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بهره برداری از خط یک قطار 
شهری در پایان سال ۹۵

رییس شورای اس��امی ش��هر اصفهان گفت: با احداث 
ایستگاه متروی میدان انقاب و امام حسین)ع( اصفهان، 
بخشی از واگن ها فعال می ش��وند و خط نخست مترو به 
طول ۲۳ کیلومتر تا ۲ س��ال آینده افتتاح می شود.رضا 
امینی در جلسه شورای اداری شهرستان اصفهان که در 

مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد...

نشست زمین و تخلیه 
12۵واحد مسکونی

۶۰۰ هزار نفر بیکار
 در استان وجود دارد

شهر دامنه از توابع شهرستان فریدن به علت کاهش منابع 
آب زیر زمینی فرو نشست. حال دامنه نشسته و کارشناسان 
کمبود منابع آب زیرزمینی را دلی��ل اصلی آن می دانند؛ 
نشستی که به تخلیه بیش از 1۲5 خانوار از خانه هایشان 
انجامید و حاال دولت می گوید خانه هایش��ان را برایشان 
می س��ازد. در دامنه، دولت عاوه بر فرونشس��ت شهر، با 
مشکل دیگری رو به رو است و آن هم این که به رغم تخریب 
یک واحد مسکونی و احتمال تخریب بیش از 1۲5 واحد 

مسکونی دیگر با وجود ترک های...

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: با 
احتساب دانشجویانی که به زودی فارغ التحصیل می شوند، 
نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر بیکار در استان اصفهان وجود دارد 

و میزان اشتغال در این استان نگران کننده است.
غامعلی قادری درباره وضعیت اشتغال اصفهان اظهار کرد: 

طبق آمار ارایه شده در اصفهان، ۳۰۰ هزار نفر ...
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 سریال » خاتون « در اصفهان 
ساخته می شود
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آگهي   مناقصه عمومی 
)نوبت اول /1( 

چاپ  اول 

 سازمان همیاری ش�هرداریهای اس�تان اصفهان در نظر دارد يک دس�تگاه بيل مكانيكی 
) طبق مشخصات مندرج در فرم شرايط آگهی ( را  از طريق مناقصه عمومی خريداری نمايد .
متقاضي�ان جه�ت آگاه�ی بيش�تر ،  درياف�ت و تكمي�ل اس�ناد مربوط�ه ، ارائ�ه آنه�ا و 
ش�ركت در مناقص�ه م�ی توانن�د از روز پن�ج ش�نبه م�ورخ 93/02/25 لغاي�ت پاي�ان 
 وق�ت اداری روز ش�نبه م�ورخ 93/3/3 ب�ه نش�انی خياب�ان 22 بهم�ن مجموع�ه 

اداری امير كبير ، دبير خانه سازمان مراجعه نمايند.

تلفن تماس : 2673090و2673075 - 0311

روابط عمومی سازمان همیاری شهر داریهای استان اصفهان

 آگهي   مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز مرکز
 آموزشی درمانی الزهرا )س( به صورت حجمی 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 

 متقاضي�ان ش�ركت در مناقص�ه م�ی توانن�د جه�ت كس�ب اطالع�ات بيش�تر ب�ه س�ايت دانش�گاه
  علوم پزشكی اصفهان به آدرس www.mui.ac.ir يا سايت مديريت خدمات پشتيبانی دانشگاه به آدرس

/ www.afa.mui.ac.ir/khadamat مراجع�ه و يا با ش�ماره تلفن 7922090-0311 واحد كميس�يون 
مناقصات تماس حاصل فرمايند. 

م الف 3996

دارای مجوز  توزیع اینترنت )ISDP(  به شماره 105-13-12 صادره از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطالت رادیویی
6205196

دارای مجوز توزیع اینترنت )ISDP( به شماره 105-13-12 صادره از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
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تکشرطرییسپلیسبرای
پخشفوتبالدرسینماها

س: آرشیو[
]عک

توافق برای افزایش ۵ تا 2۰ درصدی قیمت خودرو

نخستین شبکه  استانی سال 
75در اصفهان  افتتاح شد

معاون صدا و سیمای مرکز اصفهان گفت: تقویت آداب ورسوم مثبت محلی و 
مقابله با آداب و رسوم غیر صحیح و تهاجم فرهنگی، از جمله اهداف شبکه های 
 استانی و محلی است. هوش��نگ صالحی در جلسه ش��ورای اداری شهرستان

 اصفهان که در مرکزهمایش های صدا و سیمای این شهر برگزار شد...

یک مقام آگاه با تشریح برگزاری جلسه ای در شورای رقابت، گفت: در این 
جلسه بین خودروسازان و مسؤوالن سازمان استاندارد، سازمان بازرسی 
کیفیت و ش��ورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو توافق شد و بر این 

 اس��اس قیمت جدید خودروها با افزایش زیر ۲۰ درصد، به زودی اعام 
 می ش��ود.یک مق��ام آگاه ب��ا اش��اره ب��ه جزیی��ات جلس��ه ای داخلی

 در شورای رقابت، اظهار داشت:...

برای نخس��تین بار هنگام جام جهان��ی ۲۰1۰ پخش فوتبال 
به س��ینماهای ایران راه یافت و در همان زمان نیز با استقبال 
بس��یاری از مردم مواجه ش��د و پس از آن نیز پخش فوتبال به 

کافه ها و پارک ها نیز کشیده شد. اما این همه ماجرا نبود، زیرا 
پخش فوتبال در سینماها با وجود استقبال مردمی، با واکنش 

پلیس اماکن مواجه و اعام شد...

مشاور مدیرکل آموزش و پرورش:
آغاز پیش ثبت نام کالس اولی ها 

از اول خرداد

با کاهش جزیی نرخ دالر
 فروش سکه ۹۹۰ هزار تومانی

 دراستان
4 3

مدیر تولید سریال » خاتون « گفت: این سریال به کارگردانی » مرتضی آتش زمزم « برای ماه 
مبارک رمضان در این استان در حال ساخت و تولید است.کار ساخت سریال خاتون به سفارش 
 شبکه اصفهان برای پخش در ماه مبارک رمضان از اسفند سال گذشته در اصفهان آغاز شد. 
» هوشنگ حریرچیان « ، » حسن اکلیلی « ، » مهران غفوریان« ، » مهدی باقر بیگی «، » مجید 

یاسر« و. ..در آن نقش آفرینی می کنند.



اخبار کوتاهيادداشت

فراکسیون اعتدال را 3 نماينده 
مطرح می کنند

دبیر فراکسیون رهروان والیت مجلس گفت: تشکیل فراکسیون دولتی 
در مجلس با روح مردمی بودن مجلس سازگار نیست و نمایندگان را در 
سوال و انتقاد از وزیر محدود می کند. نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه 
در مجلس شورای اسالمی با اشاره به موضوع تشکیل فراکسیون اعتدال در 
مجلس گفت: تشکیل یک فراکسیون دولتی با روح مردمی بودن مجلس 
سازگاری ندارد و مردم نمایندگان خود در مجلس را انتخاب می کنند نه 
نمایندگان دولت را. وی افزود: تشکیل یک فراکسیون دولتی در مجلس 
به تدریج امر نظارت را زیر سوال می برد  و ما شاهد ایجاد رانت ها خواهیم 
بود. عضو هیات رییسه فراکس��یون رهروان والیت مجلس اظهار داشت: 
موضوع تشکیل فراکس��یون اعتدال از سوی دو یا س��ه نفر از نمایندگان 

مطرح می شود، اما تا کنون ما شاهد تشکیل این فراکسیون نبوده ایم.

عنوان طرح انتقال پايتخت
 تغییر کرد

عنوان طرح انتقال پایتخت به طرح »بررسی ساماندهی و تمرکززدایی از 
تهران و چگونگی انتقال پایتخت سیاسی- اداری« تغییر یافت. نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی طرح انتقال پایتخت را که شور دوم آن در دستور 

کار صحن قرار داشت، مورد بحث و بررسی قرار دادند. 
محمدجواد کولی وند نایب رییس کمیس��یون امور ش��وارهای مجلس 
در توضیحاتی در جریان بررس��ی جزییات طرح مذک��ور گفت: ما طرح 
انتقال پایتخت را به نام »طرح بررسی ساماندهی و تمرکززدایی از تهران 
و چگونگی انتقال پایتخت سیاس��ی-اداری« تغییر دادیم تا اش��تباهی 
 که در اف��کار عمومی درباره انتق��ال پایتخت به وجود آم��ده بود، از بین

 برود. 
وی افزود: شورای ساماندهی، وظیفه انجام مسؤولیتی را که در عنوان این 

طرح بیان شده، برعهده دارد.

بررسی تغییر وضعیت سه هزار 
بازرس صنعت، معدن و تجارت

 رییس مجلس شوای اس��المی وعده داد که تغییر وضعیت قراردادهای
س��ه هزار بازرس وزارت صنعت، معدن و تجارت از حال��ت قراردادی به 

شرکتی در مجلس بررسی شود. 
محمد قس��یم عثمانی نماینده بوکان در تذکری با اش��اره به بالتکلیفی 
حدود چهار هزار بازرس وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: چرا با این 
بی تدبیری ها باید امنیت شغلی عده ای در کشور بر هم بریزد؟ ما درباره 
 بیمه بیکاری در مجلس به بررس��ی طرح می پردازیم، اما از طرف دیگر

 عده ای بالتکلیف می شوند. 
وی خطاب به الریجانی افزود: الزم اس��ت دس��تور دهی��د این موضوع 
پیگیری شود.علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی نیز در پاسخ 
به این تذکر گفت: در ای��ن باره رای گیری می کنیم تا موضوع بررس��ی 
شود. براس��اس این گزارش، قراردادهای سه هزار بازرس وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت از حالت قراردادی به ش��رکتی تغییر وضعیت داده شده

 است. 
پیش از این این بازرسان در اعتراض به چنین اقدامی مقابل مجلس تجمع 
کرده و نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیز بارها به طور کتبی و شفاهی 

در این باره تذکر داده بودند

 موضع سخنگوی وزارت امور خارجه 
در خصوص انتخابات سراسری هند

سخنگوی وزارت امور خارجه، برگزاری موفقیت آمیز انتخابات سراسری 
هند را تبریک گفت و با اش��اره به مش��ارکت بیش از 66 درصدی مردم 
هند در انتخابات این کشور افزود: جمهوری اسالمی ایران برگزاری این 
انتخابات پرشور را به مردم، دولت، احزاب و رهبران سیاسی به خصوص 

رهبران حزب بی. جی. پی تبریک می گوید. 
مرضیه افخم، س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه برگ��زاری موفقیت آمیز 
انتخابات سراس��ری هن��د را تبریک گف��ت و افزود: ب��ا آرزوی موفقیت 
برای دولت جدید هند، امیدواریم مناس��بات دوس��تانه بین دو کش��ور 
 ایران و هند، در مس��یر تقویت و اس��تحکام روابط میان دو ملت به پیش

 رود.

دولت جديد عراق منافقین 
را از کشور بیرون می کند

یکی از معاونان نوری مالکی، نخست وزیر عراق تاکید کرد که دولت آتی 
این کشور گروهک تروریستی منافقین را از کشور بیرون می کند و اجازه 

نخواهد داد که این مساله با مانع رو به رو شود. 
عبدالس��الم مالک��ی از نماین��دگان فهرس��ت ائت��الف دول��ت قان��ون 
و مع��اون ن��وری مالکی نخس��ت وزی��ر ع��راق بی��ان کرد ک��ه دولت 
قبل ط��ی دوره گذش��ته س��عی ک��رد ت��ا ای��ن گروهک تروریس��تی 
را از کش��ور خ��ارج کن��د و ب��ه حضورش��ان در ع��راق پای��ان دهد که 
 البت��ه اعم��ال فش��ارهای بین الملل��ی مان��ع از تس��ریع در ای��ن روند

 شد.
وی ادامه داد: عراق امروز در تعدادی از اس��تان ها وارد جنگ با گروه های 
تروریستی شده، اما این به معنای آن نیس��ت که دولت مساله گروهک 
تروریستی منافقین را فراموش کرده باشد؛ بلکه اولویت بندی هایی وجود 
 دارد. پایان دادن به حضور منافقی��ن از اولویت های دولت جدید خواهد 

بود.

دور بعدی مذاکرات ايران ۲۶ تا 3۰ 
خردادماه در وين برگزار می شود

  س��ید عباس عراقچی، عضو ارش��د تیم مذاکره کننده هسته ای اعالم 
کرد: دور بعدی مذاکرات ایران و گ��روه ۱+۵ از ۱6 تا۲۰ ژوئن )۲6 تا ۳۰ 

خردادماه( در وین اتریش برگزار می شود
یک مقام دیگر وزارت امورخارجه نیز که خواست نامش بیان نشود اعالم 
کرد: تا قبل از مذاکرات ۲6 خردادماه، نشس��ت های دیگری در سطوح 

مختلف میان ایران و ۱+۵ برگزار می شود.
وی در پاسخ به این سوال که قرار بود در خرداد ماه میان ایران و ۱+۵ دو دور 
مذاکره برگزار شود،گفت: ممکن است حتی دور بعدی مذاکرات تا قبل از 

۲6 خردادماه  انجام شود. 
ایران و گروه ۱+۵،  ۲۳ تا ۲6 اردیبهش��ت ماه مذاکراتی س��خت و جدی 
در وین برای آغ��از نگارش مت��ن توافق جامع هس��ته ای داش��تند که 
 این مذاکرات ب��ه گفته عراقچی بدون پیش��رفت »محسوس��ی« پایان 

یافت.
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۲
موافقت مجلس با اجرای آزمایشی طرح دادرسی الکترونیک

اجرای آزماشی طرح آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرس��ی الکترونیکی،طبق اصل 8۵ قانون 
اساسی برای مدت سه سال به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید.کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 

شورای اسالمی در گزارش خود این طرح را پیشنهاد داده بود.
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طرح بیمه اجتماعی 
فراگیر منتفی شد

پرداخت حداقل معیشت 
برای افراد جويای کار 

نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی با موافقت با اخطار کاتب، س��خنگوی 
کمیسیون برنامه و بودجه، در مورد داشتن بار مالی طرح بیمه اجتماعی فراگیر، 
این طرح را از دس��تور کار مجلس خارج کردند.گزارش کمیسیون بهداشت و 
درمان در خصوص رد طرح بیمه اجتماعی فراگیر )همگانی( در دس��تور کار 
مجلس قرار داشت. این کمیسیون این طرح را به دلیل داشتن بار مالی مخالف 
با اصل 7۵ قانون اساسی تشخیص داده بود. بر این اساس بررسی این گزارش 
در دستور کار مجلس قرار گرفت که قاسم احمدی الشکی نماینده نوشهر به 
عنوان مخالف رد این طرح، گفت: بحث پوشش بیمه بیکاری و فراگیر شدن آن 
یکی از دغدغه های مهم کشور است که برخالف تالش های انجام شده، بخش 
عمده ای از مردم بیمه اجتماعی ندارند. وی افزود: این طرح امکان برخورداری 

از بیمه را برای آحاد مردم فراهم می کند.

نمایندگان مجلس در طرح بیمه بیکاری و حمای��ت از بیکاران متقاضی کار، 
با پرداخت حداقل معیش��ت برای افراد جویای کار موافقت کردند. به موجب 
مصوبه مجلس، بیکار مش��مول بیمه بیکاری، بیمه ش��ده ای اس��ت که رابطه 
کاری وی با کارفرما بدون میل و اراده او قطع ش��ده و خود، متقاضی کار است. 
مجلس مقرر کرد بیکار متقاضی کار موضوع فصل دوم این قانون، فرد ذکوری 
است که به سن ۲۵ س��الگی رسیده و یا فرد اناثی اس��ت که سرپرست خانوار، 
بدسرپرست یا خودسرپرست است و حرفه یا مهارتی دارد که به تایید سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای رسیده و در مراکز کاریابی دولتی تعیین شده از سوی 
وزارت تعاون، کار و رف��اه اجتماعی ثبت نام کرده و حداقل به مدت یک س��ال 
 پیگیر اشتغال خود باشد و پرداخت حق بیمه یا س��ابقه اشتغال برای او الزامی

 نیست.

مدیرعامل مجمع ناشران انقالب اس��المی با اشاره به دوران 
خانه نشینی امام علی )ع( گفت: حضرت برای حفظ حکومت 
اسالمی ۲۵ سال خانه نش��ینی و س��کوت را به جای جنگ 
و تضعیف نظام اس��المی انتخاب کردند. مهدی فضایلی در 
حاشیه نمایش فیلم »لکه« در تاالر شریعتی دانشگاه اصفهان 
تصریح کرد: دوران س��کوت و خانه نش��ینی امام علی)ع( از 
درس آموزتری��ن و مهم ترین ادوار زندگ��ی بابرکت حضرت 
است که باید به آن توجه خاصی داشت. وی اظهار کرد: زمانی 
شورای خالفت تشکیل شد که پیامبر)ص( رحلت کرده بودند 
و امیرالمؤمنین)ع( پس از غصب خالفت از ایشان تنها چند روز 
از حق خود دفاع کردند و بعد از آن در طول بیست و پنج سال 
خانه نشینی، سکوت کردند و هیچ حرکتی علیه دستگاه خلفا 
و حکومت اسالمی نکردند و حتی در بسیاری از موارد به یاری 
حکومت اسالمی شتافتند. مدیرعامل اسبق خبرگزاری فارس 
در ادامه با اشاره به این که امام علی)ع( همواره مشاور و امین 
خلفا بودند، خاطرنشان کرد: امام علی)ع( در شرایطی سکوت 
کردند و ۲۵ سال خانه نشین شدند که در دوران جوانی به سر 
می بردند و تمام شرایط برای قیام ایشان و جنگ علیه غاصبان 
خالفت و تضعیف حکومت اسالمی مهیا بود و اگر ذره ای هوا و 
هوس و میل به قدرت و جاه طلبی در ایشان بود، علیه غاصبان 

خالفت وارد جنگ می شدند.

نماینده م��ردم تهران در مجل��س از مصوبه ش��ورای عالی 
انق��الب فرهنگی در م��ورد حج��اب به عن��وان قانونی پر و 
 پیمان یاد کرد و گفت: ان ش��اءاهلل از طری��ق مجلس هم در 
این باره اقدام می کنیم. مجتبی رحماندوست نماینده مردم 
تهران در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر این که هیچ گاه 
برای آغاز به کار فرهنگی برای موضوع حجاب دیر نیس��ت، 
گفت:  این جمله که »برای حجاب بای��د کار فرهنگی انجام 
ش��ود« ترجیع بند ثابت این گونه بحث هاس��ت که به نظر 
نمی رسد کسی با این کار مخالف باشد. وی وضعیت حجاب 
در شهرهای امروز کشور را مخالف آن چیزی دانست که برای 
آن انقالب کرده ایم و بیان کرد: بی شک امام)ره( و شهدا از این 
وضع راضی نیستند.  بنابراین باید اصالح شود. وی با اشاره به 
این که در مساله حجاب، اولویت کاری با مسؤوالن اجرایی و 
حکومتی است، تصریح کرد: نظام جمهوری اسالمی باید ابتدا 
خودش را جمع و جور کند؛ یعنی آدم هایی که متصدی امور 
هستند، ملزم به رعایت حجاب شوند. نماینده مردم تهران 
در مجلس شورای اس��المی گفت: الزم است کسانی که در 
ادارات پاسخ گوی مردم هستند، این گونه معیارها و شاخص ها 
را رعایت کنند. دستگاه های دولتی از نظام جمهوری اسالمی 
حقوق می گیرند و الزم اس��ت در وزارت خانه ها، هواپیماها، 

شهرداری و دستگاه های نظارتی حجاب مراعات شود.

یک عضو ش��ورای مرکزی ح��زب موتلفه اس��المی گفت: 
همه باید از ملتهب کردن فضای سیاس��ی کشور خودداری 
کنند و با حفظ حرمت ها و قداس��ت ها، اظهارنظر یا اعتراض 
 خود را بیان کنند و از انجام کارهای خ��الف قانون بپذیرند. 
حجت االسالم والمس��لمین محمد خرس��ند درباره برخی 
اقدامات تخریبی نسبت به مسؤوالن نظام و تاثیرات منفی این 
اقدامات، اظهار کرد: همه باید تالش کنند که نوع اقدامات و 
اعتراضاتشان در چارچوب موازین قانونی باشد و این فرمایش 
مقام معظم رهبری مبنی بر این که بر هم زدن سخنرانی ها از 
جمله سخنرانی رییس مجلس در قم کار نادرستی است، را 

مورد توجه قرار دهند. 
وی با بیان این که یکی از دالیل شکل گیری برخی تجمع ها و 
اعتراضات می تواند بی توجهی مسؤوالن نسبت به موضوعی 
خاص باش��د، افزود: وقتی همه مراجع و متدینان نسبت به 
موضوعی اظهار نگرانی می کنند ولی دس��تگاه ها ی مسؤول 
نس��بت به آن بی توجه اند، بنابراین یک عده از سر دلسوزی 
اقدامی را انجام می دهند. خرسند با اشاره به برخی اعتراضات 
در موضوع حجاب، ادامه داد: در مواردی ما به کشف حجاب 

هم رسیده ایم.
 وقتی ماشین از چراغ قرمز رد می شود، جریمه می شود، اما 

در حوزه مسایل اعتقادی و فرهنگی همه چیز رها شده است.

دبیر کل حزب موتلفه اس��المی با اش��اره به نتایج مذاکرات 
اخیر هسته ای در وین گفت: پایداری تیم مذاکره کننده روی 
اصول قابل تقدیر اس��ت. محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب 
موتلفه اسالمی که در پایان نشست دبیران این حزب سخن 
می گفت، افزود: بی نتیجه بودن مذاکرات را قبال پیش بینی 
کرده  بودیم. ما گفتیم وقتی هن��وز توافق روی خطوط کلی 
 نداریم، س��خن گفتن از نوش��تن پیش نویس توافق جامع 
بی معنی اس��ت. تواف��ق وقت��ی روی کاغذ می آی��د که دو 
طرف هی��چ ابهام��ی در آن ندارند و فق��ط روی کلماتی که 
متضمن حقوق دو طرف است به سمت نوشتن پیش نویس 
می روند. ح��ال آن که بنا به گفته آق��ای عراقچی اختالفات 
با ۱+۵ گسترده اس��ت. وی همچنین گفته است اختالفات 
 بیش از ۱۳ مورد اس��ت. حبیبی تصریح ک��رد: ملت از تیم 
مذاکره کنن��ده انتظ��ار دارد در چارچوب سیاس��ت هایی 
که رهبری معظم انق��الب تعیین کرده ان��د، گام بردارد و از 
استقالل و شرف ملی دفاع کند. وی با اشاره به دیدگاه های 
زیاده خواهانه غرب اظهار داشت: آنها می خواهند از تاسیسات 
هسته ای جمهوری اسالمی که محصول تالش دانشمندان 
و فرزندان غیور ملت اس��ت، یک اس��کلت باق��ی بماند. ما 
می خواهیم از فناوری صلح آمیز هسته ای بهره مند شویم و به 

هیچ قیمتی کوتاه نخواهیم آمد.

نماینده مردم سیاست داخلیدیدگاه احزاب

تقلب در انتخابات بهانه ای 
برای براندازی نظام بود

لزوم رعايت حجاب برای 
ورود به اماکن عمومی 

لزوم خودداری از ملتهب 
کردن فضای سیاسی کشور

پايداری تیم مذاکره کننده 
روی اصول قابل تقدير است
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نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان گفت: این جای تاسف دارد 
که ساعت مفید کار کارمندان ایران کم است و اگر کارمندان خود 
را ملزم بدانند در برابر ساعتی که حقوق دریافت می کنند، کار انجام 
دهند، بس��یاری از مشکالت کشور رفع می ش��ود. به نقل از روابط 
 عمومی پایگاه اطالع رس��انی دفتر نماینده ولی فقیه در اصفهان، 
آیت اهلل سید یوس��ف طباطبایی نژاد در دیدار مدیرعامل، اعضای 
هیات مدیره، معاونین و روس��ای برخی شهرستان های استان، به 
نقش آفرینی مخابرات در تحقق ش��عار سال اش��اره و اظهار کرد: 
س��رعت بخش��یدن به کارها، مهم ترین خدمتی است که شرکت 
مخابرات می تواند برای رونق بخش��یدن به اقتصاد کش��ور انجام 
دهد.وی خاطر نش��ان کرد: وس��ایل ارتباط جمع��ی و تکنولوژی 
همچون نعمت های خداوند دو بعد دارند؛ هم از آنها می ش��ود در 
راه درست و در جهت پیش��رفت و هم در جهت نادرست استفاده 
کرد. عضو مجلس خبرگان رهبری بر فرهنگ اس��تفاده صحیح از 
تکنولوژی تاکید کرد و گفت: همان طور که اس��تفاده از ماهواره و 
اینترنت آسیب های فراوان دارد، بیش از آن می تواند برای خدمت 
به کش��ور و ترویج اسالم مفید باش��د. وی افزود: روزی انتقال یک 
جلد از کتاب الغدیر به عربس��تان از محاالت بود، اما اینک با بهره 
بردن از فضای مجازی و اینترنت یک جوان عربستانی می تواند به 
راحتی همه کتاب را در اختیار داشته باشد. لذا تکنولوژی روز یک 
فرصت برای نشر معارف اس��الم و اهل بیت )علیهم السالم( است. 

آیت اهلل طباطبایی نژاد با بیان این مطلب که هر چه علم پیشرفت 
بیشتری داشته باش��د، عقل مردم کامل تر می شود، گفت: هر چه 
انسان ها با سواد تر و عقلشان کامل تر می شود، گرایش بیشتری به 
 دین پیدا می کنند. وی در تایید س��خنان خود گفت: حضرت نوح 
)علیه السالم( با این که 9۵۰ سال پیامبر بودند، شاید 9۵۰ نفر یار 
هم نداشتند، اما حضرت رسول )صلی اهلل علیه و آله( در سال هشتم 
هجری با ۱۲۰ هزار نفر حج به جا آوردند و همچنین تعداد یاران امام 
خمینی )ره( بیش از همه انبیا بود و همه این ها به دلیل این است 
که مردم با کامل تر شدن عقلش��ان، قابلیت هدایت بیشتری پیدا 
کردند. وی به پیش بینی تکنولوژی امروز توس��ط ائمه معصومین 
)علیه السالم( اشاره و تصریح کرد: اهل سنت در روایتی از حضرت 
علی )علیه الس��الم( نقل می کنند که زمانی می رسد که فردی در 
مشرق زمین، شخص دیگری که در مغرب است را می بیند و به زبان 

خودش با او صحبت می کند.
نماینده ولی فقیه در اس��تان و امام جمعه اصفهان اظهار داش��ت: 
اینترنت و ماهواره مانند غذایی است که سالم و فاسد آن در هم است 
لذا نمی ش��ود غذا را در اختیار بچه قرار دهیم و بگوییم او خودش 
سالم و فاسد را تش��خیص می دهد. همان طور که خانواده ها برای 
غذای جس��م فرزندان خود دقت می کنند، باید بر استفاده آنها از 
 اینترنت و تکنولوژی های نوین نیز نظارت داش��ته باشند. آیت اهلل 
طباطبایی نژاد یکی از مهم ترین کارها در جهت کمک به فرهنگ 

و اقتصاد کشور را  اصالح سبک زندگی اعالم کرد و گفت: درست 
خرج کردن، یکی از ارکان اقتصاد کش��ور اس��ت که با جلوگیری 
از ریخت و پاش و اس��راف ب��ه بهانه های مختلف و اصالح س��بک 
زندگی، قدم های موثری در ای��ن زمینه برداش��ته ایم. در ابتدای 
این دیدار، حسین کش��ایی مدیر عامل ش��رکت مخابرات استان 

اصفهان ضمن ارایه گزارش��ی 
از فعالیت های این ش��رکت با 
اشاره به فرمایشات مقام معظم 
رهب��ری مبنی بر ع��زم ملی و 
مدیریت جهادی در دستگاه ها 
و ادارات گفت: در همین راستا 
شرکت مخابرات استان در نظر 
دارد تا پایان س��ال، ۲6۰ هزار 
 پ��ورت اینترنت پرس��رعت و

 ۱۲۰ هزار تلفن ثابت در سطح 
اس��تان به متقاضی��ان واگذار 
کند.کشایی با بیان این که این 
اس��تان بعد از تهران بیشترین 
ترافیک تلفن همراه را به خود 
اختصاص داده، افزود: اس��تان 
اصفهان با ۲میلیون و7۰۰هزار 

شماره تلفن ثابت، ۱۰ در صد از ضریب نفوذ کشور جلوتر است.
پرداخت يارانه به همه اقشار مردم اشتباه است

امام جمعه اصفهان با بیان این که اقتصاد مقاومتی یک کلمه و آن 
هم پرهیز از اسراف است، گفت: بارها گفته ام که پرداخت یارانه به 
همه اقشار مردم اشتباه است و دولت باید تنها به نیازمندان یارانه را 
پرداخت کند. آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد در جلسه شورای 
اداری شهرستان اصفهان که در مرکز همایش های صدا و سیمای 
مرکز اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: بنده در جلسه خبرگان رهبری 
به آقای طیب نیا گفتم راهی که احمدی نژاد در یارانه ها رفت، اشتباه 
بود و بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری، بنا شد اشتباه دولت قبل 
را دولت جدید جبران کند یا حداقل ادامه ندهد و همان جا عرض 
کردم هدفمندی یارانه ها درست و پرداخت یارانه به همه نادرست 
است. وی بیان کرد: کل درآمد دولت از هدفمندی یارانه ها ۲7 هزار 
میلیارد تومان بوده و بر اساس قانون باید یک سوم از این مقدار را 
برای تولید اس��تفاده می کردند. پس کل آن چیزی که در دس��ت 
دولت ماند، ۱8 هزار میلیارد است؛ کل پولی که اکنون برای یارانه 
 به مردم پرداخت می ش��ود، 4۲ هزار میلیارد است و اکنون دولت

 ۲4 هزار میلیارد برای پرداخت یارانه ها کم دارد.

نماينده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان:

کم کاری کارمندان ادارات مایه تاسف است
جلسات مشترک با وزير نیرو 
برای رفع مشکل زاينده رود

نماین��ده م��ردم نجف آب��اد در مجلس ش��ورای اس��المی 
گفت: نماین��دگان معترض به عملکرد وزیر نیرو، جلس��ات 
مش��ترکی با وی برای برطرف کردن مش��کالت زاینده رود 
 برگ��زار کرده اند و در این جلس��ات، به نقطه نظر مش��ترک 
نزدی��ک ش��دیم. ابوالفضل ابوتراب��ی درب��اره امضای طرح 
اس��تیضاح وزیر نیرو و امضا نکردن تع��دادی از نمایندگان 
مردم شهرس��تان های اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
اظهار کرد: نمایندگانی که این طرح را امضا نکردند، در واقع 
 منفعتی از زاینده رود نمی بینند و تاثیر زیادی در شهرستان 
آنها ن��دارد. وی افزود: به طور مثل نماینده مردم اردس��تان 
با اس��تدالل خود بی��ان کرده که اس��تیضاح وزی��ر نیرو به 
 دلیل ح��وزه زاین��ده رود، تاثیر چندانی در این شهرس��تان

 ن��دارد. نماین��ده م��ردم نجف آب��اد در مجل��س ش��ورای 
اس��المی تصری��ح ک��رد: بعض��ی نماین��دگان معتق��د 
هس��تند که بهتر اس��ت به ج��ای اس��تیضاح وزی��ر نیرو، 
 ب��ا نماین��دگان چهارمح��ال و بختی��اری ب��ه مذاک��ره

 بنشینیم.
حاجی دلیگانی نماینده ش��اهین ش��هر، میم��ه و برخوار، 
موسوی الرگانی نماینده فالورجان، کامران، اخوان، سالک و 
فوالدگر نمایندگان مردم اصفهان، منصوری نماینده لنجان، 
حیدرپورشهرضایی نماینده شهرضا، ایرانپور نماینده مبارکه، 
ابوترابی نماینده نجف آباد، صرامی نماینده خمینی شهر، ۱۱ 

امضا کننده طرح استیضاح وزیر نیرو هستند.
نمايندگان اس�تان درباره تامین آب اصفهان همفکر 

هستند
نماینده نطنز، بادرود و قمصر در مجلس ش��ورای اس��المی 
گفت: برخالف برخی اخبار با اس��تیضاح وزیر نیرو مخالف 
نیس��تم و معتقدم وی باید بر اس��اس نقطه نظ��رات کامال 
کارشناسی شده و به دور از مسایل سیاسی و اجتماعی درباره 
اجرای طرح بهشت آباد به وسیله تونل یا لوله تصمیم بگیرد.

محمد فیروزی درب��اره دلیل خود برای امض��ا نکردن طرح 
اس��تیضاح وزیر نیرو به دلیل تغییر طرح حفر تونل بهشت 
 آباد به پمپ��اژ آب از طریق لوله اظهار داش��ت: در زمانی که 
جلس��ه ای ب��رای امض��ای نام��ه اس��تیضاح وزی��ر نی��رو 
توس��ط نماین��دگان اصفه��ان تش��کیل ش��د، م��ن در 
 ماموری��ت کاری ب��ودم و در این جلس��ه حضور نداش��تم. 
 امض��ا نک��ردن نماین��دگان دلی��ل ب��ر موافق ب��ودن آنها 
با اج��رای طرح بهش��ت آباد به وس��یله لوله به ج��ای تونل 
نیس��ت، بلکه تم��ام ۲۰ نماینده اصفه��ان درب��اره تامین 
 آب اصفه��ان هم��گام و همفک��ر م��ردم ای��ن اس��تان

 هستند.

بارها گفته ام که 
پرداخت يارانه به 
همه اقشار مردم 

اشتباه است و 
دولت بايد تنها به 

نیازمندان يارانه را 
پرداخت کند



یادداشت

هشدار: سوءاستفاده کالهبرداران 
از خریداران خودرو

 فروش خودروهای تصادفی
 به جای خودروهای صفر

ریيس مركز ش��ماره گ��ذاري پليس راهور نس��بت به 
سوء استفاده س��ودجویان و كالهبرداران در بازسازي 
خودروهاي واژگون ش��ده و تصادفي و ف��روش آنها به 
جاي خودروهای س��الم هش��دار داد. سرهنگ سعيد 
روحی اظهار داش��ت: متاس��فانه اخيرا تعداد زیادي از 
خریداران و متقاضيان ش��ماره گ��ذاري خودرو حين 
تعویض پالك متوجه سوء استفاده فروشندگان خودرو 
 ش��ده اند. این افراد عمدتا خودروهای��ي را خریداري 
كرده اند كه مدل باال محس��وب مي ش��وند و از لحاظ 
ظاهري تمامي مش��خصات خودروهاي صفر یا در حد 
صفر را دارند و صرفا به خاطر ظاهر بي عيب و نقص آن، 
خریدار به دليل از دس��ت ندادن خودرویي بي عيب  از 
نشان دادن خودرو به كارشناس خودداری می كند. وی 
در ادامه حضور اشخاص سوم را در این گونه معامالت 
دسيسه اي از سوي فروشنده اعالم كرد و گفت: در این 
گونه معامالت فروشنده با دادن شماره همراه اعتباري 
در آگهي هاي روزنامه ها و قرارهاي خياباني با خریدار، 
خودرو را به او نش��ان می دهد. تعدادي از همدس��تان 
فروشنده نيز به عنوان خریدار وارد معامله مي شوند و با 
بازار گرمي و معرفي خود به عنوان كارشناس، صافكار 
یا مكانيك و تعریف و تمجيد از خودرو و قيمت پایين 
آن، با دادن وع��ده پرداخت مبلغ بيش از درخواس��ت 
فروشنده س��عي در گمراه كردن و وسوسه خریدار مي 
كنند. به گفته ریيس مركز شماره گذاری پليس راهور 
از آن جایي كه خریدار هم بازارگرم��ي این افراد را مي 
بيند و این معامله را برد تلقي مي كن��د، بدون این كه 
خودرو را به رویت كارشناس برس��اند، آن را خریداري 
می كند و متاسفانه بعد از خرید در مراكز شماره گذاري 
متوجه اشتباه خود مي شود. روحی افزود: فروشندگان 
خودروهاي مذكور را با قيمتي اندك كمتر از مدل مشابه 
بدون تصادف آن آگهي مي كنند و همين مساله بسياري 
از خریداران را وسوسه مي كند. در حالي كه خودروهاي 
واژگون شده حدودا یك چهارم قيمت خود را از دست 
مي دهند. افراد سودجو به بهانه هایي مثل سفر و احتياج 
مالي حتي از نوشتن قولنامه نيز خودداري مي كنند و 
مدعی هستند به دليل نياز فوري و شدید مالي خودروي 
خود را زیر قيمت بازار مي فروش��ند كه همين مساله 

باعث وسوسه بسياري از خریداران مي شود.
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نخستینپارکویژهکودکآرانوبیدگلساختهمیشود
احمدرضا سعيدی سخنگوی شورای اسالمی شهر آران و بيدگل گفت: نخستين پارك ویژه كودك 
در شهرستان آران و بيدگل از سوی شهرداری این شهر و با هدف ایجاد فضای مناسب برای كودكان 

ساخته می شود و پيش بينی شده در آن تمامی خدمات مرتبط با كودكان  ایجاد شود.

3

برای نخس��تين بار هنگام ج��ام جهانی 2010 پخ��ش فوتبال به 
سينماهای ایران راه یافت و در همان زمان نيز با استقبال بسياری از 
مردم مواجه شد و پس از آن نيز پخش فوتبال به كافه ها و پارك ها 
نيز كش��يده ش��د. اما این همه ماجرا نبود، زیرا پخش فوتبال در 
سينماها با وجود استقبال مردمی، با واكنش پليس اماكن مواجه 
و اعالم شد كه باید این س��انس ها بدون حضور خانم ها انجام شود 
و در پاس��خ به چرایی این عمل نيز تصاویر و فيلم هایی نش��ان داد 
كه براس��اس آن هنگام اخت��الط زن و مرد رفتاره��ای ناهنجار و 
غيراخالقی زیادی ایجاد شده بود. با این كه نيروی انتظامی عنوان 
كرد كه سينماها می توانند بدون حضور زنان به مساله پخش فوتبال 
ادامه دهند، رغبت سينماداران و تماشاگران كاهش یافت و پس از 
مدتی نيز طرح تعطيل  شد. در پی توقف پخش فوتبال از سينماها 
در بازی های جام ملت های آسيا، س��ردار اسماعيل احمدی مقدم 
فرمان��ده ناجا در بي��ان علت آن اظه��ار كرده بود: مش��كالتی كه 
در دفعات گذش��ته در پخش فوتب��ال در س��ينماها رخ داد، اصال 
خوشایند نبود و بر همين اساس برای پيشگيری از عوارض اخالقی 
پخش فوتبال از سينماها ممنوع ش��د. احمدی مقدم آن موقع در 
مصاحبه های خود با بيان این كه سينماداران باید خود تمهيداتی 
را برای پخش فوتبال از سينماها اتخاذ می كردند تا شاهد بروز این 
مشكالت نباشيم، تقسيم بندی سينماها و اختصاص آن به زنان و 
مردان را یكی از این تمهيدات عنوان كرده و گفته بود:  در كشورهای 

اروپایی مس��ابقات فوتب��ال از تلویزیون پخش نمی ش��ود و مردم 
مجبورند برای مشاهده مسابقات با پرداخت پول به سينماها بروند، 
اما حاال كه در ایران تمامی مس��ابقات از تلویزیون پخش می شود 
نيازی به پخش آن درسينماها نيست. داستان دنباله دار عدم پخش 
فوتبال از سينماها تنها به اظهارات ریيس پليس ختم نشد و سردار 
كارگر معاون اس��بق اجتماعی ناجا نيز درباره این تصميم پليس 
مبنی بر عدم حضور بانوان در سينماها در هنگام پخش فوتبال گفته 
بود:  پليس مستندس��ازی زیادی ازحضور زنان و مردان در هنگام 
بازی فوتبال در سراسر كشور انجام داده است و متوجه شدیم كه 
هنگامی كه زنان و مردان با یكدیگر به تماشای فوتبال می پردازند، 
وضعيت مناس��بی نيس��ت. فوتبال بازی هيجانی اس��ت و مردان 
هنگام بازی فوتبال هيجانی می شوند و ش��وخی های بدی انجام 
 می دهند و جای سوال است كه آیا این در شان زنان است كه در این 
مكان  هاحض��ور یابند؟ س��ردار احمدرضا رادان نيز ب��ا طرح این 
پرسش كه آیا واقعا سينما جایی برای پخش فوتبال است، ضمن 
اعالم موضع خود درباره این طرح، افزوده بود: حرف ما این بود كه 
اگر سينماها كم رونق هستند، باید این مساله را در توليد و وضعيت 
فيلم ها جس��ت وجو كرد و آیا پخش فوتبال می تواند به وضعيت 
كم رونق س��ينماها كمك كند؟ با وجود این حتما ف��ردا نيز باید 
سمينار و همایش در سينماها برگزار ش��ود تا افراد پول بگيرند و 
چندی پيش ما اعالم كردیم كه تنها آقای��ان می توانند فوتبالی را 

كه از تلویزیون هم پخش می ش��ود در س��ينما ببينند، اما تعدادی از 
س��ينماداران تماس گرفتند كه اگر دختر نباشد فایده ای ندارد! حال 
جای سوال است كه در وجود دختر و پس��ر در سينماها برای پخش 

فوتبال چه اتفاقی می افتد كه اگر دختر نباشد نمی شود؟ 
واکنش و تمهیدات فوتبالی سینماداران

حاال با نزدیك ش��دن به مس��ابقات ج��ام جهانی فوتب��ال كه حضور 
ایران در این مس��ابقات تب آن را در جامعه باال برده، نمایش فوتبال 
در س��ينماها برای چندمين بار به موضوع روز تبدیل ش��ده اس��ت، 
این ب��ار غالمرضا فرجی، س��خنگوی انجم��ن س��ينماداران پس از 
جلسه شورای صنفی نمایش می گوید: با توجه به درخواست انجمن 
س��ينماداران مبنی بر پخش فوتبال در س��ينماها، ش��ورای صنفی 
 این موضوع را بررس��ی كرد و قرار ش��د پس از اخذ مج��وز از مراجع

 ذی صالح، نس��بت به پخش فوتبال در سينماهایش��ان اقدام كنند. 
البته این در صورتی اس��ت كه پخش فوتبال تداخلی با نمایش فيلم 
نداشته باشد. همچنين سينماداران وظيفه دارند نسبت به فيلم هایی 
كه در حال نمایش است ضمن گرفتن مجوز به صورت كتبی، رضایت 
صاحبان فيلم ها را ني��ز جذب كنند. رضا س��عيدی پور،  مدیر یكی از 
سينماهای كشور درباره مجوز اداره اماكن برای پخش فوتبال و لزوم 
دریافت این مجوز می گوید: مجوز اداره اماكن برای نمایش فوتبال در 
س��ينماها الزامی است. همان طور كه برای كنس��رت هایی كه برگزار 
می شود، عالوه بر مجوز ارشاد نياز به مجوز اماكن است. زیرا برقراری 
امنيت و مراقبت از سالن س��ينما برعهده نيروی انتظامی است و اگر 
اتفاقی در سالن رخ دهد، این اداره اماكن است كه باید پاسخگو باشد. 
وی در پاسخ به این پرسش كه آیا اداره اماكن مانند گذشته با پخش 
فوتبال مشكل دارد، از گشایش��ی در كار نوید می دهد و می گوید: در 
حال رایزنی هستيم كه هماهنگی های الزم انجام شود. طی جلساتی كه 
تاكنون داشته ایم بعيد است مشكلی وجود داشته باشد، اما هنوز دو سه 
جلسه دیگر باقی مانده است. وزارت ارشاد هم برای این امر از ما حمایت 
می كند. پردیس های سينمایی در آینده جلسه ای با نيروی انتظامی 
خواهند داشت و به نظر می رسد امس��ال نسبت به چند سال گذشته 
اوضاع بهتر و مخالفت ها كمتر باشد. چهار سال پيش اداره اماكن به ما 
گفت كه مجوز نمایش فوتبال را در ش��رایطی به شما می دهيم كه از 
ورود خانم ها جلوگيری ش��ود. چون سينما مكانی عمومی با ظرفيت 
محدود است و با ورزشگاه تفاوت دارد، باید خانواده ها را تشویق كنيم 
كه با هم برای تماشای فوتبال به سينما بيایند. وگرنه همان چيزی كه 
در استادیوم ها اتفاق می افتد، درسينماها هم باب می شود.با این تك 
شرط ریيس پليس كشور برای پخش سينمایی مسابقات فوتبال جام 
جهانی باید منتظر ماند و دید كه توپ پخش فوتبال از س��ينماها در 

زمين كدام یك از حریفان این مسئله به گل می نشيند.

توپ پخش فوتبال جام جهانی در زمین پلیس یا سینماداران؟ 

تکشرطرییسپلیسبرایپخشفوتبالدرسینماها

یادداشت

مشکالت فالورجان بررسی شد
هدایت گف��ت: صنایع مادر شهرس��تان بای��د نيروهای م��ورد نياز 
خ��ود را از بين نيروه��ای بومی گزین��ش كنند. به گ��زارش روابط 
عمومی فرمانداری شهرس��تان فالورجان، اصغر هدای��ت فرماندار 
فالورجان در جلسه بررسی مس��ایل و مشكالت شهرستان با حضور 
مدیركل اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی اس��تان اصفهان، نماینده 
مردم شهرس��تان در مجلس شورای اس��المی و جمعی از مسؤولين 
شهرستان با اش��اره به خشكس��الی های متوالی اخير در شهرستان 
اظهار داش��ت: قریب به 50 درصد كش��اورزی شهرس��تان متوقف 
شده است و بيشتركش��اورزان نيز به دليل سن باال قادر به انجام كار 
دیگری نيستند. وی از صنایع مادر شهرستان خواست كه نيروهای 
 مورد نياز خود را برای اس��تخدام از بين افراد بوم��ی گزینش كنند. 
موس��وی  ناص��ر  س��يد  والمس��لمين  االس��الم  حج��ت 
الرگان��ی یك��ی از مش��كالت اصل��ی شهرس��تان را درمان��گاه 
فعالي��ت  خواس��تار  و  ك��رد  عن��وان  اجتماع��ی   تامي��ن 
شبانه روزی این درمانگاه در شهرستان ش��د. وی اضافه كرد: عالوه 
بر بيكاری درصد باالیی از جوانان تحصيل كرده شهرس��تان، تقریبا 
نيمی از مردم شهرستان به علت خشكس��الی های اخير به فهرست 
كارجویان اضافه شده اند.عضو كميس��يون اقتصادی مجلس گفت: 
متاسفانه تنها 30 درصد از بخش اشتغال شهرك صنعتی اشترجان 
از شهرستان فالورجان است و مابقی از دیگر شهرستان ها گزینش 
شده اند. غالمعلی قادری مدیركل اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی 
گفت: دولت با ایجاد زیرس��اخت هایی برای تشكيل تعاونی ها سعی 
دارد فارق التحصيالن دانشگاهی را به صنایع دانش بنيان وارد نموده 
زمينه اشتغال آنها را فراهم سازد. وی در خصوص رفع موانع اشتغال 
در شهرس��تان عنوان كرد: اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی اس��تان 
آماده رفع هرگونه مشكل در زمينه طرح های نيمه تمام، توسعه ای و 

واحدهای نيازمند به سرمایه های در گردش است.

آغاز پیش ثبت نام کالس اولی ها 
از اول خرداد

مش��اور مدیركل آموزش و پرورش ش��هر ته��ران از آغ��از ثبت نام 
دانش آموزان دوره متوسطه اول و متوسطه دوم از اول تيرماه خبر داد.

مسعود ثقفی، مش��اور مدیركل آموزش و پرورش شهر تهران فارس 
اظهار داشت: پيش ثبت نام پایه اول ابتدایی از اول خرداد تا 31 خرداد 
انجام می شود. از 17 خرداد نيز والدین كالس اولی ها با نامه مدیران 
مدارس ب��ه پایگاه های س��المت مراجعه می كنند ت��ا ادامه ثبت نام 

فرزندشان در مدارس انجام شود.

محدودیت تردد زایران در روز 
شهادت امام موسی کاظم)ع(

مدیركل عتبات عاليات سازمان حج و زیارت با بيان این كه مسؤوالن 
عراقی برای تردد زایران در ایام ش��هادت امام موس��ی كاظم)ع( به 
كاظمين و بغداد محدودیت هایی را قرار داده اند، گفت: بنابر قوانين 
كشور عراق تردد زایران در این ایام با محدودیت هایی مواجه می شود.

 محسن نظافتی گفت: با توجه به در پيش رو داشتن ایام شهادت امام 
موسی كاظم)ع(، مسؤوالن عراقی محدودیت  هایی برای تردد زایران 

عتبات عاليات در روز 4 خرداد در كاظمين قائل شده اند.

تسهیالت یک میلیارد ریالی برای 
برگزیدگان جشنواره شیخ بهایی

ریيس بنياد ملی نخب��گان اصفهان در رابطه با تس��هيالت اعطایی 
به برگزیدگان جش��نواره فن آفرینی ش��يخ بهایی گفت: بنياد ملی 
نخبگان تا س��قف ی��ك ميليارد ریال، تس��هيالت ب��رای طرح های 
منتخب و برگزیده اختصاص می دهد. ش��قایق حق جوی جوانمرد 
اظهار داش��ت: به منظور كمك به تجاري  سازي نوآوري ها و حمایت 
از اختراعات ش��ركت های دانش بنيان، بعد از اخذ تایيدیه از سامانه 
ارزیابی شركت های دانش بنيان، بنياد نخبگان تسهيالتی تا سقف 
یك ميليارد ریال به صورت قرض الحسنه برای طرح های منتخب و 

برگزیده اختصاص می دهد.

جاده کمر بند غرب زرین شهربه  
روان سازی ترافیک کمک می کند

زرین شهر – خبرنگار روزنامه زاینده رود- شهردار زرین شهربا 
اشاره به این كه با تغيير سيستم مدیریتی در شهرداری ، شهروندان 
انتظار طرح های جدیدی را دارند، اظهار داش��ت : هم زمان با شروع 
كار در زرین ش��هر، با طرح های در حال اجرایی مواجه ش��دیم كه 
از دوره قبلی نيم��ه تمام مان��ده و در حال تكميل آنها هس��تيم كه 
هزینه زیادی هم برای شهرداری در برداش��ته اند، اما در شهرداری 
با توجه به پتانس��يل های موجود در زرین ش��هر برنام��ه ریزی ها و 
 طرح های جدید را تعریف كرده ایم كه بتوان به نحو احس��ن از این 
پتانسيل ها استفاده كرد. مهندس جمالی افزود : نگاهم به زرین شهر 
نگاه توس��عه و تكامل شهری است و از این رو با مش��اوره و برگزاری 
جلسات متعدد با كارشناسان در كميته بررسی های توسعه شهری، 
پروژه هایی را تعریف كرده ایم كه در توسعه شهری تاثير گذار باشد. 
وی با اش��اره به طرح احداث جاده كمر بند غرب ، اهداف این طرح 
 را روان سازی ترافيك ش��هر و ایجاد دسترس��ی و الحاق 90 هكتار

 زمين ه��ای موجود در كن��ار كمر بند  غ��رب به محدوده  ش��هر و 
ایجاد ارزش افزوده برای این زمين ها عنوان ك��رد. وی ادامه داد: با 
توجه به اس��تقرار صنایع بزرگ و و جود آالیندگی های ناشی از آن 
محدودیت شهر در پيشرفت از سمت های شمال و جنوب و غرب و 
نياز شهروندان به فضای تفریحی، ما را بر آن دادشت تا پروژه پارك 

كوهستان را در شرق را طراحی كنيم . 

اخبار کوتاه
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رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر اصفهان خواستار شد

برخورد با دریافت کرایه های غیرمتعارف تاکسی در اصفهان
روشن شدن چشم اصفهانی ها به جمال مترو

بهره برداری از خط یک قطار شهری در پایان سال ۹۵

ریيس كميسيون حمل و نقل شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
برخورد با دریافت كرایه های غير متعارف تاكسی در اصفهان باید 

از سوی سازمان تاكس��يرانی انجام ش��ود. زیرا در غير این صورت 
نارضایتی های مردم از افزایش نرخ تاكسی ها افزایش می باید.

ابوالفضل قربانی در جلسه علنی ش��ورای اسالمی شهر اصفهان با 
اشاره به افزایش غير متعارف كرایه تاكسی در شهر اصفهان اظهار 
كرد: در این زمينه اعتراضاتی صورت گرفته و سازمان تاكسيرانی 
باید با شناسایی رانندگان متخلف، برخوردهای مورد نياز را انجام 
دهد و شورای اسالمی شهر در زمينه برخورد با متخلفان، از سازمان 
حمایت می كند. وی گفت: از زمان تصویب مصوبه افزایش قيمت 
كرایه تاكسی های اصفهان، نارضایتی هایی از سوی مردم مشاهده 
شده و برخی رانندگان پيش از افزایش قيمت ها، به ازای هر كورس 
400 تومان دریافت می كردند و اكنون نيز 25 درصد بر قيمت آن 

افزوده اند، در حالی كه این مساله صحيح نيست.
ریيس شورای اسالمی ش��هر اصفهان گفت: با احداث ایستگاه 
متروی ميدان انقالب و امام حس��ين)ع( اصفهان، بخش��ی از 

واگن ها فعال می شوند و خط نخست مترو به طول 23 كيلومتر 
تا 2 سال آینده افتتاح می ش��ود. رضا امينی در جلسه شورای 
اداری شهرستان اصفهان كه در مركز همایش های صدا و سيما 
برگزار شد، اظهار كرد: درباره ضرورت فعاليت شوراها در نظام 
جمهوری اس��المی، هم مقام معظم رهبری و هم حضرت امام 
بر ضرورت حكومت مردم بر مردم تاكيد دارند. بر همين اساس 
هم 6 اصل در قانون اساس��ی به این امر اختصاص داده شده و 
مطالبات حقوق مردم از سایر دس��تگاه ها را به شورای اسالمی 
محول كردند. وی بيان كرد: این امر زمانی محقق می شود كه 
وحدت از درون داشته باشيم. همه تالش ما این است كه بتوانيم 
 از ظرفيت داخلی شورا استفاده و حتی المقدور یك همگرایی

 برای مدیریت كالن پيش بينی كنيم.

 قائم مقام دانش��گاه علوم پزش��كی اصفهان گفت: طرح تحول سالمت سبب كاهش 
 پرداخ��ت م��ردم در بهداش��ت و درمان اس��ت و این طرح در اس��تان اصفه��ان اجرا 
می ش��ود. حميد صانع��ی اظهار ك��رد: در مرحله نخس��ت  هدفمن��دی یارانه ها قرار 
ب��ود از محل درآمدی ك��ه دولت به دس��ت می آورد، مق��داری را به بحث بهداش��ت 
و درمان اختص��اص دهد كه متاس��فانه خ��رج نهایی دول��ت در این قان��ون بيش از 
 درآمدش ش��د و مجبور ش��د حتی از بودجه های عمرانی حذف كند تا بتواند یارانه ها

 را بپردازد.
وی بيان كرد: این قضيه در بحث بهداش��ت و درمان هم تاثير خودش را گذاشت و ما 
مجبور ش��دیم كه بودجه های عمرانی، آموزش��ی و پژوهش��ی خودمان را صرفا خرج 

حقوق پرسنل كنيم.
 صانع��ی ب��ا بي��ان ای��ن ك��ه آن 3 ه��زار ميلي��ارد تومان��ی ك��ه در س��ال 
93 ق��رار ب��ود ب��ه بهداش��ت و درم��ان اختص��اص بدهن��د ب��ه وزارت تع��اون 
 پرداخ��ت كردند،گف��ت: ب��ا آغ��از ط��رح تح��ول نظ��ام س��المت در اصفه��ان 
 بيمارستان های دولتی از 15 خرداد امسال زیر ذره بين ناظرین و كارشناسان بيمه قرار

 می گيرند.

 ش��هر دامنه از توابع شهرس��تان فریدن ب��ه علت كاه��ش منابع آب زی��ر زمينی
 فرو نشست. حال دامنه نشسته و كارشناس��ان كمبود منابع آب زیرزمينی را دليل 
اصلی آن می دانند؛ نشستی كه به تخليه بيش از 125 خانوار از خانه هایشان انجاميد 
و حاال دولت می گوید خانه هایشان را برایشان می س��ازد. در دامنه، دولت عالوه بر 
فرونشست شهر، با مشكل دیگری رو به رو اس��ت و آن هم این كه با وجود تخریب 
یك واحد مس��كونی و احتمال تخریب بيش از 125 واحد مس��كونی دیگر با وجود 
ترك های 7 سانتی متری در دل دیوارها كه هر روز بيشتر هم می شود، مردم حاضر 
به تخليه خانه هایشان نيستند. احمد عبدالهی، ریيس شورای اسالمی شهر فریدن 
گفت: علت عدم استقبال خانوارهای در معرض خطر از اقدامات هالل احمر این است 
كه می خواهند با حداقل امكانات مردم را در 14 چادری كه در یك ورزشگاه احداث 
كرده اند، اس��كان دهند؛ در صورتی كه اس��كان اضطراری مستلزم وجود كانكس و 
تجهيزاتی بيش��تر از این است. ریيس شورای اسالمی ش��هر دامنه ادامه داد: فصل 
سرما در این منطقه از مهرماه آغاز می ش��ود و اگر دولت در این زمينه چاره اندیشی 

نكند، بحران سرما نيز به نشست زمين، دامن خواهد زد.
به خسارت دیده ها تسهیالت داده می شود

مسؤوالن استان نيز در این زمينه به بحران خورده اند و آمار دقيقی از عمق حادثه 

 ندارند. مدی��ركل مقابله با بحران اس��تانداری اصفهان با بيان این كه ش��ركت آب 
منطقه ای استان موظف به تحقيقات گس��ترده درخصوص دالیل وقوع این بحران 
شده است، گفت: طرح مطالعاتی دليل نشست زمين در تمامی مناطق اصفهان در 
دست اجرا است و تا تكميل این طرح مطالعاتی نمی توان اظهارنظر قطعی كرد، اما 
به نظر می رسد، افت شدید منابع آبی زیرزمينی س��بب بروز این اتفاق شده است. 
 وی اظهار كرد: سازمان مسكن و شهرس��ازی آماده ارایه تسهيالت برای بازسازی و 

مقاوم سازی واحدهای مسكونی آسيب دیده و تخریب شده است.
هنوز برای تخلیه شهر سند مطالعاتی نداریم

برخی معتقدند كه برای تخليه یك ش��هر باید س��ند قوی در دست داشت. رسول 
زرگرپور اس��تاندار اصفهان با بيان این مطلب گفت: فرونشست زمين در دامنه باید 
در پنل های تخصصی ثابت شود و نشس��ت های علمی و تخصصی نيز در این زمينه 
انجام شده و طی روزهای آینده دليل اصلی این فرونشست مشخص خواهد شد. وی 
اظهار كرد: امكان دارد این اتفاق تبعات بعد از زلزله اخير باشد، اما اگر مشخص شود 
در اثر كاهش منابع آبی بوده، آن زمان می ش��ود تصميم گرفت كه شهر بازسازی یا 
تخليه شود. استاندار اصفهان به مردم دامنه این اطمينان را داد كه دولت درصورت 
مشخص شدن اصل موضوع، تمام 320 منزل خس��ارت دیده را بازسازی كند، اما 
افزود: دولت تا مشخص شدن دليل اصلی موضوع قادر به هيچ كاری نيست. یكی از 
مسایل مهم استان در استانداری در این روزها مساله فرونشست شهر دامنه است و 
تا تعيين دليل اصلی آن، استانداری با جدیت به موضوع نگاه می كند، اما با وقوع این 
رخداد، احتمال این كه دیگر شهر های كوهس��تانی منطقه نيز دچار بحران جدی 

فرونشست شوند، هست. 
شهرهایی كه بيشتر مصالحشان به لحاظ مقاومت از سنگ است و بر بستر كوهستانی 
هم بنا نهاده شده اند، حاال دارند زیر بار خشكسالی كمر خم می كنند و ترك بر پيكر 
و چين بر جبين می اندازند؛ مردمانش ش��ب ها با دله��ره می خوابند و صبح وقتی 
از خواب بيدار می ش��وند، برای گذراندن یك روز و رس��يدن به شبی دیگر دلهره و 

اضطراب دارند. 
شهر دامنه از توابع شهرستان فریدن در فاصله حدودا 150 كيلومتری مركز استان 
و در جنوب غرب اس��تان اصفهان واقع ش��ده است.این ش��هر بيش از 13 هزار نفر 
 جمعيت دارد و داالن كوه، آستانه مباركه امامزادگان عبداله و ابراهيم از فرزندان امام 
موسی بن جعفر )ع(، حمام قدیمی، آبشار »سياه دره «، چشمه های »حوضه شاه« و 

یخچال های طبيعی متعدد، از جمله مناطق گردشگری این شهر است.
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آگهي   مناقصه عمومی 
)نوبت اول /1( 

چاپ  اول 

 سازمان همیاری ش�هرداریهای اس�تان اصفهان در نظر دارد يک دس�تگاه بيل مكانيكی 
) طبق مشخصات مندرج در فرم شرايط آگهی ( را  از طريق مناقصه عمومی خريداری نمايد .
متقاضي�ان جه�ت آگاه�ی بيش�تر ،  درياف�ت و تكمي�ل اس�ناد مربوط�ه ، ارائ�ه آنه�ا و 
ش�ركت در مناقص�ه م�ی توانن�د از روز پن�ج ش�نبه م�ورخ 93/02/25 لغاي�ت پاي�ان 
 وق�ت اداری روز ش�نبه م�ورخ 93/3/3 ب�ه نش�انی خياب�ان 22 بهم�ن مجموع�ه 

اداری امير كبير ، دبير خانه سازمان مراجعه نمايند.

تلفن تماس : 2673090و2673075 - 0311

روابط عمومی سازمان همیاری شهر داریهای استان اصفهان

 آگهي   مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز مرکز
 آموزشی درمانی الزهرا )س( به صورت حجمی 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 

 متقاضي�ان ش�ركت در مناقص�ه م�ی توانن�د جه�ت كس�ب اطالع�ات بيش�تر ب�ه س�ايت دانش�گاه
  علوم پزشكی اصفهان به آدرس www.mui.ac.ir يا سايت مديريت خدمات پشتيبانی دانشگاه به آدرس

/ www.afa.mui.ac.ir/khadamat مراجع�ه و يا با ش�ماره تلفن 7922090-0311 واحد كميس�يون 
مناقصات تماس حاصل فرمايند. 
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اخبار کوتاهيادداشت

کیفیت فوالد خام در فوالد
 به 92/9 درصد رسید

کیفیت تختال های بدون عیب در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
فوالد مبارکه اصفهان در فروردین امس��ال به92/9 درصد رس��ید. 
مهندس فرآیند فوالدس��ازی و ریخته گری این ش��رکت گفت: در 
ماش��ین های ریخته گری م��داوم، تختال ها به صورت یک رش��ته 
پیوسته تولید و به طول حدود 10متر برش داده می شود، پس از آن 
در بازرسی های گرم، کارکنان کنترل کیفی عیوب احتمالی تختال 
تولید ش��ده را کنترل می کنند. محمد قنادیان افزود: تختال ها در 
صورت داشتن عیوب احتمالی که عمده ترین آنها ترک های طولی، 
جدایش خط مرکز در سر و ته، ناخالص و معقری است، با کد مربوطه 
مشخص و در ادامه برخی از این عیوب در صورت سبک بودن در واحد 

اصالح تختال با عملیات اسکارف دستی و برش رفع عیب می شود.
وی اضافه کرد: در صورت سنگین بودن عیب، تختال معیوب قراضه 
می شود ضمن این که کلیه عملیات اصالح، باعث صرف زمان و هزینه 

و تاخیر در تامین سفارش می شود.

پايان پروژه مسکن مهر فريدون شهر 
تا پايان امسال

سرپرست فرمانداری فریدون ش��هر از تکمیل پروژه مسکن مهر این 
شهرستان تا پایان امسال خبر داد و گفت: تا پایان امسال 2۶۴ واحد 
مسکن مهر در این شهرستان افتتاح می شود. غالمرضا یسلیانی اظهار 
کرد: در حال حاضر 72 واحد از مسکن مهر این منطقه به متقاضیان 
واگذار شده اس��ت. وی از واگذاری ۴ بلوک 9۶ واحدی مسکن مهر 
فریدون شهر تا 2 ماه آینده خبر داد و افزود: از متقاضیان تقاضا داریم 
تا نسبت به تکمیل موجودی خود در اسرع وقت اقدام کنند. سرپرست 
فرمانداری فریدون شهر خاطرنشان کرد: عمده مشکل پروژه مسکن 
مهر این شهرستان نبود معابر مناسب و زیرسازی شده برای ساکنان 
این واحدها بوده ک��ه در حال حاض��ر 3 میلیارد ری��ال اعتبار برای 
زیرسازی و بهسازی معابر این محل به حساب شهرداری فریدونشهر 

واریز شده است.

75 میلیون و 16 هزار دالر کاال 
از اصفهان صادر شد

مدیرکل گمرک اصفهان گفت: در فروردین امسال بیش از 91هزار 
و831 تن کاال به ارزش 75 میلیون و 1۶ هزار دالر کاال از این استان 
به خارج صادر شد. اسداهلل احمدی ونهری افزود: این میزان صادرات 
در مقایسه با مدت مشابه س��ال قبل از نظر وزن ۴1 درصد و از نظر 
ارزش 11 درصد کاهش داشته است. احمدی ونهری گفت: صادرات 
اداره کل گمرک اس��تان اصفهان در نخستین ماه سال ، شامل 17۶ 
نوع کاال به 3۴ کشور جهان بوده که در این میان عراق با وارد کردن 
3۴ میلیون و 520 هزار دالر کاال از طریق گمرک اصفهان جایگاه اول 

را به خود اختصاص داده است.

موضوع مالیات بر ارزش افزوده 
سنگبری ها نیازمند کارشناسی دقیق 

رییس س��ازمان صنعت، معدن و تج��ارت اتاق اصفهان با اش��اره به 
موضوع مالیات بر ارزش افزوده س��نگبری ها استان اصفهان، گفت: 
تاکنون چندین جلسه نمایندگان سنگبری ها با مدیر کل مالیاتی و 
معاون برنامه ریزی استانداری اصفهان در این زمینه برگزار شده، اما 
نتیجه ای حاصل نشده است. اسرافیل احمدیه در پانزدهمین جلسه 
کمیته معدن اتاق اصفهان، تصریح کرد: برای حل این مس��اله باید 
کارشناسی دقیق تری نس��بت به چرخه مالی سنگ بری ها صورت 
گیرد. زیرا آنهاسنگ را به صورت نقدی نمی فروشند و عمدتا با چک 
و به طور بلندمدت می فروشند. وی افزود: 2 هزار واحد سنگبری در 
استان داریم که ۶0 میلیون متر مربع در سال سنگ تولید می کنند 
در حالی که کل تولید سنگ کشور در سال، 120 میلیون متر مربع 
است. رییس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اتاق اصفهان تصریح 
کرد: سنگبری ها با ایجاد اشتغال برای جوانان، تالش کردند کشور 
را از واردات سنگ های خارجی معاف کنند، اما با این روش پرداخت 
مالیات بر ارزش افزوده، ام��کان ادامه فعالیت برای آنان وجود ندارد. 
وی با اشاره به درخواست سنگبری ها مبنی بر پرداخت 10 درصد از 
مالیات عملکرد واحدهای سنگبری به عنوان مالیات ارزش افزوده، 
گفت: این پیش��نهاد قانونی نیس��ت و باید مورد بررس��ی مسؤوالن 
مالیاتی قرار گیرد. احمدیه گفت: باید از معادن برای رشد اقتصادی و 

اشتغال زایی و تامین نیازهای داخل استفاده کرد. 

اندازه گیری پارامترهای شیمیايی 
فیزيکی فاضالب در هر 15 دقیقه 

معاون بهره برداری ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان گفت : 
برای اولین بار در کش��ور در تصفیه خانه فاض��الب صفاییه مبارکه، 
پارامترهای ش��یمیایی، فیزیک��ی فاض��الب ورودی و خروجی هر 
15 دقیقه اندازه گیری، ثبت، مش��اهده و ارس��ال می شود. مجتبی 
قبادیان افزود: دو دس��تگاه آنالیزور مولتی پارامتر به صورت غوطه 
ور در ایستگاه پمپاژ ورودی و حوضچه کلرزنی نصب شده است. وی 
به مزیت های استفاده از این دستگاه اش��اره کرد و اظهار داشت : با 
استفاده از این دستگاه، کیفیت پساب فاضالب که بسیار حائز اهمیت 
است، به خوبی قابل بررسی اس��ت. زیرا تا قبل از استفاده از دستگاه 
آنالیزور مولتی پارامتر در هر ماه تنها ی��ک نمونه از فاضالب موجود 
در تصفیه خانه وچگونگی پارامترهای فیزیکی، ش��یمیایی آن مورد 
بررسی قرار می گرفت و چون  بررسی پارامترهای یک نمونه در طول 
هر ماه نمی توانست بیانگر چگونگی کیفیت پساب تولیدی در تصفیه 

خانه باشد، این مهم در دستور کار قرار گرفت.

فروش سکه 99۰ هزار تومانی 
در اصفهان

با کاهش جزیی نرخ دالر، دیروز در بازار اصفهان هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادی با افزایش 5 هزار تومانی نسبت به دیروز، 990 هزار تومان 
معامله شد. در بازار اصفهان نرخ هر نیم سکه ۴99 هزار تومان، ربع 
س��که 299 هزار تومان و یک گرمی 202 هزار تومان اعالم شد. هر 
اونس طال 1292 دالر است و هر گرم طالی زرد 18 عیار در اصفهان 
 100 هزار و 200 تومان و ه��ر مثقال طالی 17 عی��ار 338 هزار و

300 تومان اس��ت. در بازار آزاد ارز نیز نرخ هر دالر آزاد برای فروش 
3290، یورو ۴530 و پوند 5520 تومان اعالم شد.

4
اصناف ،متولي اصلي ساماندهی نظام توزیع در كشور

 وزیر صنعت، معدن و تجارت بر س��اماندهی و به روز کردن نظام توزیع از س��وی اصناف تاکی��د کرد. محمد رضا 
نعمت زاده گفت: بزرگ ترین بنگاه های اقتصادی در دنیا به صورت زنجیره ای فعالیت می کنند و صنوف تولیدی ما 
می توانند با تجمیع،  به صادر کنندگان و وارد کنندگان عمده تبدیل شوند و در صادرات غیر نفتی نقش آفرینی کنند.

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comNo. 1306   may    19 ,2014  |  8 Pages

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1306 | دوشنبه 29 اردیبهشت 1393 | 19 رجب   1435

 گروه اقتصادی - مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان 
گفت: هم زم��ان با مبعث رس��ول گرامی اس��الم در خردادماه 
 س��ال جاری کدهای درون اس��تانی اصفهان حذف می شود و

 هم وطنان خارج از استان برای تماس با تمامی شهرهای  استان 
اصفهان از کد 031 استفاده می کنند.

به گزارش خبرنگار زاینده رود حس��ین کش��ایی در نشس��ت 
خبری خود با اصحاب رسانه به مناس��بت روز ارتباطات اظهار 
 داشت: سازمان جهانی ارتباطات)ITU( متعلق به سازمان ملل 
1۴9 سال پیش تاسیس و پایه گذاری شد که این بخش وظیفه 

راهبرد و هدایت ارتباطات در سرتاسر دنیا را برعهده دارد.
وی افزود: این س��ازمان هر سال ش��عاری را برای سازماندهی 
ارتباط��ات جهانی در نظ��ر می گیرد و ش��عار س��ال 201۴ را 

»ارتباطات باند پهن برای توسعه پایدار« در نظر گرفته است.
مدیرعامل شرکت مخابرات اس��تان اصفهان تاکید کرد: امروزه 
ش��اخص گس��ترش ارتباطات دیگر با تلفن ثابت و همراه ربط 
چندانی ندارد؛ بلک��ه آن را با میزان اس��تفاده از باند پهن در هر 
کشوری می سنجند. وی با بیان این که ارتباطات باند پهن یکی 
از مسایل مهم کشور ماس��ت، تصریح کرد: موبایل نسل دوم که 
برای برخی از آنها امکاناتی همچونGPRS  را نیز داراست، تنها 
برای فناوریVOICE   طراحی ش��ده و برای اس��تفاده از باند 
پهن تنها می توان از موبایل نسل 3 و ۴ استفاده کرد.کشایی با 

بیان این که در کشور ما از سه سال پیش پروانه واگذاری موبایل 
نسل سه با امکاناتی همچون ارسال دیتا، فایل و تصویر به شرکت 
رایتل واگذار شده است، تاکید کرد: انحصاری که برای شرکت 
رایتل در این زمینه در نظر گرفته ش��ده تا پایان شهریورماه به 
پایان خواهد رسید و پس از ان اجازه اس��تفاده از امکانات نسل 
 س��ه موبایل برای س��ایر اپراتورها از جمله همره اول  نیز ایجاد 
می شود. وی با اش��اره به لزوم توسعه نسل س��وم ارتباطات در 
کشورمان بیان داش��ت: اکنون در بسیاری از کشورهای جهان، 
نس��ل چهارم موبایل نیز فعالیت خود را آغاز کرده است که این 
نسل عالوه بر قابلیت های توسعه باند پهن، دارای امکان رایانش 
ابری )cloud computing( نیز هست. وی گفت: به ازای هر 
10 درصد ضریب نفوذ تلفن همراه در کشورهای در حال توسعه 
به طور متوسط حدود یک درصد افزایش رشد ناخالص ملی اتفاق 
می افتد. شرکت مخابرات اصفهان فعالیت های گسترده ای در 
این زمینه دارد و اکنون اینترنت پرسرعت به عنوان یکی از موارد 

ارتباطات باند پهن برای مصارف خانگی  راه اندازی شده است.
کش��ایی تصریح کرد: س��ال گذش��ته فعالیت ه��ای خوبی در 
این زمینه  را س��اماندهی کردیم و در پایان س��ال مقدار زیادی 
 ADSL تجهیزات تهیه شد و تا پایان سال 92 جمع پورت های
مخابرات به 2۶0 هزار رسید. وی با بیان این که در سال 93 قصد 
داریم به مرز ۴5 هزار پورت برس��یم، بیان داش��ت: برای انجام 

این کار طرحی از روز والدت حضرت علی )ع( آغاز ش��ده است. 
 مدیرعامل ش��رکت مخابرات اس��تان اصفهان با بیان این که با 
راه اندازی ط��رح 2020 دو رویکرد را دنبال م��ی کنیم، اذعان 
داش��ت: هر ماه به میزان مصرف ترافیک مش��ترکان قدیمی و 
مش��ترکان جدید امتیاز م��ی دهیم و برای تمامی مش��ترکان 
ADSL  قرعه کشی یک  دس��تگاه پژو 20۶ را خواهیم داشت 
و به 100 نفر نیزبه قید قرعه اش��تراک س��الیانه رای��گان اهدا 
 می ش��ود. وی با اش��اره به این که جزییات این طرح در سایت

 Www.TCE.IR موجود اس��ت، گفت: در این طرح امکانات 
اینترنت ش��بانه رایگان، مودم رایگان، سرعت تا 10 مگا بیت بر 
ثانیه در نظر گرفته شده است و هر 7 گیگابایت مصرف یک امتیاز 
دارد.کشایی تصریح کرد: با توجه به این که رهبر معظم انقالب 
سال 93 را سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی 
نام گذاری کردند، قصد داری��م در قالب مدیریت جهادی حجم 
قابل توجهی از کمیت و کیفیت را برای مردم داشته باشیم. وی 
گفت: چهارمین جش��نواره فناوری اطالعات و ارتباطات کشور 
با حضور رییس جمهور برگزار ش��د و س��ازمان تنظیم مقررات 
برگزیدگان حوزه فناوری اطالع��ات و ارتباطات  را ارزیابی کرد 
که ش��رکت مخابرات اصفهان درارتباط با بخش خدمات تلفن 
ثابت به همراه استان قم مقام نخست را کسب کردند. همچنین 
مخابرات اصفهان اسپانسر تیم مدرسه شهید اژه ای در مسابقات 
روبوکاپ فوتبال کشوری بود که در این مسابقات اول شد و جواز 
حضور در در مس��ابقات  جهانی مردادماه در کشور برزیل را به 
دس��ت آورد. وی در ادامه با اش��اره به این که هم زمان با مبعث 
رسول گرامی اس��الم در خردادماه س��ال جاری کدهای درون 
استانی اصفهان حذف می شود، بیان داشت: با اجرای این طرح 
 شماره های مشترکان در سطح اس��تان اصفهان هشت رقمی 
 می ش��ود و برخ��ی رقم ه��ای ابتدای��ی و ی��ا انتهای��ی تغییر 

می کند.
کشایی افزود: همچنین هم طوطنان خارج از استان برای تماس 
با تمامی شهرهای  استان اصفهان از کد 031 استفاده می کنند 
و ارتباطات درون استان نیز بدون کد خواهد بود.پیش از اجرای 
این طرح هزینه مکالمات ثابت شهری به ازای هر دقیقه 23 ریال 
و نرخ مکالمات ثابت بین شهری نیز تا مسافت 100 کیلومتر 153 
ریال در هر دقیقه، از 100 تا ۴00 کیلومتر 307 ریال، از ۴00 تا 
700 کیلومتر ۶20 ریال و باالتر از 700 کیلومتر، 820 ریال بوده 
است. پس از اجرای طرح تمام نرخ مکالمات درون استان بدون 
احتساب مس��افت با هزینه 30 ریال به ازای هر دقیقه محاسبه 
می شود و هزینه نرخ مکالمات خارج استانی نیز 330 ریال است.

تعداد تلفن ثابت در استان 2 میلیون و 250 هزار با ضریب نفوذ 
۴۶/۶7 درصد و تلفن همراه نیز ۴ میلیون و 3۴0 هزار شماره با 

ضریب نفوذ 8۶/35 است.
کشایی گفت: با توجه به این که جمعیت استان اصفهان ۶ درصد 
کل کشور اس��ت ضریب نفوذ تلفن ثابت و همراه این استان  به 

ترتیب 7 و 11 درصد از از ضریب کشوری  بیشتر است. 

مديرعامل شرکت مخابرات استان: همسان سازی کد در خردادماه

كدهای درون استانی حذف می شود
مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

اصفهان:

6۰۰ هزار نفر بیکار در استان 
اصفهان وجود دارد

مدیر کل تع��اون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان اصفهان 
گفت: با احتساب دانشجویانی که به زودی فارغ التحصیل 
می شوند، نزدیک به ۶00 هزار نفر بیکار در استان اصفهان 
وجود دارد و میزان اش��تغال در این استان نگران کننده 

است.
غالمعلی قادری درباره وضعیت اش��تغال اصفهان اظهار 
کرد: طبق آمار ارایه شده در اصفهان، 300 هزار نفر بیکار 
داریم که از این میزان 100 هزار نفر مربوط به شهرستان 
اصفهان اس��ت و نزدیک به ۴ میلی��ون و 800 هزار نفر 
دانشجو در دانشگاه ها در حال تردد هستند که این ها نیز 

به زودی به جامعه بیکاران ملحق می شوند.
وی بیان کرد: با الحاق حوزه دانشجویی و تحصیل کرده 
نزدیک به ۶00 ه��زار نفر در اس��تان اصفهان، جمعیت 
بیکار را تش��کیل می دهند. 8 هزار و 350 واحد تولیدی 
در استان که با ظرفیت 50 تا 100 درصد در حال انجام 

وظیفه هستند، نیز داریم.
مدیرکل تع��اون، کار و رفاه اجتماع��ی اصفهان تصریح 
کرد: در اس��تان اصفهان 1 میلیون و 800 هزار نفر بیمه 
ش��ده تامین اجتماعی داریم که با بیمه شدگان تبعی و 
مستمری بگیرانشان 3 میلیون و 100 هزار نفر هستند 
که ۶۴ درص��د جمعیت اس��تان را تحت پوش��ش قرار 

می دهند.
وی با بی��ان این که در اس��تان اصفه��ان در حال حاضر 
200 هزار نفر در س��ایت بیمه همگانی ثبت نام کردند، 
 خاطرنش��ان کرد: ب��ه محض ثبت ن��ام با اخ��ذ پرینت 
ثبت ن��ام، بیمارس��تان های دولتی و بیمارس��تان های 
دانشگاهی خدمات ارایه می کنند و پیش بینی می شود 
این عدد به ۴00 هزار نیز برسد و از ابتدای خرداد ماه نیز 

صدور دفترچه آغاز می شود.
قادری با بیان این که در کارگروه اشتغال استان در سال 
92، 1338 میلیارد تومان اعتبار به استان اختصاص داده 
ش��ده، تصریح کرد: 37 درصد از این مبلغ، عقد قرار داد 
ش��ده و 31 درصد از این اعتبار هم مربوط به شهرستان 
اصفهان بوده و برای 3 ماهه نخس��ت سال 93 هم حدود 
۶00 میلیارد تومان با عاملیت 7 بانک تصویب ش��ده که 
امروز حدود 250 میلیارد به بانک های زیر مجموعه اعالم 
کردند. وی گفت: این اعداد و ارقام نش��ان می دهد با این 

وضعیت تسهیالت به طور قطع اشتغال ایجاد نمی شود.

صرفه جويی 25 درصدی مردم اصفهان 
در مصرف آب

24 هزار نفر عشاير بختیاری 
وارد استان شدند

فرمان��دار شهرس��تان اصفه��ان گف��ت: یک��ی از اولویت ه��ای ج��دی آب، صرف��ه جویی 
اس��ت و م��ا بای��د صرف��ه جوی��ی را از خودم��ان ش��روع کنی��م. زی��را اگ��ر 25 درص��د 
 کاه��ش مص��رف نداش��ته باش��یم در م��رداد م��اه دچ��ار مش��کل کمب��ود آب ش��رب 
می ش��ویم.فرماندار شهرس��تان اصفهان با بیان این که نخس��تین موضوع در بحث اقتصاد، 
اشتغال است افزود: اش��تغال یکی از الزامات اساسی برای رش��د اقتصادی با رویکرد اقتصاد 
مقامتی اس��ت و ب��ه این معنا اس��ت که ف��رد خودش را ب��ا اس��تفاده از امتی��ازات خودکفا 
 کند؛ نه این که انتظار داش��ته باش��یم دس��تگاهی ع��ده ای را ب��رای کار ثبت ن��ام و جذب

 کند. اقتصاد مقاومت��ی یعنی روی پای خود ایس��تادن. برای این کار نیازمن��د به هم افزایی 
همه  دستگاه ها هستیم.کفیل خاطرنش��ان کرد: در پیک 13 متر مکعب آب نیاز داریم، ولی 
تولید حداکثر10/۴ متر مکعب اس��ت. یعنی حدود 3 متر مکعب را نمی توانیم منتقل کنیم 
 و این را باید برای مردم درس��ت تش��ریح کرد تا همه برای صرفه جویی احس��اس مسؤولیت 
کنند. وی با بیان این که شرایط نگران کننده ای در وضعیت محیط زیست اصفهان وجود دارد، 
اظهار کرد: البته اقدامات خوبی صورت گرفته و سندی تهیه شده که قسمت عمده کار مربوط 
به حوزه شهرداری و شورای شهر بوده و اصالح حوزه حمل و نقل که 70 درصد آالیندگی تحت 
تاثیر حمل و نقل عمومی است، ضرورت دارد این اولویت نخست همه مدیران باشد. فرماندار 
شهرستان اصفهان گفت: با توجه به این که در حوزه زیست محیطی دچار شرایط بحران و در 
برخی مقاطع سال نخستین شهر آلوده کشور هستیم، باید برنامه عملی داشته باشیم و آن را 
در تمام کار ها لحاظ کنیم. وی بیان کرد: یکی دیگر از اقداماتی که در حوزه محیط زیست باید 
انجام شود، ساماندهی زاینده رود است. زیرا زاینده رود از ابتدا تا باتالق گاو خونی حدود 3۴0 
کیلومتر است که 150 کیلومتر از آن در حوزه استان اصفهان قرار دارد و در قسمتی از رودخانه 

پساب جاری است که به  سازماندهی نیاز دارد.

رییس امور عشایر استان اصفهان گفت: عش��ایر ایل بختیاری با 
جمعیتی بیش از 2۴ هزار نفر وارد مراتع ییالقی شهرس��تان های 
فریدون ش��هر، چادگان و داران ش��دند. اصغر مرادی با اش��اره به 
وضعیت عشایر در سطح اس��تان اصفهان اظهار کرد: هر ساله این 
عش��ایر در اوایل خرداد ماه وارد استان اصفهان می شوند و امسال 

چند روز زودتر وارد استان شده اند.
رییس امور عش��ایر اس��تان اصفهان با بیان این که این عشایر در 
غالب حدود چهار هزار خانوار به اس��تان وارد می ش��وند، مطرح 
کرد: امور عشایر اس��تان اصفهان بر حسب وظایف خود و با توجه 
به رسالت هایی که بر عهده دارد به حمایت  از آنها و خدمت رسانی 
به آنها اقدام می کند. وی یادآور شد: برای نمونه به سوخت رسانی 
و آب رسانی به آنها اقدام می کنیم. عالوه بر آن خدمات بهداشتی 
و حمل و نقل را نیز در حد امکان برای آن ها فراهم می کنیم. این 
عشایر از خوزستان وارد شده اند و تا پایان شهریور ماه مهمان استان 
اصفهان خواهند بود که امیدواریم بتوانیم پذیرایی خوبی از آن ها 

انجام دهیم. 
وی در ارتباط با س��کونت عشایر در اس��تان اصفهان اظهار کرد: 
سکونت این گروه از عشایر به صورت خود جوش است. این افراد در 

کنار روستاها اقامت پیدا می کنند.

یک مقام آگاه با تشریح برگزاری جلس��ه ای در ش��ورای رقابت، گفت: در این جلسه بین خودروسازان 
و مس��ؤوالن س��ازمان اس��تاندارد، س��ازمان بازرس��ی کیفیت و ش��ورای رقابت برای افزایش قیمت 
 خودرو توافق ش��د و بر این اس��اس قیمت جدید خودروها ب��ا افزایش زیر 20 درصد، ب��ه زودی اعالم 
می ش��ود.یک مقام آگاه با اشاره به جزییات جلس��ه ای داخلی در ش��ورای رقابت، اظهار داشت: در این 
جلسه خودروسازان و مسؤوالن سازمان استاندارد، سازمان بازرسی کیفیت و همچنین شورای رقابت 
در مورد قیمت گذاری جدید خودروها به توافق رس��یدند و بر این اس��اس، قیم��ت خودروها با افزایش 

همراه خواهد بود.وی ادامه داد: در این جلسه نرخ تورم بخشی خودروها که از سوی بانک مرکزی تعیین 
 شده بود، مدنظر قرار گرفت و عالوه بر این، ش��اخص کیفیت خودروها نیز بر اساس روش جدید مطرح

 ش��د.این مقام آگاه ادامه داد: متغیرهای موجود در فرمول قیمت گذاری خ��ودرو تغییری نکرده و تنها 
نحوه محاسبه این متغیرها تغییر کرده است که کیفیت، تورم و بهره وری از جمله شاخص های مدنظر در 
این بخش است.وی با بیان این که قیمت جدید خودروها طی هفته جاری اعالم می شود، افزود: افزایش 
قیمت تقریبا روی همه خودروها اتفاق افتاده که البته این رش��د قیمت در مورد برخی خودروها جزیی 

است. وی تصریح کرد: افزایش قیمت خودروها کمتر از 20 درصد خواهد بود.
تورم بخشی 34 درصدی خودروها

در حالی که این مقام آگاه از برگزاری جلسه ای داخی با حضور خودروسازان در شورای رقابت خبر 
داد، محمد علی مددی، عضو ناظر شورای رقابت نیز در این مورد گفت: هفته گذشته جلسه رسمی 

شورای رقابت تشکیل نشد، ولی جلسات کارگروه های کارشناسی برگزار شده است.
وی با بیان این که بانک مرکزی نرخ تورم بخشی خودروها را 3۴ درصد اعالم کرده است، افزود: از این 
نرخ تورم بخشی مربوط به خودروهایی است که در داخل توسط ایران خودرو و سایپا تولید می شوند.

تسهیالت اسقاط خودروهای فرسوده افزايش يافت
رییس س��تاد مدیریت حمل و نقل و سوخت از افزایش تسهیالت اس��قاط خودروهای فرسوده سواری 
شخصی و تاکسی خبر داد و اعالم کرد: تسهیالت اسقاط خودروهای سواری فرسوده، 10 تا 15 میلیون 
تومان و تاکسی 20 میلیون تومان تعیین شده است.سید مجتبي شفیعي در تشریح طرح جدید اسقاط 
خودروهای فرسوده با اش��اره به توافق با بانک صادرات برای خروج بیشتر از ۶0 هزار دستگاه خودروي 

فرسوده از ناوگان حمل و نقل کشور، گفت: بر این اساس تفاهم نامه ای با این بانک امضا شده است.

جزيیات جلسه اخیر خودروسازان و شورای رقابت 

توافق برای افزايش 5 تا 2۰ درصدی قیمت خودرو
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اداره کل راه آهن اصفهان 

اداره كل راه آهن  اصفهان در نظر دارد نسبت به فروش ضايعات فلزی واگنی خود ، به شرح ذيل از طريق مزايده عمومی به افراد 
حقيقی وحقوقی اقدام نمايد .

 1- مهل�ت و محل دریاف�ت اس�ناد : حداكثر ت�ا س�اعت 13/30 روز ش�نبه م�ورخ 93/3/3 با در دس�ت داش�تن معرفی نام�ه كتبی به
 نشانی : اصفهان - جاده شيراز - بعد از ترمينال صفه- ايستگاه راه آهن - امور قرار دادها 

2- مهلت و محل تحویل پیشنهاد: حداكثر تا ساعت 13 روز دو شنبه  مورخ 93/3/19 به نشانی : دبير خانه امور اداری 
3- زمان بازدید : از تاريخ 93/2/27 تا تاريخ  93/3/4 از ساعت 9 الی 11

 4- زم�ان و محل تش�کیل جلس�ه مزای�ده ه�ا و قرائ�ت پیش�نهادها : س�اعت 13/30 بع�د از ظه�ر روز دوش�نبه م�ورخ 93/3/19
 به نشانی : دفتر مديريت 

5-  هزینه اسناد: مبلغ )150/000( ريال بحساب شماره 574/67 نزد خزانه  بانک مركزی ج .ا.ا 
6- دريافت اسناد از طريق پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات كشور به نشانی HTTP://IETS.MPORG.IR امكان پذير می باشد .

7- هزينه چاپ و نشر هر دو نوبت آگهی به عهده برنده مزايده می باشد .

مبلغ سپرده شرکت در مزایده ) ریال (مدت محل اجراموضوع مزایده شماره مزایده 

کارخانجات فروش ضایعات فلزی واگنی به مقدار تقریبی 80 تن 43/93/2/م
42/000/000یک ماهاصفهان
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یادداشت

مجید مالمحمدی از انتشار مجموعه چهارده جلدی »قصه های آسمانی« با موضوع روایتی تازه از حماسه 
آسمانی عاشورا برای کودکان در آینده نزدیک خبر داد. وی گفت: در گذشته مجموعه ده جلدی »قصه های 

کربال« را برای گروه سنی کودک نوشتم و به زودی چهار جلد دیگر به این مجموعه اضافه خواهد شد.
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حماسه عاشورا به زبان کودکانه نوشته شد
هفتیادداشت

افتتاح نمایشگاه عملکرد 
موزه های استان 

مدیرعامل انجمن موزه داران استان 
اصفه��ان گف��ت: هم زمان ب��ا روز 
جهان��ی موزه، نمایش��گاه عملکرد 
موزه های اس��تان اصفهان در موزه 
هنرهای تزیینی ای��ران در خیابان 

استانداری اصفهان افتتاح شد.
 عب��اس نکوی��ی ، ب��ا اش��اره 
انجم��ن  برنامه ه��ای  ب��ه 
م��وزه داران اس��تان اصفه��ان 
به مناس��بت روز جهانی م��وزه اظهار کرد: نمایش��گاهی ب��ا عنوان 
عملک��رد موزه های اس��تان اصفهان از س��اعت 10 صب��ح در محل 
 م��وزه هنره��ای تزیین��ی ای��ران در خیاب��ان اس��تانداری افتت��اح

شد.
وی اف��زود: این نمایش��گاه به م��دت یک هفت��ه تا تاری��خ 4 خرداد 
 از س��اعت 8:30 ت��ا 13:30 آم��اده پذیرای��ی از عالق��ه من��دان 

به موزه است.

دانشگاه صنعتی اصفهان مورد حمله 
سایبری قرار گرفت

مرکز فن��اوری اطالعات دانش��گاه 
صنعتی اصفهان از حمله سایبری به 
دانش��گاه  ای��ن  بان��د   پهن��ای 

خبرداد.
اطالع��ات  فن��اوری  مرک��ز 
دانش��گاه صنعت��ی اصفه��ان ب��ا 
انتش��ار اطالعیه ای اضاف��ه کرد: 
دلیل قط��ع ارتب��اط ش��بکه این 
دانش��گاه با ش��رکت زیرس��اخت، 
حمله س��ایبری از بیرون از دانش��گاه اس��ت. در ادامه ای��ن اطالعیه 
آم��ده اس��ت: کارشناس��ان مرک��ز فن��اوری اطالع��ات و ش��رکت 
 زیرس��اخت، درحال انجام اقدام��ات الزم برای مقابله ب��ا این حمله

 هستند.

بررسی تاثیر کتاب و فضای مجازی
 بر خالقیت کودکان  

دوازدهمی��ن برنام��ه از سلس��له 
نشس��ت های تخصص��ی کودک و 
کتاب ب��ا موضوع » تاثی��ر کتاب و 
فض��ای مج��ازی ب��ر خالقی��ت 
کودکان« از سوی کتابخانه کودک 
ش��ماره 1، وابس��ته ب��ه س��ازمان 
فرهنگ��ی تفریح��ی ش��هرداری 

اصفهان برگزار می شود.
 ای��ن همایش 31 اردیبهش��ت ماه

 س��اعت 1۷، ب��ا حض��ور دکت��ر » عبدالرض��ا ک��ردی« در س��الن 
 همایش های کتابخان��ه مرکزی واقع در خیابان باغ گلدس��ته برگزار 

خواهد شد. 

پوستر دوازدهمین جشنواره 
بین المللی امام رضا)ع( رونمایی شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ضمن 
رونمای��ی از پوس��تر دوازدهمین 
جش��نواره بین الملل��ی فرهنگ��ی 
هنری امام رضا)ع(، ابراز امیدواری 
کرد ای��ن جش��نواره همچنان در 
فرهن��گ س��ازی و جریان س��ازی 

فرهنگی موفق باشد. 
پوس��تر  از  رونمای��ی  آیی��ن   
دوازدهمین جش��نواره بین المللی 
فرهنگ��ی هنری امام رضا)ع( ب��ا حضور علی جنت��ی وزیر فرهنگ و 
ارشاد اس��المی، علی اصغر کاراندیش معاون وی، سیدجواد جعفری 
 دبیر جش��نواره و س��یدمحمدهادی ایازی قائم مقام وزیر بهداش��ت 

برگزار شد.

فرهنگ

موزه ملی کاشان، گنجینه 
اشیای تاریخی

موزه مل��ی کاش��ان از جمل��ه قدیم��ی ترین م��وزه ها 
و جزو معدود گنجینه های کش��ور اس��ت ک��ه بنای آن 
 در ابت��دا فقط ب��رای ایجاد م��وزه طراحی و اجرا ش��ده

 است.
 مردم فرهنگ دوس��ت ای��ن دیار نقش چش��مگیری در 
 احداث بن��ا و گردآوری اش��یای ای��ن موزه ک��ه بر روی

  خراب��ه ه��ای خل��وت نظ��ام الدوله بنا ش��ده اس��ت، 
دارند.

 م��وزه مکانی اس��ت ک��ه در آنجا اش��یا و م��واد مربوطه 
جمع آوری، مطالعه و نگهداری می شود، سپس با هدف 
آموزش، انتشار اطالعات و سرگرمی در معرض دید عموم 

قرار می گیرد.
موزه در حقیقت بازتاب کلیه فعالیت های انسان از محیط 

طبیعی، فرهنگی و اجتماعی اوست. 
براساس نظر شورای بین المللی موزه ها )ایکوم( وابسته 
به سازمان فرهنگی، علمی و تربیتی سازمان ملل متحد 
)یونسکو( در بند 3 و4 اساس��نامه آن جامع ترین تعریف 

موزه چنین است: 
موزه موسس��ه ای اس��ت دایمی و بدون هدف مادی که 
درهای آن به روی همگان گش��وده اس��ت و در خدمت 

جامعه و برای پیشرفت آن فعالیت می کند.
موزه ها به انواع هنری، تاریخی، علمی، اختصاصی و موزه 

جنگ تقسیم می شوند.
نقش موزه :

موزه ها نیز همچ��ون کتابخانه ها مخزن دانش بش��ری 
در زمینه های مختلف هس��تند. تفاوت اصل��ی موزه ها 
با کتابخان��ه ها و س��ایر مراکز تحقیقات��ی، در به نمایش 
 گذاش��تن کارکرد خاصی ک��ه صرفا به م��وزه اختصاص

 دارد، است.

معاون صدا و س��یمای مرک��ز اصفهان گفت: تقوی��ت آداب و 
رس��وم مثبت محلی و مقابله ب��ا آداب و رس��وم غیر صحیح و 
 تهاجم فرهنگی، از جمله اهداف ش��بکه های استانی و محلی 

است.
هوشنگ صالحی در جلسه ش��ورای اداری شهرستان اصفهان 
که در مرک��ز همایش های صدا و س��یمای این ش��هر برگزار 
ش��د، اظهار کرد: از کامل ترین و موثر ترین ش��یوه های تبادل 
اطالعات، ارتباطات اس��ت و گفت و گو و ارتباط به عنوان یک 
ابزار استراتژیک برای نیل به اهداف سازمانی کمک می کند که 

بسیاری از هزینه ها کاهش یابد.
  وی بی��ان کرد: ام��روز ارتباطات ب��ه عنوان ی��ک علم مطرح

 می شود و تفاوت این علم با سایر علوم، در مخاطب و بستر مورد 
مطالعه است. در این علم انسان هم مخاطب و هم بستر است که 
سبب می شود حساسیت و پیچیدگی آن افزایش یابد. بنابراین 
امروزه روابط عمومی ها از ابزارهای قوی هدایت افکار عمومی 

به حساب می آیند. 
قائم مقام صدا و س��یمای مرکز اصفهان تصری��ح کرد: یکی از 
وسایل ارتباط جمعی رسانه است و در 2 دهه قبل در ایران بیش 
از چند شبکه با س��اعات پخش محدود نداشتیم، ولی با همت 
مسؤولین مختلف، توسعه کمی و کیفی قابل توجهی در رسانه 
ملی صورت گرفت. یکی از این تحوالت تعریف جدیدی برای 

شبکه های ملی و محلی بود. 
وی با بیان این که مسؤوالن متوجه شدند که شبکه های ملی 
ظرفیت و گنجایش پرداختن به مسایل اس��تانی و منطقه ای 
را ندارند و ایده ش��بکه های استانی مطرح ش��د، خاطرنشان 
کرد: نخستین شبکه اس��تانی در س��ال ۷5 در اصفهان به نام 
ش��بکه اصفهان متولد ش��د و از آن پس تقریبا همه استان ها 
دارای ش��بکه اس��تانی صدا و س��یما شدند. ش��بکه اصفهان 
با ۷ س��اعت پخ��ش کارش را آغاز ک��رد و امروز 24 س��اعت 
 برنامه پخش می کند و بی��ش از 4 هزار س��اعت تولید برنامه

 داریم.
صالحی افزود: کنت��رل و نظارت بر این حج��م برنامه تولیدی 
و تامینی کار س��ختی اس��ت. البته توجه ما بر مسایل مختلف 
اس��ت و خودم��ان را نی��ز از اش��کال ب��ری نمی دانی��م، ولی 
 مش��کالت زیاد هس��تند. در عین حال ما از نقد نیز استقبال

 می کنیم. 
وی اظهار کرد: الگو س��ازی شایس��ته از نیرو ها و فعالیت های 
برجسته استانی، تقویت آداب و رسوم مثبت محلی و مقابله با 
آداب و رسوم غیر صحیح و تهاجم فرهنگی، زمینه سازی برای 
استفاده مناسب از امکانات استان و تقویت باور و اعتماد عمومی 
مردم استان نس��بت به دین و حکومت دینی و وحدت ملی، از 

جمله اهداف شبکه های استانی است. 

وی درباره هدف چهارم، محورهایی را م��ورد توجه قرار داد و 
افزود: معرف��ی و تحلیل برنامه ها و خدمات مس��ؤوالن دولتی 
در استان، شناسایی مش��کالت مردم و درخواست حل آن ها، 
فراهم سازی زمینه های ارتباط بین مردم و مسؤوالن از طریق 
 ترغیب مس��ؤوالن به خدمت رسانی و پاس��خگویی به مردم و 
بستر س��ازی برای تعامل مش��ترک و معرفی عمران و آبادانی 
 روس��تا ها و ش��هر های کوچک و مناطق م��رزی از جمله این 

محور هااست. 
معاون صدا و سیمای مرکز 
اصفهان گفت: توجه به نماز، 
بنیان خان��واده، مخاطبین 
خاص نظی��ر خردس��االن 
و نوجوان��ان و جوان��ان و 
س��المندان، شهرس��تان ها 
و روس��تاها، امر به معروف 
و نه��ی از منک��ر، بس��یج و 
توجه ویژه ب��ه ایثارگران، از 
جمله فعالیت های فرهنگی 
س��ازنده و مثب��ت ص��دا 
وس��یمای مرک��ز اصفهان 

است.

مهم ترین هدف ش�بکه های اس�تانی، الگوسازی 
شایسته است

قائم مقام صدا و سیمای استان اصفهان گفت: مهم ترین هدف 
شبکه های استانی، الگوسازی شایسته است. هوشنگ صالحی 
 در جلس��ه ش��ورای اداری شهرس��تان اصفهان اظهار داشت: 
گفت و گو و ارتباط به عنوان یک ابزار استراتژیک برای نیل به 

اهداف سازمانی مطرح است. 
قائم مقام صدا و س��یمای اس��تان اصفهان با بی��ان این که در 
صورتی ک��ه روابط عمومی های م��ا فاقد این علم باش��ند، در 
حوزه مسؤولیت ش��ان موثر نخواهند بود، تصریح کرد: یکی از 
مهم ترین وس��ایل ارتباط جمعی، رسانه است. وی اضافه کرد: 
ش��بکه اس��تانی اصفهان توجه ویژه ای به مباحثی همچون، 
ایثارگران، بنیان خانواده، گروه های مختلف سنی، شهرستان ها 
و روس��تاها و اخبار آنان دارد و در نهایت صدا و سیمای استان 
به نم��از، امر به معروف و نه��ی از منکر، بس��یج و فعالیت های 
بس��یج و یادآوری دالورمردی ایثارگ��ران و آزادگان، اهمیت 
 ویژه ای می دهد و در همین راس��تا برنامه های��ی تدوین کرده 

است.
قائم مقام صدا و س��یمای اس��تان اصفهان در پایان با اشاره به 
پخش 24 ساعته ش��بکه اصفهان، گفت: امروز شبکه اصفهان 
بیش از 1500 ساعت تولید و شبکه صدا نیز در استان اصفهان 

بیش از 4000 ساعت تولید برنامه دارد.

معاون صدا و سیمای مرکز اصفهان: در سال 75

تقویت آداب و رسوم  محلی در اولویت است
نخستین شبکه  استانی در اصفهان  افتتاح شد

نخستین شبکه 
استانی در سال 

75 در اصفهان به 
نام شبکه اصفهان 
متولد شد و از آن 

پس تقریبا همه 
استان ها دارای 

شبکه استانی صدا 
و سیما شدند

ریی��س انجم��ن هنره��ای نمایش��ی اس��تان اصفه��ان گفت: 
 تئات��ر اصفه��ان رو ب��ه جل��و  و ب��ه س��مت پیش��رفت حرکت

 می کند. 
» احمد شاهین فر « افزود: در استان اصفهان استعداد های خوبی 
در عرصه نمایش وجود دارد و از این پتانسیل ها باید استفاده شود.

 وی گفت: آم��وزش و کار تجربی م��ی تواند در ای��ن زمینه موثر 

باش��د. وی ب��ا اش��اره ب��ه برنامه ه��ای س��ال گذش��ته انجمن 
نمایش در برگ��زاری کالس ه��ا و کارگاهای آموزش��ی با حضور 
هنرمن��دان ب��زرگ کش��ور، اظهار ک��رد: در س��ال ج��اری نیز 
 این برنامه ه��ا ادامه می یابد و از این پتانس��یل اس��تفاده خواهد

 شد.
شاهین فر با بیان این که همه ارگان های فرهنگی اصفهان مانند 
ش��هرداری و حوزه هنری باید در این زمینه همسو باشند، گفت: 
هماهنگی بخش های مختلف فرهنگی می تواند به ارتقای هر چه 

بیشتر تئاتر اصفهان کمک کند.
 ریی��س انجم��ن هنره��ای نمایش��ی اصفه��ان ب��ا اش��اره به 
قدم��ت نمای��ش در اصفه��ان اظه��ار ک��رد: اصفه��ان در 
 تئات��ر داری مکت��ب و س��رآمد تئات��ر اس��تان ه��ای کش��ور

 است.
وی حمایت مادی و معنوی ارگان ها و بخش های مختلف استان را 

از تئاتر اصفهان خواستار شد.

معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان گفت: جش��نواره مطبوع��ات و خبرگزاری های اس��تان 
اصفهان از 1۷ مرداد امسال به مدت یک هفته با هدف موج آفرینی 

رسانه ای در هفته مطبوعات برگزار می شود. 
سید محمد قلمکاریان اظهار کرد: بعد از جشنواره مطبوعات سال 
گذشته، جلسات متعددی با اصحاب فرهنگ و هنر و اندیشمندان 

برای جشنواره مطبوعات س��ال 93 برگزار و نظرات و پیشنهادات 
 برای برگ��زاری هرچ��ه بهتر این جش��نواره در اصفه��ان در نظر 

گرفته شد. 
امسال بحث موج آفرینی و برنامه ریزی فرآیندی در نظر گرفته شده 
که بتوانیم در یک هم افزایی، هم اندیشی و هم فکری همه اصحاب 
رسانه، برنامه ریزی خوبی را برای تبدیل شدن به یک جریان در این 

زمینه انجام دهیم.
 وی تصریح کرد: در نخستین گام بخش های موضوعی جشنواره 
را از 22 بخش به بی��ش از 40 بخش افزای��ش دادیم و هم چنین 
در بخش های موضوعی وارد ش��دند و اس��تقبال خوبی را از سوی 
دستگاه ها ش��اهد بودیم. وی خاطرنش��ان کرد: از 1۷ مرداد، روز 
خبرنگار به مدت یک هفته به عنوان هفته مطبوعات، برنامه ها و 
نمایشگاه های متعددی با همکاری ارگان ها و نهادها و رسانه های 
مختلف برگزار می شود و امید داریم که موج آفرینی مطبوعات را در 

قالب جشنواره و نمایشگاه ببینیم.

رییس انجمن هنرهای نمایشی استان:

 تئاتر اصفهان رو به پیشرفت است
معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

جشنواره مطبوعات اصفهان ۱7 مرداد 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رأی
23243کالسه پرونده: 676/92 شماره دادنامه:92/2/6- 74 مرجع رسیدگی: شعبه 34 
اصفهان  نشانی  به  ابری   کیانی  رضا  محمد  خواهان:  اصفهان.  اختالف  حل  شورای 
رضا  صادقی  حمید  خوانده:   319 پالک  ابر  گذر  زیر  پل  جنب  ابر  ایستگاه  جی  خ   –
قهاره  نشانی مجهول المکان. با عنایت به محتویات و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید : رای قاضی شورای . 
دعوی آقای محمد رضا کیانی ابری  به طرفیت حمید رضا صادقی قهاره  به خواسته 
به  ملی  بانک  عهده   839663 های  به شماره  ریال وجه چک   3/000/000 مبلغ  مطالبه 
انضمام مطلق خسارات قانونی. با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 

خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  که  علیه  محال  بانک  سوی  از  صادره  پرداخت  و عدم 
عدم  بر  مبنی  خوانده  دفاع  اینکه  و  دارد  خواسته  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق 
حضور علیرغم ابالغ قانونی بال وجه / بال دلیل تلقی می گردد بر شورا ثابت است لذا  
با استناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 3000000 ریال  بابت اصل خواسته و 
1000000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
)92/5/5( تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 
بر عهده اجرای احکام شوراها می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در  این شورا و 
سپس قابل اعتراض در دادگاههای عمومی اصفهان خواهد بود . م الف 3589 شعبه 34 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

 ابالغ رای 
23242 شماره دادنامه 9309970353300070  شماره پرونده : 9209980362601234 
شماره بایگانی : 921068 ، 1- آقای مصطفی دادخواه تهرانی متهم به نشانی مجهول 
نشانی اصفهان خیابان شیخ صدوق  به  بزرگ شاکی  بهناز درمیانی  المکان 2- خانم 
اتهام صدور چک بال  شمالی بین شیخ مفید و نیکبخت مجتمع سرو طبقه 5 واحد 21 
محل گردشکار : دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده بشرح زیر مبادرت به صدور 
از  بوکالت  بهناز درمیانی بزرگ  دادگاه  در خصوص شکایت خانم  رای مینماید رای 
بانک پارسیان علیه آقای مصطفی دادخواه تهرانی فرزند حسن دائر بر صدور یک فقره 

چک بال محل به شماره 1378/417480/51 مورخ 1391/12/2 عهده بانک ملت به مبلغ 
یک میلیارد و ششصدو ده ملیون ریال با عنایت  به محتویات پرونده ، شکایت شاکی 
کیفر   ، علیه  محال  بانک  از  پرداخت  عدم  گواهی  و  چک  مصدق  فتوکپی   ، خصوصی 
خواست  صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان سایر قرائن و امارات موجود 
در پرونده بزه انتسابی به متهم محرز میباشد دادگاه مستندا به بند 3 از ماده 7 اصالحی 
مجلس   82/6/2 مصوب  چک  صدور  قانون  از  موادی  اصالح  قانون   3 ماده  موضوع 
شورای اسالمی متهم مذکور را به تحمل دو سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از 
داشتن دسته چک محکوم مینماید رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ واقعی 
قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید 

نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان میباشد م الف 3621 علی رحیمی فرد 
رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی جزائی اصفهان 

ابالغ رای 

23241 شماره دادنامه : 9309970353300135 شماره پرونده : 9209980365600716 
شماره بایگانی شعبه : 920647 شاکی : خانم شکوفه امام به نشانی اصفهان ملک شهر 
ورزشگاه کوثر ک طلوع مهدیه روبرو سوپر مارکت رحیمی متهمین : 1- 1- آقای مهدی 
محمدی عبده وند به نشانی اصفهان خ رباط خ شهید شیرانی ک استوار پ 49 2- آقای 

مجتبی گزی به نشانی متواری اتهام ها : 1- توهین و فحاشی 2- مزاحمت برای بانوان  
در اماکن عمومی یا معابر 3- صدمه بدنی عمدی رای دادگاه  در خصوص اتهام آقایان 
1- مهدی محمدی عبده وند فرزند  مهر علی 21 ساله  مجرد اهل و ساکن اصفهان و 
2- مجتبی گزی مبنی بر مزاحمت بانوان ، فحاشی و ایراد صدمه بدنی غیر عمدی دادگاه 
در خصوص اتهام آقای مهدی محمدی مبنی بر فحاشی و ضرب و جرح عمدی شاکی 
خانم شکوفه امامی با توجه به رضایت وی و قابل گذشت بودن موضوع با استناد به 
ماده 727 قانون مجازات اسالمی سابق قرار موقوفی تعقیب وی صادر و اعالم می گردد 
و لیکن در خصوص بزه مزاحمت برای بانوان با توجه به شکایت اولیه شاکی و شهادت 
شهود و اقرار متهم و سایر قرائن موجود بزهکاری وی را محرز دانسته با استناد به 
ماده 619 قانون مجازات اسالمی وی را به سه ماه و یک روز حبس  و چهل ضربه 
شالق تعزیری محکوم می نماید که مجازات مذکور با توجه به رضایت شاکی و جوانی 
و اظهار ندامت و عدم سابقه کیفری متهم با رعایت ماده قانون مجازات اسالمی اخیر 

بمدت سه سال تعلیق می گردد مشروط به اینکه در این مدت مرتکب بزه دیگری نشود 
و در خصوص متهم دیگر بنام مجتبی گزی با توجه به شکایت شاکی و شهادت شهود 
و گزارش مامورین و متواری بودن متهم و سایر قرائن موجود بزهکاری وی را محرز 
دانسته با استناد به مواد 619و608 قانون مجازات اسالمی سابق وی را به تحمل شش 
ماه حبس و 74 ضربه شالق تعزیری به جهت مزاحمت برای  بانوان و 74 ضربه شالق 
تعزیری دیگر به جهت فحاشی محکوم می نماید که با رعایت ماده 134 قانون مجازات 
اسالمی اخیر مجازات اول قابل اجرا می باشد و به جهت ضرب و جرح عمدی شاکی 
و جراحات وارده به شاکی بشرح ذیل : حارصه پهلوی چپ ، کبودی  قدام پهلوی چپ 
و خارج بازوی راست ، قدام تحتانی راست شکم و قدام تحتانی شکم ، کبودی خارج 
ران راست با استناد به مواد 710و714 قانون مجازات اسالمی را به پرداخت مجموعا 
رای   . نماید  می  محکوم  یکسال  ظرف  شاکی  حق  در  کامل  دیه  هزارم  نیم  و  دوازده 
صادره  در خصوص آقای مهدی محمدی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل تجدید نظر خواهی و در خصوص آقای مجتبی گزی غیابی و ظرف ده روزپس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر 

خواهی می باشد م الف 3622
رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

ابالغ
23246 شماره ابالغنامه: 9310100353200398 شماره پرونده: 9309980364900120 
شماره بایگانی شعبه: 930153 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: محمد عموچی فروشانی  
1393/6/18 چهارشنبه ساعت  تاریخ حضور:  المکان.  مجهول  نشانی  علیرضا   فرزند 
9:00 محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 
ونوس  در خصوص شکایت  علت حضور:   .123 اتاق شماره   1 طبقه  اصفهان  استان 
دادگاه  این  در  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  شما  علیه  حاکمی   خان  گنجعلی 
حاضر شوید.  موضوع اتهام : ترک انفاق وایراد ضرب و جرح عمدی و فحاشی م الف 

3617معتمدی – منشی شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ
23245 شماره ابالغنامه: 9310100353200393 شماره پرونده: 9309980364900125 

شماره بایگانی شعبه: 930152 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: خلیل عسگری   فرزند 
 11:00 ساعت  دوشنبه    1393/6/17 حضور:  تاریخ  المکان.  مجهول  نشانی  رمضان  
محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 123. علت حضور: در خصوص شکایت شهناز عسگری 
علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این دادگاه حاضر شوید.  موضوع اتهام 

: ترک انفاق م الف 3619معتمدی – منشی شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
محصور  باغ  یکدرب  ششدانگ  حدود  تحدید  103/93/280/337چون  شماره   2304
بشماره پالک 166-  فرعی از شماره  147- اصلی واقع در مزده  جزء بخش 11 که 
مالک  بعلت عدم حضور  باشد  ثبت می  فرزند حسن  در جریان  اسماعیلی  نجمه  بنام 
ثبت  قانون  ماده 15  اخیر  به موجب دستور  اینک  تجدید گردد  بایستی  قبلی  آگهی  در 
نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 9 صبح رور 1393/4/9 در  و تقاضای 
مجاورین  و  مالکین  کلیه  به  آگهی  این  به موجب  لذا  آمد.  بعمل خواهد  و  محل شروع 
محل  در  آگهی  این  در  مقرر  روز  و  ساعت  در  که  گردد  می  اخطار  امالک  صاحبان 
 20 ماده  مطابق  امالک  صاحبان  و  مجاورین  اعتراضات  ضمنا  رسانند  بهم  حضور  
شد.  خواهد  پذیرفته  روز   30 تا  تحدیدی  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  ثبت  قانون 
امالک  و  اسناد  ثبت  رئیس   – شادمان  مجتبی    14 الف  م   93/2/29  : انتشار   تاریخ 

نطنز

ابالغ
23247 شماره ابالغنامه: 9310100353200397 شماره پرونده: 9309980364900123 
شماره بایگانی شعبه: 930143 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: محمد رضا ذبیحی فرزند 
عوضعلی  نشانی مجهول المکان. تاریخ حضور: 1393/6/15 چهارشنبه ساعت 11:30 محل 
حضور: اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 1 اتاق شماره 123. علت حضور: در خصوص شکایت طاهره قاسمی گورتی  علیه 
شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این دادگاه حاضر شوید.  موضوع اتهام : ترک 
 انفاق وایراد ضرب عمدی م الف 3620معتمدی – منشی شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی

 اصفهان



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

ورزشگاه نقش جهان 
9 ماه دیگر افتتاح می شود

سید حسین محمودیه در پاسخ به 
ای��ن س��وال که آی��ا بخش��ی از 
تجهیزات ورزش��گاه نقش جهان 
فرو ریخته اس��ت، اظهار کرد: من 
این خبر را از شما می شنوم و اطالع 
دقیقی از این موض��وع ندارم. وی 
تصریح کرد: باید ببینم آیا این خبر 
صحت دارد یا خیر ت��ا پس از آن 
بتوانم در این مورد اظهار نظر کنم. 
معاون فنی و مهندسی اداره کل 
ورزش و جوانان استان اصفهان در پاسخ به این سوال که ورزشگاه نقش 
جهان در حال حاضر در چه وضعیتی قرار دارد، ادامه داد: در حال حاضر 
این پروژه 70 درصد پیشرفت داشته و فاز یک آن تقریبا آماده و صندلی ها 
نیز نصب شده، اما سرعت عملیات اجرایی بس��یار پایین آمده است. وی 
اضافه کرد: اعتبار پروژه در حال حاضر محدود است و جوابگوی نیازهای 
پروژه نیست، اما خوشبختانه پیگیری های خوبی را انجام داده ایم تا بتوانیم 
با تامین اعتبار از سایر محل ها به جز اعتبارات دولتی، این پروژه را تکمیل 
کنیم. محمودیه گفت: قرار شد مسؤوالن کارخانه فوالد مبارکه نیز در این 
زمینه بررسی های بیش��تری را انجام دهند تا بتوانند به اتمام این پروژه 
کمک کنند. معاون فنی و مهندس��ی اداره کل ورزش و جوانان اس��تان 
اصفهان با بیان این که این ورزشگاه حدود 30 میلیارد اعتبار نیازدارد تا 
تکمیل ش��ود، ادامه داد: در صورتی  که بودجه برس��د، این پروژه ظرف 

حداکثر 9 ماه به بهره برداری می رسد.

اعالم برندگان همایش دوچرخه 
سواری اصفهان

به گزارش پایگاه خبری ورزش و 
جوان��ان اصفهان،ش��ماره های 
برن��دگان در همای��ش عمومی 
وی��ژه  س��واری  دوچرخ��ه 
آقایان93/2/23 اعالم شد. در این 
همایش به 63 نفر جوایزی به قید 
قرعه اختصاص یاف��ت که از این 
تع��داد 53 جای��زه ورزش��ی ب��ا 
 هم��کاری س��ایت حرک��ت و

 10 جای��زه از س��وی باش��گاه  
فرهنگی - ورزشی سپاهان تهیه شده و به برندگان اهدا می شود. لیست 

شماره های برندگان به تفکیک نوع جوایز به شرح زیر است:
برندگان تردمیل

3630 - 5369 - 5521
برندگان دوچرخه

 5032 - 3026 -3537-3979 - 5181 -3297 -5555 -3987
-3824 – 3791 - 3009 -5502 -3858-3247 - 3716 –

 5330 -3402 -3544-3259 – 3923 - 5560 - 3830 -3853
 -3559-2701- 5175  -3829  -5761-5514  - 3222-
 5116 -5076 -3301 -3199-2208 - 3114-3145 -3900
-3805 -3920 – 5535 - 3503 -3864 -5456 -2997- 2977 - 

5548 - 5145 - 3397 -353 2
برندگان فقط تا تاریخ بیستم خردادماه 93 مهلت دارند با مراجعه به روابط 
عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان نسبت به دریافت حواله 
اقدام کنند. ضمنا در این همایش باشگاه سپاهان 10 هدیه به قید قرعه 
به رکابزنان اصفهانی هدیه می کند که به ش��رح ذیل است  و برندگان با 

مراجعه به باشگاه سپاهان می توانند هدایای خود را دریافت کنند.
-5477-3092-3638-3929-3852-3034-3049-3464 

 5081 -5241

مصاف ذوب آهن برای کسب عنوان 
قهرمانی با استقالل تهران 

 کمیته مسابقات س��ازمان لیگ 
برنامه دیدارهای رفت و برگشت 
فین��ال لی��گ دس��ته س��وم 
باشگاه های کشور فصل 92-93 
اع��الم  را 

کرد.ب��ه نقل از س��ایت رس��می  
فدراس��یون فوتب��ال، برنامه این 
دیداره��ا ب��ه ش��رح زیر اس��ت: 
استقالل »ب« تهران - ذوب آهن 
نوین اصفهان، ورزش��گاه سهند 
تهران. دیدار رفت: جمعه دوم خرداد ماه 93، ساعت 17 دیدار برگشت: 
پنجش��نبه 8 خرداد ماه 93، س��اعت 16:45 ذوب آهن نوین اصفهان - 
اس��تقالب »ب« تهران تیم فوتبال ذوب آهن نوین با هدایت حسن حاج 
رسولی ها در پایان فصل گذشته لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور 

پروفسور کایروف:

قرن 21، قرن علمی شدن 
کشتی است

عضو کمیسیون پزشکی فیال گفت: االن که در قرن بیست و 
یکم قرار داریم، این ضرورت بیش��تر احساس می شود که با 
برگزاری همایش های علمی، مسیر رشد و پیشرفت کشتی 
را از طریق متد های علمی هموارتر کنیم.پروفسور کایروف در 
جریان دومین سمپوزیوم بین المللی علم و کشتی که پیرامون 
توسعه ورزش کشتی در آینده سخنرانی می کرد گفت: ایران 
هم در گذشته و هم امروز، مهد کشتی جهان بوده و هست، 
بسیار خوشحالم در این سمپوزیوم شاهد حضور چهره های 
شناخته شده ای هستم که برای موفقیت و پیشرفت کشتی 
ایران نه تنها با مدال های ش��ان، بلکه با منش و رفتار پهلوانه 
خود آثار مثبتی را در تشک کشتی بر جای گذاشتند. از سوی 
دیگر تاسف می خورم که دیگر در برهه کنونی شاهد حضور 
این پیشکسوتان در روی تشک کشتی نیستم. وی با اشاره 
به این که برگزاری چنین سمپوزیوم های بین المللی و علمی 
در انتقال ایده ها، افکار و تبادالت فنی بسیار تاثیرگذار است، 
افزود: به طور یقین ب��ا برگزاری این گونه س��مپوزیوم های 
علمی است که می توان به بهبود ش��رایط مدرن کشتی در 
آینده کمک کرد. سال گذش��ته که با بحران حذف کشتی 
 از صحنه رقابت ه��ای المپیک بودیم، ب��ه لطف تالش های 
خس��تگی ناپذیر همین خانواده کش��تی بود که با ارس��ال 
نامه های اعتراض آمیز به کمیته ملی المپیک و فیال، سبب 
شد تا در المپیک بمانیم. در حال حاضر نیز با افتخار می گویم 
کشتی را نجات دادیم. پروفسور کایروف اظهار کرد: من 50 
س��ال به عنوان ورزش��کار، مربی، رییس فدراسیون کشتی 
بلغارس��تان و اس��تاد کش��تی در آکادمی ملی ورزش های 
بلغارس��تان فعالیت کردم و االن افتخار می کنم که نیم قرن 
عمرم را برای توس��عه و بهبود کش��تی گذاش��تم. پروفسور 
کایروف در پای��ان تاکید کرد: نقش فیال در توس��عه ورزش 
کشتی جهان و افزایش بینندگان این رشته ستودنی است. 
فیال ثابت کرده آزمایش��گاهی از ایده های مختلف با حضور 
متخصصان، کارشناسان، مربیان و کشتی گیران جمع آوری 
و در اختیار همه عالقه مندان کشتی قرار داده است و تالش 
می کند در رویدادهای مهم شخصیت ها و قهرمانان نامی این 
رش��ته را شناس��ایی و به جهان معرفی کند. این اقدام ها به 
شکل مطلوبی بر جذب استعدادها موثر است. امیدواریم این 
روند در ادامه موجب برجسته شدن اصل پهلوانی و به انجام 
رسیدن رسالت ورزش کشتی بین ورزشکاران این رشته شود.

زاویه

6
تست دوپینگ 30 ورزشکار ایرانی 

بسکتبال، وزنه برداری، فوتبال و بوکس چهار رشته ای هس��تند که از ورزشکاران آنها طی یکی دو ماه 
گذشته در میادین مختلف نمونه گیری شد. مجموع این نمونه گیری ها که 30 تست بود، به آزمایشگاه 

کلن آلمان ارسال شد تا توسط متخصصان و پزشکان این آزمایشگاه آنالیز و نتیجه آن اعالم شود.

اتومبیل رانی با توجه به تبی که در این ورزش به وجود آمده و 
توانسته جزو صنایع ورزشی پر رونق باشد، یکی از مهیج ترین 
ورزش های دنیاست که س��االنه چشم های زیادی را معطوف 
خود می کند. رییس فدراس��یون اتومبیلرانی و موتورسواری 
گفت: برای اولین بار مس��ابقات رالی حرف��ه ای خاورمیانه در 

ایران برگزار می شود. 
حمیدرضا مهرعلی در یک نشست خبری اظهار کرد: نماینده 
فدراس��یون جهانی در پانزده روز گذش��ته طی سفری که به 
ایران داشت، فضای موجود را شناس��ایی کرد و به زودی طی 
یک اطالع رس��انی همگانی، مکان دقیق برگ��زاری این رالی 
که تیم های ایرانی نیز در کنار تیم های خارجی در مس��ابقات 
رسمی شرکت خواهند کرد، به اطالع عالقه مندان این رشته 

خواهد رسید. 
رییس فدراس��یون اتومبیلرانی و موتورس��واری ادامه داد: در 
اتومبیلرانی رشته شتاب، دریفت و یا مسابقات رالی حرفه ای 

هنوز مقام قهرمانی یا حضور قابل توجهی را نداشته ایم. 
مهرعلی در خصوص پوشش و لباس ورزشکاران در این رشته 
گفت: یکی از رش��ته هایی که خوش��بختانه پوش��ش کاملی 
 در ورزش دارد، رش��ته اتومبیلرانی و موتورس��واری است و به

 گونه ای است که پوش��ش افراد مشخص نمی کند فرد راننده 
مرد یا زن اس��ت و همین امر، دلیل وجود باالترین آمار بانوان 

در این رشته است. 
وی خصوص مس��ابقات پیش رو گفت: رال��ی خودروهای 
قدیمی و کالسیک را که از تهران به شمال خواهد بود، پیش 
رو داریم و عالقه مندان در حال ثبت نام برای ش��رکت در 

این مسابقه هستند. 
وی در خص��وص هزینه های فعالی��ت در این رش��ته گفت: 
اتومبیلرانی و موتورسواری یکی از رشته های پر هزینه است 

که هرچه سطح آن باالتر بیاید، هزینه های آن نیز بیشتر 
می شود. 

مهرعلی با ش��اره به موارد ایمنی در این رشته اظهار 

کرد: با توجه به رش��د، پیشرفت و ایمنی س��ازی افراد در این 
رشته، ورزشکاران کمتر منجر به خسارت و آسیب می شوند و 
حساسیت زیادی که فدراسیون بر روی ایمن سازی دارد، باعث 

شده که مسایل ایمنی کامال رعایت شود. 
وی در خص��وص آموزش های مهارتی ب��رای رانندگان بخش 
عمومی افزود: فرق راننده حرفه ای با راننده معمولی این است 
که در شرایط سخت بتواند وس��یله را کنترل کند، مخصوصا 
راننده های بخش حمل ونقل عمومی مانند تاکسی و اتوبوس 
که باید این مهارت ها را یاد بگیرند با استفاده از آموزش هایی 
که دیده اند، بتوانند در موقعیت های خطرناک که جان مردم در 
خطر است، خودرو را کنترل کنند. وی ادامه داد: برای آموزش 
کارتینگ، نیازی به داش��تن گواهینامه نیس��ت و نوجوانان و 
جوانان می توانند بدون داش��تن گواهینامه ثبت نام کنند و در 
آموزش ها و مسابقات حضور داشته باشند. رییس فدراسیون 
اتومبیلرانی و موتورس��واری درخصوص این که آیا مسابقات 
ما با اس��تانداردهای جهانی مطابقت دارد، گفت:خیر؛ به طور 

اکنون در مس��ابقات Race مث��ال، ه��م 
 ، ن ا ی��ر ماش��ین هایی همچون ا

 206 و پرای��د ش��رکت 
می کنن��د و هزینه ای 
بال��غ ب��ر 40 میلیون 
ب��رای  توم��ان 
خودرویش��ان 
می پردازند؛ 
ن��ه  ام��ا 
 خ��ودرو آن 

ایده آلی که باید باشد می شود و نه اس��تاندارد جهانی دارد و 
بیشتر لوکال هستند.

وی درباره ورود خودروهای سرعتی به کش��ور و توجه به نیاز 
مسابقات رالی به س��رعت و موانع موجود، گفت:الیحه ای را با 
هماهنگی وزارت ورزش تنظیم کرده ایم که پس از تصویب در 
هیات دولت، وارد کنندگان می توانند پس از کسب تاییدیه از 
وزارت ورزش و فدراسیون اتومبیل رانی، خودروهای مورد نیاز 
را بدون نیاز به نمایندگی وارد کنند. این گونه حتی اگر خودرو 
پالک هم نش��د، مانعی به وجود نمی آید. زیرا خودرو تنها در 

پیست اجازه  استفاده دارد.
اما ضعف ایمنی ما بیشتر 
در حوزه  موتورس��یکلت 

است. 
تجهی��زات  واردات 
موتور همچ��ون کمربند 
دس��تکش  ایمن��ی، 

 حرف��ه ای، گارد و ب��ه 
خص��وص کاله ایمن��ی 
که در واق��ع حافظ جان 
موتورسوار اس��ت و باید 
بدون  هزینه  گمرک وارد 
شود، در دس��ته  کاالهای 
اولویت 10 و ب��ا یک پله 
باالتر از لوازم آرایشی در 
دس��ته  کااله��ای لوکس 
ق��رار گرفته اس��ت. البته 
فدراسیون هم اکنون در 

حال تهیه  بستری مناسب است تا ورزشکاران بتوانند با حداقل 
هزینه از تجهیزات روز موتورس��واری و اتومبیل رانی استفاده 

کنند.
 وی در پاس��خ به این س��وال که برای میزبانی مس��ابقات هم 
برنامه ای دارید،گفت: تا چند سال آینده ما بخشی از مسابقات 
جهانی را می توانیم در کشورمان برگزار کنیم. در حال حاضر 
نیز چند لژیونر در س��طح فرمول 3 داریم که در سطح جهانی 
هستند که اگر بتوانیم برایشان اسپانسر تهیه کنیم، می توانند 
به مراحل باالتر نیز راه پیدا کنند. البته ما متاس��فانه در حوزه  
قوانین رانندگی بین المللی در تاریخ اتومبیل رانی ایران، هیچ 

شخص آگاهی را نداریم.
مهرعلی در خصوص رال��ی پاریس افزود: این مس��ابقات قرار 
اس��ت اواخر اکتبر برگ��زار ش��ود و آن بخش از مس��یر که از 
ایران م��ی گذرد از مرز بازرگان آغاز می ش��ود و از ش��هرهای 
 تهران، قزوین، زنجان، آذربایج��ان، بندرعباس و کیش عبور

 می کند. 
البته این یک مسابقه  رالی حرفه ای نیست، بلکه یک مسابقه  

رالی - تور است.

برای نخستین بارایران میزبان رالی حرفه ای خاورمیانه 

بیشترین ضعف ایمنی در رشته موتورسیکلت
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استعفا نداده ام 
بازنشسته شده ام

بایرن  مونیخ فاتح جام 
حذفی آلمان شد 

جالل کوزه گری رییس فدراسیون هندبال ایران در خصوص شایعه استعفا از 
سمت خود در این فدراسیون اظهار داشت: این موضوع فقط بحث بازنشستگی 
من است و ربطی به استعفا ندارد. باید ببینیم وزارت ورزش در این مورد چگونه 
عمل می کند و من هم طبق آنچه قانون و وزارت ورزش بگوید، عمل خواهم کرد. 
وی در پاسخ به این سوال که تصمیم وی چقدر به حواشی اخیر و نامه نگاری 
ملی پوشان و پیشکسوتان این رشته با وزیر ورزش و جوانان ارتباط دارد، گفت: 
این موضوع اصال به حواشی مدت اخیر ربطی ندارد و موضوع فقط بازنشسته 

شدن من است. 
کوزه گری افزود: وقتی من گرفتار باشم، دبیر و یا نایب رییس فدراسیون به جای 
من در این گونه مراسم ش��رکت می کنند و فکر نمی کنم این موضوع از لحاظ 

قانونی هم مشکلی داشته باشد. 
وی در پایان خاطرنشان کرد: وزارت ورزش در چند روز آینده تکلیف درخواست 

من را مشخص خواهد کرد. 

بای��رن  مونیخ و بوروس��یادورتموند دی��دار نهایی ج��ام حذفی آلم��ان را در 
ورزش��گاه المپیک ش��هر برلین برگزار کردند که در پایان مونیخی ها موفق  
 ش��دند ب��ا دو گل دورتموند را شکس��ت دهند و ب��ه عنوان قهرمانی دس��ت

 یابند. 
در این دیدار دو تیم در نیمه نخس��ت بازی متعادلی را به نمایش گذاش��تند. 
بایرن مونیخ در وقت اضافه نیمه دوم موفق شد سرانجام به گل پیروزی دست 
یابد. در دقیقه  107 وق��ت اضافه نیمه دوم اش��تباه گروس��کروتس ، مدافع 
دورتموند باعث شد تا بوآتنگ توپ او را صاحب شود و با ضربه ای بلند آن را به 
سمت دروازه ارسال کند. آرین روبن نیز از این فرصت استفاده کرد و این توپ 

را به گل نخست مسابقه تبدیل کرد. 
بایرن  مونیخ توانس��ت پس از قهرمانی در بوندسلیگا، جام حذفی آلمان را نیز 
 با پپ گوآردیوال به دست بیاورد، اما ناکامی در لیگ قهرمانان اروپا مانع تکرار 

پیروزی سه گانه برای این تیم شد. 

پیوستن به اردوی تیم ملی 
دانیال داوری دروازه بان آینتراخت برانشوایگ و علیرضا 
جهانبخش مهاجم نایمخن هلند به اردوی اتریش اضافه 
شدند. بعد از پایان بوندسلیگا و لیگ هلند کی روش به 

آنها استراحت داد و اکنون به ملی پوشان پیوستند.

قلعه نویی در استقالل می ماند!
نشست مدیرعامل جدید باش��گاه استقالل و امیر قلعه نویی برای 
تعیین تکلیف کادر فنی این تیم دیروز برگزار شد. بهرام افشارزاده 
دقایقی پس از انتخابش به عنوان مدیرعامل باشگاه استقالل تاکید 

کرد قلعه نویی قطعا سرمربی فصل آینده استقالل خواهد بود.

میلیاردر سنگاپوری باشگاه والنسیا را خرید
پیتر لیم، تاجر 60 ساله و ثروتمند سنگاپوری با سران باشگاه والنسیا برای خرید این 
باشگاه به توافق رسید. او با خرید 70درصد سهام باشگاه اکنون به عنوان بزرگ ترین 
سهامدار این باشگاه، مالک آن نیز به شمار می رود. لیم گفته است که تمام مشکالت 

مالی باشگاه اسپانیایی را حل خواهد کرد. 

فرق راننده حرفه ای 
با راننده معمولی این 

است که در شرایط 
سخت بتواند وسیله را 
کنترل کند، مخصوصا 

راننده های بخش حمل 
ونقل عمومی مانند 

تاکسی و اتوبوس که 
باید این مهارت ها را یاد 

بگیرند

برای یک فقدان چندین و چند ساله؛

چرا ناداوری در تهران هم می خواست کشتی ما را زمین گیر کند؟
آمار می گوید ورزش ایران در رش��ته های گوناگون هشتاد  کرسی 
بین   المللی را از آن خود کرده اس��ت، اما خودمان بهتر از هر کسی 
می دانیم که هیچ  کدام از این کرس��ی ها تاثیرگذار نیس��ت که اگر 
بود، اینچنین نمی ش��د که روس ه��ا و آذربایجانی ه��ا و قزاق ها با 
البی گری خود بخواهند ب��ه یاری داور، کمر تیمم��ان را در تهران 
 و در س��الن هفتم تیر و پیش چش��م ش��ش هزار هوادار پر ش��ور

 بشکنند.
جمعه ای که گذش��ت، تیم ملی کشتی فرنگی کش��ورمان با همه 
حاش��یه هایش قهرمان جهان ش��د، اما چیزی که حتی در شادی 
پس از پیروزی ایران نیز همه را آزار می داد، لحظاتی بود که داوران 
در خاک خودمان هم می خواستند با ناداوری کمر تیم را بشکنند. 
وقتی وضعیت ما در کش��تی  که جز ابرقدرت ها هستیم   این گونه  
 اس��ت، دیگر نباید از تضییع حقوقمان در رشته های دیگر ناراحت

 باشیم. 
ناتوانی ورزش ای��ران در پرورش مدیرانی که بتوانند کرس��ی های 
بین المللی را کس��ب کنند و همین  طور از دست دادن کرسی های 
بین المللی ورزشی در س��ال های اخیر، دیگر مساله تازه ای نیست 
و فقط هر  گاه که حق��وق ورزش ایران به دلیل نداش��تن فردی در 
باال ترین سطوح تصمیم گیری رش��ته ای پایمال شده، همه به این 
فکر افتاده اند که چرا کسی نیست تا حقوق ورزش��کاران ایرانی را 

استیفا کند. 
سال هاست که کمیت ورزش ایران در این زمینه لنگ است و هر بار 
به بهانه ای، این زخم قدیمی سر باز می زند؛ این  بار اما حضور اللوویچ، 

رییس فیال در تهران به  هم��راه ناداوری های عجیبی که در جریان 
رقابت های جام جهانی تهران رخ داد، موجب ش��د تا همه بار دیگر 
برای نبود  مدیران تاثیرگذار ایرانی در سطوح باالی مدیریتی فیال و 
امثال آنها حسرت بخورند؛ آن هم در ساختار عجیبی مانند فیال که 

البی گری بر هر چیز  ارجحیت دارد. 
اما نکته جالب اینجاس��ت که نقطه مش��ترک همه این آه و 

فغان ها، متهم کردن عوامل بیرونی است؛ خارجی هایی 
که اجازه نمی دهند پست های بین المللی به ایران 

برسد و فرصت حضور در دیپلماسی 
بین المللی، س��هم ایران ش��ود، 
بی آن که خیل��ی از کوتاهی ها 
ن  م��ا د  یا

بیاید. 
کوتاه��ی از این جهت ک��ه در حقیقت بای��د بپذیریم که 

ما مدیری در کالس جهانی نس��اختیم که کش��تی بداند و بتواند 

 در س��طوح باالی مدیریتی فدراسیون جهانی کش��تی تاثیرگذار
 باشد. 

  نه تنها در کشتی  که در بیش��تر رشته ها مدیرانی البته ما 
تاثیرگ��ذار نداریم که بتوانن��د کمکی به 
مناس��بات  در  کش��ورمان  ورزش 

بین المللی 
کنند. 

قعی��ت  ا و
موجود این 
اس��ت که ما 
زبان بین المللی 
ورزش را بل��د نیس��تیم و 
 نمی توانیم با البی گری شانس 
خود را برای کس��ب میزبانی جام 

ملت های فوتبال آس��یا باال ببری��م؛ بنابراین، مجبوریم به ش��یخ 
 س��لمان باج بدهیم ت��ا م��ا را در می��ان گزینه ه��ای میزبانی نگه

 دارد.
مثال معروف این ماجرا، اشتباه عجیب س��عیدلو و کفاشیان در از 
دست دادن کرسی AFC اس��ت. وقتی سعیدلو سودای حضور در 
هیات رییسه AFC را در سر می پروراند، نمی دانست زبان بومی او 

در برابر زبان بین المللی مدیران AFC کارگر نیست. 
این ش��د که وقتی بن همام به او پیش��نهاد داد تا کنار ب��رود و در 
 AFC عوض کفاش��یان بر یک��ی از صندلی ه��ای هیات اج��رای
بنش��یند نپذیرفت، چرا که حری��ف س��ریالنکایی را در حد خود 
نمی دید؛ اما نتیجه اش چه ش��د؟ مرد س��ریالنکایی ک��ه پیش از 
برگ��زاری انتخاب��ات، حضورش  مح��رز ش��ده ب��ود، وارد هیات 
 رییس��ه ش��د و کفاش��یان و س��عیدلو، دس��ت خالی ب��ه تهران

 بازگشتند. 
در پایان باید گفت، رخدادهایی از این دست در رشته های گوناگون 
کم نیس��ت؛ رخدادی که برای خ��ادم در حاش��یه المپیک لندن 
روی داد و او را از رس��یدن به کرس��ی در فیال محرم کرد یا تالش 
 IOC هادی س��اعی برای عضویت در کمیس��یون ورزش��کاران
همه و همه نمونه هایی اس��ت برای این که بهتر بدانیم بیش��تر از 
این که غریبه ها بخواهند دس��ت ما را از رس��یدن به کرس��ی های 
بین المللی کوتاه کنند، این خود ما  بودیم که با نابلدی و ناآگاهی مان 
 به مناس��بات بین الملل��ی این توفی��ق را از خودمان و ورزش��مان

گرفتیم.

شانس گلر اولی بین احمدی 
و حقیقی است

رسول کربکندی/ کارشناس فوتبال کشور

باید بگویم فقط پست گلری است که هنوز مردم در ابهام هستند که چه 
کس��ی درون دروازه خواهد بود  و باید در اولین فرص��ت دروازه بان اصلی 
انتخاب شود تا بتواند از لحاظ روحی خودش را آماده کند. داوری در سطح 
باالیی بازی می کن��د، اما برای تیم ملی زیاد خوب و ب��ا روحیه کار نکرده 
است و به نظر من شانس گلر اولی بین 
احمدی و حقیقی اس��ت. احمدی در 
چند بازی اخیر تیم ملی درون دروازه 
نبوده، ام��ا در بازی ه��ای مقدماتی و 
بازی های بزرگ عملکرد قابل قبولی 
را به نمایش گذاشته اس��ت؛ البته به 
نظر من در بازی های تدارکاتی آینده 
مشخص خواهد شد که نظر کی روش 

کدام دروازه بان است.
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درخشش دانشجویان شهرکرد 

در مسابقات شنای منطقه ۴کشور
رییس دانشگاه ش��هرکرد گفت: دانش��جویان دختر این دانشگاه با 
درخشش در مسابقات شنای دانش��جویان منطقه ۴ کشور،۶ عنوان 
برتر این مسابقات را کس��ب کردند. اسماعیل اس��دی بیان داشت: 
مسابقات شنای دانشجویان منطقه  ۴ کشور از 1۶ تا 19 اردیبهشت 
امسال، به میزبانی دانشگاه حضرت معصومه )س( در شهر قم برگزار 

شد.

صدا و سیما ی استان رتبه برتر روابط 
عمومی کشور را کسب کرد

در یازدهمین همایش سراسری روابط عمومی های رسانه ملی, صدا 
و س��یمای اس��تان چهارمحال و بختیاری، مقام برتر روابط عمومی 
کشور را کسب کرد. فرج اهلل فرهادی با اشاره به برگزاری یازدهمین 
همایش سراسری روابط عمومی رسانه ملی در شهر زیباکنار، اظهار 
کرد: روابط عمومی صدا و سیمای استان چهارمحال و بختیاری در 
این همایش رتبه برتر را ازآن خود کرد. وی گفت: این رتبه برتر برای 
بخش فعالیت های اطالع رسانی و رسانه های نوین به روابط عمومی 
صدا و سیمای این استان اهدا شده است. فرهادی خاطرنشان کرد: 
پاس��خگویی به مخاطبان، اطالع رس��انی به موقع، تبلیغ، فرهنگ و 
قرآن، تعامل و ارتباط با ستاد ویژه، از جمله امتیازات این نهاد برای  

کسب رتبه برتر این همایش بوده است. 

بازدید از تصفیه خانه وتاسیسات
 آب روستایي 

 معاون برنامه ریزي و توسعه شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور از 
تاسیسات آب شرب و تصفیه خانه 9 روستایي حاشیه زاینده رود واقع 
در شهرستان س��امان بازدید کرد. در این بازدید که فرماندار سامان 
و مدیرعامل شرکت آبفار ایش��ان را همراهي مي کردند، مقرر شد با 
پیگیري مس��ؤوالن استاني وحمایت هاي ش��رکت مهندسي آبفاي 
کشور، این تصفیه خانه هر چه سریع تر وارد مدار بهره برداري شود.  
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روس��تایي استان با اعالم پیشرفت 
فیزیكي 90 درصدي این طرح آبرس��اني گف��ت: امیدواریم با تالش 
و کوش��ش مجموعه هم��كاران و همیاري مردم در رفع مش��كالت 

اجتماعي، امسال شاهد بهره برداري از این طرح باشیم.

چهارمحال و بختیاری مستعد برای 
توسعه فعالیت های کشاورزی

رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: شرایط 
این استان برای توسعه فعالیت های کشاورزی مناسب است و باید در 
این زمینه با آسیب شناسی درست زمینه را بیش  از پیش فراهم کرد.

رستم غیبی در کارگروه تخصصی پدافند غیرعامل در سازمان جهاد 
کشاورزی این استان گفت: پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی برای 

مقابله با تهدیدات زیستی، یک موضوع بنیادی است.

اخبار کوتاه 

طهمورث فتاحی مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کش��اورزی چهارمحال و بختیاری گفت: 
 نخستین و پیشرفته ترین کارخانه صنعتی تولید کمپوست قارچ در استان با ظرفیت تولید ساالنه

 20 هزار تن به صورت آزمایشی به بهره برداری رسید. 
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جمعیت مناطق، تعیین کننده 
میزان تخصیص اعتبارات 

معاون برنامه ریزی اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: 
جمعیت مناطق در اس��تان چهارمح��ال و بختیاری، تعیین 
کننده میزان اعتبارات برای تخصیص است. اسماعیل عامری 
گلستان اظهار داش��ت: جمعیت هر شهرستان هرچه بیشتر 
باشد، دس��تگاه های اجرایی اعتبار بیش��تری را باید در آن 

منطقه هزینه کنند. 
وی با اش��اره به ای��ن که پراکندگ��ی جمعی��ت در برخی از 
شهرستان ها کار ما را دچار مشكل کرده است، بیان داشت: 
پراکندگی در شهرس��تان ها برای جذب اعتبار تاثیر خواهد 

داشت. 
عامری گلس��تان با بیان این که برای دادن اعتبار به برخی از 
دستگاه های اجرایی مالک هایی را باید در نظر گرفت، بیان 
داشت: جمعیت در حوزه هایی مثل راه و ترابری برای گرفتن 

اعتبار، مد نظر نیست.
 برای اختص��اص اعتبارات در حوزه های بهداش��ت و درمان 
 مالک اصلی جمعیت خواهد بود. معاون برنامه ریزی استاندار 
چهار محال و بختیاری ادامه داد: در حوزه محیط زیست نیز 
جایی اعتبار می گذاریم که زیستگاه یا منطقه حفاظت شده  

وجود داشته باشد.
عامری گلستان یادآور شد: دستگاه هایی که زیر بنا توسعه را 
فراهم می کنند، برای گرفت��ن اعتبار جایی دیگر نیز مد نظر 

قرار خواهند گرفت.

پیشرفت 50 درصدی نخستین 
واحد صنعتی آب معدنی کشور 
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
از پیش��رفت 50 درصدی نخس��تین واحد صنعتی شهرک 
تخصصی آب معدنی کشور خبر داد. سید نعیم امامی  افزود:  
 اولین واحد صنعتی ش��هرک تخصصی آب معدنی کشور با 
 50 درصد پیشرفت فیزیكی در شهرستان کوهرنگ در دست 

ساخت است.
وی خاطرنش��ان کرد: این واحد صنعتی با س��رمایه گذاری 
 150میلی��ارد ریال تا ده��ه فجر امس��ال تكمی��ل و آماده 

بهره  برداری می شود.
امام��ی اظهارک��رد: نخس��تین واح��د صنعت��ی ش��هرک 
تخصص��ی آب معدن��ی کش��ور ظرفی��ت تولی��د 250 
میلیون لیتر آب معدن��ی را  دارد. رییس س��ازمان صنعت، 
مع��دن و تج��ارت اس��تان گف��ت: ای��ن ط��رح در زم��ان 
 بهره ب��رداری، زمینه اش��تغال مس��تقیم 50 نف��ر را فراهم 

می کند.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: ایجاد فرصت اشتغال برای 
افراد بیكار، مهم ترین راهكار برای کاهش جرم در این استان است.

قاسم سلیمانی در نشست پیشگیری از وقوع جرم استان چهارمحال 
و بختیاری تاکید کرد: کاهش نرخ بیكاری، استقرار مراکز نیروی 
انتظامی در مرزهای استان با استان های مجاور، نصب و راه اندازی 
 سیستم دیجیتال صدا و سیما، توسعه اقدامات فرهنگی و توسعه 
زیر ساخت های فرهنگی و... از مهم ترین راهكارهای کاهش وقوع 

جرم در استان به شمار می رود.
س��لیمانی ادامه داد: خانواده نقش مهمی در کاهش وقوع جرم در 
جامعه دارد و باید خانواده ها آموزش های تخصصی ببینند. وی بیان 
داش��ت: بایدجوانان را در خصوص اقدامات جرم خیز که می تواند 
آنها در مسیر جرم قرار دهد، آگاه ساخت و در این خصوص اقدامات 
فرهنگی نیاز اس��ت. فرمانده نیروی انتظامی استان چهارمحال و 
بختیاری نیز در این نشس��ت بیان داش��ت: برگزاری آموزش های 
اجتماعی از طریق نمایش��گاه و کارگاه، مهم ترین اقدامات نیروی 

انتظامی این استان در راستای کاهش وقوع جرم بوده است.
نورعلی یاری ادامه داد: 70 درصد از پرونده های نیروی انتظامی، 
به مصالحه ختم می شود. وی اذعان داشت: آموزش ها نقش مهمی 
در کاهش جرم درجامعه ایفا کرده اس��ت و باید آموزش ها در این 

خصوص بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل صداو سیمای اس��تان چهارمحال و بختیاری نیز در این 

نشس��ت ادامه داد: به منظور ارتقای س��طح علمی خان��واده ها و 
مخاطبان، برنامه های پیش��گری از وقوع جرم در دستور کار این 
مرکز قرار می گیرد. حجت اهلل رحیم زاده گفت: رس��انه ها نقش 
مهمی در کاهش وقوع جرم دارند و باید از ظرفیت رس��انه ها برای 
این مهم بیشتر استفاده کرد. وی اذعان داشت: رسانه می تواند با 
آگاه سازی مردم در خصوص جرم ها و عواقب آن نقش مهمی، در 

کاهش وقوع جرم ایفا کنند.

کمک به بخش غیر دولت�ی در چهارمحال و بختیاری 
همواره باید مورد توجه قرار گیرد

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: کمک به بخش غیردولتی 
در چهارمحال و بختیاری همواره باید مورد توجه قرار گیرد. قاسم 
سلیمانی اظهار داشت: چنانچه 80 درصد اعتبارات سال گذشته 
را بتوانیم جذب کنیم، می توانی��م تا حدودی به اهدافمان نزدیک 
شویم. وی همكاری دس��تگاه ها را در جذب اعتبار الزم و ضروری 
دانست و تصریح کرد: مدیران اجرایی باید همه تالش خود را بكنند 
تا بودجه ای که به آنها داده شده، هرچه س��ریع تر جذب کنند تا 
بتوانند در آینده بودجه بیشتری را بگیرند. سلیمانی با اشاره به این 
که بحث سرمایه گذاری برای ما یک دغدغه است، بیان داشت: اگر 
 در پروژه ها تحول ایجاد ش��ود، همین امر به توسعه استان کمک
 می کند و این کار با جذب سرمایه گذاری امكان پذیر خواهد بود.

 وی ادامه داد: خدمات مش��اوره ای در کمک های فنی و اعتباری 
می تواند به ما کمک کند. اس��تاندار چهار محال و بختیاری گفت: 
اعتبار زیر ساخت های دولتی نداریم و باید بخش خصوصی فعال 
شود. سلیمانی با اشاره به نام گذاری سال در حوزه فرهنگ و اقتصاد 
توسط مقام معظم رهبری، اظهار داش��ت: همواره باید به شورای 
 فرهنگ عمومی و کاره��ای عمرانی و فرهنگی در اس��تان توجه 
ویژه ای صورت گیرد و دس��تگاه ها نیز در این خصوص همكاری 
بیشتری را با ما داشته باشند. سلیمانی بیان داشت: دستگاه های 
مربوطه به مقوله فرهنگ توجه بیشتری را داشته باشند و اعتبار آن 
را به حداکثر برسانند و سیاست گذاری های آنها با اهداف فرهنگی 
باشد. وی با اشاره به این که استان چهارمحال و بختیاری را باید در 
مسیر پیشرفت و توسعه بیش��تر قرار دهیم، یادآور شد: حمایت از 
بخش خصوصی و کمک به رونق تولید، استان را جلو می اندازد و 

بیكاری را در این استان از بین می برد.

چهارمحال و بختیاری استانی پیشرفته در پیشگیری 
از وقوع جرم است

معاون اجتماعی و پیش��گیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به 
این که چهارمحال و بختیاری در خصوص رشد جرم در پایین ترین 
سطح قرار دارد، گفت: چهارمحال و بختیاری استانی پیشرفته در 
پیشگیری از وقوع جرم است. حجت االس��الم سید علیرضا صدر 
حسینی در نشست شورای پیشگیری از جرم استان چهارمحال و 
بختیاری گفت: استان چهارمحال و بختیاری توانسته با اقدامات بی 
نظیری در پایین ترین لیست استان ها از لحاظ رشد جرم قرار بگیرد 
و این جای تقدیر دارد  واین در سایه هماهنگی هایی است که در این 
استان انجام شده است. وی اذعان داشت: کسب این رتبه برای این 

استان، یک موفقیت به شمار می رود.

نزاع های دسته جمعی در این استان نسبت به دیگر 
جرایم، باال است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: 
نزاع های دس��ته جمعی در این استان نس��بت به دیگر جرایم باال 
است. وی تاکید کرد: این مهم باید بیش��تر مورد توجه قرار گیرد 
و در راس��تای کاهش آن اقدامات مفیدی انجام شود. وی در ادامه 
تاکید کرد: برای کاهش نزاع های دس��ته جمعی اقداماتی نیز در 
 این اس��تان انجام ش��ده و اس��تفاده از معتمدین ب��ه خصوص در

 حوزه های عش��ایری اس��تان در کاهش این ج��رم، تاثیر باالیی 
داشته است.

 حجت االسالم سید علیرضا صدر حسینی در ادامه اذعان داشت: 
با پیگیری های مجلس درصدد ایجاد سازمانی با اهداف ترویج امور 
فرهنگی، اجتماعی، قضایی و امنیتی برای کاهش جرم هستیم. وی 
در ادامه با اشاره به این که باید در راستای کاهش جرم از نخبگان 
و اس��اتید دانش��گاه ها بهره گرفت، ادامه داد: باید نشست هایی با 
نخبگان، خانواده ها،اساتید دانشگاه ها، مسؤوالن و...برای کاهش 

وقوع جرم برگزار شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

ایجاد اشتغال مهم ترین راه کاهش جرم 

      بهره برداری ازنخستین کارخانه تولیدکمپوست دراستان
                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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مفاد آراء 
و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  آرا  صادره موضوع  23238آگهی 

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
نظر به اینکه آراء صادره از طرف هیات  حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
عادی  اسناد  و  مشاعی  مالکیت  رسمی  اسناد  باستناد  نائین  ستان  وامالک شهر 
طبق  لذا   ، نموده  احراز  را  زیر  متقاضیان  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
وماده 13 آئین نامه اجرائی آن نسبت به آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می گردد تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آراء اعالم شده اعتراض 
داشته باشند بایستی  پس از انتشار اولین نوبت آگهی تا دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم نمایند و معترض باید از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی 
ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی نماید و 
گواهی تقدیم دادخواست را از مراجع قضائی اخذ و به اداره ثبت محل تحویل دهد 
دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه را به ثبت محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید 

و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد .
نائینی  فالحتی  حمید  آقای   93/2/14-139360302031000209 شماره  رای   -1
فرزندحسینعلی سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین مزروعی  پالک ثبتی 846  
اصلی واقع درکشتزار جزیسر موسوم به جوبری  بخش 2 ثبت نایین به مساحت 

ششدانگ 959 مترمربع خریداری عادی مع الواسطه ازوراث عباس فالحتی  
نائینی  فالحتی  حمید  آقای   93/2/14-139360302031000208 شماره  رای   -2
  845 ثبتی  پالک  مزروعی  زمین  ازششدانگ  مشاع  دانگ  سه  فرزندحسینعلی 
اصلی واقع در کشتزار جزیسر موسوم به جوبری بخش 2 ثبت نایین به مساحت 

ششدانگ 934 متر مربع خریداری عادی مع الواسطه از وراث عباس فالحتی

3- رای شماره 139360302031000213-93/2/14 خانم مروارید یاری سلطان 
نصیری فرزند محمد ششدانگ مفروزی یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی قسمتی 

از 59 فرعی از 3988 اصلی واقع درروستای سلطان نصیر بخش 3 ثبت نایین 
به مساحت 169.85 متر مربع خریداری عادی از وراث گل محمد سلطان نصیر

4- رای شماره 139360302031000232- 93/2/15 خانم صغری سادات بنویدی 
ثبتی 14011  پالک  خانه  باب  یک  از ششدانگ  مشاع  دانگ  فرزندسید حسن سه 
اصلی واقع درروستای بنوید علیا بخش 2  ثبت نایین به مساحت ششدانگ 192.18 

متر مربع خریداری عادی از زبیده بنویدی
5- رای شماره 139360302031000233- 93/2/15 آقای حسین مستقیمی نائینی 
فرزند عبدالحمید ششدانگ مفروزی خانه احداثی درپالک ثبتی قسمتی از 1139 
ورسمی  عادی  خریداری  مترمربع   165 بمساحت  نایین   1 دربخش  واقع  اصلی 

ازوراث سید محمد خان ومحترم خانم قاضی نوری
6- رای شماره 139360302031000238- 93/2/15 آقای اصغرغالمی آهنگران 
ثبتی  درپالک  گری  کوزه  مخروبه  کارگاه  مفروزی  ششدانگ  علی  محمد  فرزند 
مترمربع   128.95 بمساحت  نایین   1 بخش  در  واقع  اصلی   1565 از  قسمتی 

خریداری عادی از وراث جعفرقلی فخارزاده نائینی
نائینی  مقدسی  رقیه  خانم   93/2/15  -139360302031000241 شماره  رای   -7
ثبتی 1377 اصلی واقع در بخش 1 ثبت  فرزند عبدالحمید ششدانگ مغازه پالک 
نایین بمساحت 25.75 مترمربع خریداری عادی از وراث محمد علی ومحمد حسین 

ناصری نائینی
نائینی  مقدسی  رقیه  خانم   93/2/15  -139360302031000242 شماره  رای   -8
نایین  فرزند عبدالحمید ششدانگ مغازه پالک ثبتی 1376 اصلی واقع دربخش 1 
ومحمد  محمد حسین  از  الواسطه  مع  عادی  خریداری  مترمربع   18.15 بمساحت 

علی ناصری نائینی
9- رای شماره 139260302031000243- 93/2/15 آقای سید علی صدری نائینی 

فرزند میرزا ابوتراب ششدانگ زمینی که در آن احداث بنا شده احداثی در قسمتی 
مترمربع   116.25 بمساحت  نایین   2 دربخش  واقع  اصلی   19627 ثبتی  پالک  از 

خریداری عادی از حسین مزینی 
میری  غالمعلی  آقای   93/2/15  –  139360302031000248 شماره  رای   -10
مزرعه شاهی فرزند علی اکبرششدانگ مفروزی خانه احداثی در قسمتی از پالک 
ثبتی 5353 اصلی واقع درمزرعه امام بخش 2 ثبت نایین بمساحت 233 مترمربع 

خریداری طی سند رسمی مشاعی
11- رای شماره 139360302031000249 – 93/2/15 آقای حمزه زندوانی فرزند 
حسن سه دانگ مشاع از ششدانگ مفروزی خانه احداثی درپالک ثبتی قسمتی از 
ششدانگ   بمساحت  نایین  ثبت   2 بخش  درزندوان  واقع  اصلی   19935 باقیمانده 

216.85 مترمربع خریداری عادی از هانیه السادات فاطمی محمدی
12- رای شماره 139360302031000250 – 93/2/15 خانم هانیه السادات فاطمی 
احداثی  خانه  مفروزی  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  مهدی  سید  فرزند  محمدی 
درپالک ثبتی قسمتی از باقیمانده 19935 اصلی واقع درزندوان بخش 2 ثبت نایین 

بمساحت ششدانگ 216.85 مترمربع خریداری طی سند رسمی مشاعی
زندوانی  اقدس  خانم   93/2/15  –  139360302031000251 شماره  رای   -13
فرزند عباسعلی ششدانگ مفروزی خانه احداثی در قسمتی از پالک ثبتی باقیمانده 
19935 اصلی واقع درزندوان بخش 2 ثبت نایین بمساحت 120 مترمربع خریداری 

طی سند رسمی مشاعی
14- رای شماره 139360302031000252 – 93/2/15 آقای محمد حسن اسد پور 
فرزند عباسقلی ششدانگ مفروزی کارگاه آهنگری احداثی درپالک ثبتی قسمتی 
از 14 فرعی از 3319 و 3320 اصلی واقع درمحمدیه بخش 2ثبت نایین بمساحت 

885.30 مترمربع خریداری طی سند رسمی مشاعی
عرب  عبدالرضا  آقای   93/2/18  –  139360302031000309 شماره  رای   -15
بافرانی فرزند علی اکبر ششدانگ مفروزی خانه احداثی در قسمتی از پالک ثبتی 

6276 اصلی واقع دربافران بخش2 ثبت نایین بمساحت 235.05 مترمربع خریداری 
طی سند رسمی مشاعی از خانم صاحب پوربافرانی و خریداری عادی از محمود 

عرب بافرانی
پوربافرانی  فاطمه  93/2/14 خانم   –  139360302031000220 رای شماره   -16
فرزند علی ششدانگ مفروزی خانه احداثی در پالک ثبتی قسمتی از 6539 اصلی 
واقع دربافران بخش 2 ثبت نایین بمساحت 213.20 مترمربع خریداری طی سند 

رسمی مشاعی از تقی فداکار
17- رای شماره 139360302031000313- 93/2/18 آقای سعید عرب بافرانی 
فرزند اکبر ششدانگ مفروزی خانه احداثی در پالک ثبتی قسمتی از 112 فرعی 
از 19627 اصلی واقع دربخش 2 نایین بمساحت 134.80 مترمربع خریداری طی 

سند رسمی 
18- رای شماره 139360302031000312- 93/2/18 آقای محمد عرب بافرانی 
فرعی  از 112  ثبتی قسمتی  درپالک  احداثی  مفروزی خانه  اکبر ششدانگ  فرزند 
از 19627 اصلی واقع دربخش 2 نایین بمساحت 129.05 مترمربع خریداری طی 

سند رسمی
19- رای شماره 139360302031000310- 93/2/18 آقای رضاکریمی بافرانی 
فرزند فتح اله ششدانگ مفروزی خانه احداثی درپالک ثبتی قسمتی از 740 فرعی 
از 19627 اصلی واقع دربخش 2 نایین بمساحت 291.20 مترمربع خریداری طی 

سند رسمی
20- رای شماره 139360302031000311- 93/2/18 آقای هادی کریمی بافرانی 
فرزند رضا ششدانگ مفروزی خانه احداثی درپالک ثبتی قسمتی از 740 فری از 
طی  خریداری  مترمربع   108.50 بمساحت  نایین   2 دربخش  واقع  اصلی   19627

قولنامه عادی از رضاکریمی بافرانی
تاریخ انتشار نوبت اول : 93/2/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/3/13

مفاد آراء 
آگهي موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 

واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي 
واراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  صادره  برابرآراء 
مالکانه  شهرضاتصرفات  مستقردرواحدثبتي  فاقدسندرسمي  وساختمانهاي 
وملک  متقاضي  لذامشخصات  است  محرزگردیده  متقاضي  وبالمعارض 
موردتقاضابه شرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روزآگهي 
اعتراضي  متقاضي  صدورسندمالکیت  به  نسبت  اشخاص  که  میشوددرصورتي 
داشته باشندمیتوانندازتاریخ انتشاراولین آگهي به مدت دوماه اعتراض خودرابه 

ماه  یک  مدت  ازاخذرسیدظرف  وپس  شهرضاتسلیم  واسنادوامالک  ثبت  اداره 
تقدیم وگواهي طرح  دادخواست خودرابه مرجع قضایي  اعتراض  ازتاریخ تسلیم 
دعوي رابه این اداره ارائه نمایندبدیهي است درصورت انقضاي مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد

فرزند  افغاني  قلعه  حیدري  حسینقلي   –  139260302008003080 شماره  راي 
 1209549042 ملي  وشماره  سمیرم  دومرکزي  حوزه   2755 ش  ش  به  کاظم 
ازپالک  مفروزي  اعیاني  ثمنیه  بهاء  استثناء  به  خانه  باب  یک  ششدانگ 
یک  بخش  آبادیکصداصلي  فیض  درمزرعه  واقع  اصلي   100 از  فرعي   515
 – وپنج  بیست  درازاء  مترمربع   225 ششدانگ  مساحت  به  شهرضا  ثبتي 
مع  عادي  انتقال  ششدانگ  سهم  از6  مشاع  سهم  ویک  دوهزارویکصدوچهل 
همگي  وجلیله  وغالمرضا  محمدعلي  بنامهاي  تاکي  ورثه حسن  ازطرف  الواسطه 

ثمنیه بهاء  استثناء  به  فرزندسراج  مرتضوي  وشهره  ارث  قانون  به   تاکي 
 اعیاني .
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مفاد آراء
آگهي موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 

واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي 
واراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  صادره  برابرآراء 
مالکانه  شهرضاتصرفات  مستقردرواحدثبتي  فاقدسندرسمي  وساختمانهاي 
وملک  متقاضي  لذامشخصات  است  محرزگردیده  متقاضي  وبالمعارض 
موردتقاضابه شرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روزآگهي 
اعتراضي  متقاضي  صدورسندمالکیت  به  نسبت  اشخاص  که  میشوددرصورتي 
داشته باشندمیتوانندازتاریخ انتشاراولین آگهي به مدت دوماه اعتراض خودرابه 
ماه  یک  مدت  ازاخذرسیدظرف  وپس  شهرضاتسلیم  واسنادوامالک  ثبت  اداره 
تقدیم وگواهي طرح  دادخواست خودرابه مرجع قضایي  اعتراض  ازتاریخ تسلیم 
دعوي رابه این اداره ارائه نمایندبدیهي است درصورت انقضاي مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد

راي شماره 139260302008003054 –  باباخان محمودي فرزند آقاخان به ش 
ش 1171 حوزه دومرکزي سمیرم وشماره ملي 1209531844 ششدانگ یک باب 
خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیاني مفروزي ازپالک 515 فرعي از 100 اصلي واقع 
درمزرعه فیض آبادیکصداصلي بخش یک ثبتي شهرضا به مساحت ششدانگ 87 
نهصدوبیست   – ودوهزاروششصدوهشتادوهفت  بیست  درازاء  226  مترمربع   /
مع  عادي  انتقال  ششدانگ  سهم  از6  مشاع  سهم  هزاروچهارصدوپنجاهم  وسه 
همگي  وجلیله  وغالمرضا  محمدعلي  بنامهاي  تاکي  ورثه حسن  ازطرف  الواسطه 

تاکي به قانون ارث وشهره مرتضوي فرزندسراج به استثناء بهاء ثمنیه اعیاني .

تاریخ انتشارنوبت اول  29 / 2 / 93
تاریخ نوبت انتشار دوم  13 / 3 / 93
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ابالغ نظریه کارشناسی 

23244 نظر به اینکه در پرونده اجرایی 35/92 ج ح 8 ورثه مرحوم آقای حسین خالف  
به آقای محمد ،جواد ،مجده ، بتول ،مهدی ، معصومه ، لیال ،فاطمه ، رقیه همگی فرزندان 
مرحوم حسین خالف محکوم به پرداخت پنج ششم از نصف دیه کامل یک مرد  مسلمان 
نوروز جمشید  کاظم  با وکالت  قاسم عمادی  آقای سید  در حق  اموال مورث خود  از 
مجهول  که  گردیده  اعالم  خالف  مهدی  آقای  و  معصومه  و  فاطمه  خانم  و  باشد  می 
مالکیت  ثبتی اصفهان  ثبتی 15178 بخش 5  اینکه پالک  به  با عنایت  باشند  المکان می 
مرحوم آقای حسین خالف به میزان یک دوم سهم از دویست سهم از چهار صد سهم 
یک حبه مشاع از 24 حبه مزرعه دو دانگی از پالک ذکر شده توسط این اجرا توقیف 
گردیده است  و توسط کارشناس رسمی دادگستری اعالم گردیده است محل بصورت 
با همکف به شماره پالک  یک باب منزل مسکونی قدیمی ساز در دو طبقه زیر زمین 
 ، توپر  هاآجری  دیوار   ، آجر  و  آهن  تیر  های  با سقف  اصفهان  ثبت   5 15178 بخش 
دربهای داخلی چوبی و خارجی فلزی با پنجره فلزی حال ، پذیرایی و یک اتاق خواب 
، آشپزخانه ، تا نصف کاشی کف موزائیک ، کابینت فلزی زمینی ، سرویس بهداشتی 
حمام و توالت سیستم گرمایشی ، بخاری گازی ، سرمایش کولر آبی ، انشعابات موجود 

پارکینگ غیر سقف  با  نما سنگ  با  با کف حیاط موزائیک   گاز، فاضالب   ، برق   ، آب 
میزان  به  و  متر مربع عرصه  مقدار حدود 90  به  قدمت آن حدود 27 سال  واحد  یک 
حدود 90 متر اعیانی که با قدمت محل و انشعابات کل بمبلغ 920000000 ریال ازریابی 
امکان  اینکه  به  با عنایت  احکام مدنی  قانون اجرای  لذا در راستای ماده 75  می گردد 

ابالغ به خانم  معصومه ، فاطمه ، آقا ی مهدی خالف نمی شد لذا نظریه کارشناسی 
بوسیله نشر آگهی صورت گرفته و نمایندگان تا 3 روز پس از انتشار آگهی ابالغ نظریه 
کارشناسی  طی مراجعه به دفتر شعبه هشتم دادگاه حقوقی اصفهان واقع در خیابان 
شهید نیکبخت ساختمان کل دادگستری اصفهان طبقه سوم اتاق 315 چنانچه که نسبت 
به نظر کارشناسی اعتراض دارند مراتب را کتبا به این اجرا اعالم نمایند واالوفق مقررات 
 قانونی اعمال خواهد شد .  م الف 3616 مدیر اجرای احکام شعبه هشتم دادگاه حقوقی

 اصفهان 

ابالغ رای 

23248کالسه پرونده : 300/92 شماره دادنامه : 38 بتاریخ 1393/1/31 تاریخ رسیدگی : 
92/12/11 خواهان : مرضیه ناجی اصفهانی  نشانی : اصفهان هشتم شکاری 6 همافری 

طبقه 2 راست – راست  خوانده : اشکان جلیلی  2- محمد صادق مطهری هر دو مجهول 
سواری  خودروی  یکدستگاه  رسمی  سند  انتقال  و  تنظیم  به  الزام   : خواسته  المکان  
405 به شماره 587و97 ایران 13 و کلیه خسارات  گردشکار : پس از ارجاع پرونده 
نظریه مشورتی  اخذ  و  قانونی  تشریفات  و طی  فوق  بکالسه  آن  ثبت  و  این شعبه  به 
رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا  قاضی  اعضاء 
اصفهانی  ناجی  مرضیه  خواهان  دعوی  در خصوص   : قاضی شورا  رای   . نماید  می 
فرزند سید عبدالرسول بطرفیت خواندگان اشکان جلیلی فرزند نصر اله  و محمد صادق 
انتقال  و  خانه  دفتر  در  به حضور  الزام خواندگان  به خواسته  ابراهیم  فرزند  مطهری 
سند رسمی یکدستگاه خودروی سواری 405 بشماره 97/587 ایران 13 بانضمام کلیه 
خسارات قانونی آن علی الحساب مقوم به بیست میلیون ریال بدین شرح که خواهان 

طی دادخواست تقدیمی اعالم داشته در مورخه 91/3/19 یکدستگاه خودروی پراید هاچ 
بک مدل 88 بشماره 876ب 75 ایران 66 خود را در مقابل خودروی سواری 405 به 
شماره 97/587 ایران 13 متعلق به خوانده ردیف اول معاوضه و کلیه اقدامات قانونی 

جهت انتقال سند خودروی پراید بنام خوانده انجام گرفته و لیکن مشارالیه که خودروی 
مورد بحث را از آقای محمد صادق مطهری خریداری نموده بود علیرغم تعویض پالک 

اقدامی جهت انتقال رسمی سند خودروی سواری پژو 405 بنام خواهان بعمل نیاورده 
است توجها به مدارک و محتویات پرونده و استماع اظهارات خواهان که مدعی است 
سند مالکیت ) برگ سبز( خودرو سواری 405 بنام وی ثبت گردیده و فک پالک از سوی 

خوانده ردیف اول صورت گرفته که همگی موئد ایجاد رابطه حقوق فی مابین خواهان و 
خوانده ردیف اول می باشد و اینکه خواندگان علیرغم ابالغ و اطالع از دعوی مطروحه 

در جلسه شورا حاضر نگردیده و دفاعی در قبال دعوی مطروحه  بعمل نیاورده و از 
طرفی با توجه به اینکه برابرمدارک موجود ) برگه فروش ( شرکت ایران خودرو مالکیت 
خودروی مورد نظر بنام خوانده ردیف دوم میباشد  لذا شورا دعوی مطروحه را نسبت 
به خوانده ردف دوم وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 22 و 46 ق تجارت حکم 

به الزام خوانده ردف دوم به حضور در دفتر خانه و انتقال سند خودرو ی 4و5 بنام 
خواهان صادر و لیکن در مورد خوانده ردیف اول مستندا به بند 4 ماده 84 ق آد م بلحاظ 
عدم توجه دعوی به خوانده قرار رد دعوی خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ  قابل واخواهی و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در 
 محاکم حقوقی اصفهان می باشد . م الف 3935  قاضی شعبه 37 شورای حل اختالف 

اصفهان  
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

كاله فروش و میمون ها 
روزي كاله فروشي از جنگلي مي گذشت. تصميم گرفت زير درخت 
مدتي اس��تراحت كند. كاله ها را كنار گذاشت و خوابيد. وقتي بيدار 
شد متوجه شد كه كاله ها نيست. باالي سرش را نگاه كرد. تعدادي 
ميمون را ديد كه كاله ها را برداشته اند. فكر كرد كه چگونه كاله ها 
را پس بگيرد. در حال فكر كردن سرش را خاراند و ديد كه ميمون ها 
همين كار را كردند. او كاله را از سرش برداشت و ديد كه ميمون ها 
هم از او تقليد كردند. به فكرش رسيد كه كاله خود را روي زمين پرت 
كند. اين كار را كرد و ديد ميمون ها هم كاله ها را به طرف زمين پرت 
كردند. او همه كاله ها را جمع كرد و روانه شهر شد. سال ها بعد نوه او 
هم كاله فروش شد. پدربزرگ اين داستان را براي نوه اش را تعريف 
كرد و تاكيد كرد كه اگر چنين وضعي برايش پيش آمد چگونه برخورد 
كند. يك روز كه او از همان جنگل گذشت. در زير درختي استراحت 
كرد و همان قضيه برايش اتفاق افتاد. او شروع به خاراندن سرش كرد. 
ميمون ها هم همان كار را كردند. او كالهش را برداشت، ميمون ها 
 هم اين كار را كردند. نهايتا كالهش را ب��ر روي زمين انداخت، ولي 
ميمون ها اين كار را نكردند. يكي از ميمون ها از درخت پايين آمد و 
كاله را از سرش برداشت و در گوشي محكمي به او زد و گفت: »فكر 

مي كني فقط تو پدر بزرگ داري.«
شرح حكایت

اگر زماني كه ديگران پيش مي روند، م��ا در فكر حفظ وضع موجود 
خودمان باشيم، در واقع عقب رفته ايم. بخواهيم يا نخواهيم، رقابت 

سكون ندارد.

خیاط
در شهر مرو خياطی بود، در نزديكی گورستان 

دكانی داش��ت و ك��وزه ای ب��ه ميخی 
آويخته بود. هر جن��ازه ای كه در آن 
شهر تشييع می شد، سنگی در كوزه 

می انداخت و هر ماه حس��اب آن 
سنگ ها را داش��ت كه چند نفر در 

آن شهر فوت كرده اند. از قضا خياط 
بمرد و م��ردی به طلب ب��ه در دكان 
او آمد. در را بس��ته ديد و از همسايه 
خياط پرسيد كه او كجاست. همسايه 

گفت : خياط نيز در كوزه افتاد!

شهرحكایت

   
 

س��ياره زمين ميليون ها سال پيش از پيدايش 
و ظهور موج��ودات زنده و ن��وع تكامل يافته و 
عالی آن يعنی انسان، سير تكاملی خود را آغاز  
كرده اس��ت. بش��ر به عنوان يكی از موجودات 
اين كره خاكی از لحظه پيداي��ش خود، از آن 
هنگامی كه در جس��ت و ج��وی مأوايی برای 
خويش تالش می كرد و به غارها پناه می برد، 
همواره با آسمان و زمين ، آب و آتش ، خاک و 
هوا  در ارتباط بود و به فراخ��ور موقعيت های 

 زمانی به وسعت آگاهی ها و اطالعاتش افزوده
  می ش��د و عل��وم گوناگ��ون را پاي��ه گذاری

 می ك��رد. ام��روزه بي��ش از هر زم��ان ديگر 
مرزهای علوم بشری مثل 

 ديرينه شناس��ی در هر
 زمينه ای، بی وقفه توسعه 

يافته و همچنان ب��ه اين روند با 
شتابی سرس��ام آور و خيره كننده 

ادامه می دهد. با اين كه حتی اجداد اوليه 
انسان ها هم با اين موجودات هم دوره نبوده اند، 

اما امروز مشهور ترين حيوانات زمين  برای ما 
دايناسورها هستند؛ موجوداتی كه ميليون ها 

س��ال از انقراض ش��ان می گذرد. كاوش های 
ديرينه شناسی و علم فسيل شناسی در يك قرن 
اخير باعث شده تا انواع و اقسام اين موجودات 
شناسايی، نحوه زيس��ت و شكل ظاهری شان 

بازس��ازی و محدوده زيس��ت هر گون��ه ای در 
سرتاس��ر زمين مش��خص ش��ود. مطالعات تا 
كنون  پ��رده از رازه��ای زيادی درب��اره محل 
 زندگی و انواع دايناسورها برداشته، اما به تازگی 
ديرينه شناس��ان در آرژانتي��ن می گويند كه 
فسيل متعلق به بزرگ ترين دايناسور ثبت شده 
در تاريخ را كش��ف كردند. مقام��ات آرژانتين 
از كش��ف بقايای فس��يلی بزرگ 
 ترين دايناس��ور 
عظي��م الجثه 
جهان با وزن بيش 
از ۷۷ تن خب��ر دادند. روبن 
كانئو مدير موزه ديرين شناسی اگيديو فروگليو 
در جنوب آرژانتين اعالم كرد: اين فسيل متعلق 
به دايناسوری به طول ۴۰ متر است و دست كم 
قدمتی بالغ ب��ر ۱۰۰ ميليون س��ال دارد. يك 

كشاورز آرژانتينی در س��ال ۲۰۱۱ ميالدی به 
طور اتفاقی اين فسيل ها را در مزرعه ای در ۲۶۰ 
كيلومتری ترليو در اس��تان چوبوت در ۱۳۰۰ 

كيلومتری بوئنوس آيرس كشف كرد.
 دانش��مندان تخمي��ن م��ی زنن��د ق��د اين 
دايناس��ور ب��ه بلندی ي��ك س��اختمان هفت 
طبق��ه اس��ت.جنوب آرژانتي��ن يك��ی از 
 مناط��ق غن��ی از اكتش��افات فس��يلی و 

ديرينه شناسی به حساب می آيد.

كشف فسیل بزرگ ترین دایناسور تاریخ در آرژانتین
این دایناسور قدمتی بالغ بر ۱۰۰ میلیون سال و ۷۷ تن وزن دارد

يك ش��ركت اكتشافی 
در م��اه گذش��ته بخش 
كوچك��ی از گن��ج غرق 
ش��ده را كش��ف ك��رد؛ 
ب��ه گفته كارشناس��ان 
نزديك به ۱۰۰ ميليون 
دالر از اين گن��ج هنوز 
در اقيان��وس ها اس��ت؛ 
 قدم��ت اي��ن گن��ج به 
 سال های ۱85۰ زمان حمل و نقل فلزات گرانبها در كاليفرنيا

 برمی گردد. اين صيد برای ش��ركت اكتشافی اوديسه خوب 
بوده، زيرا آنها با يك بار رفتن در عم��ق آب، ۲۷ كيلو طالی 
خال��ص پيدا كرده ان��د. اولي��ن كاوش ها توس��ط گروهی از 
 ش��ركت اكتش��افات كولومبوس آمريكا توس��ط رهبر گروه 

»تامی تامپسون« انجام شد.

»دايري��ا دند« يك كفی 
كفش ارايه داده اس��ت 
ك��ه كارب��ر از طري��ق 
انگش��تان پا و با قلقلك 
كف پا دس��تورالعمل ها 
و اطالع��ات را دريافت 
می كند و اين كار با يك 
پياده روی س��اده انجام 
می شود، به صورتی كه 
وقتی كاربر به جايی می رود برنامه های كاربردی به وی كمك 
می كنند تا مسير درس��تی را انتخاب كند؛ به اين صورت كه 
كفش چپ مسير چپ و كفش راست مسير راست را مشخص 
می كند و زمانی كه زي��اد كار دارد، مثل خريد مواد غذايی يا 
واريز چك، با توجه به تنظيمات نقاط مشخصی از پا را قلقلك 

می دهد و برنامه روزانه را يادآوری می كند.

هيتاچ��ی  ش��ركت 
دارد  قص��د  ژاپ��ن 
خودپردازهای كش��ور 
لهس��تان را به فناوری 
بيومتري��ك  اس��كن 
مجهز كند ك��ه امكان 
انجام عمليات مختلف 
را بدون ني��از به كارت 
بانكی و رمز عبور فراهم 
می كند. با گسترش فناوری بيومتريك، به زودی استفاده 
از كارت های بانكی برای دريافت وج��ه نقد از خودپردازها 
منس��وخ خواهد ش��د. تش��خيص هويت زيست سنجی يا 
بيومتريك ش��امل تطبيق دادن الگوه��ای منحصربه فرد 
اثر انگشت، رگ های كف دس��ت، عنبيه يا صدای كاربر با 

داده های ذخيره شده است. 

برخی از زوج هايی كه دچار مش��كل باروری هستند، قبل 
از استفاده از داروهای ش��يميايی يا عمل جراحی ترجيح 
می دهن��د درمان با روش ه��ای طبيع��ی را امتحان كنند.

خوشبختانه خداوند گياهانی دارويی خلق كرده است كه 
به رفع مشكالت ناباروری و ارتقای سطح سالمت بدن نيز 
كمك می كنند. اين درمان های طبيعی تاثير مثبتی روی 
دس��تگاه توليدمثل دارد و ش��انس زوج ها را برای باروری 

افزايش می دهد.
اگر دچار مش��كالت هورمونی و بی نظمی قاعدگی هستيد 

می توانيد به اين گياهان دارويی اعتماد كنيد.
گیاه دارویی شبدر چمنی

شبدر چمنی باعث افزايش قدرت باروری در زنان می شود. 
شبدرچمنی، ويتامين، كلس��يم و منيزيم زيادی به رحم 
می رساند و به سالمت كلی بدن كمك زيادی می كند. شبدر 
چمنی همچنين برای تصفيه  خون، آرامش سيستم عصبی 

و تنظيم هورمون ها مفيد است.
 گیاه دارویی دانگ كوای

دانگ كوای يك گياه چينی اس��ت كه به درمان مشكالت 
ناباروری كم��ك زيادی می كن��د. اين گياه ب��رای درمان 
مش��كالت قاعدگی، خس��تگی، كم خونی جزيی و تنظيم 
فشارخون موثر اس��ت. دانگ كوای همچنين باعث تنظيم 
ميزان استروژن شده و ش��انس باروری را باال می برد. بايد 
بدانيد كه گي��اه دانگ كوای ضدالته��اب، محرک گردش 
خون، محافظ كب��د، تقويت كننده سيس��تم ايمنی بدن و 
رحم، درمان آندومتريوز و غيره اس��ت. توصيه می كنيم از 

دانگ كوای در نيمه  اول عادت ماهيانه مصرف شود.
گیاه دارویی یام وحشی

يام يا همان سيب زمينی هندی وحشی توليد پروژسترون 
را افزايش می دهد و به اين ترتيب ش��انس حاملگی را باال 
می برد. بهترين زمان ب��رای مصرف اين گياه دارويی بعد از 
تخمك گذاری است. زيرا قبل از تخمك گذاری امكان دارد 

مانع تخمك گذاری شود.
   گیاه دارویی شیرین بیان

اين گياه ب��رای تقويت سيس��تم ايمنی، كاه��ش التهاب، 
محافظت از كبد و كاهش مشكالت مربوط به دوره  يائسگی 
بسيار موثر است. همچنين به تنظيم قاعدگی در خانم هايی 

كه دچار بی نظمی هستند، كمك می كند.

۲۷ كیلو طالی قرن ۱۹ 
كشف شد

 دریافت اطالعات با
 قلقلک

عملیات بانكی فقط با 
انگشتان

www.zayanderoud.com
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