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درراستای نوسازی صورت گرفت 
720 میلیارد تومان اعتبار برای خط 

یک متروی اصفهان 3
از اصفهان تا برزیل ؛ سختی 

هواخواهی برای تیم ملی ! 6 2
وزیر علوم ، سرپرست دانشگاه 

شهرکرد را منصوب کرد

3

خریداری اتوبوس های
 18 متری در استان 

تاکید استاندار بر اصالح رفتار رانندگی و کاهش تصادفات 

مدیرعام��ل ش��رکت واح��د اتوبوس��رانی اصفه��ان 
نبوه ب��ر یک��ی از  و حوم��ه گف��ت: اتوبوس ه��ای ا
ویژگی ه��ای خطوط BRT اس��ت و درصدد هس��تیم 
که ب��رای خطوط دیگ��ر BRT در اصفهان نس��بت به 
 خری��داری اتوبوس ه��ای 18 مت��ری اق��دام کنی��م

.سیدعباس روحانی در پاسخ به این..

شرط سنی پدر به 70سال تمام
 برای دریافت معافیت کفالت

 واکنش سردتابستان
 به مسکن  

رییس س��ازمان وظیفه عمومی ناج��ا گفت: معافیت 
کفالت برای پدر از 65 سال به 70 سال افزایش یافت.

س��ردار حمید صدرالس��ادات اظهار داشت: بر اساس 
قوانین جدید سن دریافت معافیت کفالت نگهداری از 

پدر از 65 سال به 70 سال افزایش داد.
وی ادامه داد: بر این اس��اس  در مورد مشموالنی که 
می خواهند از معافیت مراقبت از پدر اس��تفاده کنند 
 تمامی موارد همانند گذش��ته بوده و فقط سن پدر از

 65 سال تام به 70 سال تمام افزایش یافت.

اقتصادی کنونی و نزدیک بودن عرضه و تقاضا در استان 
اصفهان، تابستان امسال با افزایش قیمت در زمینه قیمت 
مسکن مواجه نمی شویم.رسول جهانگیری پیرامون رکود 
مسکن در اصفهان اظهار کرد: رکود مسکن موضوع بسیار 
بزرگی بوده و نمی ش��ود مدت زمان خاصی را برای پایان 
این مساله عنوان کرد ولی پیش بینی اتحادیه این بوده که 

امسال بتوانیم شکوفایی مسکن را داشته باشیم.
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با راه اندازی132 سامانه هوشمند مدیریت توزیع 

جریان فشار آب در همه نقاط 
اصفهان عادالنه می شود 

      ب��ه دنب��ال اعتراض��ات مردم��ی در خصوص ع��دم تعادل فش��ار آب 
 در برخ��ی از مناط��ق ش��هر اصفه��ان، مدیرعام��ل ش��رکت آبف��ای

 اس��تان اصفهان اع��ام کرد برای رفع این مش��کل س��امانه هوش��مند 
 مدیری��ت توزی��ع عادالن��ه آب در 1۳۲ نقط��ه از ش��هر اصفه��ان

 راه اندازی شده که امید است ظرف چند روز آینده آب به یک میزان در تمام 
نقاط شهر اصفهان به دست مشترکان برسد.چند سالی است که فشار آب در 
برخی از مناطق شهر اصفهان از جمله میدان جمهوری اسامی و رهنان با 

دیگر نقاط شهر اصفهان تفاوت چشمگیری داشته به طوری..

استاندار اصفهان گفت: طرح ایمن سازی و ساماندهی موتورسیکلت ها 
و راکبان آن ها باید ظرف یک ماه تدوین و وظایف دستگاه ها مشخص 
شود.رسول زرگرپور در دومین جلسه  کمیسیون ریشه یابی و بررسی 
تحلیلی تصادفات با اش��اره به اهمیت نقش موتورس��واران در کاهش 

تصادفات، اظهار کرد: باید در خصوص عدم استفاده از کاه ایمنی در 
بین موتورسواران برخورد جدی صورت گیرد.زرگرپور افزود: با توجه 
به جمعیت پنج میلیون نفری استان اصفهان و تردد یک میلیون و ۳00 

هزار دستگاه موتور سیکلت در استان، هرساله نزدیک...

فرش اصفهان بر قله زیبایی و کیفیت 

به نام فرش دستباف،
 به کام مافیای تور لیدرها 

با وجود افزایش تعداد گردشگر، بازار فروش فرش دستباف تغییری نکرده است. رییس انجمن 
صنایع فرش دس��تباف خانه صنعت، معدن و تجارت اس��تان اصفهان با اعام این مطلب افزود: 
مافیایی در میان تورلیدرها وجود دارد که گردشگران را برای خرید به فروشگاه هایی خاص می 
برند و فرش را با قیمتی باالتر از نرخ اصلی خود به آنها می فروشند که این موضوع باعث بدنامی 
کشور ما در حوزه صنایع دس��تی در جهان شده و بر گردش��گری و فروش فرش در ایران تاثیر 

گذاشته است. ..

وام 3 میلیونی برای خودروهای 35 ساله 
قیمت 
مرغ و میوه 
ارزان شد 

س آرشیوی 
راکبان مرگ در جاده مه آلود سالمت ]عک

مدیریت منابع آبی از طرف ما 20 درصد صرفه جویی از طرف شما غلبه بر بحران خشکسالی 

روابط عمومی آبفای شهرستان لنجان 
بحران آب جدی است مصرف به اندازه وظیفه ملی است 
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  مناقصه عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوبت اول  نوبت اول  

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر داردعمليات اجرايی به شرح زير را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد .

تضمين ) ريال ( برآورد)ريال ( نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه 

6/138/047/184229/000/000جاریعملیات بهره برداری تعمیر و نگهداری شبکه آبرسانی منطقه لنجان 93-2-145

4/873/817/500191/000/000جاریعملیات نصب و اصالح انشعابات آب و فاضالب منطقه لنجان 93-2-146

3/683/685/500155/000/000جاریعملیات بهره برداری آب و فاضالب منطقه برخوار 93-2-147

عملیات بهره برداری تعمیر و نگهداری شبکه آبرسانی ، بهره برداری آب و فاضالب و خدمات 93-2-148
6/685/721/005244/571/000جاریعمومی منطقه فوالد شهر 

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاريخ 1393/4/21 
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز يكشنبه به تاريخ  1393/4/22 
دريافت اسناد :سايت اينترنتی 

www.abfaesfahan.ir  شركت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.IETS.MPORG.IR : پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

شماره تلفن :031-36680030

  مناقصه عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوبت اول  

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طريق مناقصه خريد ذيل را مطابق جدول ذير از فروشنده ذيصالح انجام دهد .

تضمين ) ريال ( نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه 

خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضالبی کارو گیت به قطر 200 میلیمتر با واشر و 93-2-157
150/000/000جاریمانشون جهت آبفا خمینی شهر 

189/000/000جاریخرید لوله پلی اتیلن آب شرب در اقطار 110 و 160 و 200 میلیمتر 93-2-158

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه خريدار : تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاريخ 1393/4/21 
گشايش پاكات  مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز يكشنبه به تاريخ  1393/4/22 

محل دريافت اسناد مناقصه  :پايگاه  اينترنتی www.abfaesfahan.ir تلفن :0311-6680030
WWW.IETS.MPORG.IR : پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

شماره تلفن :0311-6680030

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 



اخبار کوتاهيادداشت

برگزاری مراسم افطاری با بودجه 
دولتی ممنوع است

اس��تاندار اصفهان گفت: برگزاری هرگونه مراس��م افطاری از منابع 
بودجه دولتی و بیت المال ممنوع است.رس��ول زرگر پور خطاب به 
مدیران استان اظهار کرد: برگزاری هرگونه مراسم افطاری از منابع 
بودجه دولت��ی و بیت المال ممن��وع است.اس��تاندار اصفهان ضمن 
تبریک حلول ماه مبارک رمضان گفت: سنت حسنه اطعام روزه داران 
که در اسالم بر آن تاکید ش��ده و اجر و ثواب زیادی برای آن متصور 
 است در سال های اخیر به دو صورت از مسیر خود خارج شده است.

استاندار اصفهان با اشاره به این موضوع، افزود: اطعام روزه داران در 
هتل ها و مراکز پذیرایی گران قیمت و اش��رافی با هزینه های زیاد و 
همچنین اطعام روزه داران از مح��ل منابع بودجه دولت و آن هم در 
شب های متوالی و متعدد از انحرافات صورت گرفته در این خصوص 
است.زرگرپور از مدیران جهادی دستگاه های مختلف استان خواست 
از برگزاری هرگونه مراسم افطاری از منابع بودجه دولتی یا نهادها و 
شرکت های وابسته به دولت جدا خودداری کنند.مدیر ارشد استان 
دعوت رسمی از بازنشستگان نهادها را امری پسندیده عنوان کرد و 
افزود: ارج نهادن ، تکریم و تعظیم این قشر زحمت کش بستر و شرایط 
الزم را برای مالقات آن ها با یکدیگر و نیز مدیران فعلی آن نهاد فراهم 

می کند و رضای خداوند را به دنبال خواهد داشت.

 معرفی نام های بزرگ پرونده 
»فساد در فوتبال« به قوه قضايیه

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اس��المی با اشاره به 
وجود نام های بزرگ در پرونده فساد در فوتبال تأکید کرد که نام های 

بزرگ پرونده »فساد در فوتبال« به قوه قضاییه معرفی می شوند.
مصطفی افضلی فرد نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسالمی 
و سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ خانه ملت با اشاره به حذف تیم ملی 
فوتبال کش��ورمان از رقابت های جام جهانی فوتب��ال برزیل اظهار 
داشت: قرار بر این بود که گزارش پرونده فساد در فوتبال بعد از جام 

جهانی آماده و ارایه شود.
وی اضافه کرد: تاریخ معینی برای زمان ارایه گزارش فساد در فوتبال 
مشخص نشده، اما این گزارش تا حدود یک ماه دیگر باید ارایه شود.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همچنین خاطرنشان کرد: اگر 
گزارشاتی پیرامون فساد و تبانی در رقابت های جام جهانی برزیل به 

دست کمیسیون برسد، در قالب این پرونده بررسی خواهیم کرد.
افضلی فرد با بیان اینکه نام های بزرگ و کوچک و تمام کس��انی که 
در فساد و تبانی فوتبال نقش دارند حتما به دستگاه قضایی معرفی 
خواهند ش��د، تصریح کرد: اف��راد زیادی هم به عن��وان مطلع و هم 
به عنوان کس��انی که از آنها گزارشاتی به کمیس��یون رسیده بود به 

جلسات دعوت شدند و توضیحات آنها را استماع کردیم.
گفتنی است ؛پرونده فس��اد در فوتبال از سال گذشته در کمیسیون 

اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی تشکیل شده است.
مسوولیت این پرونده بر عهده حجت االسالم والمسلمین حمیدرضا 

رسایی است .
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سید عباس عراقچی درباره نتیجه دور جدید مذاکرات هسته ای گفت: اگر اراده طرف مقابل بر تعامل باشد 2
قطعا نتیجه مذاکرات امیدوارکننده تر خواهد بود، بنابراین نمی شود پیش بینی کرد و باید تا زمان مذاکرات 

صبر کنیم.وی افزود:در این مدت با طرف مقابل مذاکره می کنیم تا حتی االمکان به نتیجه برسیم.
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مجمع بسیج استان اصفهان در بیانیه ای با حمایت از تیم مذاکره 
کننده هسته ای ایران با گروه 5+1، بر حفظ تمام حقوق هسته ای 
ملت ایران تاکید کرد.در این بیانیه، با اشاره به توطئه های مختلف 
نظام استکبار علیه جمهوری اسالمی آمده است: برنامه صلح آمیز 

هسته ای ایران به عنوان بخشی از برنامه دراز مدت علمی و صنعتی 
کشورمان نیز در چرخه دشمنی های استکبار جهانی قرار گرفته 
و از هیچ تهدید و تحریمی علیه نظام اسالمی برای محدود کردن 

آن فرو گذار نبوده اند.

 در ادام��ه ای��ن بیانی��ه ب��ا اش��اره ب��ه فراین��د فعالی��ت ه��ای
 هس��ته ای صلح آمی��ز جمه��وری اس��المی ای��ران و اقدامات 
دولت های مختل��ف در این زمین��ه و روند مذاکرات هس��ته ای 
ب��ا 1+5 در دولت یازده��م بر ایس��تادگی مذاکره کنن��دگان بر 
دف��اع از حق��وق قانون��ی مل��ت ای��ران تاکید ش��ده اس��ت.در 
بخش��ی از این بیانیه گفته ش��ده اس��ت:رهبری حکی��م انقالب 
 اس��المی، برابر آنچه که اص��ول اساس��ی و خطوط قرم��ز ما در
  فعالیت ه��ای صلح آمیز هس��ته ای نامگذاری ش��ده مانند حق

 غنی س��ازی و احترام به حقوق مس��لم ایران براب��ر حقی که در 
NPT آمده اس��ت و ایس��تادگی در مقابل زی��اده خواهی های 
 گروه غربی و در عین اعالم فتوای ع��دم ورود ایران به حوزه تولید

بمب هس��ته ای، هرگونه مذاکره را تجربه جدیدی برای دولت و 
ملت ایران اعالم فرموده اند. در این بیانه آمده است: مجمع بسیج 
استان اصفهان به عنوان مجموعه نخبگان اقشار مختلف بسیج در 
استان، ضمن حمایت از مذاکرات هدفمند تیم مذاکره کننده ایران 
اسالمی، بر توجه به چهارچوب ها و اصول اعالمی توسط رهبر عزیز 
انقالب اسالمی پافش��اری کرده و بر حفظ تمامیت حقوق مسلم 
خود در برنامه هسته ای صلح آمیز کش��ورمان تاکید نموده و در 
صورت هرگونه انحراف از مسیر اعالم ش��ده، مطالبات خود را در 
چهارچوب مواضع نظام اسالمی و رهبری فرزانه انقالب اسالمی 

پیگیری خواهد کرد. 

دفتر انجمن اسالمی دانشجویان، نخس��تین بار در دانشگاه هنر 
اصفهان گشایش یافت.

 مدیر فرهنگی اجتماعی دانشگاه هنر اصفهان گفت: این انجمن 
بنا به درخواس��ت تعدادی از دانش��جویان مقطع کارشناسی این 
دانشگاه و بر اساس مصوبه هیات نظارت بر تشکل های دانشجویی 

تشکیل شد.
زاهد ش��فیعی اف��زود: مج��وز تاس��یس انجم��ن اس��المی در 
دانش��گاه هنر اصفهان خرداد امس��ال با هدف جلب مش��ارکت 
 بیش��تر دانش��جویان و کمک آنه��ا ب��ه مدیریت بهتر دانش��گاه 

صادر شد.
وی ادام��ه داد: مق��رر ش��د انتخابات هی��ات مدیره این تش��کل 
 دانش��جویی مه��ر امس��ال و همزم��ان ب��ا گش��ایش دانش��گاه 

انجام شود.
وی تصریح کرد: بر اساس آیین نامه فعالیت تشکل های دانشجویی، 
این تشکل به هنگام تاسیس حداقل حدود سه درصد از دانشجویان 

دانشگاه را باید به عضویت خود درآورده باشد.

ش��فیعی با تاکید بر رویکرد جدید دولت یازده��م مبنی بر ایجاد 
شور و نش��اط و تحول فرهنگی در فضای دانش��گاه ها اظهار کرد: 
تالش می کنیم تا امکانات دانشگاه نیز به صورت عادالنه و با جلب 
 مشارکت گسترده تر دانشجویان در اختیار تشکل های دانشجویی

 قرار گیرد.

مدی��ر فرهنگ��ی اجتماع��ی دانش��گاه هن��ر اصفه��ان گف��ت: 
انجم��ن اس��المی دانش��جویی ای��ن دانش��گاه در زمین��ه های 
 علم��ی، فرهنگی، مذهب��ی، سیاس��ی و هنری فعالی��ت خواهد

 کرد.
وی تصری��ح کرد: دانش��گاه هن��ر اصفه��ان پیش از ای��ن دارای 
 تشکل های دانشجویی بسیج، جامعه اس��المی و هیات مذهبی 

علی اکبر)ع( بود.
دانش��گاه هن��ر اصفه��ان ابت��دا ب��ا ن��ام »دانش��کده پردی��س 
اصفه��ان« و از س��ال 1355 ب��ا ه��دف تربی��ت نیروه��ای 
 متخص��ص در زمین��ه حفظ و نگه��داری آث��ار و ابنی��ه تاریخی

 تأسیس شد.
این دانشکده به مرور زمان گسترش یافت تا آنجا که در سال 137۹ 
با دایر کردن رش��ته های مختلف هنرهای تجس��می و معماری، 
معماری و مرمت در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بعنوان 
دانشگاه هنر اصفهان به کار خود ادامه داد.این دانشگاه دارای حدود 

سه هزار دانشجو است.

مجمع بسیج اصفهان بیانیه صادر کرد: 

حمایت از مذاکره هدفمند برای حفظ حقوق ملت ایران

گشايش دفتر انجمن اسالمی دانشجويان در دانشگاه هنر اصفهان

رییس جمهوری اسالمی ایران در گفت و گوی تلفنی امیر قطر 
ضمن تأکید بر ضرورت همکاری کشورهای منطقه در مبارزه 
با تروریس��م و ناامنی گفت: امیدوارم تروریست ها اراده قاطع 
دولت های مسلمان منطقه را در مقابله با تروریسم درک کرده 

و بدانند که عصر ما عصر آدم کشی و تروریسم نیست.
حسن روحانی در تماس تلفنی امیر قطر با وی ضمن تبریک 
فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و آرزوی برقراری صلح و امنیت 
در سراسر جهان اسالم، تحوالت منطقه را مورد اشاره قرار داد 
و گفت: ایران و قطر با همکاری همدیگر می توانند در برقراری 

صلح و ثبات در منطقه تالش های سازنده ای داشته باشند.
رییس جمه��ور با اظه��ار تأس��ف از ناامنی ه��ای موجود در 
کش��ورهای منطقه از جمله ع��راق، اظهار داش��ت: موضوع 
و مس��أله افراط گری و تروریس��م معضل بزرگ��ی برای همه 
کشورهای منطقه است و برای اینکه مردم مسلمان منطقه از 
این معضل رهایی یابند، باید همه مس��لمانان دست به دست 

هم داده و با هم همکاری کنند.
روحان��ی تصری��ح ک��رد: کش��ورهای منطق��ه ب��رای 
ایج��اد ثب��ات و آرام��ش از طری��ق گفت وگ��و، ب��رادری 
 و دوس��تی بای��د همدیگ��ر را ی��اری و کم��ک کنن��د.

رییس جمهور با تاکید بر اینکه گسترش تروریسم در منطقه 
صرفاً به نفع صهیونیس��ت ها و دش��منان جهان اسالم است، 
اظهار داشت: آماده ایم با همه کشورهای دوست و برادر خود در 
منطقه برای مبارزه با معضل بی ثباتی و ناامنی دست به دست 
هم داده و صلح و آرامش را به منطقه حساس خود بازگردانیم.

امیر قطر نیز در تماس تلفنی خود با تبریک حلول ماه مبارک 
رمضان ب��ا تأکید بر اش��تراک نظر خود با ریی��س  جمهوری 
اس��المی ایران در خصوص مس��ایل و بحران های موجود در 
منطقه  گفت: ما تروریسم و آدم کشی را محکوم می کنیم و باید 
دست به دست هم داده و تروریسم و آدم کشی را به هر دلیلی 

باشد، از بین ببریم.
ش��یخ تمیم بن حمد بن خلیف��ه آل ثانی خاطر نش��ان کرد: 
همه م��ا بای��د در مقابله ب��ا تروریس��م با یکدیگ��ر همکاری 
کنیم زی��را بحران فعل��ی، بس��یار خطرناک اس��ت و ادامه و 
 گس��ترش آن به ض��رر هم��ه م��ا در منطق��ه خواه��د بود.

در ادامه این گفتگوی تلفنی ش��یخ تمیم بن حمد بن خلیفه 
آل ثانی خطاب به رییس جمهوری اسالمی ایران تأکید کرد: 
دشمنان امت اسالمی هستند که از تروریسم و این بحران ها 
بهره می برن��د بنابراین ض��رورت دارد با یکدیگ��ر همکاری 
کنیم و برای جلوگیری از گس��ترش بحران و فتنه در منطقه 
 دس��ت به دس��ت هم دهیم و امروز این مس��ئولیت همه ما

 سیاستمداران است.

همه طرف های گفتگو مایلند تا ۲۹ تیر ماه به نتیجه برسند

در گفتگوی تلفنی با امیر قطر

روحانی: عصر ما عصر آدم کشی 
و تروريسم نیست

 مديرکل آموزش و پژوهش استانداری 
چهارمحال و بختیاری:

 برگزاری ۱۶ نشست دانش توسعه
 در چهارمحال و بختیاری تا پايان امسال

مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: امسال 1۶ 
نشست  علمی - تخصصی دانش توسعه در راستای پیشرفت و ارتقای توسعه 

چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.
علی رضا شجاعی با اشاره به اینکه تدبیر و تفکر شعار دولت تدبیر و امید است، 
اظهار کرد: در تمامی سازمان های مهم و فرمانداری ها سطح استان دبیرخانه 

اتاق فکر و تدبیر توسعه استان تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه یکی از راهکارهای توسعه استان جمع آوری افکار و ایده های 
مردمی یا همان مراجعه به خرد جمعی اس��ت، افزود: برگزاری نشست های 
علمی - تخصصی دانش توس��عه در اس��تان گامی موثر در پیشرفت و ارتقاء 

توسعه این استان محسوب می شود.
مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: 
افراد نخبه و دارای روحیه خالق، نوآور، متعه��د به افکار و تصمیمات حاصله 

و دارای حس مسوولیت برای ایده پردازی در این اتاق فکر گرد هم می آیند.
شجاعی خاطرنشان کرد: این نشست ها به منظور ایجاد گفتمان مشترک بین 
تمامی عناصر فعال در جریان توسعه این اس��تان مانند نمایندگان مردم در 
مجلس، مدیران بخش های تخصصی، فعاالن بخش های خصوصی و عمومی، 
صاحب نظران دانشگاهی برگزار می شود تا افراد به دانش و فهم مشترک در 
آن زمینه دست یابند.وی تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون چهار نشست 
 علمی تخصصی در زمینه های توسعه شهری، توسعه فرهنگی، محیط زیست و

 منابع طبیعی برگزار شده است.
مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری چهارمحال و بختیاری از برگزاری 1۶ 
نشست دیگر با موضوعات توسعه کشاورزی، گردش��گری، حمل ونقل، آب، 
بانکداری، امنیت آموزش و توسعه اجتماعی تا پایان امسال خبر داد و افزود: 
این نشست ها با همکارای مدیران کل و دستگاه های مربوطه برگزار می شود.

ش��جاعی گفت: ایده های ارایه ش��ده در این اتاق های فکر هر سازمان بعد از 
بررس��ی در صورت تصویب توس��ط اعضا به اتاق فکر مرکزی اس��تان ارسال 
می شوند و در صورت نیاز به اصالح برای بازنگری به صاحب ایده ارجاع داده 
 می ش��ود.وی گفت: با تصویب ایده در اتاق فکر مرکزی استاندار ایده را برای 
اجرا به مدیران اس��تانی ارجاع داده و درصورتی که ای��ده نیاز به قانون جدید 
برای اجرا داشته باشد، اس��تاندار آن  را به مجلس و مجمع نمایندگان استان 

پیشنهاد می دهد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد 
کمبود فضای مناس��ب دینی را از موانع نش��ر فرهنگ اسالم در 
 اس��تان دانس��ت و بر لزوم ایجاد یک مجتمع حوزوی در اس��تان

 تاکید کرد.
حجت  االسالم محمدعلی نکونام، در دیدار با معاون  امالک و حقوقی 
سازمان ملی زمین و مسکن کشور،  ضمن تبریک به مناسبت حلول 
 ماه مبارک رمضان به استعدادهای مهم و بسیار باالی این استان 
به ویژه در مسایل دینی اشاره کرد و افزود: با لطف خداوند این استان 
در بحث مسایل دینی و اعتقادی بسیار مستعد و دارای پایگاه های 
ارزش��مند اعتقادی و دینی اس��ت و مردم آن محب اهل بیت )ع( 

هس��تند و ارادت خ��ود را در 
عرصه های گوناگون به دین و انقالب و والیت اثبات کرده اند.

وی اظهار کرد: با توجه به استعدادهای این استان درخواست های 
مکرری از سوی مدارس علمیه سراسر کشور مبنی بر اینکه کالس ها 
و دوره های آموزش��ی ماهانه در این اس��تان برگزار شود به استان 

واصل می شود.
وی کمبود فضای مناس��ب آموزش��ی و دینی در اس��تان را یکی 
از موانع نش��ر برنامه های فرهنگی، اس��المی در اس��تان دانست 
و گفت: ل��زوم ایجاد ی��ک مجتمع ح��وزوی در اس��تان یک امر 
بسیار ضروری اس��ت چرا که کمبود فضای متناس��ب با شرایط 

 برگزاری و پذیرش این عزی��زان مانع از اس��تفاده از این ظرفیت
 خدادادی می شود.

حجت االس��الم نکونام با بیان اینکه نبود یک مجتمع حوزوی در 
استان به عینه احساس می ش��ود، از فراهم سازی زمینه های الزم 
در راس��تای تحقق این مهم خبر داد و گفت: بن��ده هم در همان 
ماه های ابتدایی حضورم در اس��تان این مهم را احس��اس کردم و 
س��عی در پیگیری این طرح بزرگ و مفید ک��رده و به لطف خدا 
و مس��اعدت مس��ووالن اقداماتی هم صورت گرفت��ه  و بانیان و 
 خّیرینی هم آماده مشارکت در این امر خداپسندانه و فرهنگ ساز

 هستند.
حجت  االسالم محمدعلی نکونام به کمبود ش��دید مبلغان علوم 
دینی در استان و کشور اشاره و خاطرنشان کرد : در سطح خارج از 
کشور و همچنین داخل کشور تقاضاهای زیادی در خصوص اعزام 
مبلغ علوم دینی وجود دارد که وضعیت موجود جوابگوی این نیاز 
مهم و فرهنگ ساز نیست و این مسئله اهمیت ساماندهی وضعیت 
حوزه های علمیه و احداث این مجتمع بزرگ حوزوی در استان را 

صد چندان می کند.
نماین��ده ول��ی فقی��ه در چهارمحال و بختی��اری و ام��ام جمعه 
شهرکرد اهمیت، جایگاه و ماموریت خطیر س��ازمان ملی زمین 
و مسکن کش��ور را یادآور ش��دو  با تاکید بر جلوگیری از تضییع 
حقوق بی��ت المال گفت: ع��ده ای با طمع ورزی، زی��اده خواهی، 
حیله گری ه��ای مختلف  اق��دام به زمی��ن خ��واری خصوصاً در 
حواش��ی رودخانه ها و نقاط خوش آب و هوا می کنند و در این راه 
 از هر ابزاری اس��تفاده ک��رده و موجب تضییع حق��وق بیت المال

 می شوند.

همزمان با دهه  تولی��د، صنعت و معدن و برای نخس��تین 
بار در اس��تان چهارمح��ال و بختیاری خط تولی��د دارو در 
یکی از واحده��ای تولیدکنن��ده مواد بهداش��تی و دارویی 
 راه اندازی ش��د.رییس س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت

 چهارمحال و بختیاری در حاش��یه افتت��اح این خط تولید 
گفت: در ای��ن کارخانه خط تولید قرص ه��ای متفورمین با 
خاصیت ضد دیابتی، آتنولول کاهنده فشار خون، ایبوپروفن 
 به عن��وان مس��کن، ویتامی��ن ب 1 و مکم��ل غذایی روی

 به بهره برداری رسید.س��یدنعیم امامی  با بیان اینکه ساالنه 
2۰۰ میلیون از این قرص ها تولید و روانه بازار داخل می شود، 

اظهارکرد: این خط تولید با س��رمایه گذاری بخش خصوصی راه اندازی 
 شده و زمینه اش��تغال 2۰۰ نفر از جوانان چهار محال وبختیاری را فراهم 
کرده اس��ت.وی با اش��اره به اینکه این محصوالت زیر نظر مس��تقیم 15 
داروس��از متخصص چهار محال و بختیاری تولید می ش��ود، خاطرنشان 
 کرد: به زودی ساخت اشکال دارویی کپسول و افشانه هم در این مجتمع

 آغاز می شود.
بر اس��اس این گزارش، نخس��تین کارخانه س��اخت دارو و فرآورده های 
بهداشتی اس��تان چهار محال و بختیاری از س��ال 7۹ کار خود را با تولید 
 شامپو و صابون های طبی در شهرک صنعتی شهرکرد فعالیت خود را اغاز 

کرده است.

نماينده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

خط تولید دارو در چهارمحال و بختیاری راه اندازی شد

مجتمع حوزوی در چهارمحال و بختیاری احداث می شود

وزير علوم ، سرپرست دانشگاه 
شهرکرد را منصوب کرد

 دکتر رضا فرجي دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ، طی حکمی 
دکتر شایان ش��امحمدی را به عنوان سرپرست دانشگاه شهرکرد 
منصوب کرد.  به گزارش روابط عمومی دانش��گاه شهرکرد، طی 
حکمی از سوی دکتر رضا فرجي دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
دکتر شایان ش��امحمدی عضو هیأت علمی دانشکده  کشاورزی 
دانشگاه ش��هرکرد، به عنوان سرپرست این دانشگاه منصوب شد. 
وزیر علوم در حکم انتصاب دکتر شامحمدی آورده است: امید است 
با توکل به خداوند سبحان، ماموریت و وظایف سرپرستی دانشگاه 
ش��هرکرد را بر پایه ی قوانی��ن، سیاس��ت ها وبرنامه های مصوب 
به انجام رسانید، بایس��ته اس��ت با پیروی از آموزه های اسالمی، 
مبانی علمی، راهبرده��ای دولت تدبیر و امی��د و جلب همکاری 
دانش��گاهیان و صاحب نظران، نقشی شایس��ته در تحقق اهداف 
نظام عل��م و فن��اوری، و نقش آفرینی آن در اقتص��اد دانش بنیان 
و تحقق سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی ایفا نمایی��د .وزیر علوم ، 
همچنین در نامه ای از خدمات دکتر اس��ماعیل اس��دی بروجنی 
رییس سابق دانش��گاه ش��هرکرد در زمان تصدی این مسوولیت 

تشکر و قدردانی کرد.

تجهیز تاکسی  های شهرکرد به 
دستگاه کارت خوان

عضو شورای شهر شهرکرد از نصب دس��تگاه کارت خوان بر روی 
3۰ تاکس��ی در ش��هرکرد به صورت پایلوت خبر داد و گفت: در 
صورت موفقیت بر روی تمامی تاکسی های شهرکرد کارت خوان 
نصب خواهد شد. فرج اهلل ارژنگ اظهار کرد: به صورت آزمایشی بر 
روی 3۰ تاکسی ،دستگاه کارت خوان نصب شده که در پرداخت 
کرایه شهروندان کمک موثری است.وی افزود: این طرح به صورت 
آزمایشی به مدت یک ماه اجرا می شود و در صورت موفقیت بر روی 
تمامی خودروهای تاکسی شهری نصب خواهد شد.عضو شورای 
شهر شهرکرد از وجود دو هزار و 5۰۰ تاکسی در شهرکرد خبر داد 
و ادامه داد: این تعداد تاکسی شامل تاکسی های عمومی، آژانس ها 

و تاکسی های بی سیم 18۰۰ و 1833 می شود.

قیمت 7800 تومانی زولبیا و بامیه 
در شهرکرد

رییس اتحادیه قنادان شهرکرد گفت: قیمت هر کیلو زولبیا و بامیه 
در شهرکرد 7 هزار 8۰۰ تومان است.تقی امینیان اظهار کرد: زولبیا 
و بامیه یکی از شیرینی های سنتی ایرانی است که از ترکیب  موادی 
مانند ماست، روغن، آب، گالب، زعفران، خمیرمایه و آرد به دست 
می آید.وی اف��زود: هم اکنون نزدیک 7۰ واحد ش��یرینی پزی در 
شهرکرد فعال است که انواع شیرینی برخاسته از سلیقه و خواست 
مردم این استان به ویژه زولبیا و بامیه را تولید می کنند.امینیان از 
تشدید نظارت بر قنادی ها در سطح شهر شهرکرد خبر داد و گفت: 
در حال حاضر با توافق صورت گرفته مقرر ش��د زولبیا و بامیه در 
ماه رمضان با قیمت هر کیلو 7 هزار و 8۰۰ تومان به فروش برسد.

با توجه به استعدادهای 
اين استان 

درخواست های مکرری 
از سوی مدارس علمیه 

سراسر کشور مبنی 
بر اينکه کالس ها و 
دوره های آموزشی 

ماهانه در اين استان 
برگزار شود به استان 

واصل می شود



یادداشت

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان 

اصفهان 200 هزار نفر اتباع خارجی 
مجاز دارد

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی اس��تان اصفهان گفت: 
200 هزار نفر اتباع بیگانه در اس��تان اصفهان زندگی می کنند 
که 130 هزار نف��ر از این افراد کارت پناهندگ��ی و 70 هزار نفر 
نیز گذرنامه دارند.بهرام صمیمی با اشاره به روز جهانی پناهنده 
و ارایه برنامه های تکریم پناهندگان در جمهوری اسالمی ایران 
اظهار کرد: به مدت س��ه دهه است که نظام اس��المی به نوعی 

تکریم کننده پناهندگان به کشور ایران بوده است.
وی به همایش برگزار ش��ده به مناسبت روز جهانی پناهندگان 
اش��اره کرد و افزود: هدف این همایش ارایه خدمات جمهوری 
اسالمی ایران به پناهندگان در زمینه تامین آرامش، بهداشت، 

کسب مهارت شغلی و ارتقای تحصیلی بوده است.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان اصفهان ادامه داد: 
امسال نیز همانند سال های گذشته همایشی با حضور یک هزار 
و 200 نفر از اقشار مختلف جوان، دانش��جو، طالب اهل سنت 
و تش��یع برگزار ش��د.وی همچنین اضافه کرد: نمایشگاهی از 
دستاوردها، توانمندی ها و مهارت های اتباع که طی سه دهه در 
جمهوری اسالمی ایران ارتقا پیدا کرده اند در اردوگاه شیخ بهایی 
نجف آباد به نمایش گذاشته شد که روحیه خودباوری در اتباع 
برای ایجاد انگیزه و تشویق به بازگشت به کشورشان فراهم شود.

صمیم��ی در بخش��ی از صحبت ه��ای خ��ود تصری��ح ک��رد: 
 برخالف س��ایر کش��ورها که فقط چند کمپ برای پناهندگان

 ایج��اد کرده ان��د، جمهوری اس��المی ای��ران عالوه ب��ر چند 
مهمان ش��هر، ش��رایطی را فراهم کرده اس��ت که پناهندگان 
همانند یک ش��هروند زندگ��ی  و رف��اه دارند.وی ادام��ه داد: با 
توجه به آموزه های اس��المی دی��دگاه ام��ام )ره( و مقام معظم 
رهب��ری در جه��ت ارج نه��ادن به کرام��ت انس��انی، خدمات 
ش��ایانی در عرصه مختلف طی این س��ه دهه ب��ه پناهندگان 
 افغان��ی داده ش��ده ک��ه قاب��ل قی��اس ب��ا س��ایر کش��ورها

 نیست.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان اصفهان گفت: با 
توجه به تهدیدات امپریالیسم جهانخوار و سختی ها و تنگناهایی 
که جمهوری اس��المی ایران در بح��ث پناهن��دگان در زمینه 
اقتص��ادی و اجتماعی پی��ش روی خود داش��ته، هیچ کوتاهی 
در مورد اتباع نداش��ته اس��ت.وی ادامه داد: انتظ��ار می رود از 
س��ازمان بین الملل و کش��ورهای کمک کننده که بس��ترهای 
امنیتی و رفاهی، بهداشتی، آموزشی و س��کونت اتباع خارجی 
را در کش��ور خود فراهم کنند که پس از سه دهه افراد پناهنده 
در جهت بازگش��ت به کش��ور خود ترغیب و تش��ویق ش��وند 
و بتوانند در س��ازندگی و سرنوش��ت خود نقش مهم��ی را در 
 کش��ور خود ایفا کنند که اتباع بیگانه به س��مت و س��وی این

 مشاغل بروند.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1340 | سه شنبه  10  تیر 1393 | 3 رمضان   1435

درمان جدید سرطان تخمدان با همکاری محقق ایرانی
پزشکان مرکز سرطان دانشگاه آریزونا در بیمارستان سنت ژوزف و مرکز پزشکی فونیکس، درمان 
جدیدی را برای سرطان تخمدان ارایه داده اند.گفته می ش��ود این مطالعه موجب افزایش میزان 
کوچک شدن تومور و طوالنی کردن فاصله زمانی عود مجدد سرطان می شود. این موفقیت همچنین 

شانس زنده ماندن مبتالیان به این نوع سرطان را افزایش می دهد.

3

اس��تاندار اصفهان گفت: طرح ایمن س��ازی و ساماندهی 
موتورسیکلت ها و راکبان آن ها باید ظرف یک ماه تدوین و 

وظایف دستگاه ها مشخص شود.
رسول زرگرپور در دومین جلسه  کمیس��یون ریشه یابی 
و بررس��ی تحلیلی تصادفات با اش��اره ب��ه اهمیت نقش 
موتورس��واران در کاهش تصادفات، اظهار ک��رد: باید در 
خصوص عدم استفاده از کاله ایمنی در بین موتورسواران 

برخورد جدی صورت گیرد.
زرگرپور افزود: با توجه به جمعیت پنج میلیون نفری استان 
اصفهان و ت��ردد یک میلیون و 300 هزار دس��تگاه موتور 
سیکلت در استان، هرساله نزدیک به 200 نفر جان خود را 

در تصادفات موتورسیکلت از دست می دهند. 
اس��تاندار اصفهان در ادامه افزود: آمار کش��ته شدگان در 
تصادفات نشان از وضعیت نامناسب در این خصوص است 
و در رابطه با موتورسواران 50 درصد از این آمار به نداشتن 

کاله ایمنی برمی گردد.
وی افزود: تصادفات موتورسواران هزینه های قابل توجهی را 
برای دولت به همراه دارد و بسیاری از تخت های بیمارستانی 
امروز به موتورسواران اختصاص یافته است و باید آنان را از 

خسارات مالی و جانی پیش روی خود مطلع کرد.

زرگرپور با تاکید ب��ر اینکه بخش حم��ل و نقل و ترافیک 
شهرداری نیز باید به این موضوع به صورت جدی ورود پیدا 
کند، افزود: دستگاه های مربوطه به خصوص صدا و سیما 
باید با استفاده از ساخت انیمیشن و تبلیغات تلویزیونی و 
همچنین آموزش عمومی بر فرهنگ س��ازی در خصوص 

کاهش تصادفات اقدام نمایند.
وی به حمل و نقل عمومی اشاره کرد و افزود: حمل و نقل 
عمومی کلید حل بسیاری از مشکالت تصادفات خواهد بود.

زرگرپور با اش��اره به طرح کنت��رل آلودگی ه��وا، یادآور 
ش��د: در این طرح به موضوع حمل و نق��ل عمومی توجه 
 ش��ده اس��ت و باید موارد آن به صورت ج��دی پیگیری

شود.
وی با بیان اینک��ه کاله ایمنی از ملزومات موتورس��واران 
است، افزود: باید از کارخانه ها خواسته شود که موتورهای 
خود را با کاله ایمنی استاندارد به فروش برسانند و موسسه  
 اس��تاندارد نظارت بیش��تری ب��ر روی کاله ه��ای ایمنی

 داشته باشد.
اس��تاندار اصفه��ان در خص��وص ش��ماره گ��ذاری 
موتورس��یکلت ها نیز تصریح کرد: باید به س��متی پیش 
برویم که موتورس��یکلت ها فقط ب��ا ارای��ه  گواهی نامه از 

 س��وی صاح��ب موتورس��یکلت ش��ماره گ��ذاری
 شود. 

رس��ول زرگرپور در ادامه اظهار کرد: شرکت های بیمه ای 
نیز باید در زمان ارایه  خدمت به مش��تریان خود، آن ها را 
ترغیب به اس��تفاده از کاله ایمنی کرده و به موتورسواران 

کاله ایمنی اهدا نمایند.
اس��تاندار اصفه��ان اف��زود: اس��تفاده از کاله ایمن��ی و 
رعایت اص��ول و قوانی��ن راهنمایی و رانندگ��ی ابتدا باید 
از س��وی دس��تگاه های دولتی، نظامی و انتظامی صورت 
 پذیرد ت��ا به تدریج به ی��ک فرهنگ م��ورد توجه همگان

 تبدیل شود.
وی با تاکید بر ایجاد خط تولید موتورس��یکلت های برقی 
این اقدام را یک��ی از راه های موث��ر در کاهش آلودگی هوا 
و کنترل س��رعت اعالم کرد.زرگرپور در ادامه گفت: طرح 
ایمن سازی و س��اماندهی موتورسیکلت ها و راکبان آن ها 
باید ظرف یک ماه تدوین و وظایف دس��تگاه ها مشخص 
شود و با برنامه ریزی زمان بندی شده نتایج به عموم مردم 

اطالع رسانی شود.
استاندار اصفهان در پایان بر کنترل و ساماندهی پیک های 

موتوری تاکید کرد.

تاکید استاندار بر اصالح رفتار و کاهش تصادفات 

راکبان مرگ در جاده مه آلود سالمت 

یادداشت

 ضرورت توجه ویژه نسل جوان 
به مهارت هاي زندگي

     معاون سیاس��ي امنیتي و اجتماعي اس��تانداري اصفهان توجه به 
مهارت هاي زندگي به ویژه براي نسل جوان را خواستار شد و گفت: 
این امر به منظور افزای��ش خودباوري و پرهی��ز از جرایم باید مورد 

توجه قرار گیرد.
رس��ول یاحي در نشس��ت کارگروه اجتماعي و فرهنگي اس��تان به 
 طرح و بررسي مش��کالت فرهنگي عش��ایر پرداخت و ابراز داشت:

 برنامه ریزي فرهنگي و اجتماعي در راس��تاي رسیدگي به موانع و 
مشکالت فرهنگي این قشر زحمتکش و تولید کننده باید در دستور 

کار دستگاه هاي متولي قرار گیرد. 
معاون سیاس��ي امنیتي و اجتماعي اس��تانداري اصفهان به بررسي 
میزان مطالعه در جامعه پرداخت و توجه به افزایش س��رانه کتاب و 
کتابخواني را خواستار شد. وي بر مطالعه دیجیتالي و فضاي مجازي 
تاکید کرد و خواس��تار توجه به نیازهاي نس��ل جوان به ویژه در امر 
فعالیت هاي فرهنگي و افزایش مهارت هاي زندگي شد. یاحي انقالب 
اسالمي ایران را انقالبي فرهنگي دانس��ت و بیان داشت: اصفهان به 
عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اس��المي ؛ یک شهر فرهنگي 
است و این موضوع جایگاه ویژه اي در این استان دارد. گفتني است، 
در این جلسه طرح هاي اجرایي اداره کل کتابخانه ها در سال ۹3 به 
ویژه کتابخانه هایي که در این سال افتتاح مي شوند به تصویب رسید 
و گزارشي از وضعیت اجتماعي و فرهنگي شهرستان فریدن ارایه شد.

 اقامه نمازهاي جماعت سه گانه
 در چهار هزار و ۵00 مسجد استان

     مدیر مرکز رسیدگي به امور مساجد استان اصفهان گفت: در ایام 
ماه مبارك رمضان، اقامه نمازهاي جماعت س��ه گانه، منبر معارف 
دیني و قرائت یک جزء از قرآن کریم در چهار هزار و 500 مس��جد 
اس��تان صورت مي گیرد.حجت االس��الم و المس��لمین محمدرضا 
صالحیان ابراز داشت: در سطح استان اصفهان تعداد چهار هزار و 500 
مس��جد وجود دارد.وي افزود: در ایام ماه مبارك رمضان، نمازهاي 

جماعت سه گانه در تمامي مساجد استان اصفهان اقامه مي شود.
مدیر مرکز رسیدگي به امور مساجد استان اصفهان گفت: در ایام ماه 
مبارك رمضان و بعد از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر، منبر معارف 
دیني برگزار مي ش��ود و در ادامه یک جزء از قرآن کریم قرائت مي 
شود.صالحیان بیان داشت: همچنین، مراسم احیاي شب هاي قدر 

نیز در تمامي مساجد استان اصفهان برگزار مي شود.

والدت ۱۹ هزار و ۸۱2 نوزاد در استان 
     مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان اعالم کرد:  در سه ماه ابتداي 
امسال، هشت هزار و ۶72 واقعه ي ازدواج و یک هزار و ۸۴2 طالق در 
سطح استان اصفهان به ثبت رس��ید.تورج حاجی رحیمیان گفت: از 
ابتداي فروردین ماه امسال تا پایان خردادماه، والدت 1۹ هزار و ۸12 
نوزاد در استان اصفهان به ثبت رسید که از این تعداد، 10 هزار و 175 
پسر و ۹ هزار و ۶37 دختر بودند و در مجموع 1۸ هزار و 2۴5 نوزاد 
در مناطق شهري استان و یک هزار و 5۶7 نوزاد در مناطق روستایي 
متولد ش��دند. وي افزود: در مدت مذکور 5 هزار و 5۹۴ واقعه وفات 
در سطح استان به ثبت رس��ید که دو هزار و ۸۹۹ نفر، مرد و دو هزار 
و 3۹۶ نفر زن بودند و در مجموع، چهار هزار و ۶57 نفر از س��اکنان 
 ش��هري و ۶3۸ نفر از ساکنان روس��تاها بودند. مدیرکل ثبت احوال

 اس��تان اصفهان تصریح ک��رد: در م��دت مذکور، 2۶ ه��زار و 35۴ 
شناس��نامه ی مکانیزه برای افراد باالی 15 س��ال در س��طح استان 
صادر ش��د. وي اظهار کرد: در سه ماه ابتداي امس��ال، هشت هزار و 
۶72 واقعه ازدواج و یک هزار و ۸۴2 طالق در سطح استان اصفهان 

به ثبت رسید. 

زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا 
یکی از رویکردهای اصلی رسانه ملی

معاون پارلمانی س��ازمان صدا و س��یما گفت: زنده نگهداشتن یاد و 
خاطره شهدا یکی از رویکردهای اصلی رسانه ملی است.

 حجت االسالم محمدرضا میرتاج الدینی در نخستین یادواره شهدای 
اصناف خمینی شهر، اظهار کرد: شهرستان خمینی شهر به شهادت 
و جهاد معروف است و در سطح کشور از جمله شهرستان هایی است 

که بیشترین شهید را به نظام و انقالب اهدا کرده است.
وی افزود: تقدیم دو هزار و 300 ش��هید از مجموعه اقش��ار مختلف 
مردم سبب شده تا خمینی شهر به یک شهر الگوی جهاد و پایداری 
تبدیل شود و امیدواریم که نسل جوان این شهرستان راه این شهیدان 
را ادامه دهند.معاون پارلمانی سازمان صدا و سیما ادامه داد: برگزاری 
اینگونه همایش ها و یادواره ها، عطر شهیدان و فرهنگ شهیدان را در 

جامعه گسترش می دهد.

اجراي بیش از ۶۵ هزار تن آسفالت 
در سطح شهر 

مدیرعامل سازمان عمران ش��هرداري اصفهان از اجراي بیش از ۶5 
هزار تن آسفالت در سطح شهر اصفهان از ابتداي سال جاري تاکنون 
خبر داد.احمد رضایي با اعالم این مطلب اظهار داش��ت: اکیپ هاي 
پخش آسفالت سازمان عمران در س��ه جبهه کاري روکش آسفالت 
معابر اصلي، روکش آسفالت معابر فرعي و ترمیم و لکه گیري معابر 
مشغول به فعالیت مي باشند. وي افزود: لکه گیري آسفالت معابر در 
نه منطقه از مناطق 15 گانه ش��هرداري با تناژ چهار هزار و ۶00 تن 
اجرا شده است. مدیرعامل سازمان عمران شهرداري اصفهان اذعان 
داشت: اکیپ بخش آس��فالت معابر فرعي نیز با اجراي 37 هزار تن 

آسفالت در مناطق 15 گانه مشغول به فعالیت هستند. 

ایجاد شبکه بزرگ آبي از میدان 
»شهدا« تا میدان» ورزش«

شهردار منطقه 7 اصفهان از ایجاد شبکه بزرگ آبي از میدان شهدا تا 
میدان ورزش )المپیک( به طول 7 کیلومتر خبرداد.

محمدرضا مصور با اعالم این خبر گفت: با توجه به وضعیت بحراني 
آب این منطقه اقداماتي را از جمله تبدیل آبیاري غرقابي فضاي سبز 
به قطره اي  و روش پوش��ش مالت به منظور کاه��ش تعرق و تبخیر 
کمتر انجام داده است. وي با اشاره به ایجاد شبکه بزرگ آبي از میدان 
شهدا تا میدان ورزش )المپیک( تصریح کرد: با اجراي این طرح آب 
از چاه هاي پایین دس��ت وارد ش��بکه انتقال آب از جنوب به شمال 

منطقه هفت مي شود .

اخبار کوتاه
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امسال صورت می گیرد

720 میلیارد تومان اعتبار برای خط یک متروی اصفهان
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه:

خریداری اتوبوس های ۱۸ متری در استان 

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: امس��ال برای خط یک 
متروی اصفهان حدود 720 میلیارد توم��ان اعتبار در نظر گرفته 

شده است.

عباس حاج رس��ولیها با اش��اره به اینک��ه ارتباط جواد ش��عرباف 
مدیرعامل پروژه قطار شهری و حومه اصفهان با مدیریت استان، 
شهر و کشور فعال است، اظهار کرد: اصفهان یک شهر تاریخی است 
و اکثر مسیر های خطوط متروی اصفهان با مباحث میراثی مواجه 
می شوند.وی به تصویب مسیر های متروی اصفهان در شورای عالی 
ترافیک کشور اشاره کرد و ادامه داد: مس��یر های خط دوم و سوم 
متروی اصفهان به تصویب شورای عالی ترافیک کشور رسیده است.

عضو شورای اسالمی ش��هر اصفهان با تاکید بر اینکه فاز عملیاتی 
این دو خط نیز در اسرع وقت انجام می شود، تصریح کرد: در تمام 
خطوط متروی اصفه��ان بحث میراث فرهنگی وج��ود دارد و دو 
ایستگاه متروی اصفهان در میدان امام حسین )ع( و میدان انقالب 
به عنوان نقطه بحرانی مباحث میراثی پیرامون راه اندازی خط یک 

متروی اصفهان محسوب می شود.

مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوس��رانی اصفهان و حومه گفت: 
اتوبوس های انبوه بر یکی از ویژگی های خطوط BRT اس��ت 
و درصدد هس��تیم که برای خطوط دیگ��ر BRT در اصفهان 

نس��بت به خری��داری اتوبوس ه��ای 1۸ متری اق��دام کنیم.
س��یدعباس روحانی در پاس��خ به این س��ؤال که آیا برنامه ای 
 برای راه اندازی خطوط دیگر BRT در دستور کار خود دارید،

 اظهار کرد: در س��ال گذش��ته راه اندازی خ��ط دوم BRT در 
اصفهان مصوب ش��ده و مقرر ش��ده این خ��ط در خیابان جی 
راه اندازی ش��ود.وی با بیان اینکه اجرای این پروژه در معاونت 
حمل و نقل و ترافیک شهرداری صورت می گیرد، اضافه کرد: 
 BRT ش��رکت واحد اتوبوس��رانی نیز صرفا بهره بردار خطوط
است.مدیرعامل شرکت واحد اتوبوس��رانی اصفهان و حومه با 
تاکید بر اینکه در حال حاضر خط یک BRT اصفهان طی دو 
فاز سرویس دهی به شهروندان را انجام می دهد، تصریح کرد: در 
این خط ۶0 دستگاه اتوبوس فعالیت می کنند و سرویس دهی به 

شهروندان را انجام می دهند.

جانشین اداره منابع انسانی س��تاد کل نیروهای مسلح گفت: 
در اجرای ماده 3۹ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال 
13۹0، آیین نامه اجرایی معاینه و معافیت پزشکی مشموالن 
وظیفه تدوی��ن و جهت تصویب هیات وزیران تقدیم ش��د که 

هیات وزیران آن را تصویب و ابالغ کرد.
سرتیپ دوم پاسدار موسی کمالی اظهار داشت: آیین نامه فوق 
از سوی ستاد کل نیروهای مسلح جهت اجرا به مبادی ذیربط 
ابالغ و از تاریخ یکم مرداد س��ال جاری وضعیت مش��موالن 

وظیفه بر اساس این آیین نامه رسیدگی خواهد شد.
سردار کمالی همچنین اذعان داشت: برای انتخاب مشموالن 
س��الم و قادر به خدمت با توجه به م��درك تحصیلی، آخرین 
بیماری ها، شناسایی و به روز رس��انی شده و کلیه مشموالن 
اعزامی قبل از اعزام بر اساس این آیین نامه معاینه و به ۴ گروه 

تقسیم می شوند.
وی در ادامه به تش��ریح گروه های مذکور پرداخت و تصریح 
کرد: گروهی که از لحاظ جس��می و روانی سالم بوده و قادر به 

خدمت هستند، مشموالنی که به دلیل بیماری یا نقص عضو 
فقط توان انجام خدمت در امور غیررزمی را دارند که به عنوان 
معاف از رزم به خدمت اعزام خواهند شد، افرادی که به دلیل 
بیماری جس��می و روانی موقتا قادر به انجام خدمت نیستند 
که حداکثر تا 2 س��ال از معافیت موقت استفاده خواهند کرد 
و گروه چهارم عده ای که به دلی��ل بیماری یا نقص عضو قادر 
به انجام خدمت دوره ضرورت نیستند؛ چهار گروه مشموالن 

طبق آیین نامه جدید را تشکیل می دهند.
جانش��ین اداره منابع انس��انی س��تاد کل نیروهای مس��لح 
گفت: کلیه مش��مولین قب��ل از اع��زام معاینه و کس��انی که 
قادر به خدمت نیس��تند یا خودش��ان به رای پزش��ک اولیه 
اعتراض داشته باشند به شورای پزش��کی شهرستان معرفی 
می ش��وند و کس��انی که به رای شورای پزش��کی شهرستان 
نی��ز اعتراض داش��ته باش��ند به ش��ورای پزش��کی اس��تان 
 معرفی خواهند ش��د ک��ه رای ش��ورای مذک��ور الزم االجرا 

خواهد بود.
وی در ادامه افزود: یکی از نکات برجس��ته آیی��ن نامه فعلی 
این است که رس��یدگی به تقاضای معافیت پزشکی در حین 
تحصیل که قبال ممنوع بوده در خص��وص بیماری ها و نقص 
عضوهایی که مقطع تحصیلی در آن اثر ندارد مجاز ش��مرده 

شده است.
سردار کمالی در پایان تاکید کرد: یکی دیگر از نکات برجسته 
آیین نامه فوق این است که مقطع تحصیلی در معافیت پزشکی 
اثرگذار بوده و فارغ التحصیالنی که می توانند مشاغل مربوط 
به تخصص خود را با وجود بیماری یا نقص عضو بدون مشقت 
در جامعه انجام دهند به عنوان مع��اف از رزم به خدمت اعزام 

خواهند شد.

ی��ک روانپزش��ک گف��ت: بی ق��راری،  گری��ه، بدخلق��ی، 
تحریک  پذیری، عدم تمرکز، کاهش خواب و اش��تها به مدت 
سه تا یک هفته در هر ماه نشان از ابتال فرد به افسردگی گذرا 

دارد که او را وادار به درمان دارویی و روان درمانی می کند.
مظفر روحانی، با بیان افس��ردگی گذرا به عنوان یکی از انواع 
افسردگی اظهار داشت: چنانچه فردی هر ماه حداقل سه روز 
تا یک هفته دچار عالیم افسردگی ش��دید شود به افسردگی 
گذرا مبتال است؛ در واقع فرد 12 ماه پشت سر هم به افسردگی 

مبتال است که حدود یک هفته از هر ماه را شامل می شود.
وی اف��زود:  مبتالی��ان به افس��ردگی گ��ذرا در م��دت ابتال 
بس��یار آش��فته می ش��وند و عالیم افسردگی ش��دید مانند 
بی قراری، گریه، بدخلقی، تحریک  پذیری، عدم تمرکز، کاهش 

خواب و اشتها را نشان می دهند.
این روانپزش��ک گفت: این اختالل را باید از نشانگان پیش از 
قاعدگی تفکیک کرد چ��را که این اختالل نی��ز هر ماه اتفاق 

می افتد. تشخیص افتراقی اختالل افسردگی گذرا با نشانگان 
پیش از قاعدگی با توج��ه به عالئم آنها اس��ت.وی ادامه داد: 
فردی که به افسردگی گذرا مبتال است، معموالً کاهش خواب 
و خوراك را نشان می دهد و نس��بت به خود، آینده و دیگران 
افکار منفی دارد. همچنین قوای جس��مانی  فرد کم می شود 
و بی حوصله و بی انگیزه اس��ت.رئیس هی��أت مدیره انجمن 
حمایت از بیماران اس��کیزوفرنیا اظهار داش��ت: مبتالیان به 
افسردگی گذرا دچار افت ش��دید عملکرد شغلی و اجتماعی 
می ش��وند، مثاًل چنانچه فردی خانه دار است، نمی تواند امور 
خانه را انجام ده��د و کج خلقی و بی انگیزگی او به ش��کایت 
همسر و فرزندانش منجر می شود. اطرافیان معموالً مبتالیان 
به افسردگی گذرا را با عناوینی مانند »دمدمی« و »کج خلق« 
می خوانند و رفتار آنها را غیر قابل پیش بینی می دانند.وی با 
بیان دارودرمانی به عنوان خط اول درمان این اختالل گفت: 
مبتالیان نیاز به درمان دارویی دارند اما در کنار دارودرمانی 
می توان از روان درمانی به ویژه روان درمانی ش��ناختی نیز در 
جهت بهبود این افراد اس��تفاده کرد.روحانی افزود: ش��یوع 
انواع افسردگی در زنان دو برابر مردان است. درباره علل این 
اختالل می توان به ژنتیک اشاره کرد. چنانچه فردی موقعیتی 
اس��ترس زا مانند بیماری، حوادث طبیعی، شغلی و تحصیلی 
را پشت س��ر بگذارد، فش��ار ناش��ی از آن می تواند او را دچار 
افسردگی گذرا کند.این متخصص حوزه بهداشت روان بیان 
احساسات را یکی از راهکارهای روان درمانی اختالل افسردگی 
گذرا دانست و گفت: هر فردی نیاز دارد به بیان احساساتش 
بپردازد متأسفانه برخی بر این باورند که افراد به ویژه مردان 
نباید احساسات خود را بیان کنند در حالی که بیان احساسات 

می تواند به تخلیه روانی فرد منجر شود. 

سردار کمالی خبر داد: 

تقاضای معافیت درحین تحصیل مجازشد
یک روانپزشک:

 بیمارانی که کج خلق و دمدمی می شوند



يادداشت

سکه 12 هزار تومان ارزان شد 
دیروز بهای س��که تمام طرح جدی��د با کاهش چش��مگیر 12 هزار 
تومانی مواجه شد و هر س��که با قیمت 944 هزار تومان در بازار آزاد 

معامله می شود.
براین اساس هر گرم طالی 18 عیار با کاهش 1131 تومان با قیمت 

96 هزار و 196 تومان داد و ستد می شود.
همچنی��ن قیم��ت نی��م س��که، رب��ع س��که و س��که ی��ک گرمی 
 ب��ه ترتی��ب 476ه��زار، 267 ه��زار و 176 ه��زار توم��ان

 است.
 هر دالر آمری��کا نیز در ب��ازار آزاد ب��ا قیمت 3109 توم��ان معامله

 می شود.

 کاالهای ويژه ماه مبارک رمضان
 را توزيع می کنیم

نایب ریی��س اتحادی��ه کارمن��دان دولت اس��تان اصفه��ان گفت: 
اتحادیه کارمن��دان دولت کاالهای��ی را جهت عرضه به مناس��بت 
ماه مب��ارک رمض��ان در نظ��ر گرفته ک��ه بخش��ی از ای��ن کاالها 
 توزی��ع ش��ده و بقیه اجن��اس نیز ب��ه م��رور در اختیار م��ردم قرار

 می گیرد.
جهانگیر ابراهی��م زاده با اش��اره به اقدام��ات انجام گرفته توس��ط 
اتحادی��ه کارمندان دولت و اج��رای طرح  ویژه م��اه مبارک رمضان 
 این اتحادیه اظه��ار کرد: آم��اده ارایه خدمات ب��ه کارمندان دولت

 هستیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر اتحادیه کارمن��دان دولت کاالهایی را 
جهت عرضه به مناسبت ماه مبارک رمضان در نظر گرفته که بخشی 
از این کاالها توزیع ش��ده و بقیه اجناس نیز به مرور در اختیار مردم 

قرار می گیرد.
نایب رییس اتحادیه کارمندان دولت استان اصفهان با بیان اینکه این 
کاالها شامل مرغ، برنج، شکر و گوشت است، عنوان کرد: توزیع مرغ 
چند روزی است آغاز شده و با قیمت کیلویی حدود 5700 تومان در 

اختیار مردم قرار می گیرد.

حفر چاه های آب غیر شرب 
کمبود آب شرب را در پی دارد

     رییس اداره آب و فاضالب روستایی گلپایگان گفت: حفر چاه های 
آب غیر ش��رب، کمبود آب ش��رب را در پی دارد و نباید مجوز حفر 

اینگونه چاه ها صادر شود.
عب��اس رحیمی در جلس��ه ش��ورای هماهنگ��ی مدیری��ت بحران 
 شهرستان که با حضور معاون فرماندار در سالن اجتماعات فرمانداری

 برگزار ش��د، اظهار داش��ت: در حال حاضر برای تامین آب ش��رب 
مجتمع های آبرسانی روستاهای سعیدآباد، زرنجان و نیوانین دچار 
کمبود هستیم و با وجود تالش های بس��یار هنوز نارسایی هایی در 
این امر دیده می شود. وی با تاکید بر همکاری دستگاه های مختلف 
شهرس��تان تصریح کرد: اکنون همکاری امور آب شهرستان را برای 
صدور مجوزهای حفر چاه آب ش��رب برای روس��تاییان به ویژه در 
روستاهایی که دارای مجتمع آب رسانی هستند، نیاز داریم. رییس 
اداره آب و فاض��الب روس��تایی گلپایگان تصریح ک��رد: امروز یکی 
از مش��کالت موجود، حفر چاه غیر ش��رب در شهرس��تان است که 
کمبود آب ش��رب را در پی دارد و انتظار داریم این موارد شناسایی 
ش��ده و مجوزی برای حفر چ��اه در این موارد صادر نش��ود.  رییس 
 خانه فرهنگ آب اس��تان اصفهان گفت: اس��تفاده از کارواش برای

 شست و شوی اتومبیل به جای شست و شوی دستی، در هر بار 300 
لیتر در مصرف آب صرفه جویی می کند.سیداکبر هاشمی با اشاره به 
لزوم صرفه جویی مردم در خصوص مصرف آب، اظهار داشت: مباحثی 
در زمینه صرفه جویی مصرف آب وجود دارد که دارای جنبه درمانی 

است که در سطح شهر اصفهان به مردم ارایه می شود. 
وی با اش��اره به صرفه جویی 30 درصدی مصرف آب، افزود: تماس 
مردم با شماره 122 در صورت هدررفت آب و مراقبت از سرریز کولرها 
و تانکرهای آب یک��ی از مهمترین اقدام��ات در بخش صرفه جویی 
مصرف آب است. رییس خانه فرهنگ آب استان اصفهان ادامه داد: 
در حال حاضر یک سوم هزینه های تمام شده آب شرب بهداشتی از 
مشترکان دریافت می شود. وی با اشاره به چگونگی مصرف وسایل 
برقی از جمله ماشین لباسشویی، تصریح کرد: اگر از حداکثر ظرفیت 
ماشین لباسشویی در هر بار مصرف استفاده شود در مصرف آب 100 

تا 150 لیتر صرفه جویی می شود. 

شاخص بورس به کانال ۶۹ هزار واحد 
نزديک شد

ش��اخص بورس دیروز با تداوم روند نزولی به کار خ��ود پایان داد تا 
دماس��نج بازار س��هام 628 واحد دیگر افت کند و به کانال 69 هزار 
واحدی نزدیک ش��ود. ش��اخص های منتخب بازار همانند روزهای 
گذش��ته در وضعیت قرمز قرار گرفت؛  ش��اخص صنعت 497 واحد، 
50 ش��رکت فعال تر 26 واحد، آزادش��ناور 859 واحد، 30 شرکت 
ب��زرگ 30 واحد، بازار اول 456 واحد و ش��اخص ب��ازار دوم 1284 
واحد افت داش��تند. همچنین امروز بیش��تر نمادهای بورسی روند 
کاهش��ی خود طی روزهای گذش��ته را ادامه دادند و شبندر، تاپیکو 
و وغدیر بیش��ترین تاثیر منف��ی را بر روند حرکتی ش��اخص بورس 
 داشتند و نمادهای بانک ملت، لیزینگ صنعت تأثیر اندک افزایشی

 داشتند. 

خريد و بازسازی 250 فروند هواپیما 
مدیرعام��ل ش��رکت فرودگاه ها ب��ا تأکید ب��ر اینک��ه فرودگاه های 
مناطق محروم نیازمند ردیف بودجه هس��تند، از پیگیری برای رفع 
نقاط ممنوعه پ��روازی خبر داد و گفت: خری��د 100 فروند هواپیما 
و بازس��ازی 150 فرون��د هواپیما از مواردی اس��ت ک��ه می تواند از 
نتایج مثبت مذاکرات 1+5 حاصل ش��ود. محمدعلی ایلخانی افزود: 
تمام عملکرد هواپیما باید با نظم در س��ازمان هواپیمایی، ش��رکت 
فرودگاه ها و ش��رکت های هواپیمایی همراه باشد تا از بروز تاخیرات 
پروازی جلوگیری ش��ود. وی احترام و رعایت سلسله مراتب را مورد 
توجه قرار داد و تأکید کرد: مراقبت پ��رواز باید از یک نظام در قالب 
مقررات داخلی و توصیه ه��ای بین المللی به جا و به صورت تلفیقی و 

پیش برنده بهره  ببرد.
مدیرعام��ل ش��رکت فرودگاه ه��ای کش��ور با اش��اره ب��ه فض��ای 
لملل��ی آن  بین ا مثب��ت پیش آم��ده در کش��ور در عرص��ه 
را ی��ک فرص��ت مناس��ب ب��رای صنع��ت حمل ونق��ل هوای��ی 
 عن��وان کرد ک��ه می توان��د س��ر منش��اء اتفاق��ات خ��وب در این

 حوزه باشد.

4
حداکثر مبلغ کارت های هدیه ۵۰۰ هزار تومان شد

بانک مرکزی دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی را به کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت 
دولتی پست بانک و موسسات اعتباری موسسه، کوثر مرکزی و عسکریه ابالغ کرد. بانک مرکزی اعالم کرد: حداکثر 

مبلغ هر کارت هدیه 500 هزار تومان و فاقد قابلیت شارژ مجدد است و پس از اتمام موجودی باید ابطال شود.
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س��االنه ح��دود س��ه 
میلی��ون تن گوش��ت 
س��فید و قرمز از 740 
کش��تارگاه صنعت��ی 
و س��نتی اس��تخراج 
می شود که با مشکالت 
فراوانی از کمبود 3000 
نفری ناظر بهداش��تی 
ت��ا بی رغبت��ی ب��رای 
تبدیل کش��تارگاهای 
س��نتی به صنعتی و گه گاه مافیاهای پش��ت پرده دست و پنجه 
نرم می کنند؛ دس��ت هایی که نمی گذارند صنعتی ش��ویم!حدود 
740 کش��تارگاه دام و طیور در کش��ور وجود دارد که از این میان 
تعداد اندکی کشتارگاهای صنعتی با خطوط مدرن ذبح و فرآوری 
وجود دارد و مابقی کشتارگاه ها برای کش��تار از همان روش های 
سنتی گذش��ته اس��تفاده می کنند که البته به گفته کارشناسان 
نظارت های بهداش��تی کمتری هم در این واحدهای سنتی انجام 
می ش��ود.مهدی خلج، رییس سازمان دامپزش��کی کشور در این 

باره گفت: حدود 350 کش��تارگاه دام در کش��ور وج��ود دارد که 
67 واح��د آن صنعت��ی و 282 واحد آن س��نتی اس��ت و بیش از 
 222 واحد کش��تارگاهی طیور در کش��ور وجود دارد که صنعتی 

هستند.
کشتارگاه ها یا همان پاالیشگاه های امنیت و سالمت غذایی، جایی 
است که دامداران و مرغ داران پس از رسیدن وزن دام و طیور خود 
به حد معین آن ها را روانه  کشتار در کشتارگاه های سنتی و صنعتی 
حاشیه شهرهای خود می کنند و با پرداخت بهای کشتار یا تسهیم 
کردن بخشی از الشه کشتار شده، حساب خود را با این کشتارگاه ها 
تسویه می کنند. البته دام و طیوری که برای رفتن به بازار مصرف، 
روانه کشتارگاه ها می ش��وند از ابتدا تا انتهای فرایند کشتار تحت 
نظارت ناظران شرعی و کارشناسان بهداشتی سازمان دامپزشکی 
کشور قرار می گیرند؛ به گونه ای که ناظران شرعی بر مراحل ذبح 
اسالمی نظارت می کنند و ناظران بهداشتی با در نظر گرفتن همه 
عالئم بیماری های احتمالی بر سالمت گوشت صحه می گذارند.

نهایتا پس از اتمام فرآیند کش��تار تقریبا همه امعاء و احشاء باقی 
مانده دام و طیور به مصارف گوناگون صنعتی در داخل و خارج از 

کشور می رسد.

 و س��وخت از اس��قاط 
خودروه��ای فرس��وده 
ب��االی 35 س��ال خبر 
داد.حیدری پاشاکی با 
بیان این که خودروهای 
ت��ا   1349 م��دل 
1358 می توانن��د در 
ط��رح جدید اس��قاط 
25 میلی��ون ری��ال از 
محل صدور اولی��ن مجوز ش��ماره گذاری خودروه��ای وارداتی 
دریافت کنند، اظهار داش��ت: متقاضیان در طرح جدید اس��قاط 
 خودروهای فرسوده س��ه میلیون ریال بابت ارزش الشه دریافت 

می کنند. 
وی افزود: متقاضیانی که س��ن خ��ودروی فرس��وده آنها بیش از 
35 س��ال بوده و تاکنون موفق به اس��قاط آن نش��ده اند تا 7 مهر 
س��ال جاری مهلت دارن��د در ط��رح جدید اس��قاط خودروهای 

 فرس��وده ثبت ن��ام و خ��ودروی فرس��وده را از رده خ��ارج 
کنند. 

سرپرس��ت معاونت نوسازی ناوگان س��تاد مدیریت حمل ونقل و 
سوخت بیان داش��ت: متقاضیانی که در مدت تعیین شده در این 
طرح ثبت نام کنند از حداکثر گواهی اس��قاط یعنی 25 میلیون 
ری��ال از محل ص��دور اولین مج��وز ش��ماره گذاری خودروهای 
وارداتی و سه میلیون ریال ارزش الش��ه که توسط مراکز اسقاط 
 پرداخ��ت می ش��ود و در مجم��وع 28 میلی��ون ری��ال بهره مند 

می شوند. 
وی با اشاره به وجود حدود 70 هزار خودروی فرسوده مدل 1349 
تا 1358، تصریح کرد: س��تاد مدیریت حمل و نقل و س��وخت با 
هدف کاهش آلودگی هوا و استفاده از گواهی اسقاط این دسته از 
خودروها فقط برای نخستین شماره گذاری خودروهای وارداتی 
این طرح را به  مدت 3 م��اه اجرا می کند تا متقاضی��ان بتوانند با 
مراجعه به مراکز اس��قاط که مشخصات آنها در س��امانه معاونت 
نوسازی )nosazinavgan.ir( قرار داده شده، نسبت به ثبت نام 

و اسقاط خودروی فرسوده اقدام کنند.

     سرپرست معاونت نوسازی ناوگان ستاد مديريت حمل ونقل

وام 3 میلیونی برای خودروهای 35 ساله 
ريیس سازمان دامپزشکی کشور:

بی رغبتی تبديل کشتار گاه سنتی به صنعتی 

 مردم تخلفات 
را گزارش دهند

مصرف انرژی10 برابر 
میانگین جهانی

    معاون توسعه و منابع انسانی استاندار اصفهان گفت: متأسفانه مصرف انرژی 
در ایران 10 برابر میانگین جهانی است.

حسین سیستانی با اشاره به جمعیت 75 میلیون نفری، اظهار داشت: مصرف 
انرژی در ایران بیش از کشورهای پرجمعیت چین و هند برآورد شده و هم اکنون 

مصرف انرژی برق در ایران 3 برابر دنیا است. 
 وی اف��زود: بح��ران کمب��ود آب جهانی اس��ت و غلبه ب��ر بحران ک��م آبی با 
صرفه جویی حاصل می شود. معاون توس��عه و منابع انسانی استاندار اصفهان 
بیان داشت: ایران سرزمین خشک و کم آبی است که باید برای توسعه و پایداری 
این مرز و بوم صرفه جویی در مصرف آب جدی گرفته شود. وی ادامه داد: بدون 
 دسترسی پایدار به منابع آبی توسعه و پیشرفت در بسیاری از زمینه ها به دست

 نخواهد آمد. سیستانی تاکید کرد: پاس��داری از فرهنگ 2500 ساله فرهنگ 
و تمدن ایران اسالمی مستلزم دسترسی پایدار به انرژی های گوناگون است. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: طرح ویژه نظارتی تعزیرات 
حکومتی استان اصفهان در ماه مبارک رمضان و با همکاری اتاق اصناف و 

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان اجرا می شود.
 غالمرضا صالحی با اش��اره به آمادگی کامل تعزیرات برای کنترل بازار در 
ماه مبارک رمضان اظهار کرد: طرح ویژه نظارتی تعزیرات حکومتی استان 
اصفهان در ماه مبارک رمضان و با همکاری اتاق اصناف و سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان اصفهان اجرا می شود.وی ادامه داد: این طرح ویژه از 

چند روز پیش آغاز شده و تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با بیان اینکه این طرح با هدف 
کنترل بازار و دستیابی مردم به کاالها و خدمات مورد نیاز آنها و رصد کامل 
قیمت ها انجام می شود، عنوان کرد: طرح ویژه نظارتی ماه مبارک رمضان در 

دو شیفت صبح و بعدازظهر با جدیت در حال اجراست.

 به دنبال اعتراض��ات مردمی در خصوص عدم تعادل فش��ار آب در برخی از مناطق ش��هر 
اصفهان، مدیرعامل شرکت آبفای اس��تان اصفهان اعالم کرد برای رفع این مشکل سامانه 
هوشمند مدیریت توزیع عادالنه آب در 132 نقطه از شهر اصفهان راه اندازی شده که امید 
است ظرف چند روز آینده آب به یک میزان در تمام نقاط شهر اصفهان به دست مشترکان 
برسد.چند س��الی اس��ت که فش��ار آب در برخی از مناطق ش��هر اصفهان از جمله میدان 
جمهوری اسالمی و رهنان با دیگر نقاط شهر اصفهان تفاوت چشمگیری داشته به طوری 
که آب افت فشار بسیار زیادی داشته و حتی در برخی از ساعات روز قطع می شود در حالی 
که به گفته چند تن از همشهریان  در طبقات سوم به باالی واحدهای آپارتمانی در خیابان 
 هایی از جمله میدان آزادی آب به راحتی قابل دس��ترس اس��ت بدون اینکه پمپ استفاده

 کنند. اما واحدهای مس��کونی که در مرکز ش��هر اصفهان واقع ش��ده اند از س��اعت پنج 
بعدازظهر به بعد فش��ار آب کم ش��ده یا به ط��ور کامل قطع می ش��ود. یکی از س��اکنان 

خیابان کاش��انی گفت: فش��ار آب در این منطقه چندس��الی اس��ت دچار مش��کل است 
 و تاکن��ون چندی��ن مرتبه ب��ه ش��رکت آب و فاض��الب مراجع��ه ک��رده ام ام��ا تاکنون

 نتیجه ای نگرفته ام. یکی دیگر از مشترکان آب که در خیابان کاوه سکونت دارد نیز تصریح 
کرد: از اواسط خرداد ماه آب این نقاط از ساعت نه صبح تا 12 شب به طور کامل قطع است و 
اگر آبی هم باشد بسیار کم است به طوری که به هیچ عنوان قابل استفاده نیست. وی افزود: 
سال های گذشته نیز ما در این منطقه دارای مشکالتی در خصوص آب بوده ایم اما امسال 
فشار آب در این خیابان بدتر ش��ده و مجبور هستیم به مدت چند ساعت در بیرون از منزل 

حضور داشته باشیم. 
جیره بندی آب شرب خط قرمز وزارت نیرو است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با توجه به افزایش دما در فصل تابستان گفت: 
در فصل تابستان جیره بندی آب شرب خط قرمز وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضالب 

است.هاشم امینی اظهار داشت: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در فصل تابستان به 
هیچ عنوان جیره بندی آب شرب را در دستور کار قرار نمی دهد اما مردم باید تا زمان اجرای 
 طرح های آب رس��انی به اصفهان بزرگ باید حداقل در مصرف آب بی��ن 25 تا 30 درصد

 صرفه جویی کنن��د.وی گفت: در حال حاضر س��امانه آبرس��انی اصفهان ب��زرگ با توجه 
به خش��کی زاینده رود ب��ا کمبود ح��دود س��ه مترمکعب��ی آب در ثانیه مواجه اس��ت و 
برای جبران این کمبود مش��ترکان بای��د با اصالح الگ��وی مصرف اس��تفاده از تجهیزات 
کاهن��ده در مصرف آب صرف��ه جوی��ی کنند.مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان 
اصفهان با اش��اره به افزایش س��الیانه تعداد مش��ترکین تصریح کرد: درس��ال 87 تعداد 
مش��ترکین تحت پوش��ش آبرس��انی اصفهان 887 هزار و 672 بوده اند این درحالیست 
 که در س��ال گذش��ته تعداد مش��ترکین به بیش از یک میلیون و 45 هزار و 718 رسیده

 است.

با راه اندازی سامانه هوشمند مديريت توزيع عادالنه آب

جريان فشار آب در همه نقاط عادالنه می شود 

با وجود افزای��ش تعداد گردش��گر، بازار فروش فرش دس��تباف 
 تغیی��ری نکرده اس��ت. رییس انجم��ن صنایع فرش دس��تباف 
خانه صنعت، معدن و تجارت اس��تان اصفهان با اعالم این مطلب 
افزود: مافیایی در میان تورلیدرها وجود دارد که گردشگران را برای 
خرید به فروشگاه هایی خاص می برند و فرش را با قیمتی باالتر از 

نرخ اصلی خود به آنها می فروش��ند که این موضوع باعث بدنامی 
کشور ما در حوزه صنایع دستی در جهان شده و بر گردشگری و 

فروش فرش در ایران تاثیر گذاشته است. 
باقر صیرفیان در ادامه صحبت های خ��ود درباره وضعیت فرش 
دستباف کشور، بیان کرد: در ماه های پایانی سال گذشته، مرکز 

ملی فرش اعالم ک��رد: نه میلیارد تومان برای ارایه تس��هیالت به 
تولیدکنندگان فرش دستباف استان اصفهان در نظر گرفته و ما 
تولیدکنندگان را بر اس��اس تعداد کارگر و وسعت واحد تولیدی 
تقسیم بندی و معرفی کردیم اما زمانی طول کشید تا بانک عامل را 
معرفی کنند و پس از گذشت مدت زمانی، اعتبار مدنظر را به تهران 

برگرداندند و تسهیالت را پرداخت نکردند. 
وی ادامه داد: این درحالی بود که بس��یاری از کس��انی که برای 
دریافت وام معرفی ش��دند، با تکیه بر ای��ن وام، کارگاه هایی راه 
اندازی کردند و در ح��ال حاضر نمی توانند بده��ی های خود را 

پرداخت کنند. 
وی با بیان اینکه سود فروش داخلی برای صنعت فرش دستباف 
کافی نیست، گفت: در حال حاضر بازار داخلی هم رکود دارد، با این 
حال حتی اگر بازار داخل وضعیت مناسبی داشت، سودآوری فرش 
دستباف در صادرات آن است و زمانی می تواند مفید باشد که ارز 

حاصل از فروش خارجی آن به کشور وارد شود.
رییس انجمن صنایع فرش دستباف خانه صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان تاکید کرد: اگر تحریم ها برداشته شود، بسیاری از 

مشکالت فرش دستباف حل می شود. 
صیرفیان ارایه تس��هیالت بدون بهره یا با به��ره کم و مدت زمان 
بازپرداخت طوالنی را از دیگر راه ها برای حل مشکالت صنعتگران 
فرش دس��تباف ذکر کرد و افزود: وضعیت کارگران و بافنده های 
فرش دستباف هم بس��تگی به وضعیت تولیدکننده دارد و زمانی 
که تولیدکننده سرمایه در گردش کافی داشته باشد، تولید فرش 

رونق خواهد داشت. 
وی با اعالم اینکه حدود 12/8 درصد تولید کل فرش دس��تباف 
کش��ور در اصفهان صورت می گی��رد، اضافه کرد: در جش��نواره 
ای که س��ه دوره از آن در نمایش��گاه و موزه فرش ته��ران برگزار 
 ش��د، فرش اصفهان از نظر زیبایی و کیفیت رتب��ه اول را به خود

 اختصاص داد.

 در هفت��ه ماقب��ل م��اه رمض��ان ب��ه غی��ر از گوش��ت قرمز و 
 تخم مرغ قیمت در دیگر گروه ها کاهش��ی یا ب��دون تغییر بود

.بنا بر اعالم بانک مرکزی از نتایج گزارش هفتگی متوسط قیمت 
خرده فروشی برخی ازمواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 
ششم تیر ماه 93،قیمت ها در گروه لبنیات، برنج، حبوبات، قند و 
 شکر، چای و روغن نباتی نس��بت به هفته ماقبل ثابت باقی مانده

 است.
همچنین قیمت تخم مرغ با 5.9 درصد، گوشت قرمز با نیم درصد 
افزایش داش��ته و قیمت ها برای مرغ با نیم درصد، س��بزی های 
 تازه 0.4 درصد، می��وه های ت��ازه 1.7 درصد ب��ا کاهش مواجه

 بوده است.
لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات بهای تمام اقالم این گروه 
نس��بت به هفته قبل بدون تغییر بود همچنین قیمت تخم مرغ 
حدود 5.9 درصد افزایش داشت و شانه ای 8000 تا 9500 تومان 

به فروش رفت.
برنج و حبوبات

در هفته منتهی به ششم تیر ماه سال جاری بهای برنج داخله درجه 
یک و درجه دو ثابت ماند در گروه حبوبات نیز قیمت تمامی اقالم 

این گروه بدون تغییر بود.
میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررس��ی در میادین زیر نظر شهرداری سیب قرمز 
و س��یب زرد و انجیر عرضه نمی ش��د و شلیل ، ش��برنگ و کدو 
س��بز عرضه کمی داشت اما س��ایر اقالم میوه وس��بزی تازه که 
تعدادی از آن ها از نظر کیفی در س��طح پایینی قرار داش��تند به 
نرخ مصوب س��ازمان میادین میوه و تره بار عرضه شد.همچنین 
 میوه فروش��ی های س��طح ش��هر اقالم مرغوب و س��بزی تازه را

عرضه کردند که در گروه  میوه های تازه بهای سیب قرمز و سیب 
زرد به ترتیب معادل 23.4 درصد و 21.2 درص��د و زردآلو 0.7 
درصد افزایش داشت اما س��ایر اقالم این گروه بین 2.2 درصد تا 

17.6 درصد کاهش قیمت داشته اند. 
در عین حال در گروه س��بزی های تازه بهای خی��ار 2.2 درصد، 
گوج��ه فرنگی 5.3، س��یب زمین��ی 1.1 درصد کاهش و س��ایر 
 اقالم این گروه بی��ن 0.1 درصد تا 18.5 درص��د افزایش قیمت

 داشته اند.
گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته ماقبل ماه رمضان بهای گوش��ت گوس��فند 0.6 درصد، 
گوشت تازه گوساله و گاو 0.3 درصد افزایش یافته و قیمت گوشت 

مرغ 0.5 درصد کاهش داشت.
قند، شکر، چای و روغن نباتی

در هفته منتهی به شش��م تیر ماه امس��ال بهای قند، شکر، چای 
خارجی و انواع روغن نباتی ثابت ماند .

فرش اصفهان بر قله زيبايی و کیفیت 

قیمت مرغ و میوه ارزان شد 

فرش اصفهان از نظر زيبايی و کیفیت رتبه اول را به خود اختصاص داد

به نام فرش دستباف به کام مافیای تولید رها
حمايت ملی نهادهای معتبر 
کشوری از نمايشگاه فوالد  

انجم��ن آه��ن و ف��والد ای��ران، حمای��ت رس��می 
خ��ود را از هش��تمین نمایش��گاه بی��ن الملل��ی 
 متال��ورژی، ف��والد، مع��دن و صنای��ع وابس��ته اعالم 

کرد.  
 به گ��زارش واح��د رس��انه ش��رکت نمایش��گاه های

 بین المللی اس��تان اصفهان، این نمایش��گاه دو ساالنه 
که امس��ال از 22 تا 25 مرداد ماه 93 در محل برگزاری 
نمایش��گاه های بی��ن المللی اس��تان اصفه��ان برگزار 
می ش��ود، در ه��ر دوره حمای��ت انجمن ه��ا، نهادها، 
 دانشگاه ها و نش��ریات تخصصی معتبر این عرصه را به

 همراه دارد.  
از آن جا که این نمایشگاه به عنوان نمایشگاه ملی فوالد 
در اصفهان برپا می ش��ود و کارنامه بسیار اعتبارآفرینی 
برای خود کس��ب ک��رده اس��ت، در ه��ر دوره میزبان 
متخصصان، گروه های دانش��گاهی معتبر، کارشناسان 
و فعاالن صنعت فوالد اس��ت و طی س��ال های گذشته 
با کسب تجربیات موفق توانس��ته است خود را در صدر 
توجه صاحب نظ��ران امر و س��ردمداران صنعت فوالد 

کشور قرار دهد.  
از این رو انجمن آهن و ف��والد ایران به عن��وان یکی از 
معتبرتری��ن و علمی تری��ن انجمن ه��ای این صنعت 
استراتژیک کشور، حمایت خود را از این نمایشگاه اعالم 

کرده است. 
همچنی��ن خان��ه صنع��ت و مع��دن ای��ران، اتحادیه 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت معدنی ایران، 
پژوهش��کده فوالد دانش��گاه صنعتی اصفهان، دانشگاه 
آزاد اس��المی واحد نجف آباد، انجم��ن تولیدکنندگان 
فوالدی ایران، انجمن خوردگی ای��ران، انجمن صنفی 
کارخانجات صنعت ریخته گری ایران، انجمن مهندسی 
معدن ایران، خانه معدن ایران، انجمن علمی ریخته گری 
ایران، جامعه ریخته گری ایران، انجمن تولیدکنندگان 
 فوالدی ایران و نش��ریات معتبر تخصصی مانند صنعت 
ریخته  گری، پردازش، مهندسی متالورژی، ساخت و تولید 
 و صنعت پایدار از جمله حامیان معنوی این نمایش��گاه 

هستند.
 ای��ن حمایت گس��ترده ب��ی گمان نش��ان از س��طح 
 کیف��ی اثب��ات ش��ده ای��ن نمایش��گاه در دوره ه��ای

 گذشته دارد.
 هم��ان گونه که امس��ال نیز بخش عظیم��ی از فعاالن 
 صنعت فوالد کشور چشم به نمایش��گاه فوالد اصفهان

 دوخته اند. 

اخبار کوتاه



یادداشت

معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد  در نخستین جلسه شورای سیاس��ت گذاری چهاردهمین جشنواره 
صنعت چاپ بر تش��کیل دبیرخانه دایمی این رویداد ملی تاکید کرد. سید عباس صالحی گفت: جایگاه 
صنعت چاپ باید در میان تصمیم سازان کشور نفوذ پیدا کند و آثار آن در توسعه صنعت چاپ پدیدار شود.
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تاسیس دبیرخانه جشنواره صنعت چاپ ضروری است
هفتیادداشت

 موضع ارشاد درباره حضور
 بازیگران خارجی

معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی با بیان این مطلب که صالحیت حضور بازیگران خارجی در 
سینمای ایران باید توس��ط مراجع ذی صالح از جمله وزارت خارجه 
تایید شود، گفت: اگر کارگردانی هم از سازمان سینمایی برای اجازه 
حض��ور بازیگر خارج��ی در فیلم خود اس��تعالم کند بای��د بداند که 
سازمان س��ینمایی تنها مرجع تخصصی برای تصمیم گیری در این 
زمینه نیس��ت و پیش از هر چیز باید مراجع ذی صالح در این زمینه 

تصمیم بگیرند.
محم��د احس��انی  ادام��ه داد: س��ازمان س��ینمایی ب��رای پیگیری 
مس��اله حض��ور بازیگ��ران خارج��ی در س��ینمای ای��ران بای��د از 
 وزارت خارج��ه اس��تعالم و س��پس ب��ه کارگ��ردان م��ورد نظ��ر

 اعالم کند. 
ما در وهله اول تابع تصمیم مراجع ذی صالح در این زمینه هس��تیم 
و بعد از تصمیمات نهایی از س��وی وزارت امور خارجه در بحث های 

تخصصی اعالم نظر کنیم.

پیرمرد شاداب سینما و تئاتر ایران 
درگذشت

باقر صح��رارودی بازیگر پیشکس��وت تئاتر، س��ینما و تلویزیون که 
نزدیک به دو س��ال به دلیل سکته مغزی در بس��تر بیماری بود، روز 
یکشنبه در سن 73 س��الگی به دیار باقی ش��تافت. باقر صحرارودی 
متولد فسا در استان فارس است. وی دانش آموخته دانشکده ادبیات 
 ش��یراز و همچنین دانش��کده ادبیات و دانش��کده هنره��ای زیبای

 ته��ران اس��ت. ای��ن بازیگ��ر پیشکس��وت فعالی��ت هن��ری خود 
را از س��ال 1334 آغاز کرد و ب��ه جز بازیگ��ری در تئاتر، س��ینما و 
 تلویزی��ون؛ فعالی��ت نویس��ندگی و کارگردان��ی نی��ز داش��ته

 است.

اهدا قرآن به روشندالن در نمایشگاه 
قرآن تهران

در غرفه مؤسس��ه فرهنگی قرآنی روشندالن نمایش��گاه بین المللی 
 قرآن کریم مفاتی��ح و قرآن هایی با خط بریل ب��رای نابینایان عرضه
  ش��ده اس��ت.قرآن های ب��ا خ��ط بری��ل ک��ه هم��راه ب��ا ترجم��ه

 آیت اهلل »م��کارم ش��یرازی«  اس��ت در 30 جلد عرضه می ش��ود 
به ط��وری که در ه��ر جلد ی��ک ج��زء از قرآن ب��ه هم��راه ترجمه 
ب��ه ن��گارش در آم��ده اس��ت؛ همچنین در قرآن ه��ای ب��دون 
ترجمه نی��ز هر س��ه جزء ق��رآن در ی��ک جل��د تهیه ش��ده که در 
 مجموع کل ق��رآن کری��م در 10 جلد به خط بریل نوش��ته ش��ده 

است.
یکی از مهم تری��ن محاس��ن ای��ن قرآن  ه��ا هماهنگی صفحات به 
تناس��ب صفحات ق��رآن به خ��ط عثمان ط��ه اس��ت که می تواند 
 خوان��دن ق��رآن را ب��رای نابینای��ان هماهن��گ ب��ا س��ایرین ب��ه

 پیش ببرد.

 اکران مجدد فیلم های بهاری
 در ماه رمضان

سخنگوی شورای صنفی نمایش درباره 
فیلم ه��ای اکران رمض��ان اظهار کرد: 
سینماداران می توانند براساس قوانین 
تعریف شده، درخواست نمایش فیلم 
مورد نظر خود را داشته باشند و تاکنون 
فیلم ه��ای »خ��ط وی��ژه«، »طبق��ه 
حساس«، »زندگی جای دیگریست« و 
»پنج ستاره« با عنوان کارهایی مطرح 
ش��ده اند که س��ینماداران عالقمندند همزم��ان با ماه مب��ارک رمضان در 

سانس های ویژه آن ها را اکران کنند.
غالمرضا فرجی با اشاره به این فیلم های اکران شده ادامه داد: فیلم هایی که 
از آن ها نام برده ش��د،  در جریان اکران عمومی با استقبال مخاطبان مواجه 
بودند، اما به دلیل قوانین اکران و سقف هفته های نمایش فیلم ها، به اکران 
آن ها پایان داده شد. بر همین اساس تصور می شود، استقبالی که در زمان 

اکران این فیلم ها وجود داشت در اکران ماه مبارک رمضان ادامه پیدا کند.

دومین همایش بزرگ صائب تبریزی
 در اصفهان برگزار می شود

مدی��ر انجم��ن هماهنگ��ی ش��اعران اس��تان اصفه��ان گف��ت: دومی��ن 
همای��ش ب��زرگ صائ��ب، ش��اعر بلن��د آوازه س��بک اصفهانی ب��ا هدف 
زن��ده نگ��ه داش��تن ی��اد ای��ن ش��اعر گرانق��در و ب��ا حضور مس��ووالن 
 اس��تانی و چهره ه��ای ادب��ی اس��تان در اصفه��ان برگ��زار م��ی ش��ود.

فضل اهلل شیرانی با اشاره به تالش های این شاعر برای زنده نگه داشتن سبک 
اصفهانی اظهار کرد: صائب تبریزی نقش پر رنگی در س��بک شعر اصفهانی 

داشته و در بین ادبا لقب خالق المضامین را دارد.
مدیر انجمن هماهنگی شاعران استان اصفهان خاطرنشان کرد: این همایش 
در سطح استانی به حضور مسووالن استان و چهره های ادبی  برگزار می شود 

و امیدوارم هستیم تا سال آینده این همایش را در ملی برگزار کنیم.
مدیر انجمن هماهنگی شاعران اس��تان اصفهان به برنامه های جنبی این 
همایش اشاره کرد و گفت: در این همایش، محمدرضا نصر، استاد دانشکده 
ادبیات اصفهان پیرامون شخصیت و شعر صائب سخنرانی می کند و شاعرانی 
مانند استاد خسرو احتشامی و اس��تاد شاهزیدی و دیگر ش��اعران در این 

مراسم شعر خوانی می کنند.
وی افزود: همچنین در این همایش ازاستاد محمد علی ساعد، صائب شناس 
و پیشکسوت شعر اصفهان و همچنین مدیر سابق انجمن ادبی صائب تقدیر 

و تجلیل به عمل می آید.
گفتنی است؛ دومین همایش بزرگ  صائب شاعر بلند آوازه سبک اصفهانی 
سه شنبه 10 تیر  س��اعت 20:30 در جوار آرامگاه صائب، با همکاری اداره 
کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی و انجمن هماهنگی ش��اعران استان اصفهان 

برگزار می شود.

هفته ای که گذش��ت هفته ای پر از تالطم برای موس��یقی 
ایران بود. از یک س��و بزرگداشت های موس��یقدانان ایرانی 
و روایتی که برخی آن را به قتل عام تش��بیه کردند تا برخی 
کنسرت هایی که تاالر وحدت میزبانش بود و در آن صداها 
و س��ازها میزان نبود.هفته ای پر از بزرگداشت و برنامه های 
متنوع  بر موس��یقی گذش��ت. هفت��ه ای ک��ه روز اولش با 
بزرگداش��ت اس��ماعیل مهرتاش در فرهنگس��رای آفتاب 
شروع شد و روز پایانی اش متعلق به کنسرت سیمین غانم 

در تاالر وحدت بود
بزرگداشت اس��ماعیل مهرتاش با فعالیت یکی از شاگردان 
وی که امروزه در مقام معلم است یعنی محمدصفار منتشری 
در فرهنگس��رای آفتاب در حالی برگزار ش��د که برخی از 
ش��اگردان مهرتاش حاضر نبودند. با این وجود عبدالوهاب 
شهیدی نوازنده عود و خواننده برنامه گل های رادیو به رغم 
کهولت سن، در این برنامه حاضر شد و در این باره با یادآوری 
زحماتی که اس��تادش؛ مهرتاش برای آم��وزش و پرورش 

هنرجویانش در جامعه باربد کشید سخن گفت.
 شهیدی در بخش��ی از صحبت های خود گفته بود: امثال 
مهرت��اش هزاره اند. هزار س��ال بای��د بگذرد ت��ا مانند این 
افراد متولد شوند. وظیفه ما این اس��ت که چنین استادان 
درگذشته ای را که زمانی بار هنری و فرهنگی این مملکت را 

بر دوش داشتند به جوانان معرفی کنیم تا بدانند چه بزرگانی 
در این کشور وجود داش��ته و دارند؛ اینطور نیست که آنها 

فراموش شوند.
 محمدصفار منتش��ری نیز که این روزها در رادیو فرهنگ 
برنام��ه اجرا می کند اظهار کرد:مس��ووالن دس��ت جوانان 
بااس��تعداد کش��ور را بگیرند. ما نیز در هنگام جوانی خود 
تالش کردیم و نتیجه اش را گرفتیم. فرصت های بی شماری 

در اختیار داشتیم و بر همان اساس نیز فعالیت کردیم.
 منتش��ری همچنین تاکی��د کرد:باید ب��ه جوانان کمک 
کرد. زی��را درح��ال حاضر ش��رایطی برای حض��ور آنها در 
جامعه حرف��ه ای مهیا نیس��ت. جوانان با اس��تعداد زیادی 
در کش��ور وجود دارند که مانند ما ش��رایط ارایه هنر خود 
را ندارند زی��را جامعه این ام��کان را به آنه��ا نمی دهد. این 
وظیفه ای اس��ت که برعه��ده ارگان هایی همچ��ون وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، خانه موسیقی ، فرهنگستان هنر 
و ارگان ها و مراکزی این چنینی اس��ت که دس��ت جوانان 
 بااستعداد کش��ور را بگیرند و امکان ارایه هنرشان را فراهم 

کنند.
 بزرگداشت زنده یاد محمدرضا لطفی نیز در تاالر وحدت با 
حضور مسووالن، هنرمندان و مخاطبان موسیقی در فضای 
تاالر وحدت در حالی برگزار ش��د که به نظر می رسید قرار 

است برنامه ای متنوع در این بزرگداشت برگزار شود اما به 
گفته برخی از دوستان نزدیک لطفی که تمایلی به افشای 
نام خود نداشتند این بزرگداشت، برنامه ای نبوده که آنها 

انتظار داشتند.
 

نوازندگان در مقام خواننده ظاهر شدند
در بزرگداش��ت زنده یاد 
لطف��ی، نوازن��دگان در 
مقام خوانن��ده به اجرای 
و  پرداختن��د  برنام��ه 
خوانندگان مدعوین این 
برنامه ش��دند.  همسر و 
برادر زنده ی��اد لطفی نیز 
در مراس��م بودند. اگرچه 
عنوان برنامه، بزرگداشت 
لطفی بود اما آن چیزی که 
شاید این برنامه را از دیگر 
برنامه های متمایز کرده 
بود این بود که تنها عنوان 
برنامه ب��ه وی اختصاص 
داش��ت. س��خنرانی این 
برنام��ه، به ج��ای جایگاه 

لطفی در موس��یقی ایرانی به صحبت یکی از یاران قدیمی 
موس��یقی ایرانی در مورد اس��تعدادهای خود گذش��ت.در 
سخنرانی 20 دقیقه ای مراس��م، شاید تنها 2 دقیقه اش به 
لطفی اختصاص داشت.این هفته لطفی باز هم خبرساز بود. 
مکتب خانه میرزاعبداهلل واقع در خیابان حقوقی بازگشایی 
ش��د. خانواده کامکارها، ربه کا جلیلی همسر و تورج لطفی 
برادر محمدرضا لطفی در این مراسم حاضر شدند و به عنوان 
مدعو نظاره گر این بازگشایی شدند. گفته می شود کالس ها 
مانند سابق دایر است و شاگردان این مکتب خانه می توانند 

در آن حاضر شوند.

 موسیقی ایران به فستیوال های بین الملی رفت
گ��روه موس��یقی »همن��واران حص��ار« به آهنگس��ازی و 
سرپرستی »علی قمصری« به» فس��تیوال جرش« رفت تا 
نماینده موسیقی ایران در کشور اردن شود. گفته می شود 
این فستیوال سال یکبار و در بنای تاریخی »گراسا « برگزار 

می شود.
با»الکس��ی س��رگونین«   »محس��ن ش��ریفیان«نیز 
پیانیس��ت روس��ی در دوازدهمین »فس��تیوال بین المللی 
جه��ان ص��دا« ب��ه ص��ورت همن��وازی ب��ه روی صحنه 
 م��ی رود. ای��ن بارش��ریفیان ب��رای مخاطبان خ��ود بوی

دریا آورده است. 

هفته ای پر از تجلیل برای موسیقی ایران

هزار سال باید بگذرد تا مانند این افراد بیایند

 

 وظیفه ما این است 
که چنین استادان 
درگذشته ای را که 

زمانی بار هنری 
و فرهنگی این 

مملکت را بر دوش 
داشتند به جوانان 

معرفی کنیم 
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مفاد آرا
23601 آگهي موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه قانون مذکور اداره 

ثبت اسناد وامالک خوروبیابانک
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت  صادره  آراء  برابر 
و  اسناد  ثبت  اداره  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی 
محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  خوروبیابانک  امالک 
گردیده است  لذا مشخصات متقاضیان و امالک  مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود  در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
ماه   دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  میتوانند   باشند   داشته 
اعتراض خود را به  اداره ثبت اسناد وامالک خوروبیابانک تسلیم  و پس 
از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای 
مالکیت صادر  سند  مقررات  طبق  اعتراض  عدم وصول  و  مذکور  مدت 

خواهد شد.
1. راي شماره  139360302029000011  مورخ 93/02/11  هیات، آقای 
رمضانعلی نبی  فرزند  محمد به شماره شناسنامه 2 صادره از نایین به 
به مساحت 662/08   یکبابخانه  در ششدانگ  ملی 5409868439  شماره 
متر مربع مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک 3441 اصلی واقع در 
مزرعه آبادان  بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی ازمالک رسمی 

مشاعی آقای محمد نبی  فرزند عباس
2. راي شماره  139360302029000012  مورخ 93/02/11  هیات، آقای 
رمضانعلی نبی  فرزند  محمد به شماره شناسنامه 2 صادره از نایین به 
شماره ملی 5409868439 در ششدانگ یک واحد دامداری  به مساحت 
545/13  متر مربع مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک 3441 اصلی 
عادی  خریداری  خوروبیابانک   ثبت   6 بخش  آبادان   مزرعه  در  واقع 

ازمالک رسمی مشاعی آقای محمد نبی  فرزند عباس
3. راي شماره  139360302029000013  مورخ 93/02/11  هیات، آقای 
رمضانعلی نبی  فرزند  محمد به شماره شناسنامه 2 صادره از نایین به 
شماره ملی 5409868439 نسبت به 24 سهم مشاع از 288 سهم ششدانگ 
قنات و مزرعه آبادان که مساحت شش دانگ مزرعه به انضمام فروعات 
مجزی شده 768000 متر مربع می باشد به پالک 3441 اصلی واقع در 
بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی ازمالک رسمی مشاعی آقای 

محمد نبی  فرزند عباس
4. راي شماره  139360302029000014  مورخ 93/02/11  هیات، آقای 

به  نایین  از  2 صادره  شناسنامه  شماره  به  عباس  فرزند   نبئی   حیدر 
به مساحت 248/95   یکبابخانه  در ششدانگ  ملی 5409890892  شماره 
متر مربع مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک 3441 اصلی واقع در 
مزرعه آبادان  بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی ازمالک رسمی 

مشاعی آقای عباس نبی  فرزند حاج محمد
5. راي شماره  139360302029000015  مورخ 93/02/11  هیات، آقای 
حیدر نبئی  فرزند  عباس به شماره شناسنامه 2 صادره از نایین به شماره 
ملی 5409890892 نسبت به 48 سهم مشاع از 288 سهم ششدانگ قنات 
و مزرعه آبادان که مساحت شش دانگ مزرعه به انضمام فروعات مجزی 
شده 768000 متر مربع می باشد به پالک 3441 اصلی واقع در بخش 6 
ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی ازمالک رسمی مشاعی آقای عباس 

نبی  فرزند حاج محمد
هیات،    93/02/11 مورخ    139360302029000016 شماره   راي   .6
از  4 صادره  شناسنامه  شماره  به  عبداله  فرزند   سمیعی   آقای حسن 
به  باغ  یکباب  در ششدانگ  ملی 5409796527  به شماره  خوروبیابانک 
از پالک  از قسمتی  مساحت 980/43  متر مربع مفروز  و مجزی شده 
3441 اصلی واقع در مزرعه آبادان  بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری 

ازمالک رسمی مشاعی آقای یوسف سمیعی  فرزند قنبر
هیات،    93/02/11 مورخ    139360302029000017 شماره   راي   .7
از  4 صادره  شناسنامه  شماره  به  عبداله  فرزند   سمیعی   آقای حسن 
خوروبیابانک به شماره ملی 5409796527 در ششدانگ یکباب خانه به 
از پالک  از قسمتی  مساحت 473/11  متر مربع مفروز  و مجزی شده 
3441 اصلی واقع در مزرعه آبادان  بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری 

ازمالک رسمی مشاعی آقای یوسف سمیعی  فرزند قنبر
هیات،    93/02/11 مورخ    139360302029000018 شماره   راي   .8
از  صادره   90 شناسنامه  شماره  به  محمد  فرزند   نبی   کرمعلی  آقای 
به  یکبابخانه  ششدانگ  در   5409825081 ملی  شماره  به  خوروبیابانک 
از پالک  از قسمتی  مساحت 638/41  متر مربع مفروز  و مجزی شده 
3441 اصلی واقع در مزرعه آبادان  بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری 

عادی ازمالک رسمی مشاعی آقای محمد نبی  فرزند عباس
هیات،    93/02/11 مورخ    139360302029000019 شماره   راي   .9
از  صادره   90 شناسنامه  شماره  به  محمد  فرزند   نبی   کرمعلی  آقای 
واحد  یک  ششدانگ  در   5409825081 ملی  شماره  به  خوروبیابانک 
دامداری به مساحت 756/08  متر مربع مفروز  و مجزی شده از قسمتی 
از پالک 3441 اصلی واقع در مزرعه آبادان  بخش 6 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی ازمالک رسمی مشاعی آقای محمد نبی  فرزند عباس
هیات،    93/02/11 مورخ    139360302029000020 شماره   راي   .10

از  صادره   90 شناسنامه  شماره  به  محمد  فرزند  نبی   کرمعلی  آقای 
خوروبیابانک به شماره ملی 5409825081 نسبت به 24 سهم مشاع از 
288 سهم ششدانگ قنات و مزرعه آبادان که مساحت شش دانگ مزرعه 
به پالک  باشد  متر مربع می  فروعات مجزی شده 768000  انضمام  به 
3441 اصلی واقع در بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی ازمالک 

رسمی مشاعی آقای محمد نبی  فرزند عباس
هیات،    93/02/11 مورخ    139360302029000021 شماره   راي   .11
آقای علی مالکی فرزند محمد رضا به شماره شناسنامه 44 صادره از 
نایین به شماره ملی 5409723351  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
143/22  متر مربع مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  28 فرعی 
از 3637  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری 

عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای حسنقلی میرزائی فرزند عباس
هیات،    93/02/11 مورخ    139360302029000022 شماره   راي   .12
آقای علی مالکی فرزند محمد رضا به شماره شناسنامه 44 صادره از 
نایین به شماره ملی 5409723351  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
293/70  متر مربع مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  28 فرعی 
از 3637  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری 

عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای حسنقلی میرزائی فرزند عباس
هیات،    93/02/11 مورخ    139360302029000023 شماره   راي   .13
از  صادره   42 شناسنامه  شماره  به  ابراهیم  فرزند  وکیلی  اکرم  آقای 
به  یکبابخانه  ششدانگ  در   5409910184 ملی  شماره  به  خوروبیابانک 
مساحت 350/09  متر مربع مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک3438 
خریداری  خوروبیابانک   ثبت   6 بخش  قادرآباد  مزرعه  در  واقع  اصلی 
عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی آقای محمد غالمرضائی فرزند 

حسن آقا بیک
هیات    93/02/11 مورخ    139360302029000024 شماره   راي   .14
 47 شناسنامه  به شماره  ابوالحسن  فرزند   حلوانی  رضا  محمد  آقای   ،
صادره از نایین به شماره ملی 5409732367  در ششدانگ یکباب خانه و 
مغازه متصل به هم به مساحت 153/50  متر مربع مفروز  و مجزی شده 
از پالک  4  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری 

عادی مع الواسطه ازمالک رسمی یحیی امینی فرزند حسین
15. راي شماره  139360302029000025  مورخ 93/02/20  هیات، آقای 
علی اصغر وهاب  فرزند بابا حسین به شماره شناسنامه 15 صادره از 
خوروبیابانک به شماره ملی 5409708199  در ششدانگ قسمتی ازیکباب 
خانه به مساحت 130/48  متر مربع  پالک  244  اصلی واقع درشهر خور 
بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی 

عباس وهاب فرزند مالبابا

16. راي شماره  139360302029000035  مورخ 93/03/19  هیات، خانم 
عالیه بیگم آل داود  فرزند  سیدکمال به شماره شناسنامه 45 صادره از 
خانه  یکباب  در ششدانگ    5409727916 ملی  به شماره  خوروبیابانک 
به مساحت 79/31  متر مربع مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  
ثبت خوروبیابانک    5 واقع درشهر خور بخش  اصلی  از 498  فرعی   38
خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای علی اکبر افسر یغمایی 

فرزند علی اصغر
هیات،    93/03/19 مورخ    139360302029000036 شماره   راي   .17
خانم بتول رحمانی  فرزند  فتح اله به شماره شناسنامه 48 صادره از 
خانه  یکباب  در ششدانگ    5409700996 ملی  به شماره  خوروبیابانک 
به مساحت 66/75  متر مربع مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  
ثبت خوروبیابانک    5 واقع درشهر خور بخش  اصلی  از 498  فرعی   38
خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای علی اکبر افسر یغمایی 

فرزند علی اصغر
هیات،    93/03/19 مورخ    139360302029000037 شماره   راي   .18
خانم بتول رحمانی  فرزند  فتح اله به شماره شناسنامه 48 صادره از 
خوروبیابانک به شماره ملی 5409700996  در ششدانگ یکباب خانه به 
از پالک   از قسمتی  مساحت 290/26  متر مربع مفروز  و مجزی شده 
ثبت خوروبیابانک    5 واقع درشهر خور بخش  اصلی  از 498  فرعی   38
خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای علی اکبر افسر یغمایی 

فرزند علی اصغر
19. راي شماره  139360302029000038  مورخ 93/03/19  هیات، آقای 
علی عطائی فرزند عباس به شماره شناسنامه 5 صادره از خوروبیابانک 
به  غذاخوری  واحد  یک  ششدانگ  در    5409701577 ملی  شماره  به 
از پالک  از قسمتی  مساحت 459/82  متر مربع مفروز  و مجزی شده 
خوروبیابانک  ثبت   6 بخش  قادرآباد  مزرعه  در  واقع  اصلی  پالک3438 

خریداری عادی ازمالکین رسمی مشاعی مزرعه قادرآباد
هیات،    93/03/19 مورخ    139360302029000039 شماره   راي   .20
صادره   20 شناسنامه  شماره  به  اهلل  فتح  فرزند  گرجی  علیرضا  آقای 
یکبابخانه  به شماره ملی 5409892429  در ششدانگ  از خوروبیابانک 
از  قسمتی  از  شده  مجزی  و  مفروز   مربع  متر    280/37 مساحت  به 
خوروبیابانک   ثبت   6 بخش  قادرآباد  مزرعه  در  واقع  اصلی  پالک3438 
ازمالک رسمی مشاعی آقای مصطفی قلی  الواسطه  خریداری عادی مع 

محبی فرزند حسن علی
تاریخ انتشار نوبت اول :10 / 1393/04                                                                                             

تاریخ انتشار نوبت دوم: 25/ 1393/04          
اباذر مهیمن رئیس ثبت خوروبیابانک

مفاد آرا
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  آراء  مفاد  آگهی   23687
ثبت  اداره  در  مستقر  اختالف  حل  هیات  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 

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 کثیراالنتشار 
محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرای مذکور 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 
اداره ثبت ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست  اعتراض به 
به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به ثبت 
اردستان تسلیم نمایند در این 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 ضمنًا صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

داود   1393/02/03 مورخ   139360302032000086 شماره  رای   -1
مزروعی  زمین  قطعه  ششدانگ  اکبر  علی  فرزند  اردستانی  یزدانبخش 
بر روی قسمتی از پالک 4925 فرعی از یک اصلی به مساحت 435/72 
مترمربع واقع در اردستان دهستان گرمسیر بخش هفده اصفهان انتقال 

رسمی از طرف معصومه بیگم عالج.
آقای   1392/12/17 مورخه   139360302032000461 شماره  رای   -2
علی اصغر رحمتیان کچو مثقالی فرزند حسین ششدانگ یک باب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از پالک 217 فرعی از 75 اصلی واقع در کچو 
مثقال دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 160/89 مترمربع 

انتقالی رسمی از طرف حسین رحمتیان.
 1392/08/25 مورخه   139260302032000244 شماره  رای   -3
منورخانم عسکری اردستانی فرزند محمد ششدانگ یک باب ساختمان بر 
روی قسمتی از پالک 1327 فرعی از یک اصلی اردستان واقع در بخش 
هفده ثبت اصفهان به مساحت 180/38 مترمربع انتقال رسمی از طرف 

حسن عسکری.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/4/10 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/04/26
م الف: 139 عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان اردستان



اخبار کوتاهیادداشت

 سپاهان امسال به دنبال 
قهرمانی است

مدافع تیم س��پاهان اصفهان گفت: 
تیم سپاهان با اضافه کردن بازیکنان 
جدید امس��ال ب��ه دنب��ال قهرمانی 
اس��ت تا ناکام��ی فصل گذش��ته را 
امس��ال جبران کند.عل��ی حمودی 
پیرام��ون وضعی��ت تیم س��پاهان 
اظهار کرد: ش��رایط تیم خوب است 
و تمرینات همه روزه به صورت صبح و 
بعدازظهر انجام می شود خوشبختانه 
 با بازیکنانی که به تیم اضافه ش��دند تیم کامل ش��ده و امی��دوارم با
 اضافه شدن چند بازیکن دیگر بتوانیم تیم خوبی را برای امسال ببندیم.

وی درباره حضور مجدد زالتکو کرانچار برای چهارمین سال پیاپی در 
سپاهان بیان کرد: کرانچار سرمربی خوبی اس��ت و شناخت کامل از 
بازیکنان تیم دارد او در این چند سال فوتبال ایران و شرایط مربی گری 
در ایران را ش��ناخته و می  تواند در این فصل به تیم کمک کند.مدافع 
تیم سپاهان با تأکید بر اهمیت حضور بازیکن جدید مثل وریا غفوری 
و رسول نوید کیا در س��پاهان تصریح کرد: مش��کل اصلی ما در فصل 
گذشته گل زنی بود و امسال با اضافه شدن این بازیکنان هجومی تیم 
قدرت جدیدی پیدا کرده است؛ حضور آن ها می تواند کمک زیادی به 
تیم کند که امیدوارم با اضافه شدن چند بازیکن با کیفیت دیگر بتوانیم 
حداقل یکی از جام ها را ازآن خود کنیم و همچنین سهمیه آسیایی را 

هم کسب کنیم.

مذاکره ذوب آهن با یک بازیکن 
برزیلی

سرپرس��ت تیم ذوب آهن اصفهان 
گفت: باشگاه ذوب آهن با یک بازیکن 
برزیلی وارد مذاکره شده و احتمال 
عقد ق��رارداد ب��ا وی وج��ود دارد 
بنابرای��ن در صورتی ک��ه وی مورد 
تایی��د کادر فن��ی ق��رار گی��رد، با 
ذوب آهن قرارداد امضا می کند.علی 
شجاعی درباره اردوی تیم ذوب آهن 
اصفهان در ک��رج اظهار کرد:اردوی 
خوبی را پشت س��ر گذاش��ته ایم و پس از 2 روز اس��تراحت، از امروز 

سه شنبه تمرینات از سر گرفته می شود.
شجاعی پیرامون اردوی تیم ذوب آهن اصفهان که قرار است در ترکیه 
برگزار شود، بیان کرد: اردوی ترکیه از تاریخ 22 تیر تا 29 تیر بوده که 
در آن 2 بار تدارکاتی انجام می شود اما هنوز تیم های برای بازی مشخص 
نشده اند.وی درباره بازیکنان جدید مد نظر سرمربی باشگاه بیان کرد: 
صحبت هایی با یک بازیکن برزیلی انجام شده اما زمانی حضور او در تیم 
ذوب آهن تایید می ش��ود که در تمرینات حضور پیدا کند و کادر فنی 

نظر مثبت به او دهند.

محرم نویدکیا برای درمان راهی 
آلمان می شود

محرم نوید کیا، کاپیتان تیم سپاهان 
اصفهان سال گذشته در ابتدای فصل 
برای مداوا راهی آلمان شد و در میانه 
فصل به تیم س��پاهان پیوس��ت و 
توانست کمک ش��ایانی به این تیم 
کند و پس از پایان فصل نیز به دلیل 
نداشتن وضعیت جسمی مناسب از 
شرکت در تمرینات خود داری کرده 
و ح��ال نیز برای بررس��ی ش��رایط 
جس��می خود راه آلمان را در پی��ش گرفته است.رس��ول خوروش، 
 سرپرست تیم سپاهان پیرامون ش��رایط محرم نوید کیا گفت: محرم

 نوید کیا برای مداوا و بررسی شرایط جسمانی خود راهی آلمان می شود 
و تا زمانی که شرایط جسمانی اش به طور کامل بررسی نشود، حضور 
وی در تمرینات و لیگ برتر مش��خص نیست و باشگاه سپاهان نیز در 
تالش اس��ت که نوید کیا به دوران خوب و شرایط جسمی مطلوب باز 

گردد.

 مسابقات فرهنگی ورزشی 
موالی عرشیان

نخستین شب از مسابقات فوتسال 
جام موالی عرشیان، مقارن با اولین 
شب ماه مبارک رمضان با رقابت 22 
تیم در چهار س��الن ش��هر اصفهان 
برگزار شد. در این دیدارها تیم های 
المهدی، آب گ��رم ورتون، فرهنگ 
ایثار، شگفتی ساز، پارس نوید نوین، 
شگفتی سازان، بهینا پارس، شهید 
خوروش، نسیم امام رضا)ع( و الغدیر 
موفق به شکست حریفان خود شدند. مسابقات فرهنگی ورزشی جام 
موالی عرشیان در پنج رشته فوتسال، هندبال، والیبال، وزنه برداری و 
هنرهای زورخانه ای به همت س��ازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری 
اصفهان در طول ماه مباک رمضان برگزار می شود. مسابقات فوتسال 
جام موالی عرشیان امسال در ۱۱ سالن ش��هر اصفهان و تا پایان ماه 

رمضان پیگیری خواهد شد. 

دژاگه، به لیورپول می رود
با بررس��ی گروه F جام جهانی، نام 
اش��کان دژاگه ب��ه عن��وان یکی از 
بازیکنانی که لیورپ��ول باید آنها را 

جذب کند، به چشم می خورد.
تی��م فوتب��ال لیورپ��ول فص��ل 
گذشته پس از 24 س��ال در آستانه 
 قهرمان��ی لی��گ برت��ر انگلی��س

ق��رار داش��ت ام��ا در نهای��ت ب��ا  
دو امتی��از اخت��الف نس��بت ب��ه 
 منچسترسیتی به عنوان نایب  قهرمانی رسید. بر اساس گزارش سایت

 »FootballFanCast.com« برندان راجرز برای تقویت خطوط 
مختلف تیمش نیاز به جذب چند بازیکن دارد. 

تاج : لیگ برتر امسال را 
45 درصد ارزان کردیم!

مهدی تاج ، نایب رئیس دوم فدراس��یون فوتبال و رییس 
س��ازمان لیگ می گوید کاری کرده که بازی های س��ال 
 بعد لیگ برتر به ش��دت پول کمتری از بودجه بیت المال

 هزینه کن��د. اتفاقات مدیریتی در باش��گاه راه آهن بهانه 
مناس��بی بود برای طرح این س��وال از رییس س��ازمان 
لیگ برتر؛ اینک��ه آیا تیمی م��ی تواند با مال��کان گمنام 
 در لیگ حاضر باش��د؟ که او در این باره پاس��خ داد: البته

 مالکان ،اس��تیلی را به عنوان نماینده شان معرفی کردند 
 و هر کس��ی که در این تیم س��مت داش��ته باش��د دیگر

 نمی تواند در تیم دیگری مثال پرس��پولیس مس��وولیت 
داشته باشد. من این ماجرا را خیلی ش��فاف به آقای امیر 
خادم هم ک��ه نماینده وزی��ر در بحث خصوصی س��ازی 
باشگاه ها هستند گفتم ، ایش��ان هم پذیرفتند. قرار شد 
این مش��کل از سوی آقای اس��تیلی حل ش��ود. او درباره 
اینکه گمانه زنی ها نش��ان از این دارد که مالکان پش��ت 
 پرده پرس��پولیس اعضای هیات مدیره پرسپولیس و در

 راس شان حمیدرضا سیاسی هستند هم گفت:در این باره 
قانون منعی ایجاد نکرده که یک نفر اسپانسر یا مالک دو تیم 
 باشد. یا مالک تیمی باشد و از تیم دیگری در مقام اسپانسر 

حمایت کند.
او سپس درباره سقف بودجه باشگاه ها و شرایط اجرایش 
 می پردازد و م��ی گوید:» ما لی��گ را از نهم م��رداد آغاز

 می کنی��م و امیدواریم که امس��ال لیگ بهتری داش��ته 
باش��یم.با قانون جوان گرایی توانستیم تیم ها را به سمت 
استفاده از بازیکنان زیر 23 سال سوق بدهیم. وقتی مربی 
۱5 بازیکن بزرگس��ال دارد ، نمی توان��د 30 بازی لیگ و 
چند بازی حذف��ی را با این تعداد بازیک��ن تمام کند پس 
ناچار اس��ت تا از بازیکنان جوانش هم استفاده کند و این 
یک س��رمایه بزرگ ب��رای فوتبال مان اس��ت چون آتیه 
س��ازی به همراه می آورد. ما البته با این جوانسازی لیگ 
قیمت ها را هم شکس��تیم. س��قف بودجه تی��م ها که به 
اجرایش پایبند شده اند ، سبب می شود تا امسال به میزان 
چشمگیری کاهش بودجه در فوتبال مان داشته باشیم. 
 هر سال مد شده بود که 30 درصد هزینه های فوتبال باال

 می رفت ام��ا با تالش��ی که داش��تیم ، توانس��تیم تورم 
30 درص��دی را مه��ار کنی��م و ب��ا ای��ن جوانگرای��ی 
ه��ا ، ۱5 درص��د ه��م هزین��ه ه��ای تی��م داری س��ال 
 قب��ل را کاه��ش بدهی��م ک��ه ای��ن دس��تاوردی

 بزرگ است.«

زاویه

6
تبریکموفقیتوالیبالیستها

دکتر حسن روحانی  رئیس جمهور کشورمان با تبریک صعود به مرحله نهایی لیگ جهانی 
والیبال، این موفقی��ت را حاصل برنامه ریزی، ن��گاه بلندمدت ب��ه ورزش والیبال و برتری 
چشم گیر بر قدرت های بزرگ والیبال جهان و امید و باور به شایستگی جوانان ایران اسالمی 

دانست که می تواند الگویی برای سایر رشته های ورزشی باشد.

 س��فر به برزیل برای حمای��ت و تش��ویق تیم مل��ی ؛ این باید
 رویایی ترین سفر تاریخ زندگی شان می شد اما تور رویایی شان 
کام شان را تلخ کرد و رسوایی را برای مجریانش به جای گذاشت.

از همان یک سال قبل می ش��د پیش بینی کرد پروسه ای که 
فدراسیون فوتبال برای واگذاری تورهای جام جهانی به آژانس 
طرف قراردادش طی کرده ، مشکل ساز می شود. اینکه گروهی 
گمنام پا پیش گذاشت و در رقابت با گروه های سرشناسی ، بدون 
مزایده برنده شد ،تردید های زیادی را ایجاد می کرد. آن هم در 
شرایطی که 8 سال قبل این گروه های سرشناس در برگزاری تور 
 در کشوری بسیار نزدیک تر و پیشرفته تر چون آلمان جنجالی

 ب��ه راه انداختند که بازتابش تا 4 س��ال دامن گیر فدراس��یون 
فوتبال بود.

این بار اما محمد درخشان مسوول بازاریابی فدراسیون اطمینان 
داشت مشکلی ایجاد نمی شود و سه آژانسی که این تور را به طور 
مشترک برده بودند و قرار بود سه هزار بلیت ایرانی ها را طوری 
ساماندهی کنند که بیشترین مسافران ممکن را با خود ببرند ، 
از همان ابتدا با مشکل روبرو شدند. از همان ابتدا قیمت ابتدایی 
پکیج حداقلی آنها یعن��ی 33 میلیون تومان برای س��فرهای 
 زمینی داخلی در برزیل و هتل های 3 ستاره در برابر با تورهای

 متفرقه ای که با ارقامی به مراتب کمتر داش��تند پکیج بهتری 
 ارایه می کردند ، خبرساز شد. اینکه آنها برای پکیج رویال شان

 60 میلیون تومان از هر نفر می گرفتن��د . یعنی 20 هزار دالر 
که برای یک ماه مس��افرت در هر کش��وری از دنیا رقمی قابل 
اعتنا است. با این وجود سفر رویایی مردم چه آنها که تور رویال 
خواسته بودند و چه پکیج حداقلی به کابوسی بدل شد. توری که 
باید سه هزار نفر را با خود می برد با 200 نفر به برزیل رفت. 200 
نفری که همه یک خواسته مشترک داشتند . برخورد جدی با 

برگزار کننده تور.
مشکالت از همان روز اول سفر شروع شد. 

سفریکه پاس��االر ، یکی از مسووالن آژانس 
تعطیالت رویایی در تهران در تش��ریحش 
می گفت: ط��وری برای ت��ان برنامه ریزی 
ش��ده ک��ه حت��ی آب در دل ت��ان تکان 
نخورد. ی��ک مهندس طراح ب��رای لحظه 
ب��ه لحظه این س��فر برنامه ریزی داش��ته 

اس��ت. از همان بدو ورود جمعیت به برزیل کابوس ساز 
شد. مسافران س��رگردان و خسته از س��فر های زمینی 
 بیش از ۱0 س��اعته که قرار بود کمتر از ش��ش س��اعت

 باش��ند ، عصبیت را به حمله ها و درگیری های فیزیکی 

رساند. یکی از مسافران اصفهانی این تور در این باره می گوید: 
حمله کردم بک زاده را بزنم. یکی از وعده هایش راست نبود. او 
این همه پول از ما گرفت اما بدترین ش��رایط را برای مان فراهم 
کرد. موقع برگش��تن از سالوادور هم که ش��ش تا ایرانی را آنجا 
 جا گذاش��ت و برگش��ت؛من ماندم چطور به این گ��روه اجازه

 فعالیت دادند.
او برای حرف هایش شاهدان دیگری هم دارد. زوجی شیرازی که 
از ایل قشقایی آمده بودند و در بازی های تیم ملی با لباس های 
سنتی شان به ش��دت در دید عکاس ها بودند ، از این مسافران 
 بودند. ای��ن دو می گویند: فک��ر می کردیم این بهترین س��فر

 زندگی مان باش��د. م��ا نفری 33 میلی��ون هزین��ه کردیم اما 
آنجا دیدیم ت��ور دیگری بوده ک��ه 27 میلی��ون گرفته و همه 
 س��فرهای ش��ان هم با پرواز بوده. این همه عالف نش��دند تازه

 هتل های ش��ان هم از ما بهتر بوده اس��ت. واقعا در این ۱4 روز 
سختی کشیدیم. این حق مان نبود.

انتقادهای��ی که البت��ه از س��وی مدی��ران تور غی��ر منصفانه 
 خوان��ده می ش��د و پاس��االر درباره ش��ان می گف��ت: ما همه
  ت��الش م��ان را کردیم تا ب��ه مردم خ��وش بگ��ذرد. خود من

  س��عی کردم ب��رای نقایصی ک��ه ب��ود از م��ردم عذرخواهی 
 کن��م ؛ ب��ه ه��ر ح��ال س��فر ب��دون اتف��اق ناگ��واری ب��ه

 پایان رسید.
مس��افری همه این ها تنها برای   200
مالی شان رقمی اس��ت ک��ه چرخش 
میلی��ارد تومان بی��ن ۱.5 ت��ا 2.5 
چ��ه اس��ت و مش��خص  نیس��ت 

سرنوش��تی 

ب��رای 2800 بلیت دیگ��ری رخ داده ک��ه قرار بوده از س��وی 
 فدراس��یون و ای��ن تور ب��ه ایرانیان متقاضی س��فر ب��ه برزیل

 داده شود.
بلیت هایی که فقط برگه های مربوط ب��ه بازی با آرژانتینش تا 
 برگه ای 500 دالر به فروش رس��یده اند! برای مس��ابقه ای که 

بازار س��یاه بزرگی ایجاد کرده 
بود.

 تالش ها برای گف��ت و گو با 
بک زاده مدیر ت��ور تعطیالت 
رویایی برای شنیدن استدالل 
های او درباره این انتقاد ها به 
این دلی��ل ک��ه او موبایلش را 
از دس��ترس خارج کرده بود ، 
نتیجه ای نداش��ت. همچنین 
تماس های مک��رر برای گفت 
و گو با مس��عود س��لطانی فر ، 
معاون ریس جمهور و رییس 
 س��ازمان می��راث فرهنگ��ی،

 صنایع دس��تی و گردشگری 
در ای��ن ب��اره هم ب��ی نتیجه 
اماخبرن��گاران  مان��د 

همچن��ان ت��الش م��ی کنن��د ت��ا ب��ا پیگی��ری ای��ن ماجرا 
بتوان��د توضیح��ات مس��ئوالن درب��اره روزه��ای خس��تگی 
 ک��ه ب��ه مس��افران برزی��ل گذش��ت را ب��ه س��رانجام

 برسانند.

چطور رویایی ترین سفر خراب شد؟

ازاصفهانتابرزیل؛سختیهواخواهیبرایتیمملی!
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پیروزی مقتدرانه 
ایران در برابر لهستان 

چرا کی روش در ایران 
نمی ماند

تیم ملی والیبال ایران در دهمی��ن دیدار خود در لی��گ جهانی والیبال 
از ساعت 2۱ یکشنبه در س��الن ۱2 هزار نفری آزادی به مصاف لهستان 
رفت ک��ه در پایان توانس��ت با نتیجه 3 ب��ر صفر به برتری دس��ت یابد و 
با ۱9 امتیاز ب��رای اولین بار صعود خ��ود به مرحله نهای��ی لیگ جهانی 
که در ایتالیا برگزار می ش��ود را قطعی کن��د. تیم ملی والیب��ال ایران با 
کس��ب این پیروزی ۱9 امتیازی ش��د و با توجه به اخت��الف 8 امتیازی 
با برزیل و لهس��تان و اینک��ه هر تیم 2 ب��ازی دیگر تا پای��ان این مرحله 
 دارد صعود ش��اگردان کواچ به مرحل��ه نهایی لیگ جهانی قطعی ش��د.

مع��روف،  س��عید  محم��ودی،  ش��هرام  ترکی��ب  ب��ا  ای��ران    
فره��اد قائم��ی، س��یدمحمد موس��وی، ع��ادل غالم��ی، مجتب��ی 
 میرزاجان پور ب��ه همراه فرهاد ظریف وارد زمین ش��د که در س��ت دوم

 ش��هرام محمودی به علت مصدومیت از زمین بازی بی��رون رفت و امیر 
غفور جایگزین او  شد.

در پیش��نهادی که کی روش به فدراس��یون فوتبال ارایه ک��رده، رقم یک 
میلیون و 800 ه��زار دالر برای خودش و حدود ی��ک میلیون و 500 هزار 
دالر برای دس��تیارانش برای یک س��ال آمده بود. فدراس��یون فوتبال نیز 
که تمایل دارد وی را به عنوان س��رمربی تیم ملی حفظ کند، دادن پاسخ 
 نهای��ی را به نظر مثب��ت دول��ت و وزارت ورزش برای پرداخ��ت این مبلغ

 موکول کرد.
با این حال خبرهایی هم مبنی بر اختالف نظر بین رییس فدراسیون فوتبال و 
کی روش هم منتشر شده که ادامه راه در شرایط مطلوب گذشته را با چالش 
مواجه خواهد کرد. اما مشکل اصلی که در این زمینه وجود دارد قیمت باالی 
کی روش و دستیارانش است که تامین هزینه ۱5 میلیارد تومانی برای یک 

سال از عهده فدراسیون فوتبال خارج است.
همه این شرایط نشان می دهد که احتمال ماندن کی روش در فوتبال ایران 

بسیار ضعیف است

پایبندی تیم ها به کنفرانس خبری 
فدراسیون بین المللی فوتبال از تیم های حاضر در رقابت 
های فوتبال جام جهانی برزیل خواست تا به مقررات فیفا در 
زمینه برپایی کنفرانس خبری قبل از مسابقه پایبند باشند  

و در آن شرکت کنند. 

پلیس برزیل متوسل به اسپری فلفل شد
پلیس برزیل برای جلوگیری از ادامه درگیری هواداران پس از دیدار 
تیم های کلمبیا و اروگوئه در خارج از ورزشگاه ریودوژانیرو، از اسپری 
فلفل استفاده کرد.در این بازی که در مرحله حذفی جام جهانی 20۱4 

برگزار شد و با برتری 2 بر صفر کلمبیا مقابل اروگوئه به پایان رسید.

آگیره مکزیکی که در تیم های مختلفی لیگ اسپانیا از جمله اسپانیول تجربه 
مربی گری داشته است، در جام جهانی 20۱0 هدایت مکزیک را بر عهده داشت. 
او اکنون با فدراسیون فوتبال ژاپن به توافق رسید تا پس از جام جهانی 20۱8 

روسیه سرمربی سامورایی ها باشد. 

مسووالن با این همه بی توجهی انتظاری از بسکتبالیست ها نداشته باشند

ملی پوش اصفهانی: نمی دانم چرا بسکتبال غریب است
ملی پوش بس��کتبال ای��ران با گالی��ه از بی توجهی ه��ا به این 
رش��ته گفت: تیم ملی ای��ران توانایی قهرمان��ی در بازی های 

اما مس��ووالن با این همه بی توجهی آس��یایی را دارد 
انتظاری از بسکتبالیس��ت ها 

نداشته باشند.
ج��واد داوری  درب��اره 
توق��ع از تی��م مل��ی 
در  ای��ران  بس��کتبال 
مس��یر جام جهانی اظهار 
کرد: هم اکن��ون تیم ملی 
بس��کتبال ای��ران در 

ش��رایطی خودش را برای جام جهانی 20۱4 آماده می کند که 
هیچ توجه ای به این تیم نیست. این اتفاق ها بر پیکره تیم تاثیر 
می گذارد و واقعا باید معلوم شود چرا کسی به یاد ندارد بسکتبال 
هم جام جهانی در پیش دارد. ملی پوش��ان ما با قدرت و غیرت 
به کارش��ان ادامه می دهند اما با این بی توجهی ها مس��ووالن 

باشند. هم در انتظ��اری از بس��کتبال نداش��ته 
جام جهانی و هم در بازی های 

آس��یایی تیم ملی با قدرت 
حاضر می شود تا بسکتبال 

دوستان راضی باشند اما کسی 
نباید از تیم توقع داشته باشد.

ملی پ��وش بس��کتبال ای��ران که 
امس��ال از حض��ور در اردوهای ملی 
انصراف داد با اش��اره ب��ه بی مهری ها به 
این رش��ته بیان ک��رد: اتفاق های��ی در این 

مدت برای بس��کتبال افتاده که واقعا تاسف بار است و مطمئن 
باش��ید بر روحیه و انگیزه ملی پوش��ان تاثیر می گ��ذارد. این 
تیم هم همانن��د والیبال و فوتب��ال برای پرچ��م ایران تالش 
ک��رد و قهرم��ان آس��یا ش��د. قهرمانی در آس��یا کار آس��انی 
نیس��ت که می بینیم فوتبال چندسال اس��ت به این موفقیت 
 نرس��یده و والیبال به تازگ��ی قهرمانی هایش در ق��اره را آغاز

 کرده  اس��ت. حاال نمی دانم چرا کسی از ملی پوشان یک تشکر 
س��اده نیز برای کس��ب س��همیه جام جهانی نکرد. امروز هم 
هیچ کس یادش نیست تیم ملی باید در جام جهانی حاضر شود.

بازیکن تیم بس��کتبال ماهان اصفهان افزود: بحث ما 
مالی نیس��ت که می بینید هیچ کدام از بازیکنان 
تا ام��روز از پاداش ها حرف��ی نزده اند. حرف ما 
توجه اس��ت، اینکه بدانیم مس��ووالن به فکر 
بسکتبال هم هس��تند. انگار وظیفه ما بوده که 
قهرمان آسیا شده ایم و به جام جهانی رسیده ایم. 
فدراسیون دس��ت تنها هرکاری که توانسته انجام 
داده و هیچ کدام از مسووالن به فکر بسکتبال نبوده و نیستند. 
نه سالنی و نه حمایتی برای میزبانی؛ خب چگونه توقع دارید که 

بازیکنان با انگیزه بمانند و کار کنند؟
داوری با بیان این مطلب که از گالیه کردن هم خس��ته ش��ده 
گفت: زنگ خطر برای بسکتبال زده شده و اگر این بی توجهی ها 
ادامه پیدا کن��د در آینده ضربه خواهیم خ��ورد. چقدر بگوییم 

س��الن می خواهیم؟ حاال دیگر س��الن  هم نمی خواهیم. فقط 
از اردوهای تدارکاتی تیم حمایت ش��ود کافی اس��ت. واقعا از 
گالیه کردن هم خس��ته  ش��ده ایم. این بازیکن��ان هم قهرمان 
هس��تند و برای کش��ور رقابت می کنن��د. در ج��ام جهانی و 
بازی های آس��یایی برای پرچم ایران رقاب��ت می کنند. مگر با 
دیگر رش��ته ها فرق دارند؟ مگر نمی گویند بس��کتبال فراتر از 
آس��یا اس��ت، پس امکانات و حمایت ها نیز فراتر از آسیا باشد. 
 فاصله ما با امکانات شرق آس��یا که هیچ با غرب  آسیا نیز بسیار

 زیاد است.
ملی پوش بس��کتبال ای��ران در ادمه افزود: اگر ملی پوش��ان از 
آینده خود مطمئن باش��ند ب��ا ج��ان و دل کار می کنند. این 
بازیکنان نزدیک به ۱2 سال است که بی توجهی دیدند اما کم 
نگذاشتند. پس قدرشان را بدانیم. این بی توجهی و بی مهری ها 
در آین��ده تاثیر خ��ودش را نش��ان می دهد و بای��د خیلی زود 
جلوی آن را بگیریم. به نظر من تیم ملی  در مس��یر جام جهانی 
ابتدا آرام��ش الزم دارد. بعد از آن نیز برنام��ه تدارکاتی خوب 
به تیم کم��ک می کند. جام جهانی پل رس��یدن ب��ه موفقیت 
 در بازی های آس��یایی اس��ت که باید به بهترین ش��کل از آن 

عبور کنیم.
داوری افزود: فدراسیون باید حمایت ش��ود چرا که برای جام 
 جهانی حضور در کاپ آسیا کافی نیست  اما اگر این اتفاق نیفتد

 ضرر می کنیم.

یکی از مسافران : 
این همه پول از ما 
گرفت اما بدترین 

 شرایط را 
برای مان فراهم 

کرد من ماندم 
چطور به این گروه 

 اجازه
 فعالیت دادند

خاویر آگیره سرمربی ژاپن شد
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تحدید حدود اختصاصی 
زمین  قطعه  ششدانگ  حدود  تحدید  چون   103/93/579/337 شماره   23235
محصور به شماره پالک 4810-فرعی از شماره 193-اصلی واقع در طرق جزء 
بخش 11 که به نام اصغر رحیم طرقی فرزند محمود در جریان ثبت می باشد که 
به علت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید آگهی گردد اینک به موجب 
دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در 
ساعت 9 صبح روز 1393/6/4 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت 
و روز مقرر در این آگهی درمحل حضور بهم رسانند ضمنا اعترضات مجاورین 
و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا 30 
انتشار:93/4/10 م الف: 24 مجتبی شادمان رئیس  روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ 

ثبت اسناد وامالک نظنز
تحدید حدود اختصاصی 

زمین  قطعه  ششدانگ  حدود  تحدید  چون   103/93/624/337 شماره   23256
جزء  خفر  در  واقع  120-اصلی  از شماره  969-فرعی  پالک  به شماره  مزروعی 
ثبت می  در جریان  غیره  و  ا...  فرزند حبیب  کبری ضرغامی  نام  به  که   9 بخش 
باشد که به علت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید آگهی گردد اینک 
به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در ساعت 9 صبح روز 1393/6/2 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که 
در ساعت و روز مقرر در این آگهی درمحل حضور بهم رسانند ضمنا اعترضات 
تاریخ صورتمجلس  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  و صاحبان  مجاورین 
انتشار:93/4/10 م الف: 51 مجتبی  پذیرفته خواهد شد.تاریخ  تا 30 روز  تحدیدی 

شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نظنز
فقدان سند مالکیت 

کدملی  ابراهیم  فرزند  قرقانی  عباسعلی  آقای   103/93/559/24 شماره:   23789
6229828804 احد از وراث علیرضا قرقانی به استناد یک برگ استشهاد محلی که 
هویت و امضای شهود رسمًا گواهی شده است مدعی است که سند مالکیت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه پالک 4038 باقی مانده فرعی از یک اصلی 
واقع در میمه جزء بخش ثبتی میمه که در صفحه 592 دفتر 148 ذیل ثبت 23228 
نام علیرضا قرقانی فرزند عباسعلی ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله  به 
دیگری نیز انجام نشده و در قید رهن و وثیقه نیز نمی باشد به علت جابجایی اثاثیه 
المثنی نموده است طبق  منزل مفقود گردیده است چون درخواست سند مالکیت 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر 
کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود 
سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت 

مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. حسین نوروز رئیس ثبت میمه
فقدان سند مالکیت 

فرزند  تکیه  میرمحمدی  حسین  سید  آقای   103/93/1053/337 شماره:   23790
مرحوم سید عباس به استناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود 
رسمًا گواهی شده است مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین مشجر و بائره مشهور سه قفیزی واقع در تکیه به شماره 117 
 14 دفتر   115 صفحه  در  که  نطنز  ثبتی  حوزه   10 بخش  در  5-اصلی  از  فرعی 
امالک ذیل ثبت 2720 بنام سید حسین میرمحمدی تکیه فرزند مرحوم سید عباس 
صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی شماره 20898-36/04/19 دفتر 
7 نطنز به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده است. نحوه گم 
چون  است  شده  رفته/مفقود  بین  از  کشی  اسباب  اثر  در  رفتن  بین  از  یا  شدن 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی 
انجام  که هر کس مدعی  آگهی می شود  مراتب  ثبت  قانون  نامه  آیین  ماده 120 
معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد: اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت 
مرقوم صادر به متقاضی تسلیم خواهد شد.م الف:65 مجتبی شادمان رئیس ثبت 

اسناد و امالک نطنز
ابالغ

امانت حسب شکایت  در  خیانت  اتهام  به  احمدی  وفا  آقای  اینکه  به  نظر   23814
خانم خدیجه سادات تربتیان فرزند سید حسن از طرف این دادیاری در پرونده 
بواسطه  احضاریه  ابالغ  و  است  تعقیب  تحت  93/5687/140499/14ک18  کالسه 
معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده است لذا بدینوسیله در اجرای ماده 
مراتب  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   115

دادیاری   30 شعبه  در  آگهی  انتشار  تاریخ  از  یکماه  ظرف  تا  ابالغ  نامبرده  به 
دادسرای عمومی اصفهان واقع در خیابان آتشگاه،دادسرای ناحیه 2 اصفهان جهت 
پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یکماه از 
تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد گردید. م الف:7010 صادقی دادیار 

شعبه 30 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
اجراییه 

23815 شماره اجراییه: 9310420351400120 شماره پرونده: 9209980351400168 
شماره بایگانی شعبه: 920168 بموجب درخواست اجرای حکم مربوط به شماره 
فرزند  یگانه  اسفندیاری  قاسم  علیه  محکوم   9309970351400052 دادنامه 
صنعتی  آباد-پ490/5-کارگاه  قاسم  دماوند-ایستگاه  تهران-خ  نشانی  به  حسن 
اشکان محکوم است به پرداخت مبلغ 293/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
5/860/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه)بدوی 
و اجرا( و پرداخت خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص تورم اعالمی از ناحیه 
بانک مرکزی از تاریخ سررسید چکها به تفکیک تا زمان وصول در حق محکوم له 
سید حسن عطایی فرزند حسام الدین به نشانی اصفهان-خ شیخ صدوق شمالی-
صالح  سید  وکالت  با  رنگ  طوسی  هاشمی-درب  امالک  مفید-جنب  شیخ  نبش 
احمدآبادی فرزند سید جالل هر  عاملی فرزند سید علی و سید کاظم مرتضوی 
دو به نشانی اصفهان-خیابان رودکی-روبروی مدرسه محسنیه-ساختمان نقش 
جهان-طبقه اول و مبلغ 14/650/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت 
الزامیست. محکوم  می بایست پرداخت نماید. رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م 

علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی 
گاه  هر  نماید  اعالم  ندارد صریحا  مالی  اگر  کند.  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را  خود 
ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و 
پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید 
یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از 
مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید 
شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به 
قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین 
مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید. 

م الف: 7016 شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

23816 شماره ابالغیه: 9310100351201371 شماره پرونده: 9309980351200349 
طرفیت  به  براهیمی دادخواستی  موسی  خواهان   930355 بایگانی:  شماره 
دادگاههای  تقدیم  چک  وجه  مطالبه  خواسته  به  الدین  پیرنجم  جواد  خوانده 
دادگاه  دوازدهم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان 
شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی( 
به  و  ارجاع   321 اتاق  طبقه3  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت 
کالسه 9309980351200349 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/09/24 و 
ساعت 10:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  تا خوانده  می شود 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  م الف 7012 شعبه دوازدهم  دادگاه  

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

23817 کالسه : 92-2404 به موجب رای شماره 17 تاریخ 93/1/21 حوزه دوم 
عرب  علیرضا  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  اختالف  حل  شورای 
صالحی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ ماهیانه یکصد و 
چهل هزار تومان از تاریخ 91/5/5 لغایت 93/1/31 جمعًا 29/200/000 ریال و مبلغ 
یکصد و ده هزار ریال هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی حق االجرا. مشخصات 
محکوم له: مریم چوپانی ده سرخی فرزند حشمت ا... شغل خانه دار به نشانی خ 
 .85 نساج-پالک  شهید  همدانیان-کوچه  سعدی-خ  راه  شرقی-سه  بهشت  هشت 
ماده 34 قانون اجرا ی احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد  یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد ، صریحا اعالم نماید.  م الف:6489 شعبه دوم مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

23818 شماره دادنامه: 9309970354700306 شماره پرونده: 9209980358000152 
راه  سه  نشانی  به  افشارپور  امید  آقای  شاکی:   921056 شعبه:  بایگانی  شماره 
سیمین-ک ش خدارحمی-ک حاجتی-پ121-واحد9 متهم: آقای مهرداد ملک زاده 
به نشانی مجهول المکان اتهام: کالهبرداری)رایانه ای( گردشکار: دادگاه با بررسی 
اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای مهرداد ملکی خالکی فرزند محمد 
از طریق  المکان که  فعاًل مجهول  دارای شماره ملی 2594733482  متولد 1360، 
ساماندهی  طریق  از  کالهبرداری  به  دایر  است  شده  قانونی  احضار  آگهی  نشر 
الکترونیکی به میزان هشت میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال موضوع شکایت 
آقای امید افشارپور با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، پرینت اخذ شده 
اینکه شماره کارت  بر  مبنی  پاسارگاد  بانک  از  استعالم  پاسخ  از حساب شاکی، 
بانکی که مبلغ مذکور از حساب شاکی خالی و به این کارت و حساب واریز شده 
است متعلق به متهم فوق الذکر می باشد و با عنایت به تحقیقات انجام شده توسط 
پلیس فتا و عدم حضور متهم در دادسرا و در جلسه دادگاه علیرغم ابالغ قانونی 
وقت جلسه دادگاه به وی بزهکاری متهم مذکور در این خصوص محرز و مسلم 
 1375/3/2 اسالمی  مصوب  مجازات  قانون  الحاقی   741 ماده  استناد  به  و  بوده 
)الحاقی مورخ 1388/3/5( عالوه بر رد مبلغ مذکور به شاکی )مالباخته( به تحمل 
یکسال حبس و نیز پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت 
محکوم می گردد رای صادره غیابی ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای تجدید 
نظر استان اصفهان می باشد. م الف:6519 خوانساری دادرس شعبه 121 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای

23819 شماره دادنامه: 9309970354700287 شماره پرونده: 920998036401426 
شماره بایگانی شعبه: 921134 شاکی: آقای مهدی جزینی درچه به نشانی درچه-خ 
ایراد  اتهام:  به نشانی مجهول المکان  امام-ک صفا-پ1 متهم: آقای احمد هاشمی 
جرح عمدی با چاقو گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در 
خصوص اتهام آقای احمد هاشمی فراری دایر بر ایراد جرح عمدی با چاقو موضوع 
کیفرخواست دادسرای عمومی و انقالب اصفهان دادگاه از توجه به شکایت شاکی 
خصوصی،گزارش مامورین انتظامی و گواهی پزشکی قانونی و نظر به اینکه متهم 
متواری بوده و اقدامات دادسرا برای جلب وی به نتیجه نرسیده است و در جلسه 
رسیدگی هم حاضر نشده اتهام انتسابی را محرز و مسلم می داند مستندا به مواد 
709-710 از قانون مجازات اسالمی و تبصره ماده 614 از قانون تعزیرات از بابت 
جنبه عمومی جرم به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و از بابت جذبه خصوصی 
جرم به پرداخت سه و نیم درصد دیه کامل به انضمام        دیه کامل بابت حارصه 
ساعد چپ و لب فوقانی و طاق سر در دو ناحیه و بند انتهایی و قاعده انگشت اول 
دست راست در حق شاکی خصوصی محکوم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف مهلت 
می باشد.  اصفهان  استان  نظر  تجدید  محاکم  در  نظرخواهی  تجدید  قابل  روز   20

م الف:6518 مفیدیان رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رای
23820 شماره دادنامه: 9309970351600525 شماره پرونده: 9209980351600864 
فروغی- خ  نشانی  به  رزمجو  آمنه  خواهان:   920908 شعبه:  بایگانی  شماره 

نشانی  به  تیموری  حاتم  محمد  آقای  خوانده:  بوستان-پ68  کوچه35-کوچه 
مجهول المکان خواسته: صدور حکم طالق به درخواست زوجه گردشکار: دادگاه 
با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آمنه رزمجو به طرفیت محمد حاتم 
با توجه به متن  تیموری بخواسته صدور حکم طالق و حضانت فرزند مشترک 
دادخواست تقدیمی خواهان،ضمائم آن،اظهارات وی در جلسه دادرسی عدم ایراد 
خواهان  ناحیه  از  شده  تعرفه  گواهان  اظهارات  مودای  خوانده  ناحیه  از  دفاع  و 
استناد  به  لذا  است  به صحت  مقرون  مطروحه  خواسته  پرونده  محتویات  سایر 
ماده 194و195و236و237و239 قانون مدنی افغانستان و مواد 1130 و تبصره 
ذیل آن و 1169 قانون مدنی ایران خوانده به تطلیق خواهان ملزم و محکوم می 
گردد حضانت نادیا فرزند مشترک اصحاب دعوی با خواهان می باشد در صورت 
امتناع زوج از اجرای صیغه طالق سر دفتر طالق نمایندگی در اجرای صیغه طالق 
را دارد نوع طالق نیز رجعی است رای صادره تا شش ماه پس از قطعیت دارای 
واخواهی  قابل  ابالغ  از  و ظرف 20 روز پس  غیابی  رای صادره  میباشد  اعتبار 
در همین شعبه می باشد. م الف:7017 احمدیان رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

23821 شماره ابالغیه: 9310100351201410 شماره پرونده: 9309980351200342 
شماره بایگانی: 930348 خواهان پریماه وحید دستجردی  دادخواستی به طرفیت 
خواندگان محمدعلی عابدی و حسن نیک زادفر و شمس الملوک صابر دستجردی 
عباس  و  محمدی  نصرا...  و  دهقانی  حسینعلی  و  دستجردی  صابر  غالمرضا  و 
 13 منطقه  شهرداری  و  توکلی  مرتضی  و  دستجردی  صابر  فاطمه  و  شریفی 
اصفهان )مرکزی( و محمد صابر دستجردی و صدیقه صابر دستجردی و سهری 
راکی سلیمی و محمود صابر دستجردی و محمدعلی صابر دستجردی و عسگر 
احمدی و لیون البودیان و مسعود سیاوشی و مجتبی اسماعیلی و اسدا... صابر 
اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای  تقدیم  ملک  افراز  خواسته  به  دستجردی 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه  دوازدهم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق 321 ارجاع و به کالسه 9309980351200342 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/05/26 و ساعت 10:30 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  و ضمائم  دادخواست 

گردد.  م الف: 7009 شعبه دوازدهم  دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

23822 شماره درخواست: 9310460360000008 شماره پرونده: 9209980360000155 
فرزند حبیب ا...  تاجیک  نظیر  آقای  اینکه  به  نظر  بایگانی شعبه: 920155   شماره 
به اتهام شرکت در ربایش )سرقت( و آدم ربایی و مخفی کردن و فحاشی حسب 
شکایت خانم مرسل تاجیک فرزند حبیب ا... از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
نبودن محل  به واسطه معلوم  ابالغ احضاریه  920155ب21 تحت تعقیب است و 
دادرسی  آئین  قانون   115 ماده  اجرای  در  بدینوسیله  نگردیده  ممکن  او  اقامت 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه 
جهت  اصفهان  عمومی  دادسرای  بازپرسی   21 شعبه  در  آگهی  انتشار  تاریخ  از 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یکماه از 
تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف:7007 سعادت بازپرس 

شعبه 21 بازپرسی مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغ 

23823 شماره درخواست: 9310460360000009 شماره پرونده: 9209980360001782 
به  یدا...  فرزند  پیران  جلیل  آقای  اینکه  به  نظر    921782 شعبه:  بایگانی  شماره 
فرزند  احمد عظیمی  آقای  نامشروع حسب شکایت  از طریق  اتهام تحصیل مال 
محمد از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 921782ب21 تحت تعقیب است و 
ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله 
امور  انقالب در  و  دادگاههای عمومی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 115  اجرای  در 
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 21 
بازپرسی دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود 
در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول 
خواهد شد. م الف:7006 سعادت بازپرس شعبه 21 بازپرسی مجتمع شماره سه 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
فقدان سند مالکیت 

23824 خانم شمسی خلیلیان مهابادی فرزند قاسم به استناد دو برگ استشهاد 
محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی شده که سند مالکیت 
ششدانگ آپارتمان پالک شماره 1424 واقع در مهاباد اردستان 51 اصلی دهستان 
گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 391 دفتر 235 امالک ذیل ثبت 
مفقود شده  علت مسافرت  به  گردیده  ثبت و صادر  فوق  نامبرده  نام  به   16852
چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 
10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تسلیم نماید 
در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی 
بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله در صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 

اقدام خواهد شد. م الف:143 عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   369-93/3/19 دادنامه:  شماره   12/93 پرونده:  کالسه   23825
به  العباسیه  شرکت  محمد  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  پنجم  شعبه 
نشانی اصفهان-خ جی-خ تاالر-کوچه خرم-پ23 خوانده: حمید عباسی به نشانی 
مجهول المکان خواسته: مطالبه چک گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
از  با استعانت  نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی 
خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دادخواست محمد شرکت العباسیه به طرفیت حمید عباسی به خواسته 
مطالبه مبلغ 48/000/000 ریال وجه 5 فقره چک به شماره های 1- 91/10/15-

628134 و 2- 91/12/25-628106 و 3- 91/12/20-628109 و 4- 91/6/27-
623010 و 5- 91/6/13-623011 عهده بانک سپه به انضمام خسارات دادرسی 
و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و 
اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در 
قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات 
ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند علی هذا 
ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آیین دادرسی 
مدنی و مواد 315،310،309،307،249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 48/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 160/000 ریال 
به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان 
قابل  ابالغ  از  پس  روز   20 و ظرف  غیابی  رای صادره  می گردد  اعالم  و  صادر 
واخواهی در این شعبه خواهد بود. م الف:6490 شعبه پنجم مجتمع دو شورای حق 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

23826 شماره دادنامه: 9309970354700347 شماره پرونده: 9209980362600893 
شماره بایگانی شعبه: 921148 شاکی: خانم نوشین مهراسا به نشانی خ میر-خ 
مجهول المکان  نشانی  به  محمدی  رسول  آقای  متهم:  صافی-ک14  مصلی-بن 
اتهام ها: 1- توهین به اشخاص عادی 2- مزاحمت برای بانوان و اطفال در اماکن 
عمومی یا معابر 3- قدرت نمایی با چاقو 4- ضرب و جرح عمدی گردشکار: دادگاه 
مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  پرونده  محتویات  بررسی  از  پس 
بر  دایر  مجهول المکان  محمدی  رسول  متهم  اتهامات  خصوص  در  دادگاه:  رای 
مزاحمت برای بانوان و قدرت نمایی و توهین و ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع 
کیفرخواست دادسرای عمومی و انقالب اصفهان دادگاه از توجه به شکایت شاکیه 
انتظامی و  خصوصی نوشین مهرآسا، گواهی پزشکی قانونی، گزارش مامورین 
نظر به عدم حضور و دفاع از ناحیه متهم و متواری بودن وی اتهامات انتسابی 
و  تعزیرات  قانون  از  مواد 608و___و617  به  و مسلم می داند مستندا  را محرز 
مواد 709و710و714 از قانون مجازات اسالمی از بابت بزه توهین به پرداخت یک 
میلیون ریال جزای نقدی و از بابت بزه قدرت نمایی با چاقو به تحمل 6 ماه حبس 
و سی ضربه شالق تعزیری و از بابت بزه مزاحمت برای بانوان به 6 ماه حبس و 
سی ضربه شالق تعزیری و در خصوص بزه ایراد صدمه بدنی عمدی به پرداخت 
1/30 درصد دیه کامل بابت حارصه قدام زانوی راست و ساق راست و کبودی 
مختصر گونه راست در حق شاکیه خصوصی محکوم می گردد رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف 
مهلت 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان است. 

م الف:6516 مفیدیان رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

23827 شماره دادنامه: 93/2/28-284 شماره بایگانی:92-1760 خواهان: محمود 
حیدر  آرش  خوانده:  شرقی-ک24-ف3-پالک42  بهشت  هشت  نشانی:  میرزایی 
 79492/62  ،79491/25 به شماره  فقره چک  دو  خواسته:  مجهول المکان  نشانی: 
انضمام مطلق خسارات دادرسی گردشکار: شورا  به  میلیون ریال  مبلغ چهل  به 
با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
به  صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی محمود میرزائی 
طرفیت آرش حیدری به خواسته مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال وجه دو فقره چک 
به شماره های 79492/79491،62/25 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارت 
و  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  و  پرونده  محتویات  به  توجه  قانونی،با 
ذمه  اشتغال  در  ظهور  که  علیه  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم  گواهی  صدور 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده با ابالغ قانونی 
و انتظار کافی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان ارایه ننموده لذا دعوی 
قانون تجارت  به مواد 310و313و307و315  ثابت دانسته و مستندا  مطروحه را 
198،515،519،522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و صد و هشت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
___ ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید چک/تقویم دادخواست)89/2/30، 89/1/30( تا تاریخ اجرای حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در 
محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:6984 هنرفر قاضی شعبه 

45 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   387-93/3/26 دادنامه:  شماره   66/93 پرونده:  کالسه   23828
شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: ایمان اسدی به نشانی اصفهان-خ 
محبوبه  خوانده:  طلوع-پالک803  فخاری زاده-بن  خودروی  ایران  کاشانی-جنب 
کاویانی مجهول المکان خواسته: فسخ معامله گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای ایمان اسدی به طرفیت خانم 
محبوبه کاویانی به خواسته صدور حکم مبنی بر فسخ معامله یک دستگاه سواری 
انضمام مطلق  به  بند 4 قرارداد  ایران53-944ج96 طبق  انتظامی  پراید به شماره 
تقدیمی و بررسی  اظهارات  با  پنجاه میلیون ریال نظر  به  قانونی مقوم  خسارات 
اوراق و محتویات پرونده و صورتجلسه تنظیمی و اینکه خوانده با وصف ابالغ 
لذا  ارائه نکرده است  قانونی)نشر آگهی( در جلسه حاضر نشده و الیحه دفاعیه 
شورا با توجه به اظهارات خواهان در جلسه که طبق بند 4 قرارداد چنانچه هر یک 
از چکهای موضوع ثمن این معامله در سررسید خود وصول نگردد فروشنده به 
صورت یک طرفه حق فسخ قرارداد را دارد که چک شماره 129225 عهده بانک 
صادرات شعبه رکن الدوله به مبلغ چهل میلیون ریال موضوع این معامله وصول 
نشده و برگشت خورده که طی دادخواستی به کالسه 2024/92 در همین شعبه 
با  و  دانسته  وارد  را  دعوی خواهان  می باشد  در حال رسیدگی  و  مطرح  دعوی 
استناد به مواد 283-284-239و1278 قانون مدنی و 202و203و198-515و519 
قانون آ.د.م حکم بر فسخ مبایعه نامه با استناد به بند 4 آن که به امضاء طرفین 
و شهود رسیده است به انضمام پرداخت مبلغ 104/000 ریال هزینه دادرسی و 
هزینه نشر آگهی طبق تعرفه ارشاد اسالمی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد 
رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و 
ظرف بیست روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می 

باشد. م الف:6499 شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان 

مفادآراء 
 23467 شماره: 103/93/831/337 مفاد آراء از هیات قانون تعیین تکلیف 
وضعیت و اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد 

و امالک نطنز
و  اراضی  ثبتی   وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  یک  ماده  اجرای  در 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و بر حسب ماده 3قانون مذکور آراء ذیل 
مفروزی  سهم  یا  و  عادی  انتقال  تایید  بر  مبنی  هیات  این  طرف  از  که 
می  15روزآگهی  فاصله  به  نوبت  دو  در  است  گردیده  صادر  متقاضی 
شود تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ 
اولین انتشار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
نموده  و در مهلت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهی مبنی بر طرح دعوی 
قطعی  حکم  ارائه  به  موکول   ثبت  اقدامات  این صورت  در  نمایند  اقدام 
اعترض  وصول  عدم  و  مهلت  انقضا  صورت  در  و  بود  خواهد  دادگاه 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد وصدور سند مالکیت مانع از 

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

اصغر روائی 
طاهره  139260302033000501-1392/11/26خانم  شماره  2-رای 
25مترمربع  بمساحت  مغازه  یکباب  ششدانگ  فرزندمصطفی  کیهانیان 
وبشماره پالک 444فرعی ازشماره 33-اصلی واقع درشهرنطنزجزءبخش 

9خریدارعادی ازورثه خانم ومصطفی کیهانیان
طاهره  139260302033000502-1392/11/26خانم  شماره  3-رای 
کیهانیان فرزند مصطفی  ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 323متر مربع 
و بشماره پالک 455فرعی از 33-اصلی واقع در شهر نطنز جزء بخش 
ازورثه رضا و مصطفی  عادی  نطنزخریداری  ثبتی شهرستان  9 حوزه 

کیهانیان
فرزند  راسته  رضا  139260302033000505-محمد  شماره  4-رای 

بشماره  و  مربع  183/30متر  مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  حسین 
پالک 349فرعی از 9-اصلی واقع در کوی علیاء جزء بخش 9 حوزه ثبتی 
نطنزانتقالی عادی و رسمی از دخیل عباس راسته و ثوری یوسفی سالکده 
جواد  139260302033000506-1392/11/26آقای  شماره  5-رای 
یکباب خانه بمساحت  منتظریان علیائی فرزند حسن ششدانگ مفروزی 
76/41متر مربع و بشماره 278فرعی از 9-اصلی واقع در کوی علیاء جزء 
از مالک رسمی جواد شریفی  ثبتی نطنز خریداری عادی  بخش 9حوزه 

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

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

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

خاور جزء سید حسین  نطنزی فرزند علی جان
اله  حجت  139260302033000655-1392/12/11آقای  شماره  9-رای 
مربع  18متر  بمساحت  خانه  یکباب  ششدانگ  دخیل  فرزند  آبادی  مزید 
 9 بخش  جزء  درافوشته  واقع  53-اصلی  از  585فرعی  پالک  بشماره  و 
بتول   و  محمد  و  سلطان  خاور  خانم  از  عادی  نطنزخریدار  ثبتی  حوزه 
بابازاده طهرانی ومحمود و خانم زهرا مزید آبادی ورثه مرحوم دخیل 

مزید آبادی 
اصغر  139260302033000681-1392/12/17آقای  شماره  10-رای 
94/95متر  بمساحت  خانه  یکباب  ششدانگ  هاجی  فرزند  طرقی  طالبی 
مربع و بشماره پالک های 1846الی 1849فرعی از 193-اصلی واقع در 

طرق جزء بخش 11خریداری عادی از مالک رسمی غالمحسین ضابطیان  
طرقی و حمیده براتی و معصومه طالبی 

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

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

اکبرکبیری رهنی وعادی از علی کرمی و حسین طیبی 
ابراهیم  139360302033000036-1393/1/24-زهره  شماره  13-رای 
بیکی چیمه فرزند اصغرششدانگ یکباب خانه بمساحت 41/77متر مربع 
و بشماره پالک 606متر مربع واقع در چیمه جزء بخش 10 حوزه ثبتی 

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

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

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

شوکت و آقایان علی محمد و علی اکبر شهرت همگی کبیری رهنی 
17-رای شماره139360302033000041-1393/1/25-آقای سید نعمت 
بمساحت  خانه  یکباب  ششدانگ  رضا  سید  فرزند  هنجنی  موسوی  اله 
123متر مربع و بشماره پالک 433فرعی از 128-اصلی واقع در هنجن 

جزء بخش 10 خریداری عادی از مالک رسمی خانم بلقیس کثیری هنجنی
سعید  139360302033000042-1393/1/27آقای  شماره  18-رای 
نوری بیدهندی فرزند احمد ششدانگ یکباب خانه بمساحت 208متر مربع 
و بشماره پالک 1306فرعی از 15-اصلی واقع در بیدهند جزء بخش 10 
و  بیدهندی  وحیدی   خدیجه  خانم  از  عادی  نطنزخریداری  ثبتی  حوزه 
مالکین رسمی آقای محمد و خانم صغرا شهرت هر دو وحیدی بیدهندی 
اصغر  139360302033000059-1393/1/30-آقای  شماره  19-رای 
بمساحت  ساختمان  یکباب  ششدانگ  حسین   فرزند  نسرانی  زارع 
1./66متر مربع و بشماره پالک 8فرعی از 277-اصلی نسران جزء بخش 
11خریداری عادی و مع الواسطه از حسین زارع نسرانی و مالک رسمی 

آقای قربانعلی  ابراهیمی نسرانی 
علیرضا  139360302033000061-1393/1/30آقای  شماره  20-رای 
بمساحت  خانه  یکباب  ششدانگ  اکبر  علی  فرزند  هنجنی  زاده  جعفر 
262/80متر مربع و بشماره پالک658فرعی از 128-اصلی واقع در هنجن 
جزء بخش 10 حوزه ثبتی نطنز خریداری عادی از خانم سیده بیگم سیدی 

هنجنی و مالک رسمی آقای رضا اسماعیل زاده هنجنی 
اصغر  139360302033000063-1393/1/30-آقای  شماره  رای   -21
خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  یک  علی  فرزند  هنجنی  مقیمی 
بمساحت 130متر مربع و بشماره پالک 614فرعی از 128-اصلی واقع در 

هنجن جزء بخش 10خریداری عادی از آقای محمود مقیم هنجنی 
حسن  139360302033000065-1393/1/30-آقای  شماره  22-رای 
باغ  یکدرب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  علی  فرزند  طرقی  مسلمی 
-193 شماره  از  1984فرعی  پالک  بشماره  و  مربع  892متر  بمساحت 
اصلی  واقع در طرق جزء بخش11حوزه ثبتی نطنز خریداری عادی و مع 

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

م الف 67 مجتبی شادمان  رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز
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رسول خدا )ص(فرمودند: 
وقت��ی کس��ی ک��ه خل��ق و دی��ن وی مای��ه رضایت اس��ت به 
خواستگاری می آید , به او زن دهید و اگر چنین نکنید فتنه و 

فساد در زمین فراوان خواهد شد. 
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در پن��ج مطالعه ای ک��ه در این زمینه انجام ش��د، اف��رادی که از 
آن ها خواسته ش��د روی یک صندلی بلند بنشینند، در مقایسه با 
 افرادی ک��ه در یک صندلی کم ارتفاع نشس��ته بودند، صرفه جوتر 

بودند.
»امیلی گاربینسکی« و »جنیفر آکر« از دانشگاه استنفورد به همراه 
»آن-کاترین کلس« از دانش��گاه تیلبورگ، به دنبال بررسی این 
موضوع بودند که آیا تصمیم به پس اندازکردن یا پس اندازنکردن 
تحت تاثیر احس��اس اش��خاص حین چنی��ن تصمیم گیری قرار 

می گیرد یا خیر.
در آزمایش ه��ای انجام ش��ده، ای��ن محقق��ان دریافتن��د 
زمان��ی ک��ه اش��خاص احس��اس ق��درت بیش��تری می کنند، 
 می��زان پولی ک��ه ب��رای آین��ده پس ان��داز می کنن��د، افزایش

 می یابد.
در یکی از مطالع��ات، از تعدادی از ش��رکت کنندگان خواس��ته 
ش��د روی یک صندلی بلند بنشینند تا احس��اس قدرتمندبودن 
بکنن��د و از دیگران نیز خواس��ته ش��د ب��رای این که احس��اس 

 ق��درت کمتری داش��ته باش��ند، روی ی��ک صندل��ی کم ارتفاع
 بنشینند.

همچنین از تمامی س��وژه ها خواسته ش��د به پرسش هایی پاسخ 
دهند و تعیین کنند غرامتش��ان برای ش��رکت در ای��ن مطالعه 
به صورت نقدی ب��ه آن ها داده ش��ود یا این که آن  را در حس��اب 
پس انداز یک آزمایش��گاه نگه دارند. نتایج نش��ان داد افرادی که 

در صندلی های مرتفع بودند، نس��بت به 
اش��خاصی که در صندلی های پایین تری 
 نشس��ته بودند، بخش اعظم پولش��ان را 

پس انداز کردند.
مطالعه دیگ��ری نش��ان داد القای حس 
قدرتمندب��ودن به افراد زمان��ی منجر به 
 افزایش پس انداز می ش��ود ک��ه به آن ها 
گفته ش��ود ای��ن پ��ول را  صرف��اً  برای 
نگه داشتن آن پس انداز می کنند یا این که 
به آن ها دلیل خاصی برای پس اندازکردن 

ارایه نشود. به عبارت دیگر القای حس  قدرتمندبودن به اشخاص 
زمانی آن ها را به پس انداز پول بیشتر ترغیب می کند که هدف از 
این پس انداز صرفاً جمع آوری منابع پول��ی و نه خرج کردن آن در 

آینده باشد.
شرکت های ارایه دهنده خدمات مالی می توانند 

از این یافته ها برای کمک به مشتریانشان 
جهت آماده شدن برای آینده استفاده 
کنند. مشتریان نیز می توانند از این 
پژوهش ب��رای درک بهت��ر روابط 
شخصی شان با قدرت و پول بهره 

ببرند. 

برای پس انداز بیشتر روی صندلی های بلند بنشینید

ELF، نام ماشین عجیب و غریبی است که از 
آن  با عنوان »نسل جدید خودروهای آینده« 
یاد می ش��ود. این خودرو نه تنه��ا هیچ گونه 
آلودگی صوتی و محیط��ی در برندارد بلکه با 

محیط زیست نیز کامال سازگار است.
ELF مزایای خودرو

این خ��ودرو ترکیبی از اتومبی��ل و دوچرخه 
است به همین دلیل نه تنها یک ورزش مناسب 
محسوب می ش��ود بلکه با محیط زیست نیز 

کامال سازگاراس��ت و کوچ��ک ترین آلودگی 
را وارد فضا نمی کن��د. ELF در حقیقت یک 
خودرو هیبریدی اس��ت. خ��ودرو هیبریدی، 
خودرویی اس��ت که برای حرک��ت کردن از 
ترکیب دو یا چند منبع مجزای قدرت استفاده 
می کند. این خودرو از طریق نیرویی که توسط 
راننده به پدال ها وارد می ش��ود و همین طور 
انرژی خورشیدی حرکت می کند. به همین 
دلیل از این خودرو ب��ه عنوان »خودرو پاک« 

یاد می شود.
خودرویی مقرون به صرفه 

این خودرو ب��ه دلیل اینکه از س��وخت هایی 
مانند بنزی��ن ی��ا گاز اس��تفاده نم��ی کند، 
خودرویی مقرون به صرفه اس��ت. سازندگان 
این خ��ودرو معتقدند، ELF م��ی تواند برای 
افرادی که در ش��هرهای کوچک زندگی می 

کنند، بسیار مناسب و کارآمد باشد.

صنعت کنسروسازی سال هاس��ت که دنیا را 
در چنگ خود دارد و ای��ن روزها می توان هر 
چیزی را درون قوطی یاف��ت کرد. از غذاهای 
خوش��مزه تا خوراک��ی های عجی��ب و حتی 
موادی که هیچ کس ش��اید فکر آن ها را هم 

نکند.
روز به روز کره زمین در دود حاصل از وسایل 
صنعتی گرفتارتر می شود و نیاز به هوای تازه 
و تمیز بیشتر در میان مردم احساس می شود 

اما پیدا کردن این هوای ت��ازه تنها با رفتن به 
روستا و آغوش طبیعت حاصل خواهد شد که 

دسترسی به آن نیز همیشه میسر نیست.
 »آنتونی دبالی« جوانی 22 ساله است که به 
تازگی در حرکتی جالب ه��وای تازه را درون 
قوطی های کنسرو شده به فروش می رساند. 
این هوای تازه از روس��تاها جمع شده است و 
در بس��ته بندی جالبی به فروش می رس��د و 

طرفداران بسیاری دارد.
 این کنس��روها  هر کدام به قیم��ت 7.5 دالر 
به فروش می رس��د و تا به حال صدها دالر از 
فروش این کنسروها س��ود کرده است. برای 
استفاده از این کنس��رو باید آن را با »نی« به 
داخل شش ها فرس��تاد. این جوان قصد دارد 
قوطی ه��ا را در رایحه های مختل��ف نیز وارد 
 بازار کند که یک��ی از آن ها رایح��ه مزرعه یا

 دام پروری خواهد بود.

مجسمه ساز و ریخته گر آمریکایی مجسمه هایی با آهن قراضه ها 
و ضایعات ساخته است.

»جان لوپز« در مزرعه ای در غ��رب داکوتای جنوبی به دنیا آمده 
و بزرگ شده است.

وی یک مجسمه س��از و ریخته گر اس��ت و در 10 سال گذشته 
آث��ار خ��ود را در سراس��ر کش��ور از کالیفرنی��ا ت��ا نیوی��ورک، 

 حت��ی در گوش��ه و کن��ار خیابان ه��ا ب��رای ف��روش و نمایش 
گذاشته است.

وی مجس��مه هایی با اش��کال مختلف از ضایعات، ماشین آالت 
کشاورزی، آهن قراضه ها و برنز ساخته است که تمام این وسایل 

را توسط مردم دریافت کرده است.
»جان« می گوی��د: هیچ وق��ت از این کار خس��ته نمی ش��وم و 

مش��تاقانه منتظر خلق اث��ر بعدی هس��تم؛ عمه ام در تش��ویق 
و ادام��ه کار خیلی به م��ن کمک کرده ب��ود و خان��ه و مغازه ای 
 ک��ه داش��ت را در اختیارم گذاش��ت ت��ا بتوان��م ب��ه کارم ادامه

 دهم.
کارهای وی ترکیبی از هنر با فلز، تلفیقی از مجس��مه مجازی و 

ترکیبی از آهن و برنز است.

یک کارش��ناس تغذیه گفت: مصرف بی رویه زولبیا و بامیه برای 
افراد دارای قند، چربی و فش��ار خون باال و حتی در افراد س��الم، 

مشکالت زیادی ایجاد می کند.
مریم مرادی اظهار کرد: از آنجایی که در تهیه زولبیا و بامیه از قند 
و روغن جامد استفاده می شود، این نوع شیرینی دارای قند، چربی 
و کالری باالیی است و مصرف هر روزه آن حتی برای افراد سالم 

مضرات متعددی می تواند در پی داشته باشد.
وی اف��زود: زولبیا و بامی��ه می تواند محلی برای رش��د و فعالیت 
باکتری ها باش��د، لذا عالوه بر تهیه آن از محل های بهداش��تی و 
معتبر، جهت جلوگیری از فاس��د ش��دن حتماً بای��د در یخچال 

نگهداری ش��ود.این کارش��ناس تغذیه ضمن توصیه به مصرف 
قنده��ای طبیعی نظیر عس��ل، خرما و کش��مش ب��رای جبران 
افت قند خ��ون هنگام افطار، گف��ت: افراد با قند خ��ون باال بهتر 
است چای خود را با توت خش��ک مصرف کنند؛ چرا که نوع قند 
موجود در توت دیرتر جذب می ش��ود و همانند خرما قند خون 
را با س��رعت، باال نمی برد.مرادی با بیان ای��ن مطلب که مصرف 
ش��یرینی جات در وعده سحری توصیه نمی ش��ود، تشریح کرد: 
این امر موجب افزایش ترشح انسولین پس از چند ساعت با افت 
قند خون و در نتیجه احساس گرسنگی می ش��ود که در نهایت 
منجر به ایجاد سردرد در فرد خواهد شد.وی افزود: به دنبال این 

تغییرات، سوخت و س��از ناقص چربی ها برای تأمین کالری بدن 
 صورت گرفته و تولید مواد کنونی موجب تش��دید بوی بد دهان

 خواهد شد.
وی مصرف قندهای پیچی��ده نظیر نان، برن��ج، ماکارونی، ذرت 
و جو را به دلیل مان��دگاری طوالنی تر این گ��روه مواد غذایی در 
بدن، تغذیه مناس��بی برای وعده س��حر دانس��ت و اظهار کرد: 
خوردن میوه و س��بزی نی��ز به هنگام س��حر به دلیل داش��تن 
فیبر و نمک ب��ه دنبال جذب آرام غ��ذا از تغیی��رات ناگهانی در 
 بدن جلوگی��ری ک��رده و موجب کاهش احس��اس گرس��نگی

 می شود.

نسل جدید خودروهای آینده

ضایعات و آهن قراضه ها مجسمه می شوند

زولبیا و بامیه فشار خون را باال می برد 

فروش هوای روستا درون قوطی 

رزماری یعنی معدن خاصیت، یعنی دوس��ت سالمت 
بدن، یعنی عطر دل انگیز تندرس��تی! در این مطلب 
کوتاه گلچینی از خواص ای��ن گیاه معطر و روش های 

استفاده از آن را مرور می کنیم. لطفاً با ما باشید.
رزماری ح��اوی ترکیباتی به نام »کولین« اس��ت که 
چربی ه��ای کبد را کنت��رل می کند و برای دس��تگاه 
گوارش بسیار مفید است. رزماری به دفع صفرا کمک 
می کند و برای مقابل��ه با گرفتگی عضالت دس��تگاه 
گوارش، نفخ و یبوس��ت موثر عمل می کند. این گیاه 
معطر حاوی خواص دیورتیکی )ادرارآوری( اس��ت و 
برای همین ه��م روی کلیه ها اثر می گ��ذارد و از ابتال 
به روماتیس��م پیش��گیری می کند. اگر نمی خواهید 
کلیه هایتان سنگ تولید کنند و یا اینکه خدای نکرده 
بیماری نقرس به جانتان بیفتد به سراغ رزماری بروید. 
رزماری نیز مانند آویش��ن خاصیت خلط آوری دارد و 
جوشانده ی آن برای مقابله با عفونت های برونشیتی و 

درمان سرفه موثر است.
متخصصان، مصرف رزماری را برای تسکین اعصاب، 
رفع بی خوابی و اس��ترس نیز توصی��ه می کنند. باید 
بدانید که یونانی های باس��تان از رزماری برای تقویت 
حافظه شان استفاده می کرده اند. در نهایت اینکه اگر 
دوس��ت دارید موهای بلند و پرپشتی داشته باشید به 

رزماری نیاز خواهید داشت.
روش استفاده  

خواص رزماری در برگ ها و سرگل های آن تجمع دارد. 
راحت ترین روش های اس��تفاده از رزماری استفاده از 
 جوش��انده و یا عصاره ی روغنی آن اس��ت. می توانید 
به راحتی برگ های این گیاه معط��ر را دم کنید. برای 
این کار یک قاشق چای خوری رزماری را با یک لیوان 
آب جوش به مدت 10 دقیقه دم کنید. روزانه می توانید 

2 تا 3 فنجان از این جوشانده میل کنید.
 توصیه می کنیم یک یا دو شاخه ی کوچک رزماری را 
داخل شیش��ه ی روغن زیتون تان بیندازید. می توانید 
چند حبه س��یر هم به آن اضافه کنی��د. خواهید دید 
 روغ��ن زیتونتان چه طع��م خوب و دل انگی��زی پیدا

 خواهد کرد.اگ��ر از روماتیس��م رنج می بری��د پاها و 
دس��ت هایتان را به این گیاه معطر بسپارید.  عصاره ی 

روغنی رزماری برای ماساژ فوق العاده است.

هنگام گریه کردن نوزاد به 
او شیر ندهید

ی��ک متخصص اطف��ال با بی��ان اینکه لزوم��ی ندارد 
 هر زم��ان که ش��یرخوار گری��ه می کند به وی ش��یر

 داده ش��ود، گفت: گریه نوزادان علل متفاوتی دارد و 
در مواردی که نوزاد با گریه ش��یر می خورد و پستان 
مادر به طور کامل تخلیه نمی شود، شیر به طور کامل 
 تولید و ترش��ح نمی ش��ود و به تدریج ش��یر مادر کم 

می شود.
دکتر آزاده فهیمیان با اش��اره به اینکه اشتها و تمایل 
به شیرخوردن در شیرخواران در ش��ش ماه اول تولد 
متفاوت اس��ت، گفت: کودک در ی��ک ماهگی دفعات 

شیر خوردن خود را تنظیم می کند.
وی گفت: اغلب کودکان در ماه های اول تولد شش تا نه 
نوبت در 24 ساعت شیر می خورند. اگر مادر شیر کافی 
داشته باشد و شیرخوار هم به میزان نیاز شیر بخورد، 
ممکن است تا چهار ساعت بعد هم گرسنه نشود زیرا 
شیر بین یک تا چهار ساعت یا بیشتر در معده کودک 

باقی می ماند تا تخلیه شود.
فهیمیان یادآور ش��د: بعضی از کودکان نیاز دارند که 
هر دو تا سه س��اعت ش��یر بخورند. اغلب شیرخواران 
نیمه های شب بیدار می شوند و شیر می خورند ولی در 
سنین چهار تا هشت ماهگی، به طور معمول شب برای 

شیر خوردن بیدار نمی شوند.
این متخصص اطفال با تاکید بر اینک��ه گریه نوزادان 
علل متفاوت��ی دارد، گفت: لزومی ن��دارد هر زمان که 
شیرخوار گریه می کند، به وی شیر داده شود زیرا عللی 
مانند گاز روده، تر ب��ودن کهنه ها، گرم بودن محیط و 
نیاز به بغل گرفتن کودک نی��ز موجب گریه نوزاد می 
 ش��ود. مادر باید علل گریه کودک را بررس��ی و آن را

 برطرف کند.فهیمیان یادآور ش��د: عادت شیر دادن 
به دفعات مکرر و کم کم ش��یر دادن به کودک، برای 
اینکه گریه وی متوقف شود کار صحیحی نیست زیرا 
در این حالت وی بیش��تر هوا می بلعد و دچار دل درد 
و استفراغ می ش��ود.وی در پایان خاطرنشان کرد: در 
مواردی که نوزاد با گریه شیر می خورد و پستان مادر 
به طور کامل تخلیه نمی ش��ود، ش��یر ب��ه طور کامل 
 تولید و ترش��ح نمی ش��ود و به تدریج ش��یر مادر کم 

می شود.
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حکایت مال زین العابدین 
سلماسی

 در کتاب دارالس��الم روایت اس��ت که :خب��ر داد مرا عالم صال��ح تقی ،
 میرزا محمد باقر سلماس��ی ، مردی بود زاهد و عابد  و او را میل مفرطی 
بود به علم جفر و حروف و به جهت تحصیل آن س��فرها کرده و به بالد ها 
رفته و می��ان او و والد )ره( صداقتی بود .پس آمد به س��امره در آن اوقات 
که مشغول تعمیر و ساختن عمارت مشهد و قلعه عسکریین )ع( بودیم. 
 پس در نزد ما منزل کرد و س��ه س��ال مهمان ما بود . پ��س روزی به من

 گفت : » س��ینه ام تنگ شده و صبرم تمام گش��ته و به تو حاجتی دارم و 
پیغامی نزد والد معظم تو .« گفتم : چیست ؟گفت : در آن ایام که در سامره 
بودم ، حضرت حجت )عج( را در خواب دیدم . پس سوال کردم که کشف 
کند برای من علمی را که عمر خود را در آن صرف کردم. پس فرمود که : 
» آن نزد مصاحب تو است« و اشاره فرمود به والد تو . پس عرض کردم : او 
سر خود را از من پوشیده می دارد. فرمود : این چنین نیست . از او مطالبه 
کن که از تو منع نخواهد کرد . پس بیدار شدم و برخاستم که به نزد او بروم 
 . دیدم که رو به من می آید در طرفی از صحن مقدس. پیش از آنکه سخن 
گویم ، فرمود : » چرا شکایت کردی از من در نزد حجت )عج( ؟ کی از من 
سوال کردی چیزی را که در نزد من بود پس بخل کردم ؟« پس خجل شدم 
و سر به زیر انداختم  و حال سه سال است که مالزم و مصاحب او شدم ، نه 
او حرفی از این علم به من فرموده و نه مرا قدرت بر سوال است و تا حال به 
احدی ابراز ننمودم ، اگر توانی این کربت را از من کشف نما. پس از صبر او 
تعجب کردم و به نزد والد رفتم و آنچه شنیدم گفتم و پرسیدم که: »از کجا 

دانستی که او در نزد امام )عج( شکایت کرده؟«
 گفت که » آن جناب در خواب به من فرمود « و خواب را نقل ننمود .

نکاتی درباره مصرف دارو در ماه 
مبارک رمضان

روابط عمومی سازمان غذا و دارو با همکاری ستاد مرکزی اطالع رسانی 
داروها و سموم، نکاتی را در خصوص نحوه صحیح مصرف داروها در زمان 

روزه داری متذکر شد.
نکته اصلی مورد اشاره این است که بارداری، شیردهی و برخی از بیماری ها 
مانند دیابت، فشارخون، روده تحریک پذیر، یبوست، زخم های سیستم 
گوارشی )معده و اثنی عشر(، اختالالت کلیوی، بیماری های اعصاب و روان 
و آسم همگی از شرایط جسمی هستند که فرد ملزم است پیش از اقدام به 
روزه داری، با پزشک معالج خود در خصوص اقدام به روزه داری و همچنین 

نحوه مصرف داروها، مشورت کند.
بیماران نباید بدون مشورت با داروساز یا پزشک معالج خود به قطع دارو، 
تغییر یا کاهش دوز مصرفی و یا تغییر زم��ان مصرف اقدام کنند. رعایت 
نکردن این اصول می تواند به عدم کارآیی دارو، عدم دس��تیابی به اثرات 
درمانی، بروز اثرات جانبی و تشدید بیماری منجر شود. چنانچه فردی به 
رغم ابتال به بیماری، پس از مش��ورت با پزشک معالج خود، مجاز به روزه 

گرفتن باشد، می بایست به نکات زیر توجه کند:
- بیماران مبتال به بیماری انسدادی ریوی)COPD( و صرع خصوصاً در 
معرض خطر تغییر دوز دارو در ایام روزه داری هستند. پزشکان عالوه بر 
اینکه باید به بیماران صرعی که با قطع دارو دچار بازگشت حمالت تشنجی 
می شوند مش��اوره دقیق بدهند، باید به بیماران مبتال به آسم که با قطع 
داروهای استنشاقی و افشانه های تنفسی دچار حمالت آسمی می شوند 

توصیه های الزم را ارایه کنند.
- مطالعات به عمل آمده روی داروهای ضد فشارخون و ضد انعقاد خون 
نشان می دهد که روزه داری تاثیر خاصی بر اثربخشی این داروها ندارد. 
البته گاهی اوقات الزم اس��ت در م��ورد داروهای م��در )ادرار آور(، برای 
جلوگیری از ازدست رفتن آب بدن، پزشک به کاهش دوز این داروها در 

بیماران روزه دار اقدام کند.
- برخی از داروهای ضد التهاب این قابلیت را دارند که دوبار در طول روز 
مصرف ش��وند. مصرف این گونه داروها را می توان با مش��ورت پزشک و 
داروساز به زمان افطار یا سحر موکول کرد. جهت درمان عفونت، پزشک 
معالج می تواند اقدام به تجویز آنتی بیوتیک هایی کند که به جای چند 
بار مصرف طی روز، یک یا دو بار در روز مصرف شود. برخی از داروها نیز به 
شکل آهسته رهش در بازار دارویی موجود هستند. در مورد این داروها به 
جای مصرف سه تا چهار بار در روز، پزشک می تواند داروی آهسته رهش 

که یکبار در روز تجویز می شود را توصیه کند.
- تغییر نحوه مصرف برخی از داروها )از شکل خوراکی به شکل پوستی( 
در این ایام نیز بنا به تجویز پزشک ممکن است. در صورت وجود این شکل 
دارویی به جای مصرف برخی از داروهای خوراکی، پزشک معالج می تواند 

آنها را به شکل زیست چسب )بر روی پوست( تجویز کند.
- در خصوص بیماران دیابتی، هرچند روزه داری برای برخی از مبتالیان 
به دیابت بنا بر تشخیص پزش��ک معالج می تواند مفید باشد، ولی تغییر 
خودسرانه دوز دارو و رژیم غذایی در برخی دیگر می تواند بسیار خطرناک 
باشد. بیمارانی که انسولین مصرف می کنند قبل از اقدام به روزه داری باید 
با پزشک معالج خود مشورت کنند. در تمامی بیماران دیابتی، تنظیم و 

کنترل مرتب قند خون بسیار مهم است.

�فاَهِة  ْهَن َوالتَّْنبیَه، َوباِعْدنی فیِه ِمَن السَّ اَلّل�ُهمَّ اْرُزْقنی فی�ِه الذِّ
َوالتَّْمویِه، َواْجَعْل لی نَصیبًا

خدایا روزیم کن در این ماه تیزهوشی و بیداری و دورم گردان در 
آن از بی خردی و اشتباه کاری و مقّرر فرما برایم بهره ای ِمْن ُکلِّ 

َخْیر تُْنِزُل فیِه، بُِجوِدَک یا اَْجَوَد االَْْجَودیَن
 از ه�ر خی�ری ک�ه در آن ن�ازل گردان�ی بج�ود و کرم�ت

 ای باجودترین جودمندان 

دعای روز سوم 

حکایت
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