم چند فوتبالیس��ت قدیمی در آن به ایفای نقش 
پرداختند. مرحوم مجید سبزی و غالم فتح آبادی دو بازیکن سابق 
پرسپولیس بودند که سال های 7۴ و 7۵ جلوی دوربین سیروس 
مقدم رفتند .مجموعه های طنز تلویزیونی هم از حضور بازیکنان 
فوتبال بی نصیب نماند و علی انصاریان اولین فوتبالیستی بود که 
با بازی در این مجموعه ها توانایی هایش را در عرصه بازیگری به 
نمایش گذاشت. انصاریان در مجموعه 90 قسمتی »زیر آسمان 
شهر« که سری اول آن س��ال 78 از تلویزیون پخش شد، برای 

دقایقی به ایفای نقش پرداخت.

سینما و فوتبال  دبیر اجرایی اجالس و جشنواره میراث 
معنوی ۲۰۱۴ اصفهان:

برگزاری اجالس میراث معنوی 
بازیگران فوتبالیست چه کسانی بودند؟نیاز به بسیج عمومی دارد
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ابالغ رای 

23536 کالسه پرونده : 93/93 شماره دادنامه 93/3/25/190 مرجع رسیدگی : شعبه 
26 شورای حل اختالف اصفهان خواهان مصطفی ملکیان نشانی اصفهان خ کمال مقابل 
مطالبه  خواسته  المکان   مجهول  وردانی  عالمه  خوانده  البرز  بیمه  دفتر  سبز  فضای 
گردشکار : با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی بصدور رای می نماید 
: رای قاضی شورا در خصوص دادخواست مصطفی ملکیان به طرفیت عالمه وردانی 
بخواسته مطالبه مبلغ 15000000 ریال وجه دو فقره چک به شماره های 1- 8066344 
انضمام خسارات  به  بانک  بتاریخ 91/9/28 عهده پست   8066345  – بتاریخ 91/8/28 
دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات ابرازی 
دعوی واینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده 
و در قبال دعوی مستندات ابرازی خواهان  ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات 
ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده / خواندگان به خواهان را حکایت می کند علی 
هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198،519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی 
و مواد 315،310،309، 307 ،249 قانون تجارت حکم به محکومیت خواند / خواندگان  
به پرداخت مبلغ پانزده  میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 165000 ریال 
بعنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 91/8/28 و 91/9/28  
لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر 
و اعالم می گردد رای صادره غیابی  و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه خواهد بود و سپس مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمیوم 

حقوقی می باشد . قاضی شعبه 26 شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت
به  دادخواست  شرح  به   1331 شماره  شناسنامه  دارای  نائینی  طباطبایی  23556زهرا 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شعبه  این  از  1212/93ح/10  کالسۀ 
توضیح داده که شادروان میرزا کاظم خان طباطبائی نائینی  بشناسنامه 1014 در تاریخ 
89/6/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به شرح ذیل:1- زهرا طباطبایی نائینی ش ش 1331 فرزند 2 امیر حسین  طباطبایی 
4-پروانه  فرزند   80 ش  ش  نائینی  طباطبایی  عاطفه   -3 فرزند   1254 ش  ش  نائینی 

طباطبایی نائینی ش ش 44 فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف 5529 رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
23557خانم زهرا شیرانی دارای شناسنامه شماره 1270729853 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 1209/93ح /10 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
 93/2/13 تاریخ  در   38752 بشناسنامه  شیرانی    رضا  شادروان  که  داده  توضیح 
است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
به شرح ذیل:1- محمد شیرانی  ش ش 50740 فرزند 2- داود شیرانی  ش ش 1989 

فرزند3- سکینه شیرانی  ش ش 1416 فرزند4- زهرا شیرانی  ش ش 1270729853 
مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  همسر   9 اسفنجانی ش ش  سلیمی  اشرف  فرزند5- 
درخواست مزبور را در یک نوبت مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 

یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 5527 رئیس شعبه دهم شورای حل 

اختالف اصفهان

حصر وراثت
شناسنامه  دارای  دردشتی   محمد  وکالت  با  خرزوقی  امینیان  عباس  23558آقای 
درخواست  این شعبه  از   10/ 1208/93ح  کالسۀ  به  دادخواست  به شرح   166 شماره 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حمیده جعفری دینانی    

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین  بشناسنامه 497 در تاریخ 85/8/3 
الفوت آن مرحوم منحصر است به شرح ذیل:1- علی اکبر امینیان خرزوقی ش ش 1237 
فرزند 2- عباس امینیان خرزوقی ش ش 166 فرزند3-علی اصغر  امینیان خرزوقی ش 
ش 11 فرزند4- صدیقه امینیان خرزوقی ش ش 1137 فرزند5- محترم امینیان خرزوقی 
ش ش 152 فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف 5526 رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت

23559.آقای اسد اله دارابی   دارای شناسنامه شماره 4 به شرح دادخواست به کالسۀ 
1207/93ح /10 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان نرگس مرادی    بشناسنامه 461 در تاریخ 92/3/24 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به شرح ذیل:1- اسداله 
دارابی ش ش 4 فرزند  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف 5525 رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف 

حصر وراثت
23560.خانم سکینه تسلیمی رنانی  دارای شناسنامه شماره 254 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 1197/93ح /10 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
اقامتگاه  تاریخ 91/11/8  در  بشناسنامه 28  توکلی     اکبر  که شادروان  داده  توضیح 
شرح  به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی 
ذیل:1- عاطفه توکلی ش ش 1803 فرزند 2- شکوفه توکلی ش ش 1270422367 فرزند 
3- سکینه تسلیمی رنانی ش ش 254 همسر 4- سلطان مرتضی ئی ش ش 861 مادر   
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
الف 5522  آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م 

رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
به  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 21015  بگی   ایل  میترا  23561.خانم 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شعبه  این  از   10/  1190/93 کالسۀ 
توضیح داده که شادروان نسیمه خانم ثنائی    بشناسنامه 6630 در تاریخ 93/2/19 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  فرزند   21015 ش  ش  بگی  ایل  میترا  ذیل:1-  شرح 
درخواست مزبور را در یک نوبت مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 5521 رئیس شعبه دهم شورای حل 

اختالف اصفهان

حصر وراثت

23562.آقای اصغر جوانی جونی   دارای شناسنامه شماره 1484 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 1155/93 /10 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حسین جوانی جونی    بشناسنامه 558 در تاریخ 78/11/15 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
شرح ذیل:1- جمال جوانی ش ش 1437فرزند 2-اصغرجوانی جونی ش ش 1484فرزند 
اکبر جوانی جونی ش ش 1666فرزند 4-صغراجوانی جونی ش ش 61فرزند  3-علی 
5-زهرا جوانی جونی ش ش 1970فرزند 6-صدیقه بیگم جوانی جونی ش ش 15فرزند 
7-فاطمه هاشمی ده چی ش ش 18 همسر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 

مزبور را در یک نوبت مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
اختالف  حل  شورای  دهم  شعبه  رئیس   5520 الف  م  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال 

اصفهان

حصر وراثت

23563.آقای علی رضا طالبی خراجی  دارای شناسنامه شماره 253 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 1149/93ح /10 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان مسعود طالبی خراجی   بشناسنامه 1960336630 در تاریخ 
92/11/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به شرح ذیل:1- نازبیگم اسماعیل زاده سودجانی ش ش 2579 مادر 2- علیرضا 
طالبی خراجی ش ش 253 پدر   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف 5519 رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف 

حصر وراثت
به  دادخواست  به شرح   1390 شناسنامه شماره  دارای  برفی   اسماعیل  23564.آقای 
چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  این شعبه  از   10/ 1147/93ح  کالسۀ 
توضیح داده که شادروان ختن حسنی   بشناسنامه 410 در تاریخ 92/10/28 اقامتگاه 
شرح  به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی 
ذیل:1- اسماعیل برفی ش ش 1390 همسر 2- مهری برفی ش ش 195 فرزند 3- بهمن 
 10 ش  ش  برفی  فرزند5-مریم    97 ش  ش  برفی  فرزند4-زهرا   2594 ش  ش  برفی 
انجام  با  اینک  فرزند6-بهرام برفی ش ش 35 فرزند7-احمد برفی ش ش 34 فرزند   
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 5518 رئیس شعبه دهم 

شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت

به شرح   1324 شماره  شناسنامه  دارای  نیلی  آب  سلیمانی  الملوک   تاج  23565.خانم 
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شعبه  این  از   10/ 1144/93ح  کالسۀ  به  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین سلیمانی اب نیلی    بشناسنامه 5 در 
آن مرحوم  الفوت  گفته ورثه حین  بدرود زندگی  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 90/9/22 
منحصر است به شرح ذیل:1-شهرام سلیمانی آب نیلی ش ش 1013 فرزند 2- بهنام 
سلیمانی آب نیلی ش ش 383 فرزند 3- شادزی سلیمانی آب نیلی ش ش 3454 فرزند 
4-تاج الملوک سلیمانی آب نیلی ش ش 1324 فرزند 5-اقدس صداقت طالخونچه ش ش 
920 همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت مرتبه 

آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م 

الف 5517 رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
به  دادخواست  شرح  به   870 شماره  شناسنامه  دارای  درویشی   محمد  23566.آقای 
چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  این شعبه  از   10/ 1143/93ح  کالسۀ 

توضیح داده که شادروان علی درویشی    بشناسنامه 60 در تاریخ 93/2/3 اقامتگاه 
شرح  به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی 
ذیل:1-محمد درویشی ش ش 870 فرزند 2-خدیجه درویشی ش ش 6697 فرزند3-

نفیسه درویشی ش ش 3285 فرزند4-الهام درویشی ش ش 5514 فرزند5-زهرا امینی 
دالشانی ش ش 1087 همسر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 

نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف 5516 رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت

23567.آقای رضا عباسی ولدانی  دارای شناسنامه شماره 971 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 1142/93ح /10 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان غالمعباس عباسی ولدانی  بشناسنامه 189 در تاریخ 83/8/4 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
شرح ذیل:1-رضا عباسی ولدانی ش ش 971 فرزند 2-مرتضی عباسی ولدانی ش ش 972 
فرزند3-صدیقه عباسی ولدانی ش ش 1 فرزند4-محترم عباسی ولدانی ش ش 43 فرزند اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 5515 رئیس شعبه دهم شورای 

حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
23568.آقای علیرضا درویش حسین آبادی   دارای شناسنامه شماره 751 به شرح دادخواست 

به کالسۀ 1140/93ح /10 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 

داده که شادروان محمد درویش حسین آبادی   بشناسنامه 264 در تاریخ 93/1/22 اقامتگاه 

الفوت آن مرحوم منحصر است به شرح ذیل:1- دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
علیرضا درویش حسین آبادی ش ش 751 فرزند 2-احمد رضا  درویش حسین آبادی ش ش 

1098 فرزند3-محسن درویش حسین آبادی ش ش 234 فرزند4-خلیل درویش حسین آبادی 
ش ش 919 فرزند5-زهره درویش حسین آبادی ش ش 217 فرزند6-عزت درویش حسین 
آبادی ش ش 84 همسر   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م 

الف 5514 رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت

شرح  به   9007 شماره  شناسنامه  دارای  ذینفع     جزی  غیاث  صغری  فاطمه  23569.خانم 
نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  این شعبه  از   10/ 1128/93ح  به کالسۀ  دادخواست 
و چنین توضیح داده که شادروان محمد نوروزی اصفهانی    بشناسنامه 31506 در تاریخ 
92/9/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
شرح ذیل:1-احمد نوروزی اصفهانی ش ش 31506 فرزند 2-رضا نوروزی اصفهانی ش ش 
467 فرزند3-رحیم نوروزی اصفهانی ش ش 1291 فرزند4- محسن نوروزی اصفهانی ش 
ش 21375 فرزند5-زهرا نوروزی اصفهانی ش ش 620 فرزند6-صدیقه نوروزی اصفهانی 
ش ش 985 فرزند7-فاطمه سلطانی رنانی ش ش 318 همسر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  مرتبه  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 5513 رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت
به  به شرح دادخواست  23570.آقای سعید نجارزادگان    دارای شناسنامه شماره 78779 
کالسۀ 1099/93ح /10 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
اقامتگاه   92/9/4 تاریخ  در   39526 بشناسنامه  زادگان      نجار  حسن  شادروان  که  داده 
الفوت آن مرحوم منحصر است به شرح ذیل:1-  دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
فرزند3-الهه   11048 نجارزادگان ش ش  2-حمید  فرزند   78779 نجارزادگان ش ش  سعید 
انجام  با  اینک  همسر    545 ش  ش  اردلی  امید  فرزند4-حشمت   3087 ش  ش  نجارزادگان 
کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  مرتبه  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 5512 رئیس شعبه دهم 



اخبار کوتاهیادداشت

مسابقات بومی محلی اصفهان
مهدی اسدی رئیس هیات ورزش 
روستایی و بازیهای بومی و محلی 
استان اصفهان گفت:دومین دوره 
مسابقات بازیهای بومی و محلی 
جام رسانه اصفهان برای اصحاب 
رسانه اس��تان اصفهان، ۵ تیر در 
اردوگاه ش��هید بهش��تی برگزار 
می شود که این مس��ابقات در ۵ 
رشته لی لی،هفت سنگ،طناب 
کشی،دال پالن و دویدن با گونی 

در یک روز،در 2 بخش بانوان و آقایان می باشد. 
وی به مسابقات جام رمضان اشاره کرد و گفت:مسابقات فوتسال برای 
آقایان و مسابقات والیبال 4 نفره برای بانون را در کل استان اصفهان 
برای روستائیان در دستور کار داریم.وی به برگزاری سومین المپیاد 
ملی عش��ایر به میزبانی استان اصفهان اش��اره کرد و گفت:سومین 
المپیاد ورزش روس��تایی و بازیهای بومی محلی در ابتدای شهریور 
سالجاری در 12 رشته که 6 رشته آن برای آقایان و 6 رشته دیگرش 
برای بانوان بوده،برگزار می ش��ود. اس��دی تصریح کرد:تا کنون 28 
اس��تان به صورت ش��فاهی اعالم آمادگی کرده اند که ب��ه امید خدا 
میزبان 6۵0 تا 700 نفرورزش��کار خانم و آقا هس��تیم.رئیس هیات 
ورزش  روستایی و بازیهای بومی محلی استان اصفهان افزود:هیات 
ورزش روستایی و بازیهای بومی و محلی استان اصفهان، 20 درصد 
از جامعه روستایی و شهرس��تانی را در خود جای داده و افتخار دارد 
که در سال 1392،توانس��ته 32100 نفر بیمه شده داشته باشد،که 
هدف کلی ما از برگزاری تمامی این برنامه ها،ترویج فرهنگ بازیهای 
بومی و محلی است.وی بیان کرد:از عملکرد خود هنوز راضی نیستیم 
و زمانی رضایت پیدا می کنیم که بتوانیم در هر روستای اصفهان یک 
خانه ورزش داشته باشیم و میانگین بیمه ش��ده ها به ۵00 هزار نفر 

رسیده باشد.

اصفهان میزبان مسابقات والیبال 
منطقه 2 کشور 

رض��ا ایران��زاد رئی��س کمیت��ه 
مس��ابقات هیات والیبال استان 
اصفه��ان ب��ا بی��ان ای��ن خب��ر 
گفت:مسابقات مرحله مقدماتی 
والیبال منطقه 2 کشور با حضور 
 تیمه��ای اصفهان،خوزس��تان،

فارس،هرمزگان،کهکیلوی��ه و 
چهارمحال بختیاری به میزبانی 
هیات والیبال استان اصفهان در 

مردادماه برگزار می شود.
رضا ایرانزاد ادامه داد:این مس��ابقات از 17 مرداد م��اه در 4 منطقه 
 کش��ور برگزار می ش��ود و از هر منطقه 2 تیم به مرحل��ه بعد صعود 
می کنند،باید اضاف��ه کنم که س��ال قبل نیز اصفه��ان میزبان این 
مسابقات در منطقه دو کشور بود و استانهای ایالم،گلستان و مرکزی 

نیز میزبانی مسابقات مناطق 1،3 و 4 را برعهده دارند. 
 وی خاطر نش��ان کرد:مس��ابقات والیبال نوجوانان پسر کشور نیز از 
6 مردادماه نیز به میزبانی هیات والیبال برگزار خواهد شد که سالن 

17 شهریور اولویت اول ما برای برگزاری مسابقات خواهد بود.
ایرانزاد با اشاره به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان از برگزاری مسابقات 
جام موالی عرشیان ویژه این ماه عزیز خبر داد و افزود: هیات والیبال 
اس��تان اصفهان اعالم آمادگی کرده تا در ش��بهای ماه مهمانی خدا 
مسابقات والیبال برگزار کند که موافقت شده است،این مسابقات در 
دو بخش بانوان و آقایان و در ردههای س��نی آزاد برای بانوان و رده 

سنی نوجوانان برای آقایان در سالن ابرار انجام خواهد شد.

هیات پینگ پنگ کاشان در صدر
طبق اعالم هیأت تنیس روی میز 
استان اصفهان هیات تنیس روی 
میز شهرس��تان کاشان در مکان 
نخست هیأتهای استان اصفهان 
قرار گرفت. هیأت تنیس روی میز 
شهرستان کاشان بر اساس چهار 
محور توس��عه ورزش قهرمانی و 
حرفه ای،توسعه ورزش همگانی و 
و  پژوهش��ی  و  آموزش��ی 
استعدادیابی،توسعه رفتار سازمانی و مدیریتی،توسعه امور فرهنگی 
و روابط عمومی در صدر برترین شهرستانهای استان اصفهان در سال 

92 قرار گرفت.

 کریس وادل: ایران به دنبال کسب
 3 تساوی است 

بازیکن سابق انگلیس در جام های 
جهان��ی 1986 و 1990 معتق��د 
اس��ت بازیکنان ایرانی ب��ه دنبال 
کس��ب 3 امتیاز از 3 بازی خود در 

جام جهانی هستند. 
کریس وادل بازیکن سابق تیم ملی 
انگلیس که یکی از کارشناس��ان 
بی بی س��ی در جام بیستم است، 
پس از پایان مسابقه گفت: ایران در 
این مسابقات چیزی برای از دست 
دادن نداشت و به همین دلیل فشار کمتری نسبت به نیجریه حس 
می کرد. آنها به دنبال این بودند که ی��ک گل بزنند و از تک موقعیت 
خودشان پیروزی بسازند و این بازی را به سود خود به پایان برسانند. 
بازیکن سابق انگلیس در جام جهانی 1986 و 1990 در ادامه گفت: 
ایران کمی با استرس بازی کرد و در عین حال انرژی و انگیزه زیادی 
داشت و همین باعث شد آنها تا دقیقه 90 انگیزه خودشان را از دست 
ندهند. وادل در ادامه گفت: چیزی که از بازی ایران دوس��ت داشتم 
این است که آنها بسیار جنگنده و پرتالش بودند و تالش زیادی برای 
کس��ب نتیجه کردند. کی روش باید در تمرینات با این تیم کار کند. 
ایران کارهای زیادی برای پیشرفت دارد. با این وجود بازیکنان ایران 
صادق هس��تند و در زمین همه کارهایش��ان را انجام دادند. کریس 
وادل در ادامه گفت: به نظر من مهاجمان بوسنی از مهاجمان نیجریه 
خطرناک تر هس��تند و من فکر می کنم ایران برابر بوسنی دروازه اش 

باز شود و شکست بخورد.

کی روش: حاال نوبت آرژانتین است

 در بازی خیلی دویدم 
و خسته ام! 

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران می گوید که از نتیجه دیدار 
با نیجریه راضی اس��ت و خوشحال اس��ت تیم ملی ایران 

همچنان در جام جهانی حضور دارد. 
کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از 
تساوی تیمش برابر نیجریه گفت: خیلی از نتیجه به دست 
آمده خوشحال هستم. الزم است کمی واقع گرایانه به این 
مساله نگاه کنیم. بازی بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم 
و خیلی خوب کار کردیم. برای توپ و فضا برنامه داشتیم 
و به خوبی جنگیدیم. تنها یک چیز در ذهن ما بود و به آن 
رس��یدیم. او افزود: به خاطر این عملکرد و این بازی باید 
بازیکنانم را تحسین کنم. آنها شایسته این هستند. چراکه 
زحمت زیادی کشیدند. وی در پاسخ به این سوال که آیا 
ماموریتی که در ذهن داشتید، دست پیدا کردید، گفت: نه، 
هدف ما مساوی نبود. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ضمن 
ابراز امیدواری از ادامه رقابت ها عنوان کرد: خوشحالیم که 
تیم را در جام جهانی نگه داش��تیم. ح��اال نوبت آرژانتین 
است و همانطور که گفتم خوشبختانه تیم در جام حضور 
دارد و می توانیم به برنامه هایم��ان ادامه دهیم. کی روش 
در نشست خبری گفت: من خیلی خسته ام. در بازی هم 
خیلی دویدم! همان طور که گفتم می دانس��تم که بازی 
سختی پیش رو داریم. اما من گفتم که می خواهیم شروع 
خوبی داشته باشیم. تیم ما با تمرکز و روحیه خوبی بازی 
کرد. توانستیم نیجریه را مهار کنیم. وی ادامه داد: بازیکنان 
نیجریه با خودشان فکر می کردند که راه حل چیست و آن 
موقع زمانی بود که باید حمله می کردیم. آنها به خودشان 
می گفتند که بازی سختی است. مهم ترین مساله این بود 
که ایران دفاع خوبی ک��رد و بازی منطق��ی ارائه داد. من 
می خواهم بازیکنان خودم را تحسین کنم. آنها در ذهنشان 
این بود که به گل برسیم. هیچ یک از دو تیم شایسته برد 
نبودند. این امتیازعادالنه بود. خبرنگاری گفت: شما گفته 
بودید برای مردم ایران سورپرایز دارید و مردم با توجه به 
این حرف توقع بیشتری داشتند،  که کی روش پاسخ داد: 
بازی سختی برای هر دو تیم بود. دوباره می گویم که ما برای 
انجام یک بازی عالی نیست که می خواهیم شادی کنیم. ما 
فقط به کار خودمان می خواهیم جشن بگیریم. آنچه مهم 
است این است که بتوانیم عالوه بر گل نخوردن به گل هم 

دست پیدا کنیم.

زاویه

6
روحانی درحال تماشای بازی ایران-نیجریه 

دکتر حسن روحانی دیدار ایران و نیجریه را در منزل خود تماشا کرد. 
پس از بازی ایران و نیجریه عکسی از حس��ن روحانی در حال تماشای این بازی در توئیتر 

منتشر شد که مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. 

رس��انه های خارجی دیدار تیم مل��ی فوتبال ای��ران و نیجریه در 
نخس��تین بازی خود در مرحله گروهی جام جهانی 2014 برزیل 
بازتاب داده و اع��الم کردند که دو تیم در یک نزدیک به تس��اوی 
بدون گل دست یافتند. شبکه های تلویزیونی بیگانه فارسی زبان 
نیز ، بازی ایران و نیجریه را لحظه به لحظه رصد کرده و به تحلیل 
نقاط قوت و ضعف این رقابت پرداختند. پای��گاه اینترنتی صدای 
 آلمان)دویچه وله( از ای��ن دیدار به عنوان نب��رد یوزهای ایرانی و

 عقاب های نیجریه یاد کرد و نوشت: ملی پوشان ایران یک امتیاز از 
نیجریه گرفتند. دویچه وله افزود: دیدار میان دو تیم در مقایسه با 
پیکارهای پیشین، ضعیف ترین بازی مسابقات جام جهانی فوتبال 
تا این لحظه بود. بی بی سی در گزارش خود اورده است: تیم ملی 
فوتبال ایران در نخستین بازی خود در مرحله گروهی جام جهانی 
2014 برزیل، با به کار گرفتن یک روش دفاعی، در مقابل تیم ملی 
نیجریه، بدون گل مساوی کرد و یک امتیاز به دست آورد.این شبکه 
تلویزیونی افزود: ایران بازی را دفاعی آغاز کرد و با انسجام کامل در 
سراسر نیمه اول به تیم نیجریه اجازه نداد شیوه تهاجمی مورد نظر 
خود را اجرا کند.بازیکنان ایران در سی دقیقه ابتدای بازی با تکل 
های عالی و دوندگی بس��یار خوب جلوی حمالت نیجریه را س��د 
کردند. تیم نیجریه در دقیقه 28 مجبور شد اوبوابونا، مدافع مصدوم 
شده خود را تعویض کند.تیم ایران در ابتدا شتابزده بوده و بازکنان 
توپ ها بدست امده را به راحتی از دس��ت می دادند اما با گذشت 

حدود نیم ساعت از بازی، بازیکنان به تدریج آرامش بیشتری پیدا 
کردند و از شتاب زدگی آنها در هنگام تصاحب توپ کاسته شد.ایران 
در دقیقه 34 می توانس��ت دروازه نیجریه را باز کند.اشکان دژاگه 
یک ضربه کرنر را از جناح راست روی دروازه نیجریه فرستاد و رضا 
قوچان نژاد با یک ضربه سر خوب توپ را راهی دروازه کرد، اما دروازه 
بان نیجریه توپ را دفع کرد.نیجریه در ابتدای نیمه دوم تالش کرد 
دفاع ایران را باز کند، اما نتیجه تالش این تیم بیش��تر حمالت بی 
هدف و ضربات از راه دور عجوالنه و بی دقت بود.جدی ترین موقعیت 
های نیجریه روی دو حمله پیاپی در دقیقه 90 به دست آمد که هر 
دو با واکنش خوب پوالدی دفع ش��د.ایران و نیجریه هر کدام یک 
امتیاز از این بازی به دست آوردند و این نتیجه می تواند در نهایت 
به نفع تیم بوسنی و هرزگوین تمام ش��ود و به این تیم کمک کند 
که به عنوان تیم دوم گروه بعد از آرژانتین به دور بعد برود.کارلوس 
کی روش، مربی ایران در پایان بازی به بازیکنان خود تبریک گفت 
و اظهار امیدواری ک��رد که ایران بتواند در دو مس��ابقه باقی مانده 
امتیازهای بیشتری به دست آورد.این نخستین باری بود که ایران 
در جام جهانی یک بازی را بدون گل خورده به پایان برد و برای اولین 

بار در بازی نخست خود در جام جهانی به یک امتیاز دست یافت.
شبکه تلویزیونی الدوری والکاس قطر گزارش داد: درنخستین دیدار 
مساوی بدون گل جام بیستم ،دو تیم ایران و نیجریه درضعیف ترین 
بازی این رقابتها ، نتوانستند گلی از خط دروازه های یکدیگر عبور 

دهند.این شبکه افزود: این تساوی به درد هیچ کدام از دو تیم که 
با دو تیم قدرتمند دیگر گروه F یعنی بوسنی و آرژانتین باید بازی 

کنند ، نمی خورد. 
دبی اسپورت نیز با پخش تصاویر کوتاهی از این دیدار گزارش داد 
که تیم ملی فوتبال نیجریه که در اغلب لحظات این دیدار صاحب 
توپ و میدان بود نتوانست در الیه های مستحکم دفاع ایران رخنه 
کند و حتی برای یک بار هم توپ را وارد دروازه تیم ملی ایران نکرد. 
ش��بکه ورزش تلویزیون کویت نیز گ��زارش داد: تیم ملی فوتبال 
ایران نخستین تیم آسیایی است که توانسته تاکنون امتیاز بگیرد 
و با مهار بازی سراسر هجومی بازیکنان تنومند و سرعتی نیجریه 
به این مهم دست یابد.تارنمای کوره برخالف دیگر رسانه ها ،بازی 
تیم ملی فوتبال جمهوری اسالمی را حساب شده دانست و نوشت: 
تیم نیجریه که یکی از تیمهای قدرتمند آفریقاست ،اسیر تاکتیک 
دفاعی کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران شد.به نوشته این سایت عرب 
زبان ، بازی خط میانی ایران بیش از دیگر خطوط این تیم به چشم 
آمد و حضور بازیکنان جنگنده ای همانند نکونام وتیموریان موجب 
شد تا حمالت مهاجمان تیم نیجریه در مقابل مدافعان ایرانی بی اثر 
بماند. سایت یالکوره مصر نیز در مطلبی با عنوان افول نمایندگان 
آفریقا درجام جهانی برزیل نوش��ته است : شکست کامرون ، غنا و 
توقف نیجریه زنگ خطری برای نمایندگان قاره سیاه در بزرگترین 

همایش فوتبال دنیاست .

تارنمای کوره: تیم قدرتمند آفریقا،اسیر تاکتیک دفاعی ایران شد

نبرد یوزها و عقاب ها از نگاه رسانه های خارجی
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ایرانی ها می دانستند 
چطور امتیاز بگیرند

بسته بندی» جام« 
توسط طراح فرانسوی

استفان کشی در کنفرانس مطبوعاتی بعد از بازی با ایران با انتقادهای تند 
خبرنگاران کشورش روبرو شد و آنها مساوی با ایران را به معنی حذف تیم 

شان از گروه می دانستند.
سرمربی نیجریه درباره بازی با ایران و امتیازی که از دست داد ، می گوید:» 
ما باید در 2۵ دقیقه اول گل می زدیم اما آنها با س��بکی بازی می کردند 
که برایش برنامه داشتند. تقریبا در 2۵ دقیقه اول بازی ایرانی ها تصمیم 

داشتند فوتبال ما را بکشند.
 آنها خیلی خشن بودند و توپ های ما هم گل نشد. اتفاقات طوری پیش 
رفت که شانس برنده شدن از دست رفت. به هر حال این فوتبال است مگر 

اسپانیا یا پرتغال که بهتر از ما هستند نباختند ؟ 
ای��ران دفاعی بازی م��ی کرد چ��ون یک امتی��از بازی را می خواس��ت. 
 س��بکی که من نمی پس��ندم اما باید به آنها برای ش��یوه فوتبال ش��ان

 احترام گذاشت. 

به دلیل ورزش��ی بودن رویداد ج��ام جهانی، دلیلی ندارد پ��ای طراحان و 
برندهای درجه یک به جام باز نش��ود، به همین دلیل یک طراح فرانسوی 

صندوقچه جام قهرمانی جام جهانی را آماده کرده است.
لوییز ویتون طراح مش��هور فرانس��وی طراحی صندوقچه حمل کاپ جام 
جهانی را برعهده گرفته است. این کاپ که باید در آخرین روز جام جهانی 

2014 به برنده آن اهدا شود، در یک بسته بندی جدید رونمایی شد.
این صندوقچه از باال باز می شود و دو دستکش سفید در داخل آن جا سازی 
ش��ده که اهدا کننده جام باید آن را به دست کند، جام را به دست بگیرد تا 
به کاپیتان تیم برنده اه��دا کند. این جام روز 13 ج��والی )22 تیرماه( در 
استادیوم ماراکانا در ریودوژانیرو به تیم برنده اهدا می شود و جام باید در این 

صندوقچه به ورزشگاه منتقل شود.
 پوش��ش این صندوقچ��ه از چ��رم قه��وه ای طراح��ی ش��ده و داخل آن

 سیاه است.

سایت AFC: اولین امتیاز آسیا در جیب ایران 
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا با تمجید از تیم ملی ایران 
اعالم کرد: شاگردان کی روش توانستند برابر نیجریه بازی 
خوبی به نمایش بگذارند و اولین امتیاز آسیایی ها را در جام 

بیستم به دست آورند. 

می خواهیم مقابل آرژانتین هم نتیجه بگیریم 

مهرداد پوالدی بعد از مسابقه ایران و نیجریه گفت: »ما بازی خوبی 
انجام دادیم و نتیجه خوبی هم گرفتیم. با اینک��ه آرژانتین یکی از 
بهترین تیم های دنیاس��ت، ایران می خواهد مقابل این تیم نتیجه 

بگیرد.«

بازار سیاه برای بلیت بازی ایران و آرژانتین 

در کوریتیبا  بلیت های بازی ایران و آرژانتین را به چند برابر قیمت می فروشند.
این طور که ایرانیان حاضر در کوریتیبا می گفتند، حتی بلیت های قسمت های 

درجه سه آن مسابقه هم چند برابر قیمت، خرید و فروش می شود.

لیگ جهانی والیبال؛

ایتالیا را دست کم نگیریم
تیم ملی والیبال ایران در هفته پنجم لیگ جهانی میزبان ملی 
پوشان ایتالیا است، تیمی که چهار بازیکن شاخص خود را در 
سفر به تهران همراه ندارد، اما الجوردی پوشان ایتالیا را نباید 
دست کم گرفت.تیم ملی والیبال ایتالیا بامداد دیروز سه شنبه 
از طریق ف��رودگاه امام خمینی )ره( وارد تهران ش��د تا خود را 
برای رویارویی با ملی پوشان ایران آماده کند.فدراسیون والیبال 
ایتالیا اسامی 12 بازیکن این کشور را برای برگزاری دو مسابقه 
مقابل تیم ملی والیبال ایران اعالم کرد که الجوردی پوش��ان 
چند بازیکن ش��اخص خود از جمله ایوان زایتس��ف، سیمون 
پارودی، س��الواتور روس��ینی، امانوئل بیرالی )کاپیتان اول( و 
دیوید سایتا را همراه خود نخواهد داشت. مائورو بروتو سرمربی 
تیم ملی والیبال ایتالیا برای دو مس��ابقه با ای��ران فیلیپو النزا، 
گابریله ماروتی، توماس برتا، میشله بارانوویچ، متئو پیانو، جیلیو 
سابی، آندره کوالچی، آنتونیو کوارتا، لوئیجی رانداتزو، سیمونه 
آنزانی، آندره جیوانی و لوکا وتوری را در نظر گرفته اس��ت.تیم 
ملی والیبال ایتالیا که در شش مس��ابقه نخست خود در لیگ 
جهانی به شش پیروزی متوالی دس��ت یافت، در هفته چهارم 
لیگ جهانی در دو مسابقه خود مقابل لهستان شکست خورد و 
هیچ امتیاز کسب نکرد و با همان ترکیب به تهران آمد.در گروه 
یک لیگ جهانی والیبال، ایتالیا به رغم دو شکست برابر لهستان 
در هفته چهارم، همچنان با 19 امتیاز در صدر جدول قرار دارد 
و تیم ملی والیبال لهستان نیز با هشت امتیاز جایگاه دوم را در 
اختیار دارد.در این گروه تیم های ملی والیبال برزیل و ایران نیز 
به ترتیب با 8 و 7 امیتاز رتبه های س��وم و چهارم را در اختیار 
دارند. البته تیم ملی والیبال ایران دو بازی کمتر از ایتالیا و برزیل 
دارد.تیم ملی والیبال ایتالیا که در ش��ش بازی نخست خود در 
لیگ امسال با اقتدار ظاهر شد، نگرانی از بابت صعود به مرحله 

نهایی ندارد زیرا عنوان میزبانی مرحله نهایی لیگ جهانی سال 
2014 را به دست آورده اس��ت.به نظر می رسد به همین دلیل 
فدراس��یون والیبال ایتالیا تصمیم گرفته اس��ت که بازیکنان 
شاخص این تیم استراحت کنند و س��ایر بازیکنان برای ادامه 
مسابقات تالش کنند. اما ایتالیا بعد از برزیل پرافتخارترین تیم 
لیگ جهانی والیبال اس��ت و حتی تیم دوم این کشور ضعیف 
محسوب نمی شود.تیم ایتالیا با 8 مدال طال، 3 نقره و 3 برنز در 

رده دوم پر افتخارترین تیم های لیگ جهانی والیبال 
قرار دارد و یکی از مدعیان کسب عنوان قهرمانی در 

این دوره از رقابت ها نیز محسوب می شود.
امیر خوش خبر با تاکید بر اینکه ایتالیا، 

در ورزش والیبال س��ابقه و 
یخچ��ه  ر تا

کهن��ی دارد، افزود: ایتالیا، ایتالیا اس��ت و حت��ی تیم دوم این 
کش��ور نیز حرف های زیادی برای گفتن دارد.سرپرس��ت تیم 

ایران نیز در برابر هزاران ملی والیبال اف��زود: بازیکنان 
میدان می روند که تماش��اگر عالقمند به 

دارد و باید به آنان استرس خاص خود را 
کمک 

کنیم 
ت��ا 

بازی خود را به نمایش بگذارند.از سوی دیگر اسلوبودان کواچ 
س��رمربی تیم ملی والیبال ایران که خود پرورش یافته باشگاه 
های ایتالیا است و در سری آ این کشور سرمربی است، با توانایی 
الجوردی پوشان به خوبی آشنا اس��ت و به همین دلیل بعد از 
شکست سه بر دو ایران برابر برزیل، 36 ساعت به آنان استراحت 
کامل داد تا تیم ایران با ریکاوری به روزهای اوج خود بازگردد و 

امتیازهای حساس بازی با ایتالیا را به دست آورد.
س��ه تیم لهس��تان، برزیل و ایران برای صعود به مرحله نهایی 
نا امید نیس��تند زیرا ایران و لهس��تان هنوز 6 بازی دیگر دارند 
و برزیل در چهار ب��ازی خود امید به صع��ود دارد. در حالی که 
اختالف امتیازهای آنان بس��یار ناچیز اس��ت.به گزارش روابط 
عمومی فدراس��یون والیبال، تی��م های ملی والیب��ال ایران و 
ایتالیا روزهای جمعه و یکشنبه 30 خردادماه و یکم تیرماه در 
چارچوب هفته پنجم لیگ جهانی والیبال در سالن 
12 هزار نفری آزادی به مصاف یکدیگر 

می روند.
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 راه اندازی نخستین کتابخانه  
تخصصی در چهارمحال و بختیاری 
سرپرس��ت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
چهارمح��ال و بختیاری از تصوی��ب و راه اندازی نخس��تین کتابخانه  
تخصصی در این استان خبر داد.مهرداد رئیسی با اشاره به برنامه های 
فرهنگی این اداره کل در س��ال جاری اظهار کرد: برنامه های فرهنگی 
این اداره کل بر اساس اولویت بندی در سال 93 به تصویب رسیده است.

وی افزود: تدوین و چاپ کتاب سیمای استان چهارمحال و بختیاری، 
بروزرسانی و چاپ نقشه گردشگری، بروشور معرفی این استان، تهیه  
لوح فشرده و فیلم های مستند به منظور معرفی جاذبه های گردشگری 
این استان به صورت دو زبانه فارس��ی و التین از مهم ترین برنامه های 

فرهنگی این اداره کل در سال جاری است.

ثبت نام برنامه های اوقات فراغت 
کانون های فرهنگی مساجد 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری از آغاز ثبت نام 
برنامه های اوقات فراغت کانون های فرهنگی مسجد از یکم تیر ماه سال 
جاری در این اس��تان خبر داد.جواد کارگران اظهار کرد: رعایت تنوع 
روحی نوجوانان و جوان��ان در طرح و اجرای برنام��ه ای اوقات فراغت 
عوامل موفقیت آمیز برنامه اس��ت زیرا جوانان تنوع طلب هستند.وی 
افزود: برنامه های اوقات رس��می زندگی اغلب یکنواخ��ت و تکراری 
می شود و این همان نکته ای است که به شدت باید از برنامه تای اوقات 
فراغت دور بماند و برنامه اوقات فراغت باید از جاذبه باالیی برخوردار 

باشد.

2 طرح کشاورزی در بلداجی به 
بهره برداری رسید

با حضور استاندار چهارمحال و بختیاری و مسئوالن جهادکشاورزی این 
استان 2 طرح کشاورزی در بلداجی به بهره برداری رسید.

رس��تم غیبی در آیین بهره برداری از 2 طرح کش��اورزی در بلداجی 
اظهار داشت: همزمان با هفته جهاد کش��اورزی در مجموع 36 طرح 
بهره برداری شد.وی افزود: در این میان 8 طرح در بخش آب و خاک، 
7 طرح در بخش بهبود تولیدات دام��ی و 11طرح در بخش تولیدات 
گیاهی است.غیبی با بیان این که 4 طرح نیز در بخش صنایع تبدیلی 
تکمیلی کشاورزی به بهره برداری رسیده است گفت: در بخش شیالت 

و امور آبزیان نیز 5 طرح به بهره برداری رسید.

مراسم ویژه شهدای هفتم تیر 
برگزار می شود

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری گفت: 
مراسم ویژه شهدای هفتم تیر در این استان برگزار می شود.

علی گرجی در نشست هماهنگی برنامه های بزرگداشت شهدای هفتم 
تیر در شهرکرد اظهار کرد: برنامه ریزی های الزم برای بزرگداشت سی  
و سومین سالگرد شهدای هفتم تیر در این استان صورت گرفته است. 
وی افزود: ویژه برنامه شهدای هفتم تیر روز سوم خرداد از ساعت 11 

تا 13 برگزار می شود.

رییس انجمن حمایت از بیماران " ام اس" چهارمحال و بختیاری از برپایی بازارچه 
خبر داد.معصومه معمار زاده اظهار داشت: این بازارچه در راستای کمک به بیماران 

ام اس استان در دبیرستان فجر اسالم شهرکرد راه اندازی شده است.
7

نصب آب گرمکن های خورشیدی 
در جنگل های استان

رییس اداره حفاظت منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری 
گفت: ب��ا نصب هر دس��تگاه آب گرمکن خورش��یدی در 
مناطق جنگل نش��ین چهارمحال و بختیاری هر ساله از 

قطع 9 درخت بلوط جلوگیری می شود.
مهدی اکبری با اش��اره به اهمیت تغیی��ر الگوی مصرف 
سوخت  و جایگزینی سوخت های فسیلی به جای هیزم 
در مناطق جنگل نش��ین چهارمح��ال و بختیاری، اظهار 
کرد: در این راستا با ایجاد ش��عبه های نفت، جایگاه های 
توزیع س��یلندر گاز و توزیع آبگرمکن های خورش��یدی 
در ای��ن مناطق تا حدودی س��عی در ترغیب و تش��ویق 
جنگل نشینان به استفاده از سوخت فسیلی و انرژی های 

نو به جای سوخت هیزم، شده است.
وی افزود: اجرای پ��روژه تغییر الگوی مصرف س��وخت 
در مناطق جنگل نشین این اس��تان در جهت رفع 100 
درصدی نیاز جنگل نشینان به سوخت جایگزین نیست 
بلکه راهکاری در جهت تش��ویق این مردم به استفاده از 
انرژهای نو به جای قطع درخت و تهیه هیزم برای سوخت 
اس��ت.رییس اداره حفاظت منابع طبیعی چهارمحال و 
بختیاری خاطرنش��ان کرد: به منظور اجرای پروژه تغییر 
الگوی مصرف سوخت در سال 91 جایگاه های شعبه نفت، 
جایگاه های توزیع سیلندر گاز و نانوایی عمومی گازی در 
روستاهای جنگل نشین شهرس��تان های اردل و لردگان 
احداث و نیز 10 دستگاه آبگرمکن  خورشیدی در منطقه 

ساطع لردگان توزیع شد.
اکبری خاطرنش��ان کرد: به منظور اجرای پ��روژه تغییر 
الگوی مصرف س��وخت در استان س��ال گذشته نیز یک 
جایگاه توزیع سیلندر گاز در منطقه ساطع لردگان، یک 
نانوایی گازی عمومی در روستای دورک کیار، 4 جایگاه 
توزیع سیلندر گاز در روس��تاهای گورن دودرا و سپیدار 
لردگان و روس��تاهای دورک و طارم بازف��ت احداث و 5 
دس��تگاه آبگرمکن خورشیدی در روس��تاهای لیرابی و 

لهدراز لردگان توزیع شد.
وی با بی��ان اینکه طبق محاس��بات ص��ورت گرفته هر 
خانوار در مناطق جنگل نش��ین این استان در طول سال 
برای تولید هی��زم به منظور گ��رم کردن آب م��ورد نیاز 
شست وش��و و اس��تحمام تقریب��اً 9 اصله درخ��ت بلوط 
با قطر براب��ر س��ینه 20 س��انتی متر را از بی��ن می برد، 
اف��زود: هر خان��وار ماهان��ه 200 کیلوگرم چ��وب بلوط 
الزم دارد و با نصب هر دس��تگاه آب گرمکن خورشیدی 
 ر ای��ن مناط��ق ه��ر س��اله از قط��ع 9 درخ��ت بل��وط

 جلوگیری می شود.

به گزارش مهر، استان چهار محال و بختیاری دارای منابع غنی 
آبهای سطحی)در حدود10 درصد آب کشور( است، بیش از 95 
درصد آب شهری و روستایی در استان چهارمحال و بختیاری از 
منابع آب زیر زمینی تامین می شود.استان چهارمحال و بختیاری 
به واس��طه بارش های قابل توجه از اس��تان های آبخیز کشور 
 به ش��مار می رود که هم اکنون آب ش��رب و صنعت بسیاری از

 استان های کشور از جمله اصفهان، خوزستان و یزد را تامین می 
کند. بسیاری از آب این استان به صورت جاری از طریق رودخانه 
ها از استان خارج می ش��ود و در استان های همسایه صرف آب 

شرب و کشاورزی می شود.
 هم اکنون در حدود 400 قنات اس��تان چهارمحال و بختیاری 
خشک شده است و بیش از 600 چشمه آب در این استان خشک 
شده است.سطح وسیعی از باغات استان چهارمحال و بختیاری 
نیز به علت کمبود آب بازده تولیدی خود را از دست داده اند و در 
آستانه خشک شدن قرار دارند. بسیاری از باغات شهر فرخ شهر در 
منطقه کرسنگ و جاده کیار به علت کمبود آب در حال خشک 
شدن هستند و با نگاهی به درختان و مشاهده شاخه های خشک 
 ش��ده در پی بی آبی متوجه بحران کمب��ود آب در این منطقه 
می شویم. در منطقه س��فید دشت و ش��هر فرادنبه که یکی از 
مهمترین مراکز تولید س��یب زمینی کشور محسوب می شوند 
وضع کم آبی نیز به همین شکل است.بسیاری از مزارع کشاورزی 

این منطقه دیگر کشت نمی شوند و هم اکنون محلی برای رویش 
گیاهان و گلهای وحشی شده است.اگرچه استان چهارمحال و 
بختیاری به استانی پر آب در سطح کشور معروف شده است اما 
در حال حاضر این استان به واسطه خشکسالی و بارش های کم با 
وضعیت بحرانی در خصوص تامین آب مواجه شده است.کمبود 
آب و خارج ش��دن زمین های کش��اورزی از زیر کشت موجب 
بیکاری بسیاری از کشاورزان این استان شده است و آنها را خانه 
نشین کرده است.یکی از کش��اورزان فرخ شهر عنوان کرد: هم 

اکنون وضعیت آب برای کشاورزی نگران کننده ای شده است.
 وی بیان داش��ت: هم اکن��ون کش��اورزان و باغ��داران منطقه

 فرخ شهر با مشکالت بسیاری در خصوص تامین آب برای کشت 
مواجه شده اند و بسیاری از مزارع وسیع این منطقه دیگر کشت 
نمی شوند و راکد شده اند.این کشاورز فرخ شهری عنوان کرد: 
به عنوان مثال زمین های کشاورزی منطقه کرسنگ فرخ شهر 
به خاطر کم آب شدن قنات این منطقه دیگر کشت نمی شوند و 
سطح وسیعی از این منطقه در حال حاضر به محلی برای رویش 

گیاهان بی استفاده شده است.
وی بیان کرد: آب قنات این منطقه حتی برای باغات این منطقه 
نیز جوابگو نیس��ت و درختان باغات میوه منطقه کرسنگ فرخ 
ش��هر یکی پس از دیگری در حال خشک ش��دن هستند و اگر 
وضع به همین گونه باش��د در آینده نزدیک باغات این منطقه 

کامال خشک می شوند.
وی بیان کرد: ضرورت دارد مسووالن جهاد کشاورزی و مسووالن 
مربوطه برای تامین آب این منطقه اقدامات قابل توجه ای کنند.

یکی از فارغ التحصیالن کش��اورزی نیز در این خصوص گفت: 
هم اکنون فارغ التحصیالن رش��ته های کش��اورزی نیز در پی 
کم آبی و خشکسالی دچار مشکل شده اند و  هم اکنون بیکاری 

آنها تشدید ش��ده است.رشید 
شاهرخ بیان کرد: برای گرفتن 
ی��ک ط��رح کش��اورزی مانند 
کارگاه پرورش قارچ، دامداری 
و... نیاز به تامین آب اس��ت که 
مجوزات صادر شود و این مهم 
هم اکنون در بسیاری از مناطق 
استان) مناطق پر جمعیت مانند 
شهرکرد، فرخش��هر و..( امکان 
پذیر نیس��ت و به علت ممنوعه 
شدن دشتها مجوز چاه آب داده 
نمی ش��ود و همین امر موجب 
شده است که فارغ التحصیالن 
کش��اورزی نتوانند برای خود 
طرح اش��تغالزای خود بگیرند 
و در مسیر توس��عه کشاورزی 

استان گام بر داند. شاهرخ بیان داشت: روز به روز بیکاران فارغ 
التحصیل کشاورزی در این استان در حال افزایش است و باید 
مسئوالن اس��تان در این خصوص برای ایجاد اشتغال این قشر 
گامهای اساس��ی بر دارند و با ایجاد امتیازهایی برای این قش��ر 

اشتغال ایجاد کنند.
بسیاری از زمین های کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری 
فاقد آب است مدیر کل جهاد کشاورزی اس��تان چهارمحال و 
بختیاری نی��ز در این خصوص با قبول اینکه بس��یاری از زمین 
های کشاورزی اس��تان در پی خشکس��الی دچار مشکل شده 
اند و کشت نمی ش��وند، ادامه داد: هم اکنون بسیاری از دشت 
های استان چهارمحال و بختیاری در پی خشکسالی و کم آبی 
دچار مشکل شده اند وبازده تولیدی انها کاهش پیدا کرده است.

رس��تم غیبی عنوان کرد: هم اکنون آبهای زیر زمینی بسیاری 
از دشتهای استان مانند شهرکرد، سفید دش��ت، خانمیرزا و... 
 افت کرده و هم اکنون کشاورزان مش��کالت بسیاری در حوزه 

کم آبی دارند.0

بایرشدن مزارع و بیکاری کشاورزان

مرکز آب ایران، آب برای کشاورزی خود ندارد

بازارچه خیریه کمک به بیماران » ام اس« در شهرکرد برپا شد

 زمین های 
کشاورزی منطقه 

کرسنگ فرخ شهر 
به خاطر کم آب 
شدن قنات این 

منطقه دیگر کشت 
نمی شوند

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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مفاد آرا 
23345 آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 
که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالک اردستان صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 
15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی میشود تا شخص یا اشخاصی 
که به آرای مذکئور اعتراض دارند از تاریخ اولین آگهی ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت و اسناد و امالک اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
این  در  نمایند  تسلیم  اردستان  ثبت  به  و  اخذ  دادخواست  تقدیم  گواهی  و  نموده  محل 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است . در صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد و یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل ارائه نکند ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید ضمنا صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متزرر به دادگاه نیست .

خداپرست  حسین  آقای   1392/2/3 مورخه   139360302032000072 شماره  رای 
از پالک 132 اصلی واقع در دهستان   بر روی قسمتی  یکباخانه  فرزند علی ششدانگ 
برزاوند اردستان  بخش هفده ثبت اصفهان بمساحت 161/60 متر مربع انتقالی عادی 
از طرف شهربانو نوروزی م الف 101انتشار نوبت اول : 1393/3/12 انتشار نوبت دوم 

 1393/3/28 :
خیر اله عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

حصر وراثت

23529 آقای محمد حسین کریمی دارای شناسنامه شماره 482 به شرح دادخواست به کالسۀ 
1248/93ح/10 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمد رضا کریمی  حسین آبادی بشناسنامه 288 در تاریخ 92/9/14 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به شرح ذیل:1- محمد 
حسین کریمی ش ش 482 فرزند 2- زهرا کریمی حسین آبادی ش ش 578 فرزند3-زهره 
کریمی حسین آبادی ش ش 24 فرزند4- عصمت جوادی حسین آبادی ش ش 105 همسر  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 5547 رئیس شعبه دهم شورای 

حل اختالفاصفهان  
حصر وراثت

23530 آقای جواد حجاری زاده دارای شناسنامه شماره 1368 به شرح دادخواست به کالسۀ 
1243/93ح/10 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سمیرا حجاری زاده بشناسنامه 152 در تاریخ 93/2/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به شرح ذیل:1- پری دخت معنوی ش ش 
988 مادر 2- جواد حجاری زاده ش ش 1368 پدر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف 5546 رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

23531 آقای مرتضی علی خاصی امینه دارای شناسنامه شماره 924 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 1135/93ح/10 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان فتح اله خواصی امینه بشناسنامه 2257 در تاریخ 79/9/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به شرح ذیل:1- اقدس اغا خلفائی ش ش 
878 همسر 2- عبدالرسول – علی – مرتضی- مجتبی – مهدی ) همگی علی خواصی امینه ( ش 
ش 10378-276-924-32025-1969 5 پسر 3- فردوس علی خاصی امینه ش ش 1208 فرزند 
4- ملک – معصومه – مهری ) همگی علی خواصی امینه ( ش ش 1055-643-1054 ) همگی علی 
خواصی امینه ( 4 دختر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 5545 رئیس شعبه 
دهم شورای حل اختالف ت اصفهان 

حصر وراثت
23532 آقای سید رسول حسینی  دارای شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست به کالسۀ 
1234/93ح/10 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سید محمد جسینی ارزانی  بشناسنامه 6 در تاریخ 92/9/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به شرح ذیل:1- سید رسول حسینی ش 
ش 3 فرزند 2- زهرا حسینی ش ش 9 فرزند 3- بدری حسینی ش ش 75415 فرزند4- ملیحه 
السادات حسینی ارنانی ش ش 89034 فرزند   5- عصمت حاج قاسمی خوراسگانی ش ش 
55909 همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 5544 رئیس شعبه دهم 

شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

کالسۀ  به  دادخواست  شرح  به  شماره 67  شناسنامه  دارای  ناظمی   سعید  آقای   23533
1271/93ح/10 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان صدیقه امین اشنی  بشناسنامه 1752 در تاریخ 91/12/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به شرح ذیل:1- نادر ناظمی اشنی ش ش 
280 فرزند 2- افشین ناظمی ش ش 10 فرزند 3- اسعد ناظمی ش ش 65 فرزند4- سعید ناظمی 
ش ش 67 فرزند5- سروش ناظمی ش ش 63 فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف 5540 رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان  
حصر وراثت

به کالسۀ  به شرح دادخواست  دارای شناسنامه شماره 9826  دادخواه  امیر  آقای   23534
1260/93ح/10 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان علی دادخواه بشناسنامه 139 در تاریخ 93/1/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به شرح ذیل:1- زهرا واعظی والشانی ش ش 
758 همسر 2- فاطمه حسینی تیرانی ش ش 3903 مادر 3- حسین دادخواه  تهرانی ش ش 
2155 پدر 4- مسعود دادخواه ش ش 1271066920 فرزند 5- امیر دادخواه ش ش 9826 فرزند  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 5539 رئیس شعبه دهم شورای حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

23535 آقای اکبر لنجانی طامه با وکالت فاطمه محمدی  دارای شناسنامه شماره 2 به شرح 
دادخواست به کالسۀ 1256/93ح/10 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان حسین لنجانی طامه بشناسنامه 84 در تاریخ 92/6/8 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به شرح ذیل:1- حسن 
لنجانی طامه ش ش 2 فرزند 2- اکبرلنجانی طامه ش ش 2 فرزند3- فاطمه لنجانی طامه ش ش 
6 فرزند4- بهجت لنجانی طامه ش ش 162 فرزند5- اشرف لنجانی طامه ش ش 171 فرزند  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 5538 رئیس شعبه دهم شورای حل 

اختالف اصفهان  
حصر وراثت

23543 آقای جواد حجاری زاده   دارای شناسنامه شماره 1368 به شرح دادخواست به کالسۀ 
1244/93ح/10 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان میرزا باقر حجاری زاده  بشناسنامه 4279 در تاریخ 77/8/7 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به شرح ذیل:1- محمد حجاری 
زاده ش ش 740 فرزند 2- جوادحجاری زاده ش ش 1368 فرزند   3- مهین دخت حجاری زاده 
ش ش 789 فرزند   4- زهرا حجاری زاده ش ش 1463 فرزند   5- عصمت حجاری زاده ش 

ش 1978 فرزند   6- عفت حجاری زاده ش ش 28057 فرزند     اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف 5537 رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

23571 آقای رمضان رجبی هسنیجه دارای شناسنامه شماره 11 به شرح دادخواست به کالسۀ 
1206/93ح  /10 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان غالمعلی رجبی    بشناسنامه 552 در تاریخ 93/1/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به شرح ذیل:1- ابراهیم رجبی ش ش 
19 فرزند  2- رمضان رجبی هسنیجه ش ش 11 فرزند3- قاسم رجبی هسنیجه ش ش 24 
فرزند4- داریوش رجبی مفرد ش ش 20318 فرزند5- جمیله رجبی ش ش 24 فرزند6-لیال  
رجبی ش ش 25050 فرزند7-پروین  رجبی ش ش 1421 فرزند8- شهر بانو قیصری هسنیجه 
ش ش 635 همسر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 5524 

رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف 
حصر وراثت

23544 آقای حسین پاکدل    دارای شناسنامه شماره 10328 به شرح دادخواست به کالسۀ 
10/1238/93 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان مهدی پاکدل  بشناسنامه 1113 در تاریخ 93/2/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- محمد پاکدل ش ش 4202 فرزند 
2- فاطمه  پاکدل ش ش 1022 فرزند3 – حسین پاکدل ش ش 10328 فرزند4-نرگس  پاکدل 
ش ش 1272561542 فرزند5-  فخر السادات میر حیدری ش ش 865 همسر     اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 5536 رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت
23545 آقای اصغر اکبری کرد آبادی با وکالت مجید قضاوی خوراسگانی     دارای شناسنامه 
شماره 553 به شرح دادخواست به کالسۀ 1235/93ح/10 از این شعبه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین اکبری کر د آبادی  بشناسنامه 56 در 
تاریخ 78/7/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به افراد ذیل:1- مصطفی اکبری کرد آبادی ش ش 15 فرزند 2-اصغر اکبری کرد آبادی 
ش ش 6 فرزند  3- اکبراکبری کرد آبادی ش ش 1 فرزند 4-عصمت  اکبری کرد آبادی ش 
ش 16 فرزند 5- صدیقه اکبری کرد آبادی ش ش 2 فرزند  6- بتول اکبری کرد آبادی ش ش 
29 فرزند7- محترم اکبری کرد آبادی ش ش 26 فرزند 8- رباب اکبری کرد آبادی ش ش 
827 فرزند9- زهرا اکبری کرد آبادی ش ش 1167 فرزند10- فاطمه اکبری کرد آبادی ش ش 
916 فرزند 11-  سکینها  اکبری کرد آبادی ش ش 571 همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف 5535 رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان  
حصر وراثت

23546 آقای علی حق شناس     دارای شناسنامه شماره 4254 به شرح دادخواست به کالسۀ 
1224/93ح/10 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان رضا حق شناس بشناسنامه 19 در تاریخ 92/9/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- عفت خشکه ئی ش ش 5001 
همسر 2- زهرا حق شناس ش ش 2589 فرزند 3-  علی حق شناس ش ش 4254 فرزند 4- 
مجید  حق شناس ش ش 553 فرزند 5- منصور حق شناس ش ش 65319 فرزند اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 5534 رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت
23547 آقای سید رسول میر شمس      دارای شناسنامه شماره 71035 به شرح دادخواست به 

کالسۀ 1222/93ح /10 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سید محمد علی میر شمسی  بشناسنامه 350 در تاریخ 92/9/16 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- سید رسول 
میر شمس ش ش 71035 فرزند 2- سید مهدی میر شمس ش ش 8251 فرزند3- سید محمد 
میر شمس ش ش 11217 فرزند4-زهرا میر شمس ش ش 71036 فرزند5- عذراء خطیب ش 
ش 983 همسر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 5533 رئیس شعبه 

دهم شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت
23548  خانم  صدیقه بطالنی اصفهانی دارای شناسنامه شماره 737 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 1219/93ح /10 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
اقامتگاه دائمی  داده که شادروان عبدالرسول هنر جو  بشناسنامه 662 در تاریخ 92/9/3 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- شیرین 
هنرجوش ش 512 فرزند 2- گلناز هنرجوش ش 1288213239 فرزند3- گلنوش هنرجوش ش 
14645 فرزند4- صدیقه بطالنی اصفهانی ش ش 737 همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف 5532 رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

23549 آقای سید رضا فیاض دستجردی  دارای شناسنامه شماره 49 به شرح دادخواست به کالسۀ 
1218/93ح /10 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سید رحیم فیاض دستجردی  بشناسنامه 93 در تاریخ 92/10/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- سید رضا فیاض دستجردی ش ش 
49 فرزند 2- سید محمد فیاض دستجردی ش ش 72 فرزند3-سید حسن  فیاض دستجردی ش ش 
1046 فرزند4- سید محسن فیاض دستجردی ش ش 927 فرزند5- بتول فیاض دستجردی ش ش 53 
فرزند6- صغری تخت کشیان ش ش 76 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 5531 رئیس 

شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان  
حصر وراثت

23550 زهرا زارعین گشیری دارای شناسنامه شماره 246 به شرح دادخواست به کالسۀ 1214/93ح 
/10 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نوروز علی 
فخاری  بشناسنامه 1325 در تاریخ 92/2/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- مهدی فخاری ش ش 2650 فرزند 2-مصطفی  فخاری ش 
ش 1271081563 فرزند3- عباس فخاری ش ش 1270410040 فرزند4- فاطمه فخاری ش ش 5839 
فرزند5-وجیهه فخاری ش ش 98 فرزند 6- مریم فخاری ش ش 1086 فرزند 7- زهرا زارعین گشیری 
ش ش 246 همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 5530 رئیس شعبه دهم شورای حل 

اختالف  اصفهان 
حصر وراثت

23551 زهرا طباطبائی نائینی  دارای شناسنامه شماره 1331 به شرح دادخواست به کالسۀ 1211/93ح 
/10 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اقدس 
طباطبایی نائینی بشناسنامه 2669 در تاریخ 84/6/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- زهرا طباطبایی نایئینی ش ش 1331 فرزند 2- میرزا 
کاظم خان طباطبائی نائینی ش ش 1041 همسر 3- امیر حسین طباطبایی نایئینی ش ش 1254 فرزند4- 

عاطفه طباطبایی نایئینی ش ش 80 فرزند5- پروانه طباطبایی نایئینی ش ش 44 فرزند  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 5528 رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان
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 ازاین ستون به آن ستون
 فرج است

 

به کس��ی که گرفتاری بزرگی برایش پیش بیاید و ناامید شود ؛ می 
گویند : » از این ستون به آن ستون َفَرج است .« یعنی تو کاری انجام 
بده هرچند به نظر بی سود باشد ولی شاید همان کار مایه ی رهایی 

و پیروزی تو شود .
مردی گناهکار در آس��تانه ی دار زدن بود . او به فرماندار شهر گفت 
: » واپسین خواس��ته ی مرا برآورده کنید . به من مهلت دهید بروم 
از مادرم که در شهر دوردستی اس��ت خداحافظی کنم . من قول می 
دهم بازگردم «فرماندار و مردمان با شگفتی و ریشخند بدو نگریست 
. با این حال فرماندار به مردمان تماشاگر گفت : » چه کسی ضمانت 
این مرد را می کند؟ «ولی کسی را یارای ضمانت نبود . مرد گناهکار 
با خواری و زاری گفت :» ای مردم شما می دانید که من در این شهر 
بیگانه ام و آشنایی ندارم. یك نفر برای خشنودی خدا, ضامن شود تا 
من بروم با مادرم بدرود گویم و بازگردم .« ناگه یکی از میان مردمان 
گفت : »  من ضامن می ش��وم. اگر نیام��د به جای او مرا بکش��ید.« 
فرماندار ش��هر در میان ناباوری همگان پذیرفت. ضام��ن را زندانی 
 کردند و مرد محک��وم از چنگال مرگ گریخت. روز موعود رس��ید و

 محکوم نیامد.ضامن را به ستون بس��تند تا دارش بزنند، مرد ضامن 
درخواس��ت کرد: »  مرا از این س��تون ببرید و به آن ستون ببندید.« 
گفتن��د: » چرا ؟ «  گفت: » از این س��تون به آن س��تون فرج اس��ت 
.«پذیرفتند و او را بردند به س��تون دیگر بستند که در این میان مرد 
محکوم فریاد زنان بازگشت.  محکوم از راه رسید ضامن را رهایی داد 
و ریسمان مرگ را به گردن خود انداخت. فرماندار با دیدن این وفای 
به پیمان ، مرد گنهکار محکوم به اعدام را بخشید و ضامن نیز با از این 

ستون به آن ستون رفتن از مرگ رهایی یافت.

پند و مثل 

ماساژ کودك، یکی از زیباترین راه های شناخت احساسات و ایجاد 
آرامش خاطر کودکان اس��ت. ۱۰ دقیقه ماساژ ۲ تا ۳ بار در هفته 
می تواند به ارتباط بین کودك و مادر و در جلوگیری از بیماری ها 
موثر باش��د. دکتر مامك ش��ریعت، متخصص بهداش��ت مادر و 
کودك و معاون پژوهش��ی مرکز تحقیقات م��ادر، جنین و نوزاد 
در گفتگو دراین باره می گوید: ماساژ کودکان از بدو تولد تا پایان 
شیرخوارگی در رشد عاطفی و روانی، تکامل اجتماعی و هوشی 
کودك تاثیر بسزایی دارد.به گفته این متخصص، مهم ترین اصل 
در ماساژ کودك، رضایت کامل مادر یا فرد ماساژدهنده از عملی 
است که انجام می دهد؛ چراکه بایستی در او به حد کافی اعتماد 
ایجاد شده و باور داشته باشد که ماس��اژ، تاثیرات مثبت فراوانی 

دارد یا حداقل هیچ گونه ضرری برای کودك ندارد.
پیش از این تصور بر این بود که ماساژ بیشترین تماس و تحریك 
پوستی را برای کودك ایجاد می کند و تنها برای نوزادان نارس، 
بس��یار کم وزن یا نوزادان مبتال به اختالالت تکامل مفید است، 
ولی امروزه مشخص شده است که ماس��اژ در یك کودك کامال 
سالم و بدون مش��کل می تواند در افزایش سرعت رشد و تکامل 
عصبی بخصوص تکامل بهینه در تعامالت اجتماعی و هوشیاری 
کودك موثر باشد.دکتر شریعت با اشاره به این که هنگام ماساژ، 
نوزاد یا شیرخوار باید سرحال و خوشحال باشد، می افزاید: کودك 
هنگام ماساژ باید سیر بوده و احساس گرس��نگی نکند و مادر از 
تمیز بودن پوشك وی مطمئن باشد و خود با سرحالی و رضایت 

کامل، کودك را ماساژ دهد.

مراحل ماساژ
این پزشك متخصص اظهار می کند: در مراحل اولیه ماساژ، مادر 
باید دست های خود را شسته و آنها را به روغن بچه یا روغن زیتون 
آغشته کند و ماساژ را ش��روع کند و از آنجا که در این عمل باید 
دس��ت ها به روی بدن برهنه نوزاد حرکت کند، لذا دمای محیط 
نیز باید گرمای مطلوب و مناسبی داشته باشد. به گفته وی، بهتر 
است ماساژ را از سر و صورت شروع و از خط وسط به سمت خارج 
پیشانی، گونه ها، زیر چانه و باالی لب حرکت و به آرامی گونه ها را 
نوازش کرد. به گفته معاون پژوهشی مرکز تحقیقات مادر، جنین 
و نوزاد، بهتر است در مرحله بعد تنه را از باال به پایین یا برعکس با 
انگشتان دست ماساژ داد )ابتدا جلو، شکم و سینه و سپس پشت(.

 وی اذعان می کند: ماساژ دس��ت ها و پاهای کودك باید از باال به 
پایین به صورت حرکات دورانی و چرخش��ی باشد و با انگشتان 
خود، کف دس��ت و پای کودك را دورانی ماساژ داد و یك به یك 

انگشتان دس��ت و پای نوزاد را تحریك کرد. طبق تحقیقات 
صورت گرفته بهتر اس��ت پس از عملیات ماساژ حرکات آرام 
نرمشی و ورزشی دس��ت ها و پاها را انجام داد و این اعمال از 
۵ تا ۱۰ دقیق��ه به ط��ول می انجامد و روزی ۲ ال��ی ۳ مرتبه 

تکرار شود.
دکتر شریعت با بیان این که اگر کودك از دل درد یا کولیك 
رنج می برد حرکات ماس��اژ دورانی دور ناف و پشت )کمر(  و 
جمع شدن پاها داخل شکم، می تواند در آرامش کودك موثر 
باشد، می افزاید: دانس��تن این نکته مهم اس��ت که برقراری 
ارتباط عاطفی در بش��ر از دو طریق محاوره و تحریك پوس��تی 
صورت می گیرد که در دوران نوزادی و ش��یرخوارگی بیشتر این 

امر با تحریك پوست امکان پذیر است.
ماساژ و ارتباط با كودك

مطالعات نشان می دهد ارتباط غیرکالمی همچون ماساژ کودك 
می تواند رابطه متقابلی بین مادر و کودك ایجاد کند تا حدی که 
در آینده نیز این ارتباط باعث صمیمیت هرچه بیش��تر طرفین 
می شود، ولی آنچه که بهتر است قبل از ماساژ انجام داد، این است 
که مالیدن روغن به بدن کودك، بدن او را لغزنده می کند پس باید 
هنگام بلند کردن کودك مراقب بود ت��ا لیز نخورد و اگر احتمال 
می دهید که کودك نسبت به دانه های روغن یا فرآورده های آن 
حساسیت داشته باشد، از روغن هایی استفاده کنید که عاری از 
هرگونه ترکیبات مصنوعی است و اگر کودك تب دارد و عالمت 

تب او را نمی دانید، از ماساژ دادن او خودداری کنید.

ماساژ،راهی برای شناخت احساسات كودك

ماساژ،راهی برای شناخت احساسات كودك

ژاپن، دوچرخه ای برای س��فرهای ش��هری 
طراحی کرده است که افراد قادر به راه رفتن 

بر روی آن هستند.
طراحان در ژاپن دوچرخه ای طراحی کرده اند 
که می توان با آن پیاده روی کرد و الزم نیست 

که با پدال به جلو حرکت کند.
این دوچرخه به طور خاصی طراحی ش��ده 
است و کاربر قادر است به سادگی با راه رفتن 

روی آن حرکت کند.
این دوچرخ��ه پی��اده روی دارای یك موتور 

الکتریک��ی اس��ت و در رنگ ه��ای متفاوتی 
س��اخته ش��ده اس��ت؛ ضمن اینکه سبك و 
قابل حمل است که ابتکاری جدید در جهان 
دوچرخه اس��ت که در اکتبر ۲۰۱4 به بازار 

عرضه می شود.

س��اعتی با خط بری��ل بر روی ی��ك صفحه 
پالستیکی و لمس��ی برای نابینایان طراحی 
 Ehsaas  شده است.ساعتی هوشمند به نام
برای نابینایان طراحی شده است که فرد نابینا 
با لمس کردن آن زمان را متوجه می ش��ود.

این ساعت با اس��تفاده از یك سیستم بریل 
برای نشان دادن ساعت و دقیقه به فرد نابینا 
ساخته شده است؛ زیر صفحه شیشه ای یك 
سیستم الکترونیکی پلیمر وجود دارد و برای 
نش��ان دادن س��اعت و دقیقه، اندازه و شکل 

اعداد بریل بر روی یك س��طح پالس��تیکی 
تغیی��ر می کند و ب��ا ضربه ه��ای کوتاه روی 
صفحه فعال می شود.این ساعت توسط یك 
طراح جوان به نام نخیل کاپور طراحی شده 

است.

ساعت لمسی مخصوص نابینایانپیاده روی با دوچرخه

محقق��ان موسس��ه فن��اوری ماساچوس��ت سیس��تم 
جدی��دی طراح��ی کرده اند ک��ه در اط��راف ه��ر فرد، 
آب وهوای ش��خصی ایجاد می کند و ب��ه ارائه جایگزینی 
 ب��رای گ��رم ک��ردن کل س��اختمان در آین��ده خواهد

 پرداخت.
پروژه »گرمایش محل��ی« از ابزاره��ای پیگیری حرکت 
مبتنی ب��ر وای ف��ای و گرمای��ش دینامیك مس��تقر در 
س��قف برای هدف قرار دادن یك فرد و ایجاد آب وهوای 
 شخصی دقیق در اطراف ساکنان یك ساختمان استفاده

 می کند.
در نتیجه هر فرد احس��اس راحتی می کن��د، در حالیکه 
فضای اطراف آنها در دمای پایین تر نگه داشته می شود تا 

انرژی ذخیره شود.
هنگامی که مهمانی وارد اتاق می شود، موقعیت و مسیر 
وی با استفاده از فناوری جدید پیگیری موقعیت مبتنی 
بر وای فای پروفسور »دینا کتابی« و همکارانش در مرکز 
 شبکه های بی سیم و محاس��بات متحرك تشخیص داده 

می شود.
این اطالعات س��پس در زمان واقعی ب��ه مجموعه ای از 
ابزارهای گرمایش دینامیك در شبکه ای نزدیك به سقف 

ارسال می شود.
هر ابزار از یك موتور کنترل برای تغییر جهت، یك المپ 
برای تولید تابش م��ادون قرمز و یك آینه س��رد و دیگر 

اپتیکها برای ایجاد پرتوهای متمرکزساخته شده است.
گرمایش م��ادون قرم��ز برای تولی��د آنچه ک��ه در اصل 
نورافکنی برای گرمای��ش متمرکز اف��راد در فاصله چند 

متری است، تابیده می شود. 
این امر راحت��ی نهایی را تضمین ک��رده و در همان حال 

بهره وری کلی انرژی را بهبود خواهد بخشید.
به گفته محققان، اولین کاربرد تجاری این فناوری ممکن 
است گرم کنهای واکنشی فضاهای باز باشد که مردم را در 
زمان عبور از میان فضاهای خارجی یا نیمه پوشیده گرم 
می کنند. سپس می توان سیستمهای گرمایش محلی را در 

البی های بزرگ و انبارهای صنعتی نصب کرد.
با ارتقای بیش��تر فناوری، هر فرد خواهد توانس��ت دمای 
خاص مورد عالقه خود را از طریق تلفن همراه هوش��مند 

برای آن تعریف کند. 
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