
بازار در انتظار ورود سکه هایی با وزن کمتر 
برتری مطلق 
تیم های قاره آمریکا
 در مقابل
 آسیایی ها

مسؤوالن بانک مرکزی خبردادند 
آغاز ثبت نام آزمون کاردانی به 

کارشناسی از ۱۱خرداد 3
اخطار  به مشترکانی که پمپ های 

غیرمجاز آب نصب کرده اند  4 2
مهم ترین رویکردهای توسعه 

استان اعالم شد

4

 شماره تلفن های ثابت
 استان۸ رقمی شد

دیروز ب��ا حضور اس��تاندار اصفه��ان اس��تارت ۸ رقمی 
ش��دن ش��ماره تلفن ه��ای ثاب��ت در اس��تان اصفهان 
 زده ش��د و ت��ا ام��روز صب��ح تم��ام ش��ماره ه��ا تغییر

 می کن��د. مدی��ر رواب��ط عموم��ی ش��رکت مخابرات 
 اس��تان اصفه��ان گفت: ط��ی یک م��اه گذش��ته تمام

 زیرساخت های هم کدسازی و ۸ رقمی...

 بزرگ ترین گردهمایی
 سیمان در اصفهان

دستگاه ساخت پلت های 
دارویی تولید شد

مرکز نمایشگاه های بین المللی اصفهان، ۸ هزار متر فضای 
نمایشگاهی مشتمل بر 3 سالن نمایشگاهی خود را از 27 
تا 30 خرداد ماه به اولین نمایش��گاه بین المللی صنعت 
سیمان با رویکرد بازار، صادرات، تجهیزات و محیط زیست 

اختصاص داده است. 
به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی 
اس��تان اصفهان، با وج��ود ظرفیت های وس��یع صنعت 
سیمان و وجود 70 کارخانه فعال در کشور، نیاز به وجود 

نمایشگاهی مستقل و بزرگ...

دانشیار گروه فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی و علوم 
دارویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: برای نخستین 
بار در کشور دستگاه اکسترودر- اسفرونایزر برای ساخت 
پلت های دارویی در دانشکده داروس��ازی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان طراحی و ساخته شد. رحیم بحری نجفی 

با بیان این که پلت ها از اشکال دارویی جدیدی..
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مدیربانک سلول های بنیادی  پژوهشگاه رویان خبر داد

خانه طباطبایی ها

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

عضویت ۵۰ هزار نفر در بانک 
خون بند ناف رویان اصفهان

مدیربانک س��لول های بنیادی خون بند ناف روی��ان اصفهان گفت: 
حدود ۵0 هزار نفر از سراسر کشور از س��ال ۱3۸۵ تاکنون در بانک 
سلول های بنیادی خون بند ناف رویان اصفهان عضوشده اند. مجید 

کوهی با بیان این که از س��لول های بنیادی ذخیره سازی شده برای 
درمان بیماری های احتمالی نوزادان و یا اهدا به دیگر بیماران استفاده 

می شود، اظهار کرد: خون بند ناف نوزادان...

  یک��ی از زیباتری��ن و دیدنی تری��ن بناه��ای تاریخی کاش��ان، خانه 
طباطبایی هاست که در محله سلطان امیر احمد در بافت قدیم کاشان 
واقع شده است. این خانه که از شاهکارهای هنر معماری قدیم به شمار 
می رود، به وسیله مرحوم سیدجعفر طباطبایی از تجار معروف فرش 

آن زمان، در سال ۱2۵0هجری قمری ساخته شده است. 

مجموع��ه خان��ه طباطبای��ی ه��ا مش��تمل ب��ر 3 بخ��ش اندرونی، 
 بیرونی و بخ��ش مخصوص خدم��ه اس��ت. مجموعه خان��ه تاریخی 
طباطبایی ها با ۴700 مترمربع وسعت، ۴0 اتاق، ۴ حیاط، ۴ سرداب 
)زیرزمین(، 3 بادگیر و 2 رشته قنات دارد. معماری خانه طباطبایی ها 

به شیوه معماری حجاب دار، گودال باغچه، متقارن و درون گرا است.

اطفای آتش سوزی در شرکت 
نفت سپاهان اصفهان

مدیرعامل ش��رکت نفت س��پاهان گفت: بامداد دیروز انبار مخازن روغن شرکت نفت 
 سپاهان دچار حریق شد که با حضور به موقع نیروهای آتش نشانی در زمانی نزدیک به

 ۶ ساعت آتش سوزی اطفا شد.
 اطفای حریق در انبار مخازن روغن شرکت نفت سپاهان اصفهان در حالی انجام شد که 

این انبار به طور کامل در شعله های آتش از بین رفت.
مدیر عامل شرکت نفت سپاهان اصفهان، با اظهار این که هم اکنون برآوردی از خسارت 
مالی وارده بر این شرکت انجام نگرفته است، افزود : علت حریق هم اکنون در دست بررسی 

است و پس از جلسات کارشناسی ...
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اخبار کوتاهيادداشت

استیضاح وزير نیرو 2 هفته ديگر 
انجام می شود

نماینده مردم فاورجان در مجلس شللورای اسللامی گفت: درخواست 
اسللتیضاح وزیر نیرو در دسللتور کار قرارگرفته و تا دو هفته دیگر انجام 
می شود. سید ناصر موسللوی الرگانی در ارتباط با اسللتیضاح وزیر نیرو 
اظهار کرد: استیضاح وزیر نیرو را ماه پیش امضا کردیم که تنها نمایندگان 
اصفهان نبودند و نمایندگانی از استان های دیگر نیز موافقت خود را برای 

انجام استیضاح وزیر اعام کردند.
وی افزود: مشللکلی که ما اعام کردیم، در خصوص موضوع آب است. با 
توجه به این که در حال حاضر اصفهان با مشللکل جدی روبه رو اسللت و 
تابستان امسال گرم ترین تابستان را نسللبت به سال های گذشته داریم، 
بدون شللک در صورت رسللیدگی نکردن به این موضوع، با چالش های 

بسیاری مواجه می شویم.
نماینده مردم فاورجان در مجلس شورای اسامی با بیان این که تذکری 
در این خصوص به وزیر نیرو داده ام، تصریح کرد: با توجه به اعتراضات در 
خصوص مشکات آب از سوی نمایندگان، تصمیم بر این شد تا استیضاح 

وزیر نیرو در دستور کار قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اجرای تونل بهشللت آباد پروژه ای است که نزدیک 
به 14 سللال کار کارشناسللی بر آن انجام شللده، اما با متوقف شدن آن 
مشللکات بسللیاری پیش روی اصفهانی ها در ارتباط با تامین آب است 
که وزیر نیرو باید در این خصوص پاسخگو باشد. کاری که نزدیک به 14 
سال است کار کارشناسی بر آن انجام می شود و انتقال آب از بهشت آباد 
 با تونل به اصفهان، مشکات بسللیاری را برای اصفهان به همراه خواهد

 داشت. 
موسللوی اضافه کرد: درخواسللت اسللتیضاح وزیر نیرو در دسللتور کار 
قرارگرفته و با توجه به برگزار نشللدن جلسه مجلس در هفته آینده، تا 2 

هفته دیگر این کار انجام می شود.

برخورد با مفاسد اقتصادی بايد از 
دانه درشت ها آغاز شود

نایللب رییللس دوم مجلللس بللا تاکیللد بر ایللن کلله دولللت و مجلس 
بایللد کاری کنند که زمینه های رشللد مفاسللد اقتصللادی از بین برود، 
 گفت: برخللورد بللا مفسللدان اقتصللادی بایللد از دانه درشللت ها آغاز

 شود.
 محمدرضا باهنر نماینده مردم تهران و نایب رییس دوم مجلس شورای 
اسامی با اشاره به اقدام اخیر قوه قضاییه در اعدام مه آفرید خسروی یکی از 
مفاسد اقتصادی، اظهار داشت: مجلس تاکنون چندین دفعه صحبت های 
مفصلی درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام داده است. آخرین جلسه 
مجلس در این زمینه نیز هفته گذشته با آقای اژه ای دادستان کل کشور 
برگزار شد و آقای اژه ای توضیحات خوب و جامعی را در این زمینه مطرح 

کرد.
وی افزود: در هر صللورت توقع مجلس که بازتاب دهنللده مطالبه عموم 
مردم است، این است که با فساد اقتصادی باید به صورت ریشه ای برخورد 
 شللود و قاعدتا در این زمینه باید از دانه درشللت ها آغاز شود و کار پیش

 رود.
نایب رییس مجلس بر همین اساس یادآور شد: سرانجام روند اجرای این 
حکم قدری طول کشید و توضیح آقایان هم این بود که ما می خواستیم 
اموال بیت المال و مردم را از چنگ آنان خارج کنیم که این کار انجام شد. در 
هر صورت از قوه قضاییه تشکر می کنیم و معتقدیم قوه قضاییه باید عاقانه، 

عادالنه و البته شجاعانه این کار دنبال کنند.
باهنر در پایان خاطرنشان کرد: البته همه کار هم این نیست و باید قانونگذار 

و دولت کاری کنند که زمینه های رشد مفاسد اقتصادی از بین برود.

مرکز ملی مبارزه با خشونت و 
افراطی گری تاسیس شود

معاون سیاسللی دفتر رییس جمهور در صفحه توییتر خود پیشنهاد 
داد که یک »مرکز ملی مبارزه با خشونت و افراطی گری« به دستور 

رییس جمهور کشورمان تاسیس شود.
حمید ابوطالبی که پس از بازگشللت از سللفر چین  به همراه حسن 
روحانی، در توییتر نوشللته بود ایران بعد از اجاس سللیکا رهبری 
مبارزه با تروریسم، خشونت و افراطی گری را به عهده خواهد گرفت، 
این بار در مطلب تازه خود در توییتر پیشللنهاد کرده اسللت تا یک 
مرکز ملی مبارزه با خشونت و افراطی گری به دستور رییس جمهور 

تاسیس شود.
معاون سیاسی دفتر رییس جمهور تاسیس این مرکز را گام نخست 
ایران در رهبری مبارزه با خشللونت و افراطی گری در آسیا و جهان 

دانسته است.
سفیر و نماینده جدید جمهوری اسامی ایران در سازمان ملل که به 
علت کارشکنی آمریکا در صدور ویزا از تصدی این کرسی بازمانده، 
در ادامه، وظایف این مرکز ملی برای مبارزه با خشونت و افراطی گری 

را تشریح کرده است.
با توجه به نوشللته ابوطالبی در توییتر، این مرکللز وظیفه دارد ابعاد 
تئوریک این مبارزه را نزد ادیان و اندیشلله های مختلف شناسللایی، 
تبیین و ترویج کند و برای اقدامات دیپلماتیک مبارزه با خشونت و 
افراطی گری و اجرای قطعنامه پیشنهادی رییس جمهور برنامه ارایه 

دهد و آن را پیگیری کند.
معاون سیاسللی دفتللر رییس جمهور، یکللی دیگللر از وظایف این 
مرکز را کمللک به تشللکیل سللازمان های مردم نهاد بللرای مبارزه 
 بللا خشللونت و افراطی گللری در آسللیا و جهللان و هدایللت آنها بر

 شمرده است.
حمید ابوطالبی همچنین نوشته اسللت: این مرکز وظیفه دارد برای 
الهام بخش بودن ایران در مبارزه با خشونت، تروریسم و افراطی گری 

راهکار ارایه دهد.
پیشللنهاد تاسللیس ایللن مرکللز در راسللتای طللرح جهللان علیه 
خشللونت و افراطی گری کلله رییس جمهور کشللورمان در جریان 
سللخنرانی مهرماه گذشللته خود در مجمع عمومی سللازمان ملل 
 پیشللنهاد داده و با اجمللاع کامل اعضللا به تصویب رسللید، مطرح

 شده است.
قطعنامه مجمع عمومی سللازمان ملللل درباره مبارزه با خشللونت 
و افراطی گللری که یکی از دسللتاوردهای مهم دولللت تدبیر و امید 
محسوب می شود، در سفر رییس جمهور به چین و در اجاس سیکا 

نیز مورد تایید و تاکید شرکت کنندگان قرار گرفت و به ثبت رسید.
بلله نقللل از پایللگاه اطاع رسللانی دولللت  کلله ایللن توییللت را 
بازنشللر کللرده، حمیللد ابوطالبللی پیشللتر، ثبللت ایللن قطعنامه 
در اجللاس سللیکا را مثبللت ارزیابللی کللرده و نوشللته بللود که 
 سللیکا بللا ایللن کار گام بزرگی بللرای مبللارزه عملی با تروریسللم

 برداشته است
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رشد علمی به فضای آرام و امن نیاز دارد

 وزیر اطاعات با بیان این که رشللد علمی به فضللای آرام و امن نیاز دارد، گفت: یکی از رسللالت های این
 وزارت خانه این است که با ایجاد امنیت موجب شود در همه مجامع علمی همه احساس آسایش و راحتی 

کنند.
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انتقاد از کاهش نیافتن 
سود تسهیالت بانکی

 سیستان
 نا امن نیست

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: برخاف کاهش سود سپرده های بانکی 
هنوز سود تسللهیات بانکی کاهش پیدا نکرده و تولیدکنندگان با مشکات 
متعددی مواجه هستند. جعفر قادری با انتقاد از کاهش نیافتن سود تسهیات 
بانکی، گفت: برخاف تکلیف های متعدد دولت در قانون بودجه، دولت هنوز 
برنامه ای برای انتشار اوراق مشارکت ارایه نداده؛ در خصوص سهام عدالت نیز 
هنوز تعیین تکلیف نکرده است. وی گفت: دولت هنوز برای تسویه بدهی های 
خود به بانک ها و تامین سللرمایه آنها کاری انجام نداده و برنامه ای نیز در این 
خصوص ارایه نکرده است. نماینده مردم شیراز در مجلس گفت:  فاینانس ها 
برای طرح های دولتی اختصاص داده شده است؛ در حالی که این طرح ها بازده 
اقتصادی ندارند و عما بار دیگر پول نفت به جای کمک به بخش خصوصی، به 

بخش دولتی اختصاص یافته است. 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این که سیستان 
نا امن نیست، گفت: متاسفانه اسللتان سیستان و بلوچسللتان ایران هم مرز با 
کشورهایی اسللت که توان مدیریت امنیت مرزهای خود را ندارند. محمدرضا 
محسنی ثانی اظهار داشت: متاسفانه استان سیستان و بلوچستان ایران هم مرز 
با کشورهایی است که نمی توانند امنیت مرزهای خود را مدیریت کنند و این 
عامل باعث شده تا عده ای با خیال های خام و واهی، دست به تحرکاتی بزنند. وی 
با بیان این که چندی پیش کمیته ای برای پایان دادن به ناامنی های مرزی این 
منطقه در مجلس تشکیل شده است، ادامه داد: خوشبختانه ما در حوزه مرزی 
خودمان دچار مشکل نیستیم، اما باید مساله تامین امنیت در مرزهای مشترک 
توسط این کشورها و جلوگیری از سوءاستفاده گروهک های تروریستی بررسی 

شود و پیگیری های الزم در خصوص آنها صورت گیرد.

امام جمعه اصفهان گفت: تقویت بخش خصوصی به منظور 
توسللعه پژوهش، تحقیق و علم و دانش در کشللور ضروری 
اسللت و همه باید از رویکرد پژوهش محوری در دسللتگاه ها 
حمایت کنند. آیت اهلل سیدیوسللف طباطبایی نژاد در دیدار 
مدیران و اساتید پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان، با تحسین 
اقدامات پژوهشی و علمی انجام شده در این مرکز علمی گفت: 
متاسفانه دولت در حوزه پژوهش ناتوان است و در آموزش و 
پرورش نیز اهتمام ویژه به پژوهش نمی شللود و امیدواریم با 
ورود بخش خصوصی به حوزه پژوهش و تحقیق، بسللیاری 
از مشکات کشور مرتفع شللود. وی برخی تغییر و تحوالت 
در حوزه های علمی متناسب با تغییر دولت را مورد نکوهش 
قرار داد و گفت: مدیران منصوب شده جدید، باید دنباله روی 
سیاست های کلی نظام باشند و ضمن احترام به روسای قبلی، 
تاش خود را به منظور رفع موانع و مشکات و پیگیری امور 
به کار گیرند. وی با اشاره به این که هم اکنون نظام جمهوری 
اسللامی در وضعیت مطلوبی قرار دارد، خاطرنشللان کرد:  
خوشبختانه در نظام اسللامی در جایگاه خوبی قرار داریم، 
ولی متاسفانه در تربیت نیروی انسانی خاق و توانمند ضعیف 
بوده ایم و امیدوارم در تربیت نیروی انسانی هم موفق تر باشیم 
و قدر نیروهای فعال و توانمند و خاق کشور را که جزو نخبگان 

هستند، بیشتر بدانیم.

مدیر حوزه های علمیه سراسللر کشللور گفت: فضای امروز 
دانشگاه های کشللور نیازمند روحانیت است. آیت اهلل سید 
هاشم حسینی بوشهری، در همایش بزرگ طاب و روحانیون 
شهرستان آران و بیدگل افزود: روحانیون در دوران کنونی 
باید از اینترنت و فضای سایبری برای عمل به رسالت خویش 

بهترین استفاده را ببرند.
وی با اشللاره به این که، عبا و امامه لباس روحانیت و نشانه 
یک رهبر دینی است ، اظهار کرد: روحانیون باید به گونه ای 
عمل کنند که با دیدن آنها، باورهللا و اعتقادات دینی مردم 

تقویت شود.
وی خاطرنشللان کرد: پیللش از پیروزی انقاب اسللامی، 
روحانیت، همه سختی ها را تحمل کرد تا امر به معروف و نهی 

از منکر به پا داشته شود و در مقابل تمام مفسده ها ایستاد.
آیت اهلل حسللینی بوشللهری تاکید کرد: در عصللر کنونی 
باید به دنبال جذب جوانان باشللیم و بخشللی از وقت و کار 
 خود را بللرای جلوگیللری از فسللاد در جامعلله اختصاص

 دهیم.
وی بللا اشللاره بلله ایللن کلله انقللاب اسللامی موجللب 
نهادینه شللدن حجللاب در کشللور شللد، افللزود: رعایت 
 حجللاب در برخللی مناطق کشللور، نیازمند توجه بیشللتر

 است.

یللک نماینللده مجلللس معتقد اسللت، اگللر قللوه قضاییه 
با مفاسللد اقتصادی برخورد قاطعی نداشللته باشللد، سبب 
بی اعتمللادی مللردم به دسللتگاه قضللا و دولت می شللود. 
سللید سللعید حیدری طیب اظهار کرد: قوه قضاییه باید با 
مفسدان اقتصادی که کاهبرداری و رانت خواری می کنند 
با قدرت و قاطعیت برخللورد کند، در غیر ایللن صورت نظر 
مردم نسبت به دولت و دسللتگاه قضا تغییر خواهد کرد. وی 
همچنین خواسللتار ارایه گزارش شللفاف به مللردم از نحوه 
 برخورد با مفاسللد اقتصادی شللد تا مردم بداننللد این گونه 
پرونده ها در دست پیگیری اسللت و با افراد متخلف برخورد 
می شود. نماینده کرمانشاه در مجلس با اشاره به این که برخی 
مفسللدان اقتصادی دانه درشت، پشللتوانه محکمی دارند، 
یادآوری کرد: این امر باعث می شللود پرونده این افراد کمتر 
به دستگاه قضا وارد شللود، ولی این به معنای دور زدن قانون 
نیست. حیدری طیب تاکید کرد: بسیاری از تخلفات اقتصادی 
حتی در افزایش تورم هم نقش دارند. وی ادامه داد: برخی از 
این افراد پولی را که باید در جای مناسب صرف می کردند، به 
بازار تزریق و مشکات اقتصادی فراوانی را برای مردم و کشور 
ایجاد کردند. وی در خصوص افرادی که وام های بانکی کان 
گرفته نیز گفت: شرایط این افراد با سایر مفسدان اقتصادی 

فرق دارد و نباید در خصوص این افراد قضیه را کیفری کرد.

نماینده مردم نطنز در مجلس شورای اسامی گفت: بعضی 
مسایل مانند وجود رانت های اقتصادی در جامعه که منافع 
زیادی برای صاحبانش دارد، سللبب شده آنها راضی نشوند 
که اقتصاد درون زا و خودکفا شللود و در این حوزه مقاومت 

می کنند.
 محمد فیروزی پیرامللون راهکار عملیاتی کللردن اقتصاد 
مقاومتی اظهار کرد: مقام معظم رهبری ارکانی را در زمینه 
عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی در جامعه با توجه به شرایط 
و وضعیت اقتصادی بیان فرمودند که در این مدت آن چیزی 
که باید عملیاتی بشود، نشده اسللت و بیشتر شتاب زدگی 
و در حوزه اجرا شعار زدگی، سبب شللده که نحوه عملیاتی 
شدن این مساله موردغفلت قرار گیرد. وی با بیان این که باید 
همه شعارهای سالی که مقام معظم رهبری بیان می کنند 
به صورت یک راهبللرد تدوین و در جامعه عملیاتی شللود، 
تصریح کرد: زمانی این شللعار تحقق می یابد که تحولی در 
حوزه اقتصادی ایجاد شود، اما عما کارگروه ها و ستادهای 
اجرایی در حوزه صنعت، اشللتغال و حوزه هایی از این طیف 
اتفاق شللاخصی که مردم آن را لمس کنند، رقللم نزده اند. 
عضو کمیسللیون عمران مجلس افزود: با توجلله به این که 
 نظارت بر عهده قوه مقننه و قضاییه است، مجلس در زمینه 
قانون گذاری و نظارت می تواند این اقدامات را عملیاتی کند .

حوزه دانشگاه خانه ملت اما م جمعه  نماینده مردم

تقويت بخش خصوصی 
جهت توسعه پژوهش 

دانشگاه، نیازمند 
روحانیت است

گزارش شفاف از نحوه 
رسیدگی به مفاسد اقتصادی 

رانت های اقتصادی مانع 
تحقق اقتصاد مقاومتی 
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 وزیر امور خارجه کشورمان پس از سه دور گفت و گوی غیر رسمی 
با کاترین اشتون مسؤول سیاست خارجی اروپا گفت: در پایان این 
گفت و گوها توافق کردیم که در فاصله نزدیک و هم زمان با اجاس 
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، مذاکرات کارشناسی 

در وین برگزار شود.
محمد جواد ظریف سه شنبه پس از سه دور مذاکرات غیررسمی با 
رییس گروه 1+5 در مذاکرات هسته ای ایران در جمع خبرنگاران 
با تشریح توافقات صورت گرفته تاکید کرد که این گفت و گوهای 
غیررسمی، به منزله مذاکرات 1+5 نیست، زیرا مذاکرات با این گروه 

نیاز به حضور همه اعضا دارد.
 وی در عین حال گفت: البته گفت وگوهای طوالنی در سلله دور و 
حدود هشت ساعت به طول انجامید و این مذاکرات بیشتر درباره 

روش های پیش رو بود.
 ظریف درباره توافقات نیز گفت: آنچه توافللق کردیم، روش ادامه 
کار بود و قرار شللد در فاصله نزدیکی، هم زمان با اجاس شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، مذاکرات کارشناسی در وین 

برگزار شود. 
 وی افزود: همچنین توافق شد مذاکرات رسمی میان ایران و گروه 
1+5 اواخر ماه جاری و در فاصله زمانی 26 تا 31 خرداد ماه، مجددا 

در وین برگزار شود. 
 وزیر امور خارجه تاکید کرد: البته در این مذاکرات، بحث های ریز 

کارشناسی هم داریم، چرا که در چارچوب عمل می کنیم و دوستان 
خیلی نباید توقع جلسات و یا مصاحبه های رسمی داشته باشند؛ به 

این دلیل که کار روی متن و موضوعات ریز انجام می شود.
 ظریف گفت: در این گفت و گوها توافق شللد تا  عاوه بر یک دور 
مذاکره کارشناسللی که انجام می شللود، در صورت نیاز مذاکرات 
کارشناسی دیگر و همچنین گفت و گوهای سیاسی نیز در سطوح 

و به شکل های مختلف انجام شود. 
 وی با بیان این که نکته قطعی این اسللت که 26 خرداد ماه جاری 
زمان جلسه رسمی بعدی است، گفت: من اعتقاد دارم طرف ایرانی 

با هماهنگی همه دسللتگاه های ذی ربط، آمادگی 
جدی برای پیگیری کار دارد. 

 وزیر امور خارجه ادامه داد: امیدواریم طرف مقابل 
نیز با واقع بینی و به دور از تصللورات موهومی که 
ممکن اسللت برخی گروه های فشار یا برخی افراد 
خارج از مذاکرات در سر داشللته باشند، با جدیت 

وارد مذاکره شوند. 
 مذاکره کننده ارشد ایران با بیان این که رسیدن به 
نتیجه کاما امکان پذیر است و ما با جدیت، دقت 
و بدون عجله مذاکرات را پیگیری می کنیم، گفت: 
مبنای ما حفظ حقوق مردم ایللران و حفظ عزت و 
سربلندی کشللور و رفع موانع ظالمانه ای است که 

برای پیشرفت کشور فراهم شده است. 
 وزیر امور خارجه ابراز امیدواری کللرد که با لطف خداوند متعال و 

حمایت مردم و مسووالن کار به پیش رود. 

 مذاکرات ظريف و اشتون مفید بوده است
سللخنگوی کاتریللن اشللتون 
گفللت و گوهای غیر رسللمی 
میان ظریف و اشللتون را مفید 

توصیف کرد.
مایکل مان سخنگوی کاترین 
اشتون، رییس سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا گفت: اشتون در 
هفته جاری، مذاکرات بسللیار 
مفید و طوالنی با محمد جواد 
ظریف وزیر امور خارجه ایران 
دربللاره راه هللای پیشللرفت 
مذاکرات هسته ای در ترکیه، 

برگزار کرده است.
به گزارش خبرگللزاری رویترز 
از بروکسللل، مان با اعام این 
مطلللب افللزود: دور بعللدی 

مذاکرات رسمی 6 کشور با ایران از 16 تا 2۰ ژوئن )26-3۰ خرداد( 
در شهر وین برگزار خواهد شد.

به گفته وی، اشللتون و ظریف توصیه کرده اند که یک نشست در 
سطح کارشناسان باید پیش از این اجاس، برگزار شود.

هدف از گفللت و گوها میان 6 کشللور غربی و ایللران، حل و فصل 
اختافات بر سر برنامه هسته ای تهران است.

برگزاری مذاکرات ايران و 1+5 هفته آخر خرداد

1+5 بدون تصورات موهوم وارد مذاکره شود
 معاون سیاسی استاندار اصفهان

 اعالم کرد

مهم ترين رويکردهای توسعه 
استان 

معللاون سیاسللی امنیتللی و اجتماعللی اسللتانداری 
 اصفهللان، مهللم تریللن رویکردهللای توسللعه ای در
  بخش های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نصف جهان را

 بیان کرد.
 وی افزود: اسللتان اصفهللان به عنوان قطللب فرهنگی، 
صنعتللی و کشللاورزی در سللطح ملللی و جهانللی در 
 کانون توجلله قللرار دارد و این ویژگی، ضللرورت تعیین 
چشللم اندازهللای آینده ایللن منطقلله را مللورد تاکید 
 قرار مللی دهللد. وی بازبینی گذشللته، بررسللی حال و 
برنامه ریزی با رویکرد به آینده را از شاخصه های دولت 
تدبیر و امید ذکللر کرد و افللزود: مدیریللت منابع آبی، 
ایجاد اشتغال، رونق فضای کسللب و کار، افزایش تولید 
و سللامت محیط زیسللت، از مهم تریللن رویکردهای 
 توسللعه ای و مدیریللت جهللادی اسللتان در بخللش

 اقتصادی است.
یاحللی همچنیللن بللا تبییللن رویکردهللای فرهنگی 
 و اجتماعللی اسللتان اصفهللان تصریللح کللرد: ترویللج

 ارزش هللا و اخللاق در روابللط اجتماعی، سیاسللی و 
اقتصادی، ایجاد نشللاط و شللادابی اجتماعللی، تقویت 
جایگاه شللهروندی، افزایللش رضایت منللدی عمومی، 
باالبردن روحیه کارجمعی و آستانه تحمل در بعد فردی و 
اجتماعی، تقویت بنیاد خانواده و ارتقای زیرساخت های 
گردشگری و تفریحی، به عنوان مهم ترین رویکردهای 
 بخللش فرهنگللی و اجتماعللی مد نظللر قللرار گرفته و
  برنامه ریزی برای هریک از این سرفصل ها در دستور کار

قرار دارد.
اسللتان اصفهان با بیش از هشللت هزار واحد صنعتی و 

تولیدی قطب صنعت کشور است. 
همچنین این اسللتان با چندین دانشگاه بزرگ دولتی و 
آزاد و حدود 3۰۰ هزار دانشجو، یکی از قطب های علمی 

کشور نیز محسوب می شود. 

مبنای ما حفظ حقوق 
مردم ايران و حفظ 
عزت و سربلندی 

کشور و رفع موانع 
ظالمانه ای است که 

برای پیشرفت کشور 
فراهم شده است



یادداشت

رییس پلیس راهنمای��ی و رانندگی 
اس��تان اصفهان گفت: طبق آخرین 
ابالغیه نیروی انتظام��ی، تصادفات 
خسارتی تا س��قف 5 میلیون تومان 

نیاز به کروکی ندارند.
حس��ین غالمی اظهار داشت: اغلب 
هنگام وقوع تصادفات خسارتی، سد 
معبر، راه بندان و ترافیک در س��طح 

معابر شهری به وجود می آید.
وی ادام��ه داد: رانن��دگان وس��ایط 
نقلی��ه هن��گام وق��وع تصادف��ات 
خس��ارتی ب��ه خص��وص جزی��ی، 
حاضر ب��ه کنار کش��یدن وس��ایط 
 نقلی��ه خ��ود و ب��از ک��ردن معاب��ر 
نیس��تند.رییس پلی��س راهنمایی و 
رانندگی استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: طب��ق آخرین ابالغی��ه صادره، 
خس��ارت های مالی که در تصادفات 
خسارتی به وسایط نقلیه تا مبلغ 50 
میلی��ون ریال وارد می ش��ود، نیازی 
به تنظیم کروکی ن��دارد و با مراجعه 

طرفین تصادف به شرکت های بیمه 
طرف قرارداد، خس��ارت زیان دیده 

پرداخت خواهد شد.
غالم��ی بیان ک��رد: طبق م��اده 41 
قانون جدید رس��یدگی ب��ه تخلفات 
رانندگی، در تصادفاتی که فقط منجر 
به خسارت مالی می شود، رانندگان 
مکلف اند در صورت قابل انتقال بودن 
وسایط نقلیه با امکانات موجود، محل 
اس��تقرار چرخ ه��ا را عالمت گذاری 
کرده و بالفاصله وس��یله نقلیه خود 
را به منظور رفع س��د معب��ر به کنار 
منتق��ل، س��پس در ص��ورت الزم، 
 درخواس��ت حض��ور کارش��ناس 
کنن��د.وی در پایان عن��وان کرد: در 
صورت امتناع رانندگان از رفع س��د 
معبر، ماموران راهنمایی و رانندگی 
می توانن��د طب��ق ج��دول تخلفات 
رانندگ��ی، ه��ر ک��دام از رانندگان 
 را 300 ه��زار ری��ال اعم��ال قانون 

کنند.

مدیرعامل ش��رکت نفت س��پاهان 
گفت: بامداد دیروز انبار مخازن روغن 
ش��رکت نفت س��پاهان دچار حریق 
ش��د که با حضور به موقع نیروهای 
آتش نش��انی در زمان��ی نزدیک به ۶ 

ساعت آتش سوزی اطفا شد.
 اطفای حریق در انبار مخازن روغن 
ش��رکت نفت س��پاهان اصفهان در 
حالی انجام ش��د که این انبار به طور 
کامل در شعله های آتش از بین رفت.

مدیر عامل ش��رکت نفت س��پاهان 
اصفهان، با اظهار ای��ن که هم اکنون 
برآوردی از خس��ارت مالی وارده بر 
این ش��رکت انج��ام نگرفته اس��ت، 
اف��زود: عل��ت حریق ه��م اکنون در 
دست بررسی است و پس از جلسات 
کارشناس��ی تا س��ه روز دیگر اعالم 

می شود.
موثقی نیا گفت: این ش��رکت تحت 
پوش��ش بیمه اس��ت و کارشناسان 

 بیمه در محل حادثه حضور داشتند؛
 انب��ار مخ��ازن روغن در یک س��ال 
 اخیر به یک پیمانکار س��پرده ش��ده

 است.
شرکت نفت س��پاهان )سهامی عام( 
تولید کننده روغن پای��ه خاورمیانه 
 از س��ال 1371 فعالی��ت خ��ود را 

آغاز کرد.
بت��دا تح��ت  ای��ن ش��رکت در ا
نف��ت  مل��ی  ش��رکت  پوش��ش 
ای��ران و ب��ه عن��وان بخش��ی از 
 پاالیش��گاه اصفه��ان عمده تری��ن

 تولید کننده روغن های موتوری در 
داخل کش��ور بوده، از سال 1381 و 
در راستای سیاست خصوصی سازی 
صن��دوق  ب��ه  دولت��ی  صنای��ع 
 بازنشس��تگی و پس ان��داز کارکنان

 صنعت نف��ت واگ��ذار ش��د و از آن 
 پ��س ب��ه ش��رکت نف��ت س��پاهان 

تغییر نام یافت.
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۲۰۰ تن از زباله های شهر شیرآبه است
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداري اصفهان اعالم کرد: روزانه حدود هزار تن زباله در شهر 
اصفهان تولید می شود که ۲00 تن از آن به صورت شیرآبه است.تیمور باجول گفت: تولید شیرآبه به 

رفتارهای مصرفی مردم بستگی دارد و در فصول مختلف نیز متفاوت است. 
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مدیربانک س��لول های بنیادی خون بند ناف رویان اصفهان 
گفت: حدود 50 هزار نفر از سراس��ر کش��ور از سال 1385 
تاکنون در بانک س��لول های بنیادی خون بن��د ناف رویان 

اصفهان عضوشده اند.
مجی��د کوهی ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه از س��لول های بنیادی 
ذخیره س��ازی ش��ده برای درمان بیماری ه��ای احتمالی 
نوزادان و یا اهدا به دیگر بیماران اس��تفاده می ش��ود، اظهار 
کرد: خون بند ناف نوزادان در بانکی خصوصی ذخیره سازی 
می ش��ود و به همین دلیل ب��دون رضایت خان��واده نوزاد، 
 از ای��ن ذخیره ب��رای درمان بیم��اری افراد دیگر اس��تفاده 

نمی شود.
وی با اش��اره به این که س��لول های بنیادی خ��ون بند ناف 
در حال حاضر در ایران، امکان درم��ان بیماری های خونی 
همچون س��رطان خون را فراه��م می کند، اف��زود: ذخیره 
س��لول های بنیادی خون بند ناف ن��وزادان در صورت نیاز 
برای درم��ان بیماری خانواده و یا بس��تگان نوزاد اس��تفاده 
می ش��ود، اما تاکنون هیچ مراجعه ای برای اس��تفاده از این 
 ذخیره ها به منظ��ور درمان بیماری های خون��ی خانواده ها

 نداشته ایم.
مدیربان��ک س��لول های بنی��ادی خ��ون بند ن��اف رویان 
اصفهان خاطر نش��ان کرد: س��لول های بنی��ادی خون بند 
ناف همانند س��لول های بنیادی خون س��از مغز اس��تخوان 

و سازنده س��لول های قرمز و س��فید و پالکت ها، می توانند 
دیگر س��لول های مورد نیاز ب��دن را بس��ازند و در ترمیم و 
 نگه��داری س��لول ها هن��گام جراح��ت و پیون��د موث��ر 

باشند.
کوهی ب��ا بیان ای��ن که پ��دران و م��ادران عالق��ه مند به 
ذخیره خ��ون بند ناف ن��وزادان خود می توانن��د پیش از به 
دنیا آمدن فرزندش��ان ب��ه بانک س��لول های بنیادی خون 
بند ن��اف روی��ان اصفه��ان مراجعه کنن��د، تصری��ح کرد: 
با مراجعه یک��ی از کارشناس��ان بانک س��لول های بنیادی 
به اتاق عمل بالفاصله پ��س از زایمان م��ادر، خون بندناف 
 ن��وزاد دریافت و ب��رای ذخیره س��ازی ب��ه بان��ک منتقل

 می شود.
وی اظهار کرد: پس از انجام مراحل ذخیره س��ازی خون بند 
ناف نوزاد تازه متولد شده در این بانک، در صورتی که نمونه 
قابل نگهداری باشد، در دمای کمتر از 170 درجه ذخیره و 

پرونده آن تشکیل می شود.
مدیربانک س��لول های بنیادی خون بند ناف رویان اصفهان 
بیان ک��رد: م��ادران بارداری ک��ه تمایل دارند س��لول های 
بنیادی نوزادان خ��ود را در بانک س��لول های بنیادی خون 
بند ناف رویان اصفهان ذخیره س��ازی کنن��د، می توانند به 
 این مرکز واق��ع درخیابان مش��تاق دوم اصفه��ان مراجعه

 کنند.

برگزاری س�مپوزیوم س�لول های بنی�ادی در 
اصفهان

مدیر بانک سلول های 
بنیادی خ��ون بند ناف 
پژوهشگاه رویان گفت: 
سمپوزیوم سلول های 
بنی��ادی، ظرفیت ها و 
کاربرد ها امروزهش��تم 
خرداد ماه  در اصفهان 

برگزار می شود.
مجید کوهی اصفهانی 
با اش��اره ب��ه برگزاری 
سمپوزیوم سلول های 
بنیادی،پتانس��یل ها و 
کاربرد ه��ا در اصفهان 
اظهار ک��رد: در زمینه 
س��لول های بنی��ادی 
موضوع��ات مختلف��ی 

وجود دارد.
مدیر بانک سلول های بنیادی خون بند ناف پژوهشگاه رویان 
و دبیر اجرایی سمپوزیوم س��لول های بنیادی، پتانسیل ها 
و کاربرد ها تصریح کرد: متخصصان زن��ان و زایمان، اطفال، 
ارتوپد، هماتولوژی، متخصصان پوس��ت، پزشکان عمومی، 
دکترای علوم آزمایش��گاهی، دکترای دارو سازی، پزشکان 
عمومی، پرستاران، ماما ها و اساتید و دانشجویان رشته های 
پزشکی و پیرا پزشکی، از مخاطبان این سمپوزیوم هستند.

وی ب��ا تاکید ب��ر این ک��ه پزش��کان و گروه های پزش��کی 
شرکت کننده در این س��مپوزیوم با ش��رکت در این برنامه 
پنج امتیاز باز آموزی را کس��ب می کنند، ادامه داد: 1۲ نفر 
از اس��اتید برجس��ته اصفهان و تهران در این سمپوزیوم، به 
عنوان س��خنران حضور دارند.کوهی اصفهانی با اش��اره به 
هدف از برگزاری س��مپوزیوم س��لول های بنی��ادی، تاکید 
کرد: آموزش به گروه های مختلف پزش��کی و ارایه آخرین 
مقاالت کاربرد های سلول های بنیادی در زمینه های مختلف 
 درمانی، از مهم ترین اهداف برگزاری این سمپوزیوم محسوب

 می شود.
وی افزود: حداقل 300 نفر در این س��مپوزیوم حضور پیدا 

می کنند.

مدیربانک سلول های بنیادی  پژوهشگاه  رویان خبر داد  تصادفات خسارتی تا سقف 50 میلیون ریال نیاز به
 کروکی ندارند

اطفای آتش سوزی در شرکت نفت سپاهان اصفهان

عضویت ۵۰ هزار نفر در بانک خون بند ناف  رویان اصفهان

 ذخیره سلول های 
بنیادی خون بند 

ناف نوزادان در 
صورت نیاز برای 

درمان بیماری 
خانواده و یا بستگان 

نوزاد استفاده 
می شود

یادداشت

آغاز ثبت نام آزمون کاردانی به 
کارشناسی از ۱۱خرداد

ثبت نام آزمون دوره کاردانی به کارشناس��ی ناپیوس��ته سال ۹3 از 
روز یکشنبه 11خرداد ماه آغاز می ش��ود. با اعالم سازمان سنجش 
آموزش کشور، ثبت نام براي شرکت در آزمون کارداني به کارشناسي 
ناپیوس��ته س��ال 13۹3 به صورت اینترنتي از روز یکش��نبه مورخ 
۹3/03/11 آغاز می شود. کلیه داوطلبان متقاضي ثبت نام که داراي 
ش��رایط عمومي واختصاصي اعالم ش��ده برای این آزمون هستند، 

مي توانند در آزمون مذکور ثبت نام و شرکت نمایند. 
گفتنی اس��ت ثبت نام ب��راي آزم��ون دوره کارداني به کارشناس��ي 
ناپیوسته سال ۹3 در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس: 
www.sanjesh.org از روز یکشنبه ۹3/03/11 آغاز می شود و تا 

ساعت ۲4 روز دو شنبه ۹3/03/1۹ ادامه خواهد داشت.

 سیزدهمین جشنواره گل و گالب 
در شهر برزک 

در اواس��ط فصل بهار و هم زمان با گرم شدن تدریجي هوا، گل هاي 
سرخ محمدي، گل هاي محبوب و دوست داشتني مردم و کشاورزان 
در بخش برزك شروع به باز ش��دن مي  کند. اهالي این منطقه همه 

ساله به شکرانه این نعمت الهي جشن هایي را برگزار مي کنند.
مهندس مرتضي والي زاده شهردار برزك در گفت و گوي اختصاصي 
با خبرنگاران ، ضمن اعالم این خبر یادآور شد: بخش برزك با تولید 
بیش از 70درصد گل و گالب در شهرستان کاشان، بزرگ ترین تولید 
کننده گل و گالب کشور اس��ت و از مجموع 1۶50 هکتار سطح زیر 
کشت گل محمدي در شهرستان کاش��ان، 1150 هکتار را به خود 

اختصاص داده است.
وي در ادامه افزود: وجود بزرگ ترین باغ مکانیزه گل محمدی کشور 
در برزك تحت عنوان »باغ 400 هکت��اری کوثر برزك« همواره این 

منطقه را در تولید گل و گالب، یکه تاز نگه خواهد داشت.
الزم به ذکر است سیزدهمین جشنواره گل و گالب برزك از ساعت 
18 تا ۲۲ روزهاي ششم تا نهم خرداد ماه در تپه تفریحي _ تاریخي 

قلعه شهر برزك برگزار مي شود.

  اجراي مرحله دوم انتقال آب
 زاینده رود به صفه

شهردار منطقه 5 اصفهان از اجراي مرحله دوم انتقال آب زاینده رود 
به پارك کوهس��تاني صفه خبر داد.حمید عصارزادگان با اعالم این 
مطلب اظهار داشت: پروژه انتقال آب زاینده رود به صفه در سه مرحله 
در حال انجام است که مرحله اول آن از پارك ملت تا شهداي غزه به 
متراژ دو هزار و 100 مترمربع با هزینه اي بال��غ بر ۲ میلیارد تومان 
انجام ش��د. وي افزود: مرحله دوم این طرح از ش��هداي غزه تا منبع 
الزهرا)س( به متراژ یک هزار و 700 مترمربع نیز با هزینه اي بالغ بر 

یک میلیارد و 500 میلیون تومان انجام خواهد شد. 

 راه اندازي دو ایستگاه دوچرخه 
در منطقه ۱5

ش��هردار منطقه 15 اصفهان از راه ان��دازي دو ایس��تگاه دوچرخه 
در این منطقه خب��ر داد. اصغر کش��اورز با اعالم ای��ن مطلب اظهار 
داش��ت: دو ایس��تگاه دوچرخه در خیابان جي غربي، میدان اصلي 
 امام خمیني)ره( و  در خیابان مس��جد علي جنوب��ي در پارك کوثر

 راه اندازی ش��ده است.  وي افزود: هر ایس��تگاه ۲0 دوچرخه دارد و 
این دو ایس��تگاه با اعتباري بالغ بر 100 میلیون توم��ان راه اندازي 

شده است.

احداث پارکینگ مجاور پایانه کاوه تا 
پایان سال جاری

ش��هردار منطقه 8 اصفهان اظهار داش��ت: در صدد هستیم تا پایان 
سال جاری عملیات اجرایی پارکینگ مجاور پایانه کاوه را آغاز کنیم.

فرهاد جلیل فر با بیان این مطلب گف��ت: احداث پارکینگ طبقاتی 
به صورت مشارکتی در مجاورت پایانه کاوه پیش بینی شده است. 

وی با اش��اره به این که اح��داث پارکینگ تاثیر بس��زایی در کاهش 
ترافیک این محور دارد، افزود: در صدد هس��تیم تا پایان سال جاری 
عملیات اجرایی پارکینگ مجاور پایانه کاوه را شروع کنیم.  شهردار 
منطقه 8 اصفهان تصریح کرد:ترمیم ورودی و خروجی پایانه کاوه در 
دس��تور کار نیز قرار دارد. جلیل فر خاطرنشان کرد: پلیس راهور در 
مقابل پایانه کاوه نیز به دلیل توقف خودروها،حضور مداوم دارد و در 

صورت تخلف با متخلفان برخورد می شود.

»سردار رضاییان« رییس پلیس 
جدید اطالعات امنیت کشور

سردار رادان با حفظ جایگاه رییس مرکز مطالعات راهبردی نیروی 
انتظامی و سردار رضاییان به عنوان رییس پلیس اطالعات و امنیت 
منصوب شد. مراسم تودیع  و معارفه جانشین فرمانده نیروی انتظامی 
در ستاد نیروی انتظامی برگزار ش��د. بر اساس حکم فرمانده نیروی 
انتظامی، س��ردار حس��ین اش��تری رییس پلیس اطالعات امنیت 
جانشین سردار رادان در سمت جانش��ینی فرمانده نیروی انتظامی 
شد. این در حالی است که س��ردار غالمرضا رضاییان جانشین سابق 
پلیس اطالعات و امنیت به عنوان رییس پلی��س جدید اطالعات و 
امنیت منصوب شد. همچنین سرهنگ پرویز آهی به عنوان فرمانده 

پشتیبانی قرارگاه ستاد ناجا منصوب شد.

 جزییات شهریه 
مراکز پیش دبستانی

رییس سازمان مدارس غیردولتی و توس��عه مشارکت های مردمی 
آموزش و پرورش با اعالم جزییات ش��هریه پیش دبستانی ها گفت: 
شهریه پیش دبستانی ها به صورت درصدی از شهریه مدارس ابتدایی 
غیردولتی تعیین شده، اما پول پرداختی از سوی والدین نباید بیشتر 

از 80 درصد سقف شهریه دبستان های غیردولتی باشد.
مرضیه گرد گفت: ش��ورای نظارت بر عملکرد م��دارس غیردولتی 
 در هر اس��تانی متناس��ب با بخ��ش آم��وزش ابتدایی باید ش��هریه 
پیش دبس��تانی ها را اعالم کند. با توجه به این که تعداد کالس ها و 
ساعت مراکز پیش دبستانی کمتر از مدارس ابتدایی غیردولتی است، 

نباید شهریه این مراکز بیشتر از مدارس ابتدایی اعالم شود.

اخبار کوتاه
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برای نخستین بار در کشور در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دستگاه ساخت پلت های دارویی تولید شد
رییس خانه ژئوفیزیک شهرضا در 7 تیر ماه:

مشاهده هالل ماه مبارک رمضان با چشم مسلح 

دانشیار گروه فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی و علوم دارویی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: برای نخستین بار در کشور 

دستگاه اکسترودر- اسفرونایزر برای ساخت پلت های دارویی در 
دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طراحی و ساخته 
ش��د. رحیم بحری نجفی با بیان این که پلت ها از اشکال دارویی 
جدیدی هس��تند که با فناوری های نوین به صورت کره های ریز 
تهیه می شوند، اظهار کرد: این پلت ها  برای ساخت قرص و کپسول، 
کاربرد دارند. دستگاه اکسترودر- اسفرونایزر نخستین بار در کشور 
با همکاری شرکت دارویی ریحان نقش جهان و شرکت مهندسی 
نقش ماشین نقش جهان، طراحی و ساخته شده است. مجری این 
طرح تصریح کرد: با قرار دادن خمیر دارویی در قسمت اکسترودر، 
رشته های حاصل به اسفرونایزر که با سرعت معین می چرخد و به 
طور هم زمان هوای فشرده در بین آن جریان پیدا می کند، منتقل و 

در انتها به صورت دانه های کروی شکل در می آید.
رییس خانه ژئوفیزیک شهرضا گفت: براساس مطالعات انجام 
گرفته، هالل ماه مبارك رمضان در7 تیرماه با چشم غیرمسلح 

قابل مشاهده است و بنابر این 8 تیرماه مصادف با نخستین روز 
ماه مبارك رمضان است. حسین جانقربانی اظهار داشت: هالل 
ماه مبارك شعبان در روز7 خرداد ماه ساعت ۲3:11 شب متولد 
می شود و به دلیل این که غروب آفتاب در ایران قبل از ساعت 
تولد ماه اس��ت، نهم خرداد ماه برابر با نخستین روز ماه شعبان 
است. بر همین اساس هالل ماه مبارك رمضان در روز جمعه ۶ 
تیرماه ساعت 1۲:40 دقیقه ظهر متولد می شود و در شامگاه 
شنبه 7 تیر در برخی مناطق جنوبی کشور با چشم غیرمسلح 
قابل مشاهده است. وی با اشاره به این که مشاهده هالل ماه در 
روز هفتم تیر در بیشتر نقاط کشور با استفاده از ابزارهای اپتیکی 
متوسط وضعیف امکان پذیر است، افزود: بر همین اساس 8 تیر 

برابر با نخستین روز ماه مبارك رمضان است.

رییس کمیس��یون عمران، معماری و شهر س��ازی ش��ورای 
اسالمی شهر اصفهان گفت: اختصاص پروانه ساخت با حداقل 
قیمت به مالکان خانه های موجود در بافت فرسوده، از جمله 
سیاست های تشویقی شهرداری و شورای شهر برای باز سازی 

و احیای بافت فرسوده شهر است.
عبدالرسول جان نثاری با اش��اره به ضرورت نو سازی و احیای 
بافت فرسوده ش��هر اظهار کرد: بافت فرس��وده از بافت هایی 
اس��ت که ابعاد مختلفی باید برای احی��ای آن در نظر گرفته 
ش��ود. وی با بیان این که مباحث عمران ش��هری، پروژه ای، 
اجتماعی و مباحث فرهنگی باید برای نو سازی و احیای بافت 
فرسوده مورد توجه قرار بگیرد، اضافه کرد: فرهنگ سازی در 
راستای نو سازی و احیای بافت فرس��وده، باید در میان مردم 
انجام شود. رییس کمیس��یون عمران، معماری و شهر سازی 
شورای اسالمی شهر اصفهان با تاکید بر این که مردم باید به 
این جمع بندی برس��ند که خود نس��بت به نو سازی و احیای 
خانه های خود در بافت فرس��وده اقدام کنن��د، افزود: زمین 
یا خانه های موجود در بافت فرس��وده، در اختیار ش��هرداری 

نیست که خود نس��بت به احیای بافت فرس��وده موجود در 
سطح شهر اقدام کند.

وی با اشاره به این که مردم در بافت فرسوده در خانه های خود 
سکونت دارند و این فرهنگ س��ازی باید ایجاد شود تا مالکان 
این خانه ها به سوی نو س��ازی و احیای خانه های خود در این 
بافت فرسوده تشویق شوند، ادامه داد: سیستم بانکی باید در 
راستای احیای این بافت در سطح شهر فعال شود و وام های با 
بهره بانکی کم را به مالکان خانه های موجود در بافت فرسوده 

اختصاص بدهد.
جان نثاری با بیان این که همچنین سیستم بانکی باید وامی 
را به عنوان وام اجاره تعریف کند و در اختیار مالکان خانه های 
فرس��وده قرار بدهد، تاکید کرد: این مالکان باید وام اجاره را 
دریافت کنند تا با اجاره کردن خانه ای دیگر نسبت به احیای 
خانه خود در بافت فرس��وده اقدام کنند. وی ب��ا تاکید بر این 
که تاکنون وام اجاره در سیس��تم بانکی کشور وجود نداشته 
است، افزود: وام های اختصاص داده شده از سوی بانک برای 
احیای منازل در بافت فرسوده، باید براساس پیشرفت فیزیکی 
پروژه باشد. رییس کمیسیون عمران، معماری و شهر سازی 
شورای اس��المی ش��هر اصفهان، به سیاس��ت های تشویقی 
شهرداری و شورای ش��هر در راس��تای احیای بافت فرسوده 
موجود در سطح ش��هر اش��اره کرد و گفت: اختصاص پروانه 
ساخت با حداقل قیمت به مالکان خانه های موجود در بافت 
فرسوده از جمله سیاست های تش��ویقی شهرداری و شورای 
شهر برای باز س��ازی و احیای بافت فرسوده شهر است. وی با 
اشاره به این که همچنین قیمت تراکم به متقاضیان نو سازی 
منازل موجود در بافت فرس��وده با 50 درصد تخفیف صورت 
می گیرد، اظهار کرد: شورا و شهرداری اصفهان، سیاست های 
 تشویقی را در راستای احیای بافت فرس��وده اصفهان اعمال 

می کنند.

رییس اداره مس��افر حمل و نقل و پایانه های اصفهان گفت: 
حدود 800 دس��تگاه ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای در 
سراسر اصفهان، نقل و انتقال 3۲ هزار نفر از زائران مرقد مطهر 

امام خمینی)ره( را بر عهده دارند.
باقر کیانی در جلس��ه کمیته حمل و نقل س��تاد ارتحال امام 
خمینی اظهار کرد: حمل و نقل استان اصفهان با بهره گیری از 
حداکثر توان و ظرفیت بخش حمل و نقل مسافر با مشارکت 
100 درصدی در مراسم بیس��ت و پنجمین سالگرد ارتحال 
بنیانگذار جمهوری اس��المی ایران حضور فع��ال دارد تا بار 
 دیگر ارادت خود را نسبت به حضرت امام خمینی )ره( اعالم

 کند.
وی با بیان این که مش��ارکت بخش حمل و نقل جاده ای در 
مراسم بیست و چهارمین سالگرد ارتحال امام در سال گذشته 
بی نظیر بود، خواستار تعامل هرچه بیشتر مدیران شرکت های 
حمل و نقل و سازمان ها برای س��رویس دهی به زائران مرقد 

مطهر شد.
رییس اداره مسافر حمل و نقل و پایانه های اصفهان بیان کرد: 

امس��ال اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان با همکاری 
کانون انجمن های صنفی و مدیران شرکت های حمل و نقل، 
با اعزام800 دس��تگاه ناوگان حمل و نق��ل عمومی جاده ای 
در سراس��ر اس��تان، نقل و انتقال 3۲ هزار نفر از زائران را بر 

عهده دارد.
وی به وجود امکانات و تاسیسات رفاهی مناسب برای پذیرایی 
و خدمات دهی به زائران در جاده ها اشاره کرد و گفت : به طور 
قطع باید از وضعیت امکانات مجتمع های خدماتی رفاهی و 
مراکز اقامتی بی��ن راهی بازدید و از آمادگی تاسیس��ات بین 
راهی برای اس��تقبال از زائ��ران مرقد مطه��ر اطمینان الزم 

حاصل شود.
کیانی از مدیران ش��رکت های حمل و نقل خواس��تار رعایت 
هرچه بیش��تر قوانین و مقررات و ایمن ب��ودن اتوبوس های 
اعزامی ش��د و گفت: عالوه برکنت��رل و نظ��ارت اتوبوس ها 
 توس��ط مدی��ران فنی، یک��ی از کارشناس��ان ش��رکت های 
صادر کننده کارت معاین��ه فنی ملزم اس��ت از اتوبوس های 

اعزامی بازدید کند.
وی با قدردانی از زحمات شبانه روزی تشکل های صنفی حمل 
و نقل مسافر، رانندگان و شرکت های حمل و نقل گفت: امسال 
نیز باید پرسنل ش��رکت های حمل و نقل مسافر و رانندگان، 
همه تالش خود را برای حفظ اخالق، تکریم مسافران و ارایه 
خدمات مطلوب به آنها به  کار گیرند تا با بهره گیری از ناوگان 
ویژه در این مسیر و رانندگان مجرب و دارای شرایط قانونی، 

سبب رضایت مندی هموطنان و سفری ایمن شوند.
ریی��س اداره مس��افر حم��ل و نق��ل و پایانه ه��ای اصفهان 
خاطرنشان کرد: جمعیت هالل احمر و دانشگاه علوم پزشکی 
درباره افزایش پایگاه های سالمت و اکیپ های کنترل نظارت 
 و ارایه کنند گان خدمات نیز همکاری ه��ای الزم را مبذول 

کنند.

رییس کمیسیون عمران شورای شهر اصفهان مطرح کرد

فرهنگ سازی در راستای نوسازی بافت فرسوده
رییس اداره مسافر حمل و نقل و پایانه های اصفهان:

اعزام 3۲ هزار نفر به مراسم ارتحال امام خمینی)ره(



اخبار کوتاهيادداشت

 بزرگ ترين گردهمايی سیمان
 در استان

مرکز نمایش��گاه ه��ای بی��ن المللی اصفه��ان، 8 هزار مت��ر فضای 
نمایشگاهی مشتمل بر 3 سالن نمایشگاهی خود را از 27 تا 30 خرداد 
ماه به اولین نمایش��گاه بین المللی صنعت س��یمان با رویکرد بازار، 

صادرات، تجهیزات و محیط زیست اختصاص داده است. 
به گزارش واحد رسانه ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی استان 
اصفهان، با وجود ظرفیت های وس��یع صنعت س��یمان و وجود 70 
کارخانه فعال در کش��ور، نیاز به وجود نمایشگاهی مستقل و بزرگ 
در این زمینه به شدت احساس می شود. اس��تان اصفهان نیز با دارا 
بودن واحدهای عظیم تولیدی که توانمندی خود را در این بخش به 
اثبات رسانده و به برندهای مطرح کشور و خاورمیانه تبدیل شده اند، 
نیازمند نمایشگاهی جامع در این خصوص است. با توجه به این که 
ایران سومین تولیدکننده سیمان جهان است، متاسفانه نمایشگاهی 
در خور ش��أن این صنعت در کشور برگزار نمی ش��ود؛  نمایشگاهی 
که بتواند جزو اولین ها در جهان باش��د و رخداد بین المللی مهمی 

محسوب شود. 
 تنها نمایش��گاه موث��ر و جامعی که تاکن��ون در این زمین��ه برگزار

 می شده، از سوی انجمن سیمان وقت ترتیب داده می شد که آخرین 
 دوره خود را در س��ال 1390 برگزار کرد. این نمایش��گاه که تالش

 می شد تمام نیازهای صنعت سیمان در آن پوشش داده شود، مکانی 
برای حضور تمام مدیران سیمان ایران بود، اما پس از آن نمایشگاهی 

درخور، جامع و هدف گذاری شده، برگزار نشده بود. 

تولید 5 هزار تن ماهی در استان
مدیر امور آبزیان س��ازمان جهاد کش��اورزی اصفهان گفت: در سال 
گذشته افزون بر 5 هزار تن ماهی در استان اصفهان تولید شده است.

محمدرضا عباس��ی با بیان این که در س��ال 92 افزون بر 5 هزار تن 
ماهی در استان اصفهان تولید شده است، اظهار کرد: این تعداد ماهی 
شامل 3 هزار تن ماهی سردابی، یک هزار تن ماهی گرمابی و مابقی 
مربوط به ماهیان تولید ش��ده در منابع آبی استان هستند که شامل 

گرمابی و سردابی می شود. 
وی افزود: منابع آبی موجود نیز شامل 600 استخر دومنظوره پرورش 
ماهی و کشاورزی، 170 مزرعه پرورش ماهیان سردابی و 12 منبع 

آبی پراکنده در استان هستند.
مدیر امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با اشاره به این که 
این منابع در تمام شهرستان های استان پراکنده هستند، تصریح کرد: 
شهرستان های س��میرم، چادگان، فریدونش��هر، کاشان و گلپایگان 

بیشترین آمار تولید آبزیان استان را به خود اختصاص می دهد.

 50 درصد بوقلمون کشور در اصفهان 
تولید می شود

رییس سازمان جهاد کش��اورزی اس��تان اصفهان گفت: 50 درصد 
بوقلمون کشور در استان اصفهان تولید و به بازار عرضه می شود.

قدرت اهلل قاس��می با بیان این که دامپزش��کی حلقه تعیین سالمت 
مواد غذایی است، اظهار کرد: کار در حوزه دامپزشکی بسیار سخت 
است؛ چرا که اگر مواد غذایی فاسد ناشی از بیماری دام وارد چرخه 
بازار ش��ود و مردم اس��تفاده کنند، دچار بیماری مشترک بین دام و 
انسان می ش��وند. وی افزود: اس��تان اصفهان با وجود تنگناها و نیز 
خشکس��الی های اخیر که بر حوزه کشاورزی و دام س��ایه انداخته، 
توانسته تولیدات دامی زیادی را در استان اصفهان ایجاد کند.رییس 
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به این که تولید 50 
درصد بوقلمون کشور در استان اصفهان صورت می گیرد، تصریح کرد: 
استان اصفهان در شرایطی بحرانی، توانسته رتبه نخست تولید شیر 

را در کشور کسب کند.

جلسه آهن فروشان با مسؤوالن 
سازمان مالیاتی، شنبه آينده

رییس اتحادیه کشوری فروشندگان آهن و فوالد از برگزاری جلسه 
ویژه آهن فروشان با مسؤوالن س��ازمان امور مالیاتی در شنبه آینده 
خبر داد. محمد آزاد از جلس��ه ویژه آهن فروش��ان با مسؤوالن امور 
مالیاتی برای حل مش��کل مالیات بر ارزش افزوده اعضای این صنف 
در اس��تانداری تهران خبر داد و اظهار داش��ت: هنوز مشکل صنف 
آهن فروشان با س��ازمان امور مالیاتی حل نشده اس��ت. وی افزود: 
فروش��ندگان آهن و فوالد چندین بار اعتراضات خود را به سازمان 
امور مالیاتی و شخص آقای عس��گری در خصوص تعیین مالیات بر 
ارزش افزوده مطرح کرده اند، اما این سازمان هنوز تصمیمی را برای 

حل این موضوع نگرفته است.

سهمیه بندی CNG منتفی شد
یک مقام مس��ؤول در ش��رکت ملی پاالیش و پخش ف��رآورده های 
نفتی با تش��ریح آخری��ن وضعیت ص��دور کارت هوش��مند انرژی، 
 اع��الم ک��رد: عرض��ه کارت��ی و ی��ا س��همیه بن��دی CNG فعال 

منتفی است. 
وضعی��ت  آخری��ن  درب��اره  روحان��ی  محس��ن   س��ید 
 CNG راه اندازی سامانه هوش��مند انرژی در س��طح جایگاه های
کش��ور، گفت: راه اندازی س��امانه هوش��مند در جایگاه ه��ای گاز، 
به ص��ورت آزمایش��ی تاکن��ون انجام ش��ده اس��ت. مدیر س��امانه 
هوش��مند س��وخت در ش��رکت مل��ی پخ��ش فرآوده ه��ای 
 نفتی ای��ران ب��ا اعالم ای��ن که ب��ا وج��ود ای��ن در ش��رایط فعلی

 راه اندازی گسترده سامانه هوشمند در جایگاه های CNG در اولویت 
قرار ندارد، تصریح کرد: عرضه کارتی و یا سهمیه بندی CNG فعال 

منتفی است.

کاهش ۴ درصدی حجم آب ورودي 
به مخزن سدهاي کشور   

 حجم آب ورودي به مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری 
تاکنون 26 میلیارد و ۴۴0 میلیون مترمکعب به ثبت رس��یده است 
که درمقایسه با زمان مشابه سال گذش��ته، معادل ۴ درصد کاهش 

نشان می دهد.
حجم آب ورودي به مخازن س��دهای کش��ور در زمان مش��ابه سال 

گذشته، حدود 27 میلیارد و 600 میلیون مترمکعب بوده است. 
حجم آب موجود در مخازن سدهای کش��ور نیز از ابتداي سال آبي 
جاري )مهرماه 92( تاکنون، با 2/7 درص��د افزایش به 27 میلیارد و 

970 میلیون مترمکعب رسیده است. 

۴
200 هزار بازرسی از بازار لوازم خانگی

مجتبی فراهانی معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: 
 از 215 هزار و 67۴ مورد بازرسی از واحد های عرضه کننده لوازم خانگی در سراسر کشور در سال گذشته ، تعداد
 107 هزار و 505 مورد به کاالهای وارداتی و 108 هزار و 169 مورد به تولیدات داخل کشور اختصاص داشته است.
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 معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با تاکید 
بر این که هنوز صرفه جویی 25 درصدی مصرف آب از سوی مردم 
لحاظ نمی ش��ود، گفت: متاسفانه باوجود هش��دارها و تاکیدات 
 مختلف، مردم ب��ه دلیل این که هن��وز به بحران آب در اس��تان 

پی نبرده اند، صرفه جویی های الزم را نمی کنند.
 مجتب��ی قبادیان با اش��اره به این که رس��یدن ب��ه صرفه جویی

 25 درصدی آب کار ساده ای نیست، تاکید کرد: این کار نیازمند 
عزم ملی و روحیه جهادی است. معاون بهره برداری شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان با تاکید بر این که برای گذر از بحران آب 
در تابستان اصفهان رعایت س��ه نکته الزامی است، تصریح کرد: 
صرفه جویی 25 تا 30 درصدی مصرف آب، اس��تفاده نکردن از 
پمپ ها به طور مستقیم در داخل شبکه و اجرای مدیریت بر فشار 
شبکه از س��وی آبفا، می تواند برای گذر از بحران آب در تابستان 

جاری موثر باشد. 
وضعیت آبی اصفهان نرمال نیست

وی با اشاره به این که وضعیت آبی استان همانند کشور طبیعی و 
نرمال نیست، اظهار داشت: متاسفانه در پیک مصرف به خصوص 
با افزایش گرما، بین آب موجود و میزان مصرف، باالنس��ی وجود 
ندارد که دلیل آن خشکی رودخانه زاینده رود و استفاده نکردن 

از ظرفیت چاه های فلمن است. 

 قبادیان با بیان این که در ش��رایط نرمال 3500 لیتر در ثانیه از 
چاه های فلمن آب برداش��ت می کردیم، افزود: متاسفانه امروز 
ظرفیت چاه های فلمن بین 100 تا 200 لیت��ر در ثانیه کاهش 

یافته که در عمل امکان برداشت آب وجود ندارد. 
وی تاکید کرد: به ط��ور قطع تامی��ن آب مجموعه روس��تاها و 
 ش��هرهای تحت پوش��ش، فقط از تصفیه خانه اصفه��ان انجام 
می شود که به طور قطع در شرایط پیک مصرف آب در تیر و مرداد 
و همچنین در روزهای پنج شنبه و جمعه با افزایش مصرف، دچار 

کمبود آب در اصفهان می شویم. 
افزايش مص�رف ۳ مترمکع�ب آب در ثانیه در زمان 

پیک
معاون بهره برداری ش��رکت آب و فاضالب استان اصفهان تاکید 
کرد: میزان مصرف آب در پیک مص��رف، به حدود 3 متر مکعب 
در ثانیه افزایش می یابد؛ در حالی که این میزان در شرایط نرمال 

کمتر از یک متر و یا حتی صفر است. 
وی با بی��ان این که با افزای��ش دمای هوا می��زان مصرف آب نیز 
افزایش می یابد، تصریح کرد: از دم��ای 39 درجه به باال به ازای 
هر درجه افزایش، حدود 10 درص��د به میزان مصرف آب افزوده 
می ش��ود. معاون بهره ب��رداری ش��رکت آب و فاضالب اس��تان 
با اش��اره به ش��رایط بحرانی آب حاکم بر اس��تان، گفت: در این 

ش��رایط توصیه به صرفه جویی، امری مس��تحب نیست و برای 
 کم کردن ش��کاف بین میزان تولید و مص��رف آب، چاره ای جز 
صرفه جویی 25 درصدی مصرف آب از س��وی مردم نداریم. اگر 
صرفه جویی نش��ود، در پی��ک مصرف تیر ومرداد ماه با مش��کل 

 تامی��ن آب ش��رب مواج��ه 
می شویم. 

حفرچاه جوابگوی کم 
آبی استان نیست

وی با تاکید بر این که در عمل 
امکان تامی��ن آب جدید وجود 
ندارد، اف��زود: در حال حاضر با 
شناس��ایی مناطقی که امکان 
حفر چ��اه دارد، در ح��ال حفر 
و تجهیز هس��تیم، ام��ا با توجه 
به خشکس��الی، ای��ن اقدامات 
به تنهای��ی جوابگوی اس��تان 
نیس��ت. قبادی��ان در ادامه به 
راهکارهای��ی که م��ردم برای 
کاهش مص��رف آب باید اعمال 
کنن��د اش��اره ک��رد و گف��ت: 
اس��تفاده از کول��ر ه��م زمان 

 با فصل گرم��ا آغاز می ش��ود و م��ی توان ب��ا به��ره گیری یک
  س��ایه بان س��اده ب��ر روی کول��ر، مص��رف آب آن را حداقل به

 30 درصد کاه��ش دهیم. وی ب��ا تاکید بر ضرورت اس��تفاده از 
لوازم کاهنده مصرف آب در داخل منازل مسکونی، بیان داشت: 
استفاده از سردوش، شیر و قطعات کاهنده، می تواند مصرف آب 

یک ساختمان کاهش دهد. 
وی ادام��ه داد: ام��روز دوره شس��تن حی��اط و ماش��ین ب��ا 
آب ش��رب تم��ام ش��ده؛ زی��را امکان��ات آب��ی اس��تان محدود 
 اس��ت و باید نخس��ت حیاط را جارو و بعد آب پاش��ی ک��رد و یا 
لباس شویی های خود را با اس��تفاده از بیشترین ظرفیت اسمی، 
مورد اس��تفاده قرار دهی��م. وی با بی��ان این که ش��رکت آب و 
فاضالب اصفهان با شناسایی مشترکانی که پمپ های غیرمجاز 
آب نصب ک��رده اند، اخط��ار الزم را م��ی دهد، گفت: ت��ا زمانی 
که این مش��ترکان نس��بت به نصب پمپ خود به ط��ور اصولی 
 اقدام کنند، آب آنه��ا موقتا قطع می ش��ود. وی  گف��ت: اکنون 
دیگر نمی شود برای آب پاشی فضای س��بز ادارات از آب شهری 

استفاده کرد. 

مردم هنوز به بحران آب پی نبرده اند

در پیش بودن مشکل تامین آب طی ماه های تیر و مرداد با صرفه جويی نکردن در مصرف

اخطار  به مشترکانی که پمپ های غیرمجاز آب نصب کرده اند 
 بازار در انتظار ورود

 سکه   هايی با وزن کمتر
مسؤوالن بانک مرکزی از ضرب سکه هایی با وزن کمتر 
از سکه یک گرمی مثال0/6 گرم در چندین ماه قبل خبر 
داده بودند. این در حالی است که در حال حاضر بازار سکه 
در آرامش به س��ر می برد، اما هنوز از ضرب و عرضه این 

سکه ها در بازار خبری نیست.
س��که یک گرمی با بس��ته بندی بانک مرکزی به عنوان 
آخرین سکه های منتشر شده توس��ط این بانک بهمن 
ماه س��ال 89 روانه ب��ازار ش��د. این در حالی اس��ت که 
مسؤوالن بانک مرکزی سال گذش��ته اعالم کرده بودند 
که س��که هایی با وزن کمتر از س��که ه��ای یک گرمی 
در آینده به ب��ازار عرضه می ش��ود. با گذش��ت 9 ماه از 
اعالم ای��ن خبر بانک مرک��زی، هنوز از ض��رب و عرضه 
این س��که ها در ب��ازار خبری نیس��ت. یکی از ش��رایط 
بانک مرکزی ب��رای عرضه س��که های جدید ب��ه بازار، 
 آرامش بازار س��که اس��ت؛ در حالی که قیمت سکه طی 
ماه های اخیر روندی با ثبات را طی کرده است. مثال سکه 
یک گرمی که در 16 فروردین س��ال ج��اری 195 هزار 
تومان فروخته می شد، با قیمت 19۴ هزار تومان در بازار 

به فروش رفت. 
مجید صنیعی رییس سازمان تولید اسکناس و مسکوک 
بانک مرکزی پیش از این اعالم کرده بود که س��که های 
دو و نیم بهار بانک مرکزی با بسته بندی های شکیل در 

آینده به بازار عرضه خواهد شد.
 یکی از فعاالن بازار سکه گفت: با توجه به باال رفتن قیمت 
سکه یک گرمی طی چند س��ال اخیر و این که کمترین 
قیمتی که یک فرد برای کوچک ترین س��که بانکی باید 
بپردازد 200 هزار تومان است، در برخی موارد مشاهده 
می شود که مردم برای خواهان خرید سکه با وزنی کمتر 
هس��تند؛ البته هنوز این کار از سوی بانک مرکزی انجام 

نشده است. 
پیش از این نیز بانک مرکزی نسبت به خرید سکه های 
ملقب به پارسیان هشدار داده بود. سکه های پارسیان با 
اوزان کمتر در بازار خرید و فروش می شوند، اما خرید و 
فروش آنها با قیمت طال سنجیده و نرخ اجرت و غیره نیز 

شامل آنها  می شود.
بر این اس��اس به نظر می رس��د که بازار سکه در عطش 
ورود سکه های جدید بانک مرکزی با اوزان جدید است 
تا تعادلی در نرخ سکه برای افرادی با قدرت خرید کمتر 
ایجاد شود. بر این اساس نه تنها استانداردسازی سکه ها 
در بازار کلید می خورد، بلکه س��اماندهی عرضه سکه را 

هم به دنبال خواهد داشت.

متاسفانه امروز 
ظرفیت چاه های 

فلمن بین ۱00 تا ۲00 
لیتر در ثانیه کاهش 

يافته که در عمل 
امکان برداشت آب 

وجود ندارد

 ۸ رقمی شدن تمام شماره تلفن های
 ثابت استان تا امروز

دیروز ب��ا حض��ور اس��تاندار اصفهان 
 اس��تارت 8 رقم��ی ش��دن ش��ماره 
تلفن های ثابت در استان اصفهان زده 
 شد و تا امروز صبح تمام شماره ها تغییر

می کند.  
مدی��ر رواب��ط عموم��ی ش��رکت 
مخاب��رات اس��تان اصفه��ان گف��ت: 
 ط��ی ی��ک م��اه گذش��ته تم��ام زیر

س��اخت ه��ای ه��م کدس��ازی و 
8 رقمی ش��دن ش��ماره تلف��ن های 
اس��تان اصفه��ان آماده ش��ده اس��ت 
 و تم��ام ش��ماره تلف��ن ه��ا تغیی��ر 

می کند. 
عسکری با بیان این که دیروز به صورت پایلوت در مراسمی طی تماس استاندار اصفهان 
با خانواده ش��هید بارفروش درشهرس��تان کاشان هم کدسازی ش��ماره تلفن های ثابت 
رسما آغاز شد، گفت: در این مراسم اس��تاندار اصفهان بدون کد یکی از شماره تلفن های 
شهرستان کاشان را شماره گیری کرد و بقیه مراکز هم تا امروز شماره تلفن های ثابت خود 

را 8 رقمی می کنند. 
گفتنی است هم کدسازی و 8 رقمی شدن شماره تلفن های ثابت استان اصفهان دیروز با 
 حضور استاندار اصفهان و جمعی از مدیران استانی و نمایندگان مجلس به طور رسمی کلید

 خورد.

رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: مرغ ایرانی 
کیفیت باالتری را در قیاس با مرغ برزیلی و ترکیه ای دارد و به 
همین دلیل تقاضا برای گوشت مرغ ایرانی در منطقه بیشتر از 

دیگر کشورهای صادرکننده است.
محمد یوسفی با ابراز گالیه از حمایت ناکافی از تولید گوشت 
مرغ و تخم م��رغ اظهار ک��رد: توقف صادرات گوش��ت مرغ و 
تخم م��رغ در زم��ان افزایش قیم��ت موجب ض��رر و زیان به 
بدنه تولید می ش��ود؛ چراکه تولید کنندگان برای اس��تمرار 

تولید و ص��ادرات خود برنامه ریزی می کنن��د و با اخذ چنین 
تصمیماتی، صدم��ه مالی زیادی ب��ه تولید کنن��ده تحمیل 
 می ش��ود و در عین حال انگیزه خود را برای تولید از دس��ت 

می دهند.
وی ادامه داد: انتظار اس��ت دول��ت برنامه ریزی ه��ای کوتاه 
م��دت و بلن��د مدت��ی را ب��رای اس��تمرار تولید و ص��ادرات 
داش��ته باش��د؛ چراکه اگر تولی��د کنندگان از تولید دس��ت 
 بکش��ند، چرخ��ه اقتص��ادی کش��ور ب��ا بحرانی ش��دیدی

 رو به رو می شود.
یوس��فی تاکید کرد: دولت بای��د برنامه ری��زی دقیقی برای 
رس��یدن به تعادل بین بازار داخل و صادرات مس��تمر داشته 
باش��د، ب��ه ط��وری ک��ه تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان 
 بتوانن��د نی��از کش��ورهای متقاض��ی را در زم��ان مق��رر 

برطرف کنند.
رییس انجم��ن پرورش دهندگان مرغ گوش��تی ب��ا بیان این 
که صادرات گوش��ت م��رغ و تخم م��رغ در بس��ته بندی قابل 
اس��تاندارد و قابل قبول��ی انجام می ش��ود، گفت: س��ازمان 
دامپزش��کی و مع��اون تولی��دات دام��ی وزارت جه��اد 
 کش��اورزی، نظارت خوب��ی بر س��یر تولید ای��ن محصوالت

 دارد.

رییس انجمن صنفی بتن آماده خانه صنع��ت، معدن و تجارت 
اس��تان اصفهان با انتقاد از صدور مجوزهای زیاد در بخش تولید 
بتن، گفت: این مجوزه��ا، عرضه و تقاض��ا را ناهماهنگ کرده و 
باعث عرضه مازاد ش��ده اس��ت و از آنجا که بتن آماده محصولی 
فاسدشدنی است، نمی توان آن را صادر کرد. علی حاج رسولیها 
در مجمع عمومی عادی انجمن صنفی بتن آماده استان اصفهان 
اظهار کرد: ارس��ال بتن به شهرس��تان های اطراف اصفهان که 
حدود 20 کیلومتر با این شهر فاصله دارند، از جمله راه حل های 

این مساله است که در حال پیگیری اجرای آن هستیم.
وی ادامه داد: در این زمینه با رییس سابق سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اس��تان اصفهان گفت و گوهایی انجام داده بودیم که با 
 عوض شدن رییس س��ازمان، پیگیری ها را با مدیر جدید ادامه 
می دهیم. حاج رس��ولیها تصریح کرد: صدور مجوزهای جدید، 
 آمار ایجاد اش��تغال را در ظاهر باال م��ی برد، اما اش��تغال را در

 کارگاه های قدیمی کاه��ش می دهد. وی با انتق��اد از بچینگ 
کارگاهی که بدون نظارت، بتن آماده تولید می کند، گفت: وعده 
داده اند که مجوزی برای این روش تولید بتن صورت نگیرد. وی 
عنوان کرد: قرار است برای اولین بار در استان اصفهان به صورت 

پایلوت، بتن با مقاومت 50 مگاپاسکال به تولید و مصرف برسد.
حاج رس��ولیها گفت: هدف انجمن حفظ حقوق تولید کننده و 
مصرف کننده اس��ت. رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران 
هم در ادامه جلس��ه و با ش��نیدن مش��کالت بتن کاران، گفت: 
وضعیت تولید و صنعت در همه بخش ها امروز با پیچیدگی های 
زیادی رو به روست. سیدعبدالوهاب سهل آبادی افزود: مشکالت 
زیادی بر س��ر راه تولید وجود دارد، از یک سو مالیات ها افزایش 

پیدا می کند و از سوی دیگر حق بیمه ها. 
وی با اشاره به افزایش حقوق دولتی معادن گفت: در برهه ای هم 

حقوق دولتی معادن 600 برابر افزایش پیدا کرد. 

ريیس انجمن صنفی بتن آماده خانه صنعت، معدن و تجارت استان:

مجوزهای بی رويه، تولید بتن را با مازاد روبرو کرده است
ريیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی: 

کیفیت مرغ ايرانی از برزيلی و ترک بیشتر است

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي
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 آگهي   دعوت به ارزیابی کیفی تجدید فراخوان نخست 

مناقصه یک مرحله ای شماره 43/93/7   نوبت اول 

م الف 4683
اداره کل راه آهن اصفهان 

اداره كل راه آهن  اصفهان در نظر دارد بنابر آئين نامه اجرائی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزيابی  كيفی 
پيمانكاران واجد شرايط و دارای صالحيت جهت دعوت به مناقصه به شرح زير اقدام نمايد : 

1- شرح مختصر موضوع تجدید مناقصه : انجام خدمات سير و حركت ) امور مانور و كمک لكوموتيوران(
2- مدت و محل انجام کار:7/5 ماه در ايستگاههای اداره كل راه آهن اصفهان

1-2- داش�تن گواهی صالحيت پيمانكاری از اداره كل كار و امور اجتماعی و مرتبط بودن موضوع فعاليت ش�ركت، مندرج در اساس�نامه با 
موضوع فراخوان الزامی است .

3- مهلت و محل تحویل اسناد استعالم تجدید ارزیابی کیفی : حداكثر تا ساعت 13/30 روز ش�نبه  مورخ 93/03/17 با در دست داشتن 
معرفی نامه كتبی به نشانی : اصفهان - جاده شيراز - بعد از ترمينال صفه - ايستگاه راه آهن اصفهان- امور قرار دادها   

4- مهلت و محل تحویل اسناد تکمیل شده   : حداكثر تا ساعت 13/30 روز شنبه مورخ 93/03/31  به نشانی : دبيرخانه امور اداری
 5-  هزینه  اسناد تجدید ارزیابی کیفی : مبلغ )150/000( ريال بحساب شماره 574/67 نزد خزانه  بانک مركزی ج .ا.ا 

 HTTP://IETS.MPORG.IR 6- دريافت اسناد  تجديد ارزيابی از طريق پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
7- هزينه چاپ و نشر هر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

*پس از ارزيابی كيفی ، از پيمانكاران واجد شرايط كه حداقل امتياز الزم را كسب نموده باش�ند، جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت بعمل 
خواهد آمد.

اداره کل راه آهن اصفهان 



یادداشت

مسؤول امور بانوان فرماندار شهرضا گفت: به مناسبت ۲۱ تیرماه، روز عفاف و حجاب جشنواره ستاره های 
آسمان حیا در شهرضا برگزار می شود. زهرا متقی اظهار کرد: وقتی به فلسفه و ریشه بی حجابی می نگریم، 

می بینیم، حجاب موجب خوشبختی و سالمتی روحی و روانی و تکامل فرد و جامعه می شود.
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جشنوارهستارههایآسمانحیادرشهرضابرگزارمیشود
هفتیادداشت

اتحادیه رادیو و تلویزیون های 
فلسطین افتتاح شد

در حاشیه هفتمین اجالس مجمع 
و  رادی��و  اتحادی��ه   عموم��ی 
تلویزی��ون های اس��المی با حضور 
وزرای فرهن��گ ای��ران و س��وریه 
اتحادی��ه رادی��و و تلویزیون ه��ای 

فلسطین افتتاح شد.
هفتمی��ن اجالس مجم��ع عمومی 
اتحادی��ه رادی��و و تلویزی��ون های 
اس��المی با حضور حس��ن روحانی 
برگزار ش��د. در این اجالس جمع��ی از ۲۲۰ عضو اتحادی��ه رادیو و 
تلویزیون های اسالمی از ۳۵ کش��ور جهان حضور داشتند. هفتمین 
اجالس مجم��ع عمومی اتحادی��ه رادیو و تلویزیون های اس��المی  با 
شرکت شبکه ها و موسسه های عضو از ۳۵ کش��ور جهان و هم زمان 
با آن پنجمین جشنواره اتحاد  )جشنواره تولیدات اعضای اتحادیه(، 
پنجمین بازار فیلم اسالمی و چهارمین نمایشگاه تجهیزات و فناوری 
رسانه برگزار شد. دبیر کلی اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسالمی را 

علی کریمیان عهده دار است. 

سریال تلویزیونی امام حسین)ع( 
ساخته می شود

صادق کرمیار از س��اخت سریالی با 
عنوان »نامی��را« درب��اره زندگی و 
ش��خصیت امام حس��ین )ع( برای 

شبکه یک سیما خبر داد.
این کارگ��ردان و نویس��نده گفت: 
»نامی��را« به عن��وان یک س��ریال 
مذهبی - تاریخی بر اس��اس کتاب 
»نامیرا« که س��ال ۸۸ منتشر شد، 
طراحی ش��ده که اکنون فیلمنامه 
این اثر نوشته شده اس��ت و در انتظار مشخص شدن وضعیت بودجه 
سازمان صداوسیماس��ت. وی توضیح داد: ساخت سریال »نامیرا« از 
سوی تلویزیون به تصویب رسیده است و اکنون باقی مراحل این کار 
مذهبی - تاریخی تا مشخص شدن وضعیت بودجه سازمان در حال 

پیگیری است. 

کوزه های دوره ساسانی در گورستان 
یک روستای اصفهان کشف شد

رییس مرکز اطالع رسانی فرماندهی 
انتظامی اس��تان اصفهان، از کشف 
تعدادی کوزه گل��ی مربوط به دوره 
ساس��انی در قبرس��تان روس��تای 
ب��ع شهرس��تان  »زف��ره« از توا

فالورجان خبر داد.
مصطفی صادقی��ان در گفت و گو با 
پایگاه اطالع رس��انی پلیس اظهار 
داش��ت: این کوزه ها هنگام حفاری 
قبر برای خاکسپاری یکی از اهالی متوفای این روستا به دست آمد. وی 
افزود: با توجه به اعالم کارشناسان اداره میراث فرهنگی، اشیای کشف 
 ش��ده دارای ارزش تاریخی و فرهنگی اس��ت و قدمت آنها به حدود 

۱7۰۰ سال قبل بازمی گردد. 

200 هزار جلد کتاب در ایستگاه های 
کوچک مطالعاتی توزیع شده است

مدیر کل امور کتابخانه های کش��ور 
یادآور ش��د: اعتبارات س��اخت و ساز 
کتابخانه ها از طریق اس��تانداری و یا 
ازطری��ق اعتبارات ملی ک��ه از وزارت 
فرهنگ و ارش��اد ابالغ می شود، داده 
خواهد شد. شمش��یری بیان داشت: 
۲۰۰ هزار جلد کتاب در ایستگاه های 
کوچک مطالعاتی توزیع شده که این 
امر نش��ان دهنده این است که میزان 
سرانه مطالعات افزایش پیدا می کند. وی عنوان کرد: از سال 9۱ تا کنون 
۵۰ هزار جلد کتاب به کتابخانه ها داده ش��ده است. شمشیری از افزایش 
حقوق پرسنل نهاد کتابخانه ها نیز خبر داد و افزود: در سال جاری حقوق 
پرسنل نهاد کتابخانه ها، ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است. تعداد اعضای 
کتابخانه ها نیز ۱۲ درصد رشد داشته است. وی تاکید کرد: چنانچه خیرین 
در بحث کتابخانه ها نیز فعال شوند، بسیاری از مشکالت ما حل خواهد شد 
و این امر می تواند کمک موثری به کتابخانه های سطح کشور داشته باشد.

مدیر کل امور کتابخانه های کشور اظهار داشت: هر دستگاه وظایفی برای 
آن تعیین شده و الزم است همکاری بیشتری با آموزش و پرورش داشته 
باشیم. شمشیری بیان داشت: 6۰۰ ایستگاه مطالعه در سطح کشور وجود 
 دارد و ارزیاب��ی کتابخانه های روس��تایی نیز در دس��تور کار قرار گرفته 

است.

معاون فرهنگی اداره کل ارش��اد اسالمی استان اصفهان 
از انتش��ار فراخوان جش��نواره ملی جلوه های رضوی در 

هنرهای سنتی خبر داد.
 محم��د قلمکاریان اظه��ار داش��ت: اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان اصفهان با همکاری بنیاد فرهنگی 
امام رضا )ع( و دفتر هنرهای تجس��می وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی به مناسبت میالد با سعادت امام رضا )ع( و 
والدت حضرت فاطمه معصوم��ه )س(، اقدام به برگزاری 

این جشنواره کرده است.
وی با اش��اره به اهداف این جش��نواره بیان داشت: خلق 
آثار هنری در راس��تای معرفت بخش��ی و ارتقای روحیه 
 معنوی در میان هنرمندان، متجلی س��اختن خصایل و 
فضیلت های امام رضا )ع( و س��رلوحه ق��رار دادن آن در 
امور زندگی ب��ا ایجاد آث��ار هنری، از جمل��ه اهداف این 

جشنواره است.
معاون فرهنگی اداره کل رشاد اس��المی استان اصفهان 
گرامیداشت و معرفی پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری 
در زمینه ش��خصیت و معارف امام رض��ا )ع( و به تصویر 
کشیدن ابعاد مختلف ش��خصیت واالی امام رضا )ع( در 
زمینه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی به منظور 
آشنایی آحاد مردم با شخصیت و سبک زندگی ایشان از 

طریق آثار هنری را از دیگر اهداف این جشنواره دانست.
وی ب��ا بیان رش��ته های مختل��ف این جش��نواره گفت: 
نگارگری، طراحی نقوش س��نتی، گل و مرغ، تش��عیر و 

تذهیب از رشته های مختلف این جشنواره است.
 قلمکاری��ان در بی��ان موض��وع ه��ای جش��نواره مل��ی 
جلوه های رضوی تاکید کرد: احادیث رضوی، نماز طلب 
باران، مناظره ب��ا پیروان ادیان توحیدی و دانش��مندان، 
نماز عید فطر، حدیث سلس��ه الذهب، ش��هادت حضرت 
امام رض��ا )ع(، کاروان ه��ا و زایران غریب ت��وس، جاده 
 والیت از شلمچه تا توس و حضور امامزادگان در ایران، از

 موضوعاتی است که هنرمندان می توانند آثار خود را در 
این زمینه ارایه دهند.

معاون فرهنگی اداره کل رشاد اسالمی استان اصفهان با 
اشاره به  این که  این جش��نواره در دو بخش رقابتی )رده 
سنی تا 4۵ سال( و غیر رقابتی )رده سنی باالی 4۵ سال 
ویژه اساتید و پیشکسوتان برگزار می شود( بیان داشت: 
هر هنرمند تنها مجاز به شرکت در یک رشته هنری است 

و حداکثر دو اثر را می تواند در جشنواره شرکت دهد.
وی به جوایز بخش رقابتی و غیر رقابتی جش��نواره اشاره 
کرد و گفت: برای  نفرات اول این جش��نواره ۱۵ میلیون 
ریال، نفرات دوم ۱۲ میلیون و نفرات س��وم ۱۰ میلیون 
ریال به همراه ل��وح افتخار و تندیس جش��نواره در نظر 
گرفته شده اس��ت. قلمکاریان تاکید کرد: آخرین مهلت 
دریافت تصویر آثار این جشنواره یک تیرماه است و اصل 

آثار نیز باید تا ۵ مردادماه به دفتر جشنواره ارسال شود.
نمایش��گاه این آثار در تاریخ 6 ش��هریورماه ه��م زمان با 
میالد حض��رت معصومه )س( افتت��اح و در همین روز از 
برگزیدگان طی مراسمی تقدیر می شود. این نمایشگاه تا 

۵ مهرماه ادامه خواهد داشت.

رییس جش��نواره ملی فیلم کوتاه حس��نات اصفه��ان گفت: 
مش��ارکت همگانی برای برگزاری جش��نواره ملی فیلم کوتاه 
حس��نات اصفهان، از مهم ترین عوامل موفقیت این جشنواره 

است.
به گزارش س��تاد خبری پنجمین جش��نواره ملی فیلم کوتاه 
حسنات، حس��ین مالیی در نشست هم اندیش��ی با مسؤوالن 
استان های پخش هم زمان چهارمین جشنواره حسنات، با بیان 
این که هدف از برگزاری پخش هم زمان جشنواره حسنات در 
دیگر استان های کش��ور، ترویج فرهنگ احسان در بین تمام 
اقشار مختلف جامعه است، افزود: ما بر آن هستیم تا جشنواره 
ملی فیلم کوتاه حسنات را به گونه ای راه اندازی کنیم که تمام 
هنرمندان فعالیت  های خود را به س��مت احسان و نیکوکاری 

سوق و این مفاهیم را در جامعه ترویج دهند.
وی با بیان این که جش��نواره حس��نات با همت یک موسسه 
خصوصی به نام کانون حس��نات ش��کل گرفته، اظهار داشت: 
مس��ؤوالن برگزاری این جش��نواره به این باور رس��یده اند که 
ماندگاری هر کاری با توجه به بعدهنری آن تحقق می یابد و از 

این رو جشنواره حسنات را برگزار کرده اند.
رییس جشنواره ملی فیلم کوتاه حس��نات اصفهان مشارکت 
تمام مس��ؤوالن فرهنگی اس��تان های کش��ور برای برگزاری 
این جش��نواره را یکی از مهم ترین عوامل پای��داری آن عنوان 
کرد و اف��زود: هر چ��ه میزان مش��ارکت برگزاری جش��نواره 
 حسنات افزایش یابد، موفقیت های چشمگیری حاصل خواهد

 شد.

عش�اقی: جش�نواره حس�نات نیک�وکاری را به 
مسؤوالن یادآوری می کند

جانشین رییس جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات با بیان این 
که هنر جشنواره حسنات هنر یادآوری احسان و نیکوکاری و 
نوع دوستی به عموم مردم و مسؤوالن است، گفت: مسؤوالن 
جشنواره حسنات در نظر دارند که در طول سال موضوع احسان 
و نیکوکاری را به عموم مردم جامعه یادآوری کنند و در اسفند 

ماه آن را به اوج خود برسانند.
محمد س��عید عش��اقی در نخس��تین نشس��ت هم اندیشی با 
مس��ؤوالن برگزاری هم زمان این جش��نواره در اس��تان های 
مختلف با بیان این که مسؤوالن جشنواره حسنات  می توانند 
در مرک��ز برگزاری خود نمونه  کوچک ش��ده ای از جش��نواره 
حس��نات را اجرا کنند، افزود: این مراکز می توانند با تجلیل از 
خیرین و خیریه های برتر و هم چنین برگزاری جلس��ات نقد و 
بررسی فیلم ها و برگزاری مراس��م افتتاحیه و اختتامیه برای 
این جش��نواره، بار بزرگی را از دوش مرکز برگزاری جشنواره 

حسنات بردارند.
جانش��ین رییس جش��نواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان 
با بیان این که متاس��فانه در برخی از محتوای فیلم ها موضوع 
احس��ان و نیک��وکاری م��ورد غفلت واق��ع می ش��ود، افزود: 
مس��ؤوالن برگ��زاری جش��نواره مل��ی فیلم کوتاه حس��نات 
اصفهان ب��ا برگ��زاری کارگاه ه��ای آموزش��ی، آموزش های 
 الزم را ب��رای هدایت فیلم س��ازان در دس��تور کار خ��ود قرار 

داده اند.
وی با بیان این که بنیاد س��ینمایی فارابی ط��ی تفاهم نامه ای 
آمادگی خ��ود را برای تامین نیروی انس��انی ب��رای برگزاری 
کارگاه های آموزشی اعالم کرده است، خاطرنشان ساخت: از 
این رو چنانچه استان  ها نس��بت به برگزاری دوره ای آموزشی 
دبیرخانه اقدام کنند، دبیرخانه جش��نواره حسنات، نسبت به 
معرفی و حضور اساتید برجسته کشور در این کارگا ه ها، اقدام 

خواهد کرد.
عشاقی اضافه کرد: کارگاه های آموزشی برای فیلم سازان جوان 

در استان اصفهان از ماه آینده برگزار خواهد شد.

نخستین نشست هم اندیشی استان های پخش هم 
زمان جشنواره حسنات برگزار شد 

نخستین نشس��ت هم اندیشی مس��ؤوالن برگزاری جشنواره 
حس��نات و مس��ؤوالن برگزاری هم زم��ان این جش��نواره در 
اس��تان های مختلف با حضور مسؤوالن اس��تان های گیالن و 

فارس و هم چنین مس��ؤوالن فرهنگی شهرهای خمینی شهر 
و کاشان، در محل دبیرخانه 
جش��نواره ملی فیلم کوتاه 
حس��نات اصفه��ان برگزار 

شد.
در این همایش مس��ؤوالن 
برگ��زاری این جش��نواره و 
میهمانان آنها از استا ن های 
دیگر، نقطه نظرات خود را 
برای ه��ر چه بهت��ر برگزار 
ش��دن ای��ن جش��نواره در 
دوره های آینده ارایه دادند.

جشنواره حسنات 
موض�وع بک�ر و دس�ت 
ب�رای  را  نخ�ورده ای 

فیلم سازان جوان ارایه داده است      
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اس��المی شهرستان رشت گفت: 
بکر بودن موضوع جش��نواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان 
در سطح کش��ور حتی در س��طح بین المللی، باعث شده است 
که جوانان تازه کار که دنبال موضوعات بکر و دس��ت نخورده 
می گردند، از موضوع جش��نواره حسنات برای تولیدات هنری 

خود بهره کافی را ببرند.
رضا ثقتی اظهار داشت: این جش��نواره حس مثبتی را در بین 

هنرمندان استان گیالن ایجاد کرده است.
وی با بیان این که ابزار هن��ر باالترین و نافذتری��ن ابزار برای 
نش��ر و تعالی ارزش های اسالمی و ایرانی اس��ت، افزود: از این 
رو باید به برگزار کنندگان جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات 
 برای برگزاری این جش��نواره در س��طح اس��تاندارد، تبریک

 گفت.

جشنواره حسنات باید در تمام استان های کشور 
دفاتر استانی داشته باشد

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرس��تان آباده گفت: 
مسؤوالن جشنواره حسنات باید با توجه به جایگاهی که طی 
چهار دوره گذشته پیدا کرده، نسبت به برپایی دفاتر استانی این 

جشنواره در تمام استان های کشور اقدام کنند.
خداداد عرب جعفری با بیان این که اداره ارش��اد آباده س��ال 
گذش��ته برای اولین بار میزب��ان پخش هم زم��ان چهارمین 
جشنواره حسنات بوده است، اظهار داش��ت: برخالف این که 
سال گذشته اولین سال برگزاری پخش هم زمان در آباده بود، 

با استقبال خوب مردم این شهر مواجه شد.
وی با بیان این که در برگزاری جشنواره حسنات در شهرستان 
آباده تمام دس��تگاه های اجرای��ی همکاری الزم را داش��تند، 
افزود: در این راس��تا ش��هرداری آباده، ش��ورای اسالمی اسن 
 شهر، خانه فرهنگ، انجمن سینمای جوان، کمیته امداد امام 
خمینی )ره( و اداره بهزیس��تی شهرس��تان آب��اده تمام توان 
 خ��ود را ب��رای برگزاری هر چ��ه بهتر ای��ن جش��نواره به کار 

بستند.

جانشین رییس جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان:  از ماه آینده  

مشارکت همگانی از مهم ترین ارکان پایداری جشنواره حسنات است

برگزاریکارگاههایآموزشیبرایفیلمسازانجواناستان

 مسؤوالن 
جشنواره حسنات 
در نظر دارند که در 
طول سال موضوع 

احسان و نیکوکاری 
را به عموم مردم 
جامعه یادآوری 

کنند
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

      
مفاد آراءنوبت دوم

وماده  قانون   3 ماده  موضوع  آگهي  23136شماره103/93/1125/25   
13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي واراضي وساختمانهاي 

فاقدسندرسمي 
برابرآراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي واراضي 
شهرضاتصرفات  مستقردرواحدثبتي  فاقدسندرسمي  وساختمانهاي 
مالكانه وبالمعارض متقاضي محرزگرديده است لذامشخصات متقاضي 
وملك موردتقاضابه شرح زيربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 
15 روزآگهي ميشوددرصورتي كه اشخاص نسبت به صدورسندمالكيت 
انتشاراولين  باشندميتوانندازتاريخ  داشته  اعتراضي  متقاضي 
واسنادوامالك  ثبت  اداره  خودرابه  اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهي 
تسليم  ازتاريخ  ماه  يك  مدت  ازاخذرسيدظرف  وپس  شهرضاتسليم 
طرح  وگواهي  تقديم  قضايي  مرجع  خودرابه  دادخواست  اعتراض 
مدت  انقضاي  درصورت  است  نمايندبديهي  ارائه  اداره  اين  رابه  دعوي 
صادرخواه سندمالكيت  مقررات  طبق  اعتراض  وصول   مذكوروعدم 

دشدراي شماره 139260302008000152 – زهرا خير   فرزند ابوالقاسم  
مشاع  دانگ  سه   1199005568 ملي  وشماره  شهرضا   945 ش  ش  به 
ازششدانگ يك باب خانه مفروزي ازپالك 990 فرعی از دو اصلي واقع 

مساحت  به  شهرضا   ثبتی  يك  بخش  اصلی  دو  آباد  فضل  درمزرعه 
ششدانگ 55 / 159 مترمربع 

تاريخ انتشارنوبت اول  24 / 2 / 93
تاريخ انتشارنوبت دوم  8 / 3 / 93

   سيدمهدي ميرمحمدي – رئيس اداره ثبت واسنادوامالك شهرضا

مفاد آراء نوبت دوم 
وماده  قانون   3 ماده  موضوع  آگهي  23137شماره103/93/1123/25   
13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي واراضي وساختمانهاي 

فاقدسندرسمي 
وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  هيات  صادره  برابرآراء 
مستقردرواحدثبتي  فاقدسندرسمي  وساختمانهاي  واراضي  ثبتي 
است  محرزگرديده  متقاضي  وبالمعارض  مالكانه  شهرضاتصرفات 
لذامشخصات متقاضي وملك موردتقاضابه شرح زيربه منظوراطالع عموم 
دردونوبت به فاصله 15 روزآگهي ميشوددرصورتي كه اشخاص نسبت 
باشندميتوانندازتاريخ  داشته  اعتراضي  متقاضي  صدورسندمالكيت  به 
ثبت  اداره  خودرابه  اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهي  انتشاراولين 
ماه  يك  مدت  ازاخذرسيدظرف  وپس  شهرضاتسليم  واسنادوامالك 

ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه مرجع قضايي تقديم وگواهي 
انقضاي  درصورت  است  نمايندبديهي  ارائه  اداره  اين  رابه  دعوي  طرح 
صادر سندمالكيت  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  مذكوروعدم   مدت 

خواهدشد
فرزند  ناظم   مصطفی   –  139260302008000152 شماره  راي 
 1199900850 ملي  وشماره  شهرضا   6590 ش  ش  به  محمدرضا 
ازپالك  مفروزي  خانه  باب  يك  ازششدانگ  مشاع  دانگ  سه 
اصلی  دو  آباد  فضل  درمزرعه  واقع  اصلي  دو   از  فرعی   990
 159  /  55 ششدانگ  مساحت  به  شهرضا   ثبتی  يك   بخش 

مترمربع 
تاريخ انتشارنوبت اول  24 / 2 / 93
تاريخ انتشارنوبت دوم  8 / 3 / 93

   سيدمهدي ميرمحمدي – رئيس اداره ثبت واسنادوامالك شهرضا

آگهي فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه خانم افسرصالح شهرضا باارائه دو برگ استشهادمحلي كه 
مالكيت  هويت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند 
3  واقع   /  4393 پالك  شماره  يه  واحدآپارتمان  يك  اعياني  ششدانگ 

درموغان سه اصلي بخش يك ثبتي شهرضاشده كه سندمذكورذيل ثبت 
سرمايه  شركت  بنام   449 دفتر   416 86  درصفحه   /  6  /  3  –  75964
 –  123694 سند  بموجب  گسترشهرضاصادروسپس  عمران  گذاري 
افسرصالح  به  ازآن  دانگ  سه  تمامت  دفترچهارشهرضا   87  /  7  /  25
 87  /  7  /  25  – سند123696  بموجب  وسپس  شهرضافرزندابوالقاسم 
درخواست  نامبرده  باشداينك  مي  مركزي  شعبه  مسكن  بانك  دررهن 
نامه  120آئين  ماده  دراجراي  كه  است  نموده  المثني  صدورسندمالكيت 
اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت 
به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در آن اشاره اي نشده ويا مدعي 
وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده  روز پس 
از انتشار اين آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل 
سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي 
ثبت  اداره  ارائه نشود  مالكيت  اعتراض اصل سند  نرسدويا در صورت 
خواهد  تسليم  متقاضي  وبه  مقررات صادر  طبق  را  المثني  مالكيت  سند 
كرد .در صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس مبني 
بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي 

المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. 
 مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا

رییس سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان از امکان 
پخش بازی های تیم ملی ایران از طریق تلویزیون های شهری 
خبر داد. مهدی بقایی گفت: طرح پخش مسابقات جام جهانی 
تیم ملی ایران از تلویزیون های شهری توسط سازمان فرهنگی 

تفریحی شهرداری اصفهان در حال بررسی است. او ادامه داد: 
این جریان از دو جنبه مراحل بررس��ی را طی می کند، یکی 
امکان سخت افزاری و دیگری مس��اله ترافیک؛ به این دلیل 
که تلویزیون های شهری همگی در میادین پر تردد و ترافیکی 
شهر واقع ش��ده اند. وی اضافه کرد: از نظر قانونی منعی برای 
این کار نداریم، ولی چون این اقدام قرار است در مکان های پر 

ترافیک انجام شود، باید همه جوانبش را بررسی کرد.
بقایی تاکید کرد: این که بتوانیم شهروندان را در کنار هم در 
لذت تماشای یک مسابقه فوتبال شریک نماییم، اقدام بسیار 
مثبتی اس��ت و ما تمام تالش مان را به کار خواهیم گرفت تا 
از ظرفیت هر چهار تلویزیون ش��هری برای پخش مسابقات 
ایران بهره ببریم. وی در پایان اظهار داش��ت: به جز این چهار 
تلویزیون، امکان سنجی پخش این مسابقات از طریق سینمای 
واقع در باغ نور نیز در دست بررسی است؛ چرا که تماشای این 
مسابقات در این سینما بی تردید هیجان تماشای آن را چند 

برابر خواهد کرد.

دبیر بیست و هشتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان با اشاره 
به این که این جش��نواره با نام اصفهان شناخته ش��ده است، 

برپایی آن در همدان را منتفی دانست.
مهدی مسعود شاهی دبیر بیست و هشتمین جشنواره فیلم 

کودک و نوجوان درب��اره درخواس��ت محمدناصر نیکبخت 
اس��تاندار همدان مبنی بر بازگرداندن این جشنواره به شهر 
همدان گفت: برگرداندن جش��نواره فیلم ک��ودک و نوجوان 
به همدان امکان پذیر نیس��ت؛ چراکه اس��اس برگزاری این 
جشنواره در همدان نبوده و به دلیل مشکالت پیش آمده تنها 
دو سال از جش��نواره فیلم کودک و نوجوان در همدان برگزار 
شد. وی در ادامه افزود: جش��نواره فیلم کودک و نوجوان در 
ایران و جهان، با نام اصفهان شناخته شده و نمی توان آن را در 
شهر دیگری برگزار کرد. به همین دلیل این دوره از جشنواره 
فیلم کودک و نوجوان را نیز مانند گذشته در اصفهان برگزار 

می کنیم.
مسعود شاهی در پایان عنوان کرد: ناگفته نماند که بنا داریم 
برای شهر همدان هم برنامه ای فرهنگی و سینمایی طراحی 
کنیم، اما در حال حاضر مشغول برنامه ریزی و انجام کارهای 
پیش رو برای برگزاری جش��نواره فیلم ک��ودک و نوجوان در 

اصفهان هستیم.

رییس سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان:

بررسی پخش بازی های جام جهانی از تلویزیون های شهری
دبیر بیست و هشتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان:

جشنواره فیلم کودک و نوجوان در اصفهان می ماند

معاون فرهنگی اداره کل ارشاد اسالمی 
استان 

فراخوان جشنواره جلوه های 
رضوی در هنرهای سنتی



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

اخذ مبالغ غیرقانونی از هنرجویان
مرب��ی اصفهانی درجه یک فدراس��یون تکواندو گفت: هی��ات تکواندو 

مبالغی را به صورت غیرقانونی از هنرجوها و مربیان می گیرد.
رسول متین فر اظهار داشت: هیات تکواندوی استان اصفهان، 30 هزار 
تومان از مربیان و 15 هزار توم��ان از هنرجوها دریافت می کند که این 
خالف مقررات و بخشنامه فدراسیون بود و ما مربیان نسبت به این کار 

هیات اعتراض داشتیم.
وی تصریح کرد: با وجود جلسات و ش��کایاتی که پیرامون این موضوع 
شده بود، باز هم مسؤوالن هیات تکواندو در کمال تاسف مصمم به اخذ 

این مبلغ هستند.
دارنده دان 8 تکواندو گفت: مبالغی را که هی��ات تکواندو قصد دارد به 
عنوان تقویت بودجه هیات و اجرای برنامه های تقویم ورزشی خودش 
از هنرجوها و مربیان بگیرد، اداره کل ورزش و جوانان و فدراسیون باید 
تامین کند و هیات باید تقویم خود را بر اساس بودجه ای که فدراسیون 
در اختیارش می گذارد، تنظیم کند. بودجه هیات باید تامین شود، اما از 

منابع درآمدی اداره کل ورزش و جوانان و نه از این روش ها.
متین فر با اش��اره به جلس��ه ای که پیرامون گرفتن این مبالغ با روسای 
هیات برگزار کرد، افزود: در این جلس��ه قرار بر این شد 30 هزار تومان 
تعیین  شده برای مربیان دریافت شود و برای گرفتن 15 هزار تومان نیز 
هنرجوها تحت فشار قرار نگیرند، اما پیشنهاد ما این بود که مبلغ 5 هزار 

تومان از همه بگیرند که این اتفاق نیز رخ نداد.

 مراسم تجلیل از قهرمانان
 آران و بیدگل  

هم زمان با عید سعید مبعث و سالروز آزاد سازی خرمشهر، رابط ورزش 
و جوانان بخش کویرات، با همکاری تربیت بدنی حوزه مقاومت بس��یج 
امام حسین )ع( ش��هر ابوزیدآباد، اداره ورزش و جوانان و هیات ورزش 
روس��تایی و بازی های بومی و محلی شهرستان، ش��هرداری و شورای 
شهر ابوزیدآباد، مراس��م تجلیل از قهرمانان رشته های ورزشی بخش 
کویرات را برگزار نمودند. این مراس��م در مکان کاروانس��رای عباس��ی 

ابوزیدآباد برگزار شد.
س��خنرانی فرمانده حوزه س��وم بس��یج امام حس��ین )ع(، سخنرانی 
ریاست اداره ورزش و جوانان شهرس��تان، مداحی، سخنرانی جانشین 
فرماندهی بسیج سپاه شهرس��تان آران و بیدگل، سخنرانی امام جمعه 
شهر ابوزیدآباد،پخش کلیپ های مناسبتی و تجلیل از ورزشکاران، از 
جمله برنامه های این مراس��م بود. در این مراسم از حدود 60 ورزشکار 
بخش کویرات در رشته های فوتبال، والیبال، بدنسازی و پرورش اندام، 
کشتی، اس��کیت، رزمی، دوومیدانی، تکواندو،کاراته در بخش آقایان و 

بانوان تجلیل شد.

رشد سرانه ورزشی 
با حمایت از خیران ورزش یار  

اصغر تجددعضو هیات مدیره مجمع خیران ورزش یار اس��تان اصفهان 
گفت: مجمع خیران ورزش یار اس��تان اصفهان با گذش��ت یک سال از 
فعالیت خود، تاکنون عملکرد موفقیت آمیزي داش��ته اس��ت. حدود 
280 پروژه ورزشي نیمه تمام در استان اصفهان وجود دارد که با وجود 
همه موانع و مشکالت براي فعالیت گسترده مجمع در ابتداي کار، چند 
پروژه در آران و بیدگل و خانه کشتي اصفهان به بهره برداري رسیده که 
عالوه بر این قرارداد، چندین پروژه دیگر براي تکمیل نیز به امضا رسیده 
است. وي ادامه داد:مجمع خیران ورزش یار استان اصفهان در ابتداي 
راه است اما خوشبختانه وزیر ورزش نظر مساعدي در خصوص فعالیت 
این مجمع دارد. راه اندازي ستاد جلب مشارکت خیران در وزارت ورزش 

هم نشانه اعتماد به فعالیت این مجمع است. 
تجدد تصریح کرد:مجمع خیران ورزش یار، از تجربه 30 ساله فعالیت 
 خیران مدرس��ه س��از اصفهاني اس��تفاده مي کند و ب��ا حمایت حدود

 600 خیر مي تواند به سرمنزل مقصود برسد. 
عضو هیات مدیره مجمع خیران ورزش یار اس��تان اصفهان با تاکید بر 
لزوم تسري یافتن فعالیت هاي این مجمع در کل کشور گفت: حمایت از 
فعالیت هاي مجمع خیران ورزش یار، مي تواند به رشد زیرساخت هاي 

ورزشي و افزایش سرانه ورزشي کشور کمک کند.

» یزدخواستی « مدیر سازمان 
تیم های پایه فوتبال ذوب آهن شد 

با انتخاب مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان، محمود یزدخواستی، 
بازیکن سابق تیم اصفهانی و مدرس ای اف سی، به عنوان مدیر سازمان 

تیم های پایه فوتبال ذوب آهن انتخاب شد. 
براساس قوانین فدراسیون جهانی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا 
تمام باش��گاه های حرفه ای ملزم به توس��عه فوتبال پایه برای رشد و 
شکوفایی استعداد های موجود در رشته ورزشی فوتبال هستند و باشگاه 
ذوب آهن نیز با انتخاب محمود یزدخواس��تی مرب��ی و مدرس ارزنده 

فوتبال باشگاه، برای رسیدن به اهداف عالی در این زمینه اقدام کرد.
محمود یزدخواستی گفت: امیدوارم اجرای این طرح با کمک و حمایت 
باشگاه ذوب آهن، بتواند افق های روش��نی را در باشگاه، استان و کشور 

ایجاد کند.

کشتی ایران منتظر 
افتخارآفرینی اصفهانی هاست  
حمید س��وریان دارنده ش��ش مدال طالی کشتی فرنگی 
جهان این هفته در اصفهان حضور یافت و از خانه کش��تی 
اصفه��ان بازدید کرد. س��وریان در بازدید از خانه کش��تی 
تجدد اصفهان با اش��اره به این که اصفهانی ها سابقه بسیار 
درخشانی در رشته کش��تی دارند،افزود: کشتی گیران این 
استان در سال های گذش��ته افتخارات بسیار زیادی را در 
عرصه های جهانی و آس��یایی برای کش��ورمان به ارمغان 
آورده اند، اما مدت هاست که از دوران اوج خود دور شده اند؛ 
بنابراین باید شرایطی فراهم ش��ود تا این رشته ورزشی در 

اصفهان، به دوران طالیی خود بازگردد.
وی که به دعوت هیات کشتی استان میهمان خانه کشتی 
 تجدد ش��ده بود، با اش��اره به این که کش��تی اصفهان در 
س��ال های اخیر در عرصه ه��ای ملی و بین المللی بس��یار 
کمرنگ ظاهر ش��ده اس��ت،تصریح کرد: به دلیل حواشی 
خاصی که در کش��تی این اس��تان رخ داده، ش��اهد فاصله 
گرفتن ورزشکاران و مربیان از این رشته بوده ایم، اما با این 
حال هنوز هم دیر نشده و می توان شرایطی ایجاد کرد که 
کشتی اصفهان دوباره برای کشورمان افتخار آفرین باشد. 

قهرمان کش��تی جهان و المپیک، بر نق��ش تعیین کننده 
هیات کش��تی اصفهان در گرد هم آوردن کش��تی گیران و 
مربیان تاکید کرد و ادامه داد: اکنون وظیفه س��نگینی بر 
دوش هیات کشتی اصفهان قرار دارد تا با برنامه ریزی هایی 
که انجام خواهد داد، بتواند فاصله کشتی اصفهان با کشور را 
جبران کند و کشتی گیران اصفهانی را دوباره در سطح ملی 

و بین المللی مطرح کند. 
وی با اشاره به اس��تفاده کافی از فرصت موجود در استان 
تاکید کرد: یکی از ویژگی های این اس��تان، برخورداری از 
خانه کشتی تجدد است که شرایط بسیار مطلوبی را برای 
تمرین، اسکان، بدنسازی و آماده سازی کشتی گیران برای 
مسابقات فراهم کرده  و باید از این فرصت به خوبی استفاده 
شود. دارنده شش مدال جهانی کشتی فرنگی اصفهان افزود: 
این خانه کش��تی تمام نیازهای اردوی تیم های ملی را به 
صورت حرفه ای پوشش می دهد و بنابراین با مدیران و کادر 
فنی تیم های ملی کشتی رایزنی خواهم کرد تا از این پس 
اصفهان به عنوان یک��ی از مقاصد برگزاری اردوی تیم های 
ملی کشتی مطرح باشد. از هیأت کشتی اصفهان می خواهم 
اس��تعدادیابی را در برنامه های خود جای دهد تا در آینده 
شاهد حضور کش��تی گیران اصفهانی در رده های مختلف 

تیم های ملی باشیم.

زاویه
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 یادواره پهلوان سلیمانی در اصفهان

پهلوان سرای علی بن ابیطالب)ع( با همکاری هیات پهلوانی و زورخانه ای استان اصفهان، مراسم یادواره 
پهلوان علیرضا سلیمانی را با حضور مسؤوالن استانی و جمعی از پیشکسوتان ورزشی برگزار می کند. این 
مراسم امروز  پنج شنبه پس از نماز مغرب و عشاء در پهلوان سرای علی بن ابیطالب)ع( برگزار می شود.

تیم ملی فوتبال ایران در شرایطی در دومین بازی خود در 
جام جهانی 201۴ به دیدار آرژانتین یکی از نمایندگان 
قاره آمریکا می رود که تاریخ جام جهانی نش��ان می دهد 
آسیایی ها در نبرد رو به رو با تیم های قاره آمریکا، بازنده 

مطلق بوده اند .
اما ش��اید بررس��ی نبرد رودرروی قاره های مختلف در 
تاریخ جام جهانی نشان دهد که چرا سهمیه 32 تیم این 

مسابقات به این صورت بین قاره ها تقسیم شده است
در جام جهانی 201۴ هم بر اساس قرعه کشی انجام شده 
رقابت این دو قاره ادامه خواهد داشت و بازی های استرالیا 
در مقابل شیلی از گروه دوم، ژاپن مقابل کلمبیا از گروه 
سوم و ایران در برابر آرژانتین از گروه ششم، سه مسابقه 

دیگر به تقابل این دو قاره اضافه می کند.
اولین برخورد را طوفان زرد رقم زد

اولین برخورد تیم هایی از آس��یا و آمریکا در جام جهانی 
1۹66 رقم خورد که کره ش��مالی ک��ه در آن دوره لقب 
طوفان زرد را برای خودش بر س��ر زبان ه��ا انداخت، در 
مقابل تیم ملی شیلی به نتیجه تساوی یک بر یک دست 

پیدا کرد.
سنگین ترین شکست جام جهانی برای ایران

اولین حضور فوتب��ال ایران در ج��ام جهانی 1۹۷8 رقم 
خورد ک��ه اتفاق��ا در کش��ور آرژانتین برگزار می ش��د. 
فوتبالیس��ت های ایران��ی در س��ومین و آخری��ن بازی 
خودش��ان در مرحله گروه��ی به دیدار پ��رو رفتند و در 
پایان ب��ا وجود گلزنی حس��ن روش��ن، با نتیج��ه چهار 

 بر یک ب��ه ای��ن نماینده ق��اره آمری��کا باختند. ای��ن نتیجه،
 س��نگین ترین باخت ایران در طی سه دوره حضورش در جام 

جهانی تا قبل از بازی های سال 201۴ بوده است.
شکست آبرومندانه کره جنوبی

در جام جهانی 1۹86 کره جنوبی در گروه اول با آرژانتین بازی 
کرد و با نتیجه سه بر یک به یاران مارادونا باخت. این شکست 
در س��الی که تیم های آس��یایی حرفی برای گفتن نداشتند، 
نتیجه ای آبرومندانه به حساب می آمد، اما تیم ملی عراق هم 
در این دوره با دو تیم از قاره آمریکا هم گروه بود و بعد از این که 
در بازی اول با یک گل به تیم پاراگوئه باخت، در بازی دوم هم 
با همین نتیجه مغلوب مکزیک میزبان آن دوره از بازی ها شد.

امارات هم بی نصیب نماند
در جام جهانی 1۹۹0امارات هم وارد رقابت با نمایندگان قاره 
آمریکا ش��د و با نتیجه دو بر صفر به کلمبی��ا باخت. در همان 

دوره کره جنوبی هم با اروگوئه در یک گروه قرار داشت و با گل 
ثانیه های پایانی دانیل فونسکا، به این تیم باخت تا روند بدون 

پیروزی آسیایی ها ادامه پیدا کند.
بولیوی هم به آسیایی ها نباخت

در جام جهانی 1۹۹۴ کره جنوب��ی در مقابل تیم ملی بولیوی 
قرار گرفت و با کس��ب یک تس��اوی در مقابل این نماینده نه 
چندان قدرتمند آمریکا، باز هم نتیجه کلی به سود نمایندگان 

قاره آمریکا رقم خورد.
نبرد قرن را ایران برد

اما بدون ش��ک مهم ترین نبرد فوتبالی این دو قاره در سال 
1۹۹8 رقم خورد و تیم ملی ایران در ورزشگاه ژرالن شهر لیون 
موفق شد با گل های حمید اس��تیلی و مهدی مهدوی کیا، 
آمریکا را شکس��ت دهد و اولین پیروزی نمایندگان آسیا 
را در مقابل نمایندگان قاره آمریکا به دست آورد. درهمان 
دوره کره جنوبی، سه بر یک به مکزیک باخت و ژاپن هم در 

ابتدا با تک گل گابریل باتیس��توتا، مغلوب آرژانتین 
شد و در دیدار بعدی هم دو بر یک به جامائیکا باخت.

چین هم باخت را تجربه کرد
در جام جهان��ی 2002 که به صورت مش��ترک در 
کره و ژاپ��ن برگزار ش��د، تیم ملی چین ب��ه عنوان 
نماین��ده ق��اره آس��یا در ابت��دا دو بر صف��ر مغلوب 
کاس��تاریکا ش��د و در بازی بعدی هم ب��ا نتیجه پر 
گل چه��ار بر صف��ر به برزی��ل باخت. ک��ره جنوبی 
 هم در مقابل آمریکا به تس��اوی یک بر یک دس��ت

 پیدا کرد.
ایران هم به مکزیک باخت

در س��ال 2006 نوب��ت ایران ب��ود که ب��ا مکزیک 
بازی کند و س��ه بر یک ب��ه این نماین��ده قدرتمند 
ق��اره آمری��کا باخ��ت. ژاپ��ن هم ب��ا نتیج��ه چهار 
 بر ی��ک ب��ه برزیل باخ��ت ت��ا باخت های س��نگین 

آسیایی ها تکمیل شود.
باخت دوبله کره جنوبی

در س��ال 2010 ک��ره جنوبی در مرحل��ه گروهی با 
نتیج��ه چهار بر یک ب��ه آرژانتینی باخ��ت که دیگو 
مارادونا را بر روی نیمکت داش��ت. البته کره جنوبی 
با وجود این شکس��ت از مرحل��ه گروهی صعود کرد 
 و با قبول شکس��ت دو بر ی��ک در براب��ر اروگوئه، با 
جام جهان��ی خداحافظی کرد. کره ش��مالی هم در 
یک بازی تاریخی با خفیف ترین نتیجه که در پایان 
اختالفی برابر با یک گل را رق��م زد، در مقابل برزیل 
تن به شکست دو بر یک داد. در آن دوره ژاپن هم که از مرحله 
گروهی صعود کرده بود، در یک هشتم نهایی با پاراگوئه بازی 
کرد و در نهایت در ضربات پنالتی مغلوب این تیم شد تا پرونده 

نبرد آسیا و آمریکا در جام جهانی بسته شود.

نبرد قرن را ایران برد و آبروی آسیا را حفظ کرد

برتری مطلق تیم های قاره آمریکا در مقابل آسیایی ها
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ورزش را در سبد 
خانواده ها قرار مي دهیم

رونالدو بازارپسندترین 
فوتبالیست جهان

  سرپرست سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري اصفهان گفت: به دنبال این 
هستیم تا در سبد هر خانواده اصفهاني ورزش جاي بگیرد و براي رسیدن 
به این هدف هم باید وارد محالت ش��ویم. اولین طرح ما براي تحقق این 

هدف، منطقه بندي شهر اصفهان و مشخص کردن مناطق است.
امین کریمیان در ارتباط با هدف تش��کیل این س��ازمان اظهار داش��ت: 
سرویس دهي در امور ورزش شهر در بیشتر کالنشهرهاي کشور از طریق 
سازمان ورزشي شهرداري ها انجام مي شود و با توجه به جزیره اي و پراکنده 
عمل کردن در حوزه ورزش شهر، نیاز به تشکیل این سازمان در شهرداري 

اصفهان احساس مي شد. 
کریمیان تصریح کرد: به دنبال این هس��تیم تا همه کساني را که از ابتدا 
در ورزش شهرداري حضور داش��ته و تالش کرده اند، گرد هم آوریم و با 
یکپارچه س��ازي توان خود و با هدایت پیشکسوتان و بزرگ ترها، نشاط و 

شادابي را به شهروندان هدیه بدهیم. 

کریس��تیانو رونالدو س��تاره پرتغالی تیم فوتبال رئال مادرید اسپانیا، در راس 
فهرست بازارپسندترین بازیکن فوتبال جهان قرار گرفت.

به گزارش دیلی میل، در این فهرست که توسط کارشناسان یک شرکت بازار 
ورزشی به نام رپوکام تهیه شده است، لیونل مس��ی و جرارد پیکه دو بازیکن 
بارسلونا در مکان های بعدی هستند؛ در حالی که فراناندو تورس بازیکن چلسی 
چهارم است. رونالدو در فیس بوک 82 میلیون و در توییتر 26 میلیون هوادار 
دارد و امسال نیز به عنوان بهترین بازیکن جهان شناخته شد. لیونل مسی هم 
که چهار بار به عنوان بهترین بازیکن س��ال انتخاب شده، کلید موفقیت های 
بارسلونا در چند سال اخیر بوده است و با دستمزدی حدود 16میلیون پوند در 
سال، پردرآمدترین بازیکن جهان به شمار می رود. نتایج بررسی بیش از5هزار 
فرد مشهورازجمله ورزشکاران، س��تارگان فیلم و تلویزیون، اهالی موسیقی 
وشخصیت های تجاری،بعداز نظرسنجی در دو کشور ژاپن و استرالیا در ژوئن 

امسال کامل تر خواهد شد. 

بکش بکش فیروزبا ذوبی ها
فیروز کریمی با بقای ذوب آهن در لیگ انتظار داشت مورد 
اعتماد دوباره مدیریت باشگاه قرار گیرد، ولی برنامه های او 
مورد تایید این باشگاه قرار نگرفت و یحیی گل محمدی به 

اصفهان آمد تا هدایت ذوب آهن را بر عهده گیرد. 

حادثه در محل تمرین تیم ملی آلمان
برخورد اتومبیل در یک مس��ابقه رانندگی که توس��ط ش��رکت 
مرسدس بنز  اسپانسر تیم ملی فوتبال آلمان، در محل اردوی پیش 
از جام جهانی این تیم در شمال ایتالیا رخ داد، دو نفر از تماشاگران 

کنار پیست را راهی بیمارستان کرد.

قوچان نژاد: می توانستیم مونته نگرو را ببریم
مهاجم تیم ملی امیدوار است که در بازی با آنگوال عملکرد بهتری داشته باشند. رضا 
قوچان نژاد گفت: به نظرم بازی مقابل مونته نگرو بازی خوبی برای ما بود. نتیجه این 
مسابقه صفر - صفر شد، ولی امیدوارم در بازی روز جمعه برابر تیم آنگوال ، عملکرد 

بهتری داشته باشیم.

شباهت گالیله و جباری

رازهای خداحافظی مجتبی از تیم ملی 

مجتب��ی 
ی  ر جب��ا
ب��ه ص��ورت 

مجتب��ی 

مجتبی جباری ناگهانی تصمیم ب��ه خداحافظی از تیم 
ملی فوتب��ال گرف��ت و دالیل این تصمی��م به طور 
کامل بازگو نش��د، اما در این میان بهمن فروتن 
که همواره رابطه صمیمانه ای با جباری داش��ته، 

تحلیل تازه ای از این جدایی ناگهانی دارد. 
خداحافظی اجباری

بهمن فروتن که تماس��ی یک س��اعته با مجتبی 
جباری داش��ته، در مورد برداشت خودش از دالیل 
خداحافظی جب��اری گفت: هی��چ بازیکن��ی در دنیا 
خودش از تیم ملی خداحافظی نمی کند. حتی بازیکنی 
مثل میش��اییل باالک هم که سنش بیش��تر از جباری بود 
به خواس��ت خودش از دنی��ای فوتبال وداع نک��رد، بلکه این 
بازیکنان مجبور به خداحافظی می شوند. جباری اگر 
در ایران بود، حتما باز هم برای تیم ملی بازی 
می کرد؛ چرا  که فوتبال ایران در شرایط 

حرفه ای نیست.
کارش��ناس فوتبال ای��ران یادآور 
ش��د: در فوتبال ایران رسم شده 
متمم��ی در ق��راداد باش��دکه 
بازیکن هرگاه پیشنهاد خارجی 
داش��ت، از تیمش جدا شود. 
آیا چنین بن��دی در قرارداد 
کریستیانو رونالدو هم وجود 

دارد؟ 
خی��ر، چ��ون او می دان��د مبل��غ ق��راردادش را تم��ام و 
 کم��ال از باش��گاه خواه��د گرف��ت. ح��ال در ای��ن فوتب��ال 
غیر حرفه ای ما بازیکنی چون مجتبی جباری داریم که حرفش 
همانی است که به آن فکر می کند؛ اخالقی که با مولفه فرهنگی 

ما ایرانیان سازگار نیست.
شباهت گالیله و جباری

فروتن گف��ت: در مولفه فرهنگی ما این گونه اس��ت که افراد یا 
فکرش��ان را نمی گویند و یا برعکس می گویند. این هم میراث 
تاریخی از زمانی است که ش��اهان بر ایران حکومت داشتند و 
البته نباید بگویم تنها در تاریخ ایران چنین بوده؛ چراکه دوران 
تفتیش عقاید در اروپا هم به همین ش��کل بوده اس��ت. قصد 
داشتند گالیله را به جرم آن که گفته بود زمین گرد است، اعدام 
کنند و در نهایت او اعالم کرد که زمین صاف اس��ت. سپس دو 
نفر از شاگردانش خطاب به او گفتند »بدبخت ملتی که قهرمان 
ندارد«؛ گالیله هم پاسخ داد »بدبخت ملتی که نیاز به قهرمان 
دارد«، این سرنوشت برای امثال مجتبی جباری هم هست که 
وقتی در شابلون و قاب ما جا نمی گیرند، ناچارش می کنیم که 

از فوتبال ایران برود.
چرا جباری به قطر رفت؟

فروتن خاطرنشان کرد:جباری از فوتبال ایران به فوتبالی رفت 
که 30 س��ال پیش لیگش در مقایس��ه با لیگ م��ا مانند لیگ 
محالت و لیگ حرفه ای بود، اما آنها در این 30 س��ال از ما جلو 

زدند و حاال لیگ ما در مقایسه با لیگ حرفه ای آنها مانند لیگ 
محالت است.

فوتبال و قبیله هایش
این کارشناس فوتبال در ادامه گفت: کفاشیان گفته باشگاه ها 
در آس��یا کاری نکردند و حاال می خواهند جلوی موفقیت ما را 
هم بگیرند. وقتی این گون��ه صحبت از ما و دیگران می ش��ود 
یعنی قبیله ای کار کردن؛ فوتبال ما تبدیل به قبیله اس��تقالل 
و پرسپولیس، قبیله باش��گاه های صنعتی، قبیله باشگاه های 
فقیر، قبیله تیم ملی، قبیله رسانه ها و حتی دالل ها شده است.

فروتن یادآور شد: من اش��کان دژاگه را از نزدیک می شناسم، 
بازیکنی چون مجتبی جباری اگر در ش��رایطی همانند دژاگه 
قرار داش��ت، حتی از این بازیکن هم بهتر می شد. پس مجتبی 
می بیند که تمامی این ایده آل ها را در فوتبال ایران از دس��ت 
داده و تنها  3 - ۴ س��ال ب��رای ادامه فوتبال حرف��ه ای در اوج 
زمان دارد و در نهایت به این نتیجه می رس��د ک��ه از تیم ملی 

خداحافظی کند.
جباری سرباز فراری نیست!

فروتن در پاسخ به این نقد که آیا تمام این تحلیل ارایه شده بهانه 
مناس��بی برای رها کردن تیم ملی از سوی یک بازیکن است و 
آیا این نماد پشت کردن به جبهه نیست، گفت: مجتبی جباری 
یک س��تاره واقع گرا در فوتبال ما محس��وب می شود و آنهایی 
که او را سرباز فراری خواندند، خودش��ان بیشترین ضربه را به 

فوتبال ما زده اند.

برگزاری جلسه روسای 6 منطقه 
کشور در رشته اسکیت 

علیرضا ذوالقدر / رییس هیات اسکیت 

استان
جلسه  هیات رییسه فدراس��یون و مناطق 6گانه اسکیت کشور به منظور 
برنامه ریزی مسابقات و رقابت های انتخابی و مسایل مربوط به این رشته 
با حضور روسای 6 گانه با رییس فدراسیون در ماه جاری برگزار می شود 
و من هم به عن��وان رییس منطقه دو 
در این جلسه حضور می یابم. اردوی 
نخس��ت رول بال در اصفه��ان برگزار 
شد و پس از مراحل بعدی، بازیکنان 
به مسابقات آس��یایی اعزام می شوند.

سه نفر از اصفهان در اردوی تیم ملی 
اسکیت سرعت در شهرستان کرمان 
شرکت کردند و به مراحل بعدی تیم 

ملی نیز دعوت شدند.
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اعتکاف خنثی کننده تهاجم فرهنگی 

دشمن است
مدیرکل تبلیغات اس��امی چهارمحال و بختی��اری گفت: اعتکاف 
نقطه مقابل تهاجم فرهنگی دشمنان نظام مقدس جمهوری اسامی 
ایران اس��ت. حجت االس��ام رحمت اهلل اروجی در مراسم تجلیل از 
دست اندرکاران ستاد اعتکاف شهرستان ش��هرکرد اظهار کرد: باید 
با برنامه ریزی درست بتوانیم در عرصه  فرهنگی، نقشه های دشمنان 

نظام مقدس جمهوری اسامی ایران را نقش   برآب کنیم.
وی با اشاره به این که شرایط امروز نظام، شرایطی جنگی است، افزود: 
در عرصه فرهنگی و دینی تلفات بسیاری داده ایم، اما هزینه دشمن و 

تلفات فرهنگی نشان می دهد که ما پیروز این عرصه بوده ایم.

برنامه گرامیداشت ارتحال امام راحل 
در 9 محور برگزار می شود

رییس شورای تبلیغات اسامی چهارمحال و بختیاری گفت: برنامه 
گرامیداش��ت ارتحال امام در 9 مح��ور در چهارمح��ال و بختیاری 
برگزار می ش��ود. علی گرجی  اذعان داش��ت: هر محور برنامه های 
گرامیداشت ارتحال امام خمینی)ره(، مختص یک شهرستان است. 
وی ادامه داد: برنامه های گرامیداش��ت ارتحال امام خمینی)ره(در 
 شهرستان شهرکرد، بر محور »امام الگوی مدیریت جهاد است« و در 
شهرستان های لردگان و بروجن  و فارس��ان به ترتیب با محورهای 
»ثمرات و برکات و قیام 15 خرداد«، »رمز و راز رهبری امام«، »تبیین 

اندیشه های سیاسی و استکبار ستیزی امام )ره(« برگزار می شود.

بهره برداری از باند دوم محور 
بروجن-مبارکه تا پایان امسال

فرماندار شهرستان بروجن گفت: باند دوم محور ارتباطی شهر ستان 
بروجن به شهرستان مبارکه از توابع اس��تان اصفهان، تا آخر امسال 
بهره برداری می شود.س��یف اهلل فیاضی در حاش��یه بازدید از محور 
ارتباطی شهرستان بروجن به مبارکه اظهار کرد: این محور ارتباطی 
یکی از پرترددترین و ترانزیتی ترین راه های کشور است. وی با بیان 
این که این محور ارتباطی شمال کشور را به جنوب متصل می کند، 
گفت: عملیات اجرایی س��اخت باند دوم این محور ارتباطی از سال 

1386 شروع شده است.

سرچشمه زاینده رود و کارون با 
مشکل کم آبی مواجه است

مرتضی زمان پور فرماندار کوهرنگ در نشستی با حضور مدیرعامل 
ش��رکت آب منطق��ه ای چهارمح��ال و بختیاری، مس��ؤوالن جهاد 
کشاورزی و محیط زیست این شهرس��تان با بیان این که شهرستان 
کوهرنگ سرچشمه اصلی 3 رودخانه بزرگ کارون، زاینده رود و دز 
است، گفت: تخصیص نیافتن آب برای متقاضیان بخش   های مختلف 
این شهرستان، مهم ترین چالش پیش روی مردم کوهرنگ و تامین 

آب برای متقاضیان در این شهرستان با مشکل مواجه است.

اخبار کوتاه 

رحیم ابراهیمی رییس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری گفت: تفاهم نامه همکاری با اداره 
کل استاندارد استان به  منظور ارتقای سامان دهی، همکاری و بهره مندی از توانایی ها و تخصص های 

طرفین و دانشگاه های سطح استان است.
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کشتی گیر تیم ملی گفت: جوانان چهارمحال 
و بختیاری توانمندی های زی��ادی در بحث 

ورزش دارند.
حمید سوریان در جشن میاد مبعث در جمع 
م��ردم چهارمحال و بختیاری اظهار داش��ت: 
جوانان این اس��تان در ورزش از توانایی های 
زیادی برخوردار هستند که می طلبد استاندار 
به این جوانان اهمیت بیشتری دهد و آن ها را 

حمایت کند.
وی تصریح کرد: الزم است مسؤوالن به بحث 
ورزش بیشتر توجه داشته باش��ند و تا جایی 
 که امکان دارد جوان��ان را در این مقوله یاری 

کنند.
س��وریان حف��ظ محی��ط زیس��ت و ی��اری 
ک��ردن کارکنان محی��ط زیس��ت را نیز الزم 
و ض��روری دانس��ت و ی��ادآور ش��د: حف��ظ 
محیط زیس��ت یک امر حیاتی است که الزم 
 اس��ت به این م��ورد هم��واره توج��ه زیادی 

شود.
کارت همیار محیط زیست از سوی مدیر 
کل محیط زیست به حمید سوریان اهدا 

شد
مدیر کل محیط زیست در این مراسم از حمید 
سوریان به عنوان دوس��تار محیط زیست یاد 
 و نش��ان همیار محیط زیس��ت را به وی اهدا 

کرد.
سعید یوسف پور با اش��اره به این که در حال 
حاضر وضعیت محیط زیست نامناسب است، 

 تصریح کرد: با فرهنگ س��ازی های مختلف
 می توان در حفظ محیط زیست تاش کرد.

وی حمید سوریان را به صورت رسمی همیار 
محیط زیست استان خطاب کرد و یادآور شد: 
ایش��ان یکی از مدافعان و طرف��داران محیط 
زیس��ت هس��تند که می توان��د الگویی برای 

دیگران در حفظ محیط زیست باشد.
مدی��ر کل ورزش و جوان��ان چه��ار محال و 
بختیاری نیز در این مراس��م از ش��ش مدال 
طا حمید س��وریان خبر داد و اف��زود: امید 
اس��ت حضور ایش��ان در این اس��تان موجب 
 خیر و برکت ب��رای تمامی هم اس��تانی های

ما باش��د. قاس��می اظهار داش��ت: الزم است 
همواره برای جوانان این استان فضایی را فراهم 

کنیم که موجب شادی آن ها باشد.
وی تصری��ح ک��رد: حمی��د س��وریان ی��ک 
الگ��وی بس��یار خ��وب در بح��ث ورزش 
 ب��رای جوانان خصوص��ا جوانان این اس��تان

  است.
ریی��س هی��ات کش��تی چهارمح��ال و 
بختی��اری نیز در ای��ن مراس��م گفت:حمید 
س��وریان تاکنون موفق به کس��ب یک مدال 
 المپی��ک جهان��ی و ش��ش م��دال ط��ا در 

جهان شده است.
هاشم هادی پور حمید سوریان را سفیر صلح 
سازمان ملل در کش��ور خواند و تصریح کرد: 
سوریان اس��وه اخاق و منش پهلوانی در بین 

مردم است.
هادی پور سوریان را دوس��تار محیط زیست 
خواند و یادآور شد: س��ازمان حفاظت محیط 
زیست این اس��تان به نیابت از خانم ابتکار به 
حمید سوریان کارت همیار افتخاری محیط 

زیست را اهدا کرد.
ریی��س هی��ات کش��تی چهارمح��ال و 
بختی��اری اذع��ان داش��ت: ای��ن کار ب��ه 
صورت نمادی��ن در بی��ن تمامی اس��تان ها 
صورت خواه��د گرفت تا الگویی باش��د برای 
 دیگران ت��ا از زحمات ایش��ان ق��در دانی به 

عمل آید.

دبیر شش��مین جش��نواره تئاترچهارمحال وبختیاری 
گفت: با آرای هیات داوران، ققنوس ششمین جشنواره 
تئاتر چهارمحال و بختیاری از فارسان به شهرکرد رسید.

 امی��د بس��یم اظه��ار ک��رد: ب��ا رای هی��ات داوران  
برترین های جشنواره شش��م چهارمحال وبختیاری  با 
 انتخاب تئاتر های »س��ایه ه��ای جنگ«،»نائیریکا«و

»تانک بی لول« معرفی شدند.
 وی افزود: دربخش قاب��ل رقابت این جش��نواره، نوید 
جعفر زاده و احمدمحمود زاده  رتبه نخست کارگردانی، 
 مه��دی جعف��ری کارگ��ردان نائیری��کا و مصطف��ی

 محمدی دوست، کارگردان سایه های جنگ، رتبه های 
دوم و سوم را کسب کردند.

مدیر انجمن هنرهای نمایش��ی اس��تان چهارمحال و 
بختیاری تصریح کرد : در بخش نویسندگی هیات داوران 
ابتدا با اهدای لوح تقدیر، از دو نمایش نامه » تابلو« نوشته 
رسول حیدری و » تانک بی لول« نوشته فرزاد صفدری 
تجلیل به عمل آورد و به طور مش��ترک ل��وح تقدیر و 
جایزه نقدی به آقای مصطفی محمدی دوست نویسنده 
 نمایش نامه  سایه های جنگ  و کاظم حیدری نویسنده 

نمایش نامه  نائیریکا تعلق گرفت.

بس��یم افزود: در بخش بازیگر مرد، حجت اهلل یداللهی 
برای نمایش س��ایه های جنگ،یاس��ر محم��د زاده و 
نویدجعفرزاده ه��ر دو برای نقش آفرین��ی در نمایش 

نائیریکا، رتبه های نخست تا سوم را کسب نمودند.
وی گفت: در بخش بازیگر زن نیز ب��ه ترتیب ازفیروزه 
پناهی برای نمایش تانک بی ل��ول، فاطمه بارانی برای 
نمایش سایه های جنگ و نائیریکا و مریم کاظمی برای 

نمایش تانک بی لول قدردانی شد.
مدیر انجمن هنرهای نمایش��ی اس��تان چهارمحال و 
بختیاری ب��ا اش��اره ب��ه رای داوران در بخش طراحی 
بروش��ور گفت: در این بخ��ش هی��ات داوران با اهدای 
ل��وح تقدیر و جای��زه نقدی از س��پهر نصیری و یس��نا 
باقری به خاطر طراحی بروش��ور و ازآقای رضا مرادیان 
 ب��رای طراح��ی لب��اس در تئات��ر نائیری��کا تجلیل به 

عمل آورد.
وی خاطرنش��ان ک��رد: در بخ��ش موس��یقی ضم��ن 
تقدیر از موس��یقی انتخابی تان��ک بی ل��ول اثر مریم 
احمدی، هیات داوران لوح تقدی��ر و جایزه نقدی خود 
را به یاس��ر اهلل بخش��یان و مصطفی محمدی دوست 
برای نمایش س��ایه های جن��گ اهدا ک��رد و برگزیده 
 این بخش را در اثر نائیریکا س��اخته یاس��راهلل بخشیان

 دانست.
بسیم در پایان به بخش هشتم و طراحی صحنه پرداخت 
و گفت: از مریم مرادیان و اصغر محمود زاده برای نمایش 
نائیریکا و علیرضا فرهنگ ب��رای نمایش  تانک بی لول 
در س��ه رتبه اول تا س��وم، قدر دانی و به آنها لوح تقدیر 

اهدا شد.

اس��تاندار چهارمحال و بختیاري ش��هادت دوتن از هم 
اس��تانی ها را تسلیت گفت. قاسم س��لیمانی در پیامي 
ش��هادت دو تن از هم اس��تاني ها در حادثه تروریستي 
بعقوبه عراق را تسلیت گفت. در این پیام آمده است: بار 
دیگر حادثه غم انگیز بمب گذاري در مس��یر خودروي 
حامل کارگران و مهندس��ان ایراني شاغل در خط لوله 
انتقال گاز در شمال شرق بعقوبه در خاک عراق، باعث 
ش��د گرد و غبار حزن و اندوه در فراق شهادت دو تن از 
هم اس��تاني هاي عزیز که در پي کس��ب معاش حال 

جان ش��یرین خود را از دس��ت داده اند، بر س��ر و روي 
 همگان بنش��یند و آه و فغان را از س��وز دل بر کش��د و 
دل ها را در این مصیبت بزرگ جریحه دار و غمگین کند.

حادثه دلخ��راش حمله ناجوانمردانه تروریس��ت هاي 
سنگ دل به این عزیزان، آن چنان سنگین بود که قلب 
هر ایراني پاک نهادي را لرزاند که در این میان شهادت 
مظلومانه دو تن از هم استاني هاي عزیزمان، بر وسعت 

ماتم و سنگیني این غم مي افزاید.
در ادامه این پیام خاطرنشان شده است: پرواز غریبانه این 

عزیزان را بار دیگر به پیشگاه امام زمان )عج(، مقام معظم 
رهبري )مدظله العالي(، مردم شریف استان شهید پرور 
چهارمحال و بختیاري و خانواده هاي معظم شهداي این 
حادثه جانکاه، تسلیت عرض مي نمایم. صبح روز شنبه، 
س��وم خردادماه بر اثر بمب گذاری در مسیر خودروی 
کارگران و مهندسان ایرانی شاغل در خط لوله انتقال گاز 
در شمال شرق بعقوبه مرکز استان دیاله عراق، بیش از 
10 نفر زخمی و ابراهیم امینی و صادق حسینی نیز به 

شهادت رسیدند.

استاندار چهارمحال و بختیاري شهادت دوتن از هم استانی ها را تسلیت گفت

کشتی گیر تیم ملی:

جوانان چهارمحال و بختیاری توانمندی های 
زیادی در بحث ورزش دارند

دبیر ششمین جشنواره تئاترچهارمحال وبختیاری:

ققنوس ششمین جشنواره تئاتر استان به شهرکرد رسید

     امضای تفاهم نامه همکاری میان پارک علم و فناوری و استاندارد 

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

مفاد آرا نوبت دوم 
تعيين  قانون  نامه  آيين  قانون وماده 13   3 ماده  آگهي موضوع   23169

تكليف وضعيت ثبتي واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي 
برابرآراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي واراضي 
شهرضاتصرفات  مستقردرواحدثبتي  فاقدسندرسمي  وساختمانهاي 
مالكانه وبالمعارض متقاضي محرزگرديده است لذامشخصات متقاضي 
وملك موردتقاضابه شرح زيربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 
15 روزآگهي ميشوددرصورتي كه اشخاص نسبت به صدورسندمالكيت 
انتشاراولين  باشندميتوانندازتاريخ  داشته  اعتراضي  متقاضي 
واسنادوامالك  ثبت  اداره  خودرابه  اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهي 
تسليم  ازتاريخ  ماه  يك  مدت  ازاخذرسيدظرف  وپس  شهرضاتسليم 
طرح  وگواهي  تقديم  قضايي  مرجع  خودرابه  دادخواست  اعتراض 
مدت  انقضاي  درصورت  است  نمايندبديهي  ارائه  اداره  اين  رابه  دعوي 
صادرخواهد سندمالكيت  مقررات  طبق  اعتراض  وصول   مذكوروعدم 

شد
راي شماره 139260302008000068 – فاطمه علي عابدي فرزند مصطفي 
به ش ش ملي 1190094576 شهرضا سه دانگ مشاع ازششدانگ يك باب 
خانه مفروزي ازپالك 1327 فرعي از سه اصلي واقع درمزرعه موغان 

بخش يك ثبتي شهرضا به مساحت ششدانگ 88 / 204 مترمربع 
تاريخ انتشارنوبت اول  24 / 2 / 93  

تاريخ انتشارنوبت دوم  8 / 3 / 93
  سيدمهدي ميرمحمدي – رئيس اداره ثبت واسنادوامالك شهرضا

مفاد آرا نوبت دوم 
تعيين  قانون  نامه  آيين  قانون وماده 13   3 ماده  23170 آگهي موضوع 
برابرآراء  فاقدسندرسمي  وساختمانهاي  واراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
واراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  هيات  صادره 
شهرضاتصرفات  مستقردرواحدثبتي  فاقدسندرسمي  وساختمانهاي 
مالكانه وبالمعارض متقاضي محرزگرديده است لذامشخصات متقاضي 
وملك موردتقاضابه شرح زيربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 
15 روزآگهي ميشوددرصورتي كه اشخاص نسبت به صدورسندمالكيت 
انتشاراولين  باشندميتوانندازتاريخ  داشته  اعتراضي  متقاضي 
واسنادوامالك  ثبت  اداره  خودرابه  اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهي 
تسليم  ازتاريخ  ماه  يك  مدت  ازاخذرسيدظرف  وپس  شهرضاتسليم 
طرح  وگواهي  تقديم  قضايي  مرجع  خودرابه  دادخواست  اعتراض 
انقضاي  درصورت  است  نمايندبديهي  ارائه  اداره  اين  رابه  دعوي 
صادر سندمالكيت  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  مذكوروعدم   مدت 

خواهدشد

فرزند  عليرضااسكندري   –  139260302008000067 شماره  راي 
ملي  وشماره  قمشه  شهري  يك  حوزه   1719 ش  ش  به  محمدرضا 
1199852147 سه دانگ مشاع ازششدانگ يك باب خانه مفروزي ازپالك 
1327 فرعي از سه اصلي واقع درمزرعه موغان بخش يك ثبتي شهرضا 

به مساحت ششدانگ 88 / 204 مترمربع 
تاريخ انتشارنوبت اول  24 / 2 / 93  
  تاريخ انتشارنوبت دوم  8 / 3 / 93

  سيدمهدي ميرمحمدي – رئيس اداره ثبت واسنادوامالك شهرضا

مفاد آرانوبت دوم
تعيين  قانون  نامه  آيين   13 وماده  قانون   3 ماده  موضوع  23152آگهي 

تكليف وضعيت ثبتي واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي 
برابرآراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي واراضي 
شهرضاتصرفات  مستقردرواحدثبتي  فاقدسندرسمي  وساختمانهاي 
مالكانه وبالمعارض متقاضي محرزگرديده است لذامشخصات متقاضي 
وملك موردتقاضابه شرح زيربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 
15 روزآگهي ميشوددرصورتي كه اشخاص نسبت به صدورسندمالكيت 
به  آگهي  انتشاراولين  باشندميتوانندازتاريخ  داشته  اعتراضي  متقاضي 
شهرضاتسليم  واسنادوامالك  ثبت  اداره  خودرابه  اعتراض  دوماه  مدت 
وپس ازاخذرسيدظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
ارائه  اداره  اين  رابه  تقديم وگواهي طرح دعوي  خودرابه مرجع قضايي 
نمايندبديهي است درصورت انقضاي مدت مذكوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سندمالكيت صادرخواهدشد
فرزند  شهرضا  سجادطالبيان   –  139260302008003045 شماره  راي 
يك  ازششدانگ  مشاع  دانگ  سه   1190299461 ملي  ش  ش  به  ناصر 
درمزرعه  واقع  اصلي   23 از  فرعي   88  /  1 ازپالك  مفروزي  خانه  باب 
 سود آباد بخش يك ثبتي شهرضا به مساحت ششدانگ 47 / 218 متر

مربع 
تاريخ انتشارنوبت اول  24 / 2 / 93 
  تاريخ انتشارنوبت دوم  8 / 3 / 93

   سيدمهدي ميرمحمدي – رئيس اداره ثبت واسنادوامالك شهرضا

مفاد آرا نوبت دوم 
تعيين  قانون  نامه  آيين   13 وماده  قانون   3 ماده  موضوع  23151آگهي 

تكليف وضعيت ثبتي واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي 
برابرآراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي واراضي 
شهرضاتصرفات  مستقردرواحدثبتي  فاقدسندرسمي  وساختمانهاي 
مالكانه وبالمعارض متقاضي محرزگرديده است لذامشخصات متقاضي 
وملك موردتقاضابه شرح زيربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 
15 روزآگهي ميشوددرصورتي كه اشخاص نسبت به صدورسندمالكيت 
به  آگهي  انتشاراولين  باشندميتوانندازتاريخ  داشته  اعتراضي  متقاضي 
شهرضاتسليم  واسنادوامالك  ثبت  اداره  خودرابه  اعتراض  دوماه  مدت 
وپس ازاخذرسيدظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
ارائه  اداره  اين  رابه  تقديم وگواهي طرح دعوي  خودرابه مرجع قضايي 
نمايندبديهي است درصورت انقضاي مدت مذكوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سندمالكيت صادرخواهدشد
فرزند  شهرضا  ناصرطالبيان   –  139260302008003044 شماره  راي 
دانگ  سه   1199036137 ملي  وشماره  880 شهرضا  به ش ش  حسين 
 23 از  فرعي   88  /  1 ازپالك  مفروزي  خانه  باب  يك  ازششدانگ  مشاع 
مساحت  به  شهرضا  ثبتي  يك  بخش  آباد  سود  درمزرعه  واقع  اصلي 

ششدانگ 47 / 218 مترمربع 

تاريخ انتشارنوبت اول  24 / 2 / 93
تاريخ انتشارنوبت دوم  8 / 3 / 93

  سيدمهدي ميرمحمدي – رئيس اداره ثبت واسنادوامالك شهرضا

مفاد آراء نوبت دوم

وماده  قانون   3 ماده  موضوع  آگهي  23141شماره103/93/1139/25   
13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي واراضي وساختمانهاي 

فاقدسندرسمي 
برابرآراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي واراضي 
شهرضاتصرفات  مستقردرواحدثبتي  فاقدسندرسمي  وساختمانهاي 
مالكانه وبالمعارض متقاضي محرزگرديده است لذامشخصات متقاضي 
وملك موردتقاضابه شرح زيربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 
15 روزآگهي ميشوددرصورتي كه اشخاص نسبت به صدورسندمالكيت 
انتشاراولين  باشندميتوانندازتاريخ  داشته  اعتراضي  متقاضي 
واسنادوامالك  ثبت  اداره  خودرابه  اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهي 
تسليم  ازتاريخ  ماه  يك  مدت  ازاخذرسيدظرف  وپس  شهرضاتسليم 
طرح  وگواهي  تقديم  قضايي  مرجع  خودرابه  دادخواست  اعتراض 
مدت  انقضاي  درصورت  است  نمايندبديهي  ارائه  اداره  اين  رابه  دعوي 
صادرخواهد سندمالكيت  مقررات  طبق  اعتراض  وصول   مذكوروعدم 

شد
حسن گالبی شهرضا   فرزند   – راي شماره 139260302008000423 
حيدر  به ش ش 278 شهرضا وشماره ملي 1199136662 چهار دانگ 
 100 از  فرعی   510 ازپالك  مفروزي  مغازه  باب  يك  ازششدانگ  مشاع 
اصلي واقع درمزرعه فيض آباد 100 اصلی بخش يك ثبتی شهرضا  به 

مساحت ششدانگ 67 / 26 مترمربع 
تاريخ انتشارنوبت اول  24 / 2 / 93
تاريخ انتشارنوبت دوم  8 / 3 / 93

   سيدمهدي ميرمحمدي – رئيس اداره ثبت واسنادوامالك شهرضا

مفاد آراءنوبت دوم
وماده  قانون   3 ماده  موضوع  آگهي  23140شماره103/93/1139/25   
13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي واراضي وساختمانهاي 

فاقدسندرسمي 
وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  هيات  صادره  برابرآراء 
مستقردرواحدثبتي  فاقدسندرسمي  وساختمانهاي  واراضي  ثبتي 
است  محرزگرديده  متقاضي  وبالمعارض  مالكانه  شهرضاتصرفات 
لذامشخصات متقاضي وملك موردتقاضابه شرح زيربه منظوراطالع عموم 
دردونوبت به فاصله 15 روزآگهي ميشوددرصورتي كه اشخاص نسبت 
باشندميتوانندازتاريخ  داشته  اعتراضي  متقاضي  صدورسندمالكيت  به 
ثبت  اداره  خودرابه  اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهي  انتشاراولين 
ماه  يك  مدت  ازاخذرسيدظرف  وپس  شهرضاتسليم  واسنادوامالك 
ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه مرجع قضايي تقديم وگواهي 
انقضاي  درصورت  است  نمايندبديهي  ارائه  اداره  اين  رابه  دعوي  طرح 
صادر سندمالكيت  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  مذكوروعدم   مدت 

خواهدشد
راي شماره 139260302008000437 – الهه ملجانی    فرزند مصطفی  به ش 
ش 806 شهرضا وشماره ملي 1199295256  دو دانگ مشاع ازششدانگ 
يك باب مغازه مفروزي ازپالك 510 فرعی از 100 اصلي واقع درمزرعه 
ششدانگ مساحت  به  شهرضا   ثبتی  يك  بخش  اصلی   100 آباد   فيض 

 67 / 26 مترمربع 
تاريخ انتشارنوبت اول  24 / 2 / 93
تاريخ انتشارنوبت دوم  8 / 3 / 93

سيدمهدي ميرمحمدي – رئيس اداره ثبت واسنادوامالك شهرضا

مفاد آراء نوبت دوم 
وماده  قانون   3 ماده  موضوع  آگهي  23139شماره103/93/1135/25   
13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي واراضي وساختمانهاي 

فاقدسندرسمي 
برابرآراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي واراضي 
شهرضاتصرفات  مستقردرواحدثبتي  فاقدسندرسمي  وساختمانهاي 
مالكانه وبالمعارض متقاضي محرزگرديده است لذامشخصات متقاضي 
وملك موردتقاضابه شرح زيربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 
15 روزآگهي ميشوددرصورتي كه اشخاص نسبت به صدورسندمالكيت 
به  آگهي  انتشاراولين  باشندميتوانندازتاريخ  داشته  اعتراضي  متقاضي 
شهرضاتسليم  واسنادوامالك  ثبت  اداره  خودرابه  اعتراض  دوماه  مدت 
وپس ازاخذرسيدظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
ارائه  اداره  اين  رابه  تقديم وگواهي طرح دعوي  خودرابه مرجع قضايي 
نمايندبديهي است درصورت انقضاي مدت مذكوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سندمالكيت صادرخواهدشد
راي شماره 139260302008007160 – سيد مصطفی قريشی فرزند سيد 
بابا جان به ش ش 3233 حوزه 2 سميرم     وشماره ملي 1209553821  
فرعی   1 ازپالك  مفروزي  خانه  باب  يك  ازششدانگ  مشاع  دانگ  چهار 
ثبتی  يك  بخش  اصلی  يكصد  آباد  فيض  درمزرعه  واقع  اصلي   100 از 
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مفاد آراءنوبت دوم 
وماده  قانون   3 ماده  موضوع  آگهي  23138شماره103/93/1133/25   
13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي واراضي وساختمانهاي 

فاقدسندرسمي 
برابرآراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي واراضي 
شهرضاتصرفات  مستقردرواحدثبتي  فاقدسندرسمي  وساختمانهاي 
مالكانه وبالمعارض متقاضي محرزگرديده است لذامشخصات متقاضي 
وملك موردتقاضابه شرح زيربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 
15 روزآگهي ميشوددرصورتي كه اشخاص نسبت به صدورسندمالكيت 
به  آگهي  انتشاراولين  باشندميتوانندازتاريخ  داشته  اعتراضي  متقاضي 
شهرضاتسليم  واسنادوامالك  ثبت  اداره  خودرابه  اعتراض  دوماه  مدت 
وپس ازاخذرسيدظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
ارائه  اداره  اين  رابه  تقديم وگواهي طرح دعوي  خودرابه مرجع قضايي 
نمايندبديهي است درصورت انقضاي مدت مذكوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سندمالكيت صادرخواهدشد
راي شماره 139260302008007160 – سكينه حسينی فرزند علی جان  
دو  ملي 1209555311   به ش ش 3377 حوزه 2 سميرم     وشماره 
دانگ مشاع ازششدانگ يك باب خانه مفروزي ازپالك 1 فرعی از 100 
اصلي واقع درمزرعه فيض آباد يكصد اصلی بخش يك ثبتی شهرضا  به 
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تاريخ انتشارنوبت اول  24 / 2 / 93تاريخ انتشارنوبت دوم  8 / 3 / 93

   سيدمهدي ميرمحمدي – رئيس اداره ثبت واسنادوامالك شهرضا



پیغمبر اکرم - صلی اهلل علیه و آله - فرمود:
کس��ی که ب��ه ک��ودکان مس��لمین رحم��ت و محب��ت نکند و 

بزرگساالن را احترام ننماید، از ما نیست.
 ذکرهایی برای رفع 

فقر و تنگدستی
1432

927

W W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M

عنایت الهی 

صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسؤول : محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسؤول : بهمن زین الدین
  تلفن : 8- 6284167                                                        فکس : 6284166 - 0311

نش��انی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، 
واحد 3

پنج شنبه 8 خرداد  1393 |29 رجب   1435
شماره 1314 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان

No. 1314 ,may  29 ,2013
8 Pages

Society,Cultural  
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

قدردانی، عامل استحکام روابط 
زناشویی 

به گزارش الیوس��اینس یک بررسی 
جدید نش��ان می دهد که چ��را یکی 
از  زوجی��ن اغل��ب درگی��ر کارهای 
خانه اس��ت، در حالی ک��ه دیگری به 
خالی کردن س��طل زباله یا شس��تن 
رخت ها بی اعتنا اس��ت. پژوهشگران 
می گویند ش��گرد ایج��اد هماهنگی 
می تواند تنها یک »متش��کرم« ساده 
باشد. بنجامین کالدول از دانشگاه بین المللی آلیانس در کالیفرنیا در 
این مورد می گوید: تقسیم کار در خانه ، احتماال یکی از رایج ترین علل 
تعارض بین زن و شوهرهاست. در بررسی ارزش های جهانی  2007 
به وسیله مرکز پژوهشی پیو، اشتراک در کارهای خانه پس از وفاداری 
و رابطه زناشویی، در ردیف سوم فهرست عوامل موفقیت ازدواج قرار 
گرفت، اما تحقیقی که اخیرا در دانشکده ارتباطات انسانی هیو داونز 
در دانشگاه ایالتی آریزونا انجام شد، نشان می  دهد که زنان و مردان در 
این مورد نظرات متفاوتی دارند. این که یکی از زوجین یک کار خانه را 
انجام می دهد، تا حدی به آستانه درک فرد از آشفتگی بستگی دارد. 
ممکن است زن به محض آن که آش��غال ها به لبه سطل برسد، آن را 
خالی کند، در حالی که مرد  تنها هنگامی که زباله ها از سطل سرریز 
ش��د به فکر تخلیه آن بیفتد. در چنین حالتی ، تخلیه سطل زباله به 
عهده زن خواهد افتاد. در دراز مدت این فرد متخصص انجام آن کار 
معین می شود و همسرش آن را مربوط به او  حساب می کند. در این 
صورت تش��کری هم رد و بدل نمی ش��ود، چرا  فرض بر این است که 
او،  تنها دارد وظیفه اش را انجام می دهد. در مورد کاری که احساس 
می کنید باید انجام شود، با همس��رتان ارتباط برقرار کنید و منتظر 
نمانید تا خود او متوجه انجام آن شود. تحسین خود را در مورد کاری 
که همسرتان انجام می دهد بیان کنید، حتی اگر این کار معیارهای 
شما را برآورده نکرده باشد. برای افرادی که سهم کمتری از کارهای 

خانه را انجام می دهند، این توصیه ها بیان می شود:
کارها را پیش از آن که ضرورت پیدا کند، انجام دهید.

برای کارهای خاص از یک برنامه پیروی کنید.
به یاد کاری که همس��رتان انجام می دهد باشید و سپاسگزاری خود 

را بیان کنید.

گاه��ی نمی دانی��م و از تو 
دور م��ی ش��ویم. گاه��ی 
ندانس��ته آتش به خرمن 
زندگی مان می زنیم. گاهی 
گرفتار می ش��ویم و آنگاه 
جز ت��و کیس��ت دادرس؟ 
تس��کین درد؟ خدایا جز 
 تو نیس��ت آن که دس��ت 
ی��اری اش را می طلبیم به 

وقت گرفتاری. ما را به خودمان وامگذار.
در آیات و روایات در ب��اره رزق و روزی و علل و عوامل 
تنگ ش��دن و راه های گس��ترش آن، زیاد سخن گفته 
شده؛ به طوری که قرآن کریم می فرماید » و هر کس از 
یاد من روی گرداند، پ��س همانا برای او زندگی تنگ و 

سختی خواهد بود«
)سوره طه، 124 (

غفلت از یاد حق و پیامدهای آن
گاه می شود درهای زندگی به روی انسان به کلی بسته 
 و دس��ت به هر کاری می زند، با درهای بس��ته روبه رو 
می شود و گاهی به عکس به هر جا روی می آورد، خود 
را در برابر درهای گش��وده می بین��د؛ مقدمات هر کار 
فراهم است و بن بست و گرهی در برابر او نیست. از این 
حال تعبیر به وسعت زندگی و از اولی به ضیق یا تنگی 
معیشت تعبیر می شود.گاهی تنگی معیشت به خاطر 
این نیست که انس��ان درآمد کمی دارد. چه بسا پول و 
درآمدش هنگفت است، ولی بخل و حرص و آز زندگی 
را بر او تنگ می کند. نه تنها میل ندارد در خانه اش باز 
باش��د و دیگران از زندگی او استفاده کنند، بلکه گویی 
نمی خواهد آن را به روی خویش بگش��اید. به فرموده 
علی) علیه الس��ام( همچون فقیران زندگی می کند و 

همانند اغنیا و ثروتمندان حساب پس می دهد.
پیامبر خ��دا )صل��ی اهلل علیه وآل��ه( درب��اره این  که 
چه ذکرهایی برای رفع تنگی معیش��ت خوب اس��ت، 
فرمودند: هر که خداون��د متعال ب��ه او نعمتی ارزانی 
دارد، بای��د خداوند متع��ال را حمد و س��پاس گوید و 
 هر ک��ه روزیش ب��ه تاخیر افت��د، از خداون��د آمرزش

 بخواهد.
ایش��ان همچنین می فرمایند: کسی که در روزی خود 
تاخیر و تنگی بیند، باید زیاد تکبیر بگوید و کس��ی که 

اندوهش زیاد شود، بسیار استغفار کند.
همچنین فردی به رس��ول خدا)صل��ی اهلل علیه و آله( 
عرض کرد: دوست دارم روزیم زیاد شود؛ فرمود:پیوسته 
در حال طه��ارت و پاکیزگ��ی باش، روزی��ت افزایش 
می  یابد. آن حض��رت همچنین فرمودن��د: صدقه زیاد 

بدهید تا خداوند به شما روزی بدهد.

مهارت

 اگر عاش��ق س��رعت و هیجان آریل اتم و البت��ه ظاهر جذاب و
 نفس گیر خودروهای سوپراسپرت هس��تید، کمپانی رضوانی 
برایتان راه حلی دارد .»Beast« دقیقا همان چیزی اس��ت که 
آرزو کرده اید. بدون شک مدل فوق سبک وزن و فوق سریع اریل 
اتم، یکی از لذت بخش ترین خودروهایی اس��ت که تا به امروز 
ساخته ش��ده. با این حال، طراحی آن ممکن است با سلیقه هر 

راننده ای جور در نیاید. خوب راه حل چیست؟
رضوانی و سمیر س��ادیخوف )یکی از فینالیس��ت های مسابقه 
جهانی طراحی فراری( که در کارنامه خود خودروی کانس��پت 
آس��تون مارتین DBC را هم دارند، به آریل ات��م، از نو لباس 
پوش��انده و از آن هیوالیی نفس گیر مطابق ب��ا قوانین جاده و 
مناسب پیست مسابقه ساخته اند. نتیجه کار هم یک خودروی 
سوپراس��پرت اریل اتم با عملکرد چشم گیرس��ابق اما ظاهری 
متفاوت اس��ت. در حقیقت Beast از اس��تخوان های اریل اتم 

تغذیه کرده، اما پوس��تی کاما جدی��د دارد. کمپانی رضوانی 
موتورز که خود را س��ازنده خودروهای خاص معرفی می کند، 
در کالیفرنیا قرار دارد. این کمپانی توسط آقای فردیس رضوانی 
 Beast که ایرانی االصل است، تاسیس شده است. از خودروی

رضوانی دو مدل تولید خواهد ش��د؛ مدل اول Beast 300 نام 
دارد و از یک موتور 2 لیتری 4 س��یلندر مجهز به توربوش��ارژ 
تغذیه می کند. این موتور 315 اسب بخار قدرت تولید می کند. 
با اس��تفاده از آن Beast که تنها 666 کیلوگرم وزن دارد، قادر 
است در مدت زمان 2/9 ثانیه از حالت توقف به مرز صد کیلومتر 
بر ساعت برسد. مدل دیگر یا Beast 500 ، در قسمت میانه یک 
موتور2/4 لیتری و 4 س��یلندر را حمل می کند. این موتور که 
به سوپرتوربوشارژر مجهز اس��ت، 500 اسب بخار قدرت تولید 
 می کند. برخاف پنل ه��ای اضافه ش��ده، Beast 500 فقط

 704 کیلوگ��رم وزن دارد و ش��تاب گی��ری صف��ر ت��ا ص��د 
کیلومتربرس��اعت آن نیز مانند اریل اتم دقیق��ا2/7 ثانیه طول 
می کشد. هر دو موتور در شرکت DDM Works در جنوب 
کالیفرنیا تولید می ش��وند. قیمت پایه 115 هزار دالر و قیمت 

مدل 500اسب بخاری، 135 هزار دالر است.

آریل اتم بیست، سوپراسپرتی نفس گیر

یک تیم علمی در تاش ب��رای نجات جان 
10 بیم��ار با ق��رار دادن آنه��ا در موقعیتی 
ک��ه در آن بیماران ن��ه زنده اند و ن��ه مرده، 
هستند. جراحان بیمارستان »پرسبایتریان 
UPMC« پترزبورگ 10 بیمار را به گونه ای 
سرد خواهند کرد که گلبول های خونشان 
برای بقا به اکس��یژن کمتری نیاز داش��ته 
باش��د. زمانی که بدن در این وضعیت قرار 
می گیرد، تیم علمی برای ترمیم مشکات 

ساختاری آن که ناشی از تیغ یا گلوله است، 
تاش خواهد کرد. این آزمای��ش اواخر ماه 
جاری میادی انجام می ش��ود و پزش��کان 
برای یافتن بیمار مناسب در حال آماده باش 
به سر می برند. در واقع، آن ها در حال اجرای 
کمپینی برای یافتن بیماران بالقوه ای هستند 
که با ش��رایط مطلوب آن ها تناسب داشته 
باشد.در این آزمایش تمامی خون بیماران 
با محلول سالین سرد جایگزین خواهد شد و 
این بدین معناست که بدن  آنها به سرعت تا 
10 درجه سانتی گراد خنک و تقریبا تمامی 
فعالیت سلولی ش��ان متوقف می شود.پیتر 
ری از دانش��گاه آریزونا و یکی از اعضای تیم 
علمی، گفت: چنانچه بیماری دو ساعت پس 
از مرگ نزد ما آورده شود، نمی توانیم وی را به 
زندگی بازگردانیم، اما چنانچه این بیمار در 
حال مرگ باشد و او را در وضعیت تعلیق قرار 
دهیم، شانس برگرداندنش به زندگی پس از 

ترمیم مشکات ساختاری وجود دارد. 

نتایج مطالعه صورت گرفته توسط محققان 
دانشگاه آکسفورد نشان می دهد، مگس میوه 
قبل از تصمیمات دش��وار، »فکر« می کند! 
جمع آوری اطاعات پیش از تصمیم گیری، 
نش��انه ای از هوش محسوب می شود که در 

انسان و برخی پستانداران دیده می شود.
محققان مرکز مداره��ای عصبی و رفتاری 
دانش��گاه آکس��فورد در تحقیق��ات خود 
دریافته اند، مگس میوه، زمان بیش��تری را 

برای اتخاذ تصمیمات دشوار صرف می کند.
در آزمایش��ات صورت گرفت��ه، تمایز قایل 
شدن مگس میوه بین غلظت های نزدیک تر 
یک رایح��ه، مورد بررس��ی ق��رار گرفت و 
محققان دریافتند مگس به صورت غریزی 
یا ناگهانی تصمیم گی��ری نمی کند و پیش 

از انتخاب، اطاعات را جمع آوری می کند.
ژن FoxP  فع��ال در ی��ک مجموع��ه 
کوچک از 200 س��لول عصبی، در فرآیند 
 تصمیم گی��ری در مغز مگ��س میوه نقش 
دارد.به گفته پروفس��ور »گ��رو میزنباک« 
سرپرس��ت تیم تحقیقاتی، آزادی عمل از 
انگیزه های خودکار، مش��خصه ش��ناخت 
یا هوش اس��ت و نتایج این مطالعه نش��ان 
می دهد که مگس می��وه، از ظرفیت ذهنی 
خارق العاده ای برخوردار اس��ت که تاکنون 

ناشناخته باقی مانده بود.
 Science نتایج این مطالع��ه، در مجل��ه

منتشر شده است.

مگس هم قبل از کار مهم، فکر می کند!انجماد بیماران، برای نجات از مرگ

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