
12 میلیون مرد  خانه نشین شدند 
8افزایش ناگهانی 500 هزارنفری جمعیت غیرفعال 
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ش��بکه های مختلف همیشه گزارشگران خودش��ان را داشتند؛ 
به طور مثال بهرام ش��فیع و عباس بهروان گزارشگرهای شبکه 
 یک بودند و اگر فرصتی نصیب این ش��بکه می ش��د تا بازی های

 ج��ام جهانی را پوش��ش دهد، گ��زارش این بازی ها ب��ه این دو 
گزارشگر می رسید. شبکه دو هم گزارشگران خودش را داشت؛ ..

 کفاشیان : هرسال که می آیم؛ می گویند افتتاح نقش جهان سال دیگر است

از صداهای روی مخ 
تا محبوب ترین ها

 راه اندازی کمپ تابستانه کارآفرینی 
فنی و حرفه ای در اصفهان 4

 واگذاری 30 بنای تاریخی به
5 بخش خصوصی تا پایان امسال 4

 700 میلیارد اعتبار
 برای خشکسالی به کشاورزان

کودکان از چه نوع 
موسیقی لذت 
می برند؟

تهدیدات فرهنگی دشمن را
 خنثی می کنیم

 تشکیل انکوباتورهای شهری 
در جذب ایده های خالق

کاهش 2تا3 درصدی قیمت 
خودرو

مشکل زاینده رود به دست 
رئیس جمهور حل می شود

حرفه ای که هنر کنارش نباشد 
ناقص است
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بهارستان یک ایران 
کوچک است

دانست و خاطرنش��ان کرد: عملکرد شهرداری ها 
به نوع��ی عملک��رد نظ��ام و دول��ت اس��ت و اگر 
ش��هرداری ها موفق عمل کنن��د به مثابه عملکرد 

خوب نظام و دولت است.
دکتر مه��دی فاتحی در نشس��ت خب��ری خود با 
خبرنگاران بابیان این مطلب گفت: ش��هرداری ها 

نهادی مستقل و غیردولتی هستند که ریالی..
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وقتی قلب می ریزد

روستاییان کشاورزی 
ایران را اداره می کنند 

بحران آب کشاورزی را زمین گیر می کند؟

یک متخصص قلب و عروق گف��ت: بیماری های 
جدی قلبی مانند فشارخون باال،  نارسایی قلبی و 
رماتیسم ها در صورت در دسترس نبودن دستگاه 
ش��وک می تواند ظرف ۳ دقیقه بیم��ار را از پای 

درآورد.منوچهر قارونی در تعریف بیماری...

حدود 85 درصد نیروی کار کش��اورزی 
ای��ران س��اکن روس��تاها هس��تند. 
 ش��مار روس��تاییان ای��ران در رقابت با 
شهرنشین ها کمتر شده است.می توان 
گفت ک��ه کش��اورزی ایران ب��ر خالف 
بس��یاری از حوزه های اقتص��ادی دیگر 
کش��ور، خصوصی اس��ت. دولت تنها در 

ح��دود 4 درصد کش��اورزی ایران نقش 
دارد. از س��وی دیگر ح��دود 75 درصد 
کش��اورزی ای��ران ب��ه ص��ورت خرده 
 مالکی اداره می ش��ود که مال��کان توان

 س��رمایه گذاری زی��اد روی زمین های 
خود را ندارند. همچنین کشاورزان ایرانی 

دارای تحصیالت کشاورزی نیستند...
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 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع 
عمومی فوق العاده ) سهامی خاص به شماره ثبت 5824(

هیات مدیره 

بدينوسيله از سهامداران محترم مهندسين مشاور بازرسی فنی ناظران ) سهامی خاص ( به شماره ثبت 5824 اصفهان دعوت بعمل می آيد در جلسه مجمع عمومی 
عادی ساليانه شركت كه در تاريخ 93/05/18 راس ساعت 10 صبح و مجمع عمومی  فوق العاده شركت كه در همانروز راس ساعت 12  در محل شركت به آدرس : اصفهان 

- خيابان شمس آبادی - ساختمان رازی - طبقه 2 تشكيل ميگردد حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه مجمع عمومی عادی 

1- استماع گزارش بازرسی قانونی و گزارش هيات مديره 
2- بررسی و تصويب تراز مالی و صورتهای مالی منتهی 92/12/29 

3- انتخاب بازرسان قانونی شركت 
4- انتخاب نشريه كثير االنتشار برای درج آگهی های شركت 

5- بررسی ساير موارد كه در صالحيت مجمع عمومی عادی باشد 
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده 

1- اصالح و تغيير ماده 4 اساسنامه شركت 
2- اصالح و تغيير ماده 3 اساسنامه شركت 

آگهی  مزایده 

شرکت عمران شهر جدید مجلسی 

شرکت عمران شهر جدید مجلسی وابسته به وزارت راه و شهر سازی در نظر دارد تعداد محدودی 
از واحد های مسکونی آپارتمانی و تجاری و قطعات زمین مسکونی ویالئی  واقع درمحله های 
شهر جديد مجلسی را از طريق مزايده عمومی  واگذار نمايد ، متقاضيان  محترم می توانند  از تاريخ 
نشر آگهی نوبت دوم  بمدت ده روز اداری به امور مسكن و واگذاری اين شركت مراجعه و يا جهت 

كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن  های 2284 و 52472228-031  تماس حاصل فرمايند. 
- نشانی : اصفهان - كيلومتر 20 جاده مباركه بروجن - شهر جديد مجلسی - بلوار ارم- شركت 

WWW.majlessi-ntoir.gov.ir : عمران مجلسی سايت اينترنتی

نوبت  دوم 

م الف 10037



اخبار کوتاهيادداشت

واليتی: مذاکرات هسته ای يک نبرد 
ديپلماتیک است

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت 
گفت: امیدواریم تی��م مذاکره کننده ما با پی��روی از خطوط 
تعیین شده توسط رهبری بتواند با اعضای 1+5 به توافق برسد.

علی اکبر والیتی، در نشس��تی صمیمانه با اصحاب رسانه در 
مرکز تحقیقات استراتژیک در پاسخ به سؤال خبرنگار ایسنا 
در رابطه بااینکه گفته می ش��ود ایران و اعضای 1+5 در مورد 
سطح غنی سازی اورانیوم هنوز به توافق نرسیده اند و این که آیا 
طی چهار ماه باقی مانده از زمان مذاکرات در این زمینه توافقی 
حاصل خواهد شد یا خیر، گفت: کشورهای مختلفی عضو 5+1 

هستند که لزوماً در سیاست خارجه با یکدیگر توافق ندارند.
وی ادامه داد: نمونه ب��ارز این اختالفات می��ان اعضای 5+1 
مشکالتی است که میان روس��یه و آمریکا در رابطه با مسئله 
اوکراین وجود دارد. همچنین رویکرد روسیه و چین در رابطه 
با س��وریه و عراق با موضع قب��ل تفاوت دارد. ع��الوه بر این، 
مواضع آمریکا در حمایت تجزیه طلبی در چین در تعارض با 

خواسته های دولت چین است.

قعر آتش ماوای آتش افروزان است
دبیر شورای عالی امنیت ملی، توسعه موج تروریسم و هراس 
ایجادشده در کش��ورهای غربی در خصوص تهدیدات ناشی 
از بازگش��ت تروریس��ت ها به کشورهایشان را نش��انه اشتباه 
محاسباتی مروجان فتنه تروریسم در سوریه دانست و گفت: 

بی شک آتش افروز همواره در قعر آتش جای خواهد داشت.
دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی( در دیدار محمد جهاد اللحام 
رئیس مجلس ملی سوریه با تبریک برگزاری موفق انتخابات 
ریاس��ت جمهوری در این کشور، مش��ارکت چشمگیر مردم 
س��وریه در انتخابات را نماد روش��نی از مخالف��ت با دخالت 

خارجی، تروریسم و رویکردهای افراط گرایانه عنوان کرد.
وی اظهار داش��ت: هوشمندی رهبران س��وریه در اعالم عفو 
عمومی، اقدام��ی قابل تقدیر در مس��یر تکمیل موفقیت های 

مستمر این کشور در عرصه های نظامی و سیاسی است.
نماینده رهب��ر معظم انقالب در ش��ورای عال��ی امنیت ملی 
همچنین مواضع قاطع رئیس جمهور سوریه در محکوم کردن 
جنایات صهیونیست در غزه و تداوم حمایت از مقاومت مردم 
مظلوم فلسطین را موجب دلگرمی جبهه مقاومت عنوان کرد.

مطهری گزينه فراکسیون رهروان 
برای هیئت نظارت بر مطبوعات

اعضای فراکس��یون رهروان والیت مجلس ش��ورای اسالمی 
خواس��تار حضور علی مطهری در هیئت نظارت بر مطبوعات 

هستند.
ی��ک عض��و فراکس��یون ره��روان مجل��س در گفتگ��و ب��ا 
 مهر توضی��ح داد: عل��ی مطهری نماین��ده مردم ته��ران در 
مجلس شورای اسالمی در جلس��ه کمیسیون فرهنگی برای 
انتخاب نامزدهای این کمیس��یون جه��ت معرفی به صحن 
علنی مجلس برای حضور در هیئت نظارت بر مطبوعات نامزد 

شده بود.
بر اساس این گزارش کمیسیون فرهنگی وی را برای حضور 
در این هیئت انتخاب نکرده است.این نماینده مجلس افزود: 
نماین��دگان مجلس و اعضای فراکس��یون ره��روان والیت 

خواس��تار حضور علی مطهری در هیئت نظارت بر مطبوعات 
هستند و در همین راستا امروز با تذکرات پیاپی خود مانع از 
رأی گیری برای انتخ��اب ناظران مجلس ش��دند. به احتمال 
زیاد علی مطهری نیز به عنوان یکی از نامزدهای کمیس��یون 
فرهنگی ب��رای عضویت در ای��ن هیئت به مجل��س معرفی 

خواهد شد.
در کمیس��یون فرهنگی حمید رس��ایی و محم��ود نبویان را 
به عنوان نامزدهای خود برای حضور در هیئت نظارت معرفی 
کرده بود که بر اساس ش��نیده ها محمود نبویان قصد داشت 
به نفع حمید رس��ایی از حضور در انتخاب��ات در صحن علنی 
مجلس کناره گیری کند.بر اساس این گزارش در پی تذکرات 
نماین��دگان الریجانی به دلی��ل ابهام آیین نام��ه ای انتخاب 
ناظران مجلس در هیئت نظارت را به پس از تعطیالت مجلس 

موکول کرد.

  همه تالشمان را می کنیم تا به 
مردم غزه، دارو و غذا برسانیم

رئیس جمهوری در جمع علما و روحانیون استان سمنان تأکید 
کرد: هرچقدر رابطه همه اقش��ار جامعه با والیت بیشتر شود 
و رهبری معنوی و مقتدر و پرنفوذتر در کش��ور حاکم باشد، 
حراس��ت و اداره آن کش��ور مطمئن تر خواهد بود و بحمداهلل 
این رابطه و اقتدار در کش��ور ما وجود دارد.به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی ریاست جمهوری رئیس جمهوری تصریح کرد: 
هیچ ارتشی و قدرتی نمی تواند از یک کشور و مردم حراست 
کند مگر اینکه وحدت میان ملت، دولت و مسئوالن آن حاکم 
باش��د.دکتر روحانی بابیان این مطلب که دنیای امروز بسیار 
پیچیده و با س��ختی های فراوان همراه اس��ت، به بحران های 
منطقه ازجمله در عراق اشاره کرد و گفت: باید از این بحران ها 
درس آموخت که باید باهم باشیم و وحدت و یکپارچگی را با 
کمک هم در کل جامعه حاکم کنیم.رئیس شورای عالی امنیت 
ملی افزود: کشوری می تواند از ثبات، امنیت و اقتدار بهره مند 
باشد و روی پای خود بایس��تد که از سرمایه عظیم اجتماعی 
یعنی اعتماد متقابل میان دولت و ملت، انسجام و وحدت ملی 
برخوردار باش��د.رئیس جمهوری از نقش مرجعیت و قدرت 
معنوی در عراق به عنوان درس ب��زرگ دیگر یادکرد و گفت: 
همه ش��اهد بودیم که اگر نقش مرجعی��ت و رهبری معنوی 
آیت اهلل سیس��تانی در عراق نبود چه بسا فاجعه پیش آمده در 
عراق بس��یار عمیق تر بود. روحانی با تأکید بر این که باید در 
دنیای امروز روی پای خودمان بایستیم گفت: سازمان ملل، 
شورای امنیت و سایر سازمان های به ظاهر دلسوز چه می کنند 
و کجایند؟ در چنین مواقعی است که واقعیت های دنیای امروز 
 برای ما آشکار می شود.رییس شورای عالی امنیت ملی افزود: 
جمهوری اس��المی ایران روزهاس��ت که تالش می کند برای 
کمک به مردم مظلوم فلس��طین، راهی به ویژه از طریق مصر 

بیاید تا پزشک و دارو و تجهیزات پزشکی به غزه برساند.
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معاون ام��ور بین الملل مجلس ش��ورای اس��المی گف��ت:6 نماین��ده به نام های اس��ماعیل 2
 کوثری،حسن کامران،عبداهلل تأمینی، محمدعلی پور مختار، محمد دهقان و روح اهلل حسینیان 

 به غزه می روند.
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مدیر مجموع��ه فرهنگی کربالی اصفه��ان گفت: اجرای 
برنامه های بصیرت افزای��ی و ارتقای آگاه��ی جوانان در 
اصفهان از سوی مجموعه های فرهنگی استان در دستور 
کار قرارگرفته و این مجموعه فرهنگ��ی نیز در این زمینه 

برنامه های جدی دارد.
جواد جلیلی در گفت وگو با تسنیم با اشاره به اهمیت توجه 
به مسائل فرهنگی اظهار کرد: مقام معظم رهبری نیز در 
سخنان خود فرموده بودند که تیغ انقالب هرکجا در عرصه 
فرهنگ نبوده، شاید علت آن همین غفلت فرهنگی به شمار 
می رود و این یک واقعیت است که برخی ها فهم درستی از 
فرهنگ نداشته و تصمیم درستی در این موضوع نگرفته اند 
و امروز می بینی��م با حجم بزرگی از کارهای انجام نش��ده 

فرهنگی روبرو هستیم.
وی اف��زود: از ابتدای انق��الب در مقول��ه فرهنگ درگیر 
نگاه های متفاوت��ی بوده ایم یکی ن��گاه فرهنگ و تبیین و 
نگاه دیگر برای فرهنگ و اصالت ذاتی آن را می دانستند و 

فرهنگ را به منزله تنفس می دانستند.
 مدی��ر مجموع��ه فرهنگی کرب��الی اصفهان بی��ان کرد:

 فتن��ه 88 یک��ی از آخرین مدل های دش��من علیه نظام 
جمهوری اسالمی بود که با توان رسانه ای و ظرفیت هایی 
که در داخل و خارج کشور بود، همه یکجا وارد نظام شدند 
اما با شکست روبرو شدند و پس ازآن با شکست در عرصه 
سیاس��ی و اس��تراتژی ها بر روی حوزه ه��ای فرهنگی ما 

برنامه ریزی کردند.
 وی خاطرنش��ان ک��رد: در ادام��ه پیگیری ه��ا، پ��س از

 فتنه 88 دش��منان نظام دریافتند ک��ه اصلی ترین عامل 
شکست فتنه اس��تکبار، مدیریت بی نظیر رهبر انقالب و 
باورهای دینی و اعتقادی در رابطه با همراهی ایشان بوده 

است.
جلیلی گفت: در جش��نواره فیلم فجر س��ال 92، گروهی 
خوشحال ش��دند که دولت عوض ش��ده و فکر می کردند 
شرایط را به دلخواه خود می توانند به عقب برگردانند اما در 

کمال تعجب دیدند که صحنه به گونه ای دیگر رقم خورد.
وی اظه��ار کرد: پ��س ازآن دیدیم ک��ه پرمخاطب ترین و 
محبوب ترین فیلم ها و کارگردان هایی که موفق ش��دند، 
از جبهه فرهنگی انقالب اسالمی یعنی همان مردم مؤمن 

انقالبی بودند.
مدیر مجموع��ه فرهنگی کرب��الی اصفهان با اش��اره به 
نام گذاری س��ال جدید به نام فرهنگ گفت: دغدغه مقام 
معظم رهبری درباره فرهنگ تنها برای امس��ال و س��ال 
گذشته نبوده، بلکه 25 سال است که از رهبری آقا می گذارد 
و مکرر موضوع فرهنگ دغدغه ایشان بوده و هشدارهای 
ایش��ان با کلیدهای واژه های تهاجم فرهنگی، شبیخون 

فرهنگی بیان شده است.
وی تصریح کرد: برخی بر این بارو هس��تند که تعبیر مقام 
معظم رهبری بر این بوده که نام گذاری فرهنگ و اقتصاد به 

این دلیل است که اگر قرار بوده مشکالت اقتصاد رفع شود، 
به طورقطع باید فرهنگ نیز در کنارش باشد ولی این تحلیل 

ظلم مضاعف به فرهنگ بوده و موضوع فراتر از این است.
جلیلی بی��ان کرد: از دالی��ل نام گ��ذاری فرهنگ تمرکز 
دش��من بر روی برنامه های فرهنگی و تهدیدات فرهنگی 
 ب��وده و این یک��ی از دالیل شکس��ت دش��منان اس��الم

 بوده است.
وی با اش��اره به فعالیت مراکز فرهنگی گف��ت: هرکدام از 
تشکل ها فرهنگی، مردمی، رسانه ها و مراکز فرهنگی باید 
تبدیل به یک یگان ویژه برای پیش��برد فرهنگی انقالب 

اسالمی باشند.
اصفه��ان کرب��الی  فرهنگ��ی  مجموع��ه   مدی��ر 

 خاطرنشان کرد: از این طریق می توان با اولویت دادن به 
تمرین ب��رای جبهه عملکرد تهاجم فرهنگ��ی و خروج از 
 وضعیت پدافندی راهکاری برای برون رفت از این وضعیت

 پیدا کنیم.
وی با اشاره به رقابت مراکز فرهنگی افزود: نکته مهم رقابت 
بین مؤسسات فرهنگی، س��اختارها مراکز و مؤسسات و 
مجموعه های فرهنگی بوده و اشخاص و جناح های مؤمن 
انقالبی باید مراقب باشند تا در کنار یکدیگر رقابت را تبدیل 

به رفاقت کرده و تمام تمرکز خود را متوجه دشمن کنند.
جلیلی اولویت برنامه های مجموع��ه فرهنگی کربال را در 
حوزه بصیرت دانس��ت و گفت: اولویت فرهنگی بیش��تر 
برنامه ها ب��ا توجه به دغدغه های مق��ام معظم رهبری در 
حوزه بصیرت افزایی و ارتق��ای آگاهی جوانان بوده که در 
دهه آخر ماه صفر با موضوع بصیرت و عاشورایی با حضور 

شخصیت های ملی و طراز اول نظام برنامه اجرا می کند.
وی بیان کرد: این برنامه ها به گون��ه ای بوده که به صورت 
عمومی برگزارشده و نسل جوان نیز در این برنامه ها شرکت 
کرده استقبال خوبی کرده اند، هم چنین در سال گذشته 
این مجموعه برنام��ه ای در مهدیه اصفهان برگزار کرد که 
محوریت آن جریانات 9 دی بود که در این رابطه پوشش 

خبری در سطح ملی انجام شد.
مدیر مجموعه فرهنگی کربالی اصفهان خاطرنشان کرد: 
مجموعه فرهنگی کربال از س��ال 89 ب��ا حضور جمعی از 
جوانان ارزشی و تحصیل کرده تشکیل شده که با برگزاری 
برنام��ه کالن باه��دف تقوی��ت اعتقادات دین��ی جوانان 
بسترسازی رشد و ارتقای آگاهی جوانان را در حوزه دینی، 
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی علمی در سطح استان پوشش 

می دهد.

مدير مجموعه فرهنگی کربالی اصفهان:

تهدیدات فرهنگی دشمن را خنثی می کنیم 

6 نماینده مجلس شورای اسالمی به غزه می روند

پوتین با چشمان آتشین روی جلد 
نیوزويک رفت

مجله مع��روف آمریکایی 
نیوزویک که از سال گذشته 
تنها نسخه الکترونیکی آن 
منتش��ر می ش��ود پرونده 
وی��ژه ای را ب��ه والدیمیر 
پوتی��ن رئیس جمه��وری 

روس��یه اختصاص داده اس��ت.به گزارش خب��ر آنالین این 
مجله الکترونیکی آنالین عکس زیر را برای جلد پرونده خود 
انتخاب کرده است.نیوزویک در باالی تیتر درشت “ منفور “ 
این رو تیتر را به کاربرده است: دشمن علنی و درجه یک غرب

 نقش مؤثر ايران برای نجات 
ملت فلسطین

رئیس مجلس شورای اسالمی،  سالح و دارو و نیازهای 
اولیه را ازجمل��ه نیازهای مردم فلس��طین عنوان کرد 
و گفت که ایران نقش مهمی در رفع نیازهای روش��ن 
مردم فلسطین داشته اس��ت.علی الریجانی در جلسه 
هم اندیش��ی در مورد وضعیت فلس��طین که از سوی 
فراکسیون فلسطین و مقاومت اسالمی در کمیسیون 
تلفیق مجلس برگزار شد، اظهار کرد:  مسئله غزه به یک 
موضوع مهم در س��طح بین المللی تبدیل شده، اگرچه 
فشارهایی از سوی جهان غرب وجود دارد که موضوع 
فلسطین را به سمت دیگری منحرف کند.وی با تشریح 
دالیل حمالت رژیم صهیونیس��تی به غزه در ش��رایط 
فعلی خاطرنشان کرد: یکی از این دالیل وضعیت جهان 
اسالم است. با بحران سازی هایی که در سال های اخیر 
در جهان اس��الم به وجود آمد و آخرین آن ها مس��ائل 
سوریه و عراق بود، این تصور به وجود آمده که این زمان 
فرصت مناسبی برای اقدام نظامی علیه فلسطین است. 
زیرا کشورهای اسالمی مشغول خودشان هستند.رئیس 
مجلس بابیان اینکه مذاکرات صلحی که آمریکایی ها آن 
را به عنوان آورده دیپلماسی آمریکایی برجسته کردند 
و روی آن سرمایه گذاری کردند عماًل به پوچی رسید، 
افزود: درواقع از درون مسئله سازش چیزی حاصل نشد 

و این شکست دیگری برای اسرائیل و آمریکا بود.

 حذف مقطع پیش دانشگاهی
 از سال 97

مشاور معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش وپرورش 
گفت: آموزش وپرورش به دنبال آن اس��ت که از سال 
97 همزمان ب��ا اجرای قان��ون حذف کنک��ور، مقطع 

پیش دانشگاهی نیز حذف شود.
سید محسن حسینی ارسنجانی، مشاور معاون آموزش 
متوسطه وزیر آموزش وپرورش در پاسخ به این پرسش 
که »چه زمانی دوره پیش دانشگاهی حذف می شود؟«، 
اظهار داشت: آموزش وپرورش به دنبال آن است که از 
سال 97 همزمان با اجرای قانون حذف کنکور، مقطع 

پیش دانشگاهی را بردارد.
حسینی ادامه داد: به عبارت دیگر طبق مصوبه مجلس 
ش��ورای اس��المی تا س��ال 1397، 85 درصد کنکور 

مشمول سوابق تحصیلی است.
وی ادام��ه داد: 15 درص��د باقیمان��ده نی��ز توس��ط 
دانش��گاه بای��د انجام ش��ود و مرب��وط به رش��ته ها و 
دانش��گاه های پرطرفدار اس��ت و به نوع��ی کنکور در 
آن س��ال برداشته می ش��ود؛ اما تا س��ال 97 مبلغی از 
هزینه هایی که دانش آموزان در پایه پیش دانش��گاهی 
باید ادامه تحصیل دهند مانند کالس های فوق برنامه، 
 مش��اوره و کالس ه��ای جبران��ی را خانواده ه��ا باید

 بپردازند.
همچنین شهردار منطقه 3 اصفهان اعالم کرد: تملک 
دو ایستگاه مرکزی قطار ش��هری 5۰ درصد پیشرفت 

فیزیکی داشته است.
منصور نجف��ی بابیان ای��ن مطلب گفت: دو ایس��تگاه 
مرکزی قطار شهری در میدان امام حسین )ع( و ابتدای 

خیابان سید علیخان پیش بینی شده است.
وی با اش��اره به اینکه تملک و آزادس��ازی دو ایستگاه 
مرکزی در اولویت برنامه های شهرداری منطقه 3 قرار 
دارد، افزود: در حال حاضر تملک این دو طرح 5۰ درصد 

پیشرفت داشته است.
ش��هردار منطق��ه 3 اصفه��ان تصری��ح ک��رد: پس از 
تکمیل توافق��ات این دو پ��روژه، زمین ها ب��رای آغاز 
 عملیات اجرایی در اختیار س��ازمان قطار شهری قرار

 می گیرد.

یک متخصص قلب و عروق گف��ت: بیماری های جدی 
قلبی مانند فشارخون باال،  نارسایی قلبی و رماتیسم ها در 
صورت در دسترس نبودن دستگاه شوک می تواند ظرف 

3 دقیقه بیمار را از پای درآورد.
منوچهر قارونی در تعریف بیماری تپش قلب تصریح کرد: 

تپش قلب در حالت طبیعی نباید حس شود اما زمانی که 
فرد تپش قلب خود را حس می کند تپش قلب دارد که 
به تپش قلب طبیعی و فیزیولوژیک و بیماری تپش قلب 

تقسیم می شود.
وی علل تپش قلب طبیعی و فیزیولوژیک را اضطراب و 
دلشوره و تب عنوان و تصریح کرد: زمانی که دمای بدن 
فرد افزایش می یابد به طور طبیعی فرد دچار تپش قلب 
می شود یعنی برخالف حالت عادی که تپش قلب خود را 
حس نمی کند در زمان تب تپش قلب را حس می کند.این 
متخصص قلب عروق افزود: زمانی که فرد صبح از خواب 
بیدار می ش��ود متوجه تپش قلب خود می شود که این 

مورد طبیعی است و مسئله مهمی نیست.
قارونی خاطرنشان کرد: نوعی از تپش قلب می تواند ناشی 
از فشارخون باال یا نارسایی قلبی باشد که این موارد بسیار 
جدی است و مبتالیان به این نوع تپش قلب باید از خود 
مراقبت کنند.وی تصریح ک��رد: در بیماری های جدی 
قلبی مثل فشارخون باال، س��کته قلبی، نارسایی قلبی، 
تنگی و نارسایی دریچه میترال و همچنین رماتیسم ها 
ممکن است تپش قلبی داشته باشیم که مرگ ناگهانی را 

در پی داشته باشد در این موارد باید حتماً باید از دستگاه 
شوک استفاده کرد در غیر این صورت ممکن است تپش 

قلب ظرف 3 دقیقه عامل مرگ شود.
این متخصص قلب و عروق افزود: اگر تپش قلب به صورت 
ناگهانی در کسی رخ دهد که پیش تر سابقه نداشته است 
ممکن است باعث سرگیجه شده و فرد حتی زمین بخورد 
چون وقتی قلب نامنظم کار می کن��د 25 تا 3۰ درصد 
خون خارج شده از قلب کاهش پیدا می کند که می تواند 
عامل سرگیجه و ضعف و بی حالی شود.قارونی تپش قلب 
را دارای انواع مختلف دانست و تصریح کرد: در تپش قلب 
ممکن است قلب تند بزند یا ممکن است در اصطالح ریب 
بزند یعنی دوتا بزند یکی بیندازد یا 3 تا بزند یکی بیندازد 
که به این تپش قلب ریزشی می گویند که به اصطالح قلب 
انسان هری می ریزد گویا ناگهان در آسانسور زیر دل فرد 

خالی می شود.
وی افزود: نوعی از تپش قلب نامرتب است یعنی بررسی 
نبض بیمار نش��ان می دهد که تپش قلب ف��رد از قاعده 
خاصی پیروی نمی کند و بانام فیبریالس��یون دهلیزی 
خوانده می شود بنابراین تپش قلب انواع مختلف داشته 
و در بیماری های مختلف وجود دارد ولی مهم آن است 
که تپش قلب را در بیماری ها جدی بگیریم نه در حالت 
عادی.این متخصص قل��ب و عروق درب��اره افراد دارای 
ریس��ک باالی ابتال به تپش قلب گفت: ریسک ابتال به 
تپش قل��ب در افراد هیجانی یعنی کس��انی که تند غذا 
می خورند،  تند رانندگی می کنن��د، تند حرف می زنند، 

دلشوره و اضطراب دارند،  بیشتر است.

صحبت من با محمدرضا به درگیری لفظی کشیده شد 
و من برای ترساندن او، چاقویی که از قبل همراهم آورده 
بودم را از جیب خود بی��رون آوردم و درحالی که تعادل 
روحی مناسبی نداشتم بدون اینکه متوجه باشم دو ضربه 
به پهلو و سینه او وارد کردم و ...فردی سراسیمه به یکی 
از کالنتری های شهر اصفهان مراجعه کرد و از قتل فرزند 
خود به دست برادر همسرش در یک دعوای خانوادگی 

خبر داد.
با اظهارات فرد ش��اکی بالفاصله مأموران برای بررسی 

موضوع به همراه وی به محل حادثه رفتند.
در بررس��ی های به عمل آمده در محل و انجام تحقیقات 
صورت گرفته از ش��اهدان عینی و اهالی محله مشخص 
شد جوانی 16 ساله در درگیری با دایی خود براثر ضربات 
چاقو مجروح شده و با کمک مردم به بیمارستان منتقل 
می شود اما به دلیل شدت جراحات در بیمارستان فوت 

می کند.
س��رهنگ حس��ن یار دوس��تی فرمانده��ی انتظامی 
شهرس��تان اصفهان دراین باره گفت: مأموران به منظور 

دس��تگیری قاتل این پرونده، بالفاصله وارد عمل شدند 
و در کمتر از س��ه س��اعت پس از وقوع حادثه، وی را در 
منزلش درحالی که قصد داش��ت با جمع کردن وسایل 

خود از شهر فرار کند، دستگیر کردند.
اعتراف دايی به قتل خواهرزاده اش

قاتل پرونده در تحقیقات ص��ورت گرفته پیرامون علت 
و انگیزه ای��ن کار به مأموران پلیس گف��ت: " مدتی بود 
که خواهرم با محمدرضا ک��ه خواهرزاده ام بود، اختالف 
داشتند و خواهرم از من خواست تا با او صحبت کنم؛ قبل 
از حرکت از منزل برای تهدید محمدرضا و ترساندن او، 

چاقویی در جیبم گذاشتم و به محل قرار رفتم.
صحبت من با محمدرضا به درگیری لفظی کشیده شد 
و ناگهان براثر عصبانیت، درحالی که تعادل روحی خود 
را ازدست داده بودم برای ترساندن محمدرضا چاقو را از 
جیب خود بیرون آوردم و دیگر نفهمیدم چه می کنم و 
بدون اینکه متوجه باشم دو ضربه به پهلو و سینه او وارد 
کردم و درحالی که خون زی��ادی از او می رفت، نقش بر 
زمین شد.من پس ازاین اتفاق درحالی که خیلی ترسیده 

بودم از صحنه گریختم و بعداً از طریق یکی از آش��نایان 
متوجه شدم که خواهرزاده ام در بیمارستان فوت کرده 
است.هنوز صدای او در گوشم می پیچید که می گفت " 

دایی! چرا این کار را با من کردی؟!"
درحالی ک��ه من قصد چنی��ن کاری را نداش��تم و فقط 
می خواستم او را بترسانم که دیگر خواهرم را اذیت نکند.

سرهنگ یار دوستی بابیان اینکه بیشتر قتل های صورت 
گرفته ناخواسته و براثر یک خش��ونت و عصبانیت آنی 
رخ می دهد، اظهار کرد: عده ای بدون قصد قبلی و بدون 
عادت به حمل سالح، ناگهان براثر عصبانیت یا هر حالت 
روانی نامتعادل دیگری از چاقو و انواع مشابه آن استفاده 
می کنند و نتایجی نظیر جراحت و قتل طرف مقابل بر 

این اقدام مترتب می شود.
وی حمل سالح سرد را یکی از رفتارهای پرخطر توسط 
افرادی ک��ه دارای تعادل روحی نیس��تند عنوان کرد و 
افزود: بروز قتل براثر نزاع ها، جدای از بروز صدمات روحی 
و روانی بر پیکره خانواده ها، صدمات جبران ناپذیری را به 

دنبال خواهد داشت.

متخصص قلب و عروق:

تپش قلب ناشی از فشارخون باال ظرف ۳ دقیقه آدم را از پا درمی آورد

بازهم عصبانیت، منجر به قتل شد

دايی خواهرزاده اش را کشت

ریزد وقتی قلب می 
جامعه



یادداشت
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مهدکودک ها و مدارس مهم ترین مکان انتقال شپش سر
محمد ش��هدی، متخصص پوس��ت و مو مکان ه��ای پرجمعیت همچ��ون مدارس و 
مهدکودک ها را دارای بیشترین آمار ابتال به شپش سر دانست.وی  گفت: شپش سر انگل 
و حشره ریزی است که فقط می توانند در سر انسان ادامه حیات دهند چراکه تنها می تواند 
در حرارت و شرایط سر انسان ادامه بقا بدهد و اگر از محیط سر دور بمانند از بین می روند.
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یادداشت

تمامی خانواده های دارای سه معلول 
صاحب مسکن شده اند

رئیس هیئت مدیره جامعه خیرین حامی معلوالن و نیازمندان 
کشور گفت: سال گذشته یکی از اولویت های مجمع خیرین، 
واگذاری مس��کن به خانواده ه��ای دارای 3 معل��ول بود که 
هم اکنون هیچ خانواده دارای س��ه معلول بدون مس��کن در 
کش��ور وجود ندارد.حبی��ب اهلل بوربور اظهار داش��ت: جامعه 
خیرین از بدو تأس��یس اقدامات خوبی را در س��طح کش��ور 
انجام داده است.وی تصریح کرد: در سال گذشته و در ایام ماه 
مبارک رمضان جامعه خیرین اولویت های کاری خود را اعالم 
کرد و امروز شاهد هس��تیم که در این زمینه به موفقیت های 
خوبی دس��ت پیداکرده اس��ت.بوربور گف��ت: جامعه خیرین 
حامی معلوالن و نیازمندان کشور باهدف خانه دار شدن و رفع 

مشکالت درمانی مددجویان و معلوالن شکل گرفته است.

 تشکیل انکوباتورهای شهری 
در جذب ایده های خالق

در نشست مش��ترک مدیر مرکز منطقه ای توسعه پارک ها و 
مراکز رشد علم و فناوری تحت نظر یونسکو )آیریس( با معاون 
هماهنگی امور مناطق و س��ازمان های ش��هرداری اصفهان، 
نحوه همکاری و هماهنگی هرچه بیشتر در حوزه های دانشی 
و تسریع، تسهیل و عملیاتی نمودن بندهای تفاهم نامه مورد 
بحث و تبادل نظر قرار گرفت.مع��اون هماهنگی امور مناطق 
و سازمان های ش��هرداری اصفهان با اشاره به نقش ارزشمند 
این مرکز در برگ��زاری همایش های علم��ی، انتقال فناوری 
و رفت وآمد دانش��مندان و نخبگان علم��ی و حمایت فنی به 
ش��رکت های دانش محور فعال در پارک ه��ای علم و فناوری 
و مراکز رش��د و خوش��ه های صنعتی دانش بنیان گفت: الزم 
است انکوباتورهای شهری در جهت جذب ایده های خالقانه 
در سطح شهر تشکیل شود.مهدی جمالی نژاد بیان کرد: الزم 
است خدمات فنی مهندسی ش��رکت های موجود در شهرک 
علمی فناوری به س��ایر کشورها و ش��هرهای خواهرخوانده و 

عضو اکو ارائه شود.

کودکان زیر 6 ماه دارای بیشترین 
متقاضی برای فرزندخواندگی

عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس با تأکید ب��ر اینکه امروزه 
اغلب خانواده هایی متقاضی حضانت فرزند، به دنبال فرزندان 
زیر 6 ماه هستند، گفت: اغلب زوجین می خواهند فرزندشان 
والدین نامعلومی داشته باشند تا در آینده مشکالتی برای خود 
و فرزندشان به وجود نیاید.عبدالرضا مصری با یادآوری وجود 
7 متقاضی برای یک کودک دارای ش��رایط فرزندخواندگی، 
افزود: امروزه ش��رایط متعددی برای فرزندخواندگی در نظر 
گرفته ش��ده که هم قانون این ش��رایط را برای زوجین معین 
کرده و هم زوجین برای پذیرش کودک ش��رایطی دارند که 

تنظیم این دو باهم زمان بر و تا حدودی سخت است.

اخبار کوتاه

SMS

شهردار بهارستان در جمع خبرنگاران:

بهارستان یک ایران کوچک است
شهردار بهارستان شهرداری ها را محور توسعه شهرها 
دانست و خاطرنشان کرد: عملکرد شهرداری ها به نوعی 
عملکرد نظام و دولت اس��ت و اگر شهرداری ها موفق 

عمل کنند به مثابه عملکرد خوب نظام و دولت است.
دکتر مهدی فاتحی در نشس��ت خبری خود با خبرنگاران بابیان این مطلب 
گفت: شهرداری ها نهادی مستقل و غیردولتی هس��تند که ریالی از بودجه 
دولتی دریافت نمی کنند و به جهت حجم س��نگین فعالیت آن ها رس��الت 
سنگین تری را نسبت به نهادهای دیگر بر دوش دارند. وی ادامه داد:85 درصد 
جمعیت کشور تحت مدیریت شهرداری ها اداره می شوند و شهروندان از زمانی 
که از منزل خود خارج می شوند و به تعبیری از بدو تولد تا مرگ با شهرداری ها 

در ارتباط هستند که این نقش و اهمیت شهرداری ها را می رساند.

بهارستان شرایط ممتازی دارد
شهردار بهارستان، شهر بهارس��تان را دارای ویژگی هایی ممتاز در استان و 
کشور دانست و افزود: بهارستان جز 17 ش��هر جدید کشور است که شرایط 
ممتازتری نسبت به شهرهای جدید دیگر دارد چراکه نزدیک ترین فاصله را با 
شهر مادر خود دارد و بسیاری از محرک های توسعه ازجمله مترو پیشرفت های 

قابل توجهی داشته اند.
دکتر فاتحی بهارستان را نقطه عطف جمعیت استان اصفهان دانست و یادآور 
شد:2 میلیون نفر از جمعیت استان در مرکز استان، یک میلیون نفر در غرب، 
200 هزار نفر در ش��مال و700  هزار نفر در جنوب استان سکونت دارند و از 
جمعیت حدود 100 هزارنفری شرق استان بیش از 70 هزار نفر در بهارستان 

زندگی می کنند که نشان از شرایط ممتاز این شهر برای توسعه دارد.
وی با اشاره به توسعه گرایی بنیادین و متوازن که توسط دولت تدبیر و امید 
دنبال می شود گفت: توس��عه متوازن یعنی اینکه خدمات به صورت متوازن 

بیش ازحد مرکز اس��تان جلوگیری شود توزیع شود و از فربه شدن 
در اصفه��ان، انب��وه نش��ود. و هم��ه خدم��ات 

بهارستان را محل مناسبی دکت��ر فاتح��ی 
شهرک ها و نمایشگاه های برای جانمایی 
دانس��ت و گفت: ساخت بزرگ اس��تان 
رؤیاها و نمایش��گاه های مجموعه شهر 

اس��تان اصفه��ان باید در 
بهارس��تان انج��ام 
می گرفت ولی 
متأس��فانه 
ی��ن  ا
تف��اق  ا
ر  د

شرق اصفهان افتاد ولی من پیشنهاد می کنم شهرک هایی مانند شهرک مبل، 
شهرک گل و گیاه و شهرک چاپ در بهارستان ساخته شود.

قدم های بزرگ بهارستان در فرهنگ
 شهردار بهارستان به شعار مطرح شده امسال توسط مقام معظم رهبری اشاره 
کرد و گفت: بهارستان به لحاظ فرهنگی قدم های بزرگی برداشته است و این 
شهرداری سعی کرده شعار امسال را در محوریت برنامه های خود قرار دهد و 
توجه و اهتمام ویژه ای به فرهنگ به خصوص به صورت زیرساختی داشته باشد. 

فرهنگی انجام ش��ده توسط ش��هرداری بهارستان وی ب��ه برنامه های 
افزود: در این زمینه باغ بانوان ش��هر را به مناقصه اش��اره ک��رد و 
فرهنگسرا هم در حال ساخت است.گذاشته ایم و سه 

تعامل شهرداری بهارستان را با شرکت عمران دکت��ر فاتحی 
بسیار مناسب دانست و گفت: ما وجود شرکت ای��ن ش��هر 

عمران را غنیمت می دانیم و دو بال شهرداری 
بهارستان و شرکت عمران بهارستان می توانند 

حرکت توسعه ای این شهر را به پیش ببرند.
وی ادامه داد: با ش��رکت عمران بهارستان 
یک توافق 30 میلیارد تومانی انجام داده ایم 
ک��ه در آینده ش��اهد جه��ش بزرگی در 
فازهای 2 و 3 بهارستان هستیم. شهردار 
بهارستان با اشاره به فضای سبز این شهر 
گفت: با توجه به جمعیت نزدیک به 73 

هزارنفری بهارستان سرانه فضای سبز این ش��هر 15.5 مترمربع به ازای هر 
نفر است که از سرانه کشوری باالتر است. دکتر فاتحی از کلید خوردن پروژه 
پساب بهارستان بااعتباری بالغ بر 9 میلیارد تومان خبر داد و گفت: باید این 
مژده را باید به شهروندان بهارستان بدهم که پروژه پساب و استفاده از پساب 
شهر کلید خورده که یک پروژه سنگین و زیربنایی است و قطعاً در پایان سال 

شاهد تحول بزرگی در فضای سبز بهارستان خواهیم بود.

درآمدزایی بیشتر یعنی توفیق در ارائه خدمات
شهردار بهارستان شهرداری ها را نهادی دووجهی در بحث اعتبارات دانست و 
گفت: شهرداری ها هم درآمدزایی باید داشته باشند و هم مدیریت هزینه که 
شهرداری بهارستان در این زمینه قدم های خوبی برداشته است. وی ادامه داد: 
بودجه بهارس��تان از 14 میلیارد تومان به 28 میلیارد تومان به صورت نقدی 

رسیده و بودجه غیر نقدی این شهرداری هم 43 میلیارد تومان است.
وی افزایش دو برابری بودجه نقدی و سه برابری بودجه غیر نقدی را نویدی 
برای خدمت رسانی بیشتر به شهروندان بهارستان برشمرد و افزود: شهرداری 
بهارستان نسبت به مدت مشابه سال گذش��ته 130 درصد افزایش درآمد را 
شاهد بوده و نسبت به بودجه 3 ماهه خود جلوتر هستیم. دکتر فاتحی اضافه 
کرد: بخش اعظمی از این افزایش درآمد مربوطه به پیگیری مطالبات غیرقابل 
حل شهرداری است و این توفیق در درآمدزایی یعنی توفیق در ارائه خدمات.

شهردار بهارستان به تکمیل پروژه های نیمه تمام توسط شهرداری بهارستان 
اشاره کرد و افزود: بااعتبار بالغ بر شش میلیارد ریال امیدواریم پروژه ساختمان 
آتش نشانی در حداقل زمان انجام شود و این موضوع فراهم کننده شرایط ایجاد 

تبدیل واحد آتش نشانی به سازمان آتش نشانی باشد.

جمعیت بهارستان رو به افزایش است
دکتر فاتحی به افزایش جمعیت بهارس��تان در آینده ای نزدیک اشاره کرد و 
گفت: طبق آخرین آمار جمعیت بهارستان 73 هزار نفر است که به زودی به 
حدود 100 هزار نفر می رسد چراکه واحدهای مسکن مهر به زودی جمعیتی 

حدود 40 هزار نفر را در خود جای خواهند داد.
وی ادامه داد: این شهر به زودی جمعیت جدیدی را تجربه خواهد کرد و اگر 
پیش بینی ها و برنامه ریزی های الزم در این زمین��ه صورت نگیرد تبدیل به 
یک بحران خواهد ش��د.دکتر فاتحی به تالش های ش��هرداری برای افزایش 
درجه چارت سازمانی اشاره کرد و گفت: متأسفانه چارت سازمانی شهرداری 
بهارستان درجه 4 است و باید این درجه به 8 برسد چراکه جمعیت بهارستان 
 در حال افزایش اس��ت و بدون افزایش درجه کار برای ش��هرداری س��خت 
می شود.شهردار بهارستان بر هویت دهی و هویت بخشی به بهارستان تأکید 
کرد و گفت: شهرداری بهارس��تان این همت را کرد که در نقاط ورودی شهر 
هویت ش��هر حفظ ش��ود و در این زمینه تابلوهای ورودی را نصب کرده ایم. 
دکتر فاتحی به استانداردسازی ورودی شهر اشاره کرد و افزود: در این زمینه 
پیمانکار مقدماتی در حال فعالیت است و پیمانکار اصلی پس از انتخاب شدن 

کار خود را به زودی انجام خواهد داد.
وی اصالح هندسی میدان های بهارس��تان را از دیگر فعالیت های شهرداری 
بهارستان برشمرد و گفت:  این کار از میدان ش��ورا  آغاز شد و  سپس میدان 
ولی عصر اصالح شد و اصالح هندس��ی میدان های دیگری در فازهای 2 و 3 

به زودی انجام می شود.
 شهردار بهارس��تان خاطرنشان کرد: ش��هرداری بهارس��تان در استفاده از 
نورپردازی و مبلمان ش��هری توجه ویژه ای داش��ته و به طور مثال در محور 
ولی عصر ش��هرداری ورود جدی کرده و المان های موردنیاز مانند روشنایی، 
گاردهای کناری، مبلمان شهری، آبنما و س��رویس بهداشتی در این محور 

تعبیه شده است.

طرح جامع هویت شهری اجرا می شود
دکتر فاتحی به طرح جامع هویت ش��هری اش��اره کرد و خاطرنش��ان کرد: 
شهرهای جدید خالی از المان های هویتی هستند و این طرح به شهر بهارستان 

هویت می بخشد که در حال مطالعات جدی بر روی این طرح هستیم.
وی از رضایتمندی شهروندان نسبت به ناوگان اتوبوس رانی بهارستان خبر داد 
و گفت: با اضافه شدن 14 دستگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوس رانی سرویس دهی 
منظمی را شاهد هس��تیم و این ناوگان روزانه 16 هزار و پانصد نفر را جابجا 

می کنند.
دکتر فاتحی نس��بت هزینه های عمرانی به جاری را مالک��ی برای عملکرد 
شهرداری ها دانست و گفت: این نس��بت معموالً 60 به 40 است ولی نسبت 
هزینه های عمرانی به جاری در شهرداری بهارستان 80 به 20 است که امید 
دارم این موضوع برای شهروندان ملموس باشد و رضایت آن ها را در پی داشته 

باشد.
شهردار بهارستان در پایان گفت: بهارستان یک ایران کوچک است و از همه 
اقوام و استان های ایران در این شهر ساکن هستند و من افتخار می کنم که 

خدمت رسان آن ها هستم.
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محسن 
سعیدی فر

مجمع عمومي عادي س��الیانه 
ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان 
1393 در  /04 یکش��نبه 29/
اجتماع��ات  س��الن  مح��ل 
ساختمان نگین نقش جهان با 
از  درص��د   90 /7 حض��ور 
سهامداران تشکیل شد. در این 
مجمع پس از انتخ��اب هیئت 
رئیسه آقاي دکتر سبحاني مدیر 
عامل شرکت، گزارش مبسوطي 
از عملکرد هیئت مدیره در سال 
مالي 92 ارائه کرد. ایشان در خصوص عملکرد تولید شرکت ضمن بیان رشد سهم 
فوالد مبارکه در تولید فوالد خام کشور از 49/5 درصد در سال 91، به 50/1 درصد 
در سال 92 افزود: با تولید  5 میلیون و 390 هزار و 991 تن  فوالد در فوالد مبارکه 
و  713 هزار و 46  تن در نورد پیوسته سبا  که با احتساب تولید 1 میلیون و 74 هزار 
و 303 تن فوالد خام در ش��رکت فوالد هرمزگان جنوب  جمعا در مجموعه فوالد 
مبارکه اصفهان 7 میلیون و 178 هزار و 340 تن فوالد خام تولید نموده است که 
نسبت به سال گذش��ته به لحاظ مقداري 694 هزار و 945 تن و به لحاظ درصدي 
10/7 درصد رشد داشته است.ایشان عملکرد فروش شرکت را در سال 92 بسیار 
مطلوب توصیف کرد و افزود: در سال 92 مبلغ فروش شرکت به بیش از 97.000 
میلیارد ریال رسید که این مقدار رشدي معادل 38 درصد نسبت به سال گذشته 
تجربه کرد. همچنین شرکت توانست با صادرات بیش از یک میلیون و 18 هزار تن 

محصوالت خودرشد 66 درصدي نسبت به سال قبل را تجربه کند. 

دکتر سبحاني سند چش��م انداز تولید فوالد تا س��ال 1404 را تولید 55 میلیون 
 تن فوالد عنوان ک��رد  و افزود : در این راس��تا ش��رکت فوالد مبارکه اس��تراتژي 
تولید 25 میلیون تن را تا سال 1404 براي خود ترس��یم کرده است و امیدواریم 
 با تحقق افزایش ظرفیت ف��والد مبارکه به 7/2 میلیون تن، نورد پیوس��ته س��با 
به 1/6 میلیون تن و فوالد هرمزگان با ظرفیت 1/5 میلیون تن تا س��ال 1395 به 

ظرفیت 10/3 میلیون تن در فوالد مبارکه دست یابیم.

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان اهم پروژه هاي توسعه شرکت را در سال 92 
 توس��عه مدول B ش��هید خرازي با ظرفیت 1/5 میلیون تن آهن اس��فنجي، 
بهره برداري از دو واحد اکس��یژن ه��ر کدام با ظرفی��ت 30.000 نرمال متر 
مکعب، توسعه میز غلطکي ماشین ریخته گري ش��ماره 4 و راه اندازي واگن 
برگردان ش��ماره 2 عنوان کرد.دکتر س��بحاني افزود : توس��عه نورد گرم 2 با 
ظرفیت 4/5 میلیون تن و توس��عه فوالد هرمزگان از 1/5 به 3 میلیون تن از 
طرح هاي در حال عقد قرارداد مي باشد.وی در خصوص عملکرد مالي شرکت 
در سال مالي 92 عنوان کرد: سود خالص ش��رکت در اولین پیش بیني سود 
س��ال 92 مبلغ 20.697  میلیارد ریال بود که طي عملکرد مالي سه ماهه با 
 تعدیل هاي مثبت رو به رو بود و در نهایت توانس��ت س��ود خالص خود را به

 30.887 میلیارد ریال در عملکرد واقعي خود برساند.

 همچنین ط��ي س��ال 92 معامالت س��هام ش��رکت از 4 میلیارد س��هام در 
سال 91 به 4/6 میلیارد سهم افزایش یافت که باعث بهبود رتبه نقد شوندگي 
 س��هام ش��رکت ش��د. ضم��ن اینک��ه ارزش ب��ازار س��هام ش��رکت از
  110 هزار میلیارد ری��ال به 155 هزار میلیارد ریال رش��د یاف��ت و در بین

 5 شرکت برتر بورس به لحاظ ارزش بازار قرار گرفت.دکتر سبحاني عملکرد 
سرمایه گذاري هاي انجام شده در سهام شرکت هاي سرمایه پذیر در سال 92 
بس��یار مطلوب بود به گونه اي که سود نقدي دریافت ش��ده از شرکت هاي 

بورسي با رشدي معادل 151 درصدبه 3.574 میلیارد ریال افزایش یافت.

 وی خاط��ر نش��ان ک��رد :  ارزش ب��ازار س��بد ب��ورس ش��رکت رش��د
 قابل مالحظه اي به میزان 214 درصد تجربه نمود و 22.878 میلیارد ریال 

به ارزش آن افزوده شد.

 گفتني اس��ت پس از ارائ��ه گ��زارش عملکرد هیئ��ت مدیره در س��ال 92،
 صورت هاي مالي ش��رکت جهت دوره منتهي به 1392/12/29 به اتفاق آرا 
تصویب شد و در ادامه در خصوص تقسیم سود سال مالي 92 تصمیم گیري 
شد و مقرر گردید 660 ریال به ازاي هر سهم سود نقدي تقسیم گردد که این 
رقم معادل 77 درصد سود خالص شرکت در سال 92 مي باشد. بر این اساس 
از کل س��ود خالص ش��رکت به میزان 30.887 میلیارد ریال  مبلغ23.760 

میلیارد ریال تقسیم شد.
در این مجمع سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني و حسابرس مستقل 
شرکت و روزنامه هاي اطالعات و دنیاي اقتصاد جهت درج آگهي هاي شرکت 

در سال 93 انتخاب شد.
پ��س از خاتم��ه مجم��ع عموم��ي ع��ادي، برگ��زاري مجم��ع عموم��ي 
ف��وق الع��اده ب��ا دس��تور جلس��ه افزای��ش س��رمایه از 36.000 میلی��ارد 
ری��ال ب��ه 50.000  میلی��ارد ری��ال ب��ه می��زان 38/9 درص��د آغ��از 
 ش��د، ام��ا در نهای��ت مجم��ع ف��وق الع��اده ب��ا تنف��س روب��رو ش��د و 
 تصمیم گیري نهایي در این خصوص به دو هفته آینده، یکش��نبه 93/5/12 

موکول شد.

گزارش عملکرد درخشان فوالد مبارکه در مجمع عمومي ساليانه شرکت



اخبار کوتاهيادداشت

 افزايش تولید ۵ هزار تن انگور
 در تاکستان های استان 

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کش��اورزی استان اصفهان 
گفت: امسال پيش بيني می شود توليد انگور در تاکستان های 

این استان ۵ هزار تن افزایش یابد.
احمد ریيس زاده با اشاره به آغاز برداشت انگور از تاکستان هاي 
استان اصفهان، اظهار داشت: امسال تا پایان مهر ماه انگور در 
۶ هزار و ۸۳۸ هکتار از تاکستان هاي استان برداشت می شود. 
وی افزود: برداش��ت انگ��ور از باغات شهرس��تان هاي نطنز، 
نجف آباد، شاهين شهر و ميمه، مبارکه، تيران و کرون، لنجان، 
شهرضا، خوانسار، کاشان، فریدن و اردستان برداشت مي شود. 
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کش��اورزی استان اصفهان 
بيان داش��ت: بيش��ترین ارقام انگور استان عس��گري، مهره 
و یاقوتی اس��ت که به صورت تازه خور و ف��رآوري به فروش 
مي رسد. وی یادآور شد: سال گذشته یک هزار و ۳۵۰ تن انگور 

از تاکستان  های استان اصفهان برداشت شد.

 راه اندازی کمپ تابستانه کارآفرينی 
فنی و حرفه ای در اصفهان

مدیر کل فنی و حرفه ای اس��تان اصفهان از راه اندازی کمپ 
تابستانه ویژه کارآفرینی برای نخس��تين بار در کشور در این 

اداره کل خبر داد.
 ابوطالب جاللی افزود: این کمپ ویژه جوانان 1۶-22 س��ال 

است که در ماه های مرداد و شهریور دائر می باشد. 
وی درک توانایی های درونی و توس��عه قابليت های جوانان 
 ب��رای برطرف ک��ردن چالش ه��ای جامعه از طریق کس��ب 
ویژگی های کارآفرینی مانند ریسک پذیری، تفکر، مدیریت 
تضاد، ارتباط موث��ر، کارگروهی و مدیریت احساس��ات را از 

اهداف دائر کردن این کمپ عنوان کرد.
جاللی افزود: جوانان در این کمپ ها به مدت 1۰ روز فعاليت 
هایی ش��امل ایجاد انگيزه کارآفرینی، بازی ها و تمرین های 
توس��عه برای پرورش ویژگ��ی هایی نظير خالقي��ت، برتری 
جویی، رهبری، حل مش��کالت، اس��تقالل و هدف گذاری را 

فرا می گيرند.
وی تعامل رس��می و غيررس��می با افراد موفق و کارآفرینان، 
ارزیابی و توسعه توانمندی ها و ویژگی های کارآفرینی، بازدید 
از موسسات مش��هور برای ارزیابی فرآیند توسعه و خالقيت، 
خود ارزیاب��ی از طریق ابزاره��ا و آزمون های روانشناس��ی و 
مشاوره شغلی را از دیگر آموزش ها و تمرین های قابل ارائه در 
این کمپ عنوان کرد.هم اکنون بيش از ۶۰۰ حرفه آموزشی 
متناسب با نياز جویندگان کار در ۵4 مرکز دولتی و آزاد فنی و 

حرفه ای استان اصفهان آموزش داده می شود.

 کولرها يک پنجم برق کشور 
را می بلعند

    مصرف برق تجهيزات سرمایش��ی کش��ور به حدی رش��د 
یافته که این تجهي��زات در حدود 14 تا 1۵ ه��زار مگاوات از 
 مصرف برق کشور را در تابستان به خود اختصاص می دهند 
به طوری که کولرها و تجهيزات سرمایش��ی ب��ه تنهایی یک 

پنجم از برق کشور را مصرف می کنند.
 عليرضا احمدی ی��زدی معاون دفتر مدیری��ت مصرف توانير

 می گوید: تفاوت مصرف برق کشور در زمستان و تابستان بين 
14 تا 1۵ هزار مگاوات است. 

وی خاطرنشان می کند: این ميزان تفاوت مصرف ناشی از به 
مدار آمدن وسایل سرمایشی در فصل گرم است. 

معاون دفتر مدیریت مصرف توانير ادام��ه داد: به این ترتيب 
کولرها و تجهيزات سرمایش��ی به تنهایی ی��ک پنجم از برق 
کش��ور را مصرف می کنند در این ميان نيز س��هم کولرهای 

گازی غير استاندارد بيشتر است. 
وی تاکيد می کند: م��ردم در جهت رفاه و کاهش هزینه های 
خود، باید نسبت به خرید کولرهای گازی استاندارد اقدام و در 

این خصوص دقت داشت باشند. 
یزدی گفت: ميزان مصرف کولرهای آبی و چيلرها نس��بت به 

کولرهای گازی منطقی تر است. 
بر پایه این گزارش از آنجایی که عمده اس��تفاده از سيس��تم 
های س��رمایش در ایران در مناطق جنوب و شمال کشور به 
 علت آب و هوای گرم و مرطوب می باش��د. ل��ذا به کار بردن 
توصيه های کاربردی ش��امل تمي��ز بودن کندانس��ور کولر 
به لحاظ عبور جریان ه��وا و نصب آن در س��ایه، قرار گرفتن 
 کولر گازی در مس��ير باد، درزگيری مناس��ب اط��راف کولر، 
قرار نداشتن کولر در معرض تابش مستقيم خورشيد، سرویس 
به موقع فيلترهای هوا و رادیاتور و عدم اس��تفاده همزمان از 
چند کولر گازی از مهمترین عوامل پيشگيری از اتالف انرژی 

برق مصرف بهينه به شمار می رود.

 ۴۲ هزار تن جو مقاوم به خشکی
 در اصفهان برداشت شد

    مدیر اداره جهاد کش��اورزی شهرستان اصفهان گفت: برای 
نخستين بار با کمک پژوهشگران 42 هزار تن جو اصالح شده 

مقاوم به خشکی در اصفهان برداشت شد.
مرادمند با اشاره به ارقام ریحان و ۰۳ ) صفر سه( که در مرکز 
تحقيقات کشاورزي اصفهان توليد شده است، اظهار داشت: 

این ارقام امسال از ۷۰۰ هکتار مزارع اصفهان برداشت شد.
وی افزود: این ارقام با تالش ۸ ساله محققان مرکز تحقيقات 
جهاد کش��اورزی رودش��تين در کرت های آزمایشی توليد و 

زمين های کشاورزی کاشت شد. 
مدیر اداره جهاد کش��اورزی شهرس��تان اصفهان متوس��ط 
عملکرد این ارق��ام را حدود ۶ تن در هر هکت��ار عنوان کرد و 
بيان داشت: مقاومت به خشکی، کاهش یک تا دو دوره آبياری 

زمين های کشاورزی از مزایای این ارقام است. 
وی در ادام��ه تصریح ک��رد: حذف هر مرتب��ه آبياری موجب 

کاهش یک چهارم یا 2۵ درصد آب مصرفی زراعی می شود. 
مرادمند یادآور شد: در س��ال گذشته یک هزار و 11۵ تن بذر 
گواهی ش��ده جو از ارقام ریحان ۰۳، نصرت و یوسف نيز با به 

بهره برداران ارائه شد.

۴
طالی جهانی ۸ دالر کاهش یافت

با  افزایش ارزش س��هام بورس های آس��يایی هر اونس طالی جهانی با ۸ دالر و 2۰ سنت کاهش به 
129۵.۸۰ دالر معامله شد. در بازارهای جهانی هر اونس طال با ۸ دالر و 2۰ سنت کاهش به 129۵ دالر 
و ۸۰ سنت رسيد. طال در کمترین زمان به قيمت 129۳ دالر و ۶۰ سنت و در بيشترین زمان به قيمت 

1۳۰۰ دالر و ۸۰ سنت معامله شد.
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کاهش۲تا3 درصدی 
قیمت خودرو

 700 میلیارد اعتبار 
برای خشکسالی

 استاندار اصفهان گفت: در سال گذشته ۷۰۰ ميليارد ریال برای جبران 
خسارات ناشی از خشکسالی از محل ماده 1۰ و 11 اعتبارات حوادث 
به این استان تخصيص یافته است.رس��ول زرگرپور در حاشيه جلسه 
کميته مدیریت بحران اس��تان اصفهان در گفتگو با ایرنا افزود: از این 
اعتبار ۶۵۰ ميليارد ریال به بخش کشاورزی تخصيص یافت.وی با بيان 
اینکه از اعتبار تخصيص یافته به بخش کشاورزی ۵۳۰ ميليارد ریال به 
کشاورزان پرداخت شد، تصریح کرد: پرداخت خسارت خشکسالی به هر 
خانوار کشاورز از پنج ميليون به ۳۰ ميليون ریال افزایش یافته است.وی 
تصریح کرد: تخصيص این ميزان اعتبار به بخش کشاورزی باعث شده 
بخش های دیگر نتوانند اعتبار مربوط به حوادث را به خوبی جذب کنند.

عضو شورای رقابت جزئيات جلسه امروز ش��ورا را تشریح کرد و از 
احتمال کاهش 2 تا ۳ درصدی قيمت خ��ودرو طی 2 هفته آینده 
خب��ر داد.محمد علی م��ددی به جزئيات جلس��ه ش��ورای رقابت 
اش��اره کرد و گفت: در این جلس��ه برخی اعضا نسبت به اظهار نظر 
رئيس ش��ورای رقابت مبنی بر افزایش ۵.۵ درصدی قيمت خودرو 
عکس العمل نش��ان داده و ۳ نفر از ناظران قوه مقننه در ش��ورای 
رقابت به دلي��ل اعتراض ش��دید مجلس اعالم کردن��د که وظيفه 
ش��ورای رقابت قيمت گذاری خودرو نبوده اس��ت و چرا این شورا 
 قيمت غير کارشناسی را اعالم کرده و فضای کسب و کار  را مختل

 کرده است.

ح��دود ۸۵ درصد نيروی کار کش��اورزی ایران س��اکن 
روستاها هستند. ش��مار روس��تایيان ایران در رقابت با 

شهرنشين ها کمتر شده است.
می توان گفت که کش��اورزی ایران بر خالف بسياری از 
حوزه های اقتصادی دیگر کشور، خصوصی است. دولت 
تنها در حدود 4 درصد کش��اورزی ای��ران نقش دارد. از 
س��وی دیگر حدود ۷۵ درصد کشاورزی ایران به صورت 
خرده مالک��ی اداره می ش��ود که مالکان توان س��رمایه 
گذاری زی��اد روی زمين های خ��ود را ندارند. همچنين 
کش��اورزان ایرانی دارای تحصيالت کشاورزی نيستند و 
ميانگين سنی آنها ۶۰ سال است. تعاونی های روستایی 
 نيز به دليل این که بيش از حد به دولت متکی هستند و

 نمی توانند به خوبی مش��ارکت روس��تایيان را ترغيب 
کنند، با مشکالت زیادی روبه رو هستند. در این شرایط، 
نمی توان وضعيت مطلوبی از کشاورزی ایران که حتی در 
فصل برداشت نيز در معرض واردات انواع ميوه ها است، 

انتظار داشت.
هدفمند ک��ردن یارانه ه��ا بزرگترین اتفاقی اس��ت که 
کش��اورزان ایرانی از دوره اصالحات ارضی به بعد، با آن 
روبه رو بوده اند. در دوره اصالح��ات ارضی، با این که به 
وس��يله دولت علی امينی و پس از آن خود شاه، با تبليغ 
کمک به کش��اورزی زمين های مالکان بين کشاورزان 
تقسيم شد، اما س��ودی از این اصالحات به دست نيامد. 
 در آن دوره، تقریب��ا هم��ه درآمده��ای نفت��ی ایران و 
وام های خارجی در ش��هرها صرف می ش��د و با این که 
رشد ساالنه صنعت و فعاليت های ساختمانی ۵.۶ درصد 
 بود، رشد ساالنه کشاورزی تنها به 1.۶ درصد می رسيد.

 1۵ س��ال پس از اصالحات ارضی، توليد س��رانه شهری 
هف��ت برابر توليد س��رانه روس��تایی و درآمد متوس��ط 
شهری، 1۰ برابر درآمد متوس��ط روستایی شد. در سال 
42-41 که س��ال های اوج اصالحات ارضی بود، س��هم 
کش��اورزی  در توليد ناخالص ملی 2۷.4 درصد بود. اما 
سال های بعد، این سهم بس��يار کمتر شد؛ در سال های 

4۷-4۶ کشاورزی 21.۶ درصد توليد ناخالص ملی بود، 
در س��الهای ۵2-۵1 این س��هم به 1۰.۳ درصد رسيد و 
در آستانه انقالب سهم کشاورزی فقط 9.2 درصد شده 
بود. در س��ال 41 نيروی کار فعال در کش��اورزی ۵۵.1 
درصد کل نيروی کار کشور بود اما در سال 1۳۵۶ سهم 
کشاورزی در نيروی کار ۳2.2 درصد ش��ده بود. خيلی 
زود سياس��ت اصالحات ارضی برای کم کردن مخالفت 
مالکان تعدیل شد و برای ایجاد شرکتهای زراعی و کشت 
و صنعت ها که بر اساس یک نظریه شبه مدرنيستی پيش 
می رفت، عمال تغيير جهت داده بود. در همه این سال ها 
کشاورزی سنتی ایران با بازده بسيار باالتری از کشاورزی 
مدرن توانسته بود توليد خود را حفظ کند اما چون دولت 
با اتکا به درآمدهای نفتی نيازی به کشاورزی نمی دید، 

آن را به حال خود رها کرده بود.
پس از انقالب، دولت ها دوباره به کشاورزی و روستایيان 
که یکی از طرفداران انقالب نيز بودند، رو آوردند و تالش 
کردند که کش��اورزی صدمه دیده گذشته را احيا کنند. 
کشاورزی تا حدی توانس��ت قامت راست کند تا این که 

سياس��ت هدفمندی یارانه ها، دوباره کش��اورزی را در 
آس��تانه خطر قرار داد. به طور کلی، می توان کشاورزی 
ایران را با ش��اخص هایی از جنبه ه��ای مختلف علمی، 
اقتصادی و اجتماعی آن شناخت. این مولفه ها از نيروی 
انس��انی و علم کش��اورزی تا آب و توزی��ع محصوالت و 
فعاليت های جمعی کش��اورزان را شامل می شود. برای 
بحران آب کش��اورزی را زمين گير می کند؟ش��ناخت 
کشاورزی پس از هدفمندی یارانه ها، باید این مولفه ها 

را مورد بررسی قرار داد.
سهم عمده نيروی انسانی کشاورزی ایران را روستایيان 
تشکيل می دهند. حدود ۸۵ درصد نيروی کار کشاورزی 
ایران ساکن روستاها هستند. شمار روستایيان ایران در 
رقابت با شهرنش��ين ها کمتر شده است؛ در سال 1۳۶۵ 
تعداد آبادی های کشور ۶۵ هزار و ۳49 آبادی بود اما در 
سال 1۳۸۵ این تعداد به ۶۳هزار و 9۰4 آبادي رسيد. تا 
سال 1۳۶۵، جمعيت روستاهای ایران بيشتر از جمعيت 
ش��هرها بود اما از س��ال ۶۵ این روند معکوس ش��د. در 
 س��ال 1۳۳۵، از حدود 19 ميليون نفر جمعيت کشور،

 

۶۸ درصد مردم کشور روستایی بودند اما در سرشماری 
سال 1۳9۰ مشخص شده است که از حدود ۷4 ميليون 
نفر کل جمعيت، ۷1 درصد شهری و 29 درصد روستایی 
هستند. به این ترتيب، س��هم نيروهای فعال کشاورزی 
نس��بت به صنعت و خدمات نيز کمتر شده است. تعداد 
مهاجرت ها از روستا به ش��هر، ۳.۵ برابر مهاجرت ها  از 
 شهر به روستا اس��ت. با این حال، در س��ال 1۳۳۵،تنها

 4 درصد روستایيان باسواد بودند اما این ميزان در سال 
1۳۸۵، به ۶۷ درصد رسيد. اما ش��مار تحصيل کردگان 
روستایی که کشاورزی خوانده اند بسيار پایين است و به 
کمتر از 1۰ درصد می¬ رسد. از سوی دیگر سالخوردگی 
نيز مشکل دیگر کشاورزان کش��ور است؛ ميانگين سنی 
کشاورزان حدود ۶۰ سال است که نشان می دهد نيروی 
خالق و پرانرژی جوان، کمتر به کش��اورزی رغبت پيدا 

کرده است.
س��االنه ح��دود 2۶ ه��زار و ۵۰۰ دانش��جوی رش��ته 
 کشاورزی از دانشگاه ها فارغ التحصيل می شوند. حدود

 ۶۵ درصد دانش��جویان ورودی رش��ته های کشاورزی 
نيز خانم هس��تند. بيکاری ميان فارغ التحصيالن رشته 
کشاورزی 2۵ درصد است که بيشترین بيکاری را ميان 
دانش آموختگان رش��ته های فنی تش��کيل می دهد. با 
این حال، هنوز کش��اورزی ایران به صورت کامال سنتی 
عمل می کند و کس��انی که در رشته کشاورزی تحصيل 
کرده اند، کمتر به کشاورزی مشغول هستند. سال ۸۵، 
ریيس سازمان نظام کشاورزی اس��تان خراسان رضوی 
اعالم کرد که فقط ۸ درصد کشاورزان این استان دارای 
س��واد تخصصی در این رشته هس��تند. در حالی که در 
ایران حدود 4 ميليون و ۳۰۰ هزار کشاورز به کار کشت 
و  زراعت مش��غولند، حدود 9۷ درص��د آنها تحصيالت 
دانشگاهی ندارند. دو س��ال پيش، ریيس سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی کشور اعالم کرد که 
۵۶ درصد از فارغ التحصيالن بخش کش��اورزی کشور، 

یعنی ۶۶ هزار و ۵۰۰ نفر جویای کار هستند. 

بحران آب کشاورزی را زمین گیر می کند؟

روستايیان کشاورزی ايران را اداره می کنند 

12 ميليون مرد در بهار امسال هيچ گونه نقشی در اقتصاد 
کشور نداشتند و در آمارها نه ش��اغل و نه بيکار محسوب 
می شوند و در گروه مصرف کنندگان جامعه قرار دارند. در 
همين حال، از سال گذشته تا پایان بهار امسال، بر جمعيت 

غيرفعال کشور ۵۰۰ هزار نفر افزوده شده است.
به گ��زارش مهر، بررس��ی جدیدتری��ن آم��ار و اطالعات 
ارائه ش��ده از س��وی مرک��ز آمار ای��ران درب��اره وضعيت 
 بازار کار کش��ور نش��ان م��ی ده��د در بهار س��ال جاری

 ۶۳ ميليون و ۷12 هزار و 42۳ نفر از کل جمعيت کشور در 
سن کار قرار داشته اند.

از مجموع کل جمعيت 1۰ س��اله و بيش��تر در س��ن کار 
کش��ور نيز 2۳ ميلي��ون و ۶۳۷ هزار و ۳۰9 نف��ر در گروه 
 ش��اغالن قرار دارند که دارای فعاليت اقتصادی هس��تند

 و 4۰ ميليون و ۷۵ هزار و 114 نفر نيز غيرفعال بوده اند.
همچني��ن در به��ار امس��ال ۳1 ميلي��ون و ۸1۷ هزار و 
 ۸11 نفر مرد در س��ن کار قرار داش��تند ک��ه از این تعداد
  19 ميلي��ون و ۷2۷ ه��زار و 4۳ نف��ر ش��اغل ب��وده

 و 12 ميليون و 9۰ ه��زار و ۷۶۸ نفر ني��ز غيرفعال بوده، 
یعنی در گروه بيکاران و یا شاغالن قرار نداشتند. نکته حائز 
اهميت این است که در بهار امسال، 12 ميليون مرد در سن 

کار کشور نه شاغل بوده اند و نه بيکار!
۴0 میلیون نفر دقیقا چه کاره اند؟

از س��ویی نگاهی به وضعي��ت فعاليت اقتص��ادی زنان در 
 ای��ران نيز حکای��ت از آن دارد ک��ه در فصل بهار امس��ال

 ۳2 ميلي��ون و ۵1 ه��زار و ۳۶۰ زن در س��ن کار 

ق��رار داش��ته ان��د ک��ه 2۳۳ ه��زار و ۵49 نف��ر از تعداد 
م��ردان در س��ن فعالي��ت اقتصادی، بيش��تر هس��تند.
 از جمعي��ت ۳2 ميلي��ون نف��ری زن��ان در بهار امس��ال،
  ۳ ميلي��ون و 9۰1 ه��زار و 2۶۶ نف��ر ش��اغل ب��وده اند

 و 2۸ ميليون و 141 هزار و 94 نفر نيز در گروه غيرفعال ها 
قرار داشتند.البته باید توجه داشت که بخش قابل توجهی 
از جمعيت 2۸ ميليونی زنان غيرفعال با ميل و اراده خود 
قصد انجام فعاليت کاری را ندارند و ترجيح می دهند به امر 

خانواده بپردازند.
بررسی ها حکایت از آن دارد که از کل جمعيت در سن کار 
کشور، عالوه بر اشتغال 2۳ ميليون و ۶۳۷ هزارنفری، تنها 
2 ميليون و ۵۳۰ هزارنفر متقاضی شغل شناخته شدند که 
در نهایت با فرض آمارهای غير رسمی به ۵ ميليون نفر بالغ 

خواهند شد.
در حال حاض��ر، ۳۵ ميليون نفر از جمعيت در س��ن کار و 
اشتغال کشور هستند که هنوز تصميمی برای تاثيرگذاری 

در جریان اقتصاد کشور نگرفته اند.
اگر فرض ش��ود که عدم تمای��ل بخش قاب��ل توجهی از 
جمعيت 2۸ ميليون نف��ری زنان در س��ن کار برای ورود 
به عرصه های اقتصادی و فعاليت ه��ای این چنينی قابل 
درک باشد، اما دست روی دست گذاشتن، بيکار ماندن و 
سرگشتگی 12 ميليون مرد باید مورد توجهات جدی قرار 
گيرد. با این حال، نباید از ی��اد برد که درصدی از جمعيت 
12 ميليون نفری مردان در س��ن کار که 1۰ س��ال به باال 
محاسبه می شود، در واقع امکان اشتغال را به لحاظ سنی 

ندارند ولی در آمارها به عنوان جمعيت فعال کشور در نظر 
گرفته می شوند.

گسترش داللی و واسطه گری
 آم��ار ب��االی جمعي��ت غي��ر فع��ال کش��ور از جمعيت

 ۶۳ ميليون و ۷12 هزارنفری 
در سن کار، نشانه های خوبی 
از پویایی اقتص��ادی، حرکت 
رو به جلوی کش��ور، توس��عه 
سریع و اس��تفاده از ظرفيت 
های انس��انی و ني��روی کار 
 نيس��ت و بيش��تر بيانگ��ر

 هرز رفتن پتانس��يل عظيم 
انس��انی کش��ور، تلف شدن 
س��رمایه ه��ای فک��ری و 
ظرفيت ه��ای بالق��وه جامعه 

است.
در حال حاض��ر، به کارگيری 
ظرفي��ت ني��روی انس��انی 
توس��عه  کش��ورهای  در 
یافته و به حرک��ت در آمدن 
توانمندی ه��ای آن جوام��ع 

باعث شده تا برخی از کشورها  از اتکا به منابع طبيعی خارج 
و برنامه های خود را از طریق توانمندی های نيروی انسانی 

خود و با اتکا بر ظرفيت های این بخش انجام دهند.
مشخص نيس��ت جمعيت غيرفعال کشور که 12 ميليون 
نفر از آنها مرد هستند، چه نوع فعاليتی را در کشور انجام 
می دهند، اما کارشناسان معتقدند بخشی از این افراد در 

مشاغل غير رسمی، داللی و سوداگری وارد شده اند.
در بهار امس��ال کمترین نرخ مش��ارکت اقتصادی کشور 
مربوط به استان های تهران، سيس��تان و بلوچستان، قم، 

کرمان، کهکيلویه و بویراحمد و لرستان بوده است.
6 استان کم تحرک

بيش��ترین نرخ مش��ارکت اقتصادی کش��ور نيز که نشان 
دهنده انجام حرکت های بهتر اقتصادی و تحرک بيشتر در 
جریان توسعه کشور است، مربوط به استان های آذربایجان 
شرقی، آذربایجان غربی، اردبيل، اصفهان، سمنان، قزوین، 

کردستان، گيالن و مازندران می شود.
در حال حاضر اختالف نرخ مش��ارکت اقتصادی در استان 
اردبيل با 44.4 درصد و اس��تان سيس��تان و بلوچستان با 
29.۳ درصد به 1۵.1 درصد رسيده، صرفا بيانگر تالش و 
کوشش مناسب بخشی از کشور و غيرفعالی بخش دیگری 
از کشور نيست، بلکه بحث چگونگی توزیع امکانات، ایجاد 
صنای��ع و کارخانجات و فراهم بودن زمين��ه های فعاليت 

اقتصادی باید مورد توجه سياست گذاران قرار گيرد.

افزايش ناگهانی ۵00 هزارنفری جمعیت غیرفعال 

12 میلیون مرد خانه نشین شدند 
سخنگوی کمیته آب اتاق بازرگانی 

اصفهان:

مشکل زاينده رود به دست 
رئیس جمهور حل می شود

    س��خنگوی کميته آب اتاق بازرگانی اصفهان گفت: حل 
مشکل زاینده رود دیگر از دست وزارت نيرو خارج است و 
باید رئيس جمهور برای حل این بح��ران همانند دریاچه 
اروميه وارد کار شود.محمد کوشافر در دومين نشست تعامل 
و هم اندیش��ی کميته آب اتاق بازرگانی اصفهان با مدیران 
مس��ئول و خبرنگاران رس��انه های جمعی، اظهار داشت: 
رس��انه ها نقش مهمی در آینده اس��تان دارند و می توانند 
کمک بس��ياری به حل مشکل کم آبی داش��ته باشند. وی 
بيان داشت: متاسفانه برخی رسانه ها قصد داشته و دارند القا 
کنند که »مصرف سرانه آب در استان اصفهان بسيار باالتر 
از سرانه کشور است«اما واقعيت به گونه ای دیگر است. وی 
تصریح کرد: س��رانه مصرف آب در استان اصفهان از سرانه 
سایر کالنشهرها پایين تر است و مردم اصفهان صرفه جویی 

بسيار خوبی در مصرف آب دارند. 
س��خنگوی کميته آب اتاق بازرگانی اصفهان گفت: برخی 
سعی می کنند کم آبی را به کش��ت برنج در اصفهان ربط 
دهند اما واقعيت به گونه ای دیگر است چرا که این کشت در 
استان نسبت به گذشته با کاهش بسياری مواجه شده است. 
وی ادامه داد: متاسفانه برخی مسئوالن عنوان می کنند که 
9۰ درصد آب استان صرف فعاليت های کشاورزی می شود 
در حالی که اصال آبی برای کشاورزی در اصفهان نيست و 
این فعاليت اکنون رو به تعطيلی است. کوشافر با اشاره به 
برخی آمارهای غلط، بيان داشت: متاسفانه تاکيد بر مساله 
کشاورزی برنامه ریزی ها را به گونه ای سوق داده که هنوز 
مشکل کم آبی حل نشده است. وی تصریح کرد: برخی اعداد 
در مصاحبه های مسئوالن، ما را در برنامه ریزی ها برای حل 
بحران کم آبی دچار مشکل کرده است. این عضو کميته آب 
اتاق بازرگانی اصفهان به صنعت و تاکيد برخی مسئوالن که 
این عامل موجب بی آبی اصفهان ش��ده اشاره کرد و گفت: 
اگر قرار اس��ت صنعت اصفهان بی آب شود باید صنعت ۳ 
استان واقع در حوضه زاینده رود بی آبی را تجربه کنند. وی 
همچنين با بيان اینکه به گفته مسئوالن یزد، سرانه مصرف 
خانگی آب در این استان 14۷ ليتر در شبانه روز و معادل 
۵4 ميليون متر مکعب آب اس��ت، تصریح کرد: این آمارها 
 حاکی اس��ت که آب بيش از نياز یزد به این استان منتقل

 می شود زیرا ميزان آب انتقالی به یزد از زاینده رود به گفته 
 مس��ئوالن بين ۶۳ تا 9۸ ميليون متر مکعب بوده و نشان

 می دهد بيش از نياز این منطقه است.

مشخص نیست 
جمعیت غیرفعال 

کشور که 1۲ میلیون نفر 
از آنها مرد هستند، چه 

نوع فعالیتی را در کشور 
انجام می دهند، اما 

کارشناسان معتقدند 
بخشی از اين افراد در 

مشاغل غیر رسمی، 
داللی و سوداگری وارد 

شده اند



یادداشت

رئیس مرکز آفرینش های ادبی قلمس��تان گف��ت: این کارگاه باه��دف آموزش اصول 
داستان نویسی کوتاه  برگزار می گردد. وی افزود: این کارگاه از ۱۳ مرداد  دوشنبه هر هفته 
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شیرینی نوشتن یک داستان کوتاه را تجربه کنید

یاد بگیریم که چگونه یاد بگیریم

هفتیادداشت

مهلت شرکت در دومین جشنواره 
عکس لحظه های شاد تا 15 مرداد

 سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان تا ۱۵ مردادماه 
ج��اری تمدید ش��د.مدیر ب��اغ ن��وش دراین باره گف��ت: این 
جشنواره در سه بخش حرفه ای، غیرحرفه ای و ویژه با موضوع 
اصفه��ان قدیم برگزار می ش��ود ک��ه در بخ��ش غیرحرفه ای 
عکس های گوش��ی های تلفن هم��راه و دوربین های خانگی 
نیز پذیرفت��ه می ش��ود. لندی ادام��ه داد: ه��دف از برگزاری 
این جش��نواره افزایش نش��اط و ش��ادی در میان خانواده ها 
 و همچنین فرهنگ س��ازی ب��رای تروی��ج تفری��ح و تفرج و

 اهمیت دادن به اوقات فراغت و پاسداش��ت س��نت حس��نه 
صله رحم بوده است. وی تصریح کرد: مرحله داوری و انتخاب 
آثار برگزیده از اول ش��هریورماه آغازشده و مراسم اختتامیه و 
اهدای جوایز برگزیدگان نیز از 6 الی ۱6 شهریورماه همزمان 
با دهه کرامت، برگزار خواهد ش��د. گفتنی اس��ت، نفرات اول 
تا س��وم این جش��نواره در بخش حرفه ای عالوه بر لوح تقدیر 
جش��نواره به ترتیب مبالغ ۱0 میلیون، ۸ میلیون و 6 میلیون 
ریال هدیه نقدی دریافت خواهند کرد.در بخش غیرحرفه ای 
و ویژه نیز نفرات اول تا س��وم، لوح تقدیر جشنواره را همراه با 
هدایایی نظیر دوربین عکاس��ی، تبلت و تلفن همراه دریافت 
خواهند نمود.عالقه مندان می توانند جهت کس��ب اطالعات 
بیشتر یا دریافت فرم ش��رکت در این جشنواره با شماره تلفن 

۳۴۳۴۱۷۲6 تماس حاصل نمایند. 

»فریدون پسر فرانک« نقد می شود
کتاب فریدون پسر فرانک با حضور سیاوش گلشیری در شهر کتاب 
اصفهان نقد می ش��ود.به گ��زارش زاینده رود »فریدون پس��ر 
فرانک«، عنوان کتاب��ی از علیرضا محمودی ایرانمهر اس��ت. 
همانطور ک��ه از عنوانش نی��ز برمی آید، داس��تانی تاریخی و 
اسطوره ای است که بر اس��اس فضای ش��اهنامه روایت شده 
است. فریدون پس��ر فرانک راویان زیادی دارد و شیوه روایت 
داستانش، استفاده از اول شخص متعدد است. به این ترتیب، 
تعداد راویان کتاب زیاد اس��ت و هر کدام با نام خود مشخص 
شده اند.در بخش��ی از این کتاب می خوانیم: »گوش کن... این 
آواز خنیاگری ست که از زبان مردمانی بسیار سخن می گوید...

آوازی از فریدون پس��ر فرانک، فرمانروای جهان که زیباترین 
رویاهایش به کابوس پیوس��تند... و چنین اس��ت که خنیاگر 
داستانش را از واپس��ین روز آغاز می کند. در آن نیمه شب که 
فریدون سه س��ر بریده را در س��ه جام بزرگ زرین برابر خود 
گذاش��ته بود، در بخار عود و پرتو ش��مع هایی که بر چشمان 
فروبسته پس��رانش می تابید، به صدای گاوها و لبخند فرانک 
می اندیشید... از هیچ چیز نترس پسرم... پوست تن مادر گرم 
بود و فری��دون از میان پرنیانی که فرانک ب��ه دور او و خودش 
پیچیده بود آس��مانی آبی را می دید...«.عالق��ه مندان جهت 
ش��رکت در کارگاه نقد فریدون پسر فرانک،س��اعت ۱۸ روز 
یکشنبه 9۳/۵/۵ به شعبه مرکزی شهر کتاب واقع در چهارباغ 
عباسی،کوچه سینما سپاهان )۳۲۲0۳۸90( مراجعه نمایند.

مدیر نشر نوشته از انتشار یک کتاب تربیتی و  ناهید  مرادی 
یک مجموعه سه جلدی کتاب کودک خبر داد.قهدریجانی 

مهدی صاحب فصول در گفت وگو با زاینده رود 
با اع��الم این خبر گف��ت: کتاب »پ��رورش یادگیری مس��تقل«یا 
راهبردهای کاربردی در مش��اوره تحصیلی برای ارتقای موفقیت 
دانش آموز، کتابی تربیتی است که توسط نشر نوشته چاپ و راهی 
بازار شده اس��ت.وی افزود: کتاب پرورش یادگیری مستقل توسط 
ویرجینیا اس��میت هاروی، لویس اچیکی وولف نوشته و به همت 
احمد عابدی و شیرین عظیمی فر به زبان فارسی ترجمه شده است. 
الزم به ذکر است که این کتاب در ۱۵00 نسخه با قطع وزیری، تعداد 
۴۳۲ صفحه و قیمت ۲0 هزار تومان چاپ و راهی بازار شده است.

صاحب فصول همچنین با اش��اره به چاپ س��ه جلد کتاب کودک 
توسط نشر نوشته اظهار داشت: »مامان من از تلویزیون بدم میاد و 
یک قصه دیگر«، »مامان پیشی گولم زد و یک قصه دیگر« و »مامان 
من دماغم را دوس��ت ندارم و یک قصه دیگر« نوشته مستانه فکور 

است که به تازگی توسط این انتشارات به چاپ رسیده است.
وی در این خصوص ادامه داد: این س��ه عنوان کتاب کودک به دو 
صورت جداگانه و مجموعه ای چاپ شده است که هر یک از آن ها در 
دوازده صفحه باقیمت دو هزار تومان در قطع خشتی و شمار ۱۵00 
نسخه چاپ شده است.مدیر نشر نوش��ته اضافه کرد: درصورتی که 
مخاطبان مایل به خرید مجموعه این داستان ها هستند، می توانند 
این مجموعه را که با جلدسخت منتشرش��ده به قیمت شش هزار 
تومان خریداری کنند.به گزارش زاینده رود کتاب پرورش یادگیری 
مستقل ش��امل دوازده فصل بوده و به منظور توانمندسازی دانش 
آموزان، مش��اوران مدارس، معلمان، خانواده ها و هم س��االن برای 
پرورش دانش آموزان در راستای رسیدن به درجه یادگیری مستقل 
و خودتنظیمی در یادگیری و همچنین یادگیری چگونه یادگرفتن، 

تهیه و تنظیم شده است.

مدیرعامل صن��دوق احی��ا و بهره ب��رداری از اماکن 
 تاریخ��ی، درآم��د این صندوق را در س��ال گذش��ته

 ۴00 میلیون تومان اعالم کرد و گفت: تا پایان امسال 
۳0 بنای تاریخی به بخش خصوصی واگذار می شود.

احس��ان ایروانی اظه��ار داش��ت: می خواهیم کاری 
کنیم که ترجیح مال��کان بناه��ای تاریخی، تخریب 
آن ها نباشد، به همین دلیل، باید ارزش افزوده، برخی 
معافیت ها و بسته های تشویقی را برای مالکان بناهای 

تاریخی ایجاد کنیم.
وی از راه ان��دازی دفاتر نمایندگی صن��دوق حفظ و 
احیا در شهرس��تان ها خبر داد و گفت: در ابالغی که 
به اداره کل استان ها شده است، از بدنه اداره های کل 
خواسته ش��ده، نمایندگی صندوق حف��ظ، احیا را در 
اداره های خود تش��کیل دهند، و قرار نیس��ت خیلی 
تش��کیالتی را ایجاد کنی��م آن ها موظف ان��د برابر با 
اساسنامه س��ازمان میراث فرهنگی اقدامات را انجام 
دهند و در ارتباط مستقیم با معاونت میراث فرهنگی 
استان ها خواهند بود.مدیرعامل صندوق حفظ، احیا 
و بهره ب��رداری از اماکن تاریخی از برگزاری نشس��ت 
احیاگران بناهای تاریخی تا پایان امسال نیز خبر داد 

تا بتوان مشاغل مرتبط با احیا را تقویت کرد.

واگذاری 30 بنای تاریخی تا پایان امسال
ایروانی گفت: ۳0 بنای تاریخی تا پایان امسال از طرف 
صندوق حفظ و احیا به سرمایه گذاران واگذار می شود 
که ۵ بنای آن بر اساس تقاضا به سرمایه گذاران واگذار 
می ش��ود و ۲۵ بنای دیگر نی��ز از طری��ق مزایده به 

سرمایه گذاران بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
وی با تأکید ب��ر اینکه تغییر کارب��ری دادن این بناها 
مقرون به صرفه است، تصریح کرد: این حرف را قبول 
ندارم که گفته می ش��ود، ب��ا تغییر کارب��ری بناهای 

تاریخی، سود سرمایه گذار برنمی گردد.
مدیرعامل صندوق احیای آثار تاریخی به پرونده های 
مربوط به ۱۴ بنای تاریخی در کش��ور اش��اره کرد و 
گفت: پرونده این واگذاری ها در حال بررس��ی است 
و س��اختمان های عم��ارت »مس��عودیه« در تهران، 
کاروانسرای »وکیل« در کرمان، خانه »عامری ها« در 
کاشان، مجموعه »فهادان« در یزد، هتل »آپادانا« در 
تخت جمشید، حمام »نوبر« در تبریز، حمام »قلعه« 
در همدان، هتل »الله« در یزد، خانه»مس��توفی« در 
شوشتر، خانه »ش��اپوری« در ش��یراز، کاروانسرای 
»شاه عباس��ی« در ک��رج، کاروانس��رای »گبرآباد« 
در قمص��ر، عم��ارت »سعدالس��لطنه« در قزوی��ن و 

باغ »نمیر تف��ت« در ی��زد از س��ال ۱۳۸6 از طریق 
برگزاری مزایده های مختلف به سرمایه گذاران بخش 
خصوصی واگذار شدند، اما به دلیل بی توجهی برخی 
سرمایه گذاران، باید درباره وضعیت آن ها فکری شود.

»فهادان« لکه ننگ است
ایروانی درباره مجموعه »فهادان« یزد نیز تأکید کرد: 
فهادان، لکه ننگ��ی در میان پروژه های واگذارش��ده 
است، این صندوق برای حفظ و احیای بناهای تاریخی 
ایجادشده اس��ت، نه برای نابود کردن یا باال رفتن از 
پله های دادگاه برای آنکه حق خود را از سرمایه گذاران 

بخش خصوصی بگیرد.
درآمد 400 میلیون تومانی صندوق

مدیرعامل صندوق احیا در پاس��خ به خبرنگار فارس 
درباره می��زان درآمدهای این صن��دوق تصریح کرد: 
درآمد صندوق حفظ و احیا در س��ال گذش��ته ۴00 
میلیون توم��ان بوده اس��ت، در اواخر س��ال 9۱ که 
به عنوان مدیرعامل صندوق منصوب شدم از ۳ میلیارد 
تومان اعتبار صندوق فقط ۵ درصد اعتبار به صندوق 
اختصاص یاف��ت. در س��ال ۱۳9۲ نیز اعتب��اری به 
صندوق داده نشد. به همین دلیل ۲ بار استعفا دادم اما 
در حال حاضر بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، 
تأمین بودجه جاری صندوق در س��ال 9۳ را از محل 

درآمدها محاسبه کرده ایم.
ایروانی درباره سود ده نبودن صندوق نیز گفت: قرار 
نیست صندوق س��ود ده باش��د کار اقتصادی هدف 

صندوق نیست.
وی از تدوی��ن پیش نویس سیاس��ت های اقتصادی 
فرهنگی برای جذب بخش خصوصی در احیای اماکن 
تاریخی نیز خبر داد که توسط رئیس سازمان میراث 
فرهنگی و گردش��گری برای ش��ورای عالی استان ها 
ارسال شده اس��ت.مدیرعامل صندوق احیای اماکن 
تاریخی درباره احیای بناهای دولتی اظهار داش��ت: 
احیای این اماکن دولتی الگوس��از اس��ت و درآمدزا 

نیست.
ایروانی درباره اساس��نامه جدید صن��دوق گفت: در 
اساسنامه قبلی صندوق احیای اماکن تاریخی شکل 
و ش��مایل اقتصادی به خود گرفته بود درحالی که در 
اساس��نامه جدید بر حمایت کننده ب��ودن آن تأکید 

شده است.

مدیرعامل صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی اعالم کرد

واگذاری 30 بنای تاریخی به بخش خصوصی تا پایان امسال

شهردار اصفهان در نشست با هنر مندان عنوان کرد 

حرفه ای که هنر کنارش نباشد ناقص است 

یازدهمین دوره بخش مس��تقل »روزهای ونیز« درحالی که فهرس��ت ۱۴ 
 فیلم را اعالم کرد که مستندی از »مسی« در مراسم اختتامیه به روی پرده 
خواهد رفت.بخ��ش روزهای ونیز ک��ه همتای بخش دو هفت��ه کارگردانان 
جشنواره کن است، طبق اعالم قبلی با فیلم »یک روی یک« به کارگردانی 
 »کیم ک��ی دوک« از کره جنوبی آغاز می ش��ود و فیلم »مس��ی« س��اخته 
»آلکس دی ایگلس��یا«، درباره س��تاره آرژانتینی تیم فوتبال بارس��لونا نیز 
پایان بخش ای��ن رویداد س��ینمایی خواهد ب��ود که هر دو فیل��م در بخش 

غیررقابتی حضور خواهند داشت.
دوازده فیلم دیگر بخش رقابتی روزهای ونیز شامل مجموعه ای از ساخته ها از 
کارگردانان آشنا و ناآشناست که ازجمله مطرح ترین آن ها می توان به حضور 
»الورنت کانته«، کارگردان فرانس��وی برنده نخل طال در سال ۲00۸ اشاره 
کرد که امسال با فیلم جدیدش به نام »بازگشت به ایتاکا« به بخش روزهای 

ونیز آمده است.
»شاون کریستنسن«، نویس��نده و کارگردان آمریکایی نیز با فیلم »پیش از 
آنکه ناپدید شوم« در بخش رقابتی روزهای ونیز حضور خواهد داشت که بر 
اساس فیلم کوتاه برنده اس��کار »حکومت نظامی« به کارگردانی خودش در 

سال ۲0۱۳ ساخته شده است.
دیگر فیلم های یازدهمین دوره بخش مس��تقل روزهای ونیز ش��امل »پنج 
کارگاه« س��اخته »آدریان بنیز« )آرژانتین(، »ش��ام« از »ایوان دی متئو« 
)ایتالیا(، »شب های تابستان« ساخته »ماریو فانفانی« )فرانسه(، »بین ۱0 
و ۱۲« به کارگردانی »پیتر هوگندورن« )فرانسه(، »پاتریا« ساخته »فلیس 
فارینا« )ایتالیا(، »مسخ« به کارگردانی »کریستوف آنور« )فرانسه(، »محله« 
از »گای مایهیل« )انگلس��تان(، »مشقت عش��ق« به کارگردانی »ریتویک 
چاکرابورتی« )هن��د( و فیلم »آن ها فرار کردند« س��اخته »جی پی والکپا« 

)فنالند و هلند( می شود.
بخش روزهای ونیز که در طول حیات ۱0 ساله اش غیررقابتی بوده است، از 
امسال جنبه رقابتی به خود گرفته و دو جایزه ۲0 هزار یورویی به برگزیدگان 
اعطا می کند.امس��ال »الکساندر دسپالت«، آهنگس��از برجسته فرانسوی و 
سازنده موسیقی فیلم های برنده اسکار »سخنرانی پادشاه« و »آرگو« به عنوان 
رییس هیئت داوران جشنواره ونیز برای انتخاب شیر طال معرفی شده است. 
این نخستین بار اس��ت که یک آهنگس��از در رأس هیئت داوران جشنواره 
معتبر فیلم ونیز قرار می گیرد که امسال شامل 9 نفر است که برای انتخاب 
برنده ش��یر طالی بهترین فیلم و جوایز بخش رقابتی به داوری می نشینند.

هفتادویک مین جشنواره فیلم ونیز از ۲۷ اوت با نمایش فیلم »مرد پرنده یا 
فضیلت غیرمنتظره نادانی« ساخته »آلخاندرو گونزالز ایناریتو« کارگردان 

سرشناس مکزیکی آغاز به کار کرده و تا ششم سپتامبر ادامه می یابد.

ر  د

ضیافتی که ش��هردار اصفهان به همت انجمن س��ینماگران جوان اصفهان 
ترتیب داده بود هنرمندان به گپ و گفت نشستند.

س��ید مرتضی س��قائیان نژاد نیز در ضیافت افطاری جمع��ی از هنرمندان 
 عرصه س��ینما و تلویزیون اصفهان و تعدادی از هنرمندان سرشناس کشور

 اظهار داشت: قریحه و عطیه هنریک امر اکتسابی نیست و امری است که از 
سوی خداوند به صاحبانش به ودیعه گذاشته می شود.

وی با اشاره به اینکه ذات خداوند از هنرمندی هنرمندتر است، ادامه داد: هنر 

را در لحظه به لحظه آفرینش به خوبی می توان حس کرد و شاهد آن بود مانند 
شب قدر و جلوه های متفاوت معنایی که می توان از آن لمس کرد.

شهردار با بیان این مطالب افزود: حال با تمام این هنرها که در آفرینش دنیا 
به کاررفته هنرمندان نیز نغمه ای از این هنر را دریافت کرده اند که در کنار آن 

تکلیفی به گردن آن ها نیز سپرده شده است.
وی تأکید کرد: انتظار است که از این قریحه خدادادی و نگرش قوی به ما نیز 
کمک کنید و وظیفه من مس��ئول نیز فراهم سازی بسترهای الزم برای شما 

هنرمندان است.
س��قائیان نژاد اصفهان را مهد هن��ر و رجالی قوی در طول تاریخ دانس��ت و 
تصریح کرد: شگفت انگیز اس��ت تا این نقش در هنرمندان امروز نیز جلوه گر 

شود.
وی یادآور ش��د: امروزه هنر در تمامی عرصه ها کاربرد دارد به گونه ای که در 
اطالع رسانی و تحول یک شهر به هنر نیاز است و هر حرفه ای که در کنار آن 

هنر نباشد ناقص خواهد بود.
شهردار اصفهان در پایان خاطرنش��ان کرد: هر کاری که از دستمان جهت 
تقوی��ت انجمن س��ینماگران ج��وان برآیید دری��غ نمی کنی��م و امیدوارم 
 که همیش��ه جمع ش��ما هنرمندان گرم و مس��تحکم و باق��وت در خدمت 

مردم باشید.

تازه های نشر

»مسی« به جشنواره فیلم ونیز می رود



اخبار کوتاهیادداشت

پوشیدن پیراهن شماره ۸ تا مدتی 
تبعات منفی دارد

مهاجم جدید تیم فوتبال پرسپولیس 
گفت: با علی کریمی تماس گرفتم تا 
برای پوشیدن پیراهن شماره ۸ از او 

رخصت بگیریم که او پاسخم را نداد.
 مهدی دغاغله، در مورد حضورش در 
ورزشگاه تختی گفت:  آمده بودم بازی 
هم بازی های گذشته ام را ببینم و در 
این بین با بازیکنان ملوان احوالپرسی 

کردیم.
دغاغله در مورد پوش��یدن پیراهن ش��ماره ۸ پرسپولیس که 
برخی ها نس��بت به آن موضع گیری کرده بودند، گفت: در این 
خصوص حرفی ندارم، علی کریمی اسطوره است و مردم تعصب 
خاصی به او دارند. شاید برای یک مدت این موضوع تبعات منفی 

داشته باشد اما این نیز بگذرد.
وی افزود: برای پوشیدن پیراهن شماره ۸ پرسپولیس با تمام 
ش��ماره های ۸ تیم این تیم صحبت کردم به جز علی کریمی. 
حتی با او تماس گرفتم تا از کریمی هم رخصت بگیرم که پاسخ 
تلفنم را نداد اما در هر حال دوس��ت دارم او را ببینم و برای این 

کار از او رخصت بگیریم.

 باز هم »ف ک«ها در لیگ برتر 
حاضر شدند!

در حال��ی ک��ه ای��ن روزها هم��ه از 
پاک س��ازی فوتبال و مب��ارزه با بی 
اخالقی ها حرف می زنن��د اما برخی 
هنوز  تالش می کنند از راه های خالف 
و ب��دون رعای��ت اص��ول اخالقی به 

موفقیت برسند.
چندی پیش فوتبال بیم��ار ایران با 
پدیده شومی دس��ت به گریبان بود.  
مربیانی در فوتبال ایران بودند که با داللی و تخلف های متعدد 
فضای فوتبال را آلوده می کردند که »ف ک«نماد این جریان بود.

این روزها اما دامنه این حروف مقطعه خالف کار نه تنها کم نشده 
که انگار بیشتر هم شده است.

 حرف اول یا حرف آخر این حروف مهم نیس��ت، بلکه به جای 
ادبیات دل نشین از دل این حروف اسامی متخلفان و دشمنان 

اخالق حرفه ای نصیب فوتبال ایران شده است.
ماجرا از این قرار است که یک مربی جوان – و اگر این رفتار غیر 
اخالقی اش را ترک کند، آینده دار- به چند فوتبالیس��ت لیگ 
برتری زنگ زده و با طرح مطالب خالف واقع قصد داشتند آن ها 
را مجبور کند که به تیمش بپیوندند.کری��م انصاری فرد، رضا 
حقیقی و حسین ماهینی تنها نمونه های فاش شده از قربانیان 
این مربی هستند و به کذب به آن ها گفته که مشکل سربازی 

دارند یا کارت پایان خدمتشان دارای اشکال است.

6
آسیب دیدگی وزنه بردار اصفهانی 

سیف زاده سرپرست هیئت وزنه برداری استان گفت: آسیب دیدگی رشید شریفی جدی است 
و متأسفانه این ورزشکار نمی تواند تیم کشورمان را در بازی های آسیایی همراهی کند.وی 
افزود: امیدواریم رسول تقیان بتواند مدال خوش رنگی را برای ورزش کشور به ارمغان بیاورد. روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1360 | شنبه  4  مرداد 1393 | 28 رمضان   1435
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گزارشگران فوتبال تلویزیون؛از صداهای روی مخ تا محبوب ترین ها
ش��بکه های مختلف همیش��ه گزارش��گران خودش��ان را داش��تند؛ به طور 
مثال بهرام ش��فیع و عباس بهروان گزارش��گرهای ش��بکه ی��ک بودند و اگر 
فرصتی نصیب این ش��بکه می ش��د ت��ا بازی های ج��ام جهانی را پوش��ش 
دهد، گ��زارش ای��ن بازی ها به این دو گزارش��گر می رس��ید. ش��بکه دو هم 
 گزارشگران خودش را داشت؛ زمانی جهانگیر کوثری و بعدها اسکندر کوتی و 

صالح نیا.
 همین دس��ته بندی ه��م در ح��ال حاض��ر بین ش��بکه های ورزش و س��ه 
س��یما وجود دارد. گزارش��گران ش��بکه ورزش کمی تازه کارترن��د، هرچند 
 گزارش��گران ش��بکه س��ه هم از مس��ابقات تحت پوشش این ش��بکه سود

می برند.
 چهره هایی مث��ل پیمان یوس��فی، م��زدک میرزایی، محمدرض��ا احمدی 
و حت��ی ع��ادل فردوس��ی پ��ور باره��ا در ش��بکه ورزش، فوتب��ال گزارش 
کرده ان��د درحالی ک��ه روند معکوس وجود نداش��ته و از ش��بکه ورزش��ی ها 
 فق��ط س��یانکی ب��وده ک��ه می توانس��ته در ش��بکه س��ه ه��م گ��زارش 

کند.
 از بین گزارش��گرهای ش��بکه ورزش مثل علیرضا دهقانی، کوروش عزیزی، 
مهدی واهبی، محمدحسین میثاقی، حسین اسماعیلی، محمد سیانکی و ... 
فقط نفر آخر در شبکه سه هم گزارش کرد و البته میثاقی مجری ثابت برنامه 

پرحجم »بیست چهارده« بود.
 محمدرضا احمدی؛ 90 دقیقه موقعیت گل

صدای خوبی دارد اما برای تبدیل شدن به یک 
گزارشگر کافی نیس��ت و گاهی هم ته لحن یا 

تقلید از فردوسی پور دارد.
محمدرض��ا احم��دی از دقیقه یک ت��ا دقایق 
تلف شده پایان یک مسابقه فوتبال را در حالت 
آماده باش و به ش��کل موقعیت مسلم گل زنی 
گزارش می کند. وقتی س��وت آغاز مسابقه به 
صدا درمی آی��د احمدی از همان س��ه ضرب 
 و پاس ه��ای ابتدایی ب��ه وجد می آی��د و نمی توان��د هیجان خ��ود را کنترل

 کند.
 پیمان یوسفی؛ نشون به اون نشون

آن قدر مؤدب و مبادی آداب است که در سالم 
و علیک روزمره هم س��عی می کن��د الفاظ 
سنگین و اصطالحات غامض را به کار ببرد. 
یادآوری عبارت ها و کلمه های سخت عربی 
که او از آن ها استفاده می کند هم کار سختی 
اس��ت: من حیث المجم��وع، لطایف الحیل، 
ضرس قاطع، کما فی السابق، جبران مافات، 

علی ای حال، قس علی هذا و ...
 رضا جاودانی؛ محو در عادل

جاودانی که سال هاست به بخشی از دکور 
برنامه های ویژه مسابقات فوتبال اروپایی 
تبدیل ش��ده و وظیفه تأیید کارشناسان 
برنامه به عهده او گذاشته شده، عاشق این 
صحنه اس��ت که گزارش بازی به عهده 
فردوسی پور باشد و او بعد از صحبت های 
کارش��ناس رو به دوربین کن��د و بگوید: 

»حاال گزارش این بازی را با گزارش دوست و همکار خوبم عادل فردوسی پور 
عزیز می بینیم.«

عادل فردوسی پور؛ کمال عدم همکاری
عادل بااینک��ه در ادوار مختل��ف بهترین مجری 
ورزشی در جشنواره های سیما شده اما نکاتی در 
نحوه اجرا دارد مثل خوردن کلمات وهم چنین 
صداهای نامفهوم از خودش درمی آورد و به ویژه 
وقتی می خواهد چیز بام��زه ای را تعریف کند یا 
می خندد، دیگر تشخیص حرفی که می زند کار 

ساده ای نیست.

 محمد میثاقی؛ شوماخر در حرف زدن
میثاقی مثل عادل فردوسی پور گزارشگر تیزی 
است و حواس��ش به همه اتفاقات داخل زمین 
هست. او برعکس بعضی از گزارشگران قدیمی 
خوب می تواند تشخیص بدهد که چه بازیکنی 
خوب بازی کرده و چه کس��ی بد ب��وده و باید 
تعویض شود. اطالعات دقیقی درباره همه چیز 
دارد، تا جایی که ج��واد خیابانی ک��ه معموالً 
اطالعات جزئی و دقیقی درباره همه چیز ندارد 
در خالل یکی از گزارش هایش از محمد میثاقی 

به عنوان جوان دانشمند )!( یاد کند.
 جواد خیابانی؛ در دقیقه ۸0 او را تعویض کنید

دیگر لیست کردن سوتی های استاد به کار خزی 
تبدیل ش��ده اس��ت. پز جدی��د در ش��بکه های 
 اجتماعی اینترنت این اس��ت ک��ه از او دفاع و به 
سوتی گیران پرتعدادش حمله کنیم. قبل از آغاز 
جام جهانی یکی از مهم ترین دغدغه های فوتبال 
دوستان این بود که مبادا گزارش بازی های مهم 
را به این گزارشگر بدهند. خیلی ها دعا می کردند 
حداقل گزارش دیدارهای تیم ملی ایران به او داده 
نشود اما با همه این ها، خیابانی بهتر از چیزی بود 

که انتظارش را می کشیدیم.
 مزدک میرزایی

به خاطر بی برنامگی صدا و سیما موفق نشد برای 
ورود به ورزشگاه های میزبان جام جهانی کارت 
بگیرد؛ تازه دیر هم به برزیل رفت. او و مخاطبان 
تلویزیون��ی به یک ان��دازه ضرر کردن��د؛ یعنی 
مزدک نتوانست بازی های مهمی را گزارش کند 
و حتی نتوانست روی دیدارهای ایران صحبت 
کند و ه��واداران ه��م مجبور ش��دند گزارش 
بازی های مهم را با گزارشگران نه چندان مهم 

پیگیری کنند.
مزدک هم یکسری تکیه کالم دارد مثل »موج دوم حمله«، »فوق واکنش«، 
»س��وپر گل«، »پوش��ش خوب از این بازیکن« و ... که همه آن ها را در خالل 
همه گزارش هایش به کار می برد. »ت��وووووی دروازه« را هم زیاد به جای گل 

به کار می برد.

رئیس فدراس��یون فوتبال با اش��اره به ش��ایعات 
مختلف درباره رقم ق��رارداد کارلوس کی روش با 
فدراس��یون فوتبال گفت: رقم قرارداد کی روش 
24 میلیارد تومان نیست و ما بر اساس رقم قبلی، 
ق��رارداد جدید را تنظی��م می کنی��م و این مبلغ 
افزایش چندانی نداشته اس��ت.علی کفاشیان در 
حاشیه مجمع عمومی هیئت فوتبال اصفهان در 
گفتگو ب��ا خبرنگاران رس��انه های گروهی درباره 
برنامه های فدراسیون فوتبال در سال 93، ضمن 
بیان مطلب فوق اظهار کرد: اولویت نخستمان در 
سال 93، باال بردن کیفیت و توانمندی باشگاه ها 
ازنظر اقتصادی و فنی بوده تا باش��گاه ها بتوانند 
روی پای خود بایس��تند و ازنظر فن��ی و ارزیابی 
کاری، پاسخگوی نیازهای تیم های ملی ما باشند.

وی افزود: کادر فنی ما نیز اعتق��اد دارد عملکرد 
باشگاه های ما در س��طح جهانی نیست که بتواند 

نیازهای ج��ام جهانی و بین المللی ما را پوش��ش 
دهد. م��ا برنامه های��ی برای ارتقای س��طح لیگ 
و بهب��ود عملک��رد کاری و فنی باش��گاه ها انجام 
می دهیم و در بحث تیم ملی نیز برنامه ای تا جام 
ملت های آسیا هم تدارکاتی و هم برنامه بازی ها 
را با کادر فنی تی��م ملی و ک��ی روش هماهنگ 
کرده ایم.رییس فدراس��یون فوتبال تصریح کرد: 
نخس��تین اقدام ما در این زمین��ه، رفتن به جام 
ملت های آس��یا برای ارزیابی این تیم بوده و گام 
دوم ما برای رقابت های جام جهانی بعدی است. 
برای تیم های جوان��ان و نوجوانان نیز برنامه های 
کاملی داریم که ب��ه جام جهان��ی رده های خود 

صعود کرده و در آن رقابت ها بدرخشند.
قرارداد کی روش 10 روز دیگر رس�می 

می شود
وی پیرام��ون زم��ان امضای رس��می ق��رارداد 

فدراس��یون با کارل��وس کی روش بیان داش��ت: 
قرارداد ما با کارلوس کی روش قطعی شده و با او 
در این زمینه تفاه��م کرده ایم اما چون قرارداد ما 
با او در ماه جوالی تمام می شود، 10 روز دیگر که 
از پرتغال بازگردد، ما قراردادش را تنظیم ش��ده، 

امضا می کنیم.
کی روش 24 میلیارد تومان نمی گیرد

کفاش��یان درباره مبلغ قرارداد کی روش و شایعه 
دریافت 24 میلی��ارد تومان از س��وی او برای 4 
سال بیان داش��ت: رقمی که کی روش می گیرد، 
رقم ارزی بوده و این مبلغ، همان مبلغ گذش��ته 
بوده و چیز زیادی به آن اضافه نشده و قراردادش 
نیز تا ج��ام جهانی بع��دی اس��ت.وی ادامه داد: 
به عنوان مثال رقم قرارداد دور قبل او 1.5 میلیون 
دالر بود و اگ��ر با دالر هزار تومان ب��ه او پرداخت 
کرده بودیم، نزدیک به 1.5 میلیارد تومان می شد 

اما زمانی که چند برابر شد، نزدیک به 4.5 میلیارد 
تومان به او پرداخت کردیم. در حال حاضر نیز رقم 

همین حدود بوده و او پرداخت می کند.
هن�وز رق�م زی�ر کاغ�ذ قراردادها را 

ندیده ایم!
رئیس فدراس��یون فوتبال گفت: هن��وز برای ما 
مشخص نش��ده اس��ت که باش��گاه ها زیرمیزی 
پرداخت می کنند و اگر ای��ن اتفاق صورت گیرد، 
ما با آن برخ��ورد می کنیم؛ نظ��ارت آن از طریق 
قراردادهای باش��گاه با فرد ب��وده و اگر زیرمیزی 
وجود داش��ته باش��د، باالخره روزی مش��خص 
می شود و س��ازمان لیگ و فدراس��یون روی این 
مسئله نظارت می کنند و ما روی کاغذها این گونه 
دیده ایم اما هنوز زیر کاغذها را ندیده ایم!کفاشیان 
از اتفاق��ات مجم��ع انتخاب��ی فدراس��یون پرده 
برداشت/ ۸ سال دیگر هس��تم!رئیس فدراسیون 
فوتبال گفت: من عالقه ای برای ماندن در انتخابات 
فدراسیون فوتبال نداش��تم اما زمانی که مجمع 
برای ماندنم به اجماع رسید، باوجود مخالفت های 
مدیر وقت ورزش کش��ور، در این پس��ت ماندم و 
کارکردم.کفاشیان افزود: مسئوالن استان اصفهان 
هرسال که ما به اصفهان می آییم، اعالم می کنند 
که ورزشگاه نقش جهان سال دیگر افتتاح می شود 
و امیدوارم امس��ال این اتفاق ص��ورت گیرد.وی 
بابیان اینکه در سال های گذشته و با وجود کاهش 
حمایت ه��ای مالی فدراس��یون، فوتبال اصفهان 
روی پای خودش ایس��تاده، بیان داشت: فوتبال 
اصفهان درزمینه فعالیت های زیربنایی، س��طح 
باالیی داشته و سپاهان در زمان محمدرضا ساکت، 
الگوی باش��گاه داری ای��ران به ش��مار می رفت؛ 
همچنین گیتی پس��ند نیز فوتس��ال را در کشور 
زنده نگه داشته اس��ت.رئیس فدراسیون فوتبال 
بابیان اینکه اولویت ما خودکفا شدن باشگاه های 
مختلف به ش��مار می رود، تصریح کرد: ما باید به 
سمتی بریم که باشگاه ها خودکفا شده و مدیران 
در فوتبال سرمایه گذاری کنند و همه می دانند که 
اثرات جام جهانی در دنیا و ایران قابل توجه بود و 
در ابعاد مختلفی تأثیر داشت و جام جهانی امسال 
به گونه ای بود که حتی ما که س��ال ها در فوتبال 

بوده ایم، این حس را نداشتیم.
وی در بخش دیگ��ری از صحبت هایش با خنده 
گفت که تنها ۸ سال دیگر در فدراسیون می ماند 
و ادامه داد: اگر باش��گاه های ما امسال حق پخش 
تلویزیونی را دریافت کرده و رقم تبلیغات محیطی 
نیز پرداخت ش��ود، آن ها نیازی ب��ه کمک دولت 

ندارند.
تأکیدات استاندار اصفهان محور کاری 

ما برای آینده ورزش استان خواهد بود
دکتر رس��ول زرگرپور در دیدار علی کفاش��یان 
با ایش��ان، بر ارتقاء کمی و کیفی فوتبال استان، 
واگ��ذاری مدیری��ت و تکمی��ل ورزش��گاه نقش 
جهان به اصفهان و آمادگی استان برای میزبانی 

مسابقات ملی و بین المللی تاکیدکرد.
دکتر رسول زرگرپور اس��تاندار اصفهان در دیدار 
علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال کشور با 
ایشان دو موضوع اساسی ورزشگاه نقش جهان و 
ارتقاء فوتبال اس��تان را محور گفتگوهای خود با 
وی قرار داد.استاندار اصفهان با اشاره به طوالنی 
شدن ابر پروژه تخت جمش��یدی ورزشگاه نقش 
جهان گفت: با توجه به مذاک��رات صورت گرفته 
با وزیر ورزش و جوان��ان امیدواریم ب��ا واگذاری 
مدیریت این ورزشگاه به استان اصفهان، ساخت 
ورزشگاه هرچه س��ریع تر به اتمام برسد و شرایط 
برای برگزاری مس��ابقات بین المللی در اس��تان 
ایجاد شود.رسول زرگرپور با تاکید بر ارتقاءکمی 
و کیفی فوتبال اصفهان، آمادگی مدیریت استان 
را برای حمایت از توسعه ورزش فوتبال در استان 
اصفهان اعالم نمود و از فدراسیون فوتبال کشور 
نیز خواست همکاری های الزم را در این زمینه با 

ورزش استان داشته باشد.
  وی ب��ه پتانس��یل های ب��االی اس��تان در 
بخش های مختلف توریسم اش��اره کرد و افزود: 
اس��تان اصفهان آمادگ��ی کامل ب��رای برگزاری 

مسابقات بین المللی را دارد.
استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیت باالی استان 
در ورزش و ب��ه خصوص فوتبال گف��ت: انتخاب 
اصفهان به عنوان شهر پایلوت می تواند در توسعه 

هرچه بیشتر فوتبال در کشور نقش داشته باشد.

علی کفاشیان درمجمع عمومی هیئت فوتبال اصفهان:۸سال دیگر در فدراسیون هستم 

هرسال که می آیم؛ می گویند افتتاح نقش جهان سال دیگر است
مذاکره تلفنی استاندار با وزیر ورزش درباره وضعیت نقش جهان
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یادداشت

 سند پژوهش و فناوری  استان 
تدوین می شود

 مع��اون توس��عه مدیری��ت و مناب��ع انس��انی اس��تاندار 
چهارمحال و بختیاری گفت: س��ند پژوه��ش و فناوری این 
اس��تان باهدف شناس��ایی ظرفیت ه��ا و نق��اط ضعف حوزه 
پژوه��ش تدوین می شود.س��یامک س��لیمانی دش��تکی در 
 کارگ��روه پژوه��ش و فن��اوری و تح��ول اداری اس��تان 
چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: تدوی��ن س��ند پژوه��ش 
و فن��اوری ای��ن اس��تان باه��دف شناس��ایی ظرفیت ه��ا 
و نق��اط ضع��ف ح��وزه پژوه��ش تدوی��ن می ش��ود.

 وی تأکی��د ک��رد: در ای��ن س��ند راهبرده��ای توس��عه 
چهارمح��ال و بختیاری در راس��تای س��اماندهی طرح های 
پژوهش��ی و ظرفیت ه��ای موج��ود بررس��ی می ش��ود.

مع��اون توس��عه مدیری��ت و مناب��ع انس��انی اس��تاندار 
 اف��زود: می ت��وان ب��ا شناس��ایی ظرفیت ه��ای توس��عه

 چهارمحال و بختیاری، طرح های علمی از محل اعتبارات ملی 
را اجرایی کرد.

 برگزاری مسابقه عکس
 »نماز عید فطر« در استان 

دبیر س��تاد اقامه نماز چهارمح��ال و بختی��اری از برگزاری 
مسابقه عکس با موضوع نماز عید سعید فطر خبر داد و گفت: 
به بهترین عکس های ثبت ش��ده نماز عید س��عید فطر جوایز 
نفیس��ی اهدا خواهد شد.حجت االس��ام محم��د کریمی در 
 جلس��ه هماهنگی برگزاری نماز عید س��عید فطر، از تشکیل

 5 کمیته برای برگزاری هر چه باشکوه تر نماز عید سعید فطر 
در مرکز استان خبر داد. 

وی افزود: نماز عید س��عید فطر به محض روئی��ت هال ماه 
شوال و اعام از سوی دفتر رهبر انقاب، رأس ساعت 7 صبح 
در جلوی مصای حضرت امام خمینی )ره( به سمت خیابان 
طالقانی و کاشانی برگزار خواهد شد. حجت االسام کریمی با 
تأکید بر اینکه همراه داشتن مهر و زیرانداز برای حضور در نماز 
عید سعید فطر ضروری است، گفت: همچنین نماز عید سعید 
فطر به امامت حجت االسام نکونام، نماینده ولی فقیه در استان 
و امام جمعه شهرکرد اقامه خواهد شد.وی با اشاره به آمادگی 
کامل س��ازمان اتوبوس رانی برای انتقال نماز گزاران به محل 
برپایی نماز عید سعید فطر تصریح کرد: شرکت اتوبوس رانی 
رأس س��اعت 6 صبح در نقاط مختلف ش��هر، مردم مؤمن و 
متدین را برای اقامه نم��از عید فطر به مص��ا و خیابان های 

اطراف منتقل می کنند.

کارخانه آرد لردگان افتتاح می شود
معاون فرماندار لردگان از راه اندازی کارخانه آرد این شهرستان 
در آینده ای نزدیک خبر داد.اسداهلل جلیل اظهار کرد:اکنون 
آرد موردنیاز این شهرستان از نقاط دیگر تأمین شده و هزینه 

حمل ونقل 2 میلیارد تومانی برای مردم این شهرستان دارد.

مشاهده فالمینگو در تاالب

 زادآوری 13 گونه پرنده
 در تاالب گندمان

 مدی��رکل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان گفت: 
13 گون��ه پرن��ده در ت��االب گندم��ان زادآوری 
داشته است.سعید یوس��ف پور با اش��اره به اینکه 
13 گونه پرنده در تاالب گندمان زادآوری داش��ته 
اس��ت، اظهار داش��ت: حضور فامینگو در تاالب 
گندمان مشاهده ش��ده اس��ت که این امر نشان از 
زنده بودن این تاالب اس��ت.وی تصریح کرد: همه 
تاش ما بر این است که این تاالب به صورت پایدار 
و طوالنی م��دت حفظ شود.یوس��ف پور با اش��اره 
به اینک��ه کمتر تاالبی در کش��ور وج��ود دارد که 
ویژگی تاالب گندمان را داشته باشد، اذعان داشت: 
تاالب گندم��ان جزء نامزدهای ثبت کنوانس��یون 
رامسر اس��ت.وی بابیان اینکه تاالب گندمان جزء 
پنج گزین��ه اصلی ثبت کنوانس��یون اس��ت، بیان 
داش��ت: تاش ما بر این اس��ت که تاالب گندمان 
ثبت بین المللی شود. خشکس��الی و کاهش بارش 
تأثیری اصلی در کاهش آب تاالب ها داشته است. 
یوسف پور یادآور ش��د: تاالب بین المللی چغاخور 
نیز، به عنوان ش��ش ت��االب برتر کش��ور در طرح 
بین المللی حفاظت از تاالب های کشور قرارگرفته 
اس��ت.مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان 
چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: خشکس��الی و 
کاهش بارش تأثیری اصلی در کاهش آب تاالب ها 
داشته است و تاکنون اقدامات مهمی از سوی این 
 اداره کل برای حفظ تاالب های اس��تان اجراش��ده

 است.وی با اشاره به اینکه تاالب های استان هرسال 
مسافران بسیاری را به دیدن زیبایی ها این تاالب ها 
به استان می کش��اند، بیان داش��ت: باید در زمینه 
حفظ این تاالب ها فرهنگ س��ازی شود و مسافران 
باید به رعایت حفظ محیط زیست در کنار تاالب ها 

توجه کنند.

اخبار کوتاه یادداشت  36 میلیارد  اعتبار حوادث غیرمترقبه برای چهارمحال و  بختیاری
مدیرکل مدیریت بحران استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: 36 میلیارد تومان اعتبار 
برای جبران خسارات حوادث غیرمترقبه به اس��تان چهارمحال و بختیاری اختصاص 
یافت. وی افزود: از این میزان 27 میلیارد و 800 میلیون تومان تسهیات یارانه دار جهت 

بازسازی اماکن مسکونی شهری و تأمین لوازم معیشتی آسیب دیده پرداخت می شود.
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معاون حقوقی، مجلس و امور استان های سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردش��گری کشور گفت: موانع 
گردش��گری خارجی را باید از بین برد و زمینه برای ورود 
گردش��گران خارجی و افزایش درآمد گردش��گری باید 
فراهم ش��ود.به گزارش مهر، اس��داهلل درویش امیری در 
 مراس��م معارفه مدیرکل جدید میراث فرهنگی اس��تان 
چهارمحال و بختیاری با اش��اره بر اینکه میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردش��گری س��ه حوزه در کنار یکدیگر 
اش��تغال و فرهنگ را به همراه دارد، اذعان داشت: محور 

ارتباطی هر سه حوزه فرهنگ است.
درویش امیری با اش��اره بر اینکه می��راث فرهنگی امانت 
بزرگ گذشتگان است که در اختیار ما قرار داده شده است 

و باید این میراث حفظ ش��ود، بیان داشت: امروز رسالت 
س��نگین همه مردم حفظ می��راث فرهنگ��ی و توجه به 
نسل ها بعدی است.امیری با اشاره بر اینکه تاریخ و فرهنگ 
گذشته حفظ شود و میراث گذشتگان در زندگی کنونی 
ارائه شود، عنوان کرد: صنایع دستی ارائه دهنده فرهنگ و 

هنر ایرانی است.
 معاون حقوق��ی، مجل��س و امور اس��تان های س��ازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بیان داشت: 
350 اثر صنایع دستی ایران در دنیا معرفی شده است.وی 
بیان داشت: صنایع دستی شغلی است زودبازده و کم هزینه 
که معرف فرهنگ ایرانی و اسامی در جامعه و جهان است.

امیری با اشاره بر اینکه گردشگری صادرات نامرئی است 
که بسیاری از کشورها نهایت بهره مندی را از گردشگری 
دارند، بیان داش��ت: بای��د موانع گردش��گری خارجی را 
از بی��ن برد.معاون حقوق��ی، مجلس و امور اس��تان های 
س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری با 
اش��اره بر اینکه این اس��تان قابلیت فراوان در گردشگری 
دارد که سرآمد این گردش��گری طبیعت گردی است که 
باید استفاده بهینه صورت گیرد، بیان داشت: عشایر ایل 

بختیاری سرمایه گردشگری در این استان هستند.
امیری بابیان اینک��ه جایگاه صنعت گردش��گری در این 
استان پایین است، بیان داشت: در حال حاضر هتل های 
اصفهان، شیراز و یزد تا ش��ش ماه آینده دارای ظرفیت ها 
کامل هس��تند و این نش��ان از این دارد که تعامات بین 
اللملی بسیار در جذب گردشگری خارجی مؤثر بوده است.

 توسعه گردشگری دلیل صادرات خدمات
 مع��اون توس��عه و مدیری��ت مناب��ع انس��انی اس��تاندار 
چهارمحال و بختیاری نیز در این مراسم با اشاره بر اینکه 
گردشگری یک فرصت برای جذب اقتصاد در جامعه است، 
اظهار داشت: گردشگری موجب صادرات خدمات است و با 

گردشگری تراز صادرات و واردات مثبت می شود.
سلیمانی بابیان اینکه در این استان پتانسیل های فراوانی 
در راستای توسعه گردش��گری وجود دارد، بیان داشت: 
ازجمله پتانس��یل های این اس��تان وج��ود 20 رودخانه 
خروش��ان به ط��ول 950 کیلومتر، 923 گون��ه گیاهی و 
295 گونه جانوری اس��ت.وی با اشاره بر اینکه این استان 
در قلب زاگرس واقع ش��ده اس��ت که تغییر آب وهوای در 
این اس��تان به طول 100 کیلومتر انجام می شود، اذعان 
داشت: توریسم فرهنگ روستایی و عشایری یکی دیگر از 

شاخص های جذب گردشگری در این استان است.
س��لیمانی بابی��ان اینکه عمده مش��کات گردش��گری 
در ای��ن اس��تان ع��دم اس��تفاده بهین��ه از ظرفیت های 
گردش��گری، کمبود زیرس��اخت های از قبیل هتل، باغ 
ش��هر و ... اس��ت، بیان داش��ت: این کمبودها باید رش��د 
 داده ش��ود تا بتوانیم گردش��گری را در این اس��تان رواج 

دهیم.
 در این مراس��م بهمن عس��گری س��واد جان��ی به عنوان 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این 
استان معرفی ش��د و از زحمات مهرداد رئیسی به عنوان 

سرپرست این اداره کل تقدیر و تشکر شد.

رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان چهارمحال و 
بختیاری گفت: بس��یاری از سیس��تم های آبیاری در این 

استان به صورت سنتی اجرا می شود.
رس��تم غیبی اظهار داش��ت: کاش��ت محصوالت مهم و 
استراتژیک در زمینه هلو، بادام و ... در این استان به وضوح 

دیده می شود.
وی با اشاره به اینکه مشکات اصلی کشاورزان این استان 
درآمد آن ها است، تصریح کرد: الزم است برای مشکات 

این کشاورزان چاره اندیشی صورت گیرد.

غیبی ادامه داد: تاکنون برای 10 هزار هکتار از اراضی این 
استان طرح انتقال آب اجراشده است.

 رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان چهارمحال و 
بختیاری بابیان اینکه، هش��ت پروژه در بخش کشاورزی 
در این استان اعام شده است که ردیف ملی دارد، اذعان 
داشت: 25 پروژه از سال های گذشته در بحث انتقال آب 
بخش کشاورزی در این استان وجود دارد که این پروژه ها 

باالی 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
 غیبی با اش��اره به اینکه انتق��ال آب از طریق پمپاژها و از 

طریق لوله در این اس��تان صورت می گیرد، یادآور ش��د: 
بسیاری از سیس��تم های آبیاری در این استان به صورت 

سنتی اجرا می شود.
وی با اش��اره ب��ه اینکه هفت ه��زار هکت��ار از اراضی این 
اس��تان مجه��ز به س��امانه نوی��ن آبی��اری اس��ت، بیان 
 داش��ت: برای اجرای س��امانه نوین آبیاری تحت فش��ار 

یک هزار و 500 میلیارد اعتبار برآورد شده است.
غیبی افزود: 13 میلیارد اعتبار نیز نیاز است که پروژه های 

باالی 70 درصد در این استان به بهره برداری برسند.

موانع گردشگری خارجی را باید از بین برد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری
بسیاری از سیستم های آبیاری در استان به صورت سنتی اجرا می شود

عشا یرایل  بختیاری سرمایه گردشگری استان هستند

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

آگهي ابالغ اخطاریه ممنوع الخروجي
بدینوسيله به آقایان جواد صادقي فرزند سلطانعلي به شماره شناسنامه 320 صادره 
از لنجان به نشاني: شهرضا خيابان 28 متري كوچه خليفه سلطاني و محمدرضا آقاسي 
فرزند عبدالرحمن به شماره شناسنامه 727 به نشاني: شهرضا ميدان شهدا بلوار مدرس 
كوچه شفق پالك 54 كه برابر گزارش  مامور ابالغ در آدرسهای مذكور مورد شناسائی 
واقع نگردیده اند ابالغ ميگردد در موضوع پرونده اجرائي به شماره بایگاني 9200140 
له مدیریت شعب بانك سپه منطقه اصفهان و عليه شما بدینوسيله ابالغ مي گردد شما بنا 
به درخواست بستانكار ممنوع الخروج از كشور گردیده اید. سيدمهدی ميرمحمدی رئيس 

ثبت اسنادوامالك شهرضا 
اخطار ماده 101

240392 شماره پرونده: 9100400200301180/1 شماره بایگانی پرونده: 9101999/1 
به  بدینوسيله   101 ماده  اخطار  ابالغ  آگهی   139305102003001425 ابالغيه:  شماره 
نشانی اصفهان- به  دو  اكبر هر  فرزندان  باشی  باشی و سعيد خيام  عبدالحميد خيام 
برابر  كه  پرونده  بدهكاران   33 مير-ساختمان  هوایی  پل  صدوق-جنب  شيخ  خيابان 
می گردد  ابالغ  نگردیده  واقع  شناسایی  مورد  فوق  نشانی  به  مربوطه  مامور  گزارش 
كه پالك شماره 230 فرعی از 667 اصلی واقع در بخش 9 شهرستان اصفهان متعلق 
مبلغ  به  دادگستری  كارشناس رسمی  ارزیابی  باشی( طبق  )اكبر خيام  به مورث شما 
5/100/000/000 ریال ارزیابی گردیده لذا برابر ماده 101 آیين نامه اجرایی بدینوسيله 
به شما اخطار می شود كه پس از رویت این اخطار به فاصله 5 روز چنانچه اعتراض 
به  ریال هزینه كارشناسی مجدد  مبلغ 6/500/000  به ضميمه  را  اعتراض خود  دارید 

دفتر این اداره تحویل فرمایيد.م الف:9597 اسدی رئيس اجرای اسناد رسمی اصفهان 
اخطار اجرایی

240393 كالسه: 92-778ش سوم به موجب رای شماره 1714 تاریخ 92/9/21 حوزه 
سوم شورای حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت یافته است محكوم عليه حسين 
عاطف به نشانی مجهول المكان  محكوم است به پرداخت هشتصد عدد سكه بهارآزادی 
خمينی- امام  اصفهان-خ  نشانی  به  پوراصفهانی  آذریان  زهره  خواهان  حق  در 
رسالت2-پ3 و نيم عشر در حق دولت. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه 
به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به 
اجرا بگذارد یا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد یا مالی معرفی كند كه اجرای حكم 
و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائيه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسليم 
كند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید. شعبه سوم حقوقی مجتمع شماره یك شورای 

حل اختالف اصفهان 
مزایده مال منقول

 8909980351000881 پرونده:  شماره   9310110372000503 نامه:  شماره   23970
شماره بایگانی شعبه: 920353 اجرای احكام مدنی شعبه دهم دادگاه عمومی)حقوقی( 
اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی كالسه 353/92ج10 
مبلغ  مطالبه  بر  مبنی  كوثر سروش  ماهان  عليه شركت  فروش  شال  محمود  آقای  له 
از ساعت 8  از مطالبات( در روز پنجشنبه مورخ 93/5/23  79/500/000 ریال)بخشی 
جهت  نيكبخت(  شهيد  دادگستری  دوم  طبقه   224 )اتاق  اجرا  این  محل  در  صبح   9 تا 
فروش اقالم مشروحه ذیل كه توسط كارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و نظریه وی 
مصون از تعرض طرفين واقع گردیده برگزار نماید لذا طالبين خرید 5 روز قبل از مزایده 
می توانند با مراجعه به آدرس شاهپور جدید-جنب تعميرگاه آقای رسول داداش)جهت 
گلستان110- شكاری-خيابان  هشتم  پل  فرودگاه-مقابل  اتوبان  و   )1 ردیف  دستگاه 
یخچال سازی ماهان )جهت دستگاه ردیف 2( از آن بازدید و با تودیع 10% قيمت پایه 
در جلسه مزایده شركت نمایند. پيشنهاد دهنده باالترین قيمت برنده مزایده خواهد بود. 
1- یك دستگاه كانكس)اتاق( سردخانه نيسانی سفيد رنگ مستعمل بدون برودت ساز 
)موتور كمپرسور( دارای آرم آذر سرما ميهن كه با توجه به نوع و ميزان استهالك و 
كارآیی به ارزش 14/500/000 ریال برآورد قيمت گردیده است. 2- یك دستگاه كانكس 
سردخانه ای شركت سامان كانتين به ابعاد 2/20×4/80 و ارتفاع 2/30 متر و دارای كف 
با ورق آجدار با ضخامت 2 ميلی متر، دارای ساپورت آهنی، بدنه در داخل و بيرون 
از ورقهای رنگی گالوانيزه و بين دیوارها از عایق تزریقی استفاده شده، سردخانه آن 
شركت بوران و دارای موتور UP-170( unicla( و گاز a 134و دوفنه 14- - 127 80 

قرار گرفته است.م الف:8197  ارزیابی  ریال مورد  ارزش 65/000/000  به  كه  می باشد 
مدیر اجرای احكام شعبه دهم دادگاه حقوقی اصفهان 

ابالغ رای 
240403 شماره دادنامه: 9309970351000194 شماره پرونده: 9209980351000843 
شماره بایگانی شعبه: 920906 خواهان: آقای علی سخائی به نشانی گلپایگان- جاده 
سعيد  مدیریت  به  مادكتو  تدوین  طرح  شركت  خوانده:  گستر  لوله  شركت  خوانسار- 
خواسته  تامين   -2 طلب  مطالبه   -1 ها:  خواسته  مجهول المكان  نشانی  به  نيا  فرهادی 
گردشكار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای علی سخایی 
فرزند محمد به طرفيت شركت طرح تدوین مادكتو به مدیریت آقای سعيد فرهادی نيا 
به  خوانده  الزام   -2 تامين خواسته  قرار  1- صدور  های  به خواسته  عباسقلی  فرزند 
بابت وجه دو فقره چك به شماره های 639190- پرداخت مبلغ 874/280/000 ریال 

91/3/25و639191-92/4/2 جمعًا به مبلغ سيصد و سيزده ميليون و دویست و ده هزار 
ریال وجه یك فقره فاكتور به انضمام خسارات دادرسی و تاخير تادیه دادگاه اواًل با 
توجه به اینكه فاكتور متعلق به شركت لوله گستر گلپایگان است و سمت خواهان در طرح 
دعوی از جانب شركت محرز نيست بنابراین مستنداً به بند 5 ماده 84 و ماده 89 قانون 
آیين دادرسی مدنی نسبت به مبلغ پانصد و شصت و یك ميليون و هفتاد هزار ریال 
قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعالمی می نماید. ثانيًا با توجه به امضاء ظهر چك 
و وجود اصل چكهای فوق الذكر در ید خواهان انتقال چكها به وی و سمت وی در طرح 
دعوی را محرز می داند و با عنایت به عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی علی رغم 
ابالغ وقت رسيدگی به نحو قانونی و بنا بر وصف تجریدی چك و اینكه به محض ارائه 
باید كارسازی شود دعوی خواهان نسبت به وجه چكها را وارد می داند و مستنداً به 
مواد 313و314 قانون تجارت 198و502و515و519 قانون آیين دادرسی مدنی و ماده 
واحده الحاقی به تبصره 2 قانون صدور چك و ماده 19 آن قانون حكم به الزام خوانده 
به پرداخت مبلغ سيصد و سيزده ميليون و دویست و ده هزار ریال بابت اصل خواسته 
مبلغ شش ميليون و دویست و هشتاد و یك هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
خسارت تاخير تادیه از تاریخ چكها لغایت اجرای حكم براساس شاخص تورم اعالمی از 
سوی بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می نماید در 
ضمن مستنداً به بند ج ماده 108 قانون آیين دادرسی مدنی قرار تامين خواسته خواهان 
به ميزان محكوم به فوق الذكر از اموال خوانده را صادر و اعالم می نماید قرار رد دعوی 
ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان 
اصفهان و حكم صادر شده غيابی ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه و سپس ظرف مهلت 20 روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید 
نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان و قرار تامين خواسته ظرف مهلت ده 
روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه و قبل از ابالغ قابل اجراست.م الف:9069 

غریب نواز رئيس شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

240404 كالسه پرونده: 93-113 شماره دادنامه: 504-93/3/31 مرجع رسيدگی: شعبه 
اصفهان-خ  نشانی:  دوز  پوستين  محمد  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  نهم 
نشانی:  صالحی  مجيد  خوانده:  دوز  پوستين  گلستان-فروشگاه  مسجدسيد-ایستگاه 
مجهول المكان خواسته: مطالبه گردشكار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 
به كالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم 
رسيدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی آقای محمد پوستين دوز به طرفيت آقای مجيد صالحی به خواسته 
دستگاه  یك  تصادف  از  ناشی  وارده  خسارت  بابت  ریال   29/500/000 مبلغ  مطالبه 
خودرو پراید مدل 90 به شماره انتظامی 975ج29ایران53 به انضمام هزینه كارشناسی 
و هزینه دادرسی و تاخير تادیه لغایت زمان صدور حكم به شرح متن دادخواست با 
بررسی اوراق پرونده و اظهارات خواهان به شرح دادخواست تقدیمی و صورتجلسه 
مورخ 93/3/18 نظر به اینكه خوانده علی رغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه 
رسيدگی مذكور حضور نيافته و هيچگونه الیحه و دفاعيات مستندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان ابراز و ارایه ننموده شورا دعوی خواهان را محمول بر صحت 
دانسته به استناد ماده 198 قانون آیين دادرسی مدنی حكم به محكوميت خوانده به مبلغ 
29/500/000 ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان صادر و اعالم می گردد و در 

خصوص هزینه دادرسی و خسارت تاخير تادیه نظر به اینكه خواهان در جلسه مذكور 
مسترد نموده نسبت به این قسمت از خواسته به استناد بند الف ماده 107 قانون آیين 
دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست اعالم می گردد رای صادره غيابی و ظرف بيست 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد.م الف:9167 شعبه نهم حقوقی  روز پس 

شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

240405 كالسه پرونده: 92-1995 شماره دادنامه: 480-93/3/28 مرجع رسيدگی: شعبه 
با وكالت فرزانه طباطبایی  نيلوفری  نهم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: اصغر 
فخار به نشانی: سه راه سيمين-جنب پمپ بنزین-مجتمع آرش-طبقه چهارم-واحد402 
خوانده: مجتبی ندیمی به نشانی: مجهول المكان خواسته: مطالبه با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای مينماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای اصغر 
خواسته  به  ندیمی  مجتبی  آقای  طرفيت  به  فخار  طباطبایی  فرزانه  وكالت  با  نيلوفری 
مطالبه مبلغ 24/000/000 ریال وجه دو فقره چك به شماره های 670507-92/8/16 و 
348082-92/10/10 به عهده بانك تجارت و ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی، با 
توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
توسط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اینكه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسيدگی حضور نداشته 
و هيچگونه الیحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان عليه خوانده ثبات به نظر می رسد 
كه به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و519و522 قانون آیين دادرسی مدنی 
بابت اصل خواسته و  پرداخت مبلغ 24/000/000 ریال  به  به محكوميت خوانده  حكم 
440/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخير و تادیه از تاریخ سررسيد چك موصوف)92/8/16و92/10/10( تا تاریخ اجرای 
حكم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غيابی و ظرف مهلت بيست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی 
ظرف بيست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاكم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

م الف:9164 شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

240406 شماره دادنامه: 9309970370100053شماره پرونده: 8909983733000185 
هر  اميد  مهسا  خانم   -2 اميد،  مریم  خانم   -1 910009 شكات:  شعبه:  بایگانی  شماره 
آزمون- بست  الزمان-بن  صاحب  شمالی-مسجد  منتظری  نجف آباد-خ  نشانی  به  دو 
پ212-كدپستی 8513796696، 3- آقای محمدعلی اميد با وكالت آقای احسان رفيعيان 
نجف آبادی به نشانی پل كریمخان زند-پالك57-طبقه اول-واحد2-دفتر حقوقی برهان، 
نوبهار- شمالی-خ  فردوس  آباد-خ  نجف  نشانی  به  ائيها  توبه  بيگم  فاطمه  خانم   -4
پ9-كدپستی 8514774983 متهم: آقای پيداگل نورزهی مجهول المكان با وكالت آقای 
مفيد-ساختمان  نشانی اصفهان-خ شيخ صدوق شمالی-خ شيخ  به  حميدرضا عمادی 
و  پرونده  محتویات  بررسی  با  دادگاه  گردشكار:  مسلمان  عمدی  قتل  اتهام:  پاسيونر 
ذیل  شرح  به  متعال  خداوند  از  استعانت  با  و  اعالم  را  رسيدگی  ختم  مشاوره  انجام 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در این پرونده حسب كيفرخواست صادره 
از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان نجف آباد پيداگل نورزهی فرزند عبدالحفيظ 
اهل افغانستان متواری با وكالت تسخيری آقای حميدرضا عمادی متهم است به ارتكاب 
قتل عمدی مرحوم محمدرضا اميد با ضربات متعدد چاقو بدین توضيح كه حسب اعالم 
دادگاه  اینك  گردید  كشف  وی  به  متعلق  باغ  كنار  در  مقتول  جسد  انتظامی  مامورین 
به  اتهام  توجه  بر  كافی  دليل  چون  مطلعين  و  دم  اولياء  اظهارات  استماع  به  توجه  با 
من  علی  اليمين  و  للمدعی  »البينه  قاعده  مصادیق  از  را  موضوع  ننمود  مالحظه  متهم 
انكر« دانسته و در جلسه رسيدگی مورخه 93/3/18 دادگاه اولياء دم حاضر در جلسه 
تقاضا ننمودند كه متهم منكر سوگند یاد كند و چون بدون درخواست اولياء دم دادگاه 
مدظله  رهبری  معظم  مقام  فتوای  استناد  به  لذا  دهد  سوگند  را  منكر  متهم  تواند  نمی 
اتهام متهمان به  العالی رای به توقيف دعوی صادر و اعالم می نماید و در خصوص 
توجه  با  فرزند محمدرضا  نورزهی  كریم  آقای  و  منوچهر  فرزند  اسدی  نام های زهرا 
به اظهارات نماینده محترم دادستان در جلسه 91/9/1 دادگاه كه اعالم نمود در مورد 
اتهام نامبردگان وی كيفرخواستی خطاب شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی نجف آباد 

موضوع رسيدگی و در شعبه مذكور منتهی به رای شده است و صرفًا تقاضای مجازات 
متهم ردیف اول )آقای پيداگل نورزهی( را نمود لذا دادگاه با تكليفی در این مورد مواجه 
نيست رای صادره ظرف بيست روز از تاریخ ابالغ قابل رسيدگی تجدیدنظر در دیوان 
محترم عالی كشور می باشد.م الف:9095 بنائی راد رئيس شعبه 17 دادگاه كيفری استان 

اصفهان 
ابالغ رای 

پرونده:9209980360100325  شماره   93099703530595 دادنامه:  شماره   240407
شماره بایگانی شعبه: 920420 شاكی: آقای اكبر محمدی به نشانی خ محمدطاهر-ك 
گل سرخ24 متهم: آقای حسن هاشمی به نشانی مجهول المكان اتهام: خيانت در امانت 
اعالم و به شرح زیر  با بررسی محتویات پرونده ختم رسيدگی را  گردشكار: دادگاه 
اتهام آقای حسن هاشمی  مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
باعنایت  محمدی  اكبر  آقای  شكایت  موضوع  امانت  در  خيانت  بر  دایر  اسحاق  فرزند 
به كيفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان شكایت شاكی اظهارات 
شهود و عدم حضور متهم در دادسرا و جلسه دادرسی جهت دفاع دادگاه بزه انتسابی 
به نامبرده را محرز دانسته و مستنداً به ماده 674 قانون تعزیرات مصوب 1375 متهم 
به تحمل یك سال حبس تعزیری محكوم می نماید رای صادره غيابی و  موصوف را 
ظرف ده روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بيست 
روز قابل تجدید نظر در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.م الف:9218 

حسينی دادرسی شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
حصر وراثت

240408 آقای خسرو الهی پور دارای شناسنامه شماره 4305 به شرح دادخواست به 
چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  2026/93ح/10  كالسۀ 
اقامتگاه  تاریخ 93/1/17  الهی پور بشناسنامه 431 در  اكبر  داده كه شادروان  توضيح 
افراد  به  است  منحصر  مرحوم  آن  حين الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی 
ذیل: 1- خسرو الهی پور ش.ش 4305 )فرزند( 2- حسين الهی پور ش.ش 613 )فرزند( 
 -5 )فرزند(   5037 الهی پور ش.ش  محمد   -4 )فرزند(   2007 الهی پور ش.ش  زهرا   -3
همایون الهی پور ش.ش 981 )فرزند( 6- داریوش الهی پور ش.ش 383 )فرزند( 7- فاطمه 
غياثی پور ش.ش 921 )همسر(. اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یك 
نوبت آگهی می نماید تا هر كسی اعتراضی دارد و یا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:9591 شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   50 شماره  شناسنامه  دارای  شمس آبادی  شيخان  شهربانو  خانم   240409
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  2006/93ح/10  كالسۀ  به  دادخواست 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عبدالحسين شيخان بشناسنامه 457 در تاریخ 
93/3/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
افراد ذیل:1- اصغر شيخان شمس آبادی ش.ش 1372 )فرزند( 2- شهربانو  است به 
شيخان شمس آبادی ش.ش 50 )فرزند( 3- نفيسه شيخان شمس آبادی ش.ش 2004 
زارعی شمس  ملك   -5 )فرزند(   4657 آبادی ش.ش  نجمه شيخان شمس   -4 )فرزند( 
آبادی ش.ش 4 )همسر(. اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یك نوبت 
آگهی می نماید تا هر كسی اعتراضی دارد و یا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:9553 

شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

240410 آقای كورش صانعی فریدنی دارای شناسنامه شماره 3769 به شرح دادخواست 
به كالسۀ 2005/93ح/10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان شهربانو كرمی بشناسنامه 380 در تاریخ 82/8/24 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذیل:1- 
كورش صانعی فریدنی ش.ش 3769 )فرزند( 2- خورشيد رمضانی مباركه ش.ش 141 
)مادر(. اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یك نوبت آگهی می نماید 
تا هر كسی اعتراضی دارد و یا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:9554 شعبه دهم 

شورای حل اختالف اصفهان
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محققان به این نتیجه رسیدند که کودکان و نوزادان قادرند 
تفاوت ریتم ها را دریابند. جین استندلی، پروفسور موسیقی 
در دانشگاه فلوریدا می گوید موسیقی موجب شادی و آرامش 
برای کودکان می ش��ود.به گزارش پایگاه خبری موسیقی 
ایرانی، طبق مقاله ای منتش��ر ش��ده کودکان قادر هستند 
الگوهای ریتمیک را تشخیص دهند. محققان در مجارستان 
و هلند به این نتیجه رسیدند که نوزادان قادر هستند تفاوت 
ریتم ها را دریابند. جین اس��تندلی، پروفسور موسیقی در 
دانشگاه فلوریدا بیان می کند که موسیقی موجب شادی و 

آرامش می شود که می توان برای کودکان نیز استفاده کرد.
الالیی

ش��اید یکی از جذاب ترین کارهایی که شما برای کودکتان 
انجام می دهید، خواندن الالیی برای او باش��د، به خصوص 
زمانی که او گریه می کند و س��عی دارید او را بخوابانید. اما 
اگر حوصله تان از یک الالیی به خصوصی سر رفت، نا امید 
نشوید. شما می توانید شعرهای دیگری را انتخاب و در قالب 
الالیی برای کودکتان بخوانید. در تأثیر آن بر کودکان تفاوتی 

ایجاد نخواهد کرد.
موسیقی کالسیک

طبق تحقیقی در س��ال ۱۹۹۳، گوش دادن به موس��یقی 
موزارت ضریب هوش��ی کودکان را افزایش داد. پیچیدگی 
موس��یقی کالس��یک فعالیت مغز را در چندین ناحیه باال 
می برد. موس��یقی کالس��یک موس��یقی کاملی است، اما 
بدی��ن معن��ی نیس��ت ک��ه گونه ه��ای دیگر موس��یقی 
 تاثیرگذار نیس��تند. طبق آمار س��ایت س��المت کودکان

 )HealthyChildren.org( گ��وش ک��ردن به هر نوع 

موسیقی عصبانیت و اس��ترس را کاهش می دهد و موجب 
شادی می شود. کودک شما ش��خصیت خاص خود را دارد 
بنابراین با آزمون و خطا می توانید موس��یقی مورد عالقه او 
را پیدا کنید. تنها توجه کنید که صدای ضبط کم باش��د و 
هیچ گاه از هدفن برای او استفاده نکنید زیرا به گوش های 

او آسیب می رساند.
صدای مادر

مهم نیس��ت چه موس��یقی انتخاب می کنید، کودک شما 
صدای شما را بیش از هر موس��یقی دیگری ترجیح خواهد 
داد. فکر نکنید صدایتان بد است، اگر کودکتان زبان داشت 
و می توانست احساس خود را بیان کند به شما می گفت که 
چقدر از شنیدن صدای ش��ما لذت می برد. او از صدای شما 
چقدر به هیجان می آید و در همان ثانیه های اول الالیی شما 
به خواب خواه��د رفت. آواز خواندن ب��رای کودکتان راهی 
 ارتباطی میان ش��ما دو نفر اس��ت. از آنجا که کودکتان در 
۲۵ هفته بارداری س��یگنال هایی را دریافت کند، پس از به 

دنیا آمدن نیز با صدای شما آشنا خواهد بود.

کودکان از چه نوع موسیقی لذت می برند؟

رویای تم��اس تلفن��ی هولوگرامی که به 
ش��خص گیرنده تماس امکان مش��اهده 
تصویر سه بعدی طرف مقابل را می دهد، 
به واقعیت تبدیل شد.ش��رکت لهستانی 
»سیستم های نمایشگر لیا« پیشگام این 
فناوری لقب گرفته اس��ت.مدل عملیاتی 
این تلفن س��ال آینده و پس از س��اخت 
دس��تگاه های هولوگرام سه بعدی تعاملی 
ارائه خواهد ش��د.به منظور ایجاد تماس 
تلفنی سه بعدی، ش��خص در مقابل یک 

دوربین سازگارشده مجهز به دو عدسی و 
یک میکروفون می نشیند.دو تصویری که 
این عدسی ها ایجاد می کنند، برای ایجاد 
یک نسخه سه بعدی با هم ادغام شده و از 
طریق خط اینترنت به شخص دیگر ارسال 
می شود.یک دستگاه هولوگرام این تصویر 
را دریافت کرده و آن را با اس��تفاده از یک 
پروژکتور لی��زری روی صفحه ای از بخار 
آب پرتوافکن��ی می کند.تصویر هولوگرام 
در زمان واقعی صحب��ت می کند، گوش 
می ده��د و حرک��ت می کند.ش��رکت 
ارائه دهن��ده ای��ن فناوری مدعی اس��ت 
اختراعش طی پنج س��ال آینده وارد بازار 
می ش��ود.مارتین پان��ک، مدی��ر اجرایی 
شرکت سیستم های نمایشگر لیا گفت:این 
فناوری 40 سال پیش در فیلم های علمی 
تخیلی مشاهده می شد و اکنون این رؤیا به 

واقعیت تبدیل  شده است.

ورزش��گاه ناس��یونال من��ه گارینچ��ا 
پرهزینه ترین ورزش��گاهی بود که دولت 
برزیل ب��رای میزبانی ج��ام جهانی آن را 

آماده کرد.
اما ح��اال بع��د از اتم��ام ای��ن تورنمنت، 
ورزشگاه شهر برازیلیا میزبان رویدادهای 
دیگ��ری نیز خواه��د بود. اولی��ن رویداد 
 غیر فوتبال��ی ای ک��ه در این ورزش��گاه 
 برگ��زار ش��د، ی��ک جش��ن ازدواج 

دسته جمعی بود که شنبه گذشته در این 
ورزشگاه انجام گرفت. ورزشگاه ناسیونال 
میزبان 7 بازی جام جهانی ۲0۱4 برزیل 
بود و حاال از آن استفاده های دیگری نیز 

می شود.
 طبق گزارش منتش��ره در روزنامه فولیا 
د س��ائوپائولو، طبق برنام��ه ریزی دولت 
برزیل، روز شنبه گذشته ۱00 زوج جوان 
مراسم ازدواج دسته جمعی شان را در این 

ورزشگاه جشن گرفتند.
این جش��ن توس��ط ارگان های قضایی، 
حقوق بش��ری و ش��هرداری ای��ن ایتالیا 
س��ازماندهی ش��ده بود. در جری��ان این 
جشن که تحت عنوان »روح های دوقلو« 
برگزار ش��ده بود، زمین چمن ورزش��گاه 
با فرش های قرمزی پوش��یده شده بود و 
عروس و دامادهای جوان ب��ا عبور از این 

فرش قرمز به محل استقرار می رسیدند.

جشن عروسی در ورزشگاه جام جهانی!تماس تلفنی هولوگرامی

دانه و برگ های ش��نبلیله به عن��وان ادویه مورد 
اس��تفاده قرار می گی��رد. این گیاه ک��ه خواص 
دارویی زیادی داشته و بیماری های متعددی را 

درمان می کند.
 نتایج بررس��ی های متعدد نشان می دهد، 
مصرف روزان��ه ۵۶ گرم تخم ش��نبلیله، به طور 
چش��مگیری خطر بروز حمله قلب��ی را کاهش 
می دهد و در کاهش کلسترول و قند در بیماران 

دیابت نوع ۲ نقش دارد.
 با ایجاد احساس س��یری در فرد به کاهش 

وزن کمک می کند.
 مخلوطی از ماس��ت و مق��داری تخم پودر 
شده ش��نبلیله را پس از صرف غذا میل کنید تا 

باعث کاهش وزن شود.
 شیر در زنان شیرده را افزایش می دهد.

 برای کاهش میزان قند خون یک قاش��ق 
چای خوری دانه شنبلیله ناشتا بخورید.

مانع بروز چین و چروک، دانه های سرسیاه، 
خش��کی و جوش های قرمز می شود. ضماد تهیه 
ش��ده از برگ های ت��ازه ش��نبلیله و آب را روی 
صورت بمالید و پ��س از ۲0 دقیقه ب��ا آب ولرم 

بشویید.
 ناراحتی های مربوط به قاعدگی را کاهش 

می دهد.
 مصرف شنبلیله، مانع ریزش مو و به وجود 

آمدن شوره سر می شود.
 خاصیت ضدالتهابی آن، زخم های خارجی 

یا کبودی را التیام می بخشد.
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اَلّلـُهمَّ َوفِّْر َحّظی فیِه ِمَن النَّواِفِل،
خدایـا سرشـار کـن بهـره ام را در ایـن مـاه از انجام 

مستحبات و نوافل
 َواَْکِرْمنی فیِه بِِاْحضاِر الَْمسـآئِِل، َوَقرِّْب فیِه َوسـیَلتی 

اِلَْیَک ِمْن بَْیِن
و گرامی ام دار به یاد داشتن مسائل و نزدیک گردان در 

آن وسیله ام را بسویت از میان سایر
 الَْوسآئِِل، یا َمْن ال یَْشَغُلُه اِلْحـاُح الُْمِلّحیَن

وسـایل ای کسـی که سـرگرمش نمی کند سـماجت 
سماجت کنندگان 

ابزار گران شیطان
گویند روزی ش��یطان همه 
جا ج��ار زد که قص��د دارد 
از کار خود دس��ت بکش��د 
و وس��ایلش را ب��ا تخفی��ف 
مناس��ب به فروش بگذارد. 
او ابزارهای خود را به شکل 
چش��مگیری ب��ه نمای��ش 
گذاش��ت. این وسایل شامل 
خودپرستی، شهوت، نفرت، خشم، آز، حسادت، قدرت طلبی 
و دیگر شرارت ها بود. ولی در میان آن ها یکی که بسیار کهنه 
و مس��تعمل به نظر می رس��ید، بهای گرانی داشت و شیطان 
حاضر نبود آن را  ارزان بفروشد. کسی از او پرسید: »این وسیله 
چیست؟«شیطان پاسخ داد: »این نومیدی از توانایی های خود 
و رحمت خدا اس��ت.«آن مرد با حیرت گف��ت: »چرا این قدر 

گران است؟«
ش��یطان با هم��ان لبخند مرم��وزش پاس��خ داد: »چون این 
مؤثرترین وسیله من است. هرگاه سایر ابزارم بی اثر می شوند، 
فقط با این وسیله می توانم در قلب انسان ها رخنه کنم و کاری 
را به انجام برس��انم. اگر فقط موفق ش��وم کسی را به احساس 
ناامیدی، دلس��ردی و اندوه وادار کنم، می توانم با او هر آنچه 
می خواهم بکنم. من این وسیله را در مورد تمامی انسان ها به 

کار برده ام. به همین دلیل این قدر کهنه است!«

دعای روز بیست و هشتم 

داستان 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

