
کرانچار: شاید پلیس به مزاحمان مجال نمی دهد
سامی بازی 
 دیگری را 
دیده است

برخورد با موتورسواران متخلف در شب چهارشنبه آخر سال
رسته باغ تاالر به اتحادیه صنف 

تاالرها افزوده می شود  4
درنوروز 93 تماشای چه فیلم هایی 

را نباید از دست داد 5 2
6

 رییس قوه قضائیه: مگر کشور 
در و پیکر ندارد
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 زاینده رود آب شرب
 5 میلیون نفر را تامین می کند

مدیر عامل ش��رکت آبفای اصفهان س��د زاین��ده رود را 
مهمترین تامین کننده آب ش��رب مرکز کش��ور خواند 
و گفت: زاین��ده رود تامین کننده آب ش��رب حدود پنج 
میلیون نفر در اصفهان، یزد و کاش��ان اس��ت.  »هاش��م 
امینی« افزود: آب شرب 56 شهر و 300 روستا در استان 

اصفهان از زاینده رود تامین می شود.

 پایان اسفند ماه آخرین مهلت
 ثبت نام شماره اقتصادی 

بیمارستان های خورشید و الزهرا 
آماده پذیرش بیماران دیالیزی

 امیری، مدیرکل امورمالیاتی استان اصفهان اظهارداشت :
 اداره کل امورمالیاتی اس��تان اصفه��ان باتوجه به برنامه 
ابالغی س��ازمان امورمالیاتی کش��ور  به منظور ش��فاف 
سازی اطالعات اقتصادی و توسعه عدالت مالیاتی، اطالع 
رسانی اجرای دستورالعمل موضوع ماده 169 مکرر قانون 
 مالیات های مستقیم را از تاریخ 1391/1/1 آغاز وتا پایان 
سال جاری در دستور کار قرار داده است که دراین راستا 
مودیان محترم مالیاتی اشخاص حقوقی وحقیقی مکلف 

هستند حداکثر تا پایان اسفندماه سال جاری با...

   بیمارستان خورشید و الزهرا در ایام نوروز آماده پذیرایی 
از بیماران دیالیزی هستند و کمبودی در این زمینه وجود 
ندارد. دکتر محمد س��وداوی، رییس مرکز پیوند اعضای 
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان این که 
معاونت درمان این دانشگاه و بخش پیوند اعضا در ایام نوروز 

فعال است، افزود: هم اکنون با هماهنگی ستاد نوروزی...

3

4

 احتمال تک نرخی شدن بنزین
 و جود دارد

سخنگوی دولت از تالش دولت برای تکمیل کار تدوین »نقشه راه اجرایی شدن 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی« تا پیش از پایان امسال خبر داد.  محمدباقر 
نوبخت در حاشیه جلسه هیات دولت در نشستی خبری با اشاره به عزم دولت 
برای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، گفت: ان شاءاهلل تا پیش از پایان 

4سال، ضوابط اجرایی و نقشه راه الزم برای اجرای این سیاست ها...
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 دروازه های ایران
 به روی بازرگانان باز است

رئیس جمهور با دعوت از تجار و بازرگانان ایرانی و عمانی 
جهت سرمایه گذاری در کشورمان گفت: باید از رقابت های 
ناسالم و رقابت هایی که گاهی خصمانه می شود، عبور کنیم.

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در آخرین روز 
سفر خود به عمان در جمع بازرگانان و تجار ایرانی و عمانی 
با یادآوری این که »ایران و باالخص دولت جدید اولویتش 
روابطی نزدیک تر با دنیای اس��الم و کش��ورهای همسایه 
است« گفت: در طول شش ماه و اندی که این دولت شروع 
به کار کرد یکی از سیاس��ت های مهم آن تعامل سازنده با 

جهان و دیگر کشورها بوده است.
وی مبن��ای این سیاس��ت  را منافع مش��ترک و توس��عه 
منطقه ای برشمرد و گفت: براس��اس این سیاست شاهد 
امنیت بیشتر در منطقه خواهیم بود، که در این راستا دولت 
جدید ایران در قدم اول ایجاد ثبات و امنیت در بازار داخلی 
را دنبال کرد. وی با اش��اره به در پیش رو بودن سال جدید 
ایرانی اظهار کرد: ما به مردم وعده دادیم که تورم را به زیر 
25 درصد برسانیم و پیش بینی برخی اقتصاددانان این است 

که تورم سال آینده از این رقم پایین تر بیاید.
وی در ادامه ب��ا تاکید ب��ر تقویت منافع مش��ترک و رفع 

اختالفات موج��ود گفت: باید اف��کار و فرهنگ ها را به هم 
نزدیک کنیم و باید وس��ایل ارتباط��ی مختلف ملت های 

منطقه را به هم نزدیک کنیم.
رئیس جمهور با تاکید ب��ر این که »باید تکنول��وژی را به 
خدمت بگیریم توس��عه کش��تیرانی و بنادر، راه شوس��ه، 
راه آه��ن را به عن��وان ابزارهایی که مناط��ق مختلف را به 
هم نزدیک می کند« مورد تاکید ق��رار داد و گفت: باید از 
رقابت های ناسالم عبور کنیم،  باید از رقابت های کشورها 
که گاهی خصمانه می شود عبور کرد. وی گفت: اگر همه در 
کشورهای یکدیگر سرمایه گذاری کنیم و تجار و بازرگانان 
در رفت و آمد باشند این امر می تواند بهترین وسیله دفاعی 
ما باشد. چرا که هواپیما، توپ و تانک امنیت نمی آورد این 
اقتصاد اس��ت که امنیت می آورد. روحانی بار دیگر توسعه 
رفت و آمده��ای تج��ار و بازرگانان کش��ورهای منطقه و 
تسهیل لوازم این رفت و آمد را در بخش های مختلف مورد 
تاکید قرار داد و گفت: باید به جایی برسیم که امت واحده 
تلقی شویم. روحانی تاکید کرد: دروازه های ایران به روی 
بازرگانان، صنعتگران و کل منطقه و به ویژه عمان باز است و 

ظرفیت های زیادی برای همکاری وجود دارد.

رئیس جمهور: شاهد ثبات اقتصادی هستیم
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نس��بت به روز ش��هادت حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا)س( قول های مختلفی ذکر شده 
است، اما آنچه بیشتر مورد توجه علماء واقع شده است فاطمیه اول و فاطمیه دّوم در ماه جمادی 
 االول و جمادی الثانی است. شایسته است که شیعیان از روز س��یزدهم جمادی االول تا سوم 
جمادی الثانی سوگوار و با انجام مراسم عزاداری آن حضرت، ارادت و مودت خود را به اهل بیت 

)ع( اظهار و از انجام مراسمی  که موجب وهن مراسم شهادت آن حضرت است اجتناب کنند.
 باتوج��ه به س��نتی که هم��ه س��اله بی��ن ش��یعیان ترویج داش��ته و ب��ر عظمت و ش��کوه 

آن نیز افزوده ش��ده اس��ت، ایام فاطمیه امس��ال از امروز ش��نبه 24 اس��فند 1392 آغاز و تا 
14 فروردی��ن  1393  ادامه خواه��د یافت و ب��ه این ترتیب، مج��ددا یادآوری می ش��ود که 
سراس��ر نوروز امس��ال مقارن با ای��ام فاطمیه اس��ت؛ هرچند هی��ات های مذهب��ی و مردم 
 موم��ن و خداجوی کش��ورمان، از چند روز قب��ل از آغاز ایام به پیش��واز عزاداری ام الس��ادات 

رفته اند.
یاس کبود پیش تو خار است فاطمه )س(                                   نامت گل همیشه بهار است فاطمه) س(
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هر سینه که دوستدار زهراست 
آشفته و بی قرار زهراست 

گنجینه هفت آسمان ها 
در سینه خون نگار زهراست 

از شرح کرامتش همین بس 
عالم همه وام دار زهراست 

 خزان زود هنگام و کبود شدن 
یاس بوستان پیامبر 

را به تمامی شیعیان جهان 
تسلیت می گوییم

حضرت فاطمه زهرا )سالم اهلل علیها (   مودیان محترم مالیاتی
  آیا میدانید: حداکثر تا پایان اسفند ماه 

 www.tax.gov.ir سال جاری فرصت دارید با مراجعه به سامانه
نسبت به ثبت نام جهت دریافت شماره اقتصادی اقدام نمائید.

جهت دریافت مبانی و دستور العمل اجرایی ماده 169 مکرر قانون 
 مالیاتهای مستقیم به سامانه اطالع رسانی
 www.isf-maliat.ir مراجعه نمائید.

 اداره روابط عمومی   امور مالیاتی استان اصفهان

روابط عمومی شهرداری و 

شورای اسالمی شهرمبارکه

ساير موارد :
1- زمان دريافت اسناد : از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا پايان ساعت اداری مهلت دريافت اسناد ) مندرج در جدول (

2- جهت اطالع از محل دريافت اسنادو كسب اطالعات بيشتر به آدرس WWW.esfahansteel.comمراجعه فرمائيد. 

ضمنا لیست استعالمهای مربوط به خریدهای متوسط) بدون برگزاری مناقصه ( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج می گردد.

 آگهی فراخوان
  ) شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان ( 

مهلت ارائه پيشنهادمهلت دريافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

93/1/593/1/18خرید 1370 دست لباس آتشکاری7505-920مناقصه1

93/1/1693/1/27فروش یکدستگاه سنگ محور روسی19-92مزایده  2

نیاز ماشین آالت پایگاه9208785مناقصه 3  خرید قطعات و لوازم مورد
93/1/1693/1/26 خودرو های سنگین )400 دستگاه ( 

9208791مناقصه 4
ارایه خدمات فنی و پشتیبانی جهت انجام فعالیتهای تعمیراتی و 
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93/1/1693/1/26

93/1/493/1/20خرید 25000 جفت دستکش تمام چرمی پنج انگشتی 7982-920مناقصه 5
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93/1/1693/1/26 )600 دستگاه ( 
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 شلیک ده ها موشک
 به فلسطین اشغالی

منابع فلسطینی از شلیک ده ها موش��ک از غزه به فلسطین اشغالی و 
زخمی شدن دو صهیونیست در شهرک اسدروت خبر دادند.

منابع آگاه از اصابت بیش از بیس��ت موش��ک از س��وی گ��ردان های 
قدس شاخه نظامی جهاد اسالمی به فلسطین اشغالی و شهرک های 
صهیونیستی نشین اسدروت، نتیفوت، ش��اعر هنیگف و اشکول خبر 

دادند.
منابع وابس��ته به رژیم صهیونیس��تی به فرود آمدن برخی از موشک 
ها به مناطق غیر مس��کونی و اصابت برخی دیگر به مناطق مسکونی 
اش��اره کردند.این منابع از شنیده ش��دن صدای آژیر در همه مناطق 
 فلسطین اشغالی با نوار غزه  خبردادند و افزودند: مسووالن اسراییلی از

 شهرک نشینان نزدیک غزه خواستند که در پناهگاه ها بمانند.
 از س��وی دیگ��ر ،دیگر مناب��ع فلس��طینی از آم��اده ب��اش نظامیان 

رژیم صهیونیستی در جبهه جنوبی فلسطین اشغالی خبر دادند.
این درحالی است که کانال دوم تلویزیون رژیم صهیونیستی به ادامه 

موشک باران فلسطین اشغالی از غزه اشاره کرد.
همچنین برخی رسانه ها از زخمی شدن دو صهیونیست در اسدروت 

در اثر شلیک این موشک ها خبر دادند.

 سازمان ملل دچار پوچی
شده است

رییس مجلس شورای اس��المی با انتقاد از گزارش اخیر سازمان ملل 
گفت: سازمان ملل دچار پوچی در دنیا ش��ده و گزارش اخیر دبیرکل 

این سازمان مملو از حرف های ناثواب و تهمت بود.
علی الریجانی در یادواره عالمه دوانی در شهرس��تان کازرون فارس 
توضیح داد: تصور نمی ش��د دبیرکل س��ازمان ملل گزارشی این قدر 
سست ارایه دهد و این گونه تصور می شود که این گزارش از موساد و 

سیا گرفته و قرائت شده است.
 الریجانی ادامه داد: گاهی بحث موش��کی ای��ران را مطرح کردند که

 پایه ای نداشت بنابراین روی پروژه حقوق بشر می خواهند با حیثیت 
 ایران ب��ازی کنند  و دع��اوی بیه��وده ای ازجمله اعدام ه��ا را مطرح 
می کنند در حالی که به آن ها گفته ایم از زمانی که ناتو در افغانستان 
مس��تقر ش��ده تولید موادمخدر این کش��ور افزایش یافته و آنان باید 
پاس��خگوی این قضیه باش��ند نه به اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در 
ایران اعتراض کنند وگرنه ما باید هم ش��هید بدهیم هم مورد تهمت 
قرار بگیریم.رییس مجلس شورای اس��المی گفت: اگر کمی شرم در 
 صحنه بین المللی بود س��ازمان ملل که باید مش��کالت جهان را حل 
می کرد دچار این پوچی سیاس��ی نمی ش��د زیرا قرار بود س��ازمان 
 ملل برقرار کننده صلح در جهان باش��د اما طی چند س��ال گذشته و 
جنگ هایی که در منطقه به وجود آمد هیچ حرکتی انجام نشده است.

الریجانی تصریح کرد: اگر به دنبال مشکالت حقوق بشر هستند باید 
کارهای امریکایی ه��ا را در زندان های گوانتانامو و ابوغریب بررس��ی 
کنند.رییس مجلس شورای اسالمی با اش��اره به این که دلیلی وجود 
ندارد که دموکراسی در کش��ور ما همراه با فرهنگ بیهوده آنان باشد، 
ادامه داد: شما در یک کش��ور مسیحی هس��تید و یک دموکراسی با 
مش��کالت خودش را ایجاد کرده اید و ما یک کش��ور اسالمی با نظام 
حقوقی هس��تیم، ش��ما همجنس گرایی و به گونه ای وحش��ی گری 
مدرن را آزاد کرده اید و دلیلی ندارد چنین دموکراسی را ایجاد کنیم.

مسکو اجازه پرواز به هواپیماهای 
شناسايی اوکراين برفراز روسیه را داد

وزارت دفاع روسیه در اقدامی اعتمادس��از به هواپیماهای شناسایی 
اوکراین اجازه داد تا بر فراز خاک روس��یه در مرزه��ای اوکراین پرواز 
کنند.معاون وزیر دفاع روس��یه اعالم کرد مقامات اوکراین خواس��تار 

پروازهای بدون اعالم قبلی در این مناطق شده اند.
به گفته این مقام روسی، روسیه و اوکراین در سال 1994 قراردادی را 
امضا کرده اند که بر اساس آن دو طرف می توانند پروازهای شناسایی 
از قبل اعالم نشده ای را بر فراز خاک همدیگر انجام دهند اما تا به حال 
 اوکراینی ها چنین درخواس��تی نداش��ته اند و این اولین بار است که 
آن ها چنین درخواس��تی می کنند و ما مجبور به پذیرش درخواست 
 آن ها ب��ه طور ف��وری نیس��تیم.وی در ادام��ه گفت: اما م��ا تصمیم

 گرفته ایم تا این اجازه را بدهیم تا همسایگان ما اطمینان حاصل کنند 
که ما تحرکات نظامی نداریم که امنیت آن ها را تهدید کند.

هموطنان در سفر به کردستان عراق 
به قوانین اين منطقه توجه کنند

س��ید کاظم س��جادی، مدیرکل امور ایرانیان خارج از کش��ور وزارت 
امور خارجه کشورمان در جریان س��فر به شهرهای اربیل و سلیمانیه 
کردستان عراق اظهار داشت: هموطنان در سفر به کردستان عراق به 

قوانین و مقررات این منطقه توجه کنند.
به گزارش مهر، کاظم سجادی در این سفر با مسوولین اقلیم کردستان 
عراق در خصوص مساعدت در آزادی و انتقال زندانیان ایرانی به کشور، 
تمدید مجوزهای اقامت ایرانیان مقیم، حمای��ت از تجار و رفع موانع 
به منظور گسترش تبادالت بازرگانی، اس��تقبال از گردشگران ایرانی 
مذاکره و گفت و گو کرد.این گزارش می افزاید: با توجه به مس��ایل و 
مشکالت پیش آمده برای برخی از ایرانیان در جریان سفر به کردستان 
عراق، به مسافران عازم این منطقه توصیه می شود با مراجعه به سایت 
www.mfa.ir وزارت امور خارجه، به عنوان تنها مرجع قابل استناد، 
ضمن آگاهی از مقررات و قوانین ورود و اقامت در اقلیم کردستان عراق، 

آن ها را رعایت کنند تا دچار مشکالت و تبعات آن نشوند.

 خشم چینی ها از اظهارات
 ضد و نقیض مقامات هوايی مالزی 

در حالی که هنوز هیچ اثری از هواپیمای گم شده مالزیایی پیدا نشده 
 مقامات چین��ی از اظهارات ض��د و نقیض مقام��ات مالزیایی به تنگ

آمده اند. نیروی هوایی مال��زی اعالم کرد که راداره��ای نظامی این 
کشور در ساعت 2/15دقیقه بامداد شنبه گذشته یک شئی ناشناخته 
که می تواند همین هواپیمای گمشده باشد، را در تنگه ماالکا ردیابی 
کرده بودند. شینهوا نوشت ،آن ها گفته اند : با قطعیت نمی توان گفت 
این همان پرواز بوده است اما احتماال می تواند این نشانه ای از سقوط 
در تنگه ماالگا باشداکنون اما گزارش شده است که کارگر یک سکوی 
نفتی در حدود ۳۰۰ کیلومتری جنوب ش��رقی ویتنام واقع در دریای 
جنوب چین، گفته اس��ت که او چیزی را که در آسمان در حال آتش 

گرفتن بوده دیده است.
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ادعاهای بان کی مون غیر حقوقی است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی ادعاهای بان کی مون را غیر حقوقی دانست و خواستار برخورد 
اصولی و اساسی وزارت خارجه در این زمینه شد.بیژن نوباوه نماینده مردم تهران در مجلس در واکنش به 

اظهارات اخیر بان کی مون گفت: اظهارات وی باعث اثبات ادعاهای ما شد.
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دولت به شعارهای اصلی 
خود پايبند است 

اظهارات دبیرکل سازمان 
ملل ديکته می شود

سیدمحمد خاتمی با بیان این که نقد به معنای تخریب نیست، گفت: متاسفانه 
در برخی محافل تلقی می شود که هرکس به به و چه چه کرد، خوب و هرکس 
فحش داد، بد است. نقد این ها نیس��ت بلکه به معنی گفتن خوبی ها، انصاف 

داشتن، تشحیص اولویت ها و البته بیان نارسایی هاست. 
وی در بخش دیگری از صحبت های خود اظهار داشت: رییس جمهور باید به 
تعهدی که به مردم داده است عمل کنند. مشکالت فراوانی پیش روی دولت 
است و به سادگی نمی شود شعارها را عملی کرد ولی ما در عین حالی که باید از 
دولت حمایت کنیم تا بتواند برنامه های خود را عملی کند، باید دایما این تذکر 
را بدهیم که باید به تعهدات خود پایبند باشد و در سیر عملی شدن آن تالش 
کند. به مردم هم باید بگوییم که انتظار نداشته باشند همه مشکالت یک شبه 

حل شود؛ توقعات مردم نباید بی دلیل باال  برود. 

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: اظهارات دبیرکل سازمان ملل به وی 
دیکته می شود و مسووالن دیپلماسی ما نیز باید تذکرات الزم را به بان کی مون 
بدهند.اس��ماعیل کوثری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در 
گفت و گو با فارس با اش��اره به بیانیه مداخله جویانه دبیرکل س��ازمان ملل در 
مورد کشورمان گفت: دبیرکل س��ازمان ملل تنها یک نام را یدک می کشد و 
در اصل کاره ای نیس��ت و از خود اختیاری ندارد و مطالب��ی را که می گوید به 

وی دیکته می شود.
وی افزود: اگر دبیرکل س��ازمان ملل بخواهد به وظیفه خود عمل کند باید در 
مقابل جنگ هایی که توسط اعضای دایم ش��ورای امنیت در سراسر جهان به 
راه افتاده می ایس��تاد اما می بینیم که چنین اختیاری ندارد و در واقع چنین 

اجازه ای را به آن نمی دهند.

رییس سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان گفت: تالش 
ش��بانه روزی برای حل مش��کل از ش��اخصه های مدیریت 

جهادی است.
سید حسین انوری توجه به سخنان اخیر رهبر معظم انقالب 
در جمع مسووالن نظام پیرامون الزامات اجرای سیاست های 
ابالغی اقتصاد مقاومتی و اش��اره و تاکید ایشان به مدیریت 
جهادی برای تحقق این امر مهم در پاسخ به بیان مهمترین 
ش��اخصه های مدیریت جهادی، اظهار داشت: رهبر معظم 
انقالب در سنوات قبل هم بر موضوع جهادی بودن مدیریت 

در عرصه اقتصادی مقاومتی تاکید کرده بودند.
وی بیان داش��ت: تالش پیگیرانه و مجدان��ه برای حل یک 

مشکل و معضل از شاخصه های یک مدیریت جهادی است.
رییس سازمان بسیج سازندگی اس��تان اصفهان با توجه به 
موفقیت های چشمگیر این سازمان  در امر مدیریت جهادی 
و س��ازندگی و پیش��تازی در امر اجرای اقتص��اد مقاومتی 
تصریح کرد: تالش شبانه روزی ، تعامل و وحدت  برای حل 
مشکالت کشور در هر عرصه به ویژه اقتصاد مقاومتی از دیگر 

شاخصه ها است.
وی افزود: اس��تفاده از تمام ظرفی��ت و ظرفیت های درونی 
و شناس��ایی قدرت ها و توانمندی ها از شاخصه ها مدیریت 

جهادی است.

رییس حوزه علمیه آیت اهلل یثربی کاشان گفت: همان گونه 
که کس��ی در عزای مادرش عید نمی گیرد، شیعیان نیز در 

عزای مادرشان حضرت زهرا )س( عید نمی گیرند.
 آی��ت اهلل میرس��یدمحمد یثرب��ی در پای��ان درس خارج 
فقه، جای��گاه حضرت زه��را )س( را واالت��ر از مقام عصمت 
دانس��ت و افزود: در ایام نوروز ایرانیان ب��ه صله رحم و رفت 
 و آمد با خویش��اوندان م��ی پردازند و از ح��ال یکدیگر آگاه
  می شوند که این سنت و دیگر سنت های حسنه مورد تایید
  ش��ارع مق��دس اس��ت.وی تاکی��د ک��رد: البت��ه گاه��ی

 بدعت های ناپسند نیز در این ایام رخ می دهد که باید با بیان 
 صحیح تذکر داده ش��ود که در این راستا طالب و روحانیت

 می توانند از ای��ن فرصت به خوبی اس��تفاده کنند و چهره 
زیبای دین و جنبه رحمانیت پروردگار را به ویژه برای جوانان 

و نوجوانان بیان کنند.
رییس ح��وزه علمی��ه کاش��ان، به مناس��بت تق��ارن ایام 
نوروز با ش��هادت حضرت فاطمه زهرا )س( اظهار داش��ت: 
 ش��یعیان در این ای��ام، م��ادر گران قدرش��ان را از دس��ت
  داده ان��د، همان گون��ه که کس��ی در عزای م��ادرش عید

 نمی گیرد و به جشن و سرور نمی پردازد، شیعیان نیز باید 
 به گونه ای رفتار کنند که کسی در ایام نوروز به آنان تبریک 

نگوید.

سیدناصر موسوی الرگانی می گوید اسالم در تمام زمینه ها 
اعتدال را توصیه کرده و رویه اسالم اعتدال است.

حجت االسالم س��یدناصر موس��وی الرگانی نماینده مردم 
فالورجان در مجلس با اش��اره به تندروی ه��ای موجود در 
فضای سیاسی کشور گفت: یکی از مشکالتی که همواره باعث 
 شده ما از پیش��رفت الزمی که باید در کش��ور داشته باشیم 
باز بمانیم تندروی های حاکم در فضای سیای کشور و حضور 

افراد تندرو در جناح های سیاسی بوده است.
ای��ن عض��و کمیس��یون اقتص��ادی مجل��س تاکی��د کرد: 
افراط و تندروی در فضای سیاس��ی کش��ور در س��ال های 
گذش��ته آس��یب های فراوانی را به همراه داش��ته اس��ت.

وی ب��ا تاکید بر این ک��ه اس��الم در تمام زمینه ه��ا اعتدال 
را توصی��ه ک��رده و روی��ه اس��الم اعت��دال اس��ت، تصریح 
 کرد: م��ا نباید ب��ه دنبال اف��راط و تفریط باش��یم. اس��الم 
می گوید انس��ان در زندگی باید میانه رو باش��د. البته از نظر 
اعتقادی و دینی انسان باید هدف خود را مشخص کرده باشد 
اما در ابعاد دیگر انسان باید اعتدال را در نظر بگیرد.وی افزود: 
امیدوار هستیم در شرایط کنونی که مردم در انتخابات ریاست 
جمهوری به تندروی نه گفته اند دولتمردان و مس��ووالن و 
نمایندگان به دنبال حذف افراد مقابل خودشان نباشند بلکه به 
دنبال کارآمد بودن و به دنبال برطرف شدن مشکالت باشند.

امام جمعه سمیرم گفت: کمک کردن به دولت یاری کردن 
نظام اسالمی برای رسیدن به توسعه و تعالی است.

حجت االسالم سید حبیب اهلل موس��وی در جلسه شورای 
اداری س��میرم با اش��اره به عزم دولت ب��رای اجرای مرحله 
دوم هدفمندی یارانه ها تاکید کرد: همه کسانی که تمکن 
مالی خوبی دارند برای کمک ب��ه خانوارهای ضعیف جامعه 

انصراف دهند.
وی با اش��اره به اهمیت اجرای این طرح ب��زرگ ملی اظهار 
داش��ت: رضایت مردم مهمترین مس��اله ای است که در هر 

طرح و برنامه ای باید مدنظر مسووالن و مدیران نظام باشد.
وی به فعال نبودن برخی از باجه های بانک ها در س��میرم 
اشاره کرد و افزود: برخی شعب بانک ها تنها یک یا دو باجه 
فعال دارند و مردم را به زحمت م��ی اندازند که این موضوع 

زیبنده خدمت رسانی نیست.
وی با بیان این که بخش��ی از مسایل فرهنگی کشور موجب 
نگرانی رهبر فرزانه انقالب شده است، تصریح کرد: ضروری 
است مسووالن در مسیر پیروی از والیت فقیه گام بردارند و 
به تکلیف خود در انقالب و نظام اسالمی جامه عمل بپوشانند.

 فرمان��دار س��میرم نی��ز گف��ت: الزم اس��ت مس��ووالن به 
مناسبت های خاص توجه الزم داشته باشند و با برنامه ریزی 

صحیح در این بخش فعالیت اثرگذار انجام دهند.

حوزه  علمیه خانه ملتبسیج سازندگی توصیه و دیدگاه

تالش شبانه روزی برای حل 
مشکل مديريت جهادی 

شیعیان در عزای 
مادرشان عید نمی گیرند

نماينده فالورجان: رويه 
اسالم هم اعتدال است 

 کمک به دولت خدمت
 به نظام اسالمی است
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رییس قوه قضاییه گفت: تماس با برخی فتنه گران در 
سفر اخیر و اظهارنظرهای بعد از این سفر دهن کجی 
به نظام بود؛ البته ما از دیدار و گفت وگو هراسی نداریم 
ولی رفتاره��ای اخیر عجیب بود چرا که مس��ووالن 
وزارت امورخارجه اعالم کرده اند از برخی دیدارهای 
صورت گرفته مطل��ع نبوده اند و بر اس��اس پاره ای 
گزارش ها خانم اش��تون ش��رط تحقق این س��فر را 

دیدارهایی با محوریت حقوق بشر اعالم کرده است.
آیت اهلل صادق آملی الریجانی رییس قوه قضاییه با 
اشاره به دغدغه های فرهنگی مقام معظم رهبری و 
توجه به لزوم تبیین و ارزیابی این دغدغه ها از سوی 
تمامی مسووالن و اصحاب فرهنگ در کشور گفت: 
آن چنان که مقام معظم رهب��ری نیز همواره تاکید 
دارند مساله فرهنگ در کش��ور ما مساله ای اساسی 
است چرا که انقالب ما ریش��ه های کامال فرهنگی و 
معنوی دارد و نمی توان از آن به عنوان انقالبی ظاهری 

و تنها با هدف براندازی حکومت طاغوت نام برد.

رییس ق��وه قضاییه پیش نیاز مقابل��ه با هجمه های 
فرهنگی دش��منان علی��ه انقالب اس��المی ایران را 
 پذی��رش »واقعیت ه��ای مرب��وط ب��ه برنامه ریزی 
همه جانبه فرهنگی دش��منان علیه نظام اس��المی 
ایران« دانست وافزود: متاسفانه برخی  اصل واقعیت 
هجوم فرهنگی دش��منان را انکار می کنند که باید 
گفت این افراد خود را به خواب زده اند وگرنه کیست 
که رش��د قارچ گونه ماهواره ها، سایت ها و کتاب ها و 
نش��ریات جبهه فرهنگی علیه جمهوری اسالمی را 
نبیند و نداند که جبهه فرهنگی شدیدی علیه فرهنگ 

ما ایجاد شده است.
آیت اهلل آمل��ی الریجانی دلیل تالش های دش��من 
در جبهه فرهنگی علیه ایران را » ریش��ه های عمیق 
فرهنگ انقالب اسالمی و مطرح شدن انقالب ارزشی و 
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران علیه فرهنگ غربی« 
توصی��ف کرد و گفت: دش��منان م��دام بودجه های 
عظیمی را برای مقابله فرهنگی ب��ا نظام جمهوری 

اس��المی ایران تصویب می کنند و به زعم خودشان 
و به اتکای تجربیات ش��ان در چند کش��ور، در ایران 
نیز به دنبال انقالب مخملی هستند که البته خیالی 

باطل است.
رییس قوه قضاییه دامنه فعالیت های فرهنگی غرب 
برای ضربه زدن به بنیان های اصیل اسالمی، ایمانی 
و اخالقی ملت ایران را بسیار گس��ترده برشمرد و با 
ابراز تاس��ف از این که برخالف تذک��رات مکرر مقام 
معظم رهبری برخی ها به وی��ژه در دوران اصالحات 
اعتقادی به تهاجم فرهنگی نداش��تند اظهارداشت: 
غربی ها با تولید فیلم های مستهجن و مبتذل و پخش 
و ترویج آن از طریق ماهواره های فارسی زبان درصدد 
ضربه زدن به بنیان های خانوادگی هستند و بر اساس 
گزارش های رسیده آنان در چنین شبکه هایی، حتی 
در پی ترویج هم جنس گرای��ی و طبیعی جلوه دادن 
آن هستند و متاسفانه چنین حرف هایی را به عنوان 
حرف هایی علمی مطرح می کنند که انسان را واقعا 

متاسف می کند.رییس دستگاه قضا با تاکید بر این که 
» باید جبهه فرهنگ ایمانی « در مقابل هجمه های 
فرهنگی دشمنان تشکیل ش��ود، به وظیفه سنگین 
نهادهای فرهنگی کشور به ویژه وزارت ارشاد در روند 
مقابله با تهاجم فرهنگی دش��من اشاره کرد و گفت: 
دستگاه های اجرایی کش��ور و وزارت ارشاد موظف 
هستند به صورت سلبی و اثباتی وظایف خود را انجام 
دهند و ضمن حمایت از آثار فاخر فرهنگی در تمام 
زمینه ها، جلوی تولید، چاپ و انتشار آثار مخرب علیه 
ارزش های فرهنگی کشور و ترویج ارزش های غربی 
را بگیرند.آیت اهلل آملی الریجانی با بیان این که » امور 
فرهنگی را نمی توان با شمشیر و سرنیزه پیش برد« 
اظهار داشت: گاهی ابراز می ش��ود که امور فرهنگی 
را باید به اهل فرهنگ سپرد که البته حرف درستی 
اس��ت اما این موضوع منافاتی با برخ��ورد و مقابله با 
کس��انی از اهل فرهنگ که بر خالف موازین اسالم 

و انقالب و ارزش های جامعه حرکت می کنند ندارد.
رییس قوه قضاییه با بیان این که همه باید به وظیفه و 
مسوولیت های خود عمل کنند از جمله وزارت ارشاد 
و قوه قضاییه گفت: آیا فرهنگ متعالی این است که 
 به انبیا توهین شود و امور مهم دینی مانند قصاص را 

زیر سوال ببرند و ترویج شود که غیرانسانی است.
وی خواهان دق��ت و نظارت کامل وزارت ارش��اد به 
موضوع ممیزی کتاب و اعمال موازین قانونی در چاپ 
و انتشار کتاب ها شد و گفت: در موضوع ممیزی کتاب 
قوانین روشن و صریح داریم اما متاسفانه شاهدیم که 
مجموعه آثار نویسنده ای منتشر می شود که محتوای 
آن ترویج بی بند و باری است؛ سوال این است که چرا 

باید اجازه انتشار چنین کتاب هایی داده شود.
رییس قوه قضاییه با اش��اره به اصول قانون اساسی 
و مصوبات ش��ورای عالی انقالب فرهنگی، توهین به 
مقدس��ات دینی، تبلیغ علیه اصول دینی، تمسخر 
و توهین ب��ه انبیا، ترویج سکوالریس��م و ترویج امور 
غیراخالقی را از جمله مهمترین اموری برشمرد که 

انتشار آن برخالف موازین قانونی است.
 آملی الریجانی اجرای قوانین در حیطه فرهنگی را 
وظیفه دستگاه های اجرایی دانست و افزود: متاسفانه 
کتاب های کس��انی مج��وز می گیرند ک��ه نه فقط 
بنیان های معارف دینی را زیر سوال می برند بلکه به 
سراغ قرآن هم رفته اند و معتقدند قرآن تلقی انسانی 
پیامبر از وحی الهی بوده پس احتمال خطا هم در آن 
می رود و اگر در جایی، آیات قرآن��ی با علوم امروزی 

مخالفت داشت، می شود قرآن را کنار گذاشت!
رییس قوه قضاییه گفت: باید به وزیر ارشاد گفت شما 
در جمهوری اس��المی تنفس می کنید و معیارهای 

قانون اساسی در این نظام برای همه الزام آور است .
رییس ق��وه قضایی��ه در بخش دیگری از س��خنان 
خود به س��فر اخیر کاترین اش��تون به تهران اشاره 
کرد و با تاکی��د بر حمایت از روش ه��ای معتدالنه و 
عقالنی در مناس��بات خارجی و نش��ان دادن چهره 
واقعی نظام اس��المی ای��ران که متاث��ر از عقالنیت 
ش��یعه می باش��د، بروز برخی رفتارها در سفر اخیر 
هیات اروپایی به تهران را خ��الف عرف دیپلماتیک 

دانس��ت و گفت: تماس با برخی فتنه گران در س��فر 
اخیر و اظهارنظرهای بعد از این س��فر دهن کجی به 
نظام بود؛ البته ما از دیدار و گفت وگو هراسی نداریم 
ولی رفتاره��ای اخیر عجیب بود چرا که مس��ووالن 
وزارت امورخارجه اعالم کرده اند از برخی دیدارهای 
صورت گرفته مطل��ع نبوده اند و بر اس��اس پاره ای 
گزارش ها خانم اش��تون گفته اس��ت ش��رط تحقق 
 این س��فر دیدارهایی با محوریت حقوق بش��ر بوده

 است.
رییس دس��تگاه قضا »توافق بر سر انجام این سفر به 
شرط برخی دیدارهای صورت گرفته خارج از عرف 
دیپلماتیک« را مصیبت و »مطل��ع نبودن از چنین 
دیدارهای��ی« را مصیبتی بزرگ تر دانس��ت و گفت: 
 در کجای دنیا اجازه می دهند که یک خارجی بیاید 
و هر جا دلش خواس��ت ب��رود و با هر کس��ی دیدار 

کند؛مگر کشور در و پیکر ندارد؟
آمل��ی الریجان��ی دیداره��ای فرات��ر از چارچ��وب 
دیپلماتیک را در مناس��بات خارج��ی قابل پذیرش 
ندانست وافزود: اگر بناست چنین روندی ادامه یابد و 
بر خالف امنیت و مصالح کشور در چنین سفرهایی 
اقداماتی صورت گیرد؛ قوه قضاییه وارد عمل می شود 
و تبعات آن نیز در آینده بر عهده وزارت امور خارجه 

خواهدبود.

واکنش شديداللحن آيت اهلل آملی به ديدار اشتون با فتنه گران

 اگر بناست چنین روندی ادامه يابد قوه قضايیه وارد می شود

مگر کشور در و پیکر ندارد

اگر بناست چنین روندی 
ادامه يابد و بر خالف

 امنیت و مصالح کشور در
 چنین سفرهايی

 اقداماتی صورت گیرد
 قوه قضايیه 

وارد عمل می شود و
 تبعات آن نیز در آينده

 بر عهده وزارت امور خارجه
 خواهدبود



یادداشت

حوادث

 کالهبرداری
 ۶۰ میلیارد تومانی 

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: باند بزرگی که با تهیه 
اسناد جعلی به فروش زمین های بدون صاحب به ارزش ۶۰ 
میلیارد تومان اقدام کرده بود، با تللاش کارآگاهان پلیس 

آگاهی اصفهان، منهدم و کاهبرداران باند، دستگیر شدند.
سللردار عبدالرضللا آقاخانی اظهار داشللت: در پی کسللب 
خبری مبنی بر فعالیت یک باند بللزرگ در خصوص جعل 
و کاهبللرداری از شللهروندان و صاحبان سللرمایه و افراد 
متمول شللهر اصفهان با فروش زمین هللای بدون صاحب، 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره جعل و 

کاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت. 
وی افزود: در این رابطه و به دلیللل اهمیت فراوان موضوع، 
کارآگاهان تحقیقات گسللترده ای را در خصوص باندی که 
اعضای آن زمین ها، خانه های قدیمی و رهاشللده ای را که 
مالکان آن ها فوت کرده و ورثه نداشتند و یا در خارج از کشور 
به سللر می بردند و بدون صاحب بودند را شناسایی کردند و 
سپس به صورت کاما حرفه ای برای آن ها اسناد و مدارک 
جعلی تهیه کرده و به فروش می رسانند را در دستور کار خود 
قرار دادند. این مقام مسوول عنوان داشت: با تکمیل شدن 
تحقیقات و اطمینان از درسللتی موضللوع، ماموران پلیس 
بافاصله با هماهنگی مقام قضایی متهمان را زیر نظر گرفته 
و در یک عملیات دقیق و منسجم توانستند این متهمان را در 
هنگام انجام یک معامله بزرگی که طی آن قصد داشتند یکی 
از زمین های با ارزش رها شده در شهر اصفهان را به قیمت ۶۰ 
میلیارد تومان به فروش برسانند را دستگیر کنند. وی تصریح 
کرد: با توجه به ایللن که احتمال می رود ایللن باند به روش 
مذکور کاهبرداری های دیگری را نیز مرتکب شده باشند، 
تحقیقات در این خصوص همچنان ادامه دارد و کسانی که 
زمین ها و یا ملک هایی را با اسناد و مدارک جعلی خریداری 
کرده اند می توانند جهت ارائیه شکواییه خود و رسیدگی به 

آن به پلیس آگاهی استان مراجعه کنند. 
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11 هزار مبتال به سل در کشور
رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت از ابتای 1۰ هزار و 987 نفر از جمعیت 
کشورمان به بیماری سل در سال گذشته خبر داد و گفت: بر اسللاس آنچه که  سازمان بهداشت 

جهانی اعام کرده است، بیماری سل می بایست تا سال 2۰5۰ در دنیا حذف شود.
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   فرمانده انتظامی شهرسللتان اصفهان از طللرح ویژه برخورد 
با موتورسللوارانی که در شب چهارشنبه آخر سللال، امنیت و 

آسایش مردم را به مخاطره می اندازند، خبر داد.
سرهنگ حسن یاردوسللتی اظهار داشللت: به منظور امنیت 
شهروندان در شب چهارشنبه آخر سال، طی هماهنگی صورت 
گرفته با مراجع قضایی با موتورسللوارانی کلله در نظم عمومی 
شهر اخال ایجاد کرده و برای شهروندان ایجاد مزاحمت کنند 

برخورد قانونی صورت می گیرد. 
وی به تمام افراد سللودجو و فرصت طلب هشدار داد و تصریح 
کرد: در صورتی که افراد متخلف و کسانی که به امنیت و سامت 
جامعه آسیب می زنند، توسط ماموران دستگیر شوند تا پایان 

نوروز در بازداشت پلیس خواهند بود. 
فرمانللده انتظامی شهرسللتان اصفهان افللزود: پلیس در این 
شب در کنار مردم به انجام وظیفه ذاتی خود که همان تامین 
نظم و امنیت برای شللهروندان اسللت می پردازد و مجالی به 
افراد فرصت طلللب که قصد بر هم زدن آرامللش مردم را دارند 

نخواهد داد. 
این مقام مسللوول به حوادث رخ داده  این شللب در سال  های 
گذشللته اشللاره کرد و به شللهروندان هشللدار داد: به منظور 
پیشللگیری از بروز هرگونه حادثه و ضایعه  جبللران  ناپذیر در 
این شللب، از برافروختن آتللش در معابر عمومی و اسللتفاده 

از مواد محترقه خطرنللاک در خیابان هللا و محله ها و نزدیک 
بیمارستان ها جدا خودداری کنید. 

سرهنگ یاردوستی به ایجاد محدودیت های مقطعی این شب 
در سطح شهر اشاره کرد و گفت: در شب چهارشنبه آخر سال، 
به منظور روان سللازی ترافیک شللهر، محدودیت هایی اعمال 
خواهد شد که از رانندگان و موتورسواران درخواست می شود، 
همکاری و همراهی را با ماموران راهنمایی و رانندگی داشللته 

باشند و قوانین و مقررات را رعایت کنند.
     ض�رورت نظ�ارت مضاع�ف والدین ب�ر فرزندان 

در چهارشنبه آخر سال
 فرمانللده نیللروی انتظامللی گلپایللگان گفللت: در آسللتانه 
چهارشنبه سوری نظارت والدین بر رفتار فرزندانشان اهمیتی 
 دوچندان می یابد و در پیشللگیری از حوادث ناگوار ناشللی از

 بازی های خطرناک بسیار موثر است.
محمدعلی یوسلیانی اظهار داشللت: در روزهای پایانی سال و 
با نزدیک شدن به روز چهارشنبه سوری، بسیاری از جوانان و 
نوجوانان دچار برخی هیجانات کاذب می شللوند و دسللت به 
کارهایی می زنند که ممکن است سال ها پشیمانی را به دنبال 

داشته باشد.
وی افزود: در ایللن روزها نظارت والدین بر رفتار فرزندانشللان 
اهمیتی دوچنللدان می یابد و در پیشللگیری از حوادث ناگوار 

ناشی از بازی های خطرناک بسیار موثر است.
فرمانده نیللروی انتظامللی گلپایگان بللا تاکید بر این کلله نباید 
ترسللاندن دیگران را دست مایه شللادی خود قرار دهیم، تصریح 

 کرد: باید با برگزاری مراسللم و
 بازی های سالم و شاد نوجوانان 
و جوانان را از گرایش به بازی ها 
خطرنللاک شللوخی های   و 

 باز داریم و با خاطراتی خوش به 
استقبال بهار زیبا بشتابیم.

وی با اشللاره بلله فرصت طلبی 
سارقان در روزهای پایانی سال 
بیان کرد: شهروندان باید مراقب 
باشند در شلللوغی های بازارها 
در آخرین روزهای سللال اسیر 
 فرصللت طلبللی جیللب برها و

کیف قاپ ها نشللوند و از حمل 
پول نقد در مکان های پرازدحام 
و یا معابللر خلوت و شللمارش 
پول های خود در انظار خودداری 
کللرده و با دقت مراقللب افراد و 

محیط اطراف خود باشند.
یوسلللیانی تصریح کرد: شللهروندان دقت داشته باشللند در ایام 
 نوروز و مسافرت نیز منازل را خالی از سللکنه نگه ندارند و ضمن

 اسللتفاده از وسللایل ایمنی مناسللب مانند قفل هللا، حفاظ های 
پنجللره و نورگیرهللا و چراغ هللای مجهز بلله تایمللر، در صورت 
 امکان مراقبت از منزل را به همسللایگان و افللراد مطمئن و امین 

بسپارند.
فرمانده نیروی انتظامی گلپایگان خاطرنشللان کللرد: رانندگان 
 وسللایل نقلیلله عمومللی و شللخصی نیللز در هنگام سللفرهای
  نللوروزی بیشللتر از همیشلله در رعایللت ضوابللط راهنمایی و
  رانندگللی اهتمللام بورزنللد، بللا گذشللت و بلله دور از لجبازی

   رانندگللی کننللد و هیچ گاه سللعی نکننللد تاخیر را با سللرعت 
 جبللران کننللد تللا سللفری ایمللن و خاطره انگیللز  داشللته 

باشند.
وی بیان کرد: طرح های نوروزی نیروی انتظامی و پلیس راهور از 
25 اسفند با تمام قوا آغاز می شود، اما آنچه پلیس را در برقراری 
آرامش و امنیت یاری می کند هوشللیاری و همکاری مردم است 
 که می تواند نوروزی خاطللره انگیز و ایمن را بللرای همگان رقم

بزند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان : برخورد با موتورسواران متخلف در شب چهارشنبه آخر سال

پلیس به مزاحمان مجال نمی دهد

 با موتورسوارانی 
که در نظم عمومی 
شهر اخالل ایجاد 

کرده و برای 
شهروندان

 ایجاد مزاحمت 
کنند برخورد قانونی 

صورت می گیرد

یادداشت

 ایام فاطمیه نطنز را 
عاشورایی برگزار می کنیم

امام جمعه نطنز گفت: امروزه به برکت تاش های مراجع عظیم القدر 
تقلید، مردم عنایت بیشتری به برگزاری مراسم فاطمیه دارند و آنچه 
که از ما خواسته شده اسللت این که به سللمتی حرکت کنیم که از 

فاطمیه، عاشورایی دیگر بسازیم.
حجت االسللام والمسلللمین طاحونی در جلسه سللتاد ساماندهی 
شئون فرهنگی و مناسبت های مذهبی نطنز اظهار داشت: حضرت 
فاطمه نه تنها به این شأن رسیده بود که ام ابیها بود بلکه او ام االئمه 
نیز بود؛ یعنی شللجره طیبه امامللت از دامان چنیللن بانویی تربیت 
 یافتلله و افتخارشللان این اسللت که مقتللدا و مادری چون ایشللان

 دارند.
وی این روایت نبوی که رضایت فاطمه رضایت من اسللت و هر کس 
من از او راضی باشللم پروردگار از او راضی است را بخشی از فضایل و 

عظمت این بانوی عظیم الشأن دانست.
امام جمعه نطنز تصریح کرد: برنامه ریللزی و مدیریت این مجموعه 
و سللایر نهادهایی که در این زمینه فعالیت می کنند باید به گونه ای 
باشللد که به مردم ثابت کنیم در برگزاری مراسم فاطمیه اول و دوم 
و گرامیداشللت مقام فاطمه الزهرا)س( پشت سللر نبی اکرم)ص( و 

حضرت علی)ع( هستیم.
وی با اشاره به تاش گران قدر در احیای مراسم فاطمیه افزود: امروزه 
به برکت تاش های مراجع عظیم القدر تقلید، مردم عنایت بیشتری 
به برگزاری مراسم فاطمیه دارند و آنچه که از ما خواسته شده است 
 این است که به سللمتی حرکت کنیم که از فاطمیه، عاشورایی دیگر

 بسازیم.

ضوابط قانونی در ناوگان حمل و نقل 
شهرضا اجرا نشده است

رییس سازمان تاکسیرانی شللهرضا گفت: ضوابط قانونی در ناوگان 
حمل و نقل شهرضا اجرا نشده است.

اکبللر بهارلو در نشسللت شللورای هماهنگی و ترافیک شهرسللتان 
 شهرضا اظهار داشللت: پس از انجام پیگیری های مداوم در خصوص

 سامان دهی وضعیت حمل و نقل درون شللهری شهرضا مبتنی بر 
ارتقای وضعیت سللاختاری این حوزه، توافق الزم در زمینه تعریف 
سازمان تاکسیرانی شهرضا از سوی مراجع مسوول محقق شده است 
و انتظار می رود در آینده نزدیک شاهد ایجاد تحوالت مناسب در این 

عرصه مهم باشیم.
وی ادامه داد: بللا وجود این که نللاوگان حمل و نقل درون شللهری 
شللهرضا تا نقطه مطلللوب فاصله قابللل توجهی دارد اما بر اسللاس 
بررسی های انجام گرفته از سوی مراجع مسوول، این شهر به لحاظ 
میزان خدمات رسانی به شهروندان جزو نقاط موفق استان اصفهان 

انتخاب شده است.

 مرگ و میر در افراد سیگاری
 دو برابر افراد عادی است

یللک کارشللناس دخانیللات اعللام کللرد: مللرگ و میر ناشللی از 
بیماری هللای قلبللی و عروقللی در میللان افللراد سللیگاری 2 برابر 
بیللش از افللراد غیرسللیگاری اسللت و مطالعللات نشللان داده بین 
 مصللرف دخانیللات و مللرگ و میللر ارتبللاط مسللتقیمی وجللود 

دارد.
علی مهدوی گفللت: بیماری های قلبی و عروقی یکللی از مهمترین 
علت های مرگ و میر افراد در تمام دنیا است و از هر 3 مورد مرگی که 
در جهان ثبت می شود یک مورد آن از بیماری های قلبی یا سکته های 

مغزی ناشی می شود.
وی افزود: در حال حاضر 8۰ درصد مرگ های ناشی از بیماری های 

قلبی و عروقی در کشورهای با درآمد کم یا متوسط رخ می دهد.

 مردم فالورجان
 با شهدا تجدید میثاق کردند

مللردم شهرسللتان فاورجللان بللا شللرکت در همایللش پیللاده 
روی خانوادگللی در روز بزرگداشللت شللهدا، بللا گرامیداشللت 
 یاد شللهیدان گلگون کفللن ، با آرمان های شللهدا تجدیللد میثاق

 کردند.
 همایش پیاده روی خانوادگی صبح روز پنج شنبه گذشته همزمان با 
سالروز تاسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در شهرستان فاورجان 
برگزار شد.شرکت کنندگان در این همایش حرکت خود را از محل 
قبور شهدای گمنام واقع در پارک ساحلی این شهر شروع کردند و در 

گلزار شهدای این شهرستان خاتمه داند. 

افزایش ۱۸ درصدي آمار متقاضیان 
سقط درمانی در پزشکی قانونی 

 در 11 ماهه سللال جاري، ۴19 نفر در اسللتان اصفهللان، متقاضي 
سقط درماني بودند که این عدد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 

18 درصد افزایش یافت.
 بر اساس آمار ارایه شده از سوي پزشکی قانونی استان اصفهان، در 11 
ماهه سال جاري، تعداد ۴19 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی به 
مراکز پزشکی قانونی این اسللتان، مراجعه و 318 نفر از آن ها مجوز 

سقط درمانی دریافت کردند. 

 اختصاص اعتبارات اشتغال زایی 
به یک هزار و ۷۰۰ نفر در سال جاري
 مدیرکل بهزیسللتي اسللتان اصفهان گفت: بهزیسللتي اصفهان در

 سللال جاري، اعتبارات اشللتغال زایی را در سلله حوزه پیشگیری، 
اجتماعللی و توانبخشللی بلله یللک هللزار و 7۰۰ نفللر اختصللاص 
 داد و بللراي 85۰ نفللر از مددجویللان تحللت پوشللش، مسللکن

 تهیه کرد.
محمود محمللدزاده با بیللان این کلله سللال 92 از نظللر اعتبارات 
بودجه اي بللراي بهزیسللتي، محدودیت هایي به وجللود آورده بود، 
اظهارداشللت:  خوشللبختانه این دسللتگاه دولتللي با وجللود تمام 
محدودیت های مالی در سللال جللاري با ایجللاد 37 مرکز جدید در 
حوزه پیشللگیري، از جمله مراکز اقامتی درمللان میان مدت، مراکز 
درمان سرپایی اعتیاد و مراکز مشاوره خانواده و ژنتیک، در راستای 
 بسترسازی ارایه خدمات در سطح اسللتان گام هاي موثري برداشته

 است. 

اخبار کوتاه
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جانشین رییس ستاد هماهنگی خدمات سفر استان

آماده باش  استان در ایام نوروز 
کارشناس سازمان هواشناسی

کاهش دمای هوا در نوار شمالی کشور

جانشین رییس ستاد هماهنگی خدمات سللفر استان اصفهان از 
 آماده باش کامل نیروهای امدادی، انتظامی و خدمت رسللان در 

ایام نوروز در این اسللتان خبر داد. محمد علی طرفه، معاون امور 
عمرانی استاندار و جانشین رییس ستاد هماهنگی خدمات سفر 
استان گفت: تمام ظرفیت انتظامی، امدادی و خدمت رسانی استان 

در خدمت رفاه مسافران نوروزی به کار گرفته خواهد شد.
وی با اشاره به این که شعار امسال سللتاد استانی »سفری ایمن و 
پرنشاط « اسللت، افزود: در بخشنامه ای به همه شللهرداری ها و 
دهیاری های استان در مورد آماده سازی شهرها و روستاها برای 

استقبال از مسافران نوروزی تاکید شده است.
جانشین رییس ستاد هماهنگی خدمات سفر استان گفت: در سال 
جاری تدابیر اساسی در آماده سللازی شهرها و روستاها به منظور 
فراهم آوردن یک میزبانی در خور شللان هموطنان گرانقدر اتخاذ 

شده است.
کارشناس سازمان هواشناسی با بیان این که دمای هوا در نوار 
شمالی کشللور کاهش می یابد، گفت: تا پایان سال جاری اکثر 

نقاط کشور شاهد بارش برف و باران خواهند بود. 
       بارش برف و باران تا پایان سال در برخی نقاط ادامه 

دارد/ کاهش دمای هوا در نوار شمالی کشور
امین  حسین نقشینه درباره شرایط جوی کشور اظهار داشت: 
هم اکنون در مناطق واقع در نیمه شللمالی کشور شاهد بارش 
برف و باران هستیم.کارشناس سازمان هواشناسی با بیان این 
که هم اکنون فللرودگاه اردبیل، شبسللتر آذربایجان، طالقان و 
کرمانشاه شاهد بارش برف هستند، افزود: بارش باران در سواحل 

شمالی کشور از شدت بیشتری برخوردار است.
وی یادآور شد: در حال حاضر مناطقی مانند بیرجند، کیاشهر 
گیان، الهیجان، کامیاران کردسللتان، ارومیه، مراغه، انزلی، 
رشت، نوشهر، کردستان و کرمانشاه شاهد بارش باران هستند.

با تصویب دولت، ضریب حقوق شللاغان مشللمول قانون مدیریت 
خدمات کشوری برای سللال 1393 به میزان یک هزار و دویست و 
هفت »12۰7« ریال تعیین می شللود.هیات وزیران بنا به پیشنهاد 
مشترک معاونت توسعه مدیریت و سللرمایه انسانی رییس جمهور 
و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد 
اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسامی ایران، ماده 
»7۶« قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 138۶ و بند »الف« 
ماده »5۰« قانون برنامه پنج سللاله پنجم توسعه جمهوری اسامی 
ایران مصللوب 1389 راتصویب کرد: ضریب حقللوق اعضای هیات 
علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات برای سال 1393 

به میزان هفده هزار و یکصد و نود »1719۰« ریال تعیین می شود.
براین  اساس، ضریب حقوق شاغان مشمول قانون مدیریت خدمات 
کشللوری برای سللال 1393 به میزان یک هزار و دویسللت و هفت 
»12۰7« ریال تعیین می شود.همچنین ضریب حقوق کارمندان 
مشللمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنللان دولت )از جمله 
کارمندان وزارت اطاعات و شاغان پست های سیاسی وزارت امور 

خارجه( برای سال 1393 به میزان 
یک هزار و دویست و هفت »12۰7« 
ریال تعیین می شود.ضریب حقوق 
بازنشستگان موضوع بند »ج« ماده 
»5۰« قانون برنامه پنجم توسللعه 
برای سال 1393 نیز به میزان هزار 
و دویسللت و هفت »12۰7« ریال 
تعیین می شود.بر اساس این مصوبه، 
حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران 

و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و 
سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی، موسسات انتفاعی 
وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی در سال 1393 

به میزان 2۰ درصد نسبت به 
سال 1392 افزایش می یابد.

سقف افزایش حقوق کارکنان 
موسسللات انتفاعی وابسللته 
به دولت، نهادها و موسسات 
عمومی غیردولتی، بانک های 
دولتی، بیمه ها و شرکت های 
دولتی کلله قانللون مدیریت 
خدمللات کشللوری را اجللرا 
نکرده اند، در سال 1393 بیسللت درصد تعیین می شود.همچنین 
حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر )شاغان( موضوع تبصره ماده 
»7۶« قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های 

اجرایی مشمول این قانون و سایر مشموالن ماده مذکور به استثنای 
مشموالن بند »9« این تصویب نامه در سال 1393 به میزان شش 
میلیون )۶.۰۰۰.۰۰۰( ریللال و حداکثر حقللوق و فوق العاده های 
مسللتمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقللوق مذکور در 
این بند تعیین می شود.بر این اسللاس، حداقل حقوق بازنشستگان 
و وظیفه بگیران و مشللترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و 
نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی 
به میزان شللش میلیون )۶.۰۰۰.۰۰۰( ریال و حداکثر حقوق آنان 
نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشسللتگی تعیین می شود.حداقل 
حقوق کارمندان مشمول بند »3« این تصویب نامه در سال 1393 
با احتساب فوق العاده ویژه و فوق العاده جذب به میزان شش میلیون 
)۶.۰۰۰.۰۰۰( ریال و حداکثر هفت برابر حداقل مذکور در این بند 
تعیین می شود.بر اساس مصوبه دولت، پرداخت فوق العاده اضافه کار 
ساعتی به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه با 
رعایت بند »ز« ماده »5۰« قانون برنامه پنجم توسعه در سقف اعتبار 

مصوب دستگاه مجاز است.

   بیمارستان خورشید و الزهرا در ایام نوروز آماده پذیرایی از بیماران دیالیزی هستند و کمبودی 
در این زمینه وجود ندارد.

دکتر محمد سوداوی، رییس مرکز پیوند اعضای معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
با بیان این که معاونت درمان این دانشگاه و بخش پیوند اعضا در ایام نوروز فعال است، افزود: 
هم اکنون با هماهنگی ستاد نوروزی دانشگاه علوم پزشکی در صدد خدمت رسانی به بیماران 

دیالیزی به ویژه میهمانان و حتی شهرستان های اطراف هستیم. 
وی گروه پیونللد این دانشللگاه را فعال ترین بخش دانشللگاهی عنوان کرد و بیان داشللت: 
 هم اکنون این بخش پذیرای بیماران پیوندی از شهرسللتان ها و اسللتان های همجوار مانند 

چهارمحال بختیاری، یزد و... است. 
رییس مرکز پیوند اعضا اظهارداشت: بیمارستان های خورشید و الزهرا به عنوان بخش های 

خدمت رسان در ایام نوروز انتخاب شده که در این روزها آماده خدمت رسانی به ویژه در مواقع 
اورژانسی هستند. 

وی با اشاره به افزایش روزافزون بیماران دیالیزی در جهان، گفت: در ۶۰ درصد موارد، دیابت و 
فشارخون عامل اصلی در ابتا به نارسایی کلیه و در نهایت عامل مهمی در از دست رفتن کلیه 

و دیالیزی شدن افراد محسوب می شوند. 
سوداوی با اشاره به افتتاح و راه اندازی 19۰ تخت دیالیز در اصفهان، خاطرنشان کرد: مقرر شد 

تا این تخت ها تا سال 95 به بهره برداری رسیده و در اختیار شهروندان قرار گیرد. 
 وی افزود: در حال حاضر تمام مراکز دانشللگاهی و خیریه ها از تخت دیالیز بهره مند هستند 
و به طور کلی 3۰۶ تخت فعال دیالیز در استان قرار دارد اما درصدد هستیم تا در آینده نزدیک 

سه تخت دیالیز نیز در شهرستان خور و بیابانک احداث کنیم. 

رییس مرکز پیوند اعضا تعداد بیماران دیالیزی در سطح استان را یک هزار و پانصد نفر اعام 
کرد و اظهارداشت: از این تعداد حدود 5۰ درصد آن ها در شهر اصفهان مستقر هستند. 

وی با بیان این که ساالنه حدود 22۰ نفر در استان پیوند می شوند، تصریح کرد:۴۰ درصد پیوند 
از بیماران مرگ مغزی و بقیه آن از بافت زنده دریافت می شود. 

سوداوی فرهنگ سللازی در زمینه اهدای عضو را یکی از ضروریات دانست و بیان داشت: با 
فرهنگ سازی اهدای عضو ،شاهد تغییر نگرش مردم در این زمینه و افزایش اهدای عضو در 

جامعه خواهیم بود که این کار تنها از طریق خبرنگاران قابل اجرا است. 
وی با اشللاره به این که فرهنگ اهدای عضو در ایران از سرعت پیشرفت بیشتری برخوردار 
 است، تصریح کرد: اصفهان با اهدای 2 هزار پیوند از بیماران مغزی در رتبه خوبی در دنیا قرار

 دارد. 

با تصویب دولت

حداقل حقوق شاغالن و بازنشستگان اعالم شد

خدمت رسانی در ایام نوروز تعطیل نیست:

بیمارستان های خورشید و الزهرا آماده پذیرش بیماران دیالیزی



اخبار کوتاهيادداشت

 زاينده رود آب شرب
 5 میلیون نفر را تامین می کند

مدیر عامل شرکت آبفای اصفهان سد زاینده رود را مهمترین تامین کننده 
آب شرب مرکز کش��ور خواند و گفت: زاینده رود تامین کننده آب شرب 

حدود پنج میلیون نفر در اصفهان، یزد و کاشان است.
 »هاشم امینی« افزود: آب شرب 56 شهر و 300 روستا در استان اصفهان 

از زاینده رود تامین می شود.
وی با اشاره به وقوع خشکسالی های پیاپی اضافه کرد: ما در مرحله سوم 
خشکسالی که مرحله هیدرولیکی است قرار داریم به طوری که میانگین 
بارندگی در دنیا 700 تا 750 میلی متر، در آس��یا 600 تا 650، در ایران 
200 تا 250 میلی متر و در اصفهان 100 تا 120 میلی متر اس��ت.وی با 
بیان این که این رقم در اصفه��ان رو به کاهش اس��ت، تصریح کرد: این 
رویداد حجم آب سد زاینده رود را دس��تخوش تحوالتی کرده به طوری 
 که هم اکنون ذخیره س��د زاین��ده رود کمتر از 10 درص��د ظرفیت آن

 است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان به افت شدید آب های زیرزمینی 
 اش��اره و اضافه کرد: آب ده��ی چاه های فلمن بس��یار کاه��ش یافته و

 از سه هزار لیتر در ثانیه به 150 لیتر در ثانیه رسیده است.
امینی س��رانه آب تجدید پذیر کشور در س��ال 1355 را دو هزار و 500 
مترمکعب اعالم و تصریح کرد: این رقم در سال 1388 به یک هزار و 500 

مترمکعب کاهش یافته است.
به گفته وی پیش بینی می شود سرانه آب تجدیدپذیر در سال 1400 به 
حدود 800 مترمکعب برسد که این امر بیانگر تنش آبی در کشور است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان صرفه جویی 20 تا 30 
 درصدی مردم را بس��یار حایز اهمیت خواند و گفت: اگ��ر هر نفر حدود

 یک و نیم لیتر در شبانه روز صرفه جویی کند می توان با این صرفه جویی 
 40 هزار نفر را زیر پوش��ش طرح آب رس��انی ق��رار داد. وی همچنین از

 ائمه جمعه استان اصفهان خواست تا واقعیت بحران کم آبی و پیامدهای 
آن را برای مردم بیان کنند.امینی با بیان این که اگر تأمین آب ش��رب با 
محدودیت روبه رو شود مردم با تنگناهایی مواجه می شوند که پیامدهای 
اجتماعی دربر دارد، گفت: الزم است ائمه جمعه با رهنمودهای خود بستر 

فرهنگ سازی مصرف بهینه آب را در جامعه مهیا کنند.

ايران وارد بازار خرده فروشی گاز شد 
وزیر نفت ب��ا اعالم ورود ایران ب��ه بازار خرده فروش��ی گاز گفت: قرارداد 

صادرات گاز ایران به عمان امضا شد.
بیژن زنگنه در مراس��م امضای قرارداد صادرات گاز ایران به کشور عمان 
گفت: حجم این قرارداد 10 میلیارد متر مکعب در س��ال اس��ت و  خط 
 لوله صادراتی از طریق رودان در اس��تان هرمزگان به سهار در عمان وارد

 می شود و بعد به شبکه داخلی عمان وصل می شود.
 وزیر نفت تصریح ک��رد: ما برای اولین بار وارد بازار خرده فروش��ی عمان 
می شویم و برعکس قراردادهای دیگر در قیمت با آقایان تفاهم نکرده ایم 
و مقرر شده که وارد بازار خرده فروشی شویم. بر اساس این قرارداد، شرکت 
مشترکی با سهام مس��اوی ایرانی - عمانی ثبت می ش��ود و این شرکت 
 کار بازاریابی و عملیات راهبری و تعمی��ر و نگهداری خط لوله را بر عهده

 م��ی گیرد.به گفت��ه وی، تمام خط لول��ه در بخش خش��کی، دریایی و 
 تاسیسات انتقال به طور کامل و 100 درصد توسط طرف عمانی تامین 

می شود.

 وجود ۳۰۰ گونه دارويی
 در پوشش گیاهی گلپايگان 

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گلپایگان گفت: در پوشش گیاهی 
شهرس��تان گلپایگان بیش از 300 گونه دارویی موجود است که از این 

تعداد نیز 30 گونه گیاهی از اقالم درآمد زا هستند. 
 علیرضا حیدری اظهارداش��ت: در شهرس��تان حدود هزار و 500 گونه 
 مرتعی مشتمل بر 150 تیپ گیاهی وجود دارد که در میان انواع گیاهان 
300 گونه دارویی موجود است و از این تعداد نیز 30 گونه گیاهی مانند 
کتیرا، شیرین بیان، کرفس و موسیر از اقالم درآمد زا هستند.وی افزود: 
حدود 75 درصد از مراتع نیز ارزش زیس��ت محیطی دارند و در تلطیف 
هوا، جلوگیری از فرسایش خاک و موارد تفریحی و فرهنگی موثر هستند 
و مورد اس��تفاده قرار می گیرند.رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
گلپایگان با بیان این که تعداد بهره برداران از مراتع شهرستان به یک هزار 
و 330 نفر می رسد، افزود: با توجه به میزان بهره برداری و محاسبات انجام 
شده میزان تولید علوفه از مراتع شهرستان  بیش از 432 هزار کیلوگرم 
در سال است که در صورت تبدیل هر 24 کیلوگرم علوفه به یک کیلوگرم 
گوشت در سال 180 هزار کیلوگرم گوش��ت نیز در شهرستان گلپایگان 

تولید می شود.

تراکنش های الکترونیکی بانکی 
رکورد زد

دبیرکل بانک مرکزی با بیان این که تا چه زمانی می توان از سامانه های 
قدیمی و وصله پینه ای بانکی استفاده کرد؟ گفت: پایانه هاي فروش،روزانه 
60 هزار میلیارد ریال مبادله مالي را انجام مي دهند، یعني در طول سال 
نزدیک به 20 هزار تریلیون ریال یا به عبارتي 700 میلیارد دالر تراکنش 

تمام الکترونیکي خرید در کشور مدیریت مي شود.
محمود احمدی گفت: رکورد جدیدي در حجم تراکنش هاي الکترونیکي 
ثبت شد و به طور نمونه سامانه هاي شتاب و شاپرک مجموعا 104 میلیون 
تراکنش را پردازش کردند. این عدد یعني روز گذشته قریب 40 میلیون 
خدمت الکترونیکي از طریق سامانه هاي کارتي به جمعیت 76 میلیون 

نفري کشور ارایه شد.
 دبی��رکل بان��ک مرک��زی اظهارداش��ت: ش��اید ب��ه ج��ز پیامک هاي

 ارتباطات سیار هیچ سامانه الکترونیکي دیگري را در کشور پیدا نکنیم که 
با چنین حجمي از تراکنش ها روبه رو باشد، با این تفاوت که پردازش هاي 
بانکي به لحاظ حساس��یت جا به جایي پول، اهمیتي به مراتب بیشتر از 
رد و بدل پیامک ها دارند.احمدی ادامه داد: پ��ردازش چنین حجمي از 
تراکنش هاي الکترونیکي در نظام بانکي کشور، البته غرور آفرین و مایه 
افتخار است. مي توان امیدوار بود که در چند سال آینده کشورمان به سوي 
یک جامعه بدون اسکناس )Cashless society( پیش برود و نمونه اي 
عملي نه در س��طح منطقه، بلکه در سطح جهاني به ش��مار آید. اما این 
مباهات مي تواند مایه نگراني و اضطراب مان هم باشد.وی افزود: این روزها 
خدمات پرداخت و بانکداري الکترونیکي موضوعي فانتزي و جوان پسند 
نیست، بلکه همه گروه هاي جامعه اعم از پیر و جوان، زن و مرد، شهري و 
روستایي و فقیر و غني را در پهنه جغرافیاي ایران عزیز و در تمام ساعات 
شبانه روز تحت تاثیر قرار مي دهد. تنها پایانه هاي فروش ما روزانه 60 هزار 
میلیارد ریال مبادله مالي را انجام مي دهند، یعني در طول سال نزدیک 
به 20 هزار تریلیون ریال یا به عبارت��ي 700 میلیارد دالر تراکنش تمام 

الکترونیکي خرید در کشور مدیریت مي شود.

CNG افتتاح جايگاه 
 در خمینی شهر 

 آب گرفتگی پل ها
مرتب تخلیه می شود

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان از افتتاح یک جایگاه 
تک منظوره CNG در خمینی شهر خبر داد.

» حس��ین کرد « گفت: با راه اندازی جایگاه تک منظوره حافظ خمینی شهر 
شمار جایگاه های عرضه سوخت CNG استان اصفهان به 148 جایگاه افزایش 
یافت.وی افزود: بخش CNG جایگاه حافظ خمینی شهر دارای کمپرسوری با 
ظرفیت یک هزار و 500 متر مکعب در ساعت، سه دیسپنسر و شش نازل است.

مدیر ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفه��ان ادامه داد: این 
جایگاه در زمینی به مساحت یک هزار و 800 مترمربع با توانایی سوخت رسانی 
به یک هزار خودرو در شبانه روز و اشتغال زایی برای هفت نفر راه اندازی شده 
است.وی اظهار داش��ت: کلیه هزینه های س��اخت و تجهیزات جایگاه حافظ 
خمینی شهر به مبلغ 18 میلیارد ریال به صورت بالعوض توسط شرکت ملی 

پخش فرآورده های نفتی ایران تامین شده است.

رییس اداره راه و شهرسازی شهرس��تان اصفهان از تخلیه به هنگام 9 پل در 
محدوده راه های این شهرستان طی 24ساعت گذشته خبر داد.

 هوش��نگ طایی تصریح کرد: فعالیت راهداران در این مدت و به علت شدت 
بارندگی بدون وقفه ادامه داشت.

وی اظهار داشت: سه دستگاه پمپ و چهار دستگاه تانکر مشغول تخلیه و پمپاژ 
آب پل های حوزه راه و شهرسازی شهرستان اصفهان است.

این مسوول به بارش 42 میلی متری باران در ش��بانه روز گذشته اشاره کرد 
و افزود: همکاری مدیریت بحران شهرس��تان اصفه��ان از جمله، فرمانداری، 

شهرداری و دهیاری ها برای خدمت رسانی بهتر با این اداره قابل تقدیر است.
رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان اصفهان سرریز شدن چاه های جذبی 
 پل ها را عامل آب گرفتگی ها عنوان کرد و گفت: راهداران بالفاصله با مشاهده

 آب گرفتگی ها در محل حاضر شدند و اقدام به تخلیه آب از محل کردند.

4
افت قیمت ها در بازار طال، سکه و ارز

قیمت اونس جهانی چند روز گذشته  در حدود 12 دالر و قیمت دالر نیز 38 تومان افزایش یافته بود اما علی رغم 
افزایش قیمت اونس جهانی به 1356 دالر و 80 سنت، قیمت دالر 38 تومان کاهش یافته و به همین دلیل شاهد 

کاهش قیمت انواع طال، سکه و ارز هستیم.
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سخنگوی دولت از تالش دولت برای تکمیل کار تدوین »نقشه راه 
اجرایی شدن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی« تا پیش از پایان 
امس��ال خبر داد.  محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه هیات دولت 
در نشستی خبری با اشاره به عزم دولت برای اجرای سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی، گفت: ان شاءاهلل تا پیش از پایان سال، ضوابط 
اجرایی و نقشه راه الزم برای اجرای این سیاست ها را ارایه می کنیم. 
     حت�ی ي�ک روز تاخیر در اج�رای سیاس�ت های کلی

 اقتصاد مقاومتی را جايز نمی دانیم
وی با تاکید بر ضرورت اجرایی شدن هرچه سریع تر این سیاست ها، 
تصریح کرد: این سیاست ها در راستای توسعه کشور و تامین منافع 
 ملی اس��ت و حتی یک روز تاخی��ر در اجرای سیاس��ت های کلی

 اقتصاد مقاومتی را جایز نمی دانیم. س��خنگوی دولت با اش��اره به 
جلسه هیات دولت گفت: در این جلسه درباره اجرایی شدن مرتب 
و منظم این سیاس��ت ها هماهنگی هایی بین دستگاه های اجرایی 
انجام شد. به گزارش ایسنا، پس از ابالغ سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی از س��وی مقام معظم رهبری و دس��تور رییس جمهور به 
معاون اول خود برای اجرایی شدن هرچه سریع تر این سیاست ها، 
 اس��حاق جهانگیری معاون��ت برنامه ری��زی و نظ��ارت راهبردی 
ریاس��ت جمهوری را مامور کرد تا نقش��ه راه الزم در این زمینه را 

تدوین کند. 

     تصمی�م دول�ت ب�رای جبران خس�ارات هرم�زگان و 
چهارمحال و بختیاری

نوبخت با اش��اره به برخی تصمیم��ات دولت در پایان س��ال 92، 
گفت: در خص��وص پرداخت های ج��اری و عمرانی در جلس��ات 
قبل تصمیم گیری ش��ده بود، در این جلس��ه نیزجبران خسارات 
 ناشی از خشکسالی اس��تان هرمزگان و حوادث غیرمترقبه استان

 چهارمحال و بختیاری از طریق پرداخت نقدی به صورت تسهیالت 
و اعتبارات تصویب ش��د. وی افزود: برای توزیع تملک دارایی های 
سرمایه ای و عمرانی که قرار است بین 150 دستگاه ملی و استانی 
صورت بگیرد، در راستای اجرای قانون بودجه 92 این اجازه از سوی 
هیات دولت به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی داده شد که 
در خصوص توزیع این اعتبارات تا قبل از پایان سال بین دستگاه های 
اجرایی و اس��تانی اقدام کند. نوبخت همچنین با اشاره به تصمیم 
دولت برای پرداخت حق��وق کارکنان دولت از 15 اس��فند، افزود: 
این پرداخت ها آغاز شده و فقط چند دستگاه باقی مانده اند که طی 

روزهای آینده نیز این اقدام از سوی آن ها صورت می گیرد.  
     حداق�ل حق�وق کارمن�دان دول�ت 6۰۰ ه�زار تومان

 تعیین شد
 نوبخ��ت در بخش دیگ��ری از صحبت های خود در م��ورد تعیین 
میزان دستمزد کارگران و کارمندان در س��ال آینده نیز گفت: در 

مورد کارمندان دولت این تصمیم گیری انجام شد و حداقل حقوق 
کارمندان دولت 600 هزار تومان خواهد بود و حداکثر آن نیز معادل 
7 برابر میزان حقوق حداقلی اس��ت. در مورد دس��تمزد کارگران 
و میزان آن نیز، ش��ورای خاصی وجود دارد که باید این دستمزد را 

مشخص کند. 
     احتمال تک نرخی شدن بنزين و حذف سهمیه بندی

س��خنگوی دولت همچنی��ن در برابر این پرس��ش که آی��ا نظام 
سهمیه بندی بنزین در دولت تدبیر و امید ادامه خواهد داشت؟پاسخ 
داد: در مورد این موضوع در حال تصمیم گیری نهایی هستیم چون 
تاثیر خود را بر روی قیم��ت حامل های انرژی نش��ان می دهد و از 
طرف دیگر کارشناسان می گویند در صورت دو نرخی شدن قیمت، 

فس��اد زیادی ایجاد می شود و 
اگر به س��مت تک نرخی شدن 
پی��ش برویم س��همیه چندان 
معنا نخواهد داش��ت. نوبخت 
ادامه داد: بعد از تصویب قانون 
بودجه برخ��ی تبصره ها نیاز به 
آیین نامه های اجرایی داشتند و 
ما قول داده بودیم تا پایان سال 
آیین نامه های اجرایی تصویب 
شوند تا برای س��ال آینده هم 
قانون بودجه آماده باش��د و هم 
آیین نامه ه��ا. اعض��ای محترم 
هیات دولت نهایت همکاری را 
داشتند و با وجود تراکم طرح ها 
و لوایح، این موضوع را در اولویت 
قرار دادند و دو آیین نامه اجرایی 

تصویب شد، بقیه آن نیز آماده است و ان ش��اءاهلل در جلسه هیات 
دولت در روز یکشنبه مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد. نوبخت 
در ادامه در مورد سفر رییس جمهور به کشور عمان، به عزم دولت در 
راستای توسعه ارتباطات با کشورهای همسایه و جامعه بین المللی 
اشاره کرد و گفت: این سفر و سفرهای مشابهی که در آینده صورت 
می گیرد، در راستای بسط و بهبود روابط ایران با کشورهای همسایه 

و منطقه است و این رویکرد جزو سیاست های قطعی دولت است. 
س��خنگوی دولت همچنین در م��ورد میزان نرخ ت��ورم و کاهش 
آن اظهار داش��ت: نرخ تورم نمی تواند تقلیل پیدا کند مگر با اتخاذ 
سیاست های مناسب اقتصادی در قالب سیاست های مالی و پولی. 

     نرخ تورم از ۳5 هم پايین تر آمده است
نوبخت با تاکید مجدد بر این که دولت طی شش ماه گذشته سعی 
کرده در برنامه ریزی ها و پیشبرد امور، انضباط مالی را در نظر داشته 
باشد، به تاثیر این انضباط مالی در کاهش نرخ تورم اشاره کرد.وی با 
 بیان این که ما پیش بینی می کردیم که نرخ تورم تا پایان اسفند به

 35 درصد برس��د ول��ی اکنون این می��زان کمتر از آن اس��ت و به 
33/7درصد رسیده و ممکن است تا پایان اسفند چند درصد دیگر 

کم  شود.

جزيیات ساماندهی  سهمیه ها  از اول اسفند

جبران خسارات هرمزگان و چهارمحال و بختیاری 

احتمال تک نرخی شدن بنزین و جود دارد
استاندار اصفهان: 

رسته باغ تاالر به اتحاديه 
صنف تاالرها افزوده می شود 

اس��تاندار اصفهان گفت: جهت کنترل بیشتر بر عملکرد 
 مکان های برگزاری مراس��م جش��ن و س��رور، رس��ته

 باغ تاالر تعریف شده و توسط کمیسیون اصناف قوانین 
و چهارچ��وب آن م��ورد تصویب قرار می گیرد.  رس��ول 
زرگرپور اظهار داشت: در مس��ایل فرهنگی باید همگام 
با مش��کالت، به ارایه راهکار پرداخته و مراقب باش��یم 
مش��کالت پیش��ی نگیرد.وی با بررس��ی گ��زارش آمار 
س��رقت های ماه گذش��ته، افزود: از بابت نزدیک شدن 
به اواخر س��ال و خالی از س��کنه ش��دن منازل، نگرانی 
مردم بایستی برطرف شود.اس��تاندار اصفهان بیان کرد: 
باید تمهیداتی اندیشیده ش��ود تا این سرقت ها کاهش 
پیدا کند و از راهکارهای فرهنگ��ی و اجتماعی در کنار 
راهکارهای امنیتی و انتظامی استفاده شود.وی توجه به 
عوامل بروز سرقت همچون سست شدن اعتقادات دینی، 
 بیکاری و فقر و پیشگیری از این عوامل از طریق آموزش و
 فرهنگ سازی را در کاهش سرقت ها تاثیر گذار دانست.

زرگرپور مساله مواد مخدر را یک مساله اساسی و حیاتی 
خواند و افزود: باید با سیاست ها و برنامه های جدید جلوی 
ترانزیت و مصرف مواد مخدر در اس��تان گرفته شود که 
البته این مساله در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
با فعالیت چه��ار کمیته فرهنگی، پیش��گیری، مبارزه و 

درمان به صورت مستمر پیگیری می شود.
وی با بیان این که هادی زاده با حکم وزیر کشور به عنوان 
دبیر ش��ورای هماهنگی مب��ارزه با مواد مخدر اس��تان 
انتصاب شده است خاطرنش��ان کرد: در دولت جدید با 
تغییر س��اختار، دبیر ش��ورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر از بین فرمانداران انتخاب می ش��ود و در مس��اله 
مواد مخدر، برخورد امنیتی و انتظامی به عنوان آخرین 
 راهکار مطرح است.اس��تاندار اصفهان اف��زود: از طریق

فرهنگ سازی در جامعه و پرداختن به مسایل اجتماعی 
توفیق در رویارویی با این مساله به مراتب بیشتر است.

وی با توصیه به خانواده ها در زمینه کنترل فرزندان خود 
در این زمینه، تصریح کرد: باید مراقب باش��یم که به نام 
چهارشنبه س��وری خس��ارت های غیرقابل جبران برای 

خود و دیگران ایجاد نکنیم.
زرگرپور با بی��ان این که البته این مس��اله از بعد امنیتی 
و انتظام��ی در ش��ورای تامین ب��ه طور کامل بررس��ی 
می ش��ود، افزود: این موضوع نیز همانند دیگر مس��ایل 
 مطروحه از باب فرهنگ سازی و جلوگیری خانواده ها از 

ناهنجاری های اجتماعی راحت تر حل می شود.

  ذوب آه��ن اصفهان موف��ق به کس��ب تقدیر نامه 
بهره وري جایزه ایمیدرو گردید که این تقدیرنامه 
توسط دکتر کرباسیان ،معاون وزیر صنعت معدن 
تجارت و ریاس��ت هیات عامل س��ازمان توس��عه 
 و نوس��ازي مع��ادن و صنای��ع معدن��ي ب��ه  دکتر

 سعد محمدي مدیر عامل شرکت اعطا گردید.
  فرآیند ارزیابي و ارتقای بهره وري بخش معدن و 
صنایع معدني بر اساس مدل هاي جهاني و با توجه 
به تجربیات داخلي با مش��ارکت ذوب آهن و سایر 
واحدهاي بزرگ فوالدي و معدني از س��ال 1390 
در ایمی��درو پایه ری��زي گردی��د.  از جمله اهداف 
 این جایزه گس��ترش فرهنگ بهره وري ، توس��عه 
 زی��ر س��اخت ه��اي ارتق��ا به��ره وري و تقدیر از 
سازمان هاي بهره ور در حوزه معادن صنایع معدني 

مي باشد.
امسال فرآیند این جایزه در دو بخش ارزیابي »مدل 
به��ره وري« و »ش��اخص هاي به��ره وري« انجام 
گردید  که در بخش اول، 5 ش��رکت موفق به اخذ 
نش��ان آغاز گران بهره وري ، 15 شرکت نشان یک 
ستاره تالش��گران و 12 ش��رکت موفق به دریافت 

نشان دو ستاره تالشگران گردیدند.
 در س��طوح بعدي این بخش )ش��امل پیش��روان

 بهره وري و پیش��تازان بهره وري( هی��چ کدام از 
شرکت هاي مورد ارزیابي بخش اول حایز شرایط 

شناخته نشدند.
 در بخش دوم ارزیابي »شاخص هاي بهره وري«، 
چهار ش��رکت ف��والد از جمله ش��رکت ذوب آهن 
اصفهان موفق به اخذ تقدیر نامه بهره وري گردید .

امی��ری، مدی��رکل امورمالیاتی اس��تان اصفهان 
اظهارداشت : اداره کل امورمالیاتی استان اصفهان 
باتوجه ب��ه برنامه ابالغ��ی س��ازمان امورمالیاتی 
کشور  به منظور شفاف سازی اطالعات اقتصادی 
و توس��عه عدالت مالیاتی، اطالع رس��انی اجرای 
دستورالعمل موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات 
 های مستقیم را از تاریخ 1391/1/1 آغاز وتا پایان 
 س��ال جاری در دس��تور کار قرار داده اس��ت که 
دراین راس��تا مودیان محترم مالیاتی اش��خاص 
حقوق��ی وحقیق��ی مکل��ف هس��تند حداکثر تا 
پایان اسفندماه س��ال جاری با مراجعه به سامانه 
اط��الع رس��انی س��ازمان امورمالیات��ی کش��ور 
 ب��ه آدرس : www.tax.gov.ir نس��بت ب��ه

 ثبت نام جه��ت  دریافت ش��ماره اقتصادی اقدام 

نمایند ایش��ان ضمن تاکید بر ثبت ن��ام مودیان 
اظهار داش��تند عدم ثبت نام مودیان به اس��تناد 
ماده 52 قانون بودجه س��ال 92 وبند د تبصره 9 
 قانون بودجه سال 93 موجب محرومیت از کلیه 
معافیت ها وبخش��ودگی جرایم مق��رر در قانون 
مالیات های مس��تقیم ومالیات براررزش افزوده 
خواه��د ب��ود  . ایش��ان همچنی��ن درخصوص 

دس��تورالعمل اجرایی موضوع م��اده 169 مکرر 
قانون مالیات های مس��تقیم بیان داشتند: کلیه 
اش��خاص حقیقی و حقوقی می بایست نسبت به 
دریافت ش��ماره اقتصادی اقدام کنند و براساس 
دس��تورالعمل مربوط  برای انجام معامالت خود 
صورتحساب صادرو ش��ماره اقتصادی خود را در 
صورتحس��اب ه��ا درج کنن��د و  همچنین کلیه 
اش��خاص حقوقی وحقیقی موضوع بندهای الف 
وب ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مکلفند 
فهرس��ت معامالت خ��ود رابه ص��ورت فصلی به 
سازمان امورمالیاتی کش��ور ارایه نمایند.الزم به 
ذکر اس��ت تا صدور کداقتصادی برای اش��خاص 
حقیقی استفاده از کد ملی به جای شماره اقتصادی 

الزامی است .

 ذوب آهن موفق به دريافت تقدير نامه 
بهره وري جايزه ايمیدرو شد

مديرکل امورمالیاتی استان خبر داد: 

پايان اسفند ماه آخرين مهلت ثبت نام شماره اقتصادی 

پیش بینی می کرديم 
که نرخ تورم تا

  پايان اسفند به
 ۳5 درصد برسد ولی 

اکنون اين میزان 
کمتر از آن است و به 
۳۳/7درصد رسیده 

و ممکن است تا پايان 
اسفند چند درصد 

ديگر کم  شود

وزیر نیرو با اعالم اختصاص یک ردیف وی��ژه 300 میلیاردتومانی 
برای آب رسانی روستایی در سال 93 گفت: وضعیت منابع آب برخی 
استان ها نگران کننده است و تنها هشدار دادن به مردم کافی نیست.

حمید چیت چیان با اعالم این که دولت تصویب کرده از سال آینده 
400 میلیارد تومان سهم هدفمندي به وزارت نیرو پرداخت شود 
گفت: در 6 ماه گذشته بیشترین تالش و انرژي صنعت در موضوع 
اصالح اقتصاد آب و برق صرف شد، زیرا در اقتصاد این صنعت فاصله 
بسیار زیادي میان درآمد و هزینه ها وجود داشت که توان خدمت را 
از مجموعه صنعت آب و برق سلب کرده بود.وزیر نیرو اظهارداشت: 
طی 6 ماه گذشته گزارش ها و مذاکرات فراواني انجام شد تا باالخره 
مجموعه تصمیم گیران متوجه عمق فاجع��ه در صنعت آب و برق 
 ش��دند و این مصوبه از دولت گرفته ش��د که از ابت��داي بهمن ماه

 تعرفه هاي آب و برق در وزارت نیرو اصالح ش��ود.وي تصریح کرد: 
در دهه 70 نمودار قیمت ها افزایش مالیم هماهنگ با تورم داشت 
اما در سال 83 قیمت ها فریز شد و تا س��ال 89 که مرحله نخست 
هدفمندي اجرا ش��د متوقف ماند. چیت چیان تالش هاي وزارت 

نیرو ب��راي تصویب بودجه 93 را کس��ب موفقیت خوبي دانس��ت 
 و گفت: اضافه ش��دن 300 میلی��ارد تومان ردیف آب روس��تایي 
و پیش بیني قابلیت افزایش تا 800 میلیارد تومان از اقدامات خوب 
و مناسب است.چیت چیان مکانیزم اس��تفاده از بخش خصوصي 
 را مکانیزم خوب��ي در کاهش هزینه ها و کوتاه ش��دن مدت اجراي

 طرح ها دانست و تاکید کرد: بر اس��اس تاکید مقام معظم رهبري 
باید اقتصاد به بخش خصوصي س��پرده ش��ود.وزیر نیرو ادامه داد: 
همه مدیران باید در جهت مش��ارکت بیش��تر بخ��ش خصوصي 
تالشی مضاعف داشته باشند زیرا مش��ارکت بخش خصوصي شاه 
 کلید موفقیت اقتصاد کشور اس��ت. وی به وضعیت بد بارش ها در

 سال جاري اش��اره کرد و گفت: نبود یکسان توزیع بارش در کشور 
وضعیت نگران کننده اي را در سمنان، خراسان ها، تهران و برخی 

مناطق دیگر به وجود آورده اس��ت.وي افزود: باید تدابیر الزم براي 
عبور موفقیت آمیز از فصل گرما اندیشیده شود زیرا این یک امتحان 
الهي براي ما است. چیت چیان به گرماي زودرس امسال اشاره کرد 
و افزود: هفته گذشته دماي هوا به شدت باال رفت و سال آینده نیز 

ممکن است فصل گرما زودتر شروع شود.
 چی��ت چی��ان ب��ر ل��زوم آمادگ��ي ب��راي ش��روع فص��ل گرما و 
گرماي زودرس اشاره کرد و گفت: در شهرها و روستاهایي که دچار 
بحران آب هستند یک کارگروه براي پیگیري آن ایجاد شود و کارها 

را با حساسیت بیشتر دنبال کند.
وي به لزوم توجه بر مس��اله مدیریت مصرف و عرضه اش��اره کرد و 
گفت: صرف دادن هش��دار به مردم کافي نیست بلکه باید راه هاي 
آن را هم به م��ردم آموزش داد. وزیر نی��رو در خصوص برنامه هاي 

بلندمدت وزارت نیرو تصریح کرد: اولویت هی��چ طرح و برنامه اي 
بیشتر از آب رساني به شهرها و روستاها براي وزارت نیرو نیست، زیرا 

این امر ارتباط مستقیم با حیات و رفاه مردم دارد.
چیت چیان عمل بر اس��اس راهبرده��اي اقتصاد مقاومت��ي را از 
دیگر سیاست هاي وزارت نیرو دانست و گفت: باید در مرحله دوم 
هدفمندي یارانه ه��ا به دولت کمک کنیم تا ای��ن دوره با موفقیت 

طي شود.
 وزیر نی��رو ادامه داد: بای��د در نماز جمعه ها، رس��انه هاي محلي و 
رسانه هاي استاني به مردم توضیح داده شود که هزینه هاي تولید 
 و خدمات آب چندین برابر پولي اس��ت که گرفته مي شود و سهم 

هزینه هاي آب و برق در زندگي مردم بسیار نازل است.
وي همچنین به لزوم ارایه خدمات شایس��ته به مش��ترکان تاکید 
 کرد و گفت: تالش ش��ود در ارتباطات مردمي بیشترین استفاده از

 روش هاي نوین ارتباطي مانند اینترنت انجام ش��ود. چیت چیان 
 در پایان بر لزوم توجه ب��ه کیفیت آب تاکید ک��رد و گفت: این امر 

ارتباط مستقیم با حیات و سالمتي مردم دارد.

وزير نیرو: تنها هشدار کافی نیست

وضعیت آب برخی استان ها نگران کننده است



یادداشت

کتاب » عناصر س��ینمایی آندرئی تارکوفس��کی « اثر رابرت برد با ترجمه احمد فاضلی شوشی و داوود 
عبدالملکی از سوی انتشارات سروش منتشر و راهی بازار نشر شد.  آندرئی تارکوفسکی سینماگر مشهور 

روسی، هنرمند ناموری است که درباره او گفته اند سینما را به حد کمال هنری آن ارتقا داده است .
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 »عناصر سینمایی تارکوفسکی « به بازار آمد
هفتیادداشت

سازمان مردم نهاد خواستار  ثبت 
جهانی آثار تاریخی دستکند شدند

45 سازمان مردم نهاد در بیانیه ای خطاب 
به رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردش��گری خواستار رسیدگی 
آثار تاریخی دس��تکند و ثبت در فهرست 
انجم��ن ش��دند.مدیرعامل   جهان��ی 
  دوس��ت داران آث��ار تاریخ��ی و مفاخ��ر

 نوش آباد در این باره گفت: سازمان های 
مردم نهاد ب��ه نمایندگ��ی از ملت بزرگ 
ایران، توجه خاص به این آثار ارزشمند را که برخی از آن ها در فهرست آثار 

ملی کشور به ثبت رسیده است را خواستار شده اند.
س��یدجعفر فاطمی افزود: در این بیانیه خطاب به رییس سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آمده است: معماری دستکند یکی 
از پدیده های جالب در معماری ایران و جهان است، این معماری پرتویی 
از هنر اصیل ایرانی است که با بهره گیری از ظرفیت های طبیعی و نبوغ 
انس��ان، ظهور پیدا کرده و در تطابق و تکامل فرهنگی انسان در تعامل با 
محیط است.وی اظهارداشت: مرکز مطالعات معماری دستکند در سال 
1388 در پژوهش��گاه میراث فرهنگی آغاز به کار کرد که تهیه مدارک و 
مستندات مورد نیاز برای ثبت نمونه هایی از این گونه معماری در فهرست 

میراث جهانی از جمله اهداف این مرکز است.

 مرضیه برومند 
دبیر جشنواره تئاتر عروسکی شد

مدیرکل هنره��ای نمایش��ی از انتخاب 
مرضیه برومند به عنوان دبیر پانزدهمین 

جشنواره تئاتر عروسکی خبرداد.
حسین طاهری مدیرکل هنرهای نمایشی 
در برنامه مجله تئات��ر از انتخاب مرضیه 
برومند به عنوان دبیر پانزدهمین جشنواره 

تئاتر عروسکی خبرداد.
حدود یک س��ال و نیم از برگ��زاری دوره 
پیشین جشنواره تئاتر عروسکی می گذرد تنها در فاصله زمانی به آغاز این 
جشنواره هنوز فراخوان این جشنواره منتشر نشده است و به نظر می رسد 

دبیر جشنواره کار سختی را پیش رو دارد.

 تعدادی از پیشکسوتان 
صنایع دستی مستمری دریافت کردند

معاون صنایع دس��تی اس��تان اصفهان از 
اعطای کمک مس��تمری به 5۰ هنرمند 
پیشکس��وت و ازکار افتاده صنایع دستی 
اصفهان در آس��تانه ن��وروز 93 خبر داد.  
احمد ادیب افزود: در جهت فراهم آوردن 
بسترهای مناسب در خصوص حمایت از 
هنرمندان و پیشکس��وتان رش��ته های 
مختلف صنایع دس��تی و هنرهای سنتی 
این اقدام صورت گرفت. به گفته وی، هنرمندانی از این مس��تمری بهره 
گرفتند که به ۷۰ سالگی رسیده اند و به دلیل کهولت سن و بیماری سخت 
قادر به ادامه کار هنری نباشند. وی تصریح کرد: این هنرمندان در رشته 
های مختلف صنایع دستی فعالیت داشتند. براساس آخرین آمار معاونت 
هنرهای س��نتی و صنایع دس��تی، در حال حاضر نزدیک به 3۷۰ رشته 
صنایع دستی در 15گروه طبقه بندی شده اند که در استان اصفهان بیش 

از 19۶ رشته ثبت شده است. 

پرستویی : 5 سین از هفت سین 
امسال کم است

درخواست آزادی سربازان وطن 8۰۰ 
هزار امضا کم دارد .

پرویز پرس��تویی ب��ا بیان ای��ن که در 
آس��تانه س��ال نو 5 س��ین از ۷ س��ین 
س��فره م��ا ک��م اس��ت، گف��ت : برای 
 ارای��ه درخواس��ت آزادی س��ربازان 
گروگان گرفته ش��ده ایرانی از سازمان 
ملل نیازمند یک میلیون امضا هستیم اما تا کنون تنها 2۰۰ هزار امضا 

جمع آوری شده است . 
 پرویز پرس��تویی بازیگر س��ینما و تلویزیون در جریان گروگانگیری

 5 ت��ن از س��ربازان وطن ب��ه خبرن��گار مهر گف��ت: گاه��ی اوقات 
برخی جری��ان های عموم��ی در جامعه پی��ش می آید ک��ه همه ما 
 باید دس��ت به دس��ت هم بدهیم تا آن جریان را به خیر و س��امت 
بگذرانیم. هزاران سال است که در آستانه سال جدید می گوییم که 
باید سال کهنه را کنار بگذاریم و س��ال نو را با خوشحالی آغاز کنیم 
اما امسال 5 سین که همان س��ربازان گروگان گرفته شده کشورمان 
هستند از سفره هفت سین ما کم شده است.وی ادامه داد: باید کاری 
کرد تا فرزندان سرزمین مان را به دامن خانواده هایشان بازگردانیم. 
متاس��فانه امس��ال و در آغاز س��ال نو 5 نفر از جمعیت ۷5 میلیونی 
کشورمان کم شده است که ما باید از آ ن ها حمایت کنیم تا به دامان 
وطن بازگردند.پرس��تویی با اش��اره به این که این 5 سرباز متعلق به 
تمام خانواده های ایرانی هستند، توضیح داد: ما نیازمند یک میلیون 
رای هستیم تا بتوانیم بیانیه درخواست آزادی 5 سرباز را به سازمان 

ملل ارایه کنیم.

فرهنگی

   دبیر اجرایی هفته فرهنگی هنری اش��راق در اصفه��ان گفت: در صورتی که اس��تعداد و توانایي هنری طاب 
شناسایي و تربیت شود، حاصل آن رشدروز افزون فرهنگ دینی در جامعه خواهد بود.

حجت االس��ام والمس��لمین امیر ارزانی دبیر اجرایی هفته فرهنگی هنری اشراق با اش��اره به برگزاری هفته 
فرهنگی هنری اش��راق ویژه ارایه آثار هنری طاب و روحانیون سراسر کش��ور در اصفهان گفت: در صورتی که 
 استعداد و توانایي هنری طاب شناسایي و تربیت شود، حاصل آن رشد روزافزون فرهنگ دینی در جامعه خواهد

 بود. 
وی با بیان این که هنر نیز به مصداق همان تیغ دو لبه اس��ت، گفت:ما با دو نوع هنر روبه رو هستیم هنر پیرو و 

هنر پیشرو. 
دبیر اجرایی هفته فرهنگی هنری اشراق تصریح کرد: ارزش هنر پیشرو در این است که نوابغ هنری با مغز و روان 
و روح پاک، نبوغ خود را در بهره برداری از اصول عالی اسامی انس��انی فعال ساخته، و بدون توجه به تمایات 
بی اساس مردم، آنان را به کشف یک زندگی س��الم و حرکت در جهت رسیدن به کمال اعا و بهره برداری از آن 

توجیه می کند. 
وی اضافه کرد:با توجه به این آن هنری مورد تایید اس��ام اس��ت که پیش��رو باش��د نه پیرو و در عین حال در 
خدمت اهداف عالی دین که منطبق با فطرت پاک بش��ری اس��ت، قرار گیرد و هرگونه هنری غیر از آن هر چند 

 که مس��تقیما نیز در تعارض با آموزه های دینی نباش��د، مورد تایید و پش��تیبانی اسام نیس��ت و به گمراهی
 می انجامد. 

حجت االس��ام امیر ارزانی به وج��ود مضامین هن��ری در قرآن اش��اره کرد و اف��زود: همه آیاتي ک��ه زیبایي 
هاي نظام آفرینش و موجودات عالم هس��تي را به تصویر کش��یده و توصیف کرده اس��ت، بی��ان نظم و ظرافت 
و پیچیدگي حاکم بر موجودات هس��تي مانند س��یارات و س��تارگان و ماه و خورش��ید و چگونگي رشد و نمو 
گیاهان و حیوان��ات و به خصوص مراحل خارق العاده ش��کل گیري و تکامل جنین انس��ان که در س��وره هاي 
حج و مومنون ب��ه عالي ترین صورت ترس��یم ش��ده و همچنین نیز آیاتي که چهره بهش��ت و اح��وال اهل آن 
 و نیز چه��ره جهنم و اح��وال جهنمی��ان را به رش��ته تصویر مي کش��د، از آیات هن��ري قرآن کریم به ش��مار

 مي آید. 
وی در خصوص هدف برگزاری هفته فرهنگی اشراق در اصفهان گفت: یکی از اهداف مهم این جشنواره شناسایی 

 استعداد طاب هنرمند و معرفی آ ن هاس��ت تا جامعه از ظرفیت باالیی که در قشر طاب هنر مند وجود دارد 
به خوبی استفاده کند. 

 ارزان��ی در ادامه به تاریخ هنر در اس��ام اش��اره کرد و گف��ت: هنر از صدر اس��ام و از زمان پیغمبر در اس��ام 
 وجود داش��ته اس��ت، برای مثال م��ی توان به ش��اعرانی اش��اره کرد ک��ه اشعارش��ان زینت بخ��ش در کعبه

 بود. 
وی پیرامون آثار رسیده به جشنواره فرهنگی هنری اشراق خاطرنشان کرد: بیش از 14۰ اثر تولید شده ازسوی 
 طاب هنرمندکه درجش��نواره های مختلف در سطح کشور حایز رتبه ش��ده بودند،در جشنواره اشراق شرکت 
 ک��رده ان��د ک��ه از کیفی��ت باالی��ی برخ��وردار ب��وده ان��دو ای��ن از نق��اط ق��وت ای��ن جش��نواره

 است. 
ارزانی در پایان با بیان این که این جشنواره در بخش های مختلف خوشنویسی، عکس، گرافیک، داستان، شعر، 
 هنرهای تجسمی و نمایش برگزار شد،یادآور ش��د: این جش��نواره با پیام حضرت آیت اهلل مظاهری و با حضور

 سید عباس صالحی، معاون فرهنگی وزیر ارشاد و با همکاری دفتر تبلیغات اسامی اصفهان، اداره کل فرهنگ 
 و ارشاد اسامی، و صدا و س��یمای جمهوری اس��امی ایران مرکز اصفهان در تاالر فرش��چیان اصفهان برگزار

شد .

دبیر اجرایی هفته فرهنگی هنری اشراق استان: 

هنر پیشرو مورد تایید اسالم است نه هنر پیرو

نوروز امسال 12۶ فیلم سینمایی خارجی و ایرانی 
از شبکه های تلویزیونی پخش می شوند که در این 
میان نام فیلم های مطرح سینمای جهان و آثاری 
که به تازگی در اسکار 2۰14 درخشیده اند، نیز به 

چشم می خورد.
 ب��ه گ��زارش خبرن��گار س��رویس تلویزی��ون و

ن��وروزی  فیلم ه��ای  در  ایس��نا،  رادی��و   
امس��ال تلویزی��ون ،آث��اری از کارگردان��ان 
همچ��ون  جه��ان  س��ینمای   شناخته ش��ده 
گاس  ون س��نت، جوزپ��ه تورنات��وره، وون��گ 
 کاروای، تام تیک��ور، دنی بوی��ل و ... جلب توجه

 می کند.
پخش فیلم برگزیده اسکار 2014  

 در می��ان فیلم ه��ای ن��وروزی تلویزی��ون، 
 ن��ام فیل��م تحسین ش��ده  اس��کار امس��ال ب��ا

 عنوان »12 سال بردگی« دیده می شود.
 12 سال بردگی

»12 س��ال بردگی« قرار است از شبکه اول سیما 
پخش شود؛ شبکه ای که درنوروز فیلم های خود را 

هر روز ساعت 1۶ پخش می کند.
این فیلم محص��ول 2۰13 امریکا، یک فیلم درام 
تاریخی بر اس��اس کت��اب خاطرات »س��االمون 

نورثروپ« ساخته شده است. 
کارگردان این فیلم، استیو مک کوئین و نویسنده 

آن جان ریدلی است.
12 سال بردگی برای اولین بار در سی و هشتمین 
دوره جش��نواره بین الملل��ی فیل��م تورنت��و در 
 سپتامبر 2۰13 اکران شد و اکران عمومی آن هم 

در 18 اکتبر 2۰13 بود. 
همچنین این فیل��م برنده  بهترین فیل��م درام از 
گلدن گلوب 2۰13 و بهترین فیلم س��ال 2۰13 

توسط آکادمی اسکار شده  است. 
جایزه اس��کار برای بهترین بازیگ��ر زن در نقش 

مکمل هم به این فیلم رسید.
 پخش فیلم پیش�تاز دریاف�ت جوایز 

اسکار

 بر اساس این گزارش، شبکه چهار فیلم »جاذبه«
) Gravity( آلفونس��و کواران محصول 2۰13 

امریکا را پخش می کند.
جورج کلونی و س��اندرا بوالک بازیگران این فیلم 
هس��تند که هفت جایزه اس��کار را دریافت کرده 

است.
در خاصه داس��تان این فیلم آمده اس��ت:راین 
استون و مت کوالسکی در ایستگاه فضایی در حال 
تعمیر یک تلسکوپ و پیاده روی فضایی هستند 
که با انفجاری درفض��ا،آن ها دچار س��رگردانی 

می شوند.
  تمام تجهی��زات از بین م��ی رود وهمه همکاران

آن ها می میرند. 
لذا آن ها باید خود را به یک سفینه سالم برسانند 
تا با یک محفظه پرواز اضطراری، خود را به سطح 

زمین برسانند.
 س�اخته وون�گ کاروای و نماین�ده 

هنگ کنگ در اسکار

فیلم رزمی - حماس��ی »اس��تاد بزرگ«، ساخته 
 وون��گ کاروای )کارگ��ردان چین��ی( نماین��ده

هنگ کنگ در جوایز اس��کار 2۰14 از تلویزیون 
پخش می ش��ود. طرح داستانی »اس��تاد بزرگ« 
مضامینی چ��ون جنگ، خان��واده، انتقام، عاقه، 

عشق و خاطره را دربرمی گیرد.
مستند بحث برانگیز اسکار

مس��تند »ماه��ی س��یاه« در ژان��ر اجتماعی - 
حیات وح��ش محص��ول س��ال 2۰13 امری��کا، 
چهارشنبه - ششم فروردین  ماه - از برنامه مستند 

چهار پخش می شود.
این مستند به موضوع رام کردن دلفین ها توسط 
انس��ان و صاحبان آکواریوم های سرگرمی س��از 
و همچنی��ن حمل��ه دلفین ها به مربی هایش��ان 

می پردازد.
راه نیافتن فیلم »ماهی سیاه« به جمع نامزدهای 
 نهای��ی اس��کار امس��ال انتقادهای بس��یاری را

 به همراه داشت.
کارگ�ردان فیل�م  جدیدتری�ن 

 »میلیونر زاغه نشین«

فیل��م س��ینمایی »بیهوش��ی« ب��ه کارگردانی 
دنی بویل در ای��ام نوروز از ش��بکه نمایش پخش 

می شود.
آخرین ساخته  دنی بویل که با عنوان »خلسه« هم 
شناخته می شود، محصول سال 2۰13 انگلستان 
است. وینسنت کس��ل در این درام جنایتکارانه، 
رییس یک گ��روه خ��اف کار زیرزمین��ی به نام 
فرانک است که با کاراکتر جیمز مک اووی درگیر 
می شود. سایمن )با بازی مک اووی( یک مسوول 
حراج امور هنری اس��ت و فرانک قص��د دارد در 
جریان یک حراج هنری، یکی از تابلوهای شاهکار 
 گویا )نقاش کاس��یک اس��پانیایی( را به سرقت

 ببرد.
سایمن مجبور به همکاری با فرانک و دار و دسته 
اوست. ولی وی در میانه س��رقت به فرانک کلک 

می زند و تابلو را برای خودش برمی دارد.
درگیری فران��ک با س��ایمن، باعث بیهوش��ی و 
فراموشی سایمن می شود و فرانک تاش می کند 
با کمک یک متخصص هیپنوتیزم )داوسن(، محل 

اختفای تابلو را کشف کند.
دنی بویل »بیهوش��ی« را بر اساس فیلم نامه ای از 
جو آهیرن و جان هووج کارگردانی  کرده اس��ت. 
صحنه های ای��ن فیلم در لوکیش��ن های مختلف 

انگلستان فیلم برداری شده است.
 »زندگی خصوصی والتر میتی«

فیل��م »زندگی خصوص��ی والتر میت��ی« هم در 
ساعات اولیه س��ال 93 از ش��بکه نمایش پخش 
می ش��ود. این فیلم ب��ه کارگردانی بن اس��تیلر، 

محصول سال 2۰13 امریکاست.
داس��تان این فیلم درباره والتر، مس��وول بخش 
تصاویر یک نش��ریه اس��ت. وی فردی ک��م رو و 
ترسویی اس��ت که به تازگی نگاتیوی را گم کرده 
و این موضوع باعث باز ش��دن پای او به اتفاقاتی 

جدید می شود.
»حاش�یه اقیانوس آرام«؛ فیلم�ی جدید از 

دل تورو

شبکه سه سیما سه ش��نبه، 2۷ اسفند ماه ساعت 
22 و 3۰ دقیقه فیلم سینمایی »حاشیه اقیانوس 
آرام« محصول کش��ور امریکا در س��ال 2۰12 را 

پخش خواهد کرد.
حاشیه اقیانوس آرام )Pacific Rim( یک فیلم 
علمی تخیلی امریکایی محصول سال 2۰13، به 
کارگردانی گیلرمو دل تورو و نویسندگی دل تورو 

و تراویس بیکام است.
 در این فیل��م بازیگرانی همچ��ون چارلی هونام، 
ادریس البا، رینکو کیکوچ��ی، چارلی دی و ران 

پرلمن ایفای نقش کرده اند.
داستان فیلم در س��ال 2۰2۰ رخ می دهد، جایی 
که زمین توس��ط هیوالهای فضایی مورد حمله 

قرار گرفته است. 
این هیوالهای عظیم به وس��یله  یک درگاه واقع 
در ک��ف اقیان��وس آرام وارد زمی��ن می ش��دند. 
ب��رای رویاروی��ی ب��ا این هیوالها بش��ر ب��ه فکر 
س��اخت ربات هایی غول پیکر به ش��کل انس��ان 
شد که به وس��یله دو خلبان که ذهنشان توسط 
رش��ته های عصبی به یکدیگر متصل می ش��ود، 
هدایت می ش��دند. گیلرمو دل ت��ورو کارگردان 
 فیلم قصد س��اخت قس��مت دوم این فیلم را نیز

 دارد.
فیلمی علمی تخیلی از شیاماالن  

شبکه س��ه س��یما جمعه، 15 فروردین  ماه فیلم 
س��ینمایی »پس از زمین« را پخش می کند. این 
 فیلم محصول کش��ور امری��کا در س��ال 2۰13

 است.
پس از زمین )After Earth( یک فیلم ماجرایی 
و علمی تخیلی امریکایی محصول سال 2۰13، به 

کارگردانی ام. نایت ش��یاماالن و نویسندگی ویل 
اسمیت است.

داستان فیلم درباره پدری ارتش��ی با بازی )ویل 
اس��میت( و پس��ر نوجوانش )جیدن اس��میت( 
اس��ت که در حین ماموریت س��فینه آن ها دچار 
س��انحه ای می ش��ود و مجبور به نشستن بر روی 
سیاره زمین که 1۰۰۰ س��ال پیش طی وقایعی 
مانن��د تغیی��رات آب و هوایی تبدیل ب��ه مکانی 
 غیرقابل سکونت برای انسان ها شده بود، سقوط 

کردند. 
در این جا بود که پس��ر باید ب��رای نجات پدرش 
از مرگ ب��ه تنهایی برای یافتن دس��تگاهی برای 
فرستادن پیام نجات با خطرات گوناگونی مواجه 

می شد.
 ای��ن دومی��ن فیلمی اس��ت )بع��د از فیل��م در 
جست وجوی خوش��بختی( که پدر و پسر واقعی 
ویل و جیدن اس��میت، با هم در یک فیلم ایفای 
 نق��ش می کنن��د و همچنی��ن کلمبی��ا پیکچرز

 توزیع کننده آن است.
پخش فیلمی از گاس ون سنت که نامزد 

خرس طال بود

فیلم »سرزمین موعود« promised land که 
ب��ا ش��رکت در جش��نواره های مهم دنی��ا جوایز 
بس��یاری از جمل��ه جایزه وی��ژه هی��ات داوران 
جشنواره بین المللی برلین و نامزد خرس طایی 
 همی��ن جش��نواره را کس��ب ک��رد، داس��تان

فروشنده ای را روایت می کند که در یک روستای 
نزدیک به شهر زندگی ساکن است.

 آن مرد برای یک ش��رکت گاز کار م��ی کند که 
با انجام یکسری از آزمایش��ات باعث تغییرات در 
زندگ��ی اش می ش��ود.او قص��د دارد زمین های 
مردم روستا را به نفع شرکت بزرگ و چند ملیتی 

خریداری کند.
گاس ون س��نت، کارگردان »س��رزمین موعود« 
محص��ول امری��کا ام��ارات 2۰12 اس��ت. م��ت 
 دیمون و جان کراسینس��کی بازیگران این فیلم 

هستند.
»قطار شب به لیسبون« بیل آگوست  

ش��بکه چهار در ن��وروز فیلم س��ینمایی »قطار 
 ش��ب به لیس��بون« را برای پخش در نظر گرفته

است. 
این فیلم ب��ه کارگردانی بیل آگوس��ت محصول 
آلمان، سوئیس و پرتغال است که در سال 2۰13 

ساخته شده است.
ریمون��د گریگوری��وس و آمادئو پ��رادو بازیگران 

فیلم هستند.
داستان قطار شبانه لیسبون، درباره معلمی است 
که در اثر آش��نایی با یک کتاب قدیمی، کنجکاو 
 می ش��ود درب��اره نویس��نده اش بهتر بدان��د و از

 این رو برای تحقیق بیشتر، تدریس را  رها می کند 
و از سوییس عازم پرتغال، زادگاه نویسنده مرموز 
می ش��ود و در آن ج��ا در گفت و گو ب��ا آدم هایی 
که با نویس��نده برخ��ورد داش��ته اند، رفته رفته 
متوج��ه حقایق��ی جالب درب��اره نویس��نده که 
زمانی عضو گروه زیرزمین��ی مقاومت علیه نظام 

دیکتاتوری این کش��ور در زمان حکومت آنتونیو 
ساالزار بوده و ماجراهایی پرفراز و نشیب در روابط 
 خانوادگی، اعتقادات و حرفه پزشکی داشته است،

 می شود.
این فیلم یک اقتباس ادب��ی برگرفته از رمانی به 
نوشته پاسکال مرسیه، نویسنده سوییسی است. 

»اطلس ابری«

»اطلس ابری« )Cloud Atlas( به کارگردانی 
تام تیکور محصول کشورهای آلمان، هنگ کنگ 

و سنگاپور و امریکا 2۰12 است.
 این فیلم با بازی ت��ام هنکس و هاله بری چندین 
داستان مختلف در بازه های زمانی متفاوت را به 
تصویر می کشد که همگی آن به طور مستقیم به 

یکدیگر مرتبط هستند. 
اولین داس��تان درباره یک برده است که در سال 
1849 به صورت مخفیانه وارد یک کش��تی می 
ش��ود و در آن جا با یک حقوقدان به نام آدام که 
مخالف برده داری است آشنا می شود.داستان دیگر 
مربوط به یک روزنامه نگار خان��م به نام لویزاری 
است که در 19۷3 در شهر س��ان فرانسیسکوی 
امریکا درگیر مس��ایل یک نیروگاه و فس��ادهای 
موجود در آن می ش��ود و زندگی اش به مخاطره 

می افتد.
داس��تان دیگر در س��ال 2۰12 اتف��اق می افتد. 
این داس��تان مربوط به یک ناش��ر کت��اب به نام 
تیموتی کاواندیش است که به نظر می رسد آسایشگاه 
سالمندان مقصد نهایی او برای زندگی باشد، اما وی 
هنوز کارهای زیادی برای انج��ام دادن دارد و قصد 
ندارد به این زودی ها در گوش��ه ای افتاده و منتظر 

مرگ باشد.
داس��تان چه��ارم در س��ال 2144 اتف��اق م��ی 
افت��د.در این س��ال دیگ��ر خب��ری از ب��رده داری 
س��نتی نیس��ت و ب��ه ج��ای آن ب��ا اس��تفاده از 
 مهندس��ی ژنتی��ک اقدام به س��اخت کارگ��ر برای

 فعالیت های تولیدی ها می کنند.آخرین داس��تان 
هم در س��ال 2321 رخ می دهد ک��ه در جریان آن 
یکی از آخرین بازماندگان تمدن پیش��رفته انسانی 
به نام مرونیمن از یک فرد محلی، به نام تام هنکس 
در خواس��ت می کند تا او را برای ارسال پیام به فضا 
به منظورکمک گرفت��ن از آن ها برای نجات بش��ر 

یاری کند.
فیلمی از کارگردان »سینما پارادیزو«  

و اما »باالترین پیشنهاد« جوزپه تورناتوره هم نوروز 
امس��ال به تلویزیون می آی��د. این فیل��م ایتالیایی 
محصول سال 2۰12 است و جیم استراگس و جوفری 

راش در آن بازی کرده اند.
در خاصه داستان فیلم آمده است: یک دالل بزرگ 
آثارهنری کلکسیون ارزش��مندی را دور از چشم 

دیگران برای خود فراهم کرده است.
او طی س��ال ها با کارشناس��ی های دروغین آثار 
هنری ب��ا ارزش دیگ��ران را با کمتری��ن قیمت 
خریداری می کند تا این ک��ه پس از مدتی به زن 
جوانی عاقه مند می شود و او را به زندگی خویش 

وارد می کند.

سینما از قاب تلویزیون

درنوروز 93 تماشای چه فیلم هایی را نباید از دست داد



اخبار کوتاهیادداشت

 منع باشگاه های فوتبال 
از عقد قرارداد 

سازمان لیگ، باشگاه های حاضر 
در رقابت های لیگ های مختلف 
کش��ور را از انعقاد قرارداد جدید 
من��ع ک��رد. ب��ه گ��زارش روابط 
عمومی س��ازمان لی��گ فوتبال 
ایران،مهدی تاج، رییس سازمان 
لیگ فوتبال ای��ران در نامه ای به 
باش��گاه ها و هیات های فوتبال 
 اس��تان خواس��ت باتوج��ه ب��ه 
آیین نامه نقل و انتقاالت بازیکن��ان و مربیان فصل 93-92 با هدف 
تطبیق با مق��ررات بی��ن الملل��ی و قوانی��ن داخلی و اعم��ال نظر 
کارشناسان و رفع اشکاالت حقوقی در کار گروه تخصصی که در حال 
انجام است به همین دلیل تا ابالغ آیین نامه جدیداز تنظیم و تدوین 
 هرگونه قراردادو توافق نام��ه با بازیکن��ان و کادر فنی در چارچوب 

آیین نامه و دستور العمل های قبلی خودداری کنند.
در ادامه این نامه آمده است:در غیر این صورت قرارداد های منعقده با 
هر عنوان از درجه اعتبارساقط و طرفین حقی بر آن نخواهند داشت.

حق تیم ما باخت نبود
مربی تیم فوتبال پتوی الله گفت: 
در مس��ابقه با تیم خیبر خرم آباد 
حق تیم م��ا باخت نبود ام��ا با از 
دس��ت دادن موقعیت های زیاد و 
ناداوری ص��ورت گرفته نتیجه را 

واگذار کردیم.
 احمد جعفری اظهارداش��ت: در 
مصاف ب��ا تیم خیبر خ��رم آباد با 
 وجودی ک��ه حری��ف میزبانی را 
بر عهده داش��ت، س��رتر از تیم خرم آب��ادی بودیم.وی با اش��اره به 
اعتراضات صورت گرفته نسبت به داوری مسابقه تیم اش با تیم خیبر 
خرم آباد تصریح کرد: در نیمه نخست ش��اهد قضاوت خوبی از داور 
بازی بودیم اما در نیمه دوم و در ش��رایطی که تیم ما موقعیت خوبی 
برای گلزنی داشت، زمانی که بازیکن تیم ما قصد پرتاب توپ به زمین 
را داشت، مربی تیم خیبر توپ را شوت کرد.جعفری با ابراز نارضایتی 
از عملک��رد داور این دیدار تاکید کرد: تیم پت��وی الله موقعیت های 

زیادی برای گلزنی داشت و به هیچ عنوان حق تیم ما شکست نبود.

 توقف خانگی چارلتون
 در حضور قوچان نژاد

از هفته سی و پنجم لیگ انگلیس 
موس��وم به چمپیون ش��یپ تیم 
فوتبال چارلتون اتلتیک که رضا 
قوچان ن��ژاد مهاج��م ملی پوش 
کش��ورمان را در اختیار دارد در 
ورزش��گاه خانگی خ��ود میزبان 
هادرسفیلد بود که این مسابقه در 
پایان با نتیجه تس��اوی بدون گل 

خاتمه یافت.
 قوچان ن��ژاد در این دی��دار در ترکی��ب ثابت تیم اش قرار داش��ت 
 و 64 دقیق��ه برای تی��م اش ب��ازی کرد.چارلت��ون با این تس��اوی 

28 امتیازی شد و همچنان در قعر جدول 24 تیمی باقی ماند.

 پاسخ جالب په په 
به اظهارات کنایه آمیز مورینیو 

مدافع پرتغالی رئال مادرید پاسخ 
هموطن خود که چندی پیش او و 
هم تیمی  هایش را دست انداخته 
ب��ود، داد. چن��دی پی��ش ژوزه 
مورینیو در گفت و گویی با نشریه 
اسکوئیره به شاگردان قدیمی اش 
در رئال مادرید طعنه زد زمانی که 
فاش ک��رد آن ه��ا قب��ل از تمام 
بازی ها پیش از رفت��ن به میدان 
 مقاب��ل آین��ه ص��ف می کش��ند ت��ا ظاه��ر خ��ود را آراس��ته 

کنند.
همان طور که انتظار می رفت این اظهارات بی واکنش نماند و په په، 
مدافع کهکشانی ها اولین کسی بود که پاسخ هموطن  51 ساله اش که 
فصل گذشته سکان هدایت رئال مادرید را به کارلو آنچلوتی سپرد، 
داد. په په در گفت و گویی با نش��ریه مارکای اسپانیا اظهار داشت: از 
قرار معلوم مورینیو تنها انسانی است که صبح ها از خواب برمی خیزد 

و چهره اش را در آینه نگاه نمی کند. 

درخواست پرویز پرستویی از مردم 
ایران در برنامه نود

عادل فردوس��ی پور در بخشی از 
برنامه نود هفته گذش��ته از مردم 
خواس��ت تا با مراجعه به س��ایت 
موزه صلح ایران ک��ه برای آزادی 
 مرزبان��ان ایران��ی امض��ا جم��ع

 م��ی کن��د ب��ه ای��ن کمپی��ن  
بپیوندند.

ای��ن اتف��اق در حالی افت��اد که 
پرویز پرس��تویی هنرمند سینما 
و تلویزیون هم روی خط آمد تا در این زمین��ه صحبت کند:»مردم 
ما همیش��ه ثابت کرده اند که در عرصه ه��ای مختلف حضور دارند.

اما آنچه که مسلم است 5 سرباز ایرانی بی گناه هستند.علت این که 
من در برنامه شما میهمان شده ام به دلیل گره خوردن ورزشکاران 

و هنرمندان است.
در حال حاضر تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی حمایت خودشان 

را اعالم کرده اند.
هنرمندان هم بیانیه ای را در این زمینه صادر کرده اند.رایزنی های 
مختلفی هم با نماینده س��ازمان ملل در ایران انجام ش��ده است.اگر 
یک میلیون نفر حمایت کنند س��ازمان ملل وارد عمل خواهد شد تا 

موضوع را بررسی کند.«

6
لغو دیدار دوستانه 
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 فیروز کریمی 
و بقا درلیگ برتر 

همراه با ووشوکاران 
ایران در ترکیه

 رضا ساعی مربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: با حضور فیروز کریمی 
9 امتیاز می گیریم و در لیگ برتر خواهیم ماند.

وی ادامه داد: بزرگ ترین مش��کل ذوب آهن در خط دفاع است و اکنون خط 
هافبک و حمله ما خوب کار می کند.

  تیم فوتبال ذوب آهن ش��کل درس��تی نداش��ته اس��ت اما با حض��ور فیروز
 کریمی تیم ذوب آهن در لیگ برتر می ماند و نتیجه می گیرد.

مربی تیم ذوب آهن تصریح کرد: مافردا راهی مش��هد خواهیم شد و دو بازی 
دوستانه هم در این شهر با پدیده و س��یاه جامگان انجام خواهیم داد و سپس 
در روز 29 اسفند و اول فروردین تمرینات تعطیل است و از روز دوم فروردین 
 هم تمرینات آغاز می ش��ود تا برای بازی با صبا در روز هف��ت فروردین آماده

 شویم.
  ما با صب��ا، دام��اش و راه آهن ب��ازی داری��م و ذوب آهن 9 امتی��از را خواهد 

گرفت.

 تیمور بنی طالبی ، سرمربی تیم تالو ووش��و جوانان ایران خواستار استفاده از 
مربیانی چینی در این رشته ورزشی شد.

 وی که به همراه تیم ووشو جوانان ایران برای شرکت در رقابت های قهرمانی 
جهان در ترکیه به س��ر می برد گفت: بحث اول این است که ما نیاز به مربیان 
 طراز اول چینی داریم در س��ال های اخیر چند مربی چینی به ایران آمده اند 
 که ب��ه غی��ر از یک��ی از آن��ان دیگ��ران نتوانس��تند کمک��ی به ما داش��ته

 باشند. 
وی اظهارداشت:هرچقدر مربی در سطح جهان شناخته تر باشد می تواند به 
ما کمک زیادی  بکند. من به عنوان یکی مربی ایرانی هیچ مش��کلی با حضور 

مربیانی چینی نخواهم داشت. 
وی ادام��ه داد: مربی��ان ایرانی خوب��ی داریم که م��ی توانند در س��نین پایه 
 تالوکاران را آماده کنند اما پس از آن باید مربی��ان طراز اول چینی در کنار ما

 باشند. 

لیگ قهرمانان اروپا
 هفته نخس��ت از دور برگش��ت مرحله یک هشتم نهایی

 رقابت ها ، تیم فوتبال پاری س��ن ژرمن با نتیجه 2 بر یک 
میهمان خود بایرلورکوزن را از پیش رو برداشت تادر مجموع 

با کسب پیروزی 6 بر یک راهی دور بعدی رقابت ها شود.

احتمال قطع برق در طول جام جهانی 
بسیاری از شبکه های برق برزیل از نیروگاه های هیدرو الکتریک 
تغذیه می شوند ولی میزان بارش باران طی سال جاری کمتر از حد 
معمول بوده است . اما برزیل نگرانی در مورد احتمال قطع برق در 

این کشور در طول بازی های جام جهانی را رد کرد.

تبریک والسکو به والیبال ایران 
»خولیو والسکو« س��رمربی س��ابق تیم ملی والیبال ایران با ارس��ال نامه ای به 
محمدرضا داورزنی رییس فدراسیون والیبال، با تبریک انتخاب »اسلوبودان کواچ« 
به عنوان سرمربی تیم ملی والیبال ایران، این انتخاب را انتخابی شایسته عنوان و 

اعالم کرد: والیبال ایران با کواچ به موفقیت های خوبی می رسد!

دیلی میل منتشر کرد؛

فهرست ثروتمندترین فوتبالیست ها اعالم شد
 رونالدو دوباره مسی را شکست داد

نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون:

واگذاری سرخابی ها زمینه ساز عدالت ورزشی 

فهرست دارایی های فوتبالیست های جهان منتشر شد که در آن 
کریستیانو رونالدو باالتر از لیونل مسی قرار دارد.

کریستیانو رونالدو که به تازگی 
در رقابت با لیونل مسی موفق 
شد توپ طالی س��ال را از آن 
خود کند بار دیگر در فهرست 
برترین ها، در جایگاهی باالتر از 
مهاجم بارسلونا قرار گرفته است.

اندوخت��ه س��وپر س��تاره رئال 
مادرید 122 میلیون پوند 
تخمین زده ش��ده که 
این می��زان دو میلیون 
بیشتر از دارایی لیونل 

مسی است.
رونال��دو در م��اه 
سپتامبر قراردادی 
پنج ساله به ارزش 
5 میلیون پوند  /86
با رئ��ال مادرید منعقد 

کرد.

بر پایه گزارش دیلی میل، رونالدو در سال 2013 به موفقیت های 
بس��یاری دس��ت پیدا کرده اس��ت. این بازیکن در دو بازی رفت و 
برگش��ت مقابل س��وئد در پلی آف جام جهانی چه��ار گل به ثمر 
رس��اند. این بازیکن پرتغالی همچنین در 33 مسابقه برای باشگاه 
رئال 42 گل به ثمر رساند. رونالدو از قرارداد با شرکت های نایکی، 
آرمانی، کاسترول اج، جاکوب و شرکا، کی اف سی، هرباالیف و بانکو 

اسپیریتو سانتو 3/14 میلیون پوند درآمد سالیانه کسب می کند.
رونالدو در سال 2013 همچنین موزه خودش در پرتغال را افتتاح 

کرد.
    فهرست 10 بازیکن ثروتمند به این شرح است:

1- کریستیانو رونالدو 122 میلیون پوند
2- لیونل مسی 120 پوند

3- ساموئل اتوئو 70 میلیون پوند
4- وین رونی 69 میلیون پوند

5- کاکا 5/67 میلیون پوند
6- خانواده نیمار 66 میلیون پوند

7- رونالدینیو 64 میلیون پوند
8- زالتان ابراهیمیووچ 57 میلیون پوند
9- جیانلوییجی بوفون 52 میلیون پوند

10- تیه ری آنری 47 میلیون پوند

 نماین��ده م��ردم نجف آب��اد و تی��ران و ک��رون گفت: متاس��فانه 
در حال حاضر بخش زیادی از بودجه های ورزشی کشور به سمت 
فوتبال و به ویژه دو باش��گاه دولتی اس��تقالل و پی��روزی هدایت 
می ش��ود در حالی که با این حجم از س��رمایه گ��ذاری می توان 
 بسیاری از ورزش های مظلوم و در عین حال افتخار آفرین کشور را

 تقویت کرد.
ابوالفضل ابوترابی در مراس��م تقدیر از قهرمانان ورزش��ی میادین 
 جهانی نجف آب��اد با اعالم ای��ن مطلب اضافه کرد: اصول س��وم و

 44 قانون اساس��ی کش��ور ما را به حمایت از هیات های ورزشی 
مختلف و واگذاری باشگاه های دولتی به نمایندگان واقعی بخش 
خصوصی ملزم کرده و در بودجه س��ال 93 نی��ز پیش بینی های 

 خوبی در این زمینه انجام شده که امیدواریم با همکاری تمامی
 دستگاه های مربوطه این معضل چندین ساله ورزش کشور 

ما در سال جدید برطرف شود. 
وی در بخش دیگری از س��خنان خود با انتقاد از جایگاه 
بیس��ت و دومی حوزه انتخابیه خود در استان از لحاظ 
س��رانه فضاهای ورزش��ی با وجود ش��ناخته شدن به 
عنوان ش��هر طالیی ورزشی در سه س��ال اخیر اضافه 
ک��رد: امیدواریم با مدیریت س��لطان حس��ینی،مدیر 
کل اداره ورزش و جوان��ان اس��تان در آین��ده 
ش��اهد توزیع عادالنه ت��ر بودجه و امکانات ورزش��ی 

 اس��تان به نس��بت درصد جمعی��ت و می��زان افتخ��ارات ملی و
  بی��ن الملل��ی ورزش��کاران شهرس��تان ه��ای مختل��ف

 باشیم. 
ابوترابی از پایین بودن سرانه 
فضای ورزش��ی ش��هر 
طالیی ورزش کش��ور 
انتقاد کرده و خواستار 
توجه ویژه مس��ووالن 
 به مش��کالت موجود در 

این عرصه ها شده بود.

    عقیلی: فوتبال بازی 
گروه 
اشتباهات استورزش

مدافع تیم فوتبال سپاهان 
گفت: در فوتبال تا زمانی که اش��تباهی نباشد، گلی 
به ثمر نمی رسد.هادی عقیلی پس از پیروزی 3 بر 2 
مقابل الهالل عربستان گفت: بازی خوبی بود متاسفانه 
پنالتی را از دست دادم با وجود بارش باران هر دو تیم 
فوتبال تماشاگرپس��ندی بازی کردند .وی در مورد 
اشتباه رحمان احمدی و گل الهالل گفت:  در فوتبال 

اگر اشتباه نباشد گلی زده نمی شود.
    س�امی الجابر: مس�تحق باخ�ت نبودیم/ 

سپاهان ضعیف شده است!
سرمربی تیم فوتبال الهالل عربس��تان بعد از باخت 
گفت: مستحق شکس��ت مقابل س��پاهان نبودیم.

سامی الجابر پس از شکس��ت 3 بر 2 مقابل سپاهان 

در لیگ قهرمانان آسیا در نشس��ت خبری گفت: ما 
شایسته باخت نبودیم و فرصت های گل زنی زیادی را 
به دست آوردیم که از دست دادیم. دو گل روی اشتباه 
فردی خوردیم.این بازی باید مساوی تمام می شد اما 
شرایط بد آب و هوایی روی نتیجه بازی تاثیر داشت. 
من به تیمم افتخار می کنم چهار بازی دیگر باقیمانده 
است. ما مس��تحق باخت نبودیم.سرمربی الهالل در 
مورد این که اما روند بازی نشان می داد که سپاهان 
می تواند در این بازی پیروز شود و الهالل تیم خوبی 
نبود، گفت: آیا شما موقعیت گلی از سپاهان دیدید؟ 
آن ها دو گل از پش��ت محوطه جریم��ه زدند و یک 
شوت هم از 50 متری وارد دروازه ما شد. در حالی که 
ما موقعیت های گل زنی زیادی داشتیم. با دروازه بان 
سپاهان تک به تک ش��دیم. روی کرنرها هم شانس 
داشتیم. 70 درصد از نیمه اول و دوم بازی در اختیار 

ما بود اما سپاهان آن تیمی نبود که من می شناختم 
و نسبت به گذش��ته خیلی فرق کرده و ضعیف شده 
 است.س��امی الجابر در مورد میزبانی سپاهان گفت:

 همان طور که در نشس��ت قبل از ب��ازی هم گفتم 
از مردم خ��وب اصفه��ان و اس��تقبال گ��رم آن ها 
 تش��کر می کنم و همچنین از میزبانی س��پاهان هم 

تشکر دارم.
    دروازه بان الهالل: هنوز چیزی را از دس�ت 

نداده ایم
دروازه ب��ان تیم فوتبال الهالل گف��ت: 4 هفته دیگر 

باقیمانده است و امیدوارم بتوانیم جبران کنیم.
فایز الس��بیعی ، در خصوص شکس��ت تیم اش برابر 
س��پاهان اظهار داش��ت: ما بازی را باختیم اما هنوز 
چیزی را از دس��ت نداده ایم. ما خیل��ی خوب بازی 
کردیم اما 4 بازی دیگر هم باقیمانده است و می شود 

جبران کرد.
وی در پاسخ به این سوال که کدام تیم ها می توانند از 
گروه شما صعود کنند بیان داشت: ان شاءاهلل اول از 

همه الهالل صعود کند.
    رحمان احم�دی: از ه�واداران، بازیکنان و 

مسووالن سپاهان عذرخواهی می کنم
دروازه بان تی��م فوتبال س��پاهان گفت: ب��ه خاطر 
اش��تباهی که کردم از تم��ام ه��واداران، بازیکنان و 
مس��ووالن س��پاهان عذرخواه��ی می کنم.رحمان 
احمدی پس از پیروزی 3 بر 2 سپاهان مقابل الهالل 
اظهار داشت: بازی بدی نبود و عملکرد خوبی داشتیم 
ام��ا می خواهم از ه��واداران، بازیکنان و مس��ووالن 
س��پاهان به دلیل گلی که روی اشتباه من خوردیم، 
عذرخواهی کنم.جواهیر س��وکای نیز در مورد این 
بازی اظهار داش��ت: بازی خوبی بود هر چند بارش 
باران بازی را تحت تاثیر قرار داده بود اما خوشحالم که 
سه امتیاز بازی را کسب کردیم.وی افزود: امیدوارم در 
دیدارهای آینده بتوانیم جبران کنیم و نتایج خوبی 

در آسیا کسب کنیم.
    غالمی: از سپاهان جدا می شوم

محمد غالمی اظهار داشت: من جزو 18 نفر نبودم و 
مصدومیتی هم نداشتم.وی در مورد این که علت عدم 
حضورش در لیس��ت 18 نفره را چه چیزی می داند،  
گفت: خدا را شکر تمرینات خوبی داشتم و عملکرد 
مناسبی هم داشته ام. به هر حال این فصل هم تمام 
می شود و خیلی از مسایل روشن خواهد شد. پنج گل 

زده ام و چند پاس گل داده ام.
    کرانچار: شاید س�امی الجابر بازی دیگری 

را دیده است
سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: سزاوارانه 
پیروز شدیم و شاید سرمربی الهالل بازی دیگری را 
دیده است.زالتکو کرانچار نیز در نشست خبری گفت: 
همان طور که گفته بودم بازی سختی بود شرایط آب 
و هوایی هم این بازی را سنگین تر کرد. از دقیقه اول 
تالش کردیم روند بازی را در دست بگیریم و سزاوارانه 

جلو افتادیم خیلی هم خوب کار کردیم.
وی ادامه داد: روی ضربات ایستگاهی حریف خیلی 
تمرین کرده بودیم اما روی همین ضربات ایستگاهی 
دو گل خوردیم و دو بر یک بازنده به رختکن رفتیم 
در بین دو نیمه با بازیکنان صحبت کردم و تغییراتی 
هم انجام دادیم. وقتی پنالتی را هم از دست دادیم باز 
هم امیدمان را از دست ندادیم و بازیکنانم امیدوارانه 
بازی کردند و با تالش و مس��لط در می��دان حضور 
داشتند و به پیروزی رس��یدند. به بازیکنانم تبریک 
می گویم که نا امید نش��دند و تا آخرین لحظه تالش 

کردند. به حریف هم تبریک می گویم که ش��جاعانه 
مقابل سپاهان بازی کرد.وی تصریح کرد:  برای این 
پیروزی خیلی زحمت کش��یدیم و پ��اداش بزرگی 
گرفتیم اما پاداش ما زمانی دو چندان می ش��ود که 
بتوانیم االهلی را هم در خانه خود شکست بدهیم.وی 
در مورد اینکه سامی الجابر گفته است، 70درصد بازی 
در اختیار ما بود، گفت: شاید او بازی دیگری را دیده 
که این حرف ها را زده اس��ت. به هر حال او حق دارد 
اظهارنظر کند اما خوش��حالم که نمی تواند از داوری 
مسابقه ش��کایت کند زیرا داور بسیار خوب قضاوت 

کرد.کرانچار در مورد اینکه این برد نباید باعث شود 
نقاط ضعف سپاهان دیده نشود، گفت: ما ملی پوشان 
و بازیکنان بزرگی در س��پاهان داریم و در خط دفاع 
بازیکنان بزرگی داریم اما نباید فراموش کنیم آن ها 
مقابل بازیکن خطرناکی مثل دیاگو بازی می کردند که 
بسیار زهردار بود اما همین بازیکن فقط در دو صحنه 
 توانست برای ما خطرساز شود و در سایر لحظات او را 

مهار کردیم. 
کرانچار در مورد این که گل های سپاهان از شوت های 
راه دور به دست آمد و بهتر نبود که بیشتر شوت زده 
می شد،  گفت: در چنین ش��رایط آب و هوایی باید از 
 ضربات راه دور اس��تفاده کرد اما م��ن که نمی توانم 

هر لحظه به بازیکنان بگویم شوت بزنند. 
ش��ریفی ش��وت زد و من س��وکای را هم ب��ه خاطر 
این ک��ه در زدن ضرب��ات از راه دورش تبحر دارد به 
میدان آوردم. س��رمربی س��پاهان در مورد این که 
شریفی می تواند به تیم ملی دعوت شود یا نه گفت: 
او شایستگی دعوت به تیم ملی را دارد و بازی به بازی 
پیش می آید و باید به او اجازه بدهیم که نمایش خوب 
خود را ادامه بدهد اما او شایستگی حضور در لیست 

بزرگ تیم ملی ایران را دارد.

بازتاب برد  نماینده اصفهان مقابل حریف عربستانی

سامی الجابر: سپاهان ضعیف شده است!
کرانچار: شاید سامی بازی دیگری را دیده است

هادی عقیلی پس از 
پیروزی 3 بر 2 

مقابل الهالل عربستان گفت: 
بازی خوبی بود

 متاسفانه پنالتی را
 از دست دادم با وجود

 بارش باران 
هر دو تیم فوتبال

 تماشاگرپسندی بازی کردند 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مفاد آرانوبت دوم 
قانون   3 ماده  موضوع  “آگهی   103/92/1989/58 شماره   2055
واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13 وماده 

وساختمانهای فاقد سند رسمی”
ثبتی  وضعییت  تکلیف  تعیین  موضوع  هیات  صادره  آراء  برابر 
آران  ثبتی  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  اراضی وساختمانهای 
وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است 
لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 

مرجع قضایی تقدیم نمایند.
آراني   پور  دهقان  منصور  :آقای  هیات  شماره8163  رای  1ـ 
باب  یک  دانگ  شش  761در  شناسنامه  بشماره  جعفر  فرزندمحمد 
از  به مساحت102/05مترمربع پالک 1236فرعی مجزي شده   خانه 
ثبتی  235فرعي از2640   اصلی واقع در آران دشت بخش3 حوزه 
سیدرضاعباس  ازآقای  الواسطه  مع  عادی  خریداری  وبیدگل  آران 

زاده)مالک رسمی( 
ارانی  اف  جعفرآقازاده  طیبه  :خانم  هیات  شماره8143  رای  2ـ 
فرزنداحمد  بشماره شناسنامه279  در شش دانگ یک باب خانه به 
مفروزومجزی  1235فرعی  شماره  پالک  163/55مترمربع  مساحت 
شده از 235 فرعی از 2640 اصلی واقع درآران دشت  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل  
3- رای شماره 8122هیات:اقای حسین تقي زاده ارانی  فرزندعباس 
به  احمد  فرزند  آراني   گرجي  فاطمه  وخانم    7 شناسنامه  بشماره 
به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  326)بالمناصفه(در  شناسنامه  شماره 
شده  مفروزومجزي  پالک1234فرعي  202/70مترمربع  مساحت 
35فرعی از شماره 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه 
الواسطه ازآقای حسین المع   ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی مع 

)مالک رسمی(
آراني   اف  قاسم  خاتون  سکینه  :خانم   هیات   6686 شماره  رای  4ـ 
فرزند  حسین  بشماره شناسنامه 374 در شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت 115مترمربع پالک 1233مفروزومجزی شده از127فرعی 
 ازشماره  2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران

 وبیدگل
5- رای شماره   7677 هیات آقاي علي محمد حاجي پور مفرد آراني 
فرزندعباس قلي شماره شناسنامه 287 وخانم بتول محمدیان آرانی 
فرزند علي آقا به شناسنامه 199)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب 
خانه به مساحت 274/05مترمربع پالک 1232 فرعی مفروزومجزی 
ثبتی  3 حوزه  بخش  آران دشت   در  اصلی  از280فرعی2640  شده 

آران وبیدگل
فرزند  مفرد  محلوجي  اکبر  علي  :آقای  هیات   8242 رای شماره   6ـ 
حسین بشماره شناسنامه140  وخانم بقال زاده بیدگلي فرزند حسین  
خانه  باب  یک  دانگ  در شش  464)بالمناصفه(  شناسنامه  به شماره 
از98  شده   مجزي  2048فرعی  پالک  122/50مترمربع  مساحت  به 
و آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  آباد  درمعین  واقع  اصلی   3 از   فرعي 

بیدگل
7ـ رای شماره 8238هیات :اقای حسین محلوجي منفرد فرزنداسداله  
علي  فرزند  بیدگلي   موچولي  ربابه  209وخانم  شناسنامه  بشماره 
خانه  باب  یک  دانگ  شش  )بالمناصفه(در   23 شناسنامه  شماره  به 
شده  مفروزومجزی  2047فرعی  پالک  386/50مترمربع  مساحت  به 
 از98فرعی از3  اصلی واقع در معین اباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران 

وبیدگل
مصطفي  فرزند  قریب  فتح  زینب  خانم   : 8121هیات  شماره  رای  8ـ 
به  انباری  باب  یک  دانگ  6190015255در شش  شناسنامه  بشماره 
مساحت 96/71 مترمربع پالک 2046فرعی مفروزو مجزی شده  از3 
وبیدگل  آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  بیدگل  اباد  درمعین  واقع  اصلی 

خریداری عادی مع الواسطه ازورثه عیسی اربابی)مالک رسمی(
فرزند  بیدگلی  زاده  بقال  هادي  :آقاي  8167هیات  شماره  رای  9ـ 
عباسعلي بشماره شناسنامه 140 و خانم مریم رضوانیان فر فرزند 
دانگ  (در شش  به شماره شناسنامه 1274607681)بالمناصفه  نافع 
فرعی66از  پالک4586  105/50مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک 
 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار اران  بخش 3 حوزه ثبتی آران 

وبیدگل.
اراني  حسیني  حاجي  علي  :آقای   8111هیات  شماره   رای  10ـ 
صدیقیان  فاطمه  خانم  شناسنامه399و  شماره  به  فرزندحسن  
)بالمناصفه(در شش  اقاعلي به شماره شناسنامه 358   ارانی فرزند 
دانگ یک باب خانه به مساحت  205/25مترمربع پالک 4585 فرعی   
ریگستان  در  واقع  از2840اصلی  فرعی  205از  شده  مفروزومجزی 

دیمکار اران بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
11-رای شماره 7874هیات :آقای قاسم حاجي حسیني اراني فرزند 
علي بشماره شناسنامه 2851 شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
واقع  اصلی   2840 از  فرعی   205 از  فرعی  پالک4584  120مترمربع 

ریگستان دیمکار اران بخش 3 حوزه ثبتی
)مالک  حسینی  حاجی  علی  ازآقای  عادی  خریداری  وبیدگل  آران   

رسمی(
12-رای شماره8178هیات :آقای حسن دیندارنوش ابادي فرزند علي 
مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  در شش   4862 شناسنامه  بشماره 
101/5مترمربع پالک 357 فرعی از 43 اصلی واقع غیاث ابادنوش اباد  

بخش 4حوزه ثبتی آران وبیدگل
ابادي  :آقای غالمرضا نجاریان نوش  13- رای شماره 8179 هیات 
خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   26 شناسنامه  بشماره  عباس   فرزند 
به مساحت  276/90مترمربع پالک 356 فرعی از 43 اصلی واقع در 

غیاث اباد نوش اباد بخش 4 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
14- رای شماره  7464 هیات :اقاي حسین زینل زاده اراني  فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 8261  و خانم زهرا رفیعي اراني فرزند نعمت اهلل  به 
شماره شناسنامه 11405 )نسبت به چهار و دو دانگ (در شش دانگ 
یک باب خانه به مساحت 154/50مترمربع  پالک شماره2024 فرعی 
 از 2638 اصلی واقع در احمداباد آران  بخش 3 حوزه ثبتی آران و

بیدگل
فرزند  اراني  مرنجیان  ولي  :اقای  هیات   7460 شماره  رای   -15
اراني   نژاد  میرزایي  کبریا  خانم   135و  شناسنامه  بشماره  اقاجاني 
فرزندعباسقلي  به شماره شناسنامه 237 )بالمناصفه (در شش دانگ 
یک باب خانه به مساحت  500/35مترمربع پالک شماره 2023فرعی 
وبیدگل  آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  دراحمداباد  واقع  اصلی  از2638 

خریداری عادی ازورثه زین العابدین عابداف آرانی )مالک رسمی(
فرزند  اراني  پروري  عباس  :آقای  8113هیات  شماره   رای   -16

به  خانه  باب  یک  دانگ  در شش   10372 شناسنامه  منصوربشماره 
مساحت64/40 مترمربع پالک 2022 فرعی از 2638 اصلی واقع در 

احمداباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول    92/12/8

تاریخ انتشار نوبت دوم  92/12/24 
رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

مزایده غیر منقول
آگهی مزایده پرونده اجرائی کالسه 8700008 اول :تمامت سه چهارم 
سهم مشاع باستثنا بهای ثمنیه اعیانی از288 سهم ششدانگ مزرعه 
اصفهان سهم  ثبت  بخش17  دهستان سفلی  اصلی  پالک86  مهرآباد 
ابوالقاسم  ورثه  از  احدی  مهرآبادی  زاده  نصراله  علی  آقای  االرث 
نصراله زاده مهرآبادی که تمامت3سهم مشاع از288 سهم ششدانگ 
مزرعه مذکور با قدرالحصه از یکرشته قنات اختصاصی که مبدا آن 
و  اصلی  آباد105  ابراهیم  مزرعه  از  و  واقع  گنبد چه  دهانه الی  در 
رودخانه سیالبی آب شور عبور نموده و در مورد ثبت ظاهر میشود  
در صفحات422و434دفتر90 امالک اردستان با شماره ثبت3270بنام 
آقای ابوالقاسم نصراله زاده مهرآبادی فرزند حسین سابقه ثبت و سند 
مالکیت داشته به آدرس زواره – روستای مهرآباد با حدود:ششدانگ 
شماال 1- سنگ بندیست به رودخانه آب شور 2- بسنگریز کوه الی 
و  قبرستانی  تل  خاکریز  و  لوگا  الی  کوه  سنگریز  به  شرقا1-  لوگا 
دیوار مزرعه پشته چی 138 اصلی 2- در سه قسمت بدیوار اشتراکی 
و دیوار مجاور و دیوار مورد ثبت به مزرعه پشته چی 138 اصلی 
)جنوب مجاور است (3- بخاکریز  تل رودخانه پشته چی جنوبا 1- 
به خاکریز کوه الی علی باقر 2- دیواریست به مزرعه ابراهیم آباد 
105 اصلی سفلی3-سنگ بندیست به رودخانه آب شور 4- بدامنه تل 
ناخن پلنگ غربا به سنگ ریز کوه کاسه کاشی ،حقوق ارتفاقی عبور 
رودخانه آب شور از مورد ثبت گواهی میشود وطبق نظر کارشناس 
برق،مخابرات،مدرسه،مسجد،خیابان  دارای  مهراباد  رسمی روستای 
قنات  یکرشته  متعددو  مسکونی  ساختمانهای  و  مستحدثات  کشی، 
در  مهرآبادی  زاده  نصراله  علی  آقای  االرث  سهم  وارزش  میباشد 
روستای مهراباد یکصد و چهارده میلیون ریال ارزیابی گردیده و در 
قبال بدهی شرکت پرتو زرین شرق به بانک ملی شعبه بازار تهران 
: تمامت یک سهم و پنج -هشتم سهم مشاع  بازداشت میباشد. دوم 
باستثنا بهای ثمنیه اعیانی از288 سهم ششدانگ مزرعه ابراهیم آباد 
پالک105اصلی دهستان سفلی بخش17 ثبت اصفهان سهم االرث آقای 
زاده  ابوالقاسم نصراله  از ورثه  احدی  مهرآبادی  زاده  علی نصراله 
نیم سهم مشاع از288 سهم ششدانگ  مهرآبادی که تمامت شش و 
مبدا  که  اختصاصی  قنات  یکرشته  از  قدرالحصه  با  مذکور  مزرعه 
آباد 21 اصلی در رودخانه سیالبی  و مسیر آن در مزرعه عشرت 
پاچنار میباشد و در مورد ثبت ظاهر میشود در صفحه376دفتر138 
امالک اردستان با شماره ثبت3022بنام آقای ابوالقاسم نصراله زاده 
مهرآبادی فرزند حسین سابقه ثبت و سند مالکیت داشته به آدرس 
اول سنگ  با حدود:ششدانگ شماال  آباد  ابراهیم  روستای   – زواره 
بندیست به رودخانه سیالبی شمال خانه دوم بدیوار خانه های دهکده 
مهراباد 86 اصلی سفلی شرقا به سنگریز کوه ال علی باقرجنوبا سنگ 
بندیست به رودخانه لوکره غربا به سنگریز کوه وتری بالچی و کوه 
الی مهدی و کوه حسین مال و کوه ناخن پلنگ ؛ حقوق ارتفاقی عبور 
قنات دهکده مهرآباد86 اصلی سفلی از مورد ثبت گواهی میشود که 
طبق نظر کارشناس رسمی روستای ابراهیم اباد  دارای یکرشته قنات 
و یک استخر به مساحت تقریبی 100 متر مربع و آب انبار به مساحت 
تقریبی 300متر مربع و همچنین چند ساختمان قدیمی و نیز دارای 

تعدادی باغات مشجر با درختان میوه میباشد این روستا از سمت شرق 
و غرب به کوه و از سمت شمال به خط القعری که به سمت سیاه آباد 
میرود و از سمت جنوب به روستای مهراباد محدود است و مساحت 
آن حداکثر  دو تا سه هکتار میباشد و به مراتب کوچکتر از روستای 
مدرسه،مسجد،مخابرات،  نظیر  مستحدثاتی  فاقد  و  است  مهرآباد 
موقعیت  نظر  از  و  است  کشی  خیابان  و  مسکونی  ساختمانهای  و 
جغرافیایی دورتر لیکن باصفاتر از روستای مهرآباد است  و ارزش 
سهم االرث آقای علی نصراله زاده مهرآبادی  در روستای ابراهیم 
اباد یکصد و پنجاه و هشت میلیون و چهارصد و سی و هفت هزار و 
پانصد ریال ارزیابی گردیده و در قبال بدهی شرکت پرتو زرین شرق 
به بانک ملی شعبه بازار تهران بازداشت میباشد. و از ساعت 9الی12 

به  زواره  وامالک  اسناد  ثبت  اداره  93/2/2در  مورخ  شنبه  روزسه 
مزایده گذارده میشود . مزایده از مبالغ پایه به شرح فوق شروع و 
به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته میشود 
. الزم بذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق، گاز اعم 
از حق انشعاب  و یا حق اشتراک  و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد 
از مزایده در صورت   آنکه  پس  برنده مزایده است ضمن  به عهده 
وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد میگرددو نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول مي 
گردداین آگهی در یک نوبت  درروزنامه زاینده رود چاپ و منتشر 
موکول بعد  روز  به  مزایده  روز  تعطیلی  صورت  در  شدو   خواهد 
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ابالغ اجرائیه
به شماره شناسنامه  احمد  فرزند  آقای حامد عالیي  به  بدینوسیله    
پاسداران  ازفریدن ساکن :شهرضا خیابان  41 متولد 1361 صادره 
کوچه اول پالک 7 که برابر گزارش مامورکالنتري مدیون در آدرس 

براساس سند  ؛  میگردد  ابالغ  نگردیده  واقع  مورد شناسائی  مذکور 
اجاره شماره 174249 مورخ 1384/09/15دفتراسناد رسمی شماره 
56 اصفهان شماقطعه زمینی به مساحت هشتهزاروچهارصدمترمربع 
دو  بخش  درپاتله  واقع   295/1 شماره  ثبتی  پالک  ملي  اراضي  از 
جهاد کشاورزی  ازسازمان  یک سال شمسی  مدت  ثبتی شهرضابه 
)مدیریت امور اراضی( اجاره نموده اید که با توجه به انقضاء مدت 
ید  وخلع  تخلیه  جهت  اجرائیه  بستانکار  درخواست  به  بنا  و  اجاره 
مورده اجاره توسط دفترخانه تنظیم کننده سند صادروپرونده تحت 
اصفهان  رسمی  اسناد  اجرای  دراداره  بایگاني9200887  شماره 

تشکیل وتحت شماره بایگاني 9200094 در اجرای ثبت اسناد وامالک 
شهرضا در جریان رسیدگی میباشد لذا به استناد ماده 18 آئین نامه 
به شما  ابالغ  اسناد رسمی مصوب 1387 مراتب جهت  مفاد  اجرای 
یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج ومنتشر میگردد 
جریان  اجرائی  عملیات  آگهی  انتشار  از  پس  روز  ده  مدت  وظرف 
خواهد یافت.    مسئول واحداجراي اسناد رسمي شهرضا - یوسفیان

ابالغ اجرائیه
  بدینوسیله به آقای سعید احمدیان فرزند اکبر به شماره شناسنامه 
خیابان  :شهرضا  ساکن   1355 ازاصفهان  متولد  صادره   1632

گزارش  برابر  که   58 پالک  شهیدامیري  کوچه  ولیعصرشرقي 
واقع  شناسائی  مورد  مذکور  آدرس  در  مدیون  مامورکالنتري 
؛ براساس سند اجاره شماره 171452 مورخ  نگردیده ابالغ میگردد 
1389/03/29دفتراسناد رسمی شماره 56 اصفهان شماقطعه زمینی 
ثبتی  پالک  ملي  اراضي  از  مساحت ششهزاروششصدومترمربع  به 
شماره 295/1 واقع درپاتله بخش دو ثبتی شهرضابه مدت یک سال 
اجاره  اراضی(  امور  )مدیریت  کشاورزی  جهاد  ازسازمان  شمسی 
درخواست  به  بنا  و  اجاره  مدت  انقضاء  به  توجه  با  که  اید  نموده 
بستانکار اجرائیه جهت تخلیه وخلع ید مورده اجاره توسط دفترخانه 
بایگاني9200661  شماره  تحت  صادروپرونده  سند  کننده  تنظیم 
دراداره اجرای اسناد رسمی اصفهان تشکیل وتحت شماره بایگاني 
9200088 در اجرای ثبت اسناد وامالک شهرضا در جریان رسیدگی 
اسناد رسمی  مفاد  اجرای  نامه  آئین   18 ماده  استناد  به  لذا  میباشد 
مصوب 1387 مراتب جهت ابالغ به شما یک نوبت در روزنامه زاینده 
رود چاپ اصفهان درج ومنتشر میگردد وظرف مدت ده روز پس از 
انتشار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. مسئول واحداجراي 

اسناد رسمي شهرضا - یوسفیان

فقدان سند مالكیت
استشهادمحلي  برگ  دو  باارائه  هاشمیان  الهه  خانم  اینکه  به  نظر 
سند  مفقود شدن  مدعي  رسمًاگواهي شده  وامضاءشهود  هویت  که 
 / یکبابخانه شماره پالک 1913  دانگ مشاع ازششدانگ  مالکیت سه 
 66713 ثبت  سندمذکورذیل  که  شهرضاشده  یک  دربخش  واقع   23
درصفحه 337 دفتر 402 به نام نامبرده صادرگردیده اینک نامبرده 
درخواست صدورسندمالکیت المثني نسبت به دودانگ نموده است لذا 
نوبت  یک  مراتب  ثبت  قانون  نامه اصالحي  ماده 120آئین  دراجراي 
آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده 
نزد خود  مالکیت  مدعي وجود سند  ویا  نشده  اي  اشاره  آن  در  که 
مي باشد مي بایست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار این آگهي به 
ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا 
سند  ثبت  اداره  نشود  ارائه  مالکیت  سند  اصل  اعتراض  در صورت 
مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد کرد 
.در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر 
وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي 
المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد.   میر محمدي - 

رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

تحدید حدود اختصاصی
دو  تحدید حدود ششدانگ  : 103/92/2428/337چون  2043 شماره 
از  فرعی  پالک 219  به شماره  ال  باغ  کوچه  در  ایوان  و  اطاق   باب 
شماره 37- اصلی واقع در کشه جزء بخش 11 که بنام اکرم رحیم 
طرقی فرزند عباس در جریان ثبت می باشد، بعلت عدم حضورمالک 
در آگهی قبلی بایستی تجدید آگهی گردد اینک بموجب دستور اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در 
ساعت 10 صبح روز 1393/2/2 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. 
این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک   لذا به موجب 
این آگهی، در محل  اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در 
امالک  صاحبان  و  مجاورین  اعتراضات  ضمنا  رسانند  بهم  حضور 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهدشد.م الف: 274 مجتبی شادمان رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی
ششدانگ  حدود  تحدید  103/92/3298/337چون   : شماره   2044
یکباب خانه به شماره پالک 2883 فرعی از شماره 15- اصلی واقع 
در بید هند جزء بخش 10 که بنام آقای شهربانو وحیدی بید هندی در 
جریان ثبت می باشد، بعلت عدم حضورمالک در آگهی قبلی بایستی 
تجدید آگهی گردد اینک بموجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 9 صبح روز 
1393/2/9 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک  اخطار می گردد که در 
ساعت و روز مقرر در این آگهی، در محل حضور بهم رسانند ضمنا 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
پذیرفته خواهدشد.م  روز  تا 30  تحدیدی  تنظیم صورتمجلس  تاریخ 

الف: 273 مجتبی شادمان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

ابالغ رای 
در  اصفهان  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای   اول  شعبه   2148
خصوص پرونده اجرایی 4892/92 ش ح 9 که له لیال بیگی بوکالت 
محسن صادقی علیه محسن قدیریان حسین آبادی به آدرس حکیم 
نظامی خیابان حسین آباد کوچه شهید بشیریان شماره 45 بن بست 
مبلغ  به  بنا  اجرایی  های  هزینه  و  به  محکوم  بابت   13 پ  آرا  چمن 
1186950000 ریال به منظور فروش اموال توقیفی محکوم علیه به 
ارتش  میدان  فاصل  ارتش حد  اصفهان خیابان  در  واقع  ملکی  شرح 
کوچه شهید محمد خدا رحمی کوچه فردوسی    – و سه راه سیمین 
دومین مغازه تاسیسات  آبرسانی و گاز رسانی که ملک مورد نظر 
با  که  باشد  متر طول می  متر عرض و 10  ابعاد 3/2  به  ای  مغازه 
توجه به اینکه عرض مغازه هم جوار با کوچه فردوسی است حدود 
2/2 متر عقب نشینی دارد مساحت ملک پس از عقب نشینی حدود 25 
متر مربع خواهد بود این مغازه در یک طبقه باستونهای آهنی از نوع 
پروفیل قوطی 10در 10 و سقف طاق ضربی با قدمت حدود 12 سال 
در حال  و مجتمع  از سمت شرق  تجاری  ملک  در مجاورت  ساخت 
ساخت مسکونی در سمت غرب و هم چنین ملک مسکونی در جهت 
جنوبی خود بوده و در ضلع شمالی هم برجاده معبر عمومی  ) کوچه 
فردوسی ( است . مغازه موصوف با کف سازی از نوع سرامیک به 
ابعاد 40در 40 سانتی متر دیوارها کاشی به ابعاد 60 در 30 سانتیمتر 
و درب آهنی با حفاظ فلزی کرکره ای دارای انشعابات تلفن و برق 
انشعاب  آب شرب  لوله  نیز  خود  مجاور  مغازه  دو  و  بوده  گازه  و 
نموده است این مغازه که در حال حاضر بعنوان یک مغازه تاسیسات 
آبرسانی و گازرسانی مورد استفاده است در اجرای مستاجر است 
با عنایت به موارد فوق و موقعیت محل و ساخت عرصه و اعیان و 
نوع کاربری و قدمت بنا و شرکات و متعلقات متصله وسایر عوامل 
موثر و ارزش یکباب مغازه تجاری بمقدار 91/120 حبه مشاع از 72 
 445 دفتر  از   514 صفحه  در  2936که  بشماره  ملک  ششدانگ  حبه 
بخش 5 ثبت اصفهان به مالکیت آقای  محسن قدیریان به ثبت رسیده 
است بمبلغ 1 میلیارد ریال )1000000000(ریال  معادل یک میلیون 
است  شده  ارزیابی  دادگستری  رسمی  کارشناسی  نظر  طبق  تومان 
از  حبه   91/120 کل  معادل  مالکیت  میزان  به  محکوم  نسبت  به  که 
92/2/28درساعت  میباشددرمورخ  حبه ششدانگ  از72  91/120حبه 
9-10صبح در محل اجرای احکام واقع در خیابان حاج رحیم ارباب 
روبروی مدرسه نیلی پور مجتمع شوراها جلسه مزایده برگزار می 
درصد   10 مبلغ  واریز  با  توانند  می  مزایده  در  شرکت  شودطالبین 

کارشناسی بشماره حساب 2171350205001 بانک ملی دادگستری 
وارائه فیش به این شعبه اجرا 5 روز قبل از مزایده از اموال مزایده 
پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  اشخاصی  یا  از شخص  نمایند  بازدید 
نماید برنده این مزایده خواهند بود   م الف 15826 شعبه یک اجرای 

احکام استان اصفهان 

ابالغ 
اختالف  اول شورای حل  احکام شعبه  اجرای  مدیرت محترم   2150
در   5125/91 شماره  نامه  به  بازگشت  احتراما  و  سالم  با  اصفهان 
با  رضایی  مرتضی  اینجانب  به  شورا  آن  از  ج  92/11/8 ش  تاریخ 
در  آهی  خانم  خواهان  وکیل  با  هماهنگی  و  مدیریت  آن  هماهنگی 
مدل   GTXI تیپ   ، پراید  سواری  یکدستگاه  از   92/11/17 مورخه 
شماره  و   2075298-13  -M تور  مو  شماره  به  سفید  رنگ   1386
ایران   459 ط   94 انتظامی  شماره  به   S  1412286365478 شاسی 
13 بازدید که گزارش آن به شرح زیر تقدیم می گردد الف وضعیت 
باطری  شد  مالحظه  اسپادانا  پارکینگ  در  متوقف  خودرو   : خودرو 
حلقه  چهار  دارای   ، شکسته  چپ  سمت  عقب  درب  شیشه   ، خراب 
السیتک با عاج 30 درصد موتور خاموش ، درب عقب چپ و گلگیر 
عقب چپ پوسیدگی دارد لبه گلگیر جلو ولبه درب موتور زنگ زدگی 
دارد برای بازسازی خودرو نیاز به خدمات صافکاری جزیی و رنگ 
آمیزی بر روی نقاط خسارت دیده دارد خودرو فاقد بیمه  نامه معتبر 
می باشد و مدت زیادی است که در پارکینگ متوقف بوده است ب 
: ارزش خودرو با توجه به نوع و مدل خودرو  و همچنین در نظر 
گرفتن وضعیت خودرو و در نظر گرفتن  وضعیت بیمه شخص ثالث 
خودرو  و توجه خاص به نحوه خرید و فروش خودرو در مزایده 
) پنجاه و دو  الذکر مبلغ 52000000 ریال  به ارزش خودروی فوق 
میلیون ریال ( در حال حاضر تعیین و بر آورد می گردد و این مبلغ 
می تواند بعنوان پایه کارشناسی در مزایده اصالح گردد باشد م الف 
استان  احکام کارشناس رسمی دادگستری  اجرای  15835شعبه یک 

اصفهان 

ابالغ 
2147 شعبه سوم اجرای شورای حل اختالف اصفهان در خصوص 
پرونده اجرایی 858/91 ش ج  سوم له خانم لیال طالبیان به وکالت 
به آدرس سپاهان  فرد  آقای سعید حاج هاشمی علیه سعید قاسمی 
شهر- بلوار توحید مجتمع نوبهار واحد A2 به وکالت مسعود فروتن 
خیابان  ارتش  فلکه  اصفهان-  شهرستان  اصفهان-  آدرس  به  نرانی 
ارتش کوچه آرش پالک 8 و آقای شهریار قهرکی به آدرس اصفهان 
خیابان نیکبخت ساختمان مدیران طبقه 4 واحد 402 بابت محکوم به 
منظور  به  ریال   4/419/381/600 مبلغ  به  جمعا  اجرایی  های  هزینه 
فروش اموال توقیفی محکوم علیه به شرح ملکی به آدرس اصفهان- 
نوبهار  مسکونی  مجتمع  توحید  خیابان  قائم  بلوار  شهر-  سپاهان 
طبقه اول واحد A2 که آپارتمان مسکونی به پالک 13789 فرعی به 
مساحت 94/77 متر مربع با 5/24 متر مربع تراس مسقف و دومتر 
پیشرفتگی در گذر جمعا به مبلغ 102/01 متر مربع در طبقه اول می 
باشد دارای ششدانگ انباری به مساحت 5/66 متر مربع و پارکینگ 
به مساحت 12/5 متر مربع  با قدر السهم از حبه مشاعی و مشاعات 
گچی  سطوح  با  آجری  دیوارهای  و  بتونی  اسکلت  با  که  باشد  می 
نقاشی که نقاشی قسمت هایی از دیوارها از بین رفته است و دارای 
دو اتاق خواب و درب های چوبی که قسمتی از آنها شکسته است و 
 mdf سرویس های بهداشتی و آشپزخانه تمام کاشی با کابینت های
و کف سرامیک و نمای خارجی آجرنما و دارای اشتراکات آب، برق 
و گاز و تلفن می باشد. با عنایت به موارد مذکور  و موقعیت محل و 
دانگ  ارزشی شش  متعلقات   بنا و شرکات  نوع  و  آپارتمان  مساحت 
آپارتمان فوق جمعا به مبلغ 1/875/000/000 ریال معادل  یک میلیارد 
و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون ریال ارزیابی می گردد و سهم چهار 
دانگ آن به مبلغ 1/250/000/000 ریال معادل یک میلیارد و دویست 
و پنجاه میلیون ریال طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی 
شده است. الزم به ذکر است میزان تمامیت خوانده 4 دانگ از پالک 
ثبتی فوق الذکر طبق نامه شماره 37207ج مورخ 90/9/6 در اداره ثبت 
اسناد و امالک جنوب اصفهان می باشد  که طبق نامه شماره دادنامه 
موارد  از  مزایده  مورد  منزل    92/7/29 9209970352401124مورخ 
این بشمار نمی آید که این رای در شعبه 24 عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد در نامه ذکر شده نوبت اسناد مازاد بر رهن 4 دانگ مشاع 
پالک ثبتی 2250 اصلی از 13789و13840 و 13876 فرعی  بخش 6 
ثبت اصفهان که طی نامه شماره 70/970/114/15636 مورخ 91/6/26 
از مدیریت شعبه بانک تجارت  استان هرمزگان رهن تسویه شده است 
 10-11 در ساعت   92/2/28 مورخ  در  ندارد  وجود  بانک  به  بدهی  و 
صبح در محل اجرای احکام واقع در خیابان حاج رحیم ارباب روبروی 
می شود  برگزار  ای  مزایده  جلسه  مجتمع شوراها  پور  نیلی  مدرسه 
طالبین شرکت در مزایده می توانند با واریز ده درصد مبلغ کارشناسی 
ارایه  و  دادگستری  ملی  بانک   2171350205001 حساب  شماره  به 
فیش 5 روز قبل از مزایده از اموال بازدید نماید شخص یا اشخاصی 
الف  م  بود  مزایده خواهند  برنده  نمایند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که 

15833شعبه یک اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ 
در  اصفهان  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای  اول  شعبه    2149
به  اکبری  یعقوب  له  یک  ح  ش   5125/91 اجرای  پرونده  خصوص 
وکالت خانم مرضیه آهی علیه سید روح اله محمدی به آدرس مجهول 
 68/961/901 مبلغ  به  جمعا  اجرای  هزینه  به  محکوم  بابت  المکان 
یکدستگاه  بشرح  علیه  محکوم  توقیفی  اموال  فروش  منظور  به  ریال 
موتور شماره  به  سفید  رنگ   1386 مدل   GTXI تیپ  پراید  سواری 

انتظامی  شماره  به   1412286365478  S شاسی  و   M132075298
459ط 94 ایران 13 که وضعیت خودرو متوقف در پارکینگ اسپادانا 
حلقه  چهار  دارای   ، شکسته  چپ  عقب  درب  شیشه   ، خراب  باطری 
گلگیر  ، درب عقب چپ و  با عاج 30 درصد موتور خاموش  السیتک 
عقب چپ پوسیدگی دارد و لبه گلگیر جلو ولبه درب موتور زنگ زدگی 
دارد برای بازسازی خودرو نیاز به خدمات صافکاری جزیی و رنگ 
آمیزی بر روی نقاط خسارت دیده دارد وخودرو فاقد بیمه  نامه معتبر 
می باشد و مدت زیادی است که در پارکینگ متوقف بوده است ب : 
ارزش خودرو با توجه به نوع و مدل خودرو  و همچنین در نظر گرفتن 
وضعیت خودرو و در نظر گرفتم وضعیت بیمه شخص ثالث خودرو  
به ارزش  و توجه خاص به نحوه خرید و فروش خودرو در مزایده 
خودروی فوق الذکر مبلغ 52000000 ریال ) پنجاه و دو میلیون ریال ( 
ارزیابی شده است در مورخ 93/2/21 ساعت 10 الی 11 صبح در محل 
اجرای احکام واقع در خیابان حاج رحیم ارباب روبروی مدرسه نیلی 
پور مجتمع شوراها جلسه مزایده ای برگزاری می شوطالبین شرکت 
به شماره  کارشناسی  مبلغ  ده درصد  واریز  با  توانند  می  مزایده  در 
ارائه فیش 5 روز  بانک ملی دادگستری و  حساب 2171350205001 
قبل از مزایده به این شعبه ارجاع از اموال مورد مزایده بازدید نماید 
شخص یا اشخاصی که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده 
خواهند بود  م الف 15834 شعبه یک اجرای احکام کارشناس رسمی 

دادگستری استان اصفهان 
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       گلپر
همه گونه های س��رده گلپ��ران معطر هس��تند و برخی 
گونه ها در آش��پزی ایرانی به عنوان ادویه کاربرد دارند. 
گونه های دیگری از گلپر در صنعت داروس��ازی کاربرد 

دارد.
از نظر طب سنتی ایران این گیاه طبیعتی گرم و خشک 

دارد.
        خواص دمنوش گلپر

- دمنوش این گیاه برای هضم غذا موثر و ضد نفخ است.
-  ضد عفونی  کننده و میکروب کش قوی و ضداسپاسم 

است.
- جهت درمان رفالکس معده، تهوع، اس��تفراغ و سایر 

اختالالت گوارشی کاربرد دارد.
-  پودر دانه گلپر می تواند به عنوان یک داروی کشنده 

برای بعضی کرم های داخل روده مصرف می شود.
- گلپر را جهت معالجه هیس��تری )صرع(، عفونت های 

عصبی و رفع ناراحتی  های عصبی تجویز می کنند.
- دمنوش ریش��ه آن جهت درمان اختالالت تنفس��ی، 
اختالالت ریوی، برونشیت و عفونت های دستگاه تنفس 

آن را تجویز می کنند.
-  دمنوش این گیاه تحریک کننده اشتها است.

        موارد منع مصرف  گلپر
-    مصرف زی��اد این گیاه باعث ایج��اد تپش قلب برای 

فرد می شود.
-    مصرف زیاد این گیاه باعث سقط جنین می شود.

       طرز تهیه دمنوش گلپر
یک قاشق غذا خوری پودر گل پر را در یک قوری ریخته 
و آب با دمای ۸۰ درجه س��انتی گراد روی آن ریخته تا 
به مدت ۱۵ دقیقه دم بکش��د. این چای کمی تلخ است 
و برای ش��یرین کردن آن م��ی توانید از عس��ل یا نبات 

استفاده کنید.
       مشخصات گلپر

گلپر گیاهی گل��دار، علفی و چندس��اله از تیره چتریان 
است. این گیاه بومی ایران است و در ناحیه های نمناک 
کوهس��تانی ایران و مناط��ق پیرامون��ی می روید. همه 
گونه های سرده گلپران معطر هس��تند و برخی گونه ها 
در آشپزی ایرانی به عنوان ادویه کاربرد دارند. گونه های 
دیگری از گلپر در صنعت داروسازی کاربرد دارد. گل های 
این گیاه، س��فید مجتمع به ص��ورت چت��ر در انتهای 
ساقه های گل دهنده در قسمت باالی گیاه ظاهر می شود. 
میوه آن تخم مرغی، کمی ضخیم و معطر به رنگ س��بز 

تیره به طول ۱/۵ تا ۱ سانتی متر است.
قسمت های مورد اس��تفاده این گیاه جوانه ها، ساقه ها 
و غنچه های نورسته آن می باشد. دانه های خشک این 
گیاه که بسیار معطر است همراه با اغذیه و به عنوان ادویه 

مصرف عمومی و همگانی دارد.

 خواص دمنوش 
 گلپر

دو حکایت از افالطون

زشتی و زیبایی
روزی، آدم نادان��ی ک��ه ص��ورت زیبایی داش��ت، ب��ه » افالطون« 
 که م��ردی دانش��مند ب��ود، گف��ت: ای افالط��ون، تو مرد زش��تی

 هستی.
افالطون گفت: » عیبی که بود گفتی و آن را به همه نشان دادی، اما 
آنچه که دارم، همه هنر است، ولی تو نمی توانی آن را ببینی. هنر تو، 
تنها همین حرفی بود که گفتی، بقیه وجود تو سراس��ر عیب است و 
زشتی. بدان که قبل از گفتن تو، خود را در آینه دیده بودم و به زشتی 

صورت خودم پی برده بودم. 
 بعد از آن س��عی ک��ردم وج��ودم را پ��ر از خوب��ی و دان��ش کنم تا

 دو زش��تی در یک جا جمع نش��ود. تو مردی زیبارویی هس��تی اما 
 با رفت��ار و کارهای زش��ت خ��ود، این زیبای��ی را به زش��تی تبدیل

 نکن.
 بزرگوار مردی

آورده اند که روزی مردی به خدمت فیلسوف بزرگ) افالطون( آمد و 
نشست و از هر نوع سخن می گفت. در میان سخن گفت: » امروز فالن 
مرد از تو بسیار خوب می گفت که افالطون عجب بزرگوار مردی است 

و هرگز کسی چون او نبوده است.«
افالطون چون این سخن بشنید سر فرود برد و سخت دلتنگ شد.

آن مرد گفت:» ای حکیم! از من ت��و را چه رنج آمد که چنین دلتنگ 
شدی؟«

افالطون پاسخ داد:» ای خواجه! مرا از تو رنجی نرسید. ولی مصیبت 
باالتر از این چه باش��د که جاهلی مرا س��تایش کن��د و کار من او را 
پسندیده آید؟ ندانم کدام کار جاهالنه کرده ام که او خوشش آمده و 

مرا به خاطر آن ستوده است!

 شهر حکایت 

به هم خوردن تنظیم س��اعت درونی و ناهمخوانی آن با محیط 
پیرامون منجر به بروز ب��ی خوابی مزمن، ب��رای افراد معمولی 
و اختالل خواب در ش��اغلینی که در دو ش��یفت کار می کنند، 

می گردد.
       چند راه تنظیم ساعت داخلی بدن

۱- هر روز زمان مشخصی از خواب بیدار شوید.
یک خواب ش��بانه خوب در واقع از صبح آغاز می ش��ود. زمانی 
که چش��مانتان باز می ش��ود، روش��نایی وارد عصب بینایی و 
 ساعت بیولوژیکی مغز می ش��ود. در آن جا تولید هورمون های

 تنظیم کننده رش��د، تکثیر، خوردن، خوابی��دن، فکر کردن، 
به خاطر آوردن و حتی احساس��ات لحظه ب��ه لحظه را تحریک 

می کند.
2- فقط زمانی که خواب آلود هستید، به رختخواب بروید.

3- برخیزید.
از س��اعت یازده و نیم شب تا س��اعت 2 نصف شب می خوابید، 
بعد تا ساعت 4 هم در رختخواب می غلطید و تا ساعت 6 صبح 

 می خوابید. ۸ س��اعت در رختخواب بودید، ولی فقط 4 ساعت 
و نیم خوابیده اید که خود یک عدم هماهنگی ش��دید اس��ت و 
شما را از محرک های خواب آور دور می کند و باعث بی خوابی 
می ش��ود.برای جلوگیری از این روند، وقتی که ساعت 2 نصف 
شب از خواب بیدار می شوید از جایتان برخیزید، از رختخواب 
 خارج ش��ده و ش��روع به خواندن کت��اب کنید، زی��را این کار

محرک های خواب ش��ما را بیدار می کند تا زمانی که دوباره به 
رختخواب برگشتید به خواب بروید.

       هشدار:
هیچ گاه زمانی که بیدارهستید در رختخواب نمانید . قسمتی 
از مغز شما رختخواب را با بیداری شما سازگار می کند، در این 
صورت دیگر در رختخواب خوابتان نمی برد. این مساله به عادت 
بدی تبدیل می شود و همیشه از این که خوابتان نمی برد شکایت 
می کنید. این خود یکی از دالیل مهم و بسیار شدید بی خوابی 

در اکثر مردم است.
        از بی خوابی در شب های تعطیل بپرهیزید

درست است که روزها و شب های تعطیل می توانید تا هر زمان 
که دوست دارید بیدار باشید و صبح هم هر زمان که خواستید 
بیدار شوید اما هرگز این کار را نکنید، زیرا در این صورت ساعت 
بیولوژیکی بدنتان از حالت تعادل خود خارج شده و نظم آن به 
هم می ریزد و در این صورت ش��بی که فردایش باید زود بیدار 

شوید، دوباره بی خوابی به سرتان می زند.

چه طور ساعت بدن را تنظیم کنیم؟

ی��ک قاض��ي و دو مقام 
دادگاه��ي در چی��ن به 
دلی��ل محک��وم کردن 
ی��ک کش��اورز چین��ي 
به حب��س ابد ب��ه دلیل 
ندادن ع��وارض اتوبان 
تا زمان اتمام تحقیقات 
تعلی��ق ش��ده اند.اعالم 
این مج��ازات منجر به 
انتقادات ش��دیدي در جامعه ش��ده بود. دادگاه ایالت هنان 
کشاورزي به نام شي را به دلیل فرار از پرداخت عوارض اتوبان 

به ارزش کلي۵6۰ هزار دالر به حبس ابد محکوم کرده بود.
وي با جعل م��دارک نظامي براي دو کامیون خود که ماس��ه 
حم��ل مي کردند بی��ش از 23۰۰ ب��ار از پرداخ��ت عوارض 

بزرگراهي در چین فرار کرده بود.

CD ی��ا DVD مورد 
عالقه ش��ما دیگ��ر کار 
دس��تگاه  نمی کن��د؟ 
صدای عجیب��ی از خود 
می ده��د و ی��ا ممک��ن 
است در س��طح زیرین 
زی��ادی  خش ه��ای 
مشاهده ش��ود؟ در این 

حالت چاره چیست؟ 
راه حل: ب��رای پولی��ش کردن تنه��ا به خمیردن��دان و یک 
دستمال نرم  احتیاج دارید کمی خمیردندان را روی دستمال 
و یا پارچه پخش کنید و س��پس در حالت دای��ره ای صفحه 
خش دار را با دستمال پولیش کنید. هنگامی که خش ها از بین 
رفتند، CD را با آب بشویید و آن را با دستمال یا پارچه ای که 

بدون کرک باشد پاک و خشک کنید.

ش��هروند  ی��ک 
 امارات موفق ش��د تا 
گ��ران ترین ش��ماره 
تلفن جه��ان را بخرد. 
ای��ن ف��رد امارات��ی 
در ی��ک مزای��ده که 
ش��رکت  س��وی  از 
مخاب��رات ام��ارات 
برگزار ش��د، ش��ماره 
تلف��ن ۰۵۰777777 را ب��ه ارزش هش��ت میلیون درهم 
خری��داری کرد.این مزای��ده در حضور بی��ش از 7۰۰ نفر 
برای تصاحب ش��ماره تلفن های رند برگزار شد.ش��رکت 
مخابرات امارات 7۰ شماره تلفن از ش��ماره های رند را در 
 یک مزایده علنی برای دوست داران این نوع شماره ها عرضه 

کرد.

حبس ابد به دلیل فرار از 
پرداخت عوارض بزرگراه

 نجات CD خش دار
 با خمیردندان 

 گران ترین 
شماره تلفن جهان
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