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روزنامه فرهنگی 
اجتماعی 

درکمیته ساماندهی اوقات فراغت استان صورت گرفت
تجهیز تمام ایستگاه های صدور کارت 

ملی هوشمند اصفهان تا ۱۵ تیر ماه 3
وعده جدید دولت

4 به بیکاران 3
آسپرین و پیشگیری 

از سقط جنین

3

اجراي اقدامات و تدابیر 
ترافیکي در ماه رمضان

وقتی کفش ها و دستکش های اسطوره ها آویزان شد

  معاون حمل و نق��ل و ترافيك ش��هرداري اصفهان از 
اجراي اقدام��ات و تدابير ترافيكي در اي��ام ماه مبارك 
رمضان خبر داد. معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداری 
اصفه��ان، عليرضا صلوات��ي گفت: مديري��ت و کنترل 
ترافيك در ايام ماه مبارك رمضان خصوصاً در س��اعات 
افطار و ليالی قدر، ارايه تسهيالت حمل و نقل عمومی...

 زندان زنان دراصفهان 
ایجاد می شود 

قیمت هر دانه تخم مرغ 
۱۷۵ تومان

بازديد خبرنگاران  از زندان مرک��زی اصفهان يكی از 
برنامه های پيش  بينی شده برای هفته  قوه ی قضاييه 

بود که در آخرين روز اين هفته برگزار شد.
در اين بازدي��د خبرن��گاران از بخش ه��ای مختلف 
کارگاه��ی، فرهنگ��ی، تفريح��ی و درمان��ی زندان 
مرکزی اصفهان ديدن کردن��د و از نزديك با وضعيت 
زندانيان استان اصفهان آشنا شدند. حضور داوطلبانه  
مددجويان در کارگاه های اش��تغال زن��دان مرکزی 

اصفهان در نوع خود جالب بود چرا که ...

مديرعامل شرکت تعاونی مرغ تخم گذار استان اصفهان 
گفت: به دليل ش��رايط فعلی بازار داخلی و عدم تكافوی 
صادرات، قيم��ت آن در طول ماه مب��ارك رمضان گران 

نمی شود.
محمدرضا نقشينه با اشاره به اينكه قيمت تمام شده توليد 

تخم مرغ بيشتر از نرخ عرضه آن است، اظهار داشت:...
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معاون اول رییس جمهور به اصفهان سفر می کند

دستاوردهای  سفر چهارعضو 
هیات دولت به اصفهان  

استاندار اصفهان گفت: قرار بود که معاون اول رييس جمهور در روزهای گذشته 
به اصفهان سفر کند اما با توجه به اينكه او مجبور شد به جای رييس جمهور 

راهی سفر شود، جهانگيری بعد از ماه مبارك رمضان به اصفهان سفر می کند.
استاندار اصفهان، سفر چهار عضو هيات دولت به اين استان را که اواخر هفته 
گذشته انجام شد، مهم، موثر و مفيد ارزيابی و خاطر نشان کرد:از چهارشنبه تا 

جمعه هفته گذشته، استان اصفهان ميزبان وزيران راه و شهرسازی، رفاه، صنعت 
و معدن و رييس سازمان ميراث فرهنگی بود.

 رسول زرگرپور در جمع خبرنگاران ضمن بر شمردن اهميت و دستاوردهای 
اين سفر گفت: درجريان سفر وزير راه و شهرسازی 295 کيلومتر راه و خدمات 

زيربنايی حمل و نقل با اعتباری بالغ بر1400ميليارد ريال در نقاط...

تيم های بزرگی چون اسپانيا، انگليس، ايتاليا و پرتغال در جام جهانی 
برزيل عملكرد دور از انتظاری داش��تند و در همان دور نخست از اين 
رقابت ها حذف شدند. حذف زودهنگام تيم های بزرگ از جام جهانی به 
معنای خداحافظی بزرگان دنيای فوتبال با جام جهانی است. بزرگانی 

که اميد داشتند در آخرين جام جهانی ش��ان بتوانند به افتخار مهمی 
دس��ت يابند اما اکنون ديگر رويای حضور در جام جهانی برای آنها به 
پايان رسيده است.روزنامه اسپانيايی مارکا در گزارشی به اين ستارگان 

ناکام در جام بيستم پرداخته است...

مدیرکل صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری خبرداد

پوشش ۵۵ درصدی شبکه دیجیتال 
درچهار و محال بختیاری 

مديرکل صدا و س��يمای مرکز چهارمحال و بختياری گفت: 55 درص��د مردم چهارمحال و 
بختياری زير پوشش شبكه ديجيتالی هستند که با تأمين اعتبار ۷0 ميليارد ريالی تا دو سال 
آينده پوشش دهی ديجيتال به 95 درصد می رسد.به نقل از روابط عمومی صدا و سيمای مرکز 
چهارمحال و بختياری،  حجت اهلل رحيم زاده در نشس��ت هم انديشی مديران صدا و سيمای 
مرکز چهارمحال و بختياری با نمايندگان مردم اس��تان در مجلس ش��ورای اسالمی با ارايه 

گزارش عملكرد حوزه های مختلف کاری رسانه استانی به پوشش 55 درصدی...

برنامه ریزی برای ثانیه های داغ تابستان
راه اندازی 
ایستگاه » ریز« 
با اعتباری بالغ بر 
4۵ میلیارد

س آرشیوی 
]عک



اخبار کوتاهيادداشت

 برای افزايش نرخ جمعیت نیازی
 به اجبار نیست

یک عضو کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس اظهار کرد: نباید به 
بحث افزایش نرخ جمعیت نگاه جرم انگارانه داشت.

محمدعلی اس��فنانی با اش��اره به تصویب کلیات طرح افزایش نرخ 
ب��اروری در مجلس، گفت: نمی توان گفت ای��ن طرح مخالف حقوق 
شهروندی اس��ت اما در عین حال ایراداتی نیز دارد که مهم ترین آن 

این است که به بحث افزایش جمعیت نگاه جرم انگارانه شده است.
وی ادامه داد: طبق این طرح کسانی که بخواهند از باروری جلوگیری 

کنند باید مجازات شوند اما این سطح نگاه، نگاه درستی نیست.
این عضو کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس با بی��ان اینکه برای 
تشویق مردم به بچه دار شدن باید قوانین مانع برداشته شود، تصریح 
کرد: با بهتر ش��دن اوضاع اقتصادی کمک به جوانان برای ازدواج و 
برداش��تن قوانینی همچون تعلق نگرفتن بیمه به فرزند چهارم، نرخ 
افزایش جمعیت خود به خ��ود باال خواهد رفت.اس��فنانی در پایان 
گفت: با فرهنگ سازی مناس��ب می توان به افزایش جمعیت دست 
یافت و قطعا نیازی به اجبار نیس��ت. در حال حاضر نیز این طرح در 
کمیسیون های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته و قطعا تصحیح و 

تعدیل می شود.

همکاری ايران و آمريکا در عراق 
غیرممکن نیست

رییس س��تاد مش��ترک ارتش آمریکا گفت که اگرچه اهداف ایران 
و آمریکا در عراق یکس��ان نیس��ت، احتمال همکاری این دو کشور 
برای مقابله با داعش وجود دارد.ژنرال مارتین دمپسی رییس ستاد 
مشترک ارتش آمریکا، همکاری دو کشور ایران و آمریکا در عراق را 
برای مقابله با دولت اسالمی عراق و شام )داعش( محتمل دانست و 
گفت: با این حال من می توانم اطمین��ان دهم که اهداف ما در عراق 
یکسان نخواهد بود و ما موضع مان را در این خصوص کامال مشخص 
کرده ایم.ژنرال دمپسی در ادامه مدعی شد: یکی از مسایلی که باید 
در مورد آن اطمینان یابیم این است که آیا ایران به نیروهای امنیتی 
عراق مش��اوره و آموزش می دهد ی��ا نه؟ و پی��ش از این که در مورد 
برخورد با این مس��اله تصمیمی بگیریم باید واقعیت ها را دریابیم.بر 
اساس گزارش رادیو ملی آمریکا وی ادامه داد: ما تا زمانی که دریابیم 
در کدام زمینه و موضوع با ایران همس��و خواهیم بود به این کشور با 

دید تردید نگاه خواهیم کرد.

 فرانسه بر ادامه مذاکرات پیچیده 
و سخت با ايران مصمم است

یک مقام ارشد فرانسوی گفت: فرانسه و هم پیمانانش برای پیگیری 
جدی مذاکرات سخت و پیچیده با ایران مصمم هستند تا با این کشور 

بر سر برنامه هسته ای اش به یک توافق جامع برسند.
رومین نادال س��خنگوی وزارت امور خارجه فرانسه اظهار کرد: ما با 
هم پیمانانمان در گروه 1+5 مصمم هستیم تا به یک راه حل بلند مدت 

برای تضمین صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران برسیم.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1339 دوشنبه 9   تیر 1393 | 2  رمضان  1435

پیکر مطهر ش��هید اس��توار دوم »محمد گورویی«، روز ش��نبه در زادگاهش چهل چشمه بخش چنارود 2
شهرستان چادگان استان اصفهان به خاک سپرده شد.ش��هید محمد گورویی هفته گذشته در درگیری 

با اشرار و قاچاقچیان در شهرستان ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان به درجه رفیع شهادت نایل شد.
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استاندار اصفهان گفت: قرار بود که معاون اول رییس جمهور 
در روزهای گذشته به اصفهان سفر کند اما با توجه به اینکه او 
مجبور شد به جای رییس جمهور راهی سفر شود، جهانگیری 

بعد از ماه مبارک رمضان به اصفهان سفر می کند.
استاندار اصفهان، سفر چهار عضو هیات دولت به این استان را 
که اواخر هفته گذشته انجام شد، مهم، موثر و مفید ارزیابی و 
خاطر نشان کرد:از چهارشنبه تا جمعه هفته گذشته، استان 
اصفهان میزبان وزیران راه و شهرسازی، رفاه، صنعت و معدن 

و رییس سازمان میراث فرهنگی بود.
 رسول زرگرپور در جمع خبرنگاران ضمن بر شمردن اهمیت 
و دستاوردهای این س��فر گفت: درجریان س��فر وزیر راه و 
شهرسازی 295 کیلومتر راه و خدمات زیربنایی حمل و نقل 
با اعتباری بالغ بر1400میلیارد ریال در نقاط مختلف استان 

اصفهان افتتاح شد و به بهره برداری رسید.
وی گفت: بهره برداری از دو کنارگذر غربی و شرقی اصفهان 
که با حضور وزیر راه و شهرس��ازی به بهره برداری رسید، از 
جمله طرح هایی است که برای ش��هر اصفهان و شهر های 

اطراف جنبه حیاتی دارد. 
وی به اهمیت کنارگذر ش��رق و غرب اصفه��ان در کاهش 
ترافیک برای ورود به شهر اصفهان اشاره کرد و افزود: وزیر راه 
و شهرسازی از برخی از قسمت های کنارگذر شرق و غرب 

اصفهان که هنوز اجرایی نشده است بازدید کرد و مقرر شد 
اجرای قس��مت هایی از این پروژه هفته آین��ده در تهران با 

حضور وزیر راه و شهرسازی مورد بررسی قرار گیرد.
استاندار اصفهان با اش��اره به بازدید وزیر راه و شهرسازی از 
قطار سریع السیر اصفهان - قم گفت: در این سفر مقرر شد، 
خرید تجهیزات آن کلید بخورد.زرگرپور بااش��اره به اینکه 
این قطار سریع السیر بین 300 تا 350 کیلومتر در ساعت 
س��رعت دارد، گفت: این امکان برای اولین بار در اصفهان و 
کش��ور به وجود خواهد آمد. وی میزان پیش��رفت فیزیکی 
این پروژه را 75 درصد اعالم کرد و گفت: پیگیر تکمیل این 
پروژه هستیم . استاندار اصفهان اظهار کرد: خرید تجهیزات 
واگن ها و لوکوموتیوهای پیشرفته با سرعت 350 کیلومتر 
بسیار اهمیت دارد.وی ادامه داد: قرارداد خرید این تجهیزات 
با اعتباری نزدیک به 6 میلیارد و 200 میلیون تومان از چین 

به زودی نهایی می شود.
زرگرپوراظهار کرد: سرعت حرکت قطار در مسیر اصفهان تا 
قم 350 کیلومتر درساعت خواهد بود و مسیر قم تا تهران در 
مرحله اول 200 کیلومتر و در مرحله بعد به 350 کیلومتر در 

ساعت افزایش می یابد.
وی همچنین از ارایه الگوهای جدید برای احیای بافت های 
فرسوده اصفهان خبر داد و افزود: با بازسازی بافت فرسوده 

محله همت آباد اصفهان، یک الگوی جدید با مشارکت مردم 
برای بهسازی بافت فرسوده اصفهان ارائه شده است.

زرگرپور، امضای تفاهمنامه بین وزیران راه و شهرس��ازی، 
صنعت، مع��دن و تجارت و رفاه و تامی��ن اجتماعی بعنوان 

مال��کان ذوب آه��ن را 
اتفاقی مهم و بی سابقه 
توصیف ک��رد و افزود: 
طبق ای��ن توافق ،تولید 
ریل استاندارد مورد نیاز 
از س��ال آینده توس��ط 
ذوب آه��ن اصفه��ان 

انجام خواهد شد.
وی گفت: با اجرای این 
تفاهمنامه ، کشور پس 
از 120 سال کشور ریل 
داخلی استفاده می کند.

استاندار اصفهان با بیان 
اینک��ه وزی��ر صنعت و 
معدن و تجارت نزدیک 
به 5 واحد صنعتی بزرگ 
را افتت��اح ک��رد، افزود: 

واحد کک س��ازی ش��ماره 2 ذوب آهن، پاالیشگاه قطران 
شماره 2 ذوب آهن، سیستم واگن برگردان و صنعتی جدید 
در فوالد مبارکه، همچنین واحد بزرگ تولید فوالد نطنز  در 

این سفر به بهره برداری رسید .
اس��تاندار اصفهان در ادامه  اظهار کرد: ربیع��ی، وزیر رفاه و 
تامین اجتماعی نیز با بازدید از یک مرکز کارگری در مبارکه 
و ذوب آهن اصفهان به حل مس��ایل و مشکالت کارگری، 

بیمه، بیکاری و قراردادهای کارگری این منطقه پرداخت.
وی گفت: افتتاح یک موزه در جرقویه، یک موزه در سیتی 
سنتر و کاروانسرای مادرش��اه در مورچه خورت نیز در سفر 
دکتر س��لطانی فر معاون رییس جمهور و رییس س��ازمان 

صنایع دستی انجام شد. 
استاندار اصفهان با اشاره به دیگر دستاوردهای این سفر ها  
خاطر نشان کرد: مسائل و مشکالت خط دو مترو اصفهان، 
تسهیالت برای ساخت هتل، بهس��ازی میراث فرهنگی، از 
دیگر دس��تاوردهای س��فر اخیر چهار عضو هیات دولت به 

استان اصفهان است.

استاندار اصفهان در جمع خبرنگاران  عنوان کرد :

معاون اول ريیس جمهور به اصفهان سفر می کند

دستاوردهای  سفر چهارعضو هیات دولت به اصفهان  
حض��رت آی��ت اهلل مظاه��ری در 
س��خنانی ب��ه تش��ریح عظم��ت 
ماه پر برک��ت رمض��ان پرداخت و 
توصیه هایی را به مسلمانان روزه دار 
به منظ��ور بهره ب��رداری از ذخایر 
دنیوی و اخ��روی این ماه بیان کرد.

آیت اهلل حسین مظاهری با اشاره به 
حلول ماه مبارک رمضان اظهار کرد: 
اول چیزی که باید متذّکر شویم این 
است که اگر بتوانیم روزه بگیریم که 
آن روزه برای ما لذت بخش باش��د، 
مقام خضوع در روزه باشد، این روزه 
ارزش زیادی پی��دا می کند. عالوه 
ب��ر عاقبت به خیری که ب��رای خود 
و دیگ��ران تهیه می کن��د، در عالم 
برزخ مقام باالی��ی و در قیامت مقام 
باالتری و در بهش��ت مق��ام رضوان 
پیدا می کند و بهش��ت رضوان پیدا 
می کن��د و ای��ن حال��ت گرچه کم 
پیدا می ش��ود که یک ش��خصی از 
روزه لذت بب��رد و روزه ب��رای او از 
هر غذا و اس��تراحتی و از هر چیزی 
لذت بخش تر باش��د، کم اس��ت اما 
اگر پ��روردگار عالم بخواهد، عنایت 
ائِِم َفْرَحتاِن َفْرَحٌة  می کند: »اَِنّ لِلَصّ
ِعْنَد ااْلفِطار و َفْرَحٌة ِعْنَد لِقاِء الَْملِِک 

الَْجَبّار «.
رییس ح��وزه علمی��ه اصفهان در 
ادامه با اش��اره به اینکه موقع افطار 
یک ش��ادی در عمق ج��ان او پیدا 
می ش��ود، ادامه داد: این ماه ماهی 
اس��ت که س��حرش بهتر از افطار و 
افطارش بهتر از س��حر است و روزه 
برای او ی��ک لذت ماف��وق لذت ها 
دارد و ای��ن حالت مرب��وط به روزه 
 ه��م نیس��ت، بلک��ه راجع ب��ه هر

عبادتی هست.
وی اذعان کرد: ش��ما گاه��ی نماز 
می خوانید ب��رای اینکه رفع تکلیف 
ش��ود و این خوب است، گاهی نماز 

می خوانید و آدم متقی هم هستید 
و این خوب تر است و اما گاهی نماز 
می خوانید و نماز ش��ما یک مکالمه 
با خ��دا و یک گفتگو با خداس��ت و 
رس��یده اید به مقامی که عمق جان 
ش��ما درک می کند که خدا با شما 
صحب��ت می کند و ش��ما ب��ا خدا 
صحب��ت می کنید که ای��ن مکالمه 
برای بعضی، معاش��قه می ش��ود و 
معلوم اس��ت که باالتری��ن لذت ها 
برای او دل شب و قبل از اذان صبح 
است و لذا نمی خواهد از نماز بیرون 
رود و تا بش��ود نماز را ط��ول دهد، 
طول می دهد ب��رای اینکه می یابد 

صحبت کردن با خدا را.
مظاه��ری  آی��ت اهلل  حض��رت 
خاطرنش��ان ک��رد: بعض��ی اوقات 
انسان می رس��د به آنجا که خمس 
می دهد و جداً می یاب��د که به خدا 
پول می دهد و این ل��ذت دارد و اما 
لذت باالت��ر اینکه خدا ای��ن پول را 
قب��ول می کن��د و روی آن آفری��ن 
می گوی��د، خ��رج کردن ای��ن پول 
خیلی ل��ذت دارد و از نظر معنویت 
باالترین لّذات این است و نمی شود 
این لذت را با لذات مادّی مقایس��ه 
کرد که ائمه طاهرین و پیغمبر اکرم 
»صلّی اهلل علیه وآله وسلّم« این لّذت 
را گوش��زد کرده اند: »لََرْکَعَتاِن فِی 
نَْیا َو  َجْوِف اللَّْیِل أََحبُّ إِلَیَّ ِم��نَ الدُّ

َما فِیَها«.
مرجع عالی قدر جهان تشیع ادامه 
داد: پیغمب��ر اک��رم می فرماید: دو 
رکعت نماز ش��ب برای من از دنیا و 
آنچه در دنیاس��ت، بهتر است. امام 
صادق »س��الم اهلل علیه« نیز همین 
را می فرماید، یعنی ارزش دو رکعت 
نماز شب از دنیا و آنچه در دنیاست، 
در نزد اهل بیت »سالم اهلل علیهم« 

باالتر است.

پیکر مطهر یک شهید در چادگان به خاک سپرده شد

همزمان با حلول ماه مبارک رمضان صورت گرفت

 توصیه های آيت اهلل مظاهری
 به مسلمانان روزه دار

مسائل و مشکالت 
خط دو مترو 

اصفهان، تسهیالت 
برای ساخت هتل، 

بهسازی میراث 
فرهنگی، از ديگر 

دستاوردهای سفر 
اخیر چهار عضو 

هیات دولت به 
استان اصفهان است

شهردار شهرکرد:

شهرداری شهرکرد به دنبال 
درآمدهای پايدار است

ش��هردار ش��هرکرد گفت: درآمد حاصل از عوارضات ش��هرداری 
پاسخگوی هزینه های شهر نیست و ما در مجموعه مدیریت شهری 
برای توس��عه ش��هر با جدیت به دنبال منابع جدید و درآمدهای 

پایدار هستیم.
غالمیان دهکردی اظهار کرد: درآمد ناشی از عوارضات شهرداری 
پاسخگوی هزینه های شهر نیست و ما در مجموعه مدیریت شهری 
برای توس��عه ش��هر با جدیت به دنبال منابع جدید و درآمدهای 

پایدار هستیم.
شهردار ش��هرکرد اس��تفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی در 
اداره ش��هر را امری ضروری دانس��ت و گفت: به زودی بخش��ی از 
خدمات و امور این ش��هرداری ش��هرکرد به بخش های خصوصی 

واگذار می شود.
وی تصریح کرد: نگاه ش��هرداری در فعالیت های عمرانی و آبادانی 
شهر برمبنای محله محوری است و توزیع مساوی و عادالنه خدمات 
در سطح محالت ش��هر از مهم ترین برنامه های این شهرداری در 

سال جاری است.
غالمیان دهکردی افزود: ما از تمام ت��وان خود برای ارایه خدمات 
بهتر به ش��هروندان اس��تفاده می کنیم و ش��هروندان نیز باید در 
این زمینه ما را ی��اری دهند تا بتوانیم از مناب��ع و امکانات موجود 
حداکثر استفاده را ببریم.شهردار شهرکرد خاطرنشان کرد: کسب 
حداکثری رضایت شهروندان هدف اصلی ما در شهرداری است و 
برای رسیدن به این هدف مهم از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

 مخازن آب شرب روستايی
 در بروجن شست وشو شد

مدی��ر ام��ور آب و فاض��الب روس��تایی شهرس��تان بروج��ن از 
شست وش��وی 19 مخزن ذخیره آب ش��رب در روس��تاهای این 

شهرستان خبر داد.
غالم ایدر اظهار کرد: با توجه به برنامه زمانبندی دور ه ای در سال  
جاری، پس از هماهنگی های الزم و اطالع رس��انی های به  موقع با 
نظارت واحد کنترل کیفی این امور، مخازن ذخیره آب آشامیدنی 
16 هزار و 200 نفر جمعیت روستایی شهرستان بروجن الیروبی، 

شست وشو و گندزدایی شد.
وی افزود: مخازن شست وشو داده ش��ده این شهرستان به حجم 
چهار هزار و 450 متر مکعب واقع در روس��تاهای تحت پوش��ش 
شرکت آب و فاضالب روستایی است که توسط  آبداران روستایی با 
نظارت خانه های بهداشت روستایی و کارشناسان مراکز بهداشتی 
انجام ش��د.مدیر امور آب و فاضالب روس��تایی شهرستان بروجن 
گفت: گندزدایی مخازن با استفاده از پودر هیپوکلریت کلسیم 70 

درصد و با رعایت نکات ایمنی انجام می شود.
وی تصریح ک��رد: عملی��ات شست وش��وی مخ��ازن ذخیره آب 
آشامیدنی به صورت دوره ای و هر 6 ماه یک بار جهت حفظ سالمت 

آب شرب روستاها انجام می شود.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری گفت: 55 درصد 
مردم چهارمحال و بختیاری زیر پوشش شبکه دیجیتالی هستند که با 
تأمین اعتبار 70 میلیارد ریالی تا دو سال آینده پوشش دهی دیجیتال 

به 95 درصد می رسد.
به نقل از روابط عمومی صدا و س��یمای مرکز چهارمحال و بختیاری،  
حجت اهلل رحیم زاده در نشست هم اندیشی مدیران صدا و سیمای مرکز 
چهارمحال و بختیاری با نمایندگان مردم اس��تان در مجلس شورای 
اسالمی با ارایه گزارش عملکرد حوزه های مختلف کاری رسانه استانی 
به پوشش 55 درصدی دیجیتال در استان اشاره و اظهار کرد: تا دو سال 

آینده پوشش  دیجیتالی استان به 95 درصد می رسد. 

وی با اشاره به اینکه 55 درصد مردم چهارمحال و بختیاری زیر پوشش 
ش��بکه دیجیتالی هس��تند، افزود: با اعتبار 70 میلیارد ریالی پوشش 
دیجیتالی گسترش می یابد که البته باید 30 میلیارد ریال سهم استانی 

تأمین شود.  
مدیرکل صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری افزود: در صورت 
تأمین اعتبار استانی شهرهای هفشجان، سامان، بن، جونقان، چلگرد، 
دشتک و مناطق خانمیرزا، ابواسحاق و دشت زرین تا دو ماه دیگر و مردم 
سردشت، فالرد، منج، سرخون و چمن گلی نیز تا پایان آذر ماه امسال از 

پوشش سامانه پخش دیجیتال بهره مند می شوند. 
رییس مجمع نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسالمی ضمن 
تش��کر از اقدامات صدا و سیمای استان در کس��ب رضایت و پیگیری 
خواسته های مردم، تعامل و همکاری اعضای مجمع نمایندگان استان 
با رسانه ملی را زمینه ساز پیشرفت و توسعه استان دانست و گفت: صدا و 
سیما به عنوان پل ارتباطی بین مردم و مسووالن استان، مشکالت مردم 
را به نحو مطلوب انعکاس دهد تا بتوان در سطح کالن و حصول نتیجه 

آن ها را پیگیری کرد.  

مع��اون فرهنگی اوق��اف و امور خیریه اس��تان 
چهارمحال و بختیاری از اعزام 80 مبلغ و مبلغه 
دینی به بق��اع متبرکه و مناط��ق محروم و دور 
افتاده اس��تان همزمان با ماه مب��ارک رمضان 
خب��ر داد.حجت االس��الم فیض اهلل اس��دپور با 
اش��اره به اجرای دو طرح ضیافت الهی و نشاط 
معنوی ویژه ماه مبارک رمضان در بقاع متبرکه 
استان، افزود: این ویژه برنامه ها در 27 امامزاده 
اس��تان از جمله امام��زادگان حلیمه و حکیمه 
خاتون)س( شهرکرد، سید بهاء الدین محمد)ع( 
شیخ شبان، محمد اکبر دستگرد در کیار، عزیز 
اهلل ش��هرکیان، امامزاده حمزه ابن علی و علی 
ابن احم��د در بروج��ن، امامزاده ش��اه البرز در 
روستای آلیکوه در شهرس��تان اردل و امامزاده 
محمد عل��ی منجر موی��ی در ل��ردگان برگزار 

می شود.وی با بیان اینکه 70 نفر از این مبلغان 
اعزامی از ش��هر مقدس قم هس��تند، اقامه سه 
نوبت نم��از جماع��ت در بقاع متبرکه سراس��ر 
اس��تان، اجرای جزء خوانی و تفسیر و همچنین 
برگزاری کالس های آموزش��ی احکام و اخالق 
را از برنامه ه��ای پیش بینی ش��ده مبلغان برای 
ماه مب��ارک رمضان برش��مرد.معاون فرهنگی 
اوقاف و امور خیریه اس��تان اف��زود: تعداد 20 
نف��ر از این مبلغ��ان بومی و مقیم خود اس��تان 
هستند که توسط اداراه کل اوقاف و امورخیریه 
بکارگیری شده و در راستای امر تبلیغ در ایام و 
مناسبت ها انجام وظیفه می کنند.حجت االسالم 
اسدپور با بیان اینکه در ماه رمضان قلب ها آماده 
جذب مع��ارف واالی اس��الم و قرآن اس��ت، بر 
لزوم استفاده از فرصت تبلیغ برای نشر معارف 
دین در این ماه مبارک تأکید کرد و افزود: امام 
رض��ا)ع( می فرمایند: زیبایی های س��خن ما را 
به مردم بگویید تا آن ها ش��یفته ما شوند.وي با 
اشاره به اینکه براساس روایات ماه رمضان ربیع 
قرآن تعبیر می ش��ود، به جایگاه قرائت قرآن در 
این ماه اشاره کرد و گفت: قرآن همه اش خیر و 
برکت است و پرداختن به زمینه های مختلف آن 

توصیه شده است.

  

مسابقات قهرمانی تنیس روی میز دانشجویان 
دانش��گاه های منطق��ه 4 کش��ور ب��ه میزبانی 
 دانش��گاه ش��هرکرد، با معرفی تیم ه��ای برتر

 پایان یافت.
  به گزارش روابط عمومي دانش��گاه ش��هرکرد، 
مسابقات قهرمانی تنیس روی میز دانشجویان 
دانشگاه های منطقه 4 کشور ، از 3 لغایت 5 تیر 
93، به میزبانی دانش��گاه ش��هرکرد برگزار شد 
و با معرف��ی برترین های این دوره از مس��ابقات 

پایان یافت.
ای��ن مس��ابقات ب��ا ش��رکت 12 تیم، در س��ه 
بخش تیمي، انف��رادي و دوبل برگزار ش��د که 
در بخ��ش تیم��ی، پس از س��ه مرحل��ه رقابت 
دانشگاه کاشان و دانش��گاه اصفهان حائز رتبه  
اول و دوم و دانش��گاه هاي اراک و صنعت��ي 

 اصفهان به صورت مش��ترک، حائز رتبه  س��وم
 شدند. 

در بخ��ش انفرادی ک��ه با ش��رکت 50 بازیکن 
انج��ام ش��د، محمدامی��ن حنطه از دانش��گاه 
کاش��ان عنوان نخس��ت، مرتض��ي ملک نیا از 
دانش��گاه اصفهان مقام دوم و رس��ول یوسفان 
از دانش��گاه اصفه��ان و رس��ول ش��ریفیان از 
 صنعتي اصفهان مش��ترکاً به مقام س��وم دست 

یافتند.
مس��ابقات تیمي دوبل ای��ن دوره از رقابت ها، 
بصورت حذفي با شرکت 16 تیم دوبل برگزار شد 
و مرتضي ملک نیا و رس��ول یوسفان از دانشگاه 
اصفهان عن��وان قهرمانی، محمد ش��یخي نژاد 
و میثم عباس��ي از دانش��گاه اراک، عنوان نایب 
قهرمانی و محمدامین حنط��ه و احمد قدیري 
از دانش��گاه کاش��ان و رسول ش��ریفیان و علي 
جاودان��ي از صنعت��ي اصفه��ان، ب��ه ص��ورت 
 مشترک عنوان سومی این مسابقات را به دست

آوردند.
گفتنی است دانشگاه شهرکرد دانشگاهی دولتی 
در مرکز استان چهارمحال و بختیاری است که 
با  بیش از 7000 دانشجوی شاغل به تحصیل، 

جایگاه ویژه ای در سطح کشور دارد.

مديرکل صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری خبرداد

معاون فرهنگی اوقاف و امور خیريه استان 

اعزام 80 مبلغ به مناطق دورافتاده استان 
برگزاری مسابقات تنیس دانشجويان 

منطقه 4 کشور به میزباني شهرکرد

پوشش ۵۵ درصدی شبکه دیجیتال دراستان

نبود پزشک در استان های 
محروم، دغدغه ای پايدار

عضو کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس ش��ورای 
اس��المی خواس��تار توجه ویژه دولت و مسووالن وزارت 
بهداش��ت به وضعیت درمان اس��تان های محروم شد و 
گفت: نبود پزشک در شهرها و روس��تاها یک نگرانی به 
حق و منطقی برای مردم اس��ت که می طلبد مسووالن 
وزارت بهداشت در راستای رفع این دغدغه تالش کنند. 
حمیدرضا عزی��زی کمبود نیروی انس��انی را بزرگترین 
مشکل در حوزه سالمت کشور و به ویژه استان چهارمحال 
و بختیاری دانس��ت و  با بیان اینکه مردم در روستاهای 
محروم با کمبود پزشک عمومی مواجه هستند، تصریح 
کرد: در حال حاضر بررس��ی ها نشان می دهد بزرگترین 
مشکل حوزه س��المت کمبود نیروی انسانی به خصوص 
پزش��کان عمومی و دندانپزشکان در حاش��یه شهرها و 
مناطق روستایی است.عزیزی خواستار توجه ویژه دولت 
و مسووالن وزارت بهداشت به وضعیت درمان استان های 
محروم شد و افزود: نبود پزشک در شهرها و روستاها یک 
نگرانی به حق و منطقی برای مردم اس��ت که می طلبد 
مسئوالن وزارت بهداشت در راس��تای رفع این دغدغه 

تالش کنند.

مسايل بانکی  از مهم ترين 
مشکالت واحدهای صنعتی 

استاندار چهارمحال و بختیاری از فعال بودن 10 درصد 
واحدهای تولیدی و صنعت��ی در چهارمحال و بختیاری 
خبر داد و گفت: اکنون 25 درص��د واحدهای تولیدی و 

صنعتی این استان نیمه فعال و بقیه غیرفعال هستند.
قاس��م س��لیمانی دش��تکی در ش��ورای اداری استان 
چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: اکنون باال ب��ودن نرخ 
 بیکاری مهم ترین مشکل موجود در این استان به شمار

 می رود.
وی هم��کاری، همفکری و تعامل قوای س��ه گانه، مردم 
و مس��ووالن برای رفع این مش��کل را ض��روری اعالم و 
تأکید ک��رد: افزایش اش��تغال باعث کاه��ش جرایم در 
جامعه می شود.سلیمانی دش��تکی مسایل بانکی و مالی 
را از مهم ترین مش��کالت واحدهای تولی��دی و صنعتی 
در چهارمح��ال و بختیاری اعالم و تصری��ح کرد: اکنون 
مش��کالت 131 طرح تولیدی و صنعتی بررسی و زمینه 
تقس��یط بدهی آنان فراهم شده اس��ت. وی خاطرنشان 
کرد: به همین منظور دستگاه های اجرایی مربوطه باید 
در کوتاه ترین زمان ممکن نس��بت به صدور مجوزهای 

سرمایه گذاری اقدامات الزم را انجام دهند. 
س��لیمانی دش��تکی با اش��اره به انتصاب ه��ای جدید 
خ��ود گف��ت: تمام��ی مدی��ران منص��وب ش��ده از 
 تجرب��ه، عل��م و رش��ته تحصیل��ی مرتبط برخ��وردار

 هستند.



یادداشت

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان 
خبر داد:

 اجراي اقدامات و تدابیر ترافیكي 
در ماه مبارك رمضان

    معاون حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري اصفه��ان از اجراي 
اقدامات و تدابير ترافيكي در ايام ماه مبارك رمضان خبر داد.

 معاون حمل و نق��ل و ترافيك ش��هرداری اصفه��ان، عليرضا 
صلواتي گفت: مديري��ت و کنترل ترافيك در اي��ام ماه مبارك 
رمضان خصوصاً در س��اعات افطار و ليالی قدر، ارايه تسهيالت 
حمل و نقل عمومی در ساعات پيك و ايام ويژه اين ماه از جمله 
تدابيری است که به منظور کاهش ترافيك، بهبود عبور و مرور 
و افزايش ايمنی تردد شهروندان در دس��تور کار حوزه حمل و 
نقل و ترافيك قرار دارد. وي با تأکيد بر ضرورت ترويج فرهنگ 
گذشت، بردباری و احترام و همچنين رعايت قوانين راهنمايی 
و رانندگی توسط رانندگان وس��ايل نقليه و عابران پياده افزود: 
زمان بندی متناس��ب چراغه��ای راهنمايی با حج��م ترافيك 
ساعات مختلف روز و فعاليت ۲۴ ساعته مرکز مديريت و کنترل 
ترافيك شهرداری اصفهان به انضمام سرويس دهی ويژه ناوگان 
اتوبوسرانی و تاکسيرانی از جمله اقدامات و تدابير ترافيكی ايام 
ماه مبارك رمضان است. معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري 
 اصفهان با تاکيد بر لزوم احترام به قوانين راهنمايی و رانندگی 
به عنوان قوانين انس��انی تصريح کرد: رعايت حقوق ديگران از 
جمله فرامين ارزشمند دين مبين اسالم است که با عملی شدن 
آن و تعالی معنوی و رش��د فضايل اخالقی جامعه ارتقاء خواهد 
يافت. صلواتی خاطرنش��ان ک��رد: با توجه به ش��رايط ترافيكي 
س��اعات مختلف روزهاي ماه مبارك رمض��ان زمان چراغ هاي 
راهنمايي منطبق و متناس��ب ب��ا حجم ترافيك ش��بكه معابر 
 اصلی تغيير خواهد کرد. وي اظهار داش��ت: در ش��ب های قدر

 با حج��م عظيمی از خودروه��ای عمومی و ش��خصی در نقاط 
مختلف ش��هر مواجه هستيم که براساس س��امانه های نظارت 
تصويری و ديگ��ر داده های ترافيك��ی در تالش هس��تيم تا با 
مديريت زمان بندی چراغ ها ضمن افزايش ايمنی عبور و مرور 

از اتالف وقت شهروندان جلوگيری کنيم. 
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تولید سرم های اختصاصی از پالسمای ایرانی
رييس سازمان انتقال خون ايران با اشاره به برنامه های سازمان انتقال خون برای توليد آنتی سرم های 
اختصاصی با پالسمای ايرانی در راستای “اقتصاد توليد”، گفت: برنامه پالسمای ضدهاری در حال 
اجراست.علی اکبر پورفتح  اهلل افزود:  اولين محموله پالسمای ضدهاری به شرکت پااليش و پژوهش 

تحويل داده شده و با يكی از شرکت های معتبر بين المللی نيز قرارداد توليد منعقد شده است.

3

بازدید خبرنگاران  از زندان مرکزی اصفهان یكی از برنامه های پیش  بینی شده برای   گروه 
هفته  قوه  قضاییه بود که در آخرین روز این هفته برگزار شد.جامعه  

در این بازدی�د خبرنگاران از بخش ه�ای مختلف کارگاهی، فرهنگ�ی، تفریحی و 
درمانی زندان مرکزی اصفهان دیدن کردند و از نزدیک با وضعیت زندانیان استان اصفهان آشنا شدند.

حض��ور داوطلبانه  مددجوي��ان در کارگاه های اش��تغال 
زندان مرکزی اصفهان در نوع خود جالب بود چرا که هيچ 
زندانی ای مجبور به فعاليت در کارگاه ها نبود و حتی هيچ 
زندانی ای مجبور به انجام و حضور در برنامه های فرهنگی 
ورزشی نبود ولی آنچه که به چشم می آمد بيانگر حضور 

عاشقانه ی اين افراد در اين عرصه ها بود.
بخش ديگری از اين بازديد به بازديد از زندان نسوان زندان 
مرکزی و بخش مهدکودك اين زندان اختصاص داشت. 
بخشی که بيش از ديگر بخش ها قابل توجه بود چرا که در 
اين بخش زنان دارای فرزند کمتر از دو سال و زنان حامله 
 از ديگر زنان زندانی جدا ش��ده بودن��د و در محلی مجزا و

 با وضعيت مناسب نگهداری می شدند.
لبخند رضايت تك تك مددجويان زندان مرکزی اصفهان 
در هنگام ديدن رمضان اميری مديرکل زندان های استان 
 اصفهان در نوع خود جالب توجه بود چرا که اين مسئول

 با ايج��اد رابطه ی پدر و فرزندی ب��ا زندانيان دغدغه های 

زيادی را برای رسيدگی به وضعيت از خود نشان داده بود.
پس از اي��ن بازديد، مديرکل زندان های اس��تان اصفهان 
 در نشس��تی با خبرنگاران ورودی های زندان های استان

 در سال گذشته را 36 هزار نفر اعالم کرد و افزود: ۴ درصد 
از ورودی های زندان های استان را زنان تشكيل می دهند.

وی ادامه داد: جرايم مربوط به م��واد مخدر و روان گردان 
با 3۵ درصد، س��رقت مال غير ۲۱ درصد، عليه اشخاص 
 ۱۵ درص��د و جرم های منافی عفت عموم��ی با فراگيری
  ۷ درصد بيشترين ورودی های زندان های استان را به خود

 اختص��اص داده اند.امي��ری ب��ا بي��ان اينك��ه اقدامات 
پيش��گيرانه بهداش��تی در هنگام ورود زندانيان مختلف 
 قبل از تقس��يم بندی در بخش ها صورت می گيرد، افزود:

 در اين راستا در زمينه  کاهش مصرف سيگار هم اقدامات 
 پيش��گيرانه و فرهنگی به ورودی ها و ديگ��ر مددجويان 

در خصوص ترك سيگار ارائه می شود. 
وی با بيان اينكه ترك سيگار و مواد مخدر در زندان اجباری 

نيس��ت و مددجويان داوطلبانه اين کار را انجام می دهند، 
گفت: می توان گفت 6۰ درصد از ورودی هايی که س��يگار 
مص��رف می کنند پس از مدت��ی داوطلبانه اق��دام به ترك 

سيگار می کنند.
اشتغال 1640 مددجو در زندان های استان 

مديرکل زندان های اس��تان اصفهان به اشتغال يك هزار و 
6۴۰ مددجو در زندان های استان اصفهان اشاره کرد و افزود: 
اين مددجوي��ان در ۲۷ کارگاه فعاليت می کنند که به طور 

ميانگين 3۰ تا ۷۰۰ هزار تومان حقوق دريافت می کنند.
وی به انتقال مددجويان زن زندان مرکزی اصفهان به محلی 
مجزا از اين زندان اشاره کرد و گفت: تا يك ماه آينده زندانيان 
زن اس��تان به زندانی ک��ه در کنار کانون اص��الح و تربيت 

اصفهان برای آنها در نظر گرفته شده انتقال می يابند.
اميری با اشاره به اجرای طرح پابند الكترونيك برای ۱۰۰ 
نفر از زندانيان استان اصفهان گفت: در حال حاضر اين طرح 
به صورت پايلوت برای زندانيان خرد و سبك و در استان های 

تهران و اصفهان اجرا می شود.
وی با بيان اينكه اس��تفاده از پابند اختياری اس��ت، گفت: 
زندانيان می توانن��د با درخواس��ت اين پابن��د و پرداخت 
هزينه ی ۷۰۰ تومانی و با دارا بودن شرايط الزم از اين وسيله 
برای حضور در منزل و نقاط تعيين ش��ده ی خارج از زندان 

استفاده کنند.
مديرکل زندان های استان اصفهان به بهره برداری از زندان 
۷۰۰ نفره نجف آباد تا پايان س��ال جاری اشاره کرد و افزود: 

اين طرح ۹۰ درصد پيشرفت فيزيكی داشته است.
وی با اشاره به آماده سازی بازداشتگاه نطنز نيز بيان داشت: 
چنانچه نيروی انس��انی ب��رای فعاليت در اي��ن مجموعه 
 نيز تامين می ش��ود اي��ن مجموعه نيز ب��ه زودی به بخش

 زندان های استان اصفهان اضافه خواهد شد.
برگزاری 12 جش�ن گلری�زان در م�اه مبارك 

رمضان
وی با اشاره به برگزاری ۱۲ جشن گلريزان در سراسر استان 
در ماه مبارك رمضان اظهار داشت: استان اصفهان در سال 
گذشته و با جمع آوری دو ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان رتبه 
 نخست کشور را در خصوص جمع آوری کمك های خيرين

 به خود اختصاص داده اس��ت.مديرکل زندان های اس��تان 
اصفهان با اش��اره به فعاليت خيريه امام موس��ی کاظم )ع( 
گفت: اين خيريه در زمان فعاليت خود تا کنون چهار ميليارد 
تومان برای مددجويان اس��تان اصفهان آورد داشته است.

وی در ادامه با اشاره به کمبود فضای فيزيكی در زندان های 
استان اصفهان گفت: در حال حاضر سرانه  فيزيكی هر يك 
از مددجويان زندان های استان اصفهان ۷ متر است و اين در 

حالی است که سرانه ی استاندارد کشوری ۱۲.۵ متر است.
اميری بودجه ی ه��ر زندانی در ي��ك روز را ۵۰ هزار تومان 
عنوان کرد و افزود: نگهداری هر زندانی در طول يك ماه ۱.۵ 

ميليون تومان برای دولت هزينه در بردارد.

مدیرکل زندان های استان عنوان کرد 

ورود 36 هزار مددجو به زندان های استان

زندان زنان در اصفهان ایجاد می شود

یادداشت

برگزاری نخستین یادواره شهدای 
مواد مخدر در فالورجان 

فرماندار فالورجان اظهار داشت: دشمن با حساسيت و صرف هزينه 
های زياد جوانان ما را هدف قرار داده است.به گزارش روابط عمومی 
فرمانداری شهرس��تان فالورجان، اصغر هدايت فرماندار فالورجان 
در نخستين يادواره شهدای مواد مخدر شهرستان فالورجان ضمن 
گراميداشت ياد و خاطره ۹ شهيد مبارزه با مواد مخدر شهرستان با 
بيان اقدامات استكبار جهانی در زمينه مواد مخدر خاطرنشان کرد: 
دشمن با حساسيت و با صرف هزينه های زياد جوانان ما را هدف قرار 
داده و در صدد است آنان را که محور توس��عه در کشور هستند را به 
حاشيه ببرد.وی با بيان اينكه بيشترين قاچاق مواد مخدر از مرزهای 
افغانستان انجام می شود، افزود: با توجه به سود آوری زياد مواد مخدر 
در افغانستان توليد اين ماده نسبت به سال ۲۰۱۲ دو برابر شده است 
و کش��ورهای غربی مهم ترين حاميان توليد اين مواد در افغانستان 
هستند.فرماندار فالورجان در ادامه گفت: مبارزه با مواد مخدر نيازمند 
اراده همگانی و بهره گيری از متخصصان اين حوزه برای پيشگيری، 
درمان و مقابله اس��ت.نماينده عالی دولت در شهرستان بهترين راه 
مقابله با اين پديده ش��وم را آگاه س��ازی و ارائه آموزش به جوانان و 
خانواده های آنها دانس��ت و تاکيد کرد: امروز هيچ خانواده ای نبايد 

خود را از خطر ابتال به مواد مخدر مصون بداند.

ایجاد باشگاه های ایدز در استان ها
رييس مرکز توسعه پيشگيری سازمان بهزيس��تی از راه اندازی ۱۵ 
خانه مي��ان راهی برای معتادان در اس��تانهای مختلف کش��ور خبر 
داد و گفت: با توجه به جمعي��ت تهران ۴ خانه مي��ان راهی در اين 
اس��تان ايجاد می ش��ود.مجيد رضازاده با بيان اين مطلب افزود: در 
سال گذشته چندين مرکز بين راهی برای استفاده معتادان در چند 
استان کشور راه اندازی شد و آزمايشی مورد بهره برداری قرار گرفت 
که بسيار موفقيت آميز بود و بر همين اساس قصد داريم تا پايان سال 
۱۵ مرکز ديگر را تأس��يس کنيم.وی گفت: خانه های ميان راهی از 
معتادان در حال بهبودی تا مدتی حماي��ت می کند و امكانات اوليه 
زندگی را در اختيار آنها قرار می دهد تا آنها کم کم اجتماع پذير شوند 
و بتوانند شغلی برای خود پيدا کنند.وی در مورد باشگاه های مثبت 
ايدز نيز که برای اس��تفاده افراد مبتال به اچ آی وی هس��تند، گفت: 
تاکنون ۲۴ مرکز در سراسر کشور برای اين افراد راه اندازی شده اند 
و تا پايان سال قرار است در هر استان يك مرکز به بهره برداری برسد.

 برگزاری آیین ترتیل خوانی قرآن
 در مدرسه علمیه امام صادق )ع( 

    مدير مدرسه علميه امام صادق )ع( گفت: در ايام ماه مبارك رمضان، 
آيين ترتيل خوانی قرآن کريم به همراه اقامه نماز جماعت ظهر و عصر 

و تفسير سوره نور در اين مدرسه برگزار می شود.
حجت االسالم و المسلمين خطاط ابراز داشت: باتوجه به فرا رسيدن 
ماه مبارك رمضان، آيين ترتيل خوانی قرآن کريم به صورت روزانه در 

مدرسه علميه امام صادق )ع( برگزار می شود.
وی افزود: اين مراسم با اقامه نماز جماعت ظهر و عصر آغاز شده و به 

مدت ۱۵ دقيقه آياتی از سوره نور تفسير می شود.

 برگزاری مانور اطفای حریق 
و امدادرسانی در شهرك سجزی

با هدف حفظ آمادگی مقابله با حوادث احتمالی، دوره آموزشی و مانور 
اطفای حريق و امدادرسانی در شهرك صنعتی سجزی اصفهان برگزار 
شد.در اين مانور که با هدف ارتقای س��طح توان نيروهای عملياتی 
بخش صنعتی و تيم های امداد و نجات استان برگزار شد، بيش از ۱۰۰ 
نيروی امدادی با پشتيبانی خودروهای نجات و تجهيزات تخصصی 
امدادی مشارکت داش��تند. مديرعامل شرکت شهرك های صنعتی 
استان اصفهان با اشاره به لزوم آمادگی واحدهای صنعتی مستقر در 
شهرك ها و نواحی صنعتی و نيروهای امدادی و پشتيبانی در مواقع 
بروز بحران گفت: دوره آموزشی و مانور اطفای حريق و امدادرسانی 
در ش��هرك صنعتی س��جزی اصفهان با فرماندهی عمليات توسط 
مديريت بحران اس��تانداری اصفهان و همكاری و مشارکت سازمان 
آتش نشانی و خدمات ايمنی ش��هرداری های اصفهان و بهارستان، 
فرمان��داری اصفهان، جمعي��ت هالل احمر اس��تان، مرکز مديريت 
حوادث و فوريت های پزش��كی اس��تان، ش��رکت گاز، شرکت آب و 

فاضالب، نيروی انتظامی و پليس راه برگزار شد.

احتمال رگبار در اصفهان 
     کارش��ناس مس��ئول پيش بينی هوای اصفهان گفت: بر اس��اس 
نقشه هاي هواشناس��ي، افزايش ابر، گاهي وزش باد و احتمال رگبار 

پراکنده و رعد و برق در برخي مناطق استان پيش بيني مي شود.
ليال اميني گف��ت:وي با بيان اينكه دما  در امروز، تغيير محسوس��ي 
نخواهد داشت، تصريح کرد: در اين مدت، دمای شهرستان اصفهان 
در گرمترين  س��اعات ب��ه 3۹ درج��ه  و در خنك ترين  س��اعات به 
۲۱ درجه ی س��انتيگراد خواهد رس��يد. اين کارش��ناس مس��ئول 
پيش بينی ه��وای اصفه��ان اظهار ک��رد: گرم ترين  شهرس��تان در 
اس��تان اصفهان، کاش��ان با دم��ای ۴۴ درج��ه و خنك ترين  نقطه، 
 بويين و مياندش��ت ب��ا دمای ۱۲ درج��ه ی س��انتيگراد پيش بينی 

می شود. 

آسپرین و پیشگیری از سقط جنین
  پزش��كان در آزمايش ه��ای جدي��د دريافتن��د مص��رف داروهای 
رقيق کننده خون همچون آس��پرين می تواند از تكرار سقط جنين 
پيش��گيری کند.  پزش��كان معتقدند داروه��ای رقيق کننده خون 
می توانند عملكرد ژن معيوبی را که عامل وقوع مكرر س��قط  جنين 
است، اصالح کنند. در مطالعه اخير نش��ان داده شد اين ژن معيوب 
در ۴۴ درص��د بيمارانی که لق��اح مصنوعی انج��ام می دهند وجود 
دارد در حال��ی که اين رق��م در جمعيت کلی زنان تنه��ا ۱۵ درصد 
اس��ت.نتايج تحقيقات پزش��كان نش��ان می دهد، زنانی ک��ه با اين 
نوع داروهای رقيق کننده تحت درمان ق��رار می گيرند و دارای اين 
ژن معيوب نيز هس��تند احتمال آنكه نوزادان س��الم ب��ه دنيا آورند 
38 درصد است.پروفس��ور س��يمون فيش��ل گفت: در اين آزمايش 
مص��رف داروی رقيق کننده خ��ون موس��وم به »هپاري��ن« مورد 
مطالعه ق��رار گرفت هرچند آس��پرين هم از اين ويژگ��ی برخوردار 
اس��ت. به اين ترتيب می توان اظهار ک��رد زنانی ک��ه در اين زمينه 
پيش آگه��ی اندکی داش��ته اند اکن��ون با اي��ن راهكار موث��ر از اين 
 ش��انس برخوردار خواهند بود که مش��ابه زنان ديگر زايمان موفقی 

داشته باشند.

اخبار کوتاه
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مديرکل ثبت اح��وال اس��تان اصفهان گفت: 
تا نيمه نخس��ت تي��ر امس��ال، تمام اس��تان 
اصفهان و شهرستان ها به ايستگاه های ثبت و 
 صدور کارت ملی هوش��مند تجهيز می شوند.

ت��ورج حاجی رحيمي��ان اظهار ک��رد: تاکنون 
تمامی شهرس��تان ها به اين تجهيزات تجهيز 
شده اند و تنها شهرستان نجف آباد از اين مسئله 
مستثنی است که آن هم يك مشكل مخابراتی 
 داش��ته و کاری ب��ه برنامه ه��ای ما ن��دارد اما 
در صدد تجهيز آن هستيم.وی افزود: در ساير 
شهرستان ها، ايستگاه ها راه اندازی و فعال شده 
و اگرچه بعضی از شهرس��تان ها در اين زمينه 
مشكل داش��تند که به دليل تجهيزات، اسكن 
3 انگشتی و عكس زنده است که ابتدای هفته 
آينده اين مس��اله ص��ورت می گيرد.مديرکل 
ثبت اح��وال اس��تان اصفهان بي��ان کرد: پس 
از فعال س��ازی ايس��تگاه ها و ثبت و صدور دو 
گروه جامعه هدف را تحت پوشش می دهيم و 
پس از آن به س��راغ گروه سنی بعدی می رويم.

وی تصريح ک��رد: ما فعال ۲ گ��روه هدف داريم 
و يك گروه کسانی هس��تند که تازه ۱۵ ساله 
شده اند و کس��انی  که به هر دليل مشخصات 
س��جلی  آنها تغيير می کند، مشخصاتی مانند 
تغيير نام و نام خانوادگی و يا مسائل ديگر چون 
مشخصات سجلی عوض می ش��ود، به تبع آن 
کارت ملی هوشمند جديد به شخص می دهند.

حاجی رحيميان گفت: پ��س از اين ۲ گروه، به 
شرط تسريع در امور و ثبت و صدور، گروه هدف 
س��وم را تحت پوش��ش می دهيم که زمان آن 
مشخص نيس��ت اما با برنامه ريزی های صورت 
گرفته، احتماال نيمه دوم سال بوده که زمان آن 
را به همشهريان اعالم می کنيم.وی اظهار کرد: 
برای گروه سوم، چون جامعه هدف بزرگ است، 
ممكن است گروه بندی شده و بر اساس برخی 
اولويت ها صورت صدور شناس��نامه هوشمند 
صورت گيرد تا برای خدمات رسانی هرچه بهتر، 
با حجم زياد همشهريان روبرو نشويم  که در اين 
باره به طور قطع برنامه ريزی هايی انجام می شود.

 بگزارش خبرنگار روزنامه زاينده رود با فرا رسيدن فصل تابستان و تعطيلی مدارس مهم ترين 
نكته توجه به اوقات فراغت دانش آموزان است.اينكه چگونه سه ماه تابستان گذرانده شود 
شايد برای عده ای اصال مهم نباشد ولی اگر بخواهيم به ارزش وقت و زمان توجه کنيم قطعا 
به اهميت ايام تعطيالت نيز پی خواهيم برد. برخی اين مدت را به بازی و انجام فعاليت های 
روزمره زندگی می گذرانند اما عده ای ديگر برای اين ۹۰ روز برنامه های بسيار مهمی تدارك 

می بينند و هدف های مهمی در پيش دارند.
البته نمی توان از گرمای هوا در اين ايام غافل شد ولی با همه اين ها چينش و برنامه ريزی منظم 
می تواند به پيشرفت يك دانش آموز در سه ماه کمك کند چه بسا که برخی از اين فعاليت ها 
می تواند در ايام مدرسه نيز همچنان ادامه داشته باشد. به طور مثال کالس قرآن، زبان، شنا، 
مهارت های زندگی و ديگر موارد از جمله کالس هايی هستند که يك دانش آموز می تواند با 
ثبت نام در آنها از اوقات فراغت خود به نحو احسن استفاده کند. والدين در اين زمينه نقش 
موثری دارند و می توانند فرزندان خود را برای استفاده بهينه از اوقات فراغت تشويق کنند و به 

آنها بياموزند که چگونه از ثانيه های زندگی بهره کافی و وافی ببرند.
افرادی که با برنامه ريزی دقيق در اين ايام مش��غول فعاليت های مختلف می ش��وند و يا به 
مطالعات علمی و تحقيقاتی می پردازند همان دسته از افرادی هستند که می توانند قله های 
پيروزی را فتح کنند و در آينده موفق باشند.عالوه بر خانواده ها دستگاه هايی نظير آموزش 
و پرورش نيز وظيفه دارند تا برای اوقات فراغت دانش آموزان برنامه هايی را تدارك ببينند و 

کانون ها و مراکز مختلفی را به آنها معرفی کنند.
اما در سال جاری و با توجه به اينكه استاندار اصفهان به مناسبت های مختلف مسئوالن امر را  
به استانداری اصفهان دعوت می کند و گزارش عملكرد آنها را در حوزه  فعاليت شان خواستار 

می شود، اين بار نيز با دعوت از دستگاه های اجرايی که دس��تی بر برنامه ريزی و فعاليت در 
حوزه ی اوقات فراغت جوانان استان اصفهان دارند کميته ی ساماندهی اوقات فراغت استان 
اصفهان را که زير کميته ی ستاد ساماندهی جوانان استان اصفهان است تشكيل داد و سياست 
گذاری، هماهنگی و نظارت بر فعاليت دستگاه های اجرايی در حوزه  اوقات فراغت را برعهده ی 

اين کميته گذاشت.
رسول زرگر پور در اولين جلسه  اين کميته که در دفتر استاندار اصفهان تشكيل شد با اشاره 
به فعاليت هايی که در سال های گذش��ته در حوزه ی پر کردن اوقات فراغت جوانان استان 
اصفهان صورت گرفته است، افزود: کارهای خوبی انجام شده است ولی هيچ گونه نتيجه ای از 

دستاوردهای فعاليت های صورت گرفته در دست نيست.
وی با اشاره به تشكيل کميته  س��اماندهی اوقات فرغت که زير مجموعه ی ستاد ساماندهی 
جوانان استان است، گفت: اين ستاد که از سال جاری و با مدتی تاخير کار خود را آغار کرده 
است وظيفه ی سياستگذاری، هماهنگی و نظارت بر روی برنامه های دستگاه های مختلف در 

حوزه ی اوقات فراغت را دارد.
استاندار اصفهان با بيان اينكه در حال حاضر ۲3 دس��تگاه اجرايی استان با رديف اعتباری 
 مختلف برنامه ريزی هايی را در ح��وزه ی پر کردن اوقات فراغت جوان��ان در نظر گرفته اند،

 افزود: البته بايد توجه داشته باشيم که برخی از اين دستگاه ها برنامه ريزی هايی را انجام داده 
و برخی ديگر ظرفيت هايی را در اختيار جوانان قرار خواهند داد.

وی جمعيت جوان ۱۵ تا ۲۹ سال استان اصفهان را بيش از يك ميليون و 6۰۰ هزار نفر دانست 
و افزود: دستگاه های اجرايی با توجه به برنامه هايی که ارايه داده اند ظرفيتی بيشتر از تعداد 

جوانان استان را نيز دارند.

زرگرپور با بيان اينكه کميته  ساماندهی اوقات فراغت بايد به صورت مستمر کار خود را ادامه 
دهد، افزود: چنانچه برگزاری جلس��ات اين کميته به صورت مستمر صورت نگيرد در سال 

آينده نيز با مشكل مواجه خواهيم بود.
وی جلوگيری از موازی کاری های ادارات در حوزه ی اوقات فراغت را نيز يكی ديگر از داليل 
ايجاد کميته ی ساماندهی اوقات فراغت در استان اصفهان عنوان کرد و اظهار داشت: هنوز 
نتوانس��ته ايم موازی کاری  های برنامه ريزی برای اوقات فراغت جوانان در بين دستگاه های 

استان را ساماندهی کنيم.
استاندار اصفهان ساماندهی اطالعات و اطالع رسانی در حوزه  فعاليت های دستگاه های مختلف 
را ضروری دانست و افزود: در اين راس��تا بايد پرتال اطالع رسانی در خصوص ظرفيت های 
موجود استان در حوزه ی اوقات فراغت در پرتالی که توسط اداره کل ورزش و جوانان استان 

اصفهان ايجاد خواهد شد ارائه شود.
گفتنی است ؛ مسووالن دس��تگاه های اجرايی نيز در اين نشس��ت به برخی از فعاليت های 
صورت گرفته و برنامه ريزی های انجام ش��ده در حوزه ی س��اماندهی اوقات فراغت جوانان 

استان اصفهان اشاره کردند.

مدیرکل ثبت احوال اصفهان خبر داد

تجهیز تمام ایستگاه های صدور کارت ملی 
هوشمند تا 1۵ تیر ماه

در کمیته ساماندهی اوقات فراغت مطرح شد:

برنامه ریزی برای بهره برداری از ثانیه های داغ تابستان

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي
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شركت عمران شهر بهارستان در نظر دارد خدمات نقليه خود را از طريق مناقصه عمومی به شركت های دارای گواهينامه 
صالحيت در زمين�ه خدمات حمل و نقل واگ�ذار نمايد . لذا متقاضيان م�ی توانند   جهت دريافت اس�ناد مناقصه از تاريخ 
93/04/01لغايت مورخ4/8/ 93 در ساعات اداری به امور قرار دادهای شركت عمران بهارستان خ الفت  شرقی خ امير كبير و 
يا به سايتwww.BNT.ir مراجعه نمايند . ضمنا پيشنهادات می بايست تا پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 93/4/17 
تحويل دبير خانه مركزی ش�ركت عمران شود . كميس�يون مناقصه س�اعت 12 مورخ 93/04/18 در محل سالن جلسات 
 شركت عمران بهارستان تشكيل و نسبت به باز گشايی پاكات اقدام خواهد ش�د . برای آگاهی بيشتر با تلفن 36803090 

) امور قرار دادها ( تماس حاصل نماييد . 

)كد آگهی  :ر- 93046(

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  شماره 93/07

شرکت عمران شهر جدید بهارستان 

نوبت دوم 

م الف 6593

مدت پيمان سپرده شركت در مناقصهمبلغ بر آورد اوليه  ) ريال ( موضوع مناقصهشماره مناقصه 

12 ماه15/500/000 ریال 2/800/000/000انجام خدمات نقلیه به صورت حجمی 93/07
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ابالغ برنامه ۳۵۰۰ مگاواتي 
پيک سايی مصرف برق به استان ها

مدیر دفتر مدیریت مصرف ش��ركت مادرتخصصی مدیریت تولید، 
انتقال و توزی��ع نیروی برق ای��ران )توانیر( گف��ت: برنامه ریزي ها و 
سهمیه پیك سایي براي استان هاي مختلف براساس كاهش ۳۵۰۰ 
مگاواتي پیك مصرف تعیین و ابالغ شده است.علیرضا احمدي یزدي 
اظهار داشت: ش��ركت توانیر از پنج سال پیش كارگروه كاهش پیك 
مصرف را تشكیل داده و متناسب با آن، كارگروه های مشابهي در ۵۵ 
شركت توزیع و برق منطقه اي تشكیل شده است. وي افزود: به منظور 
كاهش پیك مصرف برق، ۱۵ پروژه براي طول سال تعریف شده و فرم 
مخصوصي براي ارزیابي پیش��رفت این طرح ها در طول سال درنظر 
گرفته شده است كه هر ۱۵ روز یك بار این فرم ها در شركت ها پر شده 
و به صورت گزارش ارایه می ش��ود. وي با بیان اینكه برنامه مناسبي 
براي اعمال مدیریت مصرف توسط مش��تركان كشاورزي و صنعت 
درنظر گرفته شده است، گفت: سال گذشته ۲۳۲۲ مشترك صنعتي 
در كل كش��ور به منظور مدیری��ت مصرف با صنعت ب��رق همكاري 
داشتند كه درمجموع بابت این همكاري ۲۳۴ میلیارد ریال پاداش و 

تخفیف همكاري دریافت كرده اند. 

درخواست خارجی ها برای برقراری 
پرواز اصفهان - ترکيه

مدیركل فرودگاه اصفهان از افزایش تع��داد پروازهای این فرودگاه 
تا چند روز آینده خب��ر داد و گفت: یكی از ش��ركت های هواپیمایی 
خارجی به مقصد تركیه نیز تقاضای برقراری پرواز داشته كه تا چند 
روز آینده مشخص خواهد ش��د.علی قاسم زاده با اش��اره به افزایش 
تعداد پروازه��ا در این ف��رودگاه گفت: احتمال افزای��ش چند پرواز 
داخلی برای مس��یرهای كرمان، ش��یراز و تهران وجود دارد.وی به 
 تعداد پروازهایی كه قبال در برخی مسیرها افزایش یافته بود، اشاره و

 اظهار كرد: در مسیر تهران دو سورتی پرواز به پروازهای قبلی اضافه 
شده و برای مسیرهای رشت، كرمان و ساری نیز ما با افزایش پروازها 
مواجه بودیم.مدیركل فرودگاه اصفهان اضافه كرد: برای مسیر رشت 
افزایش یك پرواز، كرمان چهار پرواز و ساری دو پرواز را شاهد بودیم.

اعتبارات دولتی برای نوسازی صنايع 
کافی نيست

رییس انجمن قطعه س��ازان اتومبیل اس��تان اصفهان با بیان اینكه 
اعتبارات و بودجه دولت برای كمك به نوسازی ماشین آالت صنایع 
ناكافی اس��ت، گفت: در صورتی كه دولت توجه بیش��تری به بخش 
صنعت داشته باشد، بسیاری از مشكالت این بخش برطرف خواهد 
شد.ابراهیم احمدی با اش��اره به وضعیت صنایع در استان اصفهان 
اظهار كرد: در حالت كلی و نگاه جامع به وضعیت صنعت در اس��تان 

می توان گفت وضعیت نسبت به گذشته كمی بهبود یافته است.
وی ادامه داد: در نیمه دوم س��ال گذش��ته به دلیل نیاز بیشتر مردم 
به خرید كاال وضعیت ب��ازار نیز كمی بهبود پیدا ك��رد اما همچنان 
با وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم.رئیس انجمن قطعه س��ازان 
اتومبیل اس��تان اصفهان با بیان اینكه در زمین��ه افزایش تولیدات 
با پیش��رفت روبرو بوده ایم، عنوان كرد: همچن��ان در زمینه جذب 
سرمایه گذاری و اس��تفاده از تكنولوژی های جدید با كمبود روبه رو 
هستیم و امیدواریم عالوه بر بهبود آمار تولیدات در این زمینه ها نیز 
پیشرفت كنیم.وی با بیان اینكه متاس��فانه اعتبارات و بودجه دولت 
برای كمك به نوسازی ماش��ین آالت صنایع ناكافی است، بیان كرد: 
در صورتی كه دولت توجه بیش��تری به بخش صنعت داشته باشد، 
بسیاری از مشكالت این بخش به راحتی برطرف خواهد شد.احمدی 
با اش��اره به وضعیت صنایع خودرو در سطح اس��تان اصفهان تاكید 
كرد: سفارشات تولید در كارخانجات از ابتدای سال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته افزایش داش��ته اما به دلیل افزایش قیمت تمام 
شده تولید با مشكالتی روبه رو هستیم.وی به موضوع مالیات بر ارزش 
افزوده نیز اشاره كرد و تاكید كرد: متاسفانه مالیات بر ارزش افزوده 
نیز باعث به وجود آمدن مشكالت زیادی برای صنعت گران شده است 

كه امیدواریم چاره ای برای این موضوع اندیشیده شود.

شهری ها، بيکار تر از روستايی ها 
هستند

در فصل زمس��تان، نرخ مش��اركت اقتصادی در جمعیت ۱۰ ساله و 
بیشتر در كل كشور ۳۵.۴ درصد بوده است.

مركز آمار ای��ران، نتایج آمارگیری نیروی كار زمس��تان 9۲ را اعالم 
كرد. براساس این گزارش، در فصل زمستان، نرخ مشاركت اقتصادی 
در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در كل كشور ۳۵.۴ درصد بوده است. 
این شاخص در بین مردان، 6۰.6 درصد و در بین زنان ۱۰.۳ درصد 
محاسبه شده است. همین طور براس��اس نتایج به دست آمده، نرخ 
بیكاری جمعیت ۱۰ ساله و بیش��تر در كل كشور ۱۰.۵ درصد است 
اس��ت. این ش��اخص در بین مردان 9.۱ درصد و در بین زنان ۱8.9 
درصد محاسبه شده است. نتایج بیانگر این است كه نرخ بیكاری در 
نقاط شهری بیشتر از نقاط روستایی است. به طوری كه نرخ بیكاری 
در نقاط ش��هری ۱۱.۳ درصد و در نقاط روستایی 8.7 درصد است. 
چنانچه جمعیت فعال ۱۵ س��اله و بیش��تر در نظر گرفته شود، نرخ 

بیكاری همان جمعیت ۱۰.۵ درصد به دست می آید.
 بررسی نرخ بیكاری جمعیت ۱۰ ساله و بیش��تر نشان می دهد كه 
این شاخص در زمستان 9۲، نسبت به زمستان سال 9۱، ۱.8 درصد 
كاهش یافته است. این نرخ در  نقاط ش��هری ۲.۱ درصد و در نقاط 
روستایی ۱.۱ درصد كاهش داشته است. همچنین در بین مردان ۱.7 

درصد و در بین زنان ۰.۵ درصد كاهش یافته است.

قيمت هر دانه تخم مرغ ۱۷۵ تومان
     مدیرعامل ش��ركت تعاونی مرغ تخم گذار استان اصفهان گفت: به 
دلیل شرایط فعلی بازار داخلی و عدم تكافوی صادرات، قیمت آن در 

طول ماه مبارك رمضان گران نمی شود.
محمدرضا نقشینه با اشاره به اینكه قیمت تمام شده تولید تخم مرغ 
بیشتر از نرخ عرضه آن است، اظهار داشت: بهای تخم مرغ در سه ماه 

امسال تنها كاالیی بوده كه افزایش نداشته است. 
وی عرضه و تقاضا را دلیل اصلی كاهش نرخ تخم مرغ پیش از س��ال 
جدید اعالم كرد و افزود: عرضه به اندازه كافی است، اما خرید مردم 
كاهش یافته است. ش��ایان ذكر است؛ نوس��ان قیمت تخم مرغ نزد 
مصرف كننده كه توسط واحدهای بنكداری و خرده فروشان صورت 
می پذیرد همخوانی مناس��بی با نوسان قیمت درب مرغداری ندارد. 
همچنین قیمت هر دانه تخم مرغ در شهر اصفهان ۱7۵ تومان است. 

4
تاریخ مصرف چای 

رییس مركز تحقیقات چای كشور گفت: اگر شرایط انبارداری چای ها مناسب باشد چای خشك های سه ساله قابل 
شرب هستند به شرطی كه شرایط انبار واقعا استاندارد باشد.آقاجانزاده اظهار كرد: در حال حاضر برگ های سبز چای 

گیالن و چای های خشكی كه تولید شده جزو سالم ترین چای های دنیا محسوب می شود.
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فعاالن بازار از تش��دید ركود بازار خودرو در م��اه مبارك رمضان 
خبر می دهند.

به گفته فعاالن ب��ازار در طول ماه مبارك رمض��ان میزان خرید و 
فروش خودرو به حداقل ممكن كاهش می یابد.این در حالی است 
كه هم اكنون نیز ركود سنگینی بر بازار خودرو حاكم  است و خرید 
و فروش چندانی در این بازار صورت نمی گیرد.یكی از فعاالن بازار 
خودرو در این زمینه می گوید: در سال جاری تاكنون بازار خودرو 

شاهد ركود نسبی بوده است.
پورحسنی با بیان این كه در چند هفته اخیر نیز عدم تعیین تكلیف 

قیمت خودروها باعث ادامه ركود شده است، تصریح كرد:  در این 
ش��رایط مصرف كنندگان  نمی دانند آیا می توانند محصول مورد 
نظر خود را به قیمت مناسب خریداری كنند یا خیر.این فعال بازار 
خودرو ادامه می دهد:  از آن سو نیز ایام ماه مبارك رمضان فرا رسیده 
است و به طور سنتی در این ایام خرید و فروش خودرو به حداقل 

ممكن كاهش می یابد.
وی اضافه می كند: بنابراین حداقل تا پایان ماه مبارك رمضان ركود 
بازار خودرو ادامه خواهد یافت. پس از آن نیز باید دید شرایط بازار 

چگونه خواهد شد.
پورحس��نی تصریح می كند: امیدواریم با تعیی��ن تكلیف نهایی 
 قیمت ه��ا و با پای��ان ماه مب��ارك رمضان ب��ازار خ��ودرو از ركود 

خارج شود.
با این وجود معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو از كاهش قیمت 
خودرو در ماه های آینده خبر داده است. عبداهلل بابایی با اعالم این 
خبر افزود: با رشد تولید و عرضه خودرو تالش می كنیم تا قیمت ها 
در بازار آزاد تعدیل شود و مطمئنا در ماه های آینده شاهد كاهش 
قیمت ها در بازار خواهیم بود. عالوه بر آن تالش می ش��ود فروش 
محصوالت به گون��ه ای صورت گیرد ك��ه مصرف كنندگان واقعی 

راحت تر بتوانند خودروهای عرضه شده را خریداری كنند.

مدیركل راه آهن استان اصفهان گفت: ایستگاه راه آهن ریز تا پایان 
سال به صورت مش��ترك با مجتمع فوالد با اعتباری بالغ بر ۴۵ 

میلیارد تومان به بهره برداری می رسد.
حسن ماسوری در خصوص پروژه های بخش حمل و نقل ریلی در 
استان اصفهان اظهار كرد: از برنامه هایی كه امسال در دستور كار 
داریم طرح دو خطه كردن قطار میبد به زرین شهر است كه بسیار 
اثرگذار در اصالح گلوگاه های ترافیكی و افزایش سرعت است و با 
اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان عملیاتی می شود و ظرف سه 

سال آینده به بهره برداری می رسد و به دوخطه قاف - بندرعباس 
متصل می شود. 

وی افزود: طرح اس��لب تراك ایس��تگاه اصفهان كه خطوط آن 
از حالت س��نگ ریزه به حالت بتنی تبدیل می شود، در كیفیت 
فضای مسافربری و ارتقای آن نقش بسیار داشته و با اجرای این 
طرح در ایستگاه اصفهان كل پروژه بهس��ازی ایستگاه اصفهان 
عملیاتی می ش��ود كه اعتبار م��ورد نیاز آن ۲ میلی��ارد و ۵۰۰ 

میلیون تومان است. 
مدیركل راه آهن اس��تان اصفهان تصریح كرد: ش��به بهس��ازی 
بین ایستگاه دیزیچه - حس��ن آباد نیز از دیگر برنامه هایی است 
كه در زمینه ارتقای كیفیت خطوط ریلی اس��تان، با جایگزینی 
تراورس های بتنی به ج��ای تراورس های چوبی ب��ه میزان ۴۲ 

كیلومتر انجام شده و سبب افزایش ایمنی و سرعت می شود. 
وی با اشاره به اینكه بازگشایی ۴ ایستگاه نیز در دستور كار قرار 
دارد، اضافه كرد: ایستگاه مشك در حال حاضر در حال انجام است 
و تا یك ماه دیگر به بهره برداری می رسد و ایستگاه های دیگر از 
جمله ایستگاه مزدآباد، ده آباد، فیروزآباد و گز نیز با اعتباری بالغ 

بر 7 میلیارد تومان تا پایان سال 9۳ به شبكه ریلی می پیوندد.

مديرکل راه آهن استان خبر داد

راه اندازی ايستگاه » ريز« با اعتباری بالغ بر 4۵ ميليارد 
يک فعال بازار خودرو عنوان کرد:

تشديد رکود بازار خودرو در ماه رمضان 

مدیر كل گمرك اس��تان اصفهان گفت: به منظور رفع مشكل 
كمبود نقدینگی در اكثر واحدهای تولیدی در اصفهان ۵ اقدام 
در دستور كار این اداره قرار گرفت.اس��داهلل احمدي ونهري با 
اعالم این مطلب اظهار داشت: ترخیص كاال یا اخذ ضمانت نامه 
گمركی، ترخیص نس��به )شناس��نامه( قطعات و م��واد اولیه، 
معافیت ماشین آالت تولید از پرداخت حقوق ورودی از جمله 
این اقدامات است.وی بیان كرد: عقد قرارداد با شركت ها بیمه ای 
در مورد انبار اختصاصی، ترانزیت داخلی، ورود موقت و ترانزیت 
خارجی، استراداد حقوق ورودی مواد اولیه و تجهیزات وارداتی 
واحدهای تولیدی از از دیگ��ر تمهیدات برای برخورد با كمبود 

نقدینگی واحدهای تولیدی در اصفهان است.
مدی��ر كل گمرك اس��تان اصفه��ان تصریح كرد: ب��رای مواد 

اولیه و ماشین آالت خط تولید و س��ایر كاالهای اساسی مدت 
ضمانت نامه 9 ماهه است كه این امر می تواند بخش عمده ای از 

كمبود نقدینگی واحدهای تولیدی را جبران كند.
وی اضافه كرد: ترخیص مواد اولیه و قطعات مورد نیاز واحدهای 
تولیدی به صورت نس��به و بدون پرداخت حقوق ورودی یكی 

دیگر از راهكارها برای جبران نقدینگی است.
احمدی ونهری افزود: معافیت های قاب��ل اعمال برای حمایت 
از تولید داخلی و تامین واحدهای تولیدی با معرفی وزارتخانه 
ذیربط  انجام می ش��ود.وی گفت: با توجه ب��ه نقش مهم بیمه 
در كاهش هزینه های صاحب��ان كاال در تضمین امور تجاری و 

جایگزینی مناس��ب به جای پول نقد كه تاثیر بس��زا در حفظ 
نقدینگی صاحبان كاال دارد در این راستا گمرك ایران اقدام به 
عقد قرار داد با ش��ركت های بیمه كرده است.مدیر كل گمرك 
استان اصفهان تصریح كرد: واحدهای تولیدی كه برای صادرات 
كاالهای تولیدی، مواد اولیه و تجهی��زات وارد می كند مطابق 
مقررات مربوطه می توانند نس��بت به دریاف��ت حقوق ورودی 
پرداخت شده برای مواد اولیه و تجهیزات به كار رفته در صادرات 
خود اق��دام كنند.وی تس��هیالت گمرك ب��رای ورود و خروج 
كاالهای ضروری از كشور را مشمول بر ۲۰ اقدام خواند و ادامه 
داد: اجرای سیس��تم اظهار از راه دور كه بر اساس این سیستم 

افراد می توانند بدون مراجعه ب��ه گمرك كاالی خود را اظهار و 
حقوق ورودی را پرداخت كنند.وی از ایجاد س��رویس ارزیابی 
تك پنجره ای )تك كارشناس(، انتشار ارزش های گمركی پایه 
كاالهای وارداتی و صادراتی در س��ایت گمرك ایران به آدرس 
www.irica.ir خبر داد و بیان كرد: تسهیل در ترخیص كاالها 
به صورت حمل یكسره بر اس��اس تقاضای صاحب كاال، تمدید 
مهلت نگهداری كاالها تا سقف ۵ ماهه موضوع ماده ۲۴ قانون 
امور گمركی از دیگر اقدامات است.وی به تمدید پروانه های ورود 
موقت به وسیله گمركات اجرایی، امضاء تفاهم نامه با سازمان 
ملی استاندارد جهت ترخیص سریع كاالهای واحدهای تولیدی 
اش��اره كرد و اظهار داشت: ایجاد س��رویس ارزیابی ویژه برای 

واحدهای تولیدی از دیگر اقدامات است.

۵ اقدام گمرک برای رفع کمبود نقدينگی درواحدهای توليدی

بر پایه این گزارش، تاكنون راهكار مش��خصی از 
س��وی دولت در ارتباط با نحوه حركت به سمت 
كاهش نرخ بیكاری ارائه نش��ده، هرچند كاهش 
نرخ بیكاری نمی تواند در قالب یك پروژه مستقل 
از سایر برنامه های كشور به ویژه بدون ارتباط با 

رشد اقتصادی و كاهش نرخ تورم اتفاق بیافتد.
همچنی��ن انجام س��رمایه گذاری ه��ای جدید 
داخلی و خارج��ی، ایج��اد رون��ق در بازارهای 
مختلف و تقویت فعالیت بن��گاه های موجود نیز 
راهكارهای روشنی اس��ت كه می تواند منجر به 

اشتغال زایی و رونق در بازار كار شود.

طرح هايی برای اش�تغال که شکست 
خوردند

در سال های فعالیت دولت های نهم و دهم یكی 
دو طرح با تبلیغ��ات فراوان و ص��رف میلیاردها 
تومان منابع به انجام رس��ید، اما ن��ه بنگاه های 
زودبازده توانس��ت تاثیر چندانی در كاهش نرخ 
بیكاری داشته باش��د و نه طرح كوچك مشاغل 

خانگی در رونق بازار كار نقشی داشته است.
متاس��فانه به دلیل مرتبط بودن اش��تغال و بازار 
كار كش��ور با همه تصمیمات كالن دولت ها، در 
سالیان گذشته اش��تغال زایی متاثر از سیاست 

ه��ای هیجانی و لحظ��ه ای پیش��رفت چندانی 
نداشته اس��ت. این مس��اله باعث انباشت تقاضا 
 برای كار در كشور طی س��ال های گذشته شده

 است.
 پی��ش از دولت ه��ای نه��م و ده��م نی��ز برخی 
 طرح های اش��تغال زایی در دولت هش��تم اجرا 

شد. 
 طرح ضربتی خوداش��تغالی با پرداخت وام های 
۳ میلیون تومانی در بیش از ۱۰ س��ال گذش��ته 
نه تنها اش��تغال چندانی را در بازار كار كش��ور 
ایجاد نكرده بود، بلكه باعث به انحراف كش��یدن 

تسهیالت بانكی نیز شده بود.
س��ر در آوردن وام های مربوط به خوداشتغالی 
در برخی بازارهای دیگر مانند آنچه كه در مورد 
زودبازده ها اتفاق افتاد باعث اتالف منابع كشور 
و در نتیجه افزایش تعداد بیكاران شد. متاسفانه 
مجموع سیاس��ت هایی كه در دستكم ۱6 سال 
گذش��ته در زمینه اش��تغال زایی در كشور اجرا 
شده است، امكان مهار بیكاری و دستیابی به یك 
نرخ منطقی در این بخش را فراهم نكرده است؛ 
هرچند كه عنوان می ش��ود در دولت های هفتم 
و هشتم متوسط اشتغال زایی سالیانه از اقدامات 
صورت گرفت��ه در زمان دولت ه��ای نهم و دهم 

بیشتر بوده است.

بازگش�ت اش�تغال ضربتی پس از ۱6 
سال

حال پس از ۱6 سال از زمان اجرای آخرین طرح 
 ضربتی اش��تغال در كش��ور، معاون وزیر كشور

 می گوی��د دولت در نظ��ر دارد تا ب��ا اختصاص 
منابعی، یك طرح ضربتی برای اش��تغال زایی را 

در كشور به مرحله اجرا در آورد.
محمدحسین فروزان مهر با تاكید بر اینكه دولت 
می خواهد ت��ا پایان دوره فعالیت خود در س��ال 
96 نرخ بیكاری را ح��دود ۲ درصد كاهش دهد، 
از تالش دول��ت تدبیر و امید برای دس��تیابی به 
نرخ بیكاری ت��ك رقمی )در ح��ال حاضر ۱۰.۵ 

درصد( خبر داد.
معاون اقتصادی وزیر كش��ور خاطرنش��ان كرد: 
دولت برای اجرای این طرح ضربتی در سال 9۳ 
رقم ۲۵7 هزار میلیارد تومان و در سال 9۴ رقم 
۳۲۳ هزار میلیارد تومان را پیش بینی رده است.

وی ادامه داد: قرار اس��ت ۳6.۵ درصد این اعتبار 
از محل تسهیالت بانكی تامین شود تا در فرصت 
باقی مانده از برنامه پنجم توسعه، نرخ بیكاری در 

كشور ۲ درصد كاهش یابد.

كارشناسان معتقدند هر یك درصد نرخ بیكاری 
معادل ۱۰۰ هزار نیروی كار اس��ت؛ بنابراین اگر 
قرار باش��د تا س��ال 96 كه فعالیت دولت تدبیر 
 و امید ب��ه پایان می رس��د نرخ بی��كاری حدود 
۲ درصد كاهش یابد، نهایتا می توان امیدوار بود 
تا ۲۰۰ هزار نیروی متقاضی كار وارد بازار اشتغال 

خواهند شد.

ادامه بحران بيکاری تا 96
طبق آخرین گزارش مركز آم��ارا یران، در حال 
حاضر تعداد بیكاران كش��ور حدود ۲ میلیون و 
۵۰۰ هزارنفر است و بیكاری جوانان با نرخ بیش 
از ۲ برابر متوسط كشور در وضعیت بحرانی قرار 
دارد. اگر قرار باش��د تا پای��ان كار دولت تدبیر و 
امید تنها ۲۰۰ هزار نفر موفق به ورود به بازار كار 
ش��وند، یعنی بحران بیكاری با ورود متقاضیان 
جدید به بازار كار دستكم تا س��ال 96 نیز ادامه 

خواهد یافت.
البته معاون وزیر كش��ور توضیح بیشتری درباره 
برنامه ضربت��ی دولت برای اش��تغال ارائه نكرده 
اس��ت، اما اگر تنها برنامه روش��ن دولت كاهش 
ح��دود ۲۰۰ ه��زار بیكار تا س��ال ه��ای آینده 
باشد به معنای ادامه مس��ایل بیكاری در كشور 
خواهد بود. اما اگر این طرح ضربتی در كنار سایر 
برنامه ها در دستور كار باش��د، می توان امیدوار 
 بود ب��ازار كار كش��ور در آینده نزدی��ك به ثبات

 دست یابد.
 حمید حاج اس��ماعیلی در ب��ا تاكید ب��ر اینكه

 اش��تغال زایی در كش��ور باید متكی ب��ه برنامه 
باشد، گفت: در دوران دولت های هفتم و هشتم 
 در اقتصاد تقریبا به یك ثباتی رس��یده بودیم و 
می توان گفت ظرفیت اقتصادی كش��ور در آن 
مقطع بزرگ شد.این كارشناس بازار كار با تاكید 
بر اینكه در حال حاضر، اقتصاد كش��ور ظرفیت 
پذیرش همه بیكاران را دارد اظهارداش��ت: اگر 
بتوانیم به نرخ رش��د اقتصادی ۵ درصدی دست 
 پیدا كنیم، قطعا كارجویان كشور جذب بازار كار 

خواهند شد.

بازار کار واسطه گری را پذيرفته است
ح��اج اس��ماعیلی ادام��ه داد: متاس��فانه دولت 
تاكن��ون در ح��وزه اش��تغال برنامه روش��نی را 
ارائه نكرده اس��ت، حتی برنامه ای ب��رای احیاء 
ظرفیت غیرفع��ال بنگاه ها نی��ز نداریم. در عین 
حال، مرك��ز آمار ای��ران گزارش م��ی دهد نرخ 
بیكاری با ش��یب مالیمی در حال كاهش است.

وی با اش��اره به اینكه ما ناچ��ار از حمایت طرح 
 های كارآفرینی هس��تیم تاكید كرد: بانك ها در
  س��ال ه��ای اخی��ر كار خاص��ی ب��رای رون��ق

 اش��تغال زایی در كش��ور نك��رده ان��د. نماینده 
كارگ��ران در هیئ��ت ح��ل اخت��الف تصری��ح 
كرد: م��ی ت��وان گف��ت بدن��ه دول��ت در حال 
 ب��زرگ ش��دن اس��ت و ای��ن مس��اله باع��ث

 می ش��ود تا خود به خود بخش��ی از نیروی كار 
كش��ور جذب این بخش ش��وند. در عین حال، 
بخشی از نیروی كار نیز به واسطه گری و داللی 
 رو آورده اند و بازار كار كش��ور این مس��اله را نیز

 پذیرفته است.

بازگشت اشتغال ضربتی پس از ۱6 سال

وعده جدید دولت به بیکاران

تعداد بيکاران کشور در مرز 2.۵ ميليون نفر قرار دارد و بيکاری جوانان زير ۳۰ س�ال بحرانی است. در اين ميان، يکی از مسووالن دولت 
تدبير و اميد پس از ۱6 سال از زمان اجرای آخرين طرح ضربتی اش�تغال در کشور، می گويد دولت در نظر دارد تا با اختصاص منابعی، يک 

طرح ضربتی برای اشتغال زايی را در کشور به مرحله اجرا در آورد.
به گزارش مهر، حدود يک س�ال از زمان آغاز به کار دولت تدبير و اميد می گذرد و در اين مدت دولت هنوز نتوانسته است برنامه روشنی 
برای اش�تغال زايی ارائه کند. تنها مواردی که در زمينه بيکاری به صورت مس�تمر از س�وی مقامات دولت تدبير و اميد مطرح می شود، 
 احتمال افزايش چش�مگير نرخ بيکاری، باال ب�ودن بيکاری جوانان و ف�ارغ التحصيالن دانش�گاهی و اعالم آماره�ای گوناگون بيکاری 

در آينده است.

    الگوی خاص کشت پاييزه 
برای هر منطقه

 معاون آب، خاك و صنایع 
وزیر جهاد كشاورزی گفت: 
این وزارتخانه ب��ا توجه به 
كاهش منابع آب كش��ور، 
برای كش��ت پاییزه الگوی 
خاص ب��رای ه��ر منطقه 
ارائه می دهد.س��یدرحیم 
س��میرم  در  س��جادی 
اس��تان اصفهان افزود: مطابق این برنامه اگر كش��اورزی 
همان محصول اعالمی س��ازمان جهاد كشاورزی استان و 
منطقه مربوط را كش��ت كند، دولت طبق قرارداد تنظیم 
ش��ده با بهره بردار موظف به خرید محصول اوس��ت. وی 
افزود: اگر بهره بردار، محصولی غیر از موارد اعالمی الگوی 
كشت بكارد، دولت وظیفه و مسوولیتی در قبال بازاریابی 
و فروش محص��ول او ن��دارد. وی با بیان اینكه سیاس��ت 
كل��ی وزارت جهاد كش��اورزی با توجه به كمبود ش��دید 
منابع آب، توس��عه كمی كش��اورزی نیس��ت، اظهار كرد: 
 بخش های صیفی و جالیزی به س��مت توس��عه كش��ت 
گلخانه ای رفته اس��ت. س��جادی گفت: یك هزار میلیارد 
تومان با تصویب نمایندگان مجلس برای توسعه روش های 
جدید آبیاری تخصیص یافته است كه این مبلغ با اولویت 
چند محصول مهم و ضروری مانند گندم، جو، ذرت، سویا، 
زیتون و نخیالت هزینه خواهد ش��د. مع��اون وزیر جهاد 
كشاورزی اظهار داشت: اس��تان اصفهان به لحاظ بحرانی 
بودن ش��رایط آبی و خشكس��الی رتبه اول را دارد و از این 
رو بهره برداران كشاورزی بناچار باید به سمت روش های 

جدید آبیاری و كشت روی آورند.

اطالعيه کانون صرافان برای 
خريد و فروش ارز

در  صراف��ان  كان��ون 
اطالعی��ه ای ب��ه فعاالن 
و  تج��ار  اقتص��ادی، 
خریداران و فروشندگان 
ارز در داخل و خارج كشور 
بر رعایت چهار مساله در 
هنگام خرید و فروش ارز 
تاكید كرد.كانون صرافان 
ایرانیان در اطالعی��ه ای به فعاالن اقتص��ادی، تجار و 
خریداران و فروش��ندگان ارز در داخل و خارج كشور 
بر رعایت چهار مس��اله در هنگام خری��د و فروش ارز 
تاكید كرد. در این اطالعیه آمده است: تقاضا می شود 
در هنگام خرید و ف��روش ارز )نقدی، حواله( نكات زیر 
مورد توجه قرار گی��رد: ۱- در معامالت با صراف مجاز 
درخواس��ت فاكتور معتبر »س��نا« كنید. ۲- مراحل 
خرید ارز منتشره در تارنمای كانون صرافان ایرانیان و 

ضمیمه این اطالعیه مطالعه شود. 
۳- از انج��ام هرگونه معامل��ه )خرید و ف��روش ارز( با 
اشخاص )حقیقی - حقوقی( فاقد مجوز از بانك مركزی 
خودداری شود. )لیست ش��ركت های دارای مجوز در 
تارنمای بانك مركزی و كانون صرافان قابل مش��اهده 

است( 
۴- از نش��انه های صحت معامله دریافت پیامك تایید 

معامله به تلفن همراه مشتری است. 

نرخ بيکاری تک رقمی می شود؟



یادداشت

 عالقه مندان می توانند  نرم افزار آثار شهید بهشتی را به صورت دیجیتال به زبان فارسی برای استفاده در 
رایانه، انواع  گوشی های تلفن همراه و انواع تبلت ها به صورت رایگان از پایگاه اطالع رسانی مرکز تحقیقات 

رایانه ای قائمیه اصفهان به  نشانی  www.ghaemiyeh.com  دریافت کنند. 
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با مجموعه آثار شهید بهشتی در فضای مجازی آشنا شوید
هفتیادداشت

دانشنامه ایرانشناسی استان ها 
تدوین می شود

معاون پژوهشی بنیاد ایرانشناسی کشور، از تدوین بنیاد ایران شناسی 
استانها در آینده نزدیک خبر داد.

» عبدالحمید میردامادی « افزود: این دانش��نامه مجموعه کاملی از 
فرهنگ، آداب، سنن، تاریخ و مشاهیر استانها را به صورت تحقیقی و 
علمی معرفی می کند. وی تصریح کرد: نخبگان فرهنگی، پژوهشگران 

و ایرانشناسان در تدوین این دانشنامه نقش دارند. 
به گفته وی، این دانش��نامه، فرهنگ و تاریخ اس��تان ها را به صورت 

جامع برای نسل های مختلف معرفی می کند. 
میردامادی در باره مطالعات بنیاد ایرانشناسی در باره ورزش چوگان 
نیز گفت: چوگان فقط یک ورزش ساده با همکاری چوگان کار و گوی 
و میدان نیس��ت بلکه تجلی سه هزار س��ال تاریخ و میراث کهن این 

سرزمین با پشتوانه فرهنگ ایرانی است. 
وی افزود: اسناد و مدارک تاریخی نشان می دهد که ورزش چوگان 
یک ورزش ایرانی است و دیگر کش��ورها نمی توانند آن را به نام خود 

ثبت کنند.

فراخوان سی امین جشنواره 
موسیقی فجر اعالم می شود

     ستاد اجرایی سی امین جش��نواره بین المللی موسیقی فجر فردا 
فراخوان این رویداد هنری را اعالم می کند.

فراخوان سی امین جشنواره موسیقی فجر به طور رسمی فردا اعالم 
خواهد شد و عالقه مندان برای شرکت در این دوره می توانند آثار خود 
را با توجه به موارد در نظر گرفته شده برای حضور و اجرا در جشنواره 

سی ام، به دبیرخانه ارسال کنند. 
بیست و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر سال گذشته ۲۴ 
بهمن تا اول اسفندماه در بخش های رقابتی، کودک، بانوان، جنبی، 

بین الملل و پخش فیلم برگزار شد . 
گفتن��ی اس��ت؛ س��ی امی��ن جش��نواره بی��ن الملل��ی موس��یقی 
 فج��ر ب��ه دبی��ری حس��ن ریاح��ی بهم��ن م��اه امس��ال برگ��زار

 می شود. 

جمع آوری خاطرات دفاع مقدس  
فرهنگس��رای پایداری، وابس��ته به س��ازمان فرهنگ��ی تفریحی     

ش��هرداری اصفهان اق��دام به برپایی کانون خادمان ش��هدا کرده 
اس��ت.میریان با اش��اره به طرح خادمان ش��هدا گف��ت: خادمان 
در ای��ن طرح ب��ه دو گروه فرهنگی و علمی تقس��یم می ش��وند 
ک��ه  یک گروه به جم��ع آوری وصیت نامه و خاط��رات و مطالب 
متن��وع از زندگی ش��هدا پرداخته و گروه دیگر نی��ز کار  طراحی 
و تنظی��م م��وارد جم��ع آوری ش��ده را ب��ه عه��ده دارد.   وی در 
ادام��ه افزود: عالق��ه مندان به ثبت نام در ای��ن کانون می توانند 
در م��دت ۳۰ ش��ب م��اه مبارک رمض��ان از س��اعت   ۲۱:۳۰  الی 
 ۲۳:۳۰ به فرهنگس��رای پایداری واقع در گلس��تان شهدا مراجعه

 نمایند.  
گفتنی است؛ عالقه مندان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند 

با  شماره ۳۶۶۲۲۱۶۰ تماس حاصل  فرمایند.  

معاون هنرهای س��نتی و صنایع دس��تی اداره کل میراث 
فرهنگی استان اصفهان گفت: ۱۰۲ اثر اصفهان دارای نشان 

اصالت یونسکو و ۱۰۷ اثر دارای نشان اصالت ملی هستند.
احمد ادیب در جلسه شورای اس��المی شهر اصفهان اظهار 
کرد: م��ا 9 خانه را مرم��ت کردیم و ناظر مرم��ت تمام این 
خانه ها خود بنده بودم و در زمینه بیمه هنرمندان نیز تمام 
افرادی که مش��مول بودند را از س��ال 8۷ تا به حال  یعنی 
 5 هزار نف��ر در ۱۶۶ رش��ته را در کل اس��تان بیمه کردیم.

وی با بی��ان اینک��ه بس��یاری از رش��ته های که با دس��ت 
س��اخته می ش��ود جز صنایع دستی نیس��ت، خاطر نشان 
کرد: جاروسازی، صندوق سازی، درش��که سازی و اسلحه 
 سازی صنایع دس��تی محسوب نمی ش��ود گرچه با دست

 

ساخته ش��ود.معاون هنرهای دستی اس��تان تصریح کرد: 
ما تعهد آموزشی برای ۴ هزار نفر را در صنایع دست داریم 
و با کمبود بودجه و فضا نیز با همکاری شهرداری، سازمان 
زندان، کمیته امداد و کانون اصالح و تربیت بازهم به تعهدات 
 خود عمل می کنیم و توانستیم فرصت شغلی ایجاد کنیم.

وی با اش��اره به وجود س��ه هنرس��تان صنایع دس��تی در 
اس��تان، افزود: ۲ تا از این ۳ هنرس��تان در ش��هر اصفهان 
و یکی از آنه��ا در نایین ق��رار دارد و در برخی دانش��گاه ها 
مانند هن��ر اصفهان، پی��ام ن��ور اصفهان، کاش��ان و مرکز 
 علمی کاربردی نی��ز در زمینه آم��وزش فعالیت می کنند.

احمد ادیب ادامه داد: ما در صنایع دستی برنامه و استراتژی 
داریم و اهداف را پی گی��ری می کنیم و اص��راری که برای 

بس��ته بندی، بازار یاب��ی ، اخذ نش��ان بین الملل��ی و ملی 
 و اس��تاندار داری��م در راس��تای همی��ن هدف اس��ت.وی

 اظهار کرد: ۱۰۲ اثر دارای نش��ان اصالت یونس��کو و ۱۰۷ 
اثر دارای نش��ان اصالت ملی هس��تند و ۳۰ رش��ته نیز در 
فهرست آثار نا ملموس به ثبت رس��یده است و ۱9۶ رشته 
از ۳۶۶ رشته کل کش��ور در اس��تان اصفهان وجود دارد و 
حدود ۱۳ رشته منسوخ شده داریم که برای احیای برخی 
 نیز تالش کردیم و ۲۲ رش��ته در معرض خط��ر نیز داریم.

ادی��ب از برنامه ه��ای مش��ترک با ش��هرداری خب��ر داد 
و تصریح ک��رد: همایش می��راث ناملموس در مه��ر ماه و 
برنامه ش��ب اخالق ک��ه به طور مش��ترک با ش��هرداری و 
یونس��کو برگزار می ش��ود از جمله این برنامه ها اس��ت.۲۱ 
 رشته صنایع دس��تی اصفهان در حال منسوخ شدن است .

معاون صنایع دس��تی اداره کل می��راث فرهنگی، صنایع 
دس��تی و گردش��گری اس��تان اصفهان گفت: ۱۳ رشته از 
صنایع دستی این استان منسوخ شده و ۲۱ رشته دیگر نیز 

در حال منسوخ شدن است.
احمد ادیب  اظهارکرد: از مجموع ۳۶۶ رشته صنایع دستی 

کشور ۱9۶ رشته در استان اصفهان وجود دارد.
معاون هنرهای س��نتی و صنایع دس��تی اداره کل میراث 
فرهنگی استان اصفهان افزود: صنایع دستی استان اصفهان 
 در ۳۰ ه��زار کارگاه تولید و به بازار عرضه می ش��ود. ادیب

 با بیان اینکه در زمینه صنایع دستی اقدامات خوبی انجام 
شده است، گفت: در حوزه صنایع دستی 9 خانه تاریخی با 
وجود حداقل امکانات و کمبود اعتبار، مرمت و احیا شده و 
این خانه ها اکنون بعنوان مراکز احیای صنایع دس��تی در 
معرض خطر درنظر گرفته شده است.معاون صنایع دستی 
استان اصفهان خاطر نش��ان کرد: از سال 8۷ تا کنون، پنج 
هزار هنرمند اصفهانی تحت پوش��ش بیمه هنرمندان قرار 

گرفته اند.
معاون هنرهای س��نتی و صنایع دس��تی اداره کل میراث 
فرهنگی استان اصفهان با اشاره به فعالیت های آموزشی این 
اداره خاطر نشان کرد: آموزش چهار هزار نفر از عالقمندان 
به رشته های صنایع دستی در طول سال را  از دیگر اقدامات 

این معاونت است.

مس��ابقه ای با عنوان »دیروز جنگ امروز گن��ج«  با هدف 
آشنایی بیشتر خانواده ها با ش��هدا و فرهنگ دفاع مقدس 
و تقویت  کار گروهی در خانواده در ش��ب های ماه مبارک 

رمضان برگزار می شود.  
رییس فرهنگس��رای پایداری با اعالم ای��ن خبر گفت:  هر 
خانواده ش��رکت کننده در این مس��ابقه، هر شب پاکتی را 

دریافت می کند که حاوی اطالعات 5 شهید است. 
میریان افزود: این اطالعات به صورت نقشه های گنج تعبیه 
شده و اعضای  خانواده به اتفاق بایستی جهت پیدا کردن این 
گنج ها اقدام نمایند و در پایان با گرفتن عکس یادگاری با 
شهید مورد عالقمند خود  و تحویل آن به فرهنگسرا مسابقه 

را به پایان برسانند. 

وی ادامه داد: این مسابقه در شبهای ماه مبارک رمضان از 
ساعت ۲۱ تا ۲۳:۳۰ در گلستان شهدا اجرا می شود.  

گفتنی است؛ عالقه مندان می توانند جهت آشنایی بیشتر 
با این مس��ابقه به فرهنگس��رای پایداری واق��ع در خیابان 
س��جاد  گلزار ش��هدای اصفهان مراجعه کرده و یا با شماره 

۳۶۶۲۲۱۶۰ تماس حاصل فرمایند.

معاون میراث فرهنگی اصفهان:

»دیروز جنگ امروز گنج« در ماه رمضان برگزار می شود

نشان اصالت یونسکو برای ۱۰۲ اثر اصفهان 
مدی��ر کل کانون پ��رورش فکری 
کودکان و نوجوانان استان اصفهان 
با اش��اره به آش��نا نب��ودن برخی 
مسووالن با جایگاه این نهاد گفت: 
جایگاه کانون در البالی مشکالت 
مدیران و مسووالن دستگاه های 

مختلف مغفول مانده است.
حامد عس��گری ف��ر اف��زود: تنها 
کس��انی ب��ا جای��گاه ای��ن نهاد 
فرهنگی آشنا هستند که یا خود 
در دورانی عضو کان��ون بوده اند و 
یا اینکه فرزندان آنه��ا از امکانات 
مراکز کانون بهره مند ش��ده اند.

وی اظه��ار کرد: به ه��ر حال باید 
کانون پ��رورش فکری ب��ه عنوان 
یک نهاد حاکمیتی برای کودکان و 
نوجوانان معرفی شود.وی تولیدات 
خ��اص کان��ون در چه��ار بخش 
فرهنگی، ادبی، هنری و علمی ویژه 
 کودکان و نوجوان��ان و همچنین

 بین الملل��ی بودن این نه��اد را از 
جمله ویژگی ه��ای خاص کانون 

برشمرد.
مدی��ر کل کانون پ��رورش فکری 
ک��ودکان و نوجوان��ان اصفه��ان 

اف��زود: ه��م اکن��ون در اس��تان 
بحث خشکس��الی و کمبود آب، 
مجالی به رس��یدگی به مشکالت 
و کمبوده��ای کان��ون نمی دهد.

وی از جمل��ه مش��کالت این نهاد 
فرهنگی را کمبود فضا و فرسوده 
ب��ودن س��اختمان ه��ای مراکز 
کانون عن��وان ک��رد و گف��ت: از 
مجم��وع ۱۳ مرکز واقع در ش��هر 
اصفهان، حدود پن��ج مرکز دارای 
 س��اختمان ه��ای پوی��ا اس��ت.

عس��گری ف��ر پیش��نهاد داد که 
ش��هرداری از مراک��ز فرهنگ��ی 
 در اختی��ار، فضاهای��ی را ب��رای

 فعالیت  های ویژه کانون در نواحی 
مختلف ش��هر اصفهان اختصاص 
دهد تا کانون بتواند جمع بیشتری 
از کودکان و نوجوانان را زیرپوشش 

فعالیت های خاص آنها ببرد.
وی  بودجه کان��ون را حدود ۲۰۰ 
تا ۳۰۰ میلیون تومان برش��مرد و 
گفت: با این وج��ود مربیان کانون 
با تمام وجود و با انگیزه بسیار باال 
به کودکان و نوجوانان عضو مراکز 

کانون آموزش می دهند.

فرهنگس��رای رس��انه، وابس��ته 
ب��ه س��ازمان فرهنگ��ی تفریحی 
ش��هرداری اصفه��ان اق��دام ب��ه 
 برگزاری نمایش��گاهی ب��ا عنوان

» سواد بصری ۲ « کرده است.
مس��وول برگزاری این نمایشگاه 
ضمن اعالم این خبر گفت: در این 
نمایشگاه که از سوی فرهنگسرای 
رسانه نس��بت به برپایی آن اقدام 
شده، آثار هنری کاریکاتور از 5۰ 
کش��ور مختلف دنی��ا در معرض 

تماش��ای عموم عالقمندان قرار 
گرفته است. 

شریف فر افزود: این آثار با موضوع 
مشترک مدیریت و س��واد رسانه 
و همچنین آسیب ها و محسنات 

رسانه ها در دنیا تهیه شده اند. 
 ای��ن نمایش��گاه از ۷ لغای��ت ۱۲ 
تیرماه و در ساعات 9 صبح تا ۱۳ و 
۴ بعد از ظهر تا 8 در گالری شماره 
۱ کتابخانه مرکزی، واقع در خیابان 

باغ گلدسته  برگزار می شود.

 کانون پرورش فکری کودکان
 و نوجوانان ناشناخته مانده است 

 آثار کاریکاتور 50 کشور مختلف
 در نمایشگاه » سواد بصری ۲ «
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مفاد آرا

23677 شماره: 103/93/592/58 "آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 

آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی"

اراضی  ثبتی  وضعييت  تكليف  تعيين  موضوع  هيات  آراء صادره  برابر 

وبيدگل  آران  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 

تصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذامشخصات 

متقاضيان وامالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در 

دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت 

از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضيان  مالكيت  به صدور سند 

تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 

از  ماه  يك  ، ظرف مدت  اخذ رسيد  از  تسليم وپس  اسناد وامالك محل 

تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند.

فرزندحسين    بيدگلی   سفارش  محمد  :آقای  308هيات  شماره   رای  1ـ 

مساحت   به  خانه  باب  يك  دانگ  شش  در   6091 شناسنامه  شماره 

325/50مترمربع پالك 9 فرعی مفروزومجزی  شده از  يك الي8 فرعی 

ومشاعا ت از786 اصلی واقع در اماكن بخش 3حوزه ثبتی آران وبيدگل.

بشماره  فرزند محمد  آزادوار   آقای حسنعلی  -رای شماره275هيات   2

شناسنامه 6113 در شش دانگ يك باب خانه به مساحت 500مترمربع 

پالك  4فرعي مجزی شده از685 اصلی واقع در اماكن بخش 3حوزه ثبتی 

آران وبيدگل

3- رای شماره 283 هيات :آقای محسن منعميان بيدگلی  فرزند محمود 

بشماره شناسنامه 286  وخانم زهرا نمكی فرزند محمدرضا شناسنامه 

9236 )بالمناصفه( در شش دانگ يك باب خانه به مساحت180مترمربع 

اماكن  در  واقع  اصلی    558 از  فرعی   8 از  شده  مجزی  فرعی  پالك9 

بخش3حوزه ثبتی آران وبيدگل.

فرزندشمس  بيدگلی   :آقای  جواد شيبانی  هيات   310 رای شماره    -4

اله  بشماره شناسنامه  8843 وخانم اسماء شيبانی بيدگلی فرزندمحمود 

به  خانه  باب  يك  دانگ  شش  در  )بالمناصفه(   102 شناسنامه  شماره 

مساحت134/50مترمربع  پالك11فرعي   از 9 فرعی از  539 اصلی واقع 

در اماكن  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل 

علی  فرزند  بيدگلی   عباس سيالخوری  :اقای  رای شماره 173هيات   -5

اكبر   بشماره شناسنامه313 وسمانه اسماعيلی بيدگلی فرزندحسينعلی 

به  خانه  باب  يك  دانگ  شش  580)بالمناصفه(در  شناسنامه  شماره  به 

مساحت 131/10 مترمربع پالك شماره29 فرعی از 2 فرعی از 252 اصلی 

واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل

فرزندحسين  بيدگلی   زاده  بقال  :خانم شايسته  6-رای شماره189هيات 

مساحت  به  خانه  باب  يك  دانگ  109شش  شناسنامه  بشماره 

132/50مترمربع پالك 30فرعی  مجزی شده  از 2فرعی از 252 اصلی 

واقع در اماكن بخش 3حوزه ثبتی آران وبيدگل

7- رای شماره 405هيات :آقای سيد علی محمد آقائی   فرزندسيد حسين 

باب خانه مشتمل  يك  دانگ  بشماره شناسنامه 1250004039 در شش 

از  به مساحت63/40مترمربع پالك 118 فرعی  مجزی شده  بر مغازه  

4 فرعی از 112اصلی واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل.

8- رای شماره  286 هيات : آقای حسين مفرد كويری  آرانی   فرزندمانده 

علی بشماره شناسنامه  48 وخانم سميه ميرزائيان آرانی فرزند محمد 

شماره شناسنامه 126)بالمناصفه(در شش دانگ يك باب خانه به مساحت 

123/50مترمربع  پالك شماره 2116 فرعی مجزی شده از 2638اصلی 

واقع در احمد آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبيدگل

محمد   فرزند  آرانی   آبادی  خرم  ميثم  :اقای  342هيات  شماره  رای   -9

مساحت   به  خانه  باب  يك  دانگ  شش  در    628 شناسنامه   بشماره 

اصلی   2638 از  شده  مجزی  2115فرعی  شماره  پالك  80/50مترمربع 

واقع در احمد آباد بخش 3ثبتی آران وبيدگل خريداری عادی از محمدعلی 

سعيدی )مالك رسمی(

:آقای محمد منصوری آرانی فرزندحشمت  10ـ رای شماره  309هيات 

انبار  باب  يك  دانگ  شش  در   6190068693 شناسنامه   شماره  اله 

مصالح فروشی ودفتر كاربه مساحت173/50مترمربع پالك 2014 فرعی 

مفروزومجزی  شده از2638اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران وبيدگل.

11-رای شماره 388هيات :آقای  طاهره چاقزاده آرانی  فرزند علی بشماره 

137/30مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  يك  دانگ  174 شش  شناسنامه 

آباد بخش  احمد  در  واقع  از 2638اصلی  فرعی مجزی شده  پالك2113 

الواسطه از عبداهلل خان  3 حوزه ثبتی آران وبيدگل خريداری عادی مع 

اكرميان  )مالك رسمی(

اكبر   فرزندعلی  آرانی  محبوبی   رضا  :آقای  هيات  شماره206  12-رای 

بشماره شناسنامه 167 )نسبت به 3دانگ( وخانم فاطمه محبوبی آرانی 

فرزند رضا شماره شناسنامه 1032 )نسبت به يك دانگ( ووخانم عطيه 

محبوبی آرانی فرزندرضا شماره شناسنامه 87 )نسبت به يك دانگ( و 

خانم زكيه محبوبی آرانی  فرزند رضا شماره شناسنامه 568 )نسبت به 

يك دانگ(در شش دانگ يك باب خانه به مساحت 145/75مترمربع پالك 

7595فرعی  مجزی شده از1189 فرعی از 2637 اصلی واقع در مسعود 

آباد  بخش 3حوزه ثبتی آران وبيدگل

آرانی    رزاقی   حسين  امير  :آقای  هيات   259 شماره  رای   -13

فرزندحشمت اله بشماره شناسنامه 232در شش دانگ يك باب خانه به 

مساحت  137/75مترمربع پالك 7594فرعی مجزی شده  از 1189 فرعی 

از  2637اصلی واقع درمسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل.

14- رای شماره  278 هيات :خانم اعظم داداشی آرانی  فرزندرحمت اله   

بشماره شناسنامه438 در شش دانگ يك باب خانه به مساحت295مترمربع  

پالك شماره7593فرعی مجزی شده از 1189  فرعی از2637اصلی واقع 

در مسعود آباد   بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل

15- رای شماره 204هيات :اقای مهين دخت كماندار آرانی  فرزند سيف 

مساحت  به  خانه  باب  يك  دانگ  شش  شناسنامه354در  بشماره  اله   

107/08 مترمربع پالك شماره 7592فرعی مجزی شده از 1189 فرعی 

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

16-رای شماره314هيات :آقای رضا پناهيده  فرزندعلی محمد بشماره 

242/58مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  يك  دانگ  257شش  شناسنامه 

پالك 7591فرعی  مجزی شده  از 1245فرعی از 2637 اصلی واقع در 

مسعود آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبيدگل

فرزندعلی  بيدگلی   شوريان  حسن  :آقای  316هيات  شماره  رای   -17

محمدبشماره شناسنامه  6905 وخانم مهين هاشمی آرانی فرزند حسين 

به  مغازه  باب  يك  دانگ  شش  در  548)بالمناصفه(  شناسنامه  شماره 

مساحت21/17مترمربع پالك 2073فرعی  مجزی شده از 3 اصلی  واقع 

درمعين آباد بيدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل.

18- رای شماره  407 هيات : آقای علی محمد صباغی بيدگلی   فرزندآقا 

ماشااله بشماره شناسنامه  10 در شش دانگ يك باب خانه به مساحت 

188/38مترمربع  پالك شماره 2072 فرعی مجزی شره از 151 فرعی از 

3اصلی واقع در معين آباد بيدگل بخش 3حوزه ثبتی آران وبيدگل

19- رای شماره 211هيات :اقای علی اصغر محلوجی مفرد  فرزند حسين   

بشماره شناسنامه  146   وخانم اعظم نساجی فرزند علی عباس شماره 

مساحت   به  خانه  باب  يك  دانگ  شش  )بالمناصفه(در   137 شناسنامه 

122/75مترمربع پالك شماره 2071فرعی مجزی شده از 98 فرعی از 3 

اصلی واقع در معين آباد بيدگل بخش 3ثبتی آران وبيدگل

فرزندعلی  بيدگلی  مسی  رضا  حميد  :آقای  277هيات  شماره   رای  20ـ 

به  خانه  باب  يك  دانگ  شش  در   300 شناسنامه  شماره  عباس 

از   شده  مفروزومجزی   فرعی   744 پالك  مساحت106/50مترمربع 

106فرعی از6اصلی واقع در معين آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل.

منده  فرزند   آرانی   لبوسی  جعفر  :آقای   338هيات  شماره  21-رای 

فرزندتقی  آرانی  پور  ليال حسينی  وخانم    470 بشماره شناسنامه  علی 

شماره شناسنامه 1267)بالمناصفه(شش دانگ يك باب خانه به مساحت 

86/10مترمربع پالك962 فرعی مجزی شده از 340 فرعی از 2645صلی 

واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل

22-رای شماره329هيات :آقای حسينعلی چراغ بيكی آرانی   فرزندحسن 

مساحت  به  خانه  باب  يك  دانگ  319شش  شناسنامه  بشماره 

 2645 از  340فرعی  از  961فرعی  مجزی شده   پالك  234/80مترمربع 

اصلی واقع در وشاد بخش 3حوزه ثبتی آران وبيدگل

فرزند  آرانی     فائض  آقا  حسن  :آقای  264هيات  شماره  رای   -23

به  مغازه  باب  يك  دانگ  شش  در   348 شناسنامه   آقابشماره  عباس 

مساحت167مترمربع پالك 960فرعی  مجزی شده از 343 فرعی از 2645  

اصلی  واقع دروشادبخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل.

24- رای شماره  313 هيات : آقای مجتبی جانی زاده آرانی فرزند علی 

اكبر بشماره شناسنامه  567 در شش دانگ يك باب حصار به مساحت 

فرعی   680 از  شره  مجزی  فرعی   712 شماره  پالك  328/68مترمربع  

وبيدگل  آران  ثبتی  3حوزه  بخش  آباد  صالح  در  واقع  2643اصلی  از 

خريداری عادی از محمدمعظمی )مالك رسمی(

ابوالقاسم    فرزند  آرانی  مهدی مشتاق  :اقای  رای شماره 292هيات   -25

بشماره شناسنامه  10784   وخانم سميه حسن شيری  فرزند مسعود  

به  خانه  باب  يك  دانگ  شش  )بالمناصفه(در   51516 شناسنامه  شماره 

مساحت  260/25مترمربع پالك شماره 1310فرعی مجزی شده از 235 

فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3ثبتی آران وبيدگل

فرزندعلی  آرانی  نوروزی  عمو  امير  :آقای  252هيات  شماره   رای  26ـ 

ماشااله  فرزند  رو  خنده  محبوبه  وخانم   366 شناسنامه  شماره  محمد  

به  خانه  باب  يك  دانگ  شش  1778)بالمناصفه(در  شناسنامه  شماره 

از   شده  مفروزومجزی   فرعی   1309 پالك  مساحت212/50مترمربع 

 235فرعی از2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل.

27- رای شماره  8231 هيات :آقای محمد خدادادی آرانی فرزندعباس 

مساحت210  به  خانه  باب  يك  دانگ  شش  در   245 شناسنامه  شماره 

مترمربع پالك 8 فرعی مفروزومجزی  شده از1و4و5و7فرعی وقسمتی 

اماكن بخش 3 حوزه ثبتی آران  از   1330 اصلی واقع در  از مشاعات 

وبيدگل.

بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 93/4/9 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 93/4/25 

عباس عباس زادگان رييس اداره ثبت اسناد وامالك  آران وبيدگل                                                     



اخبار کوتاهیادداشت

مسابقات رزمی بسيج استان اصفهان
تيم ووشو بسيج استان اصفهان با كسب 
۵ مدال طال و ۲ نشان نقره در مسابقات 
قهرماني بس��يج كش��ور كه به ميزباني 
همدان برگزار ش��د با قاطعيت تمام و با 
مدال آوري در تمام��ي اوزان در بين ۲۹ 
استان شركت كننده بر سكوي قهرماني 

ايستاد. 
هدايت اين تيم را عليرضا فكرنشان) دبير 
هيات ووشو بسيج استان( و بهروز گلي) مربي تالو( و محمدرضا مهديان 

نيا)مربي ساندا( برعهده داشتند. 
مس��ابقات انتخابي تكواندو بسيج اس��تان در رده س��ني نوجوانان با 
حضور بيش از ۱۳۰ تكواندوكار از نواحي مقاومت بس��يج امام صادق 
)ع(، امام رضا)ع(، برخوار، خميني شهر، درچه، شاهين شهر و ميمه، 
شهرضا، فالورجان، كاشان، گلپايگان، لنجان، نجف آباد در روز جمعه 
 ششم تير در س��الن رزمي مجموعه فرهنگي ورزشي شهيد آقابابايي

 برگزار شد. 
نف��رات برت��ر ه��ر وزن م��رداد ماه ب��ه عن��وان تيم منتخب بس��يج 
 اس��تان اصفه��ان ب��ه مس��ابقات قهرمان��ي بس��يج كش��ور اع��زام

 مي شوند. 

حدادی فر با ذوبی ها می ماند
سعيد آذری در مورد اينكه آيا حدادی فر 
قرار اس��ت در ذوب آه��ن بماند، گفت: 
قطعاً همين طور است، او قبل از اينكه به 
برزيل برود با توجه ب��ه اعتمادی كه به 
باشگاه ذوب آهن داش��ت قراردادش را 
امضا كرد. بدون شک بايد حدادی فر را 
ذوب آهنی بدانيد. حدادی فر يک بازيكن 
باارزش برای ما محسوب می  شود و قبل 
از جام جهانی با صحبت هايی كه انجام داديم، در نهايت با او به توافق 

رسيديم.
وی همچنين در خصوص مبلغ قرارداد حدادی فر خاطر نش��ان كرد: 
اين بازيكن تعيين مبلغ قراردادش را به باشگاه ذوب آهن واگذار كرد 
كه واقعاً كار باارزشی بود. او گفت هر چه كه خودتان دوست داريد روی 
برگه قرارداد بنويسيد و مشكلی با اين موضوع ندارم. ما اين بازيكن را 
فصل آينده هم در اختيار خواهيم داش��ت و قاس��م بعد از استراحتی 
 چند روزه، از دور جديد تمرينات تيم كه در اصفهان برگزار خواهد شد

 به ديگر بازيكنان اضافه می شود.
مديرعامل باش��گاه ذوب آهن در پايان در مورد فعاليت اين باشگاه در 
فصل نقل  و انتقاالت خاطرنش��ان كرد: تا االن تالش كرديم بازيكنان 
مورد نظر يحيی گل محمدی را جذب كني��م و فكر می  كنم در فصل 
جديد يک تيم جوان و با انگيزه داشته باشيم. اگر كادر فنی نياز دانست 

باز هم بازيكن جذب خواهيم كرد.

وقتی جو گریه های بازیکنان، 
کفاشيان را گرفت

علی كفاش��يان تحت تاثير اشک های 
بازيكنان تيم ملی به آنها قول داد كروش 

را نگه می دارد.
رختكن تيم ملی بعد از بازی با بوسنی 
شرايطی ويژه داش��ت. تيم بيش از يک 
ساعت در رختكن مانده بود و چشمان 
بازيكنان خيس بود از اشک. حرف های 
كارلوس درباره عش��قش ب��ه بازيكنان 
ايران و چش��م های خيس از اش��ک او هم مزيد بر علت ش��ده بود تا 
بازيكن��ان بيش از قبل متاثر باش��ند. در وس��ط آن ش��لوغی ناگهان 
بازيكنان دنبال كفاش��يان افتادند . دنبال كفاشيان و سجادی بودند. 
اين دو كه بليت برگش��ت ش��ان يک روز قبل از ملی پوش��ان بود اما 
حميس��ی نماينده حراس��ت سراس��يمه دنبال ش��ان آمد و آنها را از 
 بيم خبرنگاران به رختك��ن برگرداند. رفتند تا در جمع ملی پوش��ان

 باشند. 
اين خواس��ت بازيكنان بود. آنها می خواس��تند و با صدايی بلند فرياد 
می زدن��د و رئيس را قس��م می دادند ك��ه تالش كنند ب��رای ماندن 
س��رمربی . حس همه اي��ن بود كه ته دل كفاش��يان اين نيس��ت كه 
 كروش بماند اما با ورود او به رختكن و ديدن حال ملی پوشان ، شرايط 

عوض شد.
 رييس كه احساسی شده بود در جمع بازيكنان گفت:» مطمئن باشيد 
تمام تالشم را می كنم كه كروش در تيم بماند. « او به بازيكنانش قول 
داد و بچه ها هم در شرايطی كه كارلوس در كنفرانس مطبوعاتی بود 
روی حرف های رييس ، حسابی ويژه باز كردند. اينكه او حتما كروش 

را نگه می دارد.

خرسندی کروش از محبوبيت اش
كارلوس كروش كه طلب��ی 8۰۰ هزار 
دالری از فدراس��يون فوتبال دارد و اين 
روزها به تهران برگشته تا مذاكرات برای 
تمديد قرارداد با مس��ئوالن فدراسيون 
فوتبال و وزارت ورزش ايران جلس��اتی 
داشته باش��د. البته او تقريبا اطمينان 
دارد ق��راردادش تمدي��د نمی ش��ود و 
پيش��تر اين جمله را باره��ا تكرار كرده 
است. او كه قبل از بوس��نی صراحتا اين حرف را به خبرآنالين گفت و 
تاكيد داشت كه حتی خواس��ت عالی ترين مقام اجرايی كشور برای 
تمديد قرارداد او هم تا زمانی كه كفاشيان و نزديكانش تصميم به اين 

كار نگيرند ، حاصلی به همراه ندارد.
س��رمربی اما قبل از شروع مذاكرات خرسند اس��ت از اينكه به عكس 
خيلی از مديران تصميم ساز فدراسيون فوتبال ، او و بازيكنانش برای 

مردم چهره هايی محبوب محسوب می شوند. 
كارلوس بعد از ش��ب به يادماندنی زندگ��ی اش در رختكن تيم ملی 
بعد از بازی ب��ا بوس��نی ، از اتفاقی ديگر تح��ت تاثير ق��رار گرفت. از 
بيانيه ای كه خبرنگاران ايرانی در حمايت از او امضا كردند. س��رمربی 
 وقتی اي��ن نامه را دي��د ، در هتل مح��ل اقامت بازيكن��ان از اين نامه

 سخن گفت.
س��خن س��رمربی تيم ملی ايران اين ب��ود:» هيچ وقت ندي��ده بودم 
خبرن��گاران خواه��ان تمدي��د ق��راردادم باش��ند.«مربی ای كه در 
پرتغال خيل��ی رابطه ای گ��رم و صميمی با خبرن��گاران هموطنش 
 ندارد به دلي��ل س��اختارگرايی اش در فوتب��ال اي��ران ، محبوبيتی 

ويژه دارد.

 سپاهان خواهان جذب 
جواد نکونام

مديرعامل باش��گاه س��پاهان اعالم كرده خواهان 
جذب جواد نكونام كاپيتان تي��م ملی فوتبال ايران 
اس��ت، انتخابی كه حرف و حديث های بسياری را 

در پيش دارد.
در هم��ان ابتدای مطرح ش��دن اين بحث توس��ط 
رسانه ها، هواداران سپاهان واكنش های متفاوتی را 

نسبت به اين موضوع نشان دادند.
برخی از اين حضور خوش��حال و بسياری ديگر نيز 
انتقادات بس��ياری را نس��بت به اين انتخاب نشان 

دادند.
اما نكته ای كه در اين ميان حائز اهميت اس��ت اين 
است كه بازيكنی مانند نكونام ممكن است كمكی 
به تيم سپاهان نكند، چراكه بازيكن سابق اوساسونا 
با باال رفتن سن مواجه شده و ديگر انگيزه الزم برای 

درخشش در سپاهان را ندارد.
هواداران سپاهان قضايای مجتبی جباری را در سال 
گذشته فراموش نمی كنند، بازيكنی كه نيامده فيلش 
ياد هندوس��تان كرد و تازه يادش افتاد عالقه اش به 
رنگ آبی را نمی تواند با پيراهن طاليی پوش��ان ديار 
زاينده رود عوض كند و حاال ممكن است اين قضيه 

برای نكونام نيز رخ دهد.
نكونام كه حاال ديگر از حض��ور در ميادين مختلف 
اش��باع ش��ده نمی تواند انگيزه ای ب��رای حضور در 
سپاهان داش��ته باشد و ش��ايد تنها انگيزه وی پول 
بس��يار زياد باش��د كه می تواند پای او را به اصفهان 

باز كند.
كاپيتان تيم ملی را بس��ياری از اهالی فوتبال عامل 
باخت ايران در جام جهانی مقابل آرژانتين می دانند 
و می گويند حركت اش��تباه اي��ن بازيكن در دريبل 
بی جای بازيكن آرژانتين بود كه موجبات شكست 

ايران را فراهم كرد.
از طرفی اين بازيكن، بازيكنی است كه عالقه بسياری 
به پاس ه��ای رو به عقب و كش��اندن بازی به عرض 
داش��ته و اين موض��وع نمی توان��د در تيم هجومی 

سپاهان مثمر ثمر واقع شود.
از لح��ن گفت��ار كاپيتان تي��م ملی ك��ه در يكی از 
بازی های تي��م ملی نيز حاج صف��ی را مورد خطاب 
قرار داده و گفته »من می گوي��م كجا بازی كنی، نه 
كی روش« مشخص است كه در هر تيمی به دنبال 
چه چيزی اس��ت و اين موضوعی است كه هواداران 
سپاهان ممكن اس��ت آن را برنتابند و از همان ابتدا 

مشكالتی را برای اين بازيكن به وجود بياورند.
بنابراين بهتر اس��ت مديران باشگاه سپاهان از خير 
اين بازيكن گذشته و با تكيه بر جوانان خودشان بار 
ديگر پديده هايی همچون كريمی ها و شريفی ها را 

رو كنند.

زاویه

6
خوش اقبالی برزیل در ضربات پنالتی

در حالی كه اكثر كارشناسان اعتقاد داشتند برزيل می تواند شيلی را شكست داده و به جمع 
8 تيم برتر صعود كند، اين تيم در برابر شيلی كار دشواری داشت و تنها خوش شانسی در 

ضربات پنالتی بود كه شاگردان اسكوالری را به مرحله بعد فرستاد.

تيم های بزرگی چون اسپانيا، انگليس، ايتاليا و پرتغال در جام جهانی 
برزيل عملكرد دور از انتظاری داشتند و در همان دور نخست از اين 
رقابت ها حذف شدند. حذف زودهنگام تيم های بزرگ از جام جهانی 
به معنای خداحافظی ب��زرگان دنيای فوتبال با جام جهانی اس��ت. 
بزرگانی كه اميد داشتند در آخرين جام جهانی شان بتوانند به افتخار 
مهمی دست يابند اما اكنون ديگر رويای حضور در جام جهانی برای 
آنها به پايان رسيده است.روزنامه اسپانيايی ماركا در گزارشی به اين 

ستارگان ناكام در جام بيستم پرداخته است.
ایکر کاسياس

ايكر كاسياس: اين دروازه بان 
در دو بازی اول خود در برزيل 
۲۰۱4 عملكرد ضعيفی را از 
خود نشان داد و همين باعث 
ش��د ك��ه در ب��ازی س��وم 
نيمكت نشين باشد. كاسياس 
رفته  رفته جايش را در دروازه  
اسپانيا به دروازه بان ديگری 
خواه��د داد و برزيل ۲۰۱4 
آخرين حضور او در رقابت های جام جهانی است. او در چهار دوره جام 
ملت های اروپا در تيم ملی اس��پانيا بازی كرد كه موفق ش��د به دو 
قهرمانی دست يابد. كاسياس همچنين در چهار جام جهانی با اسپانيا 
حاضر بود كه در سال ۲۰۱۰ آفريقای جنوبی توانست عنوان قهرمانی 

را به دست آورد. او بيش از ۱۵۰ بازی ملی در كارنامه دارد.
ژابی آلونسو

ژابی آلونسو: آلونسو پيش از 
جام جهانی برزيل اعالم كرده 
ب��ود كه پ��س از پاي��ان اين 
رقابت ها از تيم ملی اس��پانيا 
خداحافظی می كند. او در سه 
دوره جام ملت های اروپا و سه 
دوره جام جهان��ی با پيراهن 
الروخا به ميدان رفت و ۱۱4 
بازی مل��ی در كارنامه خود 
ثبت كرد. آلونسو مدت ها بهترين گزينه برای تيم ملی اسپانيا بود اما 
اين بازيكن تصميم دارد تا پس از جام جهانی برزيل تمركزش را روی 

تيم باشگاهی خود معطوف كند.
ژاوی هرناندس

ژاوی: خيلی ه��ا او را بهترين 
هافبک تاريخ فوتبال اسپانيا 
می دانند. هافبک بازيسازی 
كه جام جهانی ۲۰۱4 آخرين 
حضور در اين رقابت هاست. او 
در ۳4 س��الگی در حال��ی از 
بازی های مل��ی خداحافظی 
می كند كه خاط��رات تلخ و 
ش��يرين زيادی را پشت سر 

گذاشته است. دو قهرمانی در جام ملت های اروپا و قهرمانی در جام 
جهان��ی ۲۰۱۰ افتخ��ارات چند س��ال گذش��ته ژاوی در تيم ملی 

اسپانياست.
داوید ویا

داويد ويا: گل های اين بازيكن 
بود كه باعث ش��د اسپانيا به 
قهرمان��ی در جام جهان��ی 
۲۰۱۰ برس��د. او در آخرين 
بازی ملی خود برابر استراليا 
نيز گلزنی كرد تا با خاطره ای 
خوب از تي��م ملی اس��پانيا 
كناره گيری كند. ويا با ۵۹ گل 
زده بهترن��ی گل��زن تاري��خ 
فوتبال اس��پانيا محس��وب 
می ش��ود كه جايگزين كردن او برای تيم ملی اسپانيا سخت به نظر 

می رسد.
جان لوئيجی بوفون

جان لوئيجی بوفون: بيش از 
يک دهه اس��ت ك��ه بوفون 
در  ايتالي��ا  دروازه ب��ان 
رويدادهای مهم است. او كه 
۱4۲ بازی ملی را پش��ت سر 
گذاشته آخرين حضورش را 
در جام جهان��ی تجربه كرد. 
البته آخرين حضور بوفون در 
جام جهانی با حذف زودهنگام 
آتزوری هم��راه بود ت��ا اين 
دروازه بان ۳6 ساله با خاطره ای بد تيم ملی را ترک كند. البته او قبل 
از جام جهانی برزيل عنوان كرده بود ش��ايد در جام جهانی ۲۰۱8 

روسيه نيز بازی كند اما بعيد به نظر می رسد اين اتفاق رخ دهد.
آندره آ پيرلو

آندره آ پيرلو: مغز متفكر تيم 
ملی ايتاليا را ديگر در پيراهن 
الج��وردی نخواهي��م ديد. 
پيرلوی ۳۵ س��اله كه ۱۱۲ 
بازی مل��ی در كارنامه خود 
دارد پيش از حضور در برزيل 
اعالم كرده بود پس از پايان 
جام جهانی از تيم ملی ايتاليا 
كناره گيری خواه��د كرد. او 
يكی از بازيكنان مهم مارچلو 

ليپی در جام جهانی ۲۰۰6 بود كه منجر به قهرمانی ايتاليا شد.
جرارد

اس��تيون جرارد: كاپيتان بزرگ تيم ملی انگليس هنوز خداحافظی 
خودش را به طور رس��می از پيراهن سه شيرها اعالم نكرده است اما 
بس��يار بعيد به نظر می رس��د كه اين بازيكن در جام جهانی ۲۰۱8 

روسيه حاضر باشد. جرارد كه 
۱۱4 بازی ملی و ۲۱ گل در 
كارنامه خود دارد سال ها در 
خط هافبک انگليس توانست 
بازی های زيباي��ی از خود به 
نمايش بگ��ذارد ام��ا خيلی 
بدشانس بود كه نتوانست به 
هيچ افتخ��اری ب��ا پيراهن 

انگليس دست يابد.
فرانک لمپارد

فرانک لمپارد:لمپارد ۳6 ساله 
با بيش از ۱۰۰ بازی ملی پس 
از جام جهان��ی برزي��ل از 
بازی های مل��ی خداحافظی 
كرد. او ك��ه از يورو ۲۰۰4 در 
تيم ملی انگليس حاضر بوده 
است همانند جرارد نتوانست 
به افتخار مهم��ی با انگليس 
دست يابد. او و جرارد سال ها 
زوج مطمئنی در خط هافبک 

تيم ملی انگليس بودند.
دیدیه دروگبا

ديديه دروگبا: همانند فرانک 
لمپارد هم تيمی سابقش در 
چلسی در جام جهانی ۲۰۱4 
از تي��م مل��ی كش��ورش 
خداحافظی كرد. او سه بار با 
س��احل عاج در جام جهان��ی 
بازی كرد اما موفق نشد به دور 
دوم اين رقابت ها راه يابد. در 
تاريخ كشور ساحل عاج با 6۵ 
گل زده در ۱۰4 بازی بهترين 

گلزن اين تيم بود.
ساموئل اتوئو

ساموئل اتوئو: اتوئوی ۳۳ ساله 
نيز هم��راه كام��رون خروج 
زودهنگام��ی از جام جهانی 
داشت. او كه در ۲۱ سالگی در 
جام جهانی ۹8 فرانسه همراه 
كام��رون حاض��ر ب��ود در 
جام جهان��ی ۲۰۰6 نيز بازی 
كرد و در نهايت در ۱۱8 بازی 
۵6 گل ب��رای ش��يرهای 
رام نشدنی به ثمر رساند. بعيد 
به نظر می رسد كامرون بتواند به اين زودی جانشين مطمئنی برای 

اتوئو پيدا كند.

پایان یک عمر افتخار در جام بيستم 

وقتی کفش ها و دستکش های اسطوره ها آویزان شد 
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سرمربی شيلی: برزیل 
تيم برتر ميدان نبود

پاداش برای بازیکنان 
الجزایری 

تيم ملی شيلی با وجود شايستگی در ضربات پنالتی مغلوب برزيل شد و از 
جام جهانی كنار رفت.خورخه سامپائولی سرمربی آرژانتينی شيلی پس 
از حذف تيمش از جام جهانی گفت: جام جهانی همين است، در يک لحظه 
همه چيز برای ما به پايان رسيد و ما اكنون شكست خورديم اما چيزی كه 
من را آرام می كند اين است كه توانستيم قدرت مان را در اين ديدار نشان 
دهيم. همان قدرتی كه در مرحله گروهی توانستيم برابر تيم های بزرگی 

چون اسپانيا و هلند نشان دهيم.
 برزيل ب��ه هيچ وج��ه در اين دي��دار تيم برتر مي��دان نبود. از يک س��و 
ناراحتم و از يک س��و خوش��حالم. پ��س از ۱۲۰ دقيقه ب��ازی برابر تيم 
 قدرتمندی مث��ل برزي��ل باخت��ن در ضرب��ات پنالتی خيل��ی ناراحت

 كننده است.
سرمربی تيم ملی شيلی درباره احساسش گفت: احساس افتخار می كنم 

چون هرچه در توان داشتند را پياده كردند.

فدراسيون فوتبال الجزاير اعالم كرد كه مبلغ ۳۰ هزار يورو به عنوان پاداش 
به هر يک از ملی پوشان الجزايری درصورت شكست دادن تيم ملی فوتبال 

آلمان پرداخت می شود.
اي��ن مي��زان پ��اداش ج��دا از مبل��غ ۵۰ ه��زار يوروي��ی اس��ت كه پس 
از صعود تي��م مل��ی الجزاير ب��ه مرحل��ه يک هش��تم نهايی مس��ابقات 
 فوتب��ال ج��ام جهان��ی برزي��ل ب��رای اعض��ای تي��م در نظ��ر گرفت��ه

 شده بود . 
ديدار تيم های ملی فوتبال الجزاير با آلمان درمرحله يک هشتم نهايی جام 

جهانی ۲۰۱4 برزيل ساعت ۳۰ دقيقه بامداد سه شنبه برگزار می شود.
نش��ريه الجزايری الهداف  در اين زمينه نوشت : پاداش در نظر گرفته شده 
برای وحيد خليلهوژيچ سرمربی بوس��نيايی تيم ملی فوتبال الجزاير مبلغ 
 ۱۰۰ هزار يورو است زيرا اين صعود برای نخس��تين بار است كه در تاريخ 

مشاركت های هشتگانه الجزاير در مسابقات جام جهانی رخ می دهد.

کاوانی: با سر باال به خانه بر می گردیم
ادينس��ون كاوانی پس شكس��ت ۲ بر صف��ر اروگوئه برابر 
كلمبيا و حذف تيمش از جام جهانی ۲۰۱4 اظهار داشت: 
 اروگوئه تمام تالش��ش را انجام داد و حاال در حالی به خانه

 بر می گرديم كه سرهای مان را باال گرفته ايم.

ویدال: دنيا برایم تمام شد!
هافبک تيم ملی ش��يلی با ابراز ناراحتی از شكست برابر برزيل در 
ضربات پنالتی عنوان ك��رد: پيروزی در ضرب��ات پنالتی كامال به 
شانس بستگی دارد.ويدال ادامه داد: حس می كنم دنيا برای من 
به پايان رسيده، با تمام توان برابر برزيل به ميدان رفتيم. هضم اين 

شكست خيلی سخت است اما بايد با آن كنار بياييم.

كاكا ستاره برزيلی ميالن سرانجام تصميم گرفت سن سيرو را ترک كند و برای 
ادامه فوتبالش راهی ليگ MLS شود. مقصد جديد كاكا تيم اورالندوسيتی 
است و قرار است او از اين پس در اين تيم توپ بزند.اين بازيكن روز سه شنبه در 

شهر فلوريدا رسما به هواداران تيم اورالندو معرفی خواهد شد.

حرف دل ملی پوش بدمينتون با مسووالن 

نياز اساسی ورزشکاران به اعزام های خارجی
سروش اسكندری درباره مس��ابقات بدمينتون كنيا اظهار كرد: 
مس��ابقات كنيا جزو رقابت هايی بود كه امتياز آن برای المپيک 
حساب می ش��ود، بنابراين سطح نس��بتا بااليی داشت. پيش از 
آغاز رقابت ها وقتی جدول مسابقات را نگاه می كردم اين تصور 
را نداش��تم كه می توانيم چنين نتايجی را كسب كنيم، زيرا اگر 
رنكينگ بهتری داشتيم در جدول در مكان خوبی قرار می گرفتيم 
 با اين حال و با وج��ود بازيكنانی با رنكينگ زير 8۰ توانس��تيم

 بازی های خوبی انجام دهيم و نتايجی كه در دو بخش مردان و 
بانوان به دست آمد راضی كننده بود.

اسكندری ادامه داد:همچنين در بخش دونفره نيز درست است 
كه فينال كامال ايرانی بود اما پيش از آن توانستيم تيم ايتاليا كه 
رنكينگ 7۰ دنيا را دارد شكس��ت دهيم و تيم ديگر ايران نيز با 
شكست تيمی متشكل از بازيكنان چک و اسلواكی به فينال رسيد 
و فكر می كنم اين كه گفته می ش��ود مسابقات آسان بوده اصال 

منصفانه نيست و ملی پوشان زحمت زيادی كشيدند.

اس��كندری با اش��اره به اهمي��ت رنكينگ فدراس��يون جهانی 
تصريح كرد: رشته بدمينتون به مس��ابقات زيادی احتياج دارد 
چرا كه رنكينگ بس��يار مهم اس��ت بنابراين مس��ووالن وزارت 
ورزش و جوان��ان بايد در اين مورد توجيه ش��وند. البته دس��ت 
فدراسيون در اعزام به مسابقات بسته است چرا كه شورای برون 
 مرزی بايد مس��ابقات را تاييد كند بنابراين ديد مس��ووالن بايد

 تغيير كند. همان مسابقات كنيا برای تيم های اروپايی مسابقه 
سوم محسوب می ش��د چرا كه آنها در تور آفريقا شركت كرده 
بودند اما برای بازيكنان ايران اين ش��رايط پيش نيامد كه در دو 

مسابقه قبلی تور آفريقا شركت كنند.
او همچنين گفت: در كل بايد ديدگاه ها عوض شود و ملی پوشان 
در مسابقات بيشتری شركت كنند تا عالوه بر باال رفتن اعتماد به 

نفس بازيكنان، بتوانند رنكينگ خود را نيز ارتقا دهند.
اسكندری در پاسخ به اين پرسش كه فدراس��يون رقابت برون 
مرزی ديگری را در نظر گرفته اس��ت يا خير؟ تصريح كرد: طی 

صحبتی كه با رييس فدراس��يون داش��تم متوجه شدم مسابقه 
ديگری را نيز برای يكی دو ماه آينده در نظر گرفته اند تا از آمادگی 
كه داريم خارج نش��ويم. از طرفی ما منتظر جواب وزارت ورزش 
برای اعزام بدمينتون به بازی های آسيايی هستيم و به عنوان يک 
ملی پوش خواهشی كه از مسووالن دارم اين است برای بدمينتون 

هم در بازی های آسيايی سهميه قائل شوند.
 ملی پوش بدمينتون ايران درباره كس��ب س��هميه المپيک نيز

 بيان كرد: مسابقات برای كسب سهميه المپيک ارديبهشت سال 
آينده آغاز می شود اما بازيكنان از االن در پی بهتر كردن رنكينگ 
خود هستند تا سهميه المپيک را بگيرند. امسال با توجه به شرايط 
ارزی و باال رفتن هزينه ها برايم خيلی سخت است كه به صورت 
شخصی برای كسب سهميه المپيک در مسابقات شركت كنم. 
البته به دنبال گرفتن اسپانسر هستم تا به غير از ۲-۳ مسابقه ای 
كه فدراسيون اعزام می كند خودم هم در مسابقات شركت كنم. 
در كل فكر می كنم بدمينتون اين شانس را دارد كه در المپيک 

برزيل نماينده ای داشته باشد.
وی با اش��اره ب��ه صحبت هايی مبن��ی بر پايين ب��ودن كيفيت 
مس��ابقات كنيا، گفت: در ه��ر دو صورت كه نتيج��ه بگيريم يا 
 نگيريم اين حرف ها وجود دارد و من به اين صحبت ها توجهی

 نمی كنم.فقط درخواس��تم اين اس��ت كه متوليان و مسووالن 
ورزش كشور به  رشته هايی غيراز فوتبال نيز عنايت كنند و نياز 
های اين ورزشكاران را نيز مد نظر داش��ته باشند چرا كه برخی 
موارد ورزشكاران اين رش��ته ها با كم لطفی های موجود حتی 

هزينه های ورزشی خودرا از جيب خود پرداخت می كنند. 

کاکا به اورالندوسيتی پيوست
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آگهي فقدان سند مالكيت
هويت  كه  استشهادمحلي  برگ  دو  باارائه  رجائي  سيدمصطفي  آقاي  اينكه  به  نظر 
وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت ششدانگ سندتك برگي 
 2 3 بخش  دفتر  ثبت 404 درصفحه 10  باشدكه سندمذكورذيل  بشماره 170347 مي 
بنام وي ثبت گرديده اينك نامبرده درخواست صدورسندمالكيت المثني نموده است كه 
دراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه 
هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در فوق به آن اشاره اي نشده 
ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده روز پس 
از انتشار اين آگهي اعتراض خودرابامدارك مثبت تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراض نرسدويا اصل سند مالكيت ياسندمعامله تسليم نگردد اداره ثبت سند مالكيت 
المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسليم خواهد نمود .واگرسند مالكيت يا سند 
تنظيم  ارائه گرددصورت جلسه مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه  معامله 
ارائه دهنده مسترد خواهدشد. مير  به  المثني واصل سند  به متقاضي  ويك نسخه آن 

محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا
اخطاریه

23748 شماره پرونده: 705/93ش2 حسين خواجه دهی فرزند علی به نشانی مجهول 
المكان محل حضور شعبه 2 شورای حل اختالف اصفهان واقع در خ سجاد-ارباب وقت 
بهمنی  مهريه. دعوی زهرا  مطالبه  حضور: 93/5/11 ساعت 8:30 صبح علت حضور: 
مجتمع  دوم  شعبه  م الف:6950  شويد.  حاضر  شعبه  در  رسيدگی  جهت  شما  بطرفيت 

شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

23764 كالسه پرونده: 92-1844 شماره دادنامه: 93/3/22-569 مرجع رسيدگی: شعبه 
سوم شورای حل اختالف خواهان: فخری ابوطالبی نشانی: اصفهان-خ بزرگمهر-ك115 
انقالب-كوچه ش رجائی-پ9 خوانده: قدمعلی ابوطالبی نشانی: مجهول المكان خواسته: 
تعديل وافزايش نفقه گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه 
فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسيدگی 
را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای مينمايد. رای قاضی شورا: در خصوص 
و  تعديل  خواسته  به  ابوطالبی  قدمعلی  آقای  طرفيت  به  ابوطالبی  فخری  خانم  دعوی 
افزايش نفقه با بررسی محتويات پرونده رابطه نسبيت پدر و فرزندی محرز می باشد 
نظر به دادخواست تقديمی و صورت جلسه تنظيمی و اينكه خوانده در جلسه رسيدگی 
حاضر نشده و دفاع موثری به عمل نياورده و با استناد به ماده 1199 ق.م نفقه اوالد 
بر عهده پدر می باشد لذا شورا دعوی مطروحه را وارد دانسته و با توجه به نظريه 
كارشناسی كه در مهلت قانونی ابالغ ومصون از اعتراض مانده خوانده را به پرداخت 
 92/12/29 لغايت   92/9/21 دادخواست  ثبت  تاريخ  از  ريال   1/590/000 مبلغ  ماهيانه 
به  ريال   2/100/000 مبلغ  ماهيانه   93/1/1 تاريخ  از  و  ريال   5/300/000 مبلغ  جمعا 
صورت مستمر و يكصد هزار ريال بابت هزينه دادرسی و 2/40/000 ريال بابت هزينه 
نشر آگهی محكوم می نمايد و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف بيست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه و بيست روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهی 
در محاكم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:6620 شعبه سوم مجتمع شماره يك 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

23765 كالسه پرونده: 92-1846 شماره دادنامه: 93/3/24-599 مرجع رسيدگی: شعبه 
سوم شورای حل اختالف خواهان: فاطمه ابوطالبی نشانی: اصفهان-خ بزرگمهر-ك115 
انقالب-كوچه ش رجائی-پ9 خوانده: قدمعلی ابوطالبی نشانی: مجهول المكان خواسته: 
تعديل وافزايش نفقه گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه 
فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسيدگی 
را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای مينمايد. رای قاضی شورا: در خصوص 
و  تعديل  خواسته  به  ابوطالبی  قدمعلی  آقای  طرفيت  به  ابوطالبی  فاطمه  خانم  دعوی 
افزايش نفقه با بررسی محتويات پرونده رابطه نسبيت پدر و فرزندی محرز می باشد 
نظر به دادخواست تقديمی و صورت جلسه تنظيمی و اينكه خوانده در جلسه رسيدگی 
حاضر نشده و دفاع موثری به عمل نياورده و با استناد به ماده 1199 ق.م نفقه اوالد 
بر عهده پدر می باشد لذا شورا دعوی مطروحه را وارد دانسته و با توجه به نظريه 
كارشناسی كه در مهلت قانونی ابالغ ومصون از اعتراض مانده خوانده را به پرداخت 
 92/12/29 لغايت   92/9/21 دادخواست  ثبت  تاريخ  از  ريال   1/590/000 مبلغ  ماهيانه 
به  ريال   2/100/000 مبلغ  ماهيانه   93/1/1 تاريخ  از  و  ريال   5/300/000 مبلغ  جمعا 
صورت مستمر و يكصد هزار ريال بابت هزينه دادرسی و 2/40/000 ريال بابت هزينه 
نشر آگهی محكوم می نمايد و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف بيست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه و بيست روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهی 
در محاكم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:6621 شعبه سوم مجتمع شماره يك 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

23766 كالسه پرونده: 92-1847 شماره دادنامه: 93/3/22-597 مرجع رسيدگی: شعبه 
سوم شورای حل اختالف خواهان: مهری ابوطالبی نشانی: اصفهان-خ بزرگمهر-ك115 
انقالب-كوچه ش رجائی-پ9 خوانده: قدمعلی ابوطالبی نشانی: مجهول المكان خواسته: 
تعديل وافزايش نفقه گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه 
فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسيدگی 
را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای مينمايد. رای قاضی شورا: در خصوص 
و  افزايش  به خواسته  ابوطالبی  قدمعلی  آقای  طرفيت  به  ابوطالبی  مهری  خانم  دعوی 
تعديل نفقه با بررسی محتويات پرونده رابطه نسبيت پدر و فرزندی محرز می باشد 
نظر به دادخواست تقديمی و صورت جلسه تنظيمی و اينكه خوانده در جلسه رسيدگی 
حاضر نشده و دفاع موثری به عمل نياورده و با استناد به ماده 1199 ق.م نفقه اوالد 
بر عهده پدر می باشد لذا شورا دعوی مطروحه را وارد دانسته و با توجه به نظريه 
كارشناسی كه در مهلت قانونی ابالغ ومصون از اعتراض مانده خوانده را به پرداخت 
 92/12/29 لغايت   92/9/21 دادخواست  ثبت  تاريخ  از  ريال   1/590/000 مبلغ  ماهيانه 
به  ريال   2/100/000 مبلغ  ماهيانه   93/1/1 تاريخ  از  و  ريال   5/300/000 مبلغ  جمعا 
صورت مستمر و يكصد هزار ريال بابت هزينه دادرسی و 2/40/000 ريال بابت هزينه 
نشر آگهی محكوم می نمايد و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف بيست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه و بيست روز پس از آن قابل تجديدنظر در 
باشد. م الف:6622 شعبه سوم مجتمع شماره يك  محاكم عمومی حقوقی اصفهان می 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

23767 كالسه پرونده: 92-1843 شماره دادنامه: 93/3/22-567 مرجع رسيدگی: شعبه 
سوم شورای حل اختالف خواهان: زهرا ابوطالبی نشانی: اصفهان-خ بزرگمهر-ك115 
انقالب-كوچه ش رجائی-پ9 خوانده: قدمعلی ابوطالبی نشانی: مجهول المكان خواسته: 
تعديل وافزايش نفقه گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه 
فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسيدگی 
را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای مينمايد. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی خانم زهرا ابوطالبی به طرفيت آقای قدمعلی ابوطالبی به خواسته تعديل و افزايش 
نفقه با بررسی محتويات پرونده رابطه نسبيت پدر و فرزندی محرز می باشد نظر به 
دادخواست تقديمی و صورت جلسه تنظيمی و اينكه خوانده در جلسه رسيدگی حاضر 
نشده و دفاع موثری به عمل نياورده و با استناد به ماده 1199 ق.م نفقه اوالد بر عهده 
پدر می باشد لذا شورا دعوی مطروحه را وارد دانسته و با توجه به نظريه كارشناسی 
ماهيانه  پرداخت  به  را  خوانده  مانده  اعتراض  از  ومصون  ابالغ  قانونی  مهلت  در  كه 
مبلغ 1/590/000 ريال از تاريخ ثبت دادخواست 92/9/21 لغايت 92/12/29 جمعا مبلغ 
5/300/000 ريال و از تاريخ 93/1/1 ماهيانه مبلغ 2/100/000 ريال به صورت مستمر 
آگهی  نشر  هزينه  بابت  ريال   2/40/000 و  دادرسی  هزينه  بابت  ريال  هزار  يكصد  و 
محكوم می نمايد و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ 

قابل واخواهی در اين شعبه و بيست روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهی در محاكم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:6623 شعبه سوم مجتمع شماره يك شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

23768 كالسه پرونده: 92-1843 شماره دادنامه: 93/3/22-567 مرجع رسيدگی: شعبه 
سوم شورای حل اختالف خواهان: زهرا ابوطالبی نشانی: اصفهان-خ بزرگمهر-ك115 
انقالب-كوچه ش رجائی-پ9 خوانده: قدمعلی ابوطالبی نشانی: مجهول المكان خواسته: 
تعديل وافزايش نفقه گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق 
و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم 
و به شرح زير مبادرت به صدور رای مينمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
خانم زهرا ابوطالبی به طرفيت آقای قدمعلی ابوطالبی به خواسته تعديل و افزايش نفقه با 
بررسی محتويات پرونده رابطه نسبيت پدر و فرزندی محرز می باشد نظر به دادخواست 
تقديمی و صورت جلسه تنظيمی و اينكه خوانده در جلسه رسيدگی حاضر نشده و دفاع 
موثری به عمل نياورده و با استناد به ماده 1199 ق.م نفقه اوالد بر عهده پدر می باشد 
لذا شورا دعوی مطروحه را وارد دانسته و با توجه به نظريه كارشناسی كه در مهلت 
قانونی ابالغ ومصون از اعتراض مانده خوانده را به پرداخت ماهيانه مبلغ 1/590/000 
ريال از تاريخ ثبت دادخواست 92/9/21 لغايت 92/12/29 جمعا مبلغ 5/300/000 ريال و 
از تاريخ 93/1/1 ماهيانه مبلغ 2/100/000 ريال به صورت مستمر و يكصد هزار ريال 
بابت هزينه دادرسی و 2/40/000 ريال بابت هزينه نشر آگهی محكوم می نمايد و اعالم 
می نمايد رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه 
و بيست روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهی در محاكم عمومی حقوقی اصفهان می 
باشد. م الف:6619 شعبه سوم مجتمع شماره يك شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

ابالغ 
23791 عطف به ابالغيه 1710/92 مورخ 92/12/11 موضوع كالسه پرونده 1710/92 
اينجانب كارشناس منتخب به اتفاق خواهان از محل مورد نظر به آدرس اصفهان-بلوار 
كشاورز)بين چهارراه سيمين و اتوبان(-ضلع جنوبی خيابان-كوچه پيام-پالك دوم)بر 
كوچه سمت غرب( بازديد به عمل آمد كه گزارش آن به شرح زير می باشد: 1- ساختمان 
در دو نوبت مورد بازديد قرار گرفت كه در نوبت اول خواندگان در منزل نبودند و در 
نوبت دوم طبقه زيرزمين كه در تصرف يكی از خواندگان)ورثه مرحوم حسن پور( قرار 
نيز كه درب آن بسته بود در تصرف  بازديد قرار گرفت و طبقه همكف  داشت مورد 
خواندگان قرار دارد و مشخصات ساختمان طبق مشاهدات اينجانب و اظهارات يكی از 
خواندگان عبارتند از: 2- ساختمان مورد نظر ساختمان دو طبقه )زيرزمين و همكف( 
قديمی ساز با قدمت حدود 35 سال می باشد كه اسكلت آن فلزی و سقف تيرآهن و 
ثبتی آن  نمای ساختمان سيمانی است و شماره پالك  باشد و  آجر)طاق ضربی( می 
4481/6 به شماره ثبت 70605 می باشد طبقه زيرزمين در حد سفت كاری است و طبقه 
همكف طبق اظهارات يكی از خواندگان دارای 5 اتاق خواب و يك سالن و دو آشپزخانه 
قديمی غير اُپن و يك هال و يك سرويس بهداشتی می باشد و كف ها موزاييك و در 
و پنجره ها فلزی شيشه خور و درهای داخلی چوبی و ديوارها گچ و نقاشی می باشد 
ساختمان دارای انشعاب آب و برق و گاز و تلفن است. نتيجه كارشناسی: با توجه به 
گزارش كارشناس رسمی)علی بهرامی( به شماره 142 مورخ 92/7/27 و نقشه ضميمه 
پالك ثبتی فوق الذكر )4481/6( در مالكيت خواهان می باشد و شامل دو قسمت است كه 
قسمت غربی آن قباًل توسط كارشناس قبلی گزارش گرديده و در تصرف ديگری است و 
قسمت شرقی )قسمت مورد نظر( كه شامل طبقه همكف به مساحت 163/29 مترمربع)با 
احتساب حياط كوچك( زيربنا و طبقه زيرزمين به مساحت حدود 50 مترمربع زيربنا در 
تصرف خواندگان )ورثه مرحوم آقای حسن پور( می باشد. م الف:6491 شعبه ششم 

حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی 

23792 شماره ابالغيه: 9310100351401495 شماره پرونده: 9209980351401121 
شماره بايگانی: 921121 خواهان شركت نصر نوين گلستان به مديريت هادی سنگونی 

دادخواستی به طرفيت خوانده اصغر كالنی پور به خواسته تامين خواسته و مطالبه 
به شعبه  نموده كه جهت رسيدگی  دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان  تقديم  طلب 
چهاردهم دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 322  ارجاع و به 
كالسه 9209980351401121 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 1393/05/22 و ساعت 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و  تعيين شده است   11:30
به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر 

گردد.  م الف 7015  شعبه چهاردهم  دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

23793 در خصوص پرونده كالسه 232/93 خواهان محمدباقر عرب دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفيت مريم دادگر تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای مورخه 93/5/18 
به مجهول المكان بودن خوانده حسب  با توجه  تعيين گرديده است  ساعت 3/30عصر 
تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه 
جنب ساختمان  نيلی پور–  مدرسه  روی  روبه   – ارباب  اول   – خيابان سجاد  در  واقع 
صبا – پالك57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی 
و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:6971 شعبه 28 مجتمع شماره يك شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ 

23794  نظر به اينكه خانم سميه خوانساری فرزند حسن به اتهام اعالم هويت برخالف 
واقع حسب شكايت اداره ثبت احوال از طرف اين دادسرا در پرونده كالسه 930270 
تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده 
انقالب در  و  دادگاههای عمومی  دادرسی  آئين  قانون  ماده 115  اجرای  بدينوسيله در 
در شعبه  آگهی  انتشار  تاريخ  از  يكماه  ظرف  تا  ابالغ  نامبرده  به  مراتب  كيفری  امور 
دادياری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگوئی به اتهام خويش حاضر شود در 
صورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. 
م الف 6867 شعبه 38 دادياری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

احضار 
اتهام  به  930410ب17  كالسه  پرونده  در  دادی  اله  مريم  خانم  اينكه  به  نظر    23795
شركت در سرقت گوشی تلفن همراه از طرف اين بازپرسی تحت تعقيب است و ابالغ 
در  بدينوسيله  است.  نگرديده  ممكن  او  اقامت  محل  نبودن  معلوم  بواسطه  احضاريه 
كيفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئين  قانون   115 ماده  اجرای 
17بازپرسی  شعبه  در  آگهی  انتشار  تاريخ  از  يكماه  ظرف  تا  ابالغ  نامبرده  به  مراتب 
قائميه-كوچه فضيلت  انقالب مجتمع شماره 5اصفهان واقع در خ  دادسرای عمومی و 
جهت پاسخگوئی به اتهام خويش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از يكماه 

از تاريخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد آمد. م الف 7008 حق شناس بازپرس 
شعبه 17 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی 
23796 شماره ابالغيه: 9310100351401517 شماره پرونده: 9209980351401219 
مهردادی  و  نظری  نمايندگی  به  االئمه  ثامن  تعاونی  بايگانی: 921219 خواهان  شماره 
نازنين اردالنی  دادخواستی به طرفيت خواندگان علی خيرالهی و معصومه جعفری و 
و جالل اردالنی و قمرالزمان سادات عامری و ابراهيم حيدری نبی به خواسته مطالبه 
جهت  كه  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقديم  خواسته  تامين  و  طلب 
رسيدگی به شعبه چهاردهم دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 

آن  رسيدگی  وقت  كه  گرديده  ثبت   9209980351401219 كالسه  به  و  ارجاع    322
خوانده  بودن  مجهول المكان  علت  به  است  شده  تعيين   11:30 ساعت  و   1393/07/28
و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی ازجرايد كثيراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.  م الف: 7014 شعبه چهاردهم  دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
احضار 

مستقيم زاده  بشاره  عليه  شكايتی  مرتضی  فرزند  كاشی  محسن  آقای  چون   23797
كالسه  به  آن  پرونده  كه  نموده  مطرح  غير  مال  فروش  بر  مبنی  احمد  فرزند 
متهم  اينكه  به  نظر  لذا  گرديده  ثبت  بازپرسی  اين  92/01417/14/140101/140ب1 
مجهول المكان می باشد حسب ماده 115 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت 
در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار طبع  و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت 
به عمل می آيد ظرف يك ماه پس از نشر آگهی جهت پاسخگويی به اتهام خود به اين 
مرجع مراجعه نمايد در صورت عدم حضور دادسرا تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

م الف:6995 شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
احضار

23798  شماره درخواست: 9310460359400013 شماره پرونده: 9309980359400395 
شماره بايگانی شعبه: 930426 نظر به اينكه خانم سوسن لك و محمد محسنی شفيق 
به اتهام تهديد،توهين،افتراء و ... حسب شكايت مهدی خدابخشی از طرف اين دادسرا 
در پرونده كالسه 930426ب15 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده بدينوسيله در اجرای ماده 115 قانون آئين دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يكماه از 
تاريخ انتشار آگهی در شعبه 15 بازپرسی دادياری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
اتهام خويش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از يكماه  جهت پاسخگوئی به 
توسط  آگهی  نشر  هزينه  شد.ضمنا  خواهد  معمول  قانونی  اقدام  آگهی  نشر  تاريخ  از 
دادگستری كل استان اصفهان پرداخت می گردد. م الف: 6996 پناهی بازپرس شعبه 15 

بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

23799 شماره ابالغيه: 9310100350302392 شماره پرونده: 9309980350300079 
خوانده  طرفيت  به  دادخواستی  تهران  حاير  بايگانی: 930079 خواهان شركت  شماره 
سيد حسن جوادی علی آبادی به خواسته مطالبه وجه چك تقديم دادگاههای عمومی 
عمومی)حقوقی(  دادگاه  سوم  شعبه  به  رسيدگی  جهت  كه  نموده  اصفهان  شهرستان 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری 
اتاق 305  ارجاع و به كالسه 9309980350300079 ثبت  كل استان اصفهان طبقه 3 
گرديده كه وقت رسيدگی آن 1393/05/13 و ساعت 11:45 تعيين شده است به علت 
آئين  قانون   73 ماده  تجويز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المكان 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكی ازجرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.  م الف: 6999 شعبه سوم  

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

23800 شماره ابالغيه: 9310100350302480 شماره پرونده: 9309980350300399 
شماره بايگانی: 930399 خواهان روح ا... حيدری دادخواستی به طرفيت خوانده موسی 
يدالهی به خواسته مطالبه وجه چك و تامين خواسته تقديم دادگاههای عمومی شهرستان 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه  سوم  شعبه  به  رسيدگی  جهت  كه  نموده  اصفهان 
كل  دادگستری  ساختمان  نيكبخت  شهيد  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
ثبت   9309980350300399 كالسه  به  و  ارجاع    305 اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان 
گرديده كه وقت رسيدگی آن 1393/05/18 و ساعت 11:45 تعيين شده است به علت 
آئين  قانون   73 ماده  تجويز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المكان 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكی ازجرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.  م الف: 7000 شعبه سوم  

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
احضار 

23801 چون آقای ابوالقاسم سلطانی فرزند علی شكايتی عليه آقای مهدی محمدی هويه 
مبنی بر كالهبرداری مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 920543ب1 اين بازپرسی 
ثبت گرديده لذا نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باشد حسب ماده 115 قانون آئين 
دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار طبع  و نشر می 
از نشر آگهی جهت  به عمل می آيد ظرف يك ماه پس  از متهم مذكور دعوت  شود و 
پاسخگويی به اتهام خود به اين مرجع مراجعه نمايد در صورت عدم حضور دادسرا 
تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:6994 شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان)ناحيه4كهندژ(
ابالغ وقت رسيدگی 

23802 شماره ابالغيه: 9310100351301166 شماره پرونده: 9309980351300017 
مريم  خوانده  طرفيت  به  دادخواستی  مهری  علی  خواهان   930017 بايگانی:  شماره 
جعفری به خواسته اعسار از پرداخت محكوم به 890790ح13 تقديم دادگاههای عمومی 
شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه سيزدهم دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری 
كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 355  ارجاع و به كالسه 9309980351300017 ثبت 
گرديده كه وقت رسيدگی آن 1393/05/21 و ساعت 11:30 تعيين شده است به علت 
آئين  قانون   73 ماده  تجويز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المكان 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكی ازجرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.  م الف: 7002 مصاحبی 

منشی شعبه سيزدهم  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
احضار 

ظريف  محمد  عليه  شكايتی  پروانه  مژگان  و  شفيعی  ناصر  اينكه  به  نظر   23803
نورمحمدی مبنی بر كالهبرداری از طريق رهن گذاشتن ملك فروخته شده مطرح نموده 
كه پرونده آن به كالسه 930324ب2 ثبت اين شعبه و وقت حضور ظرف يك ماه پس از 
انتشار آگهی می باشد با توجه به مجهول المكان بودن متهم حسب ماده 115 قانون آئين 
دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثير االنتشار طبع و نشر می 
شود و از متهم مذكور دعوت به عمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود 
و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 

م الف: 6988 شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحيه 4 اصفهان
ابالغ 

23804  نظر به اينكه ساسان سهيلی نيا فرزند نصرا... در پرونده كالسه 930501ب7 
موضوع شكايت حميدرضا ملك پور فرزند غالمعلی به اتهام سرقت از داخل خودرو 
از طرف اين بازپرسی تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه بواسطه معلوم نبودن محل 
دادرسی  آئين  قانون   115 ماده  اجرای  در  بدينوسيله  است.  نگرديده  ممكن  او  اقامت 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يكماه از 
مجتمع شماره  انقالب  و  عمومی  دادسرای  بازپرسی   7 در شعبه  آگهی  انتشار  تاريخ 
5اصفهان واقع در خ قائميه-كوچه فضيلت جهت پاسخگوئی به اتهام خويش حاضر شود 

در صورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 
آمد. م الف 6989 شعبه 7 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

احضار 
23805 نظر به اينكه پرونده اتهامی منصور موسائی فرزند اسفنديار مبنی بر نگهداری 
چهل و شش گرم هروئين طی كالسه 921508 در اين شعبه مطرح رسيدگی می باشد و 
نامبرده مجهول المكان بوده لذا در راستای ماده 115 قانون آيين دادرسی دادگاههای 
نامبرده  تا  آگهی می شود  كثيراالنتشار  روزنامه  در  انقالب مصوب 1378  و  عمومی 
در روز دوشنبه مورخ 93/5/6 ساعت 9 صبح جهت حضور در جلسه دادگاه و دفاع 
 خود را به اين شعبه معرفی نمايند در غير اينصورت اقدامات قانونی انجام خواهد شد. 

م الف:6990 شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمی اصفهان 
احضار 

عبدالكريم   -2 عطامحمد  فرزند  ريگی  1- حسين  اتهامی  پرونده  اينكه  به  نظر   23806
ريگی فرزند حيل ناز مبنی بر مشاركت در حمل و نگهداری 68/950 كيلوگرم كراك طی 
كالسه 910490ش2 در اين شعبه مطرح رسيدگی می باشد و نامبرده مجهول المكان 
بوده لذا در راستای ماده 115 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب مصوب 
1378 در روزنامه كثيراالنتشار آگهی می شود تا نامبرده در روز شنبه مورخ 93/5/11 
معرفی  شعبه  اين  به  را  خود  دفاع  و  دادگاه  جلسه  در  حضور  جهت  صبح   9 ساعت 
دوم  شعبه  الف:6991  م  شد.  خواهد  انجام  قانونی  اقدامات  اينصورت  غير  در   نمايند 

دادگاه انقالب اسالمی اصفهان 
احضار 

آقای  عليه  شكايتی  علی  فرزند  قهفرخی  پور  محسن  محمدرضا  آقای  چون   23807
علی نجف قلويی مبنی بر كالهبرداری و تحصيل مال از طريق نامشروع مطرح نموده 
متهم  اينكه  به  نظر  لذا  گرديده  ثبت  بازپرسی  اين  911097ب1  كالسه  به  پرونده  كه 
مجهول المكان می باشد حسب ماده 115 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت 
در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار طبع  و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت 
به عمل می آيد ظرف يك ماه پس از نشر آگهی جهت پاسخگويی به اتهام خود به اين 
مرجع مراجعه نمايد در صورت عدم حضور دادسرا تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

م الف:6992 شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان)ناحيه4كهندژ(
احضار 

بر  مبنی  محمدی  فرزاد   -1 آقايان  عليه  شكايتی  ملكی  مهدی  آقای  چون   23808
نموده  مطرح  كالهبرداری  در  معاونت  بر  مبنی  غنايی  محمدرضا   -2 كالهبرداری 
متهم  اينكه  به  نظر  لذا  گرديده  ثبت  بازپرسی  اين  921276ب1  كالسه  به  پرونده  كه 
مجهول المكان می باشد حسب ماده 115 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت 
در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار طبع  و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت 
به عمل می آيد ظرف يك ماه پس از نشر آگهی جهت پاسخگويی به اتهام خود به اين 
مرجع مراجعه نمايد در صورت عدم حضور دادسرا تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

م الف:6993 شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان)ناحيه4كهندژ(
ابالغ رای

23809 شماره دادنامه: 9309970354700267 شماره پرونده: 9209980362600515 
شماره بايگانی شعبه: 921084 شاكی: آقای علی اصغر رضايی با وكالت آقای حسين 
كوچه57- تجارت-نبش  بانك  از  رودكی-بعد  خيابان  نشانی  به  سهلوانی  فرهنگ 
پالك247-دفتر وكالت متهم: آقای عليرضا اسماعيلی يزدآبادی به نشانی مجهول المكان 
اتهام: صدور چك بالمحل گردشكار: دادگاه با بررسی اوراق و محتويات پرونده ختم 
رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای مينمايد. رای دادگاه: در خصوص 
به  بالمحل  فقره چك  يك  بر صدور  دائر  فرزند حسن  يزدی  اسماعيلی  عليرضا  اتهام 
به  عنايت  با  دادگاه  سپه،  بانك  عهده  ريال   215/000/000 مبلغ  249584-به  شماره 
كيفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان و شكايت شاكی 
 خصوصی علی اصغر رضايی با وكالت آقای حسين فرهنگ و رونوشت مصدق چك و 
گواهينامه عدم پرداخت و عدم حضور متهم در جلسه دادرسی و عدم ارايه دفاع در 
در  موجود  امارات  و  قرائن  ساير  و  شاكی  ابرازی  مستندات  و  اتهامی  موضوع  قبال 
به مواد 7،3و22 قانون صدور  انتسابی را محرز و مسلم بوده و مستنداً  پرونده بزه 
 چك مصوب 1355 با اصالحيه های بعدی متهم را به تحمل دو سال حبس تعزيری و 
و  غيابی  صادره  رای  مينمايد.  محكوم  چك  دسته  داشتن  از  محروميت  سال  دو 
قابل واخواهی در همين دادگاه و ظرف مدت  ابالغ واقعی  از  ظرف مدت ده روز پس 
اصفهان  استان  نظر  تجديد  محترم  محاكم  در  اعتراض  قابل  آن  از  پس  روز   بيست 

می باشد. م الف: 6517 مفيديان رئيس شعبه 121 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
ابالغ رای 

به نشانی زرين شهر-خ وليعصر-ك ش  فرزند حسين  23810 خواهان: مهدی رياحی 
افسانه نادری فرزند فتح ا...   – اصغر رياحی خواندگان: مجيد پورمقدم فرزند سيف ا... 
خواسته: الزام خواندگان نسبت به انتقال سند يك دستگاه وانت پيكان مدل 77 به شماره 
انتظامی 513ه84ايران13 به تاريخ 93/3/17 در وقت فوق العاده پرونده كالسه مطروحه 
تحت نظر است با مالحظه محتويات پرونده با اعالم ختم رسيدگی به شرح ذيل مبادرت 
به اصرار رای مينمايد. رای شورا: در خصوص دادخواست مهدی رياحی فرزند حسين 
خواسته  به  فتح ا...  فرزند  نادری  افسانه  و  سيف ا...  فرزند  پورمقدم  مجيد  طرفيت  به 
الزام خواندگان نسبت به انتقال سند يك دستگاه وانت پيكان مدل 77 به شماره پالك 
 840513 ايران13 به اهتمام خسارات قانونی نظر به شرح دادخواست تقديمی خواهان

مدعی مالكيت خودرو نسبت به خوانده رديف 2 و خريد خودرو از خوانده ديگر بوده 
لذا با توجه به  اقدام نشده است  انتقال سند  انعقاد عقد بيع نسبت به  از  است. كه پس 
فيمابين  بيع  قرارداد  )تصور  دادخواست  منظم  فوق تصوير مصدق مستندات  مراتب 
خواهان و خوانده رديف اول و كارت اتومبيل كه به نام خوانده ديگر بوده است( و پاسخ 
استعالم از پليس راهبر كه مبين مالكيت خوانده رديف 2 نسبت به خودرو بوده عدم 
حضور خواندگان در محضر شورا و عدم دفاع پيرامون دعوی خواهان وجود خودرو 
تصرف  به  نسبت  افراد  يا  فرد  اعتراض  عدم  و  خواهان  خودرو  به  مرتبط  مدارك  و 
مالكانه خواهان صحت دعوی مطروحه را محرز دانسته مستنداً به ماده10، 219، 225، 
به  الزام خواندگان  به  مدنی حكم  دادرسی  آيين  قانون  ماده 519  و  مدنی  قانون   220
 انتقال سند يكدستگاه وانت پيكان مدل 77 به شماره پالك 513ه84ايران13 و پرداخت

گردد.  می  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  دادرسی  هزينه  بابت  ريال  هزار  يكصد 
 خواهان مكلف است مبلغ شش ميليون ريال را در هنگام انتقال سند توديع نمايد رای 
صادره غيابی و ظرف مهلت قانونی قابل دادخواهی در اين شورا می باشد. شعبه اول 

حقوقی شورای حل اختالف لنجان
مزایده مال غير منقول

جلسه  دارد  درنظر  اصفهان  حقوقی  دادگاه  دهم  شعبه  مدنی  احكام  اجرای   23813
مزايده ای در خصوص پرونده اجرايی كالسه 263/92ج10 خواسته آقای حسن آرامی 
بطرفيت آقايان محمد،حسين،كاظم،ابراهيم،جواد و احمد آرامی و خانم طاهره فرزندی 
مبنی بر فروش ملك مشاعی پالك ثبتی 15182/1845 بخش 5 اصفهان واقع در خيابان 
رسمی  كارشناس  توسط  كه  جنوبی(  )منزل  بست  بن  سهيل-نبش  بست  آل محمد-بن 
تعرض  از  مصون  وی  نظريه  و  ارزيابی  ريال   8/600/000/000 مبلغ  به  دادگستری 
طرفين واقع گرديده در روز دوشنبه مورخ 93/4/23 از ساعت 8 تا 9 صبح در محل اين 
اجرا )اتاق 224 طبقه دوم دادگستری شهيد نيكبخت( برگزار نمايد طالبين خريد 5 روز 
قبل از جلسه مزايده می توانند با مراجعه به آدرس فوق از آن بازديد و با توديع 10 
درصد قيمت پايه در جلسه مزايده شركت نمايند. پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده 
مزايده خواهد بود. توضيح اينكه: حسب نظر كارشناس ملك فوق ساختمانی مسكونی 
با قدمت 20 سال )كه ارزشی برای آن نمی توان تصور نمود( و فاقد نما، دارای 230/40 
مترمربع عرصه، دو بر از شمال و بن بست 6 متری و دارای انشعابات آب،برق و گاز 
ارزش  به  ديگر  موثر  عوامل  جميع  و  نشينی  عقب  گرفتن  نظر  در  بدون  كه  باشد  می 
می باشد.  خواندگان  تصرف  در  و  است  گرديده  قيمت  برآورد  ريال   8/600/000/000

م الف: 7271 مدير اجرای احكام شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
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تیتان به دلیل جو ضخیم، دریاچه ها و دریاهای سطحش به زمین 
شباهت دارد. می توان از روش ابداعی برای درک ترکیب جوهای 
دیگر اج��رام کیهانی به ویژه س��یاراتی بهره برد ک��ه در خارج از 

منظومه شمسی پتانسیل میزبانی حیات را دارند.
دانشمندان ناسا از نوعی شیوه فناورانه برای شکار بوی تیتان قمر 
زحل بهره بردند که با بازخلق جو مه آلود تیتان در آزمایش��گاه، 

توانستند ماهیت جو این قمر را کشف کنند.
دانشمندان مرکز پرواز فضایی گودارد ناسا در مریلند، جو تیتان 
را در آزمایشگاه با ترکیب کردن گازهای مختلفی که تصور می شد 
بخش خارجی مه آلود آن  را تشکیل داد ه اند، بازسازی کردند. دو 
 مورد از این گازها یعنی نیتروژن و متان پیش تر ش��ناخته ش��ده

 بودند اما جزء سوم در هاله ای از ابهام بود. تیم علمی دریافت  گاز 
سوم بنزن است که اغلب در بنزین یافت می شود. با پیداشدن این 

جزء دانشمندان توانستند جو تیتان را بازخلق کنند.

 تصویری از "تیت��ان" قمر مه آلود زحل که فضاپیمای کاس��ینی 
به ثبت رسانده اس��ت.محققان بر این باورند به دلیل فشار شدید 
سطح این قمر، افراد هنگام بوییدن سطح آن بوی بدی را استشمام 

خواهند کرد. جو مصنوعی ارائه ش��ده بوی ق��وی دارد و می تواند 
دانشمندان را در درک بیشتر ماهیت پیچیده مولکول هایی یاری 
کند که مه تیتان را تش��کیل می دهند. تالش های پیش��ین برای 
بازخلق جو این قمر در آزمایشگاه موفقیت محدودی داشتند زیرا 
به جز نیتروژن و متان، عنصر س��وم تش��کیل دهنده جو این جرم 
کیهانی ناشناخته بود. شیوه جدید ترکیب کردن گازها و واکنش  
نشان دادن آن ها به دانشمندان در شناخت بهتر این جهان شبیه 

زمین کمک می دهد.
 تیتان به دلیل جو ضخیم، دریاچه ها و دریاهای سطحش به زمین 
شباهت دارد. می توان از روش ابداعی برای درک ترکیب جوهای 
دیگر اجرام کیهانی به ویژه سیاراتی بهره برد که در خارج از منظومه 
شمسی پتانسیل میزبانی حیات را دارند. کاوشگر هویگنس، متعلق 
به آژانس فضایی اروپا بخشی از ماموریت کاسینی بود، این کاوشگر 

در سال ۲۰۰۵ بر سطح مه آلود تیتان فرود آمد.

» تیتان« بدبو ترین قمر جهان 

محققان اس��ترالیایی برای 
نخس��تین ب��ار از ذرات نور 
ب��رای شبیه س��ازی ذرات 
کوانتوم��ی ک��ه در زم��ان 
 س��فر می کنن��د، اس��تفاده 

کرده اند.
محققان دانشگاه کوئینزلند 
از فوتون ها برای شبیه سازی 
ذرات کوانتومی در حال سفر در زمان استفاده و رفتار آنها را بررسی 
کرده اند که احتماال می تواند جنبه های عجیبی از فیزیک مدرن را 

به نمایش بگذارد.
نظریه نسبیت عام اینشتین به نمایش امکان سفر در زمان با تعقیب 
مسیر فضا زمان که به نقطه شروع در فضا بازمی گردد، پرداخته، با این 

تفاوت که نقطه آغاز را در زمان قبل تری قرار داده است.
این احتمال فیزیکدانان و فالسفه را از زمان کشف آن توسط کورت 
گوندل در سال 1949 تاکنون متحیر کرده است، این امر با استفاده 

از تعادل ریاضیاتی بین دو مورد محقق شد.

یک مبتک��ر ایتالیایی 
طرحی از یک دوچرخه  
ارائ��ه داده ک��ه دارای 
چرخ های��ی ب��ه اندازه 
واقعی است و می تواند 
به ش��کل بس��ته ای به 

اندازه یک چتر تا شود.
چرخ های این دوچرخه، 
تاشو است و چهارچوب 
و اجزای آن نیز تا می ش��وند. علی رغم ان��دازه کوچکش زمانی 
که س��امانه تا می ش��ود، می تواند باز هم دارای چرخ های کامل 
66.۰4 س��انتی متری باش��د و در یک حرکت تا شود.جیانلوکا 
سادا در طراحی این دوچرخه روی کاهش وزن و ابعاد آن تمرکز 
کرده و پروژه وی راه را برای ارائه سیستم های سیار جدید خارج 
از محدوده طرح های کالس��یک همواره می کن��د. این مبتکر 
ایتالیایی در حال حاضر به دنبال سرمایه گذار جهت تولید سامانه  

طراحی شده است. 

این کوله پشتی با اتصال 
به کفش و راه رفتن، در 
خود تولید انرژی می کند 
که ب��رای مواقع��ی که 
دسترسی به برق ممکن 
نیست، استفاده می شود.

 این وس��یله دارای یک 
ژنرات��ور یکپارچ��ه در 
پایین محفظه اصلی آن 
اس��ت و دو کابل از آن خارج ش��ده و متصل به کفش پوشنده 
است و با راه رفتن برق را در خود ذخیره می کند. چراغ نشانگر 
در باتری نش��ان دهنده میزان انرژی در این باتری اس��ت. این 
کوله پشتی همچنین، دارای دو پورت USB برای شارژ اسباب 
بازی و یک فیش برق برای شارژ باتری داخلی به طور مستقیم 
از یک خروجی است. این فناوری حاصل تالش های تحقیقاتی 
 دکت��ر کوئینگولی از دانش��گاه کوئی��ن و مایکل ش��پرتیکی

 است.

 شبیه سازی سفر
 در زمان 

دوچرخه ای که به اندازه 
یک چتر تا می شود!

کوله پشتی که برق تولید 
می کند! 

این چای منجر به کاهش فش��ارخون می شود و بهتر 
اس��ت با معده خالی مصرف نش��ود.چای ترش با نام 
علم��ی L.Hibiscus sabdariffa، از خان��واده  
Malvaceae اس��ت. این گیاه به طور گس��ترده در 
مناطق حاره ای کاشت می شود و رنگ قرمز کاسبرگ 

آن به عنوان نوشیدنی و رنگ خوراکی کاربرد دارد.
فواید مصرف چای ترش

* برای افراد مبتال به بیماری های قلبی عروقی مفید 
است.

* تقویت کننده سیستم ایمنی است؛ این چای غنی از 
ویتامین C است که در برابر عفونت و سرماخوردگی 

مقاومت ایجاد می کند.
* فش��ارخون را کاه��ش داده ک��ه این تأثیر ناش��ی 
از عملک��رد آنتوس��یانین ها، پلی فنول ه��ا و اس��ید 

هیبیسکوس است.
* به دلیل غنی ب��ودن از آنتی اکس��یدان ها، با حذف 
رادیکال های آزاد به حفاظت از سلول های بدن کمک 

می کند.
* بهب��ود پروفای��ل لیپی��دی ب��ه عل��ت داش��تن 
موس��ی��الژ، پکتین، آنت���وس��یانین، پلی فن��ل ها، 
اسی��دهیبیس��کوس  و اسیدس��یتریک )از اث��رات 
آنتی اکس��یدانی آنتوس��یانین ها مهار اکسیداسیون 
LDL  کلس��ترول اس��ت ک��ه مانع تصلب ش��رایین 

می شود(.
* در افراد دیابتی اثر هیپوگالیسمیک دارد.

چای ترش و کاهش وزن  
مطالعات نشان داده اند چای ترش در کنار رژیم غذایی 

مناسب و ورزش، روند کاهش وزن را تسهیل می کند
موارد منع مصرف چای ترش

* ضروری است زنان باردار، شیرده و افرادی که قصد 
بارداری دارند بدون تجویز و نظر پزشک از مصرف این 

چای خودداری کنند.
* به دلیل تأثیر این چای بر س��طوح اس��تروژن بدن، 
بهتر است افرادی که از قرص های ضد بارداری استفاده 
می کنن��د و  زنان یائس��ه که تحت هورم��ون درمانی 

جایگزین هستند، از این چای استفاده نکنند.
* مصرف این چای برای افرادی که فشارخون پایینی 

دارند، توصیه نمی شود.

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

جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
  تلفن : 8- 6284167 3                                                      فکس : 6284166 3- 031

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

سحر خیزی باش تا کامروا شوی! 
حکایت کرده اند بزرگمهر هرروز صبح زود خدمت انوشیروان می رفت 
پس از ادای احترام رو در روی انوشیروان می گفت: سحر خیز باش تا 

کامروا گردی.
شبی انوشیروان به سرداران نظامی اش دستور داد تا نیمه شب بیدار 

شوندو سر راه بزرگمهر منتظر بمانند.
چون پیش از صبح خواس��ت ب��ه درگاه 
پادش��اه بیاید لب��اس های��ش از تنش 
در بیاورن��د و از ه��ر طرف ب��ه او حمله 
کنندتاراه ف��راری برای او باق��ی نماند. 

بزرگمهر راه فراری پیدا نکرد. برهنه 
به درگاه انوشیروان آمد.پادشاه 

خندی��د و گفت:مگر هر روز 
نمی گفتی سحر خیز باش 
تا کامروا باشی؟بزرگمهر 
گفت:دزدان امشب کامروا 
شدند زیرا آنها زودتر ازمن 

بی��دار ش��ده بودند.اگ��ر 
 من زودت��ر از آن ه��ا بیدار

 می شدم و به درگاه پادشاه 
 می آمدم م��ن کام��روا تر

 بودم.

بْنی فیِه اِل��ی َمْرضاتَِک، َوَجنِّْبنی فیِه ِمْن َس��َخِطَک َونَِقماتَِک،  اَللّ�ُهمَّ َقرِّ
َوَوفِّْقنی فیِه لِِقرآئِِة

خدایا نزدیکم کن در این ماه بسوی 
موجبات خشنودیت و دورم ساز در 
آن از خشم و عذابت و موفقم دار در 

این روز بخواندن آیات
ایاتَِک، بَِرْحَمِتَک یا اَْرَحَم الّراِحمیَن

قرآنی��ت . ب��ه رحم��ت خ��ود ای 
مهربانترین مهربانان

دعای روز دوم رمضان 

حکایت

  شهردار مبارکه خبر داد: احداث مجموعه فرهنگی تاالر بزرگ شهر و باغ بانوان در مبارکه 

کلید پروژه های توسعه ای در مبارکه خورد
نفری :چهار زمین چمن مصنوعی ورزشي در چهار محله  شهر در دستور کار است و طی ماه آینده نیز سه زمین چمن مصنوعی به این تعداد اضافه می شود

 و بدین شکل در هر کدام از  7 محله شهر مبارکه، یک زمین چمن مصنوعی خواهیم داشت

ش��هردار مبارکه از آغاز مرحله نخست پروژه های ش��هرداری مبارکه شامل احداث 
مجموعه فرهنگی تاالر بزرگ شهر، باغ بانوان مبارکه و خانه فرهنگ محله محمدیه با 

حضور آخوندی وزیرراه و شهرسازی خبر داد.
 به  گزارش خبرنگار زاینده رود، ناصر نفری در نشست خبری با خبرنگاران پیرامون 
سفر وزیرراه و شهرسازی  با اش��اره به مبارکه و پروژه هایی که در این سفر افتتاح شد  
اظهار داشت: مرحله نخست پروژه های شهرداری مبارکه بر اساس بودجه سال جاری 
و برنامه پنج ساله چهارم با سفر آخوندی وزیرراه و شهرسازی کلید خورد و پیمانکاران 

این طرح ها نیز در روز پنج شنبه گذشته  انتخاب شدند.
وی با اش��اره به تکمیل رینگ کامل دور ش��هر مبارکه و تملک و آزادسازی زمین ها، 
به 6 طرح مرحله نخست اش��اره کرد و افزود: روز چهارش��نبه  چهارم تیر ماه جاري 
 ساخت مجموعه فرهنگی تاالر بزرگ شهر با ظرفیت یک هزار نفر و با اعتباري بالغ بر

 1۲ میلیارد تومان با حضور عباس آخوندی وزیرراه وشهرسازی کلنگ خورد و حداکثر 
در 3۰ ماه به اتمام می رسد.

ش��هردار مبارکه تاکید کرد: پروژه دوم، کلنگ زنی باغ بانوان شهر مبارکه با مساحت 
سه هکتار است که ظرف کمتر از دو سال و یا در طی 18 ماه با اعتبار دو و نیم میلیارد 

تومان به بهره برداری می رسد.
وی هزینه آزادسازی زمین را برای این دو پروژه هفت میلیارد تومان دانست و به پروژه 

احداث پل دوم و دو دهانه محله سرارود با هزینه یک میلیارد تومان اشاره کرد .
نفری با اش��اره به این که عملیات اجرایی ساخت فرهنگس��رای محله محمدیه با نام 
»ش��هریار« با اعتبار اولیه ۵۰۰ میلیون تومان آغاز می شود ، بیان داشت: چهار زمین 
چمن مصنوعی ورزشي در چهار محله  شهر در دستور کار است و طی ماه آینده نیز سه 
زمین چمن مصنوعی به این تعداد اضافه می شود و بدین شکل در هر کدام از  7 محله 

شهر مبارکه، یک زمین چمن مصنوعی خواهیم داشت.
وی اضافه کرد: همچنین عملیات مرمت ، بازسازی و آماده کردن محل اقامتگاهی قلعه 

نِهچیر با یک میلیارد تومان اعتبار آغاز شده است.
ش��هردار مبارکه با اش��اره به این که مرحله دوم این طرح ها حداکثر تا دو ماه آینده 
آغاز می شود، تاکید کرد: مجموعه اس��تخر بزرگ شهر با نام موج های آبی، گسترش 

روشنایی و بهس��ازی پارک بزرگ سرارود، 
تکمیل رینگ ترافیک ش��هر مبارکه از بلوار 
آزادگان تا گلستان شهدا و از گلستان شهدا تا 
بلوار صفاییه، و تکمیل  و ساخت ادامه بلوار 
ش��هداي طاهری تا بلوار امام  تا سال آینده، 

در دستور کار شهرداری مبارکه قرار دارد.
 وی ط��رح مت��روی مبارک��ه را از دیگ��ر

 پروژه های آینده این ش��هر برشمرد و ابراز 
داش��ت: تا امروز حدود 6 کیلومتر از مس��یر 
این مترو آزاد شده و در حال آزادسازی بقیه 
محور هس��تیم و قرار اس��ت 16 کیلومتر از 
مس��یر کارخانه فوالد مبارکه تا میدان دفاع 

مقدس مبارکه نیز در این طرح قرار گیرد.
ناصر نفري ش��هردار مبارکه  با اشاره به این 

که تاکنون س��ه و نیم میلیارد تومان هزینه تملک این زمین ها بوده اس��ت، گفت: تا 
 پایان س��ال فعالیت های مربوط  به زیرس��ازی و کارهای ابنیه  ای مترو مبارکه انجام 
می شود و مابقی آن از بهارس��تان تا پادگان 1۵ خرداد نیز بر عهده کمیته تملک قرار 

دارد.
وی ادامه داد: همچنین بوستان یلدا در صفاییه با 1۵ هکتار مساحت و بوستان بزرگ 

هشت بهشت محله  دهنو در سال جاری به بهره برداری می رسد.
نفری با اشاره به این  که امسال حدود 6۰ میلیارد تومان اعتبارعمرانی در شهر هزینه 

می شود که چش��م انداز خوبی برای توسعه 
شهر مبارکه اس��ت، به پروژه  های مشارکتی 
این ش��هر اش��اره و تاکید کرد: س��اختمان 
تجاری اداری ش��هروند با 1۲ هزار مترمربع 
زیربنا به عنوان مجموعه ای برای پزش��کان 
در دستور کار اس��ت که نخستین ساختمان 
مش��ارکتی برای اصالح و یکپارچه س��ازی 

مطب پزشکان محسوب می شود.
وی اضافه کرد: در این طرح بخش خصوصی 
1۵1 میلیارد تومان س��رمایه گذاری کرده 
است و شهرداری نیز در اهدای پروانه ساخت 

و تامین زمین مورد نیاز نقش دارد.
ش��هردار مبارکه اظهار داش��ت: تفاهم نامه 
اولی��ه ب��رای س��اخت ش��هرک صنفی ۵۰ 

 هکتاری شهر مبارکه با مش��ارکت ش��رکت ایثارگران یادگار امضا شده که قرار است
 کارگاه های عمومی داخل شهر اعم از درودگران، آهن فروشان، مکانیکی ها و موارد 
دیگر در یک نقطه و در جنوب شرقی شهر مستقر شوند که این طرح مراحل نهایی را 

در شورای شهر طی می کند.

فرسودگی 50 درصد بافت شهر مبارکه
وی با اشاره به این که چهار تا پنج محله در بافت مرکزی شهر مبارکه و معادل بیش از 

۵۰ درصد آن بافت فرسوده محسوب می ش��ود، گفت: مصوبه ای در شورای اسالمی 
شهر مطرح است بر این مبنا که اگر ساختمان های تجاری به ویژه در محالت مرکزی 
و مسکونی های واقع در جبهه نخست خیابان ها، اقدام به زیباسازی و نوسازی بافت 
فرسوده کنند، مشمول 7۰ درصد تخفیف پروانه می شوند و 3۰ درصد دوم نیز به شکل 
قسطی از آنها دریافت خواهد ش��د و امیدواریم بدین طریق تحولی در ساخت شهر و 

زیباسازی آن انجام شود.
نفری با اشاره به سرانه فضای سبز در این شهر گفت:  این سرانه حدود 38 متر است که 

امیدواریم طی 4 سال پیش بینی شده بتوانیم آن را به ۵۰ متر برسانیم.
وی با اشاره به ساخت کارخانه بازیافت شهرهای مبارکه و شهرضا گفت: تفاهم نامه ای 
میان دو شهر امضا شده است و مراحل نهایی ثبت را می گذراند تا با شهرهای شهرضا، 

دهاقان و مبارکه، کارخانه مشترک پسماند زباله داشته باشیم.
ش��هردار مبارکه بیان داش��ت: این کارخانه در جنوبی ترین نقطه شهرستان شهرضا 
احداث و بدین ترتیب حدود ۲۰۰ تن زباله در این دو شهرستان به کود بیوکمپوست 

تبدیل می شود. 
وی با اشاره به این که در زمینه مسایل فرهنگی نیز اساسنامه ای تقدیم شورای شهر 
شده که در حال بررسی اس��ت تا س��ازمان فرهنگی تفریحی آماده خدمت رسانی به 
کل شهر شود، ابراز داشت: اگر این مساله تصویب نشود ، معاونت فرهنگی اجتماعی 
شهرداری مبارکه  تاس��یس می ش��ود تا کارهای در نظر گرفته ش��ده برای سازمان 

فرهنگی اجتماعی شهرداری را بر عهده بگیرد.
نفری با بیان این که ش��هرداری ها موظف هس��تند تا برخی هزینه های جاری را در 
زمینه فرهنگی و برای ارتقای س��طح عمومی فرهنگ تخصیص دهن��د، تاکید کرد: 
مبارکه برندی ملی است که توان و استعدادهای فرهنگی و اقتصادی دارد و حیف است 
کارهای فرهنگی در آن انجام نشود و بر این اساس حدود ۵ درصد اعتبارات ما در بخش 

فرهنگی به کار گرفته می شود.
وی با اشاره به تعداد ایستگاه   های آتش نشانی این شهر نیز بیان داشت: دو ایستگاه 
در شهر وجود دارد و یکی نیز در حال تاسیس است و پس از تملک ساختمان دانشگاه 

آزاد به این مکان منتقل می شود.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

