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دستکاری کنتورهای برق
 ممنوع است 

توانیر با هشدار نس��بت به فعالیت افراد س��ود جو برای 
دستکاری کنتورهای برق مش��ترکان خانگی به منظور 
کاهش بار مال��ی قبوض ب��رق، اعالم کرد: دس��تکاري 
کنتورهاي آب و برق از مصاديق سرقت و يا کالهبرداري 
است و برحسب تشخیص دادگاه، مجازات هايي همچون 

حبس، شالق و رد مال براي...

عرضه رایگان داروهای بیماران
 »ام اس « به اصفهانی ها

ذخیره سد زاینده رود
 ۴۰ درصد کمتر از ظرفیت

معاون بهداشت درمان و توانبخشی جمعیت هالل احمر 
اس��تان اصفهان گفت: داروهای بیماران مبتال به ام اس 
به صورت رايگان عرضه خواهد شد. محمد علیزاده اظهار 
کرد: ارايه  دارو به بیماران نیازمند و بیماران خاص، يکی 
از وظايف هالل احمر اس��ت. اين داروها در داروخانه های 
هالل احمر به بیم��اران ارايه می ش��ود. وی افزود: دارويی 
وجود ندارد که داروخانه هالل احمر قادر به تامین آن برای 
بیماران خاص نباشد و اگر دارويی در داروخانه هالل احمر 

استان وجود نداشته باشد، ...

 در حال حاضر، ذخیره آب در مخازن ۲۴ س��د کشور بین
  ۷۰ تا ۹۰ درصد اس��ت همچنین حج��م آب موجود در

 ۴۵ سد به کمتر از ۴۰ درصد رسیده است. 
وزارت نیرو اعالم کرد: حجم آب ۴۵ سد کشور به کمتر از 
۴۰ درصد رسید. در زمان حاضر ۳۷ درصد مخازن سدهاي 

کشور کمتر از ۴۰ درصد ذخیره آب دارند.
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رحمتی: یک تصمیم اشتباه 
گرفتم؛ قتل که نکردم! 

دروازه بان تیم فوتبال استقالل گفت: من در مورد کناره گیری ام از 
تیم ملی اشتباه کردم؛ قتل که انجام نداده ام.سید مهدی رحمتی 
در خصوص گذشته زندگی خود اظهار داشت: هیچ وقت گذشته ام 
را پنهان نکرده ام و همه جا گفته ام که ش��غلم چه بود و پدر خیلی 

6زحمتکشی داشته ام ...
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شرایط عجیب فروش 
اقساطی خودرو!

ش��رايط فروش اقس��اطی خودرو در برخی دفاتر 
ف��روش و نمايش��گاه های اتومبیل غیرش��فاف و 
به ضرر مصرف کنندگان اس��ت. برخ��ی از دفاتر 
فروش خودرو در سطح شهر محصوالت خود را به 
صورت اقساطی نیز به خريداران عرضه می کنند. 
با اين حال در بیش��تر موارد اين شرايط نامناسب 

و به ضرر خريداران اس��ت. طبق عرف معمول در 
بازار آزاد خ��ودرو، نمايش��گاه های اتومبیل برای 
فروش اقس��اطی محصوالت خود، ساالنه بیشتر 
از ۳۵ درصد سود بابت اقساط خودرو از خريداران 
دريافت می کنند. از آن سو نمايشگاه های اتومبیل 

قیمت خودرو را برای فروش اقساطی ...

بازار آزاد خودرو
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راه اندازی»شهر رویاها«  سرعت گیرد 
 ريیس شورای اسالمی ش��هر اصفهان با اش��اره به آماده شدن 
 ش��هر بازی روياها برای بهره ب��رداری ش��هروندان گفت: البته 
اتفاق نظر نداش��تن پیمانکار و ش��ريک چینی، فروش بلیط به 
شهروندان را برای استفاده از اين ش��هر بازی، با مشکل مواجه 

کرده است. در حال حاضر در آستانه فرا رسیدن ايام تعطیالت 
دانش آموزان قرار داريم و با توجه به اين موضوع راه اندازی هر چه 
سريع تر پروژه شهر روياهای اصفهان به میزان بسیاری احساس 
می ش��ود. رضا امینی در سی و ششمین جلس��ه  علنی شورای 

اسالمی شهر اصفهان با اش��اره به اقدامات خوب سازمان قطار 
شهری اصفهان طی چند ماه گذشته اظهار داشت: خوشبختانه 
واگن های مترو به س��مت اصفهان حرکت کرده و امیدواريم هر 

چه زودتر فاز يک ...

میزان افزایش شهریه دانشگاه ها   
اعالم شد

 ش��ورای گس��ترش آموزش عالی وزارت علوم، میزان افزايش 
ش��هريه مقاطع تحصیلي دوره ه��اي نوبت دوم و موسس��ات 
غیردولت��ي غیرانتفاعي و موسس��ات غیردولت��ي غیرانتفاعي 
الکترونیک��ي را اعالم کرد. ش��ورای گس��ترش آم��وزش عالی 
وزارت علوم، میزان افزايش شهريه را تا میزان ۲۵درصد نسبت 
به ش��هريه س��ال گذش��ته و در کلیه مقاطع در پرديس هاي 

خودگردان ...



اخبار کوتاهيادداشت

 آلمان: مذاکرات کارشناسی
 ايران و 1+5 مفید بود

وزارت امور خارجه آلم��ان مذاکرات فنی اخیر میان ای��ران و گروه 5+1 
در نیویورک را »مفید« توصیف کرد. مارتین ش��فر، س��خنگوی وزارت 
امور خارجه آلمان روز گذشته در س��خنانی با اشاره به برگزاری نشست 
کارشناسان ایران و گروه 1+5 در نیویورک گفت: مذاکرات فنی اخیر که 
در سطح کارشناس��ی میان ایران و 1+5 در نیویورک برگزار شد، مفید و 
همراه با پیشرفت بوده اس��ت. بنابر گزارش بوابه الشرق، وی در خصوص 
دور چهارم از این مذاکرات که قرار است 14 مه )24 اردیبهشت( در وین 
برگزار شود، بیان کرد: ما به واس��طه این دور از مذاکرات وارد مرحله دوم 
و مهمی از این مذاکرات خواهیم شد که ش��امل تبادل نظر در خصوص 
آغاز مرحله تهیه متن مشترک است که این مرحله را مرحله ای دشوار و 

سرنوشت ساز می دانیم.
شفر هم چنین پیش بینی کرد که کشورهای گروه 1+5 در پایان مهلت 
ش��ش ماه مش��خص ش��ده، به توافق نهایی با ایران در خصوص برنامه  

هسته ای اش برسند.
وی گفت طرفین دیدگاه های متفاوتی درباره ابع��اد مختلف این برنامه 

دارند.

سراج: يکی از مشکالت رسیدگی 
به پرونده »خاوری« رفع شد

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: یکی از مشکالت در رسیدگی به 
پرونده خاوری برطرف شده است. ناصر سراج در جمع خبرنگاران در پاسخ 
به سوالی مبنی بر این که فردی که با نام اختصاری »س« در پرونده فساد 
مالی بزرگ دستگیر شده کیست؟ گفت: او در خارج از کشور بوده و چون 
موضوع محرمانه است، نمی شود نام او را گفت. وی با بیان این که این فرد 
به ایران منتقل شده است، گفت: این فرد تحویل دادسرا داده شد و االن به 
پرونده وی رسیدگی می شود. سراج با تاکید بر این که آقای »س« با خود 
مه آفرید در ارتباط بود، درباره اتهام او گف��ت: او متهم به اخالل در نظام 
اقتصادی کش��ور و یکی از متهمان پرونده فساد مالی و بانکی بوده است.

وی اظهار کرد: اکنون دادس��را در حال تحقیق در پرونده است تا پرونده 
با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شود. رییس سازمان بازرسی کل 
کشور گفت: این فرد همان روزهای نخست رسیدگی، به خارج از کشور 
فرار کرده بود و خوشبختانه اینترپل همکاری کرد و دستگیر شد. وی در 
پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا این فرد از مسؤوالن دولتی است، گفت: 
او وابسته به گروه آریا اس��ت و در تیم گروه آریا بود. این یکی از مشکالت 
موجود در رس��یدگی به پرونده خاوری بود که برطرف شد. سراج درباره 
زمان رسیدگی به پرونده خاوری، گفت: انش��اءاهلل با دست یافتن به این 

سرنخ، اقدامات خوبی در این پرونده انجام می شود.

دولت در قبال گزافه گويی های 
آمريکا جواب دندان شکن دهد

امام جمعه فالورجان گف��ت: دولت در قبال جس��ارت وزیر امور خارجه 
آمریکا به ملت ایران با پاس��خی دندان ش��کن، مانع از تکرار بی اهانتی به 

ملت ایران شود.
حجت االسالم محمد قدوسی گفت: گناه مانند سمی است که روح انسان 
را آلوده می کند و اجتناب از گناه روح را از آسیب ها و مسمومیت ها مصون 
و محفوظ می سازد. وی با بیان این که صرف اجتناب از گناه، خوب است، 
افزود: اگر اجتناب از گناه برای انسان ملکه ش��ود، انسان را در مقابل هر 
نوع گناهی در هر زمان، مکان و ش��رایطی محفوظ می دارد. امام جمعه 
فالورجان تاکید کرد: به واسطه تقوا اس��ت که اجتناب از گناه برای فرد 
ملکه می شود. وی در ادامه تبیین شاخصه های سبک زندگی رسول خدا 
)ص( در خطبه های هفته های گذشته گفت: یکی از دعاهای همیشگی 
پیامبر اکرم )ص( این بود که خدایا اخالق مرا نیکو گردان و مرا از زشتی ها 
و بدی های اخالقی دور کن. قدوسی ادامه داد: ما باید با الگوگیری از آن 
حضرت، به رفتار، گفتار و کردار خود بنگریم و در صدد رفع زش��تی های 
اخالقی و رفتاری خود برآییم تا مبادا همسر و یا فرزندانمان از خلق و خوی 

ما اندوهگین شوند.

 مسؤولیت، امانت الهی برای
 خدمت به جامعه است

امام جمعه سمیرم گفت: مسؤولیت، یک امانت الهی برای خدمت کردن 
به جامعه است.حجت االسالم سید حبیب اهلل موسوی در خطبه های این 
هفته نماز جمعه پس از سفارش نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار 
کرد: تقوا و پرهیزگاری موجب افزایش عزت و همچنین مس��یر سعادت 
 انس��ان در دنیا و آخرت اس��ت. وی با تبریک والدت حضرت علی )ع( و 
پیش رو بودن ایام البیض، تصریح کرد: اعتکاف یک سنت حسنه و فرصتی 
مناسب برای پاالیش درون و خودسازی است. امام جمعه سمیرم حضور 
در مراسم معنوی اعتکاف را نشان دهنده پویایی دینی جامعه دانست و 
افزود: کسانی که امکان حضور در این مراسم معنوی را ندارند، می توانند 
با اطعام و انفاق و همکاری با مسؤوالن اعتکاف در این کار بزرگ و سنت 

نبوی سهیم  باشند. 
وی مس��ؤولیت در جامعه را یک امانت الهی دانست و تصریح کرد: کسی 
که مس��ؤولیتی را بر عهده می گیرد، در قبال مردم وظیفه دارد و باید آن 
کار را به نحو احسن انجام دهد و در انجام کارهای خود کوتاهی نکند. وی 
خاطر نشان کرد: امام خمینی )ره( با ایستادگی در برابر ذلت و ننگی به نام 
کاپیتوالسیون اجازه نداد تا ظلم، جنایت و سلطه گری آمریکا و استکبار 

در ایران اجرایی شود. 
امام جمعه سمیرم از بازاریان این شهرس��تان خواست برای احیای نماز 

جماعت تالش و اهتمام جدی داشته باشند.

حفاظت از انقالب کشور در برابر 
دشمنان با رهنمودهای رهبر فرزانه 

امام جمعه شهر نصرآباد گفت: رهنمودهای رهبر فرزانه انقالب همه ما را 
در برابر دشمنان انقالب محفوظ می دارد.

 حجت االسالم علیرضا فرهنگ در خطبه های نماز جمعه این هفته پس از 
دعوت نمازگزاران به تقوای الهی، به راه های ترویج فرهنگ اسالمی و الهی 
اشاره کرد و اظهار داشت: برای ترویج فرهنگ الهی و اسالمی در جامعه نیاز 
به نقشه راه و سند برای استفاده داریم و عالی ترین سند و نقشه دستورات 

قران و کلمات الهی اهل بیت )ع( است.
وی با اش��اره به ماه رجب و در پیش بودن ماه ش��عبان و رمضان، این سه 
ماه را از ماهای بندگی خدا خواند و ادامه داد: راه های گس��ترش فرهنگ 
اسالمی، تقویت روحیه عبادت در مردم و از مهم ترین نیازهای بشر است 
که در صورت قرار گرفتن در مسیر واقعی خود، موجب تحولی عظیم در 

فرهنگ جامعه می شود.
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دولت بر معرفی ابوطالبی به سازمان ملل اصرار و سماجت کند

یک عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس گفت: کوتاه آمدن دولت در برابر خواسته آمریکا در معرفی فرد 
دیگری به جای ابوطالبی به س��ازمان ملل، به معنای کوتاه آمدن در مقابل خواسته  های فردای آنهاست و 

دولت باید بر معرفی گزینه خود اصرار کند.
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اصولگرايان با همه وجود 
در صحنه فعال باشند

وزير کشور
 به مجلس می رود

دبیرکل جمعیت رهپویان با بیان این که معتقدم در شرایط فعلی باید مجموعه 
اصولگرایان با همه وجود در صحنه فعال باشند، گفت: مهم ترین رسالت آنها 

افزایش ظرفیت های خدمت گزاری در دولت، مجلس و دستگاه قضایی است.
علیرضا زاکانی دبیر کل جمعیت رهپویان انقالب اس��المی، درباره مهم ترین 
رسالت اصولگرایان اظهار داشت: مهم ترین رس��الت آنها توجه به آرمان ها و 
ارزش های انقالب اس��المی و حرکت در مسیر تحقق آنهاس��ت. زاکانی ادامه 
داد: معتقدم در شرایط فعلی باید مجموعه اصولگرایان با دقت کمک کنند تا 
ظرفیت های خدمت گزاری در کشور، دولت، مجلس و دستگاه قضایی افزایش 
پیدا کند. وی با بیان این که کوشش اصولگرایان باید معطوف به توسعه، آگاهی، 
بصیرت و تبیین موضوعات برای جامعه باشد، خاطر نشان کرد: محصول این امر 

کارایی و خدمت گزاری شایسته به مردم و نظام است. 

وزیر کشور این هفته میهمان نمایندگان مردم در جلسه علنی مجلس خواهد 
بود تا به سوال یونس اسدی، نماینده مشکین شهر و علی ایرانپور نماینده مبارکه 
 پاس��خ گوید. همچنین نمایندگان این هفته به بررس��ی طرح تعیین تکلیف

 دوره های آموزش تربیت بهورز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طرح 
الحاق یک بند به ماده )2( قانون تشکیل شورای عالی اشتغال، طرح حمایت از 
مالکیت صنعتی )ثبت اختراعات، طرح ه��ای صنعتی و عالیم تجاری( و طرح 
اصالح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )44( قانون 
اساسی می پردازند. بررسی طرح انتقال پایتخت، طرح بیمه اجتماعی فراگیر 
)همگانی(، طرح آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی، 
طرح الحاق یک تبصره به ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز در دستور 

کار نمایندگان مجلس قرار دارد.

عضو فراکسیون اصول گرایان رهروان والیت مجلس شورای 
اس��المی گفت: طرح نظارت مجلس بر ش��نود ب��ا ۸2 امضا 
تحویل هیات رییسه مجلس شورای اسالمی شده و باید هر 
چه س��ریع تر به صحن علنی مجلس ارایه شود. سیدسعید 
حیدری طیب اظهار داشت: شنود مکالمات تلفنی و استراق 
سمع، براساس اصول اسالمی و ش��رع انور اسالم حرام است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی با بیان این 
که علمای قدیم، متفقا نظر بر حرام بودن این اقدام دارند، افزود: 
علمای متاخر شنود مکالمات تلفنی را در جرایم امنیتی و با 

اجازه قاضی شنود حرام ندانسته اند. 
وی گفت: قانون اساسی شنود تلفنی، بررسی محموله های 
پستی و اس��تراق س��مع را ممنوع کرده و در قانون مجازات 
 اس��المی برای تخلف در این م��وارد، مجازات تعیین ش��ده

 است.
به گفته عضو کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اسالمی، 
شنود باید با اجازه قاضی شنود باشد و نباید احساس امنیت 
از مردم سلب شود که فکر کنند تماس های تلفنی، خارج از 
روال قانونی شنود می ش��ود. حیدری طیب خاطرنشان کرد: 
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی وظایفی بر عهده 
دارند که از جمله آن وظایف نظارتی اس��ت و حق تحقیق و 

تفحص در قانون اساسی وظیفه آن هاست. 

یک عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی مدرسین دانشگاه ها 
گفت: رفتارها و برخوردهای افراطی به نفع هیچ کس نیست 
بلکه به ضرر اس��الم و جمهوری اس��المی نی��ز خواهد بود.

نجفقلی حبیبی اظهار کرد: نظام جمهوری اسالمی یک سری 
آزادی های اجتماعی را پذیرفته و بر اساس قوانین به آن عمل 
می کند. کسانی که رفتارهای افراطی از خود بروز می دهند، 
ممکن است که روزی قدرت داشته باشند و بتوانند در مسیر 
اهداف خود، صداها را خفه کنند، اما به هر حال رفتارهای آنها 
روزی گریبان خودشان را خواهد گرفت. این فعال سیاسی 
اصالح طلب ادامه داد: عده ای هرآنچه را که نظر خودش��ان 
است، اصل می دانند و جز فکر و اندیشه خود خواستار فکر و 
اندیشه دیگری نیستند. حضور این افراد برای کشور خوب 
نیست و خسارت هایی به بار خواهد آورد. وی با اشاره به لغو 
مراسم سخنرانی سیدحسن خمینی در دانشگاه بروجرد که 
به دلیل حاشیه سازی های یک عده ای صوت گرفت، گفت: 
اگر قرار است سخنرانی لغو شود، باید توسط مسؤوالن باشد. 
نمی شود که عده ای برای خود خارج از قانون بُبرند و بدوزند.

حبیبی افزود: کسانی به اس��م حفظ اسالم و به هر نیتی که 
دارند، با رفتارهای افراطی خود اسالم را به خطر می اندازند. 
افراط گراها باید به این نکته توجه کنند که اسالم با سخنرانی 

کسی به خطر نمی افتد.

رییس مجلس ش��ورای اس��المی با اشاره به س��نگ اندازی 
دشمنان گفت که نباید از سنگ اندازی ترسید، نباید مضطرب 
شد؛ بلکه باید به خود تکیه کرد. علی الریجانی که در همایش 
تجلیل از نخبگان و جلوه های خودباوری کمیته امداد سخن 
می گفت، اظهار داش��ت: نباید از س��نگ اندازی های دشمن 
بترسیم. هر قدر کار ارزشمندتر باشد، سنگ اندازی های آنها 
بیشتر می ش��ود. اگر ایران یک کشور معمولی و نقش آفرین 
نبود، آنها س��نگ اندازی نمی کردند. باید به راه خود اعتماد 
داشت؛ این فراز و فرودها رد می شود. رییس مجلس شورای 
اس��المی ادامه داد: باید به راهی که در جمهوری اس��المی 
می رویم، پایبند باش��یم و به میراث ام��ام)ره( که حکومت 
اسالمی، روحانیت و ولی فقیه است، تمسک کنیم. با تمسک 
به آنها اظهار نگرانی مرتفع می شود. راه ما روشن است؛ باید در 

این مسیر حرکت کنیم. 
الریجانی با اش��اره به تجربیات کمیته امداد در این مس��یر 
عنوان کرد: بع��د از انق��الب نهادهایی به وج��ود آمدند که 
مختصات بومی و فرهنگ بومی مردم را داش��تند؛ نهادهای 
مثل جهاد، سپاه و کمیته امداد. اینها برای حل مشکل مردم 
احساس وظیفه می کردند. این نهادها کلیشه ای عمل نکردند 
و توانس��تند با مردم ارتباط برقرار کنند و براساس احساس 

وظیفه به وجود آمده بودند نه کسب درآمد.

پس از وزیر امور خارجه که در مجلس پاسخ دلواپسان را داد 
یک وزیر دیگر کابینه نیز بر نظارت کامل رهبری بر مذاکرات 
تاکید کرد. وزیرتعاون، کارورف��اه اجتماعی گفت : رهبری 
معظم نظارت کامل دارند. ملت دلواپس نیست. ما دلواپس 
عدالت اجتماعی هس��تیم؛ دلواپس رانت، فق��ر و بیکاری و 
آس��یب های اجتماعی. علی ربیعی در کارگروه اش��تغال و 
سرمایه گذاری آذربایجان شرقی افزود : ما دلواپس اشتغال 
برای همه ایرانی��ان  ، دلواپس اخ��الق و ارزش های دینی ، 
خانواده و فرزندانمان و عزت ایرانی در خارج از کشور هستیم. 
در دولت تدبیر و امید عزت ، ناشی از ایستادگی، مقاومت و 
رشد اقتصادی اس��ت. وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی افزود: 
در زمان حاضر هر کاری که بخواهیم در خصوص اش��تغال 
 و بیکاری انجام دهی��م، تبعاتی در جامعه خواهد داش��ت. 
محمد ج��واد ظریف که برای پاس��خگویی ب��ه نمایندگان 
مجلس در صحن علنی حاضر شده بود، گفت: در این شرایط 
ما می خواهیم به دنیا اعالم کنیم که ما ملت و دولتی صلح جو 
و خواهان صلح با جهان هستیم، اما مطیع و مرعوب نیستیم 
و برای حراس��ت از اصول و مبانی با توکل ب��ر قدرت خدا و 
صالبت و منطق و بدون دلواپسی با جهان تعامل می کنیم. 
وی همچنین گفت: ما ملت دالوریم نه دلواپس. انتقاد از دولت 

پیشین نیز بخش دیگر از سخنان ربیعی بود. 

فعال سیاسی خانه ملتفراکسیون دولت

طرح نظارت مجلس 
بر شنود 

افراط، روزی گريبان 
افراطیون را می گیرد

نبايد از سنگ اندازی 
دشمن ترسید

دلواپس اشتغال، اخالق
 و عزت ايرانی هستیم

Society,Cultural  Newspaper No.1300 |  may   11 ,2014  |  8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.com

رییس دفتر تبلیغات اسالمی استان اصفهان گفت: استان اصفهان 
16هزار طلبه خواهر و برادر دارد که از این تعداد 4 هزار نفر خواهر 
و برادر پرونده تبلیغی دارند که پس از گذراندن دوره های مربوطه 

برای تبلیغات اعزام می شوند.
حجت االس��الم والمس��لمین دکتر ارزانی در س��خنرانی پیش از 
خطبه های نماز جمعه امروز اصفهان که به مناس��بت روز تشکیل 
سازمان تبلیغات اس��المی برگزار شد، اظهار داش��ت: ارزش های 
فرهنگی، روح واقعی یک ملت است و اگر بخواهیم مصداقی برای 
آن بیاوریم، می توان گفت همچون جسمی اس��ت که بدون روح 
هیچ ارزش��ی ندارد و زمانی که روح در آن دمیده می شود، ارزش 

پیدا می کند. 
وی با بیان این که فرهنگ در یک جامعه بسیار اهمیت دارد، ادامه 
داد: اقتصاد و سیاست در ذیل فرهنگ قرار دارند، اما علم و دانش، 
اقتصاد و فرهنگ سه مؤلفه نشاط میان جامعه است که مهم ترین 

آن ها فرهنگ است.
رییس دفتر تبلیغات اسالمی استان اصفهان با تاکید بر این که تنها 
عاملی که سبب نفوذ میان مردم یک جامعه می شود، فرهنگ است، 
عنوان کرد: فرهنگ راه بس��یار راحت برای نفوذ بین غالب مردم و 
تاثیرگذاری بر روی آن ها است. وی با اشاره به این که در زمان جنگ 
تحمیلی بسیاری از کش��ورها با هم متحد شدند تا سبب شکست 
کش��ور ایران ش��وند اما نتوانس��تند با وجود همه ترفندها جلوی 

اعتقادات مردم بایستند، گفت: دشمنان اکنون می دانند که دیگر با 
ابزار نظامی نمی توانند بین مردم یک کشور نفوذ کنند و بهترین راه 

نفوذ، از طریق تاثیر های فرهنگی بر ملت است.
ارزانی با اشاره به این که بسیاری از مواردی که به عنوان تابو بوده، 
امروز به نوعی ترویج یافته است، افزود: اکنون دشمنان، اسالمیت و 
ایرانیت ایران را نشانه گرفته اند تا به این وسیله بین مردم نفوذ کنند.

وی با تاکید به این که با ورود به دنیای تکنولوژی دش��منان قصد 
ایجاد تردی��د در اعتق��ادات را در دل های مردم دارن��د، بیان کرد: 
ورود به باورهای دینی، فرهنگی، ارزش ها و رواج شهوت پرستی از 

مهم ترین مقاصد دشمنان است.

* داشتن دغدغه فرهنگی صرف مشکلی از فرهنگ کشور 
را حل نمی کند

رییس دفتر تبلیغات اسالمی استان اصفهان اضافه کرد: تا زمانی 
که وضعیت فرهنگی جامعه اصالح نشود، دغدغه فرهنگی داشتن، 
هیچ مشکلی را حل نمی کند و در این بین باید از نظر فرهیختگان 
و نخبگان کمک گرفت و در حوزه فرهنگ عمومی از برنامه ریزی ها 

استفاده کرد.
ارزانی با بیان این که امروز علوم، تخصصی ش��ده است و با رویکرد 
تخصصی پیش م��ی رود، افزود: طالب با توجه ب��ه عالقه و نیاز در 

حوزه های مختلف، به تحصیل مشغول می شوند.

وی تدری��س کالم و عقاید، تدری��س در حوزه خان��واده و تربیت، 
تدریس در حوزه ادیان و  فرقه ها و مذاهب، برگزاری جشن تکلیف و 

مشاوره دینی را بخشی از فعالیت این سازمان برشمرد.

* مبلغان اصفهانی زبان اش�اره فراگرفته اند و150 مبلغ در 
اصفهان مسلط به پنج زبان 

روز دنیا هستند
رییس دفتر تبلیغات اس��المی 
اس��تان اصفهان با بیان این که 
س��ال گذش��ته ارتباط با افراد 
ناش��نوا از طریق زبان اش��اره 
برقرار شده است، گفت: اکنون 
دو دوره آم��وزش زبان اش��اره 
برای صحبت با ناشنوایان برای 

مبلغان برگزار شده است.
وی تاالره��ای گفتگو از طریق 
اینترنت را به سه زبان انگلیسی، 
فارس��ی و عربی، یکی دیگر از 
دس��تاوردهای دفتر تبلیغات 
اسالمی برش��مرد و افزود: در 
ح��وزه آموزش زب��ان خارجی 

بسیار پیشرفت خوبی صورت گرفته اس��ت؛ به نحوی که تا کنون 
دو هزار طلبه در حوزه علمیه اصفهان به زبان های انگلیسی، عربی، 
اسپانیایی، فرانس��وی آش��نا و 150 نفر نیز در این پنج دوره زبان، 

مسلط هستند.
ارزانی به آموزش های تخصصی در س��ه س��طح ه��م رده دروس 
دانش��گاهی در حوزه علمیه اش��اره و تصریح ک��رد: ترجمه متون 
اسالمی به زبان انگلیس��ی و س��ایر زبان ها و نیز یادگیری حقوق 
اسالمی، نهج البالغه، آش��نایی فرقه ها، به صورت تخصصی انجام 

می شود.

* برگزاری کرسی های آزادانديشی در اصفهان
وی برگزاری کرسی های آزاد اندیشی را از دیگر فعالیت های دفتر 
تبلیغات اسالمی اس��تان اصفهان برش��مرد و گفت: شماره تلفن 
096400 تلفن تماس ثابتی اس��ت که از ساعت ۸ تا یک ظهر و از 

ساعت 16 تا 20 عصر به سواالت و شبهات مردم پاسخ می دهد.
 رییس دفت��ر تبلیغات اس��المی اس��تان اصفه��ان اضاف��ه کرد:

 400 روحانی متخصص در حوزه های مختلف طبقه بندی شده اند 
و پاسخگوی سواالت مردمی هستند.

 ريیس دفتر تبلیغات اسالمی استان اصفهان:

مشکالت فرهنگی فقط با داشتن دغدغه حل نمی شود
آيت اهلل طباطبايی نژاد:

بايد هم گام با رهبری 
پیش رويم

ام��ام جمع��ه اصفه��ان گف��ت: برخ��ی در مذاک��رات 
هس��ته ای عقب تر و یا جلوتر از مواض��ع رهبری حرکت 
می کنند؛ در حالی ک��ه این افراط و تفری��ط مورد تایید 
 نیس��ت و باید در این زمینه همگام و هم قدم با رهبری 
حرک��ت کرد.آی��ت اهلل طباطبایی ن��ژاد ب��ه اتفاق��ات 
اخی��ر ای��ران اش��اره ک��رد و گف��ت: اتفاق��ات اخی��ر 
در س��وریه، تقریب��ا دش��منان را مای��وس ک��رد.

 وی با اش��اره ب��ه این ک��ه به کوری چش��م دش��منان 
چه مذاکرات نتیج��ه بدهد چه نتیجه ای در بر نداش��ته 
باشد، فعالیت هس��ته ای را ادامه می دهیم، افزود: حاضر 
 به عقب نشینی در تولیدات هسته ای نیستیم؛ حتی اگر

 در مذاک��رات 1+5 ب��ه نتیج��ه نرس��یم و ای��ن در 
حال��ی اس��ت ک��ه نتانیاه��و نخس��ت وزی��ر رژی��م 
صهیونیس��تی در صحب��ت ه��ای اخی��ر خ��ود عنوان 
 می کند ک��ه کش��ور ای��ران بای��د تولیدات هس��ته ای

 خود را کامل تعطیل کند.امام جمعه اصفهان با صراحت 
گفت: ب��رای رضای دش��من یک قدم هم عقب نش��ینی 
نمی کنیم و در این زمینه تابع امر رهبری هس��تیم.وی 
با بیان این ک��ه در زمینه مباحث هس��ته ای ایران نباید 
جلوتر از رهبری حرکت کنیم، تصریح کرد: کس��انی که 
عقب تر و یا جلوتر از خط رهب��ری حرکت می کنند، هر 
دو در اشتباهی بزرگ هس��تند و باید هم گام با رهبری 
پیش روند.آی��ت اهلل طباطبایی  نژاد با اش��اره به این که 
مواضعی که رهبری مشخص می کنند را باید قبول کنیم، 
افزود: اکنون باید همراه با رهبری حرکت کرد و تاییدات 
 رهبری در این خصوص نیازی به اظه��ار نظرات مجدد 
ندارد.وی اضافه کرد: ما می خواهی��م به دنیا ثابت کنیم 
که ایران با وجود مذاکرات هس��ته ای ب��ر تعهدات خود 
پایبند است و این آمریکا و سایر کشورهای منادی صلح 
و حقوق بشر هستند که با حرکات تروریستی خود تغییر 
مواضع می دهند.امام جمعه اصفهان گفت: تالش خود را 
برای مذاکرات انجام می دهیم و دروغ دشمنان را به دنیا 

اثبات خواهیم کرد.

دشمنان اکنون 
می دانند که ديگر 

با ابزار نظامی 
نمی توانند بین مردم 
يک کشور نفوذ کنند 

و بهترين راه نفوذ، 
از طريق تاثیر های 

فرهنگی بر ملت 
است



یادداشت

جا گذاشتن گذرنامه 3 زائر 
عمره را برگرداند

 جا مان��دن گذرنامه ۳ زائ��ر ایرانی عم��ره در هواپیما 
و همراه نداش��تن گذرنامه هن��گام ورود ب��ه فرودگاه 
مدینه من��وره، مانع ورود آنها به این ش��هر ش��د.۳ نفر 
از زائران ایران��ی عمره مفرده هن��گام کنترل گذرنامه 
زائران در ف��رودگاه مدینه متوجه ش��دند که گذرنامه 
های خ��ود را در هواپیما جا گذاش��ته اند و این موضوع 
را به مس��ؤوالن کاروان و همکاران واحد امداد س��تاد 
مدین��ه من��وره مس��تقر در ف��رودگاه مدین��ه انتقال 
دادند. بر اس��اس این گزارش، مس��ؤوالن واحد امداد و 
پیگیری س��تاد مدینه، موضوع را پیگیری کردند، ولی 
متاس��فانه موفق به یافتن گذرنامه ای��ن ۳ زائر ایرانی 
نش��دند و از آنجایی که مج��وز ورود به هر کش��وری، 
روادید الصاق ش��ده بر گذرنامه افراد اس��ت، متأسفانه 
برخالف پیگیری های فراوان، این س��ه زائ��ر ایرانی به 
کشور بازگردانده می شوند. جواد دانشیار، معاون دفتر 
 نمایندگی س��ازمان حج و زیارت در عربس��تان گفت:

 ۳ زائ��ر ایرانی یک��ی از کاروان های عمره ک��ه برای به 
ج��ا آوردن عمره مفرده عازم عربس��تان ش��ده بودند، 
هنگام کنت��رل گذرنام��ه در فرودگاه مدین��ه متوجه 
جامان��دن گذرنامه ش��ان در هواپیما ش��دند و پس از 
اطالع این موض��وع ب��ه مس��ؤوالن کاروان، همکاران 
واح��د ام��داد و نیروهای ایران��ی مس��تقر در فرودگاه 
مدین��ه وارد عم��ل ش��دند، ام��ا برخ��الف ت��الش 
ه��ای ف��راوان، موفق ب��ه یافت��ن گذرنامه ه��ای این 
زائ��ران نش��دند. س��ازمان حج و زی��ارت ب��ه مدیران 
و مس��ؤوالن کاروان ه��ا توصیه کرد پی��ش از عزیمت 
 به س��فر نکات و تذک��رات الزم و ضروری را ب��ه زائران

 عمره گزار گوشزد کنند. سازمان حج و زیارت به عمره 
گزاران ایرانی توصیه کرد  از آنجایی  که هنگام ورود به 
کش��ور عربس��تان گذرنامه و ویزای زائران در فرودگاه 
های جده و مدینه کنترل و مهر ورود به آن کش��ور در 
گذرنامه ها زده می شود، گذرنامه زائران در دست آنها 
باش��د و از قرار دادن گذرنامه در س��اک و چمدان جدا 
خودداری کنند.گذرنامه زائران ایرانی هنگام عزیمت به 
عربستان، یک بار توسط پلیس مستقر در فرودگاه های 
کشور و بار دیگر هنگام ورود به عربستان در فرودگاه های 
مدینه من��وره و جده و هنگام بازگش��ت به کش��ور در 
فرودگاه جده و هنگام ورود به ای��ران در فرودگاه های 
کش��ور کنترل می ش��ود. از این رو الزم است زائران در 
موارد یاد شده حتما گذرنامه خود را در دسترس داشته 

باشند تا با مشکل و معطلی مواجه نشوند.

ملکی به ارزش 110 میلیون تومان در اردستان وقف شد
حجت االسالم و المسلمین سید علی طباطبایی سرپرس��ت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
اردس��تان گفت: موقوفه جدیدی با نیت ساخت حس��ینیه و به ارزش 110 میلیون تومان در این 

شهرستان وقف شد.
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 رییس ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان با اش��اره به آماده شدن 
 ش��هر بازی رویاها ب��رای بهره برداری ش��هروندان گف��ت: البته 
اتفاق نظر نداش��تن پیمانکار و ش��ریک چینی، ف��روش بلیط به 
ش��هروندان را برای اس��تفاده از این ش��هر بازی، با مشکل مواجه 

کرده است. 
شهر رویاهای اصفهان باید هر چه سریع تر راه اندازی 

شود
در حال حاضر در آستانه فرا رس��یدن ایام تعطیالت دانش آموزان 
قرار داریم و ب��ا توجه به این موض��وع راه اندازی هر چه س��ریع تر 
پروژه ش��هر رویاهای اصفهان به میزان بسیاری احساس می شود. 
رضا امینی در سی و ششمین جلس��ه  علنی شورای اسالمی شهر 
اصفهان با اشاره به اقدامات خوب س��ازمان قطار شهری اصفهان 
طی چند ماه گذشته اظهار داشت: خوشبختانه واگن های متروی 
به س��مت اصفهان حرکت کرده و امیدواریم هر چه زودتر فاز یک 
مترو برای رفاه حال ش��هروندان راه اندازی ش��ود. وی تسریع در 
راه اندازی ایس��تگاه های می��دان امام حس��ین)ع( و انقالب را نیز 
ضروری عنوان ک��رد و ادامه داد: بای��د برنامه ریزی  های راه اندازی 
خط دو متروی اصفهان نیز هر چه س��ریع تر و با دقت دنبال شود. 
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار داشت: با توجه به گرم 
شدن هوا پیش بینی می شود که تابستان پرتنشی را پیش رو داشته 
باشیم و باید فرهنگ سازی در خصوص اس��تفاده  صحیح از آب و 

برق انجام ش��ود. وی در ادامه به تصویب ح��ذف هزینه  بیمه های 
س��اختمانی در مجلس شورای اس��المی اش��اره کرد و افزود: این 
مصوبه بار سنگینی را بر دوش ش��هروندان خواهد گذاشت که در 
آینده مشکل ساز خواهد بود. امینی ادامه داد: از نمایندگان مردم 
اصفهان در مجلس شورای اسالمی تقاضا داریم که بیشتر روی این 
 موضوع بررسی کنند. وی در خصوص نامناسب بودن خودروهای 
جدول شور ش��هرداری نیز گفت: این خودروها به منظور نظافت 
جدول خیابان ها فعالی��ت می کنند و این در حالی اس��ت که این 
خودروها فیلترهایی را دارند که آلودگی مضاعفی را به س��طح باال 
می دمند و آالینده های خاصی را به هوای شهر وارد می سازند که 
امیدواریم مسؤوالن خدمات شهری، به این مساله بیش از گذشته 

اهمیت دهند. 
دفاتر حقوقی حمایت از شهروندان راه اندازی شود

علیرضا نصر اصفهانی، عضو شورای اس��المی شهر اصفهان نیز در 
ادامه این جلس��ه و در قالب تذکر، راه اندازی دفتر حقوقی حمایت 
از ش��هروندان اصفهان را ضروری دانست و افزود: مدیریت شهری 
اصفهان باید در کنار فعالیت های خوبی که انجام داده، برای آرامش 
خاطر شهروندان این دفاتر را راه اندازی کند تا الگو سازی خوبی نیز 
برای دیگر شهرهای کشور انجام شود. وی در ادامه با بیان این که 
در حال حاضر برخی از شهرهای کشور از جمله تهران، کرج و اراک 
آمادگی خود را برای استفاده از بنزین یورو 4 اعالم کرده اند، بیان 

داشت: ضروری است که مسؤوالن شهر اصفهان، زیرساخت های الزم را 
برای استفاده از این نوع سوخت در شهر اصفهان فراهم کنند تا در آینده 
کمتر شاهد افزایش آالینده های سطح شهر باشیم. این عضو شورای 
اسالمی شهر اصفهان با انتقاد از بی توجهی مسؤوالن به بهره برداری از 
ورزش��گاه نقش جهان نیز گفت: چهار سال است که مسؤوالن اعتبار 
مورد نیاز برای بهره برداری از این ورزشگاه را ۳0 میلیارد تومان اعالم 
کرده اند و چنانچه به این امر توجه نش��ود، هر سال که بگذرد با توجه 
به تورم باز هم ب��ه ۳0 میلیارد تومان اعتبار ب��رای بهره برداری از این 

ورزشگاه نیاز است.
استفاده از تاکسی مترها 

در شهر الزامی شود
رییس ش��وراي اس��المي ش��هر 
اصفه��ان در ادام��ه این جلس��ه 
با اش��اره به مصوبه اخیر شورای 
 اس��المی ش��هر مبنی بر افزایش

 ۲۵ درص��دی کرایه تاکس��ی ها 
اف��زود: الزم اس��ت در این زمینه 
به نح��وی برنامه ریزی ش��ود که 
اس��تفاده از تاکس��ی متره��ا در 
ش��هر الزام��ی و نظ��ارت ب��رای 
 اعمال دقی��ق کرایه ها از س��وی 
دستگاه های نظارتی به درستی 
 انجام ش��ود. با توجه ب��ه این که 
واگ��ن ه��ای خری��داری ش��ده 
اصفه��ان  وب��ه  بارگی��ری 
انتظ��ار  ش��ده،  حم��ل 

 داری��م در اس��رع وق��ت ف��از اول خط ی��ک به ص��ورت آزمایش��ی
برخ��ی  م��وردی  خط��ای  ب��ا  ک��ه  ش��ود  ان��دازی  راه   
مخ��دوش تاکس��ی  رانن��دگان  زحم��ات  اف��راد،   از 

 نشود. امید است بسته حمایتی دولت هم توسط سازمان تاکسیرانی 
ومعاونت حمل ونقل شهرداری پیگیری شود تا حقوق تاکسی داران 

ورانندگان تاکسی هم ادا شود. 
صرفه جویی در مصرف آب 

امیني صرفه جویی در مصرف آب را با توجه به وضعیت آب در کشور 
از سوی مردم اصفهان خواستار شد و گفت: امید است صرفه جویی ها 
به تامین آب مورد نیاز شهر کمک کند. منظور از صرفه جویی پرهیز از 

اسراف واستفاده صحیح از این نعمت الهی است. 
وي به هزینه بیمه پروانه های ساختمانی اشاره و بیان کرد: از شورای 
عالی استان ها واز نمایندگان مجلس شورای اسالمی انتظار داریم برای 
دفاع از حقوق مردم در این زمینه تالش کنند. قطعا افزایش این ارقام، 
هزینه مسکن و نا رضایتی مردم را افزایش خواهد داد . رییس شورای  
 اسالمي ش��هر اضافه کرد: خودروهای جدول شور خدمات موتوری، 
شب ها زمان شستش��وی جداول ومعابر، درب فیلترهای سقفی را به 
دلیل بیشتر ش��دن عمر مصرف آنها بازمی گذارند واین کار برخالف 
تمیزی ظاهری جداول و بخشی از معابر ، به شدت هوا را آلوده می کند .

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان خواستار شد

اتفاق نظر نداشتن پیمانکار و شریک چینی، مانع فروش بلیط

راه اندازی»شهر رویاها«  سرعت گیرد 

با توجه به تعطیالت 
تابستانی راه اندازی 

هر چه سریع تر 
پروژه شهر رویاهای 

اصفهان به میزان 
بسیاری احساس 

می شود

یادداشت

پاداش خدمت بازنشستگان فرهنگی 
هفته آینده پرداخت می شود

وزیر آموزش پرورش گفت: پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته 
تا اوایل هفته آینده پرداخت می شود. دکتر علی اصغر فانی، با اشاره 
به این که تعداد بازنشس��تگان س��ال های قبل از 9۲ و قبل از شروع 
کار دولت یازدهم ۲4هزار نفر بوده است، اظهار کرد: یک هزار و صد 
میلیارد تومان، مجموع مبلغ هزینه پاداش بازنشتگان فرهنگی است.

وی ادام��ه داد: ۲۵ درصد از این مبلغ در اس��فند پرداخت ش��ده و 
با پیگیری هایی که ص��ورت گرفته، مابقی مطالبات بازنشس��تگان 
فرهنگی پس از تامین رقم ریالی توس��ط خزانه دولت، تا اوایل هفته 

آینده پرداخت خواهد شد.

طرح افزایش جمعیت هفته آینده در 
صحن علنی مجلس بررسی می شود

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با بیان این که یک 
فوریت از ط��رح دوفوریتی افزایش جمعی��ت در مجلس به تصویب 
رس��یده اس��ت، گفت: این طرح هفته آینده در صحن علنی مجلس 

مورد بررسی قرار می گیرد. 
فاطمه آلیا گفت: طرح دو فوریتی افزایش جمعیت از سوی نمایندگان 
مجلس ارایه شد که یک فوریت آن به تصویب رسید و با توجه به این 
که طرح بس��یار مهمی اس��ت، هفته گذش��ته نمایندگان امضاهای 
فراوانی را جمع کردند تا این طرح خارج از نوبت مورد بررس��ی قرار 
گیرد. وی ادامه داد: بنابراین به احتمال زیاد این طرح در دستور کار 
هفته آینده مجلس قرار دارد تا مواردی مانند ممنوعیت سقط جنین 

مگر به دستور پزشک، بررسی شود.

کاهش9/2 درصدی مراجعات نزاع
 به پزشکی قانونی استان

 مدیرکل پزش��کی قانونی اس��تان اصفهان گف��ت: در فروردین ماه 
۳ هزار و 1۲0 نفر به دلیل صدمات ناش��ی از نزاع به مراکز پزش��کی 
قانونی استان اصفهان مراجعه کردندکه این رقم در مقایسه با مدت 

مشابه سال قبل،9/۲ دهم درصد کاهش یافته است. 
علی سلیمانی با اش��اره به میزان معاینات صورت گرفته در پزشکی 
قانون��ی در فروردین س��ال ج��اری اظهار ک��رد: تع��داد 10 هزار و 
198 نف��ر  در حوزه معاین��ات س��رپایی اداره کل پزش��کی قانونی 
 اس��تان اصفهان و مراکز تابع��ه در فروردین ماه م��ورد معاینه قرار 

گرفتند. 
وی با بیان این ک��ه از این تعداد، ۳ه��زار و ۳64 نف��ر زن و 6 هزار و 
8۳4 نفر مرد بوده اند، افزود: این آمار نس��بت به مدت مش��ابه سال 

گذشته۵/7 درصد  کاهش داشته است.

 پارك هاي ملي قمیشلو و 
کاله قاضي، ریه هاي تنفسي  استان 
مدیرکل حفاظت محیط زیست اس��تان اصفهان گفت: پارک هاي 
 ملي قمیش��لو و کاله قاضي، به دلیل نزدیک بودن به شهر اصفهان، 

ریه هاي تنفسي مرکز استان اصفهان هستند. 
حمید ظهراب��ی در بازدید از پارک هاي ملي قمیش��لو و کاله قاضي 
افزود: برای رفع تهدیدهای مهم این منطق��ه از جمله چرای دام که 
از اول آذرماه تا اوایل فروردین هر س��ال ادامه دارد، باید راهکارهای 

عملی بیشتری به کار گرفته شود. 
مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان اصفهان بر ل��زوم تعامل 
ب��ا اداره کل منابع طبیعی ب��ه منظور اجرای ضواب��ط تعلیف جهت 
جلوگی��ری از تخریب منطقه اش��اره ک��رد. وی با اش��اره به چهره 
نازیب��ای ورودی منطق��ه ب��ه دلیل وجود معادن س��نگ، ب��ر لزوم 
 محدودیت فعالیت های معدنی در بخش پناهگاهی این منطقه تاکید 

کرد. 

برگزاری همایش بین المللی 
اندودنتیست های ایران در اصفهان

شانزدهمین همایش بین المللی انجمن اندودنتیست های ایران از 
۲۲لغایت ۲4مرداد ماه 1۳9۳ در مرکز همایش های علمی دانشگاه 

علوم پزشکی اصفهان برگزار می شود. 
این همای��ش یکی از همایش های پویا و نوآور در کش��ور اس��ت که 
بازتابی از پیشرفت و توسعه علم اندودنتیکس درقرن بیست و یکم را 

در محیطی خالق ارایه می دهد. 
ای��ن همای��ش مح��ل مناس��بی را ب��رای طی��ف گس��ترده ای از 
دندانپزش��کان عمومی و متخصصی��ن اندودنتیکس و س��ایر علوم 
 وابس��ته و همچنی��ن دس��تیاران و دانش��جویان دندانپزش��کی و 

شرکت های تجهیزات و مواد دندانپزشکی فراهم می آورد.

سرقت ۸۰ میلیوني 
از حساب همکار

 سرپرس��ت پلیس فتاي فرماندهي انتظامي اس��تان اصفهان گفت:  
فردي ک��ه از طریق اینترن��ت، اقدام به س��رقت از حس��اب یکي از 
همکاران خود کرده بود، توسط کاراگاهان پلیس فتای استان اصفهان 

شناسایي و دستگیر شد. 
س��رهنگ مرتضوي گفت: در پي شکایت یکي از ش��هروندان مبني 
 بر این که فردي ناش��ناس اقدام به س��رقت از حس��اب وي به مبلغ

 80 میلیون ریال به صورت اینترنتي کرده، موضوع در دس��تور کار 
پلیس قرار گرفت و ب��ا انجام اقدامات تخصص��ي در فضاي مجازي، 
 س��رانجام، متهم که از همکاران ش��اکي بود، شناس��ایي و دستگیر

 شد. 
 وي افزود: مته��م در مواجه ب��ا مدارک و مس��تندات ای��ن پلیس، 
چ��اره اي ج��ز اعت��راف نداش��ت و در بازجویي ه��اي ص��ورت 
گرفت��ه عن��وان داش��ت ک��ه ب��ا ب��ه دس��ت آوردن اطالع��ات 
ب��ه  مناس��ب،  فرصت��ي  در  هم��کارش  بانک��ي  حس��اب 
 برداش��ت از حس��اب او ب��ه ص��ورت اینترنت��ي اق��دام ک��رده

 اس��ت. سرپرس��ت پلیس فضاي تولید و تبادل اطالعات فرماندهي 
انتظامي اس��تان در این باره به ش��هروندان توصیه کرد: از افش��اي 
اطالعات حس��اب بانکي خود نظیر رم��ز عبور در مقاب��ل افراِد غیر، 

خودداري کرده و کارت بانکي خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.
همچنین رمز عبور بانکي خود را در فواصل زماني مناسب تغییر داده 
و از نوشتن رمز کارت عابر بانک روي جلد آن یا نگه داشتن رمز همراه 

کارت خودداري کنند.

اخبار کوتاه
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تصویب شورای گسترش آموزش عالی؛

میزان افزایش شهریه دانشگاه ها   اعالم شد
معاونت فرهنگي و امور نخبگان بنیاد ملي نخبگان:

درخواست هدیه ازدواج نخبگان تنها از طریق سامانه ثریا 
     

شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، میزان افزایش شهریه 
مقاطع تحصیل��ي دوره هاي نوب��ت دوم و موسس��ات غیردولتي 

غیرانتفاعي و موسس��ات غیردولتي غیرانتفاع��ي الکترونیکي را 
اعالم کرد. ش��ورای گس��ترش آموزش عالی وزارت علوم، میزان 
افزایش شهریه را تا میزان ۲۵درصد نسبت به شهریه سال گذشته 
و در کلیه مقاطع در پردیس هاي خودگردان دانشگاه هاي دولتي 
 تا حداکثر ۲0 درصد نس��بت به ش��هریه سال گذش��ته تصویب 

کرد. 
براس��اس تصویب شورا، ش��هریه س��ال تحصیلي 9۵-94 و پس 
از آن براي کلی��ه مراکزآموزش عال��ي دولت��ي و غیردولتي باید 
توس��ط هیات امناي آنها تعیین و حداکثر تا پایان اسفند ماه 9۳ 
مصوبات هیات امنا برای درج در دفترچه راهنماي آزمون سازمان 
 سنجش آموزش کش��ور به دفتر گس��ترش آموزش عالي ارسال

 شود. 
 معاون��ت فرهنگ��ي و امور نخب��گان بنیاد مل��ي نخبگان طي 
اطالعیه اي اعالم کرد که درخواست اعطاي هدیه ازدواج بنیاد 

ملي نخبگان به نخبگان و استعدادهاي برتر، از این پس از طریق 
سامانه ثریا صورت مي گیرد. متن اطالعیه معاونت فرهنگي و 

امور نخبگان بنیاد ملي نخبگان به شرح زیر است: 
 بدین وسیله به اطالع کلیه نخبگان واستعدادهاي برتر مشمول 
حمایت هاي بنیاد ملي نخبگان مي رساند که از این پس فرآیند 
درخواست هدیه ازدواج بنیاد ملي نخبگان بر روي سامانه ثریا 
بارگذاري شده است و متقاضیان این هدیه باید در خواست هاي 

خود را از این سامانه ارسال کنند. 
هدیه ازدواج یکي از تسهیالت بنیاد ملي نخبگان براي نخبگان 
و اس��تعدادهاي برتر اس��ت و به افرادي هم تعلق مي گیرد که 
درخواست هدیه را در همان س��ال ثبت ازدواج خود به سامانه 

ثریا ارسال کنند.

معاون بهداشت درمان و توانبخشی جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان گف��ت: داروهای بیماران مبتال ب��ه ام اس به صورت 
رایگان عرضه خواهد شد. محمد علیزاده اظهار کرد: ارایه  دارو 
به بیماران نیازمند و بیماران خاص، یکی از وظایف هالل احمر 
اس��ت. این داروها در داروخانه های هالل احم��ر به بیماران 
ارایه می ش��ود. وی افزود: دارویی وجود ن��دارد که داروخانه 
هالل احمر قادر به تامی��ن آن برای بیماران خاص نباش��د و 
اگر داروی��ی در داروخانه هالل احمر اس��تان وجود نداش��ته 
باش��د، در یک مقطع زمانی کوتاه آن دارو برای بیمار تهیه و 
به بیمار داده می شود. معاون بهداش��ت، درمان و توانبخشی 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان با اشاره به عرضه دارو به 
بیماران نیازمند و بیماران خاص، بیان کرد: داروهای بیماران 
مبتال به ام اس به صورت رایگان توس��ط داروخانه هالل احمر 
اصفهان ارایه و در تامین دارو به افراد نیازمند مبتال به س��ایر 
بیماری ها کمک می شود. وی با بیان این که هالل احمر استان 
اصفهان ی��ک داروخان��ه در مرکزاس��تان دارد، تصریح کرد: 

تاس��یس داروخانه های دیگر در بخش ها و شهرس��تان های 
اس��تان، مورد نظر مس��ؤوالن هالل احمر اس��ت، اما به دلیل 
محدودیت های مالی و این که تعداد محدود بیماران خاص، 
تاکنون داروخانه های دیگری تاسیس نش��ده است. علیزاده 
افزود: برای دسترسی آس��ان بیماران به داروخانه هالل احمر 
و تهیه داروی مورد نیاز، هالل احمر هر شهرس��تان  با مراجعه 
به داروخانه مرک��زی داروی مورد نیاز بیم��اران منطقه خود 
را خریداری و به دس��ت آن ها می رس��اند تا این که مشکالت 
دسترس��ی بیماران به داروخانه مرکز استان رفع شود. وی به 
رویکرد آموزشی هالل احمر استان اصفهان اشاره کرد و گفت: 
بر اساس نیاز آموزشی کل کشور و نیاز هر منطقه، دوره های 
آموزش��ی تدوین شده اس��ت. دوره های آموزشی در راستای 
پیشگیری از بیماری های قلبی بر اساس نیاز کل کشور و وجود 
بیماری های قلبی در کشور برگزار می شود. معاون بهداشت، 
درمان و توانبخش��ی جمعی��ت هالل احمر اس��تان اصفهان 
 با اش��اره به این که دوره های آموزش��ی به صورت مستقیم و 
غیر مس��تقیم انجام می گیرد، بیان کرد: دوره های آموزشی 
مستقیم در قالب کالس های آموزشی و دوره های آموزشی غیر 
مستقیم در قالب بسته ها و بروشورهای آموزشی  ارایه می شود.

کنگره علمی امداد رسانی در بحران های هسته ای در 
اصفهان برگزار می شود

معاون جوانان هالل احمر استان اصفهان گفت: کنگره علمی 
امداد رسانی در بحران های هسته ای در سالن اجتماعات هالل 
احمر اصفهان برگزار می شود. حیدرعلی خانبازی اظهار کرد: 
کنگره علمی امدادرس��انی در بحران های هسته ای، با حضور 
متخصصان و اعضای کانون دانش��جویی هالل احمر در سالن 

اجتماعات جمعیت هالل احمر اصفهان برگزار می شود.

از سال ۲00۵ تا کنون 40 درصد بر شمار طالق ها در ترکیه 
افزوده ش��ده و ش��مار ازدواج ها نیز در همین محدوده زمانی 
کاهش یافته اس��ت. محافل مختلف مذهب��ی و غیرمذهبی 
ترکیه نگران این روند هس��تند و هشدار می دهند. به گزارش 
خبرگ��زاری خبرآنالی��ن، تولگا ییلم��از، در ب��اره جدایی از 
ش��وهرش می گوید: ما قب��ل از ازدواج مدت ه��ا همدیگر را 
می شناختیم. س��ال اول بعد از ازدواج هم خوب بود، اما بعد 
مشکالت شروع شد. دویچه وله می نویسد: جدایی تولگا ییلماز 
و همسرش از یکدیگر تنها یک نمونه از طالق هایی است که در 

سال های اخیر در ترکیه صورت گرفته است. 
دالیل طالق؛ اشتغال زنان یا سریال های تلویزیونی؟

محافل سیاس��ی و اجتماعی محافظه کار در ترکیه دلیل باال 
رفتن نرخ طالق در این کش��ور را افزایش ش��مار زنان شاغل 
می دانند. مخالفان آنان اما این دلیل را نمی پذیرند و با اشاره 
به ازدواج های سنتی مذهبی، انتخاب همسر از طرف والدین 
را مهم ترین دلیل برای مشکالت پس از ازدواج می دانند. تولگا 

ییلماز درب��اره دلیل خود برای طالق می گوی��د: مادرهای ما 
حاضر بودند با هر مشکلی بسازند، اما دخترهای امروزی دیگر 
این جوری نیستند. آنها چیزهای زیادی در تلویزیون دیده اند 

و می خواهند همان چیزها را به دست بیاورند.
پس آیا تلویزیون علت افزایش شمار طالق است؟

 ش��هروندان محافظ��ه کار ش��هرهای کوچک و روس��تاهای 
ترکیه، انبوه سریال های تلویزیونی را یکی از عوامل بدآموزی 
می دانند؛ س��ریال هایی که عصرها مردم را پ��ای تلویزیون ها 

میخ کوب می کند. 
س��ریال های تلویزیونی ترکی��ه نیز چون س��ریال های دیگر 
نقاط جهان، به عش��ق و ارتباط ه��ای غیرمجاز عاش��قانه و 
مش��کالت خانوادگی می پردازند. عبدالکریم بهادیر، پرفسور 
رش��ته الهیات، بر این نظر است که همین سریال های بی پروا 
 اس��ت که س��بب از هم پاش��یده ش��دن زندگی خانوادگی 

 می شود. 
او می گوی��د: وقتی هنرپیش��ه ای در یک س��ریال تلویزیونی 
موضوعی غیراخالقی را به صورت آزاد انجام می دهد، این امر 
الگویی می شود برای بینندگان سریال ها. عبدالکریم بهادیر 
نتیجه می گیرد که این سریال ها برای ش��هروندان ترکیه بد 
است و سبب ویران شدن س��اختار خانواده در جامعه ترکیه 
می شود. زیرا بینندگان این سریال ها با خود می گویند وقتی 
قهرمان سریال حق انجام این کار غیراخالقی را دارد، من هم 

باید داشته باشم.
 این پرفسور رشته الهیات اما به این نکته نمی پردازد که بهبود 
ش��رایط اقتصادی و تالش زنان برای رسیدن به مدارج باالتر 
تحصیلی و به دست آوردن شغل مناسب و موقعیت اجتماعی 
بهتر می تواند انگیزه هایی باشد تا آنها دیگر چون زنان سنتی، 

حفظ خانواده را باالترین هدف زندگی خود ندانند.

معاون توانبخشی هالل احمر اصفهان خبرداد

عرضه رایگان داروهای بیماران ام اس به اصفهانی ها
افزایش ۴۰  درصدی طالق در ترکیه

سریال های ترکیه ای گریبان ترکیه را گرفت 
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اخبار کوتاهيادداشت

کاهش 60 درصدی محصول
 انار شهرضا 

رییس اداره جهاد کشاورزی شهرضا از کاهش 60 درصدی محصول 
انار شهرضا در سال زراعی جاری خبر داد. 

عبدالرضا تاکی اظهار داشت: انار به عنوان شاخص ترین محصول در 
حوزه صنعت باغداری شهرضا به ش��مار می رود. به شکلی که حدود 
50 درصد از باغات این شهرس��تان، تحت کش��ت این محصول قرار 

گرفته است.
وی ادامه داد: کشت محصول انار در ش��هرضا از سابقه تاریخی قابل 
توجهی برخوردار اس��ت و تجربه گرانبهای کش��اورزان فعال در این 
حوزه و بهره گیری از علوم مدرن و تجهیزات حرفه ای، زمینه افزایش 
برداش��ت در هر هکتار به می��زان 15 تن را در این شهرس��تان مهیا 

کرده است.

ذخیره سد زاينده رود ۴0 درصد 
کمتر از ظرفیت مخزن

 در حال حاضر، ذخی��ره آب در مخازن ۲۴ س��د کش��ور بین ۷0 تا 
 ۹0 درصد اس��ت همچنین حجم آب موجود در ۴5 س��د به کمتر از

 ۴0 درصد رسیده است. 
 وزارت نی��رو اع��ام ک��رد: حجم آب ۴5 س��د کش��ور ب��ه کمتر از 
۴0 درصد رس��ید. در زمان حاضر ۳۷ درصد مخازن سدهاي کشور 
کمت��ر از ۴0 درصد ذخیره آب دارند. حجم آب ۴5 س��د کش��ور از 
جمله س��دهای کمال صالح، زاینده رود، اکباتان و دوستي تا پایان 
 هفته گذش��ته به کمت��ر از ۴0 درص��د ظرفیت مخزن این س��دها 

رسید. 
در پای��ان هفت��ه گذش��ته ۳6 س��د از جمل��ه ش��هید رجای��ي، 
باف��ت،  کوث��ر،  چ��اي،  آغ  ای��ام،  پیش��ین،  دز،  لب��رز،   ا
کینه ورس و کارون ۳ و ۴ که ۲5 درصد از ظرفیت کل مخازن کشور را 
 تشکیل مي دهند، بین۹0 تا 100 درصد حجم مخزن، موجودی آب 

داشتند. 
همچنین حجم آب ۲۴ س��د کش��ور از جمله س��دهای سفیدرود، 
شهیدعباس��پور، ارس و زیردان که 16 درصد از ظرفیت کل مخازن 
کشور را تشکیل مي دهند، تا پایان هفته گذشته بین ۷0 تا ۹0 درصد 

ظرفیت مخزن این سدها رسید. 
۲۷ س��د کش��ور در ح��ال حاضر بی��ن 50 ت��ا ۷0 درص��د ذخیره 
 آب دارند ک��ه از آن جمله م��ي توان به س��دهاي کرج، گاوش��ان، 
گتوند علی��ا، تهم، ش��میل و نیان، گلس��تان ۲، علوی��ان و اکباتان 
 اش��اره کرد که 15 درصد از ظرفیت کل مخازن کش��ور را تش��کیل

 مي دهند. 
در پای��ان هفت��ه گذش��ته ۲0 س��د از جمله رئیس��علي دل��واري، 
وش��مگیر، کمال صالح، ماملو، س��تارخان، اس��تقال و گلس��تان 
 ک��ه هف��ت درص��د از ظرفی��ت کل مخ��ازن کش��ور را تش��کیل

  م��ي دهند، بی��ن ۴0 ت��ا 50 درصد حج��م مخزن، موج��ودی آب 
داشتند.

 قطع خدمات 5 شرکت 
حمل و نقل کاال در استان 

مدیرکل حم��ل و نق��ل و پایانه ه��ای اس��تان اصفه��ان گفت: در 
 مجم��وع ۲۹ پرونده م��ورد رس��یدگي در اداره کل حم��ل و نقل و 
 پایانه های استان اصفهان، 5 مورد از خدمات حمل و نقل کاال قطع

 شد.
داریوش امانی در جلسه رسیدگي به تخلفات شرکت هاي حمل و نقل 
کاالي اصفهان، اظهار داشت: در صورت وقوع تخلف و رعایت نکردن 
مقررات حمل و نقل از سوی ش��رکت هاي حمل و نقل کاال و مسافر 
و بر اساس اس��ناد و مدارك مربوطه، این کمیسیون ها تشکیل و به 

تخلفات شرکت ها رسیدگي مي شود.
 وی ادامه داد: ای��ن اقدامات فقط برای تنبیه ش��رکت ها نیس��ت، 
 بلکه در نظر داریم خدمات رس��اني ش��رکت ها، اصول��ي تر و برای 

رضایت مندي بیشتر باشد. 

ورود نیروی متخصص ديگر شهرها
 و نرخ باالی بیکاری در لنجان

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ش��عبه لنجان گفت: متاسفانه 
نرخ بیکاری در لنجان باال اس��ت. زیرا نیروهای انس��انی صنایع این 
 شهرس��تان بیش��تر متخصص بوده و از ش��هرهای مختلف انتخاب 

می شوند.
مهدی هراتیان فر با اش��اره به این که شهرس��تان لنج��ان به دلیل 
 داش��تن صنایع مهم ف��والدی و همچنی��ن راه های دسترس��ی به 
اس��تان های دیگ��ر، از اهمیت اس��تراتژیک برای اس��تان اصفهان 
برخوردار اس��ت، اظهار داش��ت: ب��ا وجود ای��ن اهمیت، ب��ه دلیل 
همجواری صنایع شهرس��تان با زاینده رود و منطقه ب��اغ بهادران، 
 حساسیت بیشتری در مورد مسایل زیست محیطی نسبت به سایر 

شهرستان ها در لنجان اعمال می شود. 
وی افزود: شهرس��تان لنجان به دلیل اس��تقرار صنایع مهمی مانند 
ف��والد، ذوب آه��ن و صنای��ع نظامی و همج��واری با اس��تان های 
چهارمحال و بختیاری و خوزس��تان، نقش مهمی در اقتصاد استان 

اصفهان دارد. 

پرداخت يارانه نقدی به همه 
متقاضیان ادامه می يابد

مع��اون برنامه ری��زی و نظ��ارت راهب��ردی رییس جمه��ور گفت: 
 پرداخ��ت یاران��ه نق��دی ب��ه متقاضی��ان، مانن��د س��ابق ادام��ه

 دارد.
محمدباقر نوبخت در پاس��خ این سوال که س��رانجام پرداخت یارانه 
نقدی چه می ش��ود و آیا یاران��ه نقدی به تم��ام متقاضیان پرداخت 
می شود یا خیر، اظهار کرد:  هر کس که ثبت نام کرده یارانه اش را به 

وقت خواهد گرفت.
وی افزود: پرداخت یارانه نقدی، کمافی سابق برای ثبت نام کنندگان 
یارانه نقدی ادامه دارد، ولی فعا در بخش افزایش قیمت بنزین، در 

حال انجام کار تحقیقاتی هستیم.
معاون برنامه ری��زی و نظارت راهبردی رییس جمهور در پاس��خ به 
این س��وال که آیا منظورتان از پرداخت یارانه نقدی کما فی س��ابق 
فقط مربوط به این ماه اس��ت یا خی��ر، گفت: مگر قرار اس��ت یارانه 
 فقط برای این ماه پرداخت ش��ود؟ پرداخت یارانه نقدی مانند سابق

 ادامه دارد.

بیمه امنیت خاطر
 برای روستايیان

اع�ام حق�وق زير يک 
میلونی90 درصد مردم

 عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس شورای اس��امی گفت: ۹0 درصد 
ثبت نام کنندگان در س��امانه دریافت یارانه نقدی، درآم��د خود را زیر یک 
 میلیون تومان اعام کرده اند که از این می��ان 60 درصد در آمد خود را زیر 
600 هزار تومان اعام کرده اند. جعفر قادری در م��ورد اطاعات در آمدی 
مردم در ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی گفت: دولت در این خصوص آمار 
و ارقام رسمی را منتش��ر نکرده، اما بر اس��اس اطاعات موجود، ۹0 درصد 
مردم در آمدش��ان را زیر 1میلیون تومان و از این می��ان 60 در صد هم زیر 
600 هزار تومان اعام کرده اند. نماینده مردم ش��یراز در مجلس ش��ورای 
 اس��امی به دولت توصیه کرد برای حذف م��ردم از دریاف��ت یارانه نقدی، 
اطاع رسانی کند. وی اظهار داشت: دولت باید از پایگاه های اطاعاتی اش 

استفاده کند تا بتواند بر اساس واقعیات تصمیم گیری کند.

مدیر کل صندوق بیمه تامین اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر استان 
اصفهان به روستاییان توصیه کرد که سقف تعیین شده برای بیمه را انتخاب 
کنند تا هنگام نیاز، مستمری بیش��تری بگیرند. علیرضا کربایی در جلسه 
هماهنگی ستاد بیمه اجتماعی کشاورزان، روس��تاییان و عشایر شهرستان 
مبارکه اظهار کرد: سقف فعلی سطح درآمدی در نظر گرفته شده برای بیمه 
روستاییان 500 هزار تومان است و معادل پنج درصد سطح درآمد انتخابی 
را کشاورز به عنوان حق بیمه می پردازد و دو برابر مبلغ پرداختی کشاورزان 

را دولت تامین می کند.
کربایی با اشاره به اقدامات انجام ش��ده برای توسعه بیمه روستاییان و رفع 
مشکات اقشار آسیب پذیر جامعه، سیاست دولت را حمایت از روستاییان و 
کشاورزان در جهت تشویق آنها به ماندن در روستاها و همچنین ایجاد امنیت 

خاطر برای این قشر زحمتکش بیان کرد.

۴
سیب های خارجی قاچاق به تهران نرسید

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا گفت: با تاش ماموران ایست و بازرسی شهید امامی این فرماندهی، محموله دو 
تنی سیب درختی خارجی قاچاق کشف شد. سرهنگ حمید امیرخانی افزود: این مقدار سیب از یک دستگاه وانت 

نیسان که از شیراز به سمت تهران در حرکت بود، به دست آمد.
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توانیر با هشدار نسبت به فعالیت افراد س��ود جو برای دستکاری 
کنتورهای برق مشترکان خانگی به منظور کاهش بار مالی قبوض 
برق، اعام کرد: دستکاري کنتورهاي آب و برق از مصادیق سرقت 
و یا کاهبرداري است و برحسب تشخیص دادگاه، مجازات هایي 
همچون حبس، ش��اق و رد م��ال براي مجرم��ان در نظر گرفته 
می ش��ود. هم زمان با افزایش ۲۴ درصدی قیمت ب��رق با اجرای 
فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ه��ا و افزایش بار مالی قبوض برق 
مشترکان خانگی، ش��رکت توانیر با صدور اطاعیه ای نسبت به 

دستکاری کنتورهای برق توسط افراد سود جو هشدار داد. توانیر 
امروز با انتشار اطاعیه ای، اعام کرد: بررسي هاي صورت گرفته 
نش��ان می دهد که افرادي س��ودجو، با مراجعه ب��ه درب منازل، 
پیشنهاد دستکاري در لوازم اندازه گیري )کنتور( را با هدف کمتر 
نشان دادن میزان برق مصرفي، به مشترکان ارایه مي دهند. در این 
اطاعیه خطاب به مشترکان تاکید شده است: دستکاري در لوازم 
اندازه گیري براساس مقررات قانون مجازات اسامي جرم تلقي و 
براي مشترکاني که جرم آنها محرز شود، مجازات حبس نیز تعریف 
شده اس��ت. توانیر از مردم درخواست کرد در صورت مشاهده و یا 
مراجعه سودجویان، مراتب را برای پیگیري با شماره تلفن 1۲1 به 
شرکت هاي توزیع نیروي برق اطاع دهند. از سوی دیگر در صورت 
دستکاري در کنتور، هرگونه عواقب آن به عهده مشترکان خواهد 
بود و در صورتي که لوازم برقي مورداس��تفاده در منزل نیز دچار 
آسیب شود، از شمول پرداخت بیمه خارج مي شود و خسارت به 
آنها تعلق نمي گیرد. بر اساس قانون مجازات اسامي، صنعت برق 
مجاز است با هرگونه دستکاري کنتور، برخورد قانوني کند. ضمن 
آن که در صورت دستکاري در کنتور، هرگونه عواقب آن به عهده 

مشترکان خواهد بود.

با تصویب دولت و اباغ معاون اول رییس جمهور، حداقل حقوق 
کارمندان دولت ۴00 هزار تومان و حداکث��ر هفت برابر این رقم 
تعیین شد. اصاح تصویب نامه در خصوص تعیین ضریب حقوق 
سال 1۳۹۳ برای اجرا به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 
رییس جمهور اباغ ش��د. هیات وزیران در جلس��ه ۷ اردیبهشت 
1۳۹۳ به پیشنهاد مشترك معاونت توس��عه مدیریت و سرمایه 
انس��انی 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 )۷6( قانون مدیریت خدمات کشوری 
� مصوب1۳۸6� و بند )الف( ماده )50( قانون برنامه پنجساله پنجم 

توسعه جمهوری اسامی ایران � مصوب1۳۸۹� را تصویب کرد. 
تصویب نامه شماره1۸5۷51/ت50۲۸6ه� مورخ 1۳۹۲/1۲/1۷ 

به شرح زیر اصاح می شود: 
1� در بند )6( عبارت »که قانون مدیریت خدمات کشوری را اجرا 

ننموده اند« حذف می شود. 
۲� در بن��د )۷( واژه »فوق العاده ه��ای« ب��ه واژه »مزایای« تغییر 

می یابد. 
۳� متن زیر به عنوان تبصره به بند )۸( الحاق می شود: 

تبصره � اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی 
و پژوهشی و قضات و وزارت اطاعات از شمول این بند مستثنی 

هستند. 
۴� متن زیر جایگزین بند )۹( می شود: 

حداقل حقوق کارمندان مشمول بند )۳( این تصویب نامه در سال 
1۳۹۳ به میزان چهار میلیون )۴.000.000( ریال و حداکثر هفت 

برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می شود. 
معاون اول رییس جمهور � اسحاق جهانگیری

تصويب دولت و اباغ معاون اول تعیین شد؛

حداقل حقوق۴00 هزار و حداکثر2 میلیون و 800 هزارتومان
شرکت توانیر هشدار داد

دستکاری کنتورهای برق ممنوع است 

اس��تاندار اصفهان گفت: معاونت عمرانی اس��تانداری اصفهان 
باید آیین نامه ساخت و سازها در روستا های استان را بازنگری 
کند تا بی نظمی های موجود در س��اخت و سازهای روستاهای 
اصفهان برطرف شود. رسول زرگرپور در گردهمایی فرمانداران 
استان که با حضورفرمانداران و معاونان اس��تاندار برگزار شد، 
ازآنان خواس��ت با اعمال کنترل بیش��تر، س��اخت و سازها در 
روستاها و خارج از حریم ش��هرها را با ضابطه و قانون بیشتری 
 پیگیری کنند و اظهار کرد: در مناطق خوش آب و هوا و مناطق

 گردش��گر پذی��ر، نباید بی نظمی در س��اخت و س��ازها وجود 
 داش��ته باش��د. وی از معاونت عمرانی اس��تانداری خواس��ت 
آیین نامه ساخت و سازها در روستا ها را بازنگری کند. استاندار 
اصفهان تصریح کرد: فرمانداران باید مسایل مربوط به شوراها 

و ش��هرداران را که در ش��ورای حل اختاف بررسی می شود، 
پیگیری و اح��کام آن را به مدیران مربوطه اب��اغ کنند. وی با 
بیان این که فرمانداران، نمایندگان اس��تاندار در شهرستان ها 
هستند، خاطرنش��ان کرد: فرمانداران  باید با ارتباط دو سویه 
با معاونت ها در استانداری، مسایل و مشکات خود را از طریق 
معاونت های مربوطه حل و فصل کرده و در صورت ضرورت به 
اس��تاندار مراجعه کنند. زرگرپور با تاکید بر این که فرمانداران 
باید بر اس��اس ش��رایط و مقتضیات شهرس��تان ها با معاونان 
ارتباط و تعامل هدفمند و س��ازنده داش��ته باشند، اصلی ترین 

وظایف فرمانداران را برقراری امنیت عنوان کرد و افزود: در این 
زمینه فرمانداران باید با معاونت سیاس��ی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری هماهنگ باشند. در این گردهمایی معاونان استاندار 
اصفهان نیز درباره مس��ایل مربوط به حوزه فعالیت هر کدام از 
معاونت ها، توضیحاتی بیان و فرمانداران استان نیز گزارشی از 

حوزه استحفاظی و شهرستان محل خدمت ارایه کردند.
خواستار تخلیه روستای »کلوسه« از توابع فريدون شهر 

هستیم
اس��تاندار اصفهان گفت: با توجه به حادثه خیز بودن روستای 

»کلوسه« از مناطق پشتکوه فریدون ش��هر، خواستار تخلیه و 
جابه جایی این روستا توسط اهالی هستیم. 

رسول زرگرپور در پاسخ به این سوال که آخرین تصمیم گیری 
در مورد روستای کلوسه از توابع فریدون شهر که چندی پیش 
دچار ریزش کوه بر منازل این منطقه شده بود، چیست، اظهار 
کرد: روستای کلوسه در منطقه پشتکوه فریدون شهر واقع شده 
است که این روستا به دلیل موقعیت جغرافیایی که دارد، دچار 

حوادث بسیاری می شود. 
وی با بی��ان این که خط��رات احتمالی تاکن��ون چندین بار به 
اهالی آن منطقه گوشزد شده است، افزود: از مدیرکل روستایی 
 خواس��ته ایم که  با مردم این منطقه به ص��ورت جدی صحبت

 کند.

آيین نامه ساخت وساز در روستاهای استان بازنگری شود
استاندار اصفهان:

مدیرکل دفتر صنایع خ��ودرو و نیرومحرک��ه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با تاکید بر ای��ن که این وزارت خانه در قرارداد 
میان پژو و ایران خودرو دخالت نمی کند، گفت: خودروسازان 
خود باید قراردادهای مش��ترك با شرکای خارجی را پیگیری 
کنند و در ای��ن زمین��ه وزارت صنعت دخال��ت نخواهد کرد. 
امیرحس��ین قناتی در حاش��یه بازدید از یکی از شرکت های 
قطعه سازی گفت: در جلسه شورای سیاست گذاری خودرو که 
 با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار می شود، اولین و 
 مهم تری��ن بحث وزیر این اس��ت ک��ه همکاری مش��ترك با 
س��رمایه گذاری بلندمدت با خودروس��ازان خارج��ی اعم از 
فرانسوی، اروپایی، آسیایی شکل گیرد و تفاوتی در این زمینه 
میان خودروس��ازان خارجی وجود ندارد. وی اف��زود: برند در 
این زمینه مهم نیس��ت و همکاری بلندمدت و سرمایه گذاری 
در جهت تولید از س��وی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد 
تاکید اس��ت. وزارت خانه برای کل خودروس��ازها خط مشی 

تعیین کرده است.
وی تصریح کرد: قبا از سوی خودروسازان بزرگ از جمله پژو 
برای همکاری با ایران درخواست هایی مطرح شده بود که به 
نظر می رسد اگر امس��ال تیراژ تولید خودرو به یک میلیون و 
۲00 هزار دس��تگاه برسد، برهمین اس��اس تامین تجهیزات، 
همکاری های تکنولوژیکی و فناوری افق مناسبی را پیش روی 

دو طرف قرار می دهد. به گفته قنات��ی، در بحث قراردادهای 
جدید نیز تاکید بر س��رمایه گذاری های جدید اس��ت. وی در 
خصوص افزای��ش قیمت خ��ودرو نیز گفت: هی��چ توافقی در 
این زمینه صورت نگرفته اس��ت و هیچ خودروسازی فعا حق 
افزای��ش قیمت ندارد و فق��ط افزایش قیمت ب��ر روی مالیات 
بر ارزش اف��زوده و مابه التفاوت بیمه اس��ت. همچنین در این 
بازدید، امیررضا رفیعی، مدیرعامل ش��رکت استام صنعت نیز 
از برنامه این مجموعه قطعه سازی برای افزایش عمق ساخت 
داخل قطعات دینام و استارت خبرداد و گفت: تاش داریم تا 
ساخت داخل را به ۸0 درصد برس��انیم. این در حالی است که 
ابتدا مونتاژکاری می کردیم. در حالی که هم اکنون ظرفیت از 
یک میلیون قطعه به س��ه میلیون قطعه استارت و سه میلیون 

قطعه دینام رسیده است. 
وی اظهار داش��ت: در حال حاضر قرار است که از ارز مبادالتی 
برای تامین بخش��ی از نیاز وارداتی خود به��ره گیریم، این در 
حالی است که در دو سال گذشته، حتی یک دالر ارز مبادالتی 
 نگرفتیم، اما هم اکنون از طریق دو راهکار گش��ایش ال س��ی 
۳0 درصدی و نیز گشایش با 100 درصد و دریافت حواله، کار 
را پیش خواهیم برد. به گفته رفیعی، توان تولید ما، پاسخگوی 
دو خودروساز اصلی اس��ت و هم اکنون بیش از ۸0 درصد نیاز 
ایران خودرو و ۴0 درصد نیاز سایپا را در تامین استارت و دینام 

تامین می کنیم.
برنامه های ضربتی خودروسازان برای تنظیم بازار

سخنگوي شوراي سیاست گذاري خودرو با اشاره به افزایش ۷5 
درصدی تولید خودرو در فروردین ماه امسال، از برنامه ضربتی 

خودروسازان برای تنظیم بازار 
خبر داد و گفت: این شورا مقرر 
کرد حداق��ل ۲0 درصد تولید 
کارخانه ها ب��ه صورت تحویل 
فوري عرضه ش��ود. ساس��ان 
قربان��ي در حاش��یه جلس��ه 
شورای سیاستگذاری خودرو 
ک��ه ب��ا حض��ور وزیرصنعت، 
 معدن و تجارت و مدیران عامل 
ش��رکت های خودرو س��ازی 
و معاونی��ن وزی��ر و انجم��ن 
خودرو س��ازان و قطعه سازان 
تشکیل شد، گفت :  طبق آمار 
موج��ود، برنامه ری��زی ها در 
ماه های گذش��ته نتیجه داده 
 و مقرر ش��ده افزای��ش تولید 
ب��ا برنام��ه ه��ای ضربتی که 

شرکت های خودرو س��ازی خواهند داش��ت، در ماه های بعد 
تداوم یابد. وی افزود : از سوی دیگر مقرر شد در جهت تنظیم 
 بازار و پاس��خ ب��ه نیازهاي م��ردم،  حداقل ۲0 درص��د تولید 
کارخانه ها به صورت تحویل فوري صورت پذیرد. س��خنگوي 
شوراي سیاست گذاري خودرو  ادامه داد: روش های جلوگیری 
از تصادفات جاده ای، موضوعی بود که مطرح و قرار شد آموزش 
رانندگان و آشنایی کامل آنها با ویژگی خودرو، در دستور کار 
شرکت های تولیدکننده خودروهای س��نگین یعنی اتوبوس 
و کامیون قرار بگیرد. قرباني همچنین گفت: در این نشس��ت 
وزیر صنع��ت ، مع��دن و تجارت ب��ر ایجاد یک مرک��ز آزمون 
جاده ای تاکید کرد و مقرر ش��د که ایجاد این مرکز س��ریعا با 
همکاری شرکت های خودرو س��ازی و کلیه سهامداران مرکز 
با هدف ارتقای کیفیت خودروهای داخلی و کمک به طراحی 
محصوالت جدی��د و آزمون آنها و در نهای��ت ارایه خدمات در 
سطح بین المللی دنبال ش��ود. به گفته وی با ایجاد این مرکز 
خودروه��ای تولید داخل و خودروه��ای وارداتی در این مرکز 
مورد آزمون قرار می گیرند  تا از کیفیت الزم برخوردار باشند.

وزارت صنعت در قرارداد پژو دخالت نمی کند

 قناتی :خودروساز ان اجازه افزایش قیمت ندارند
شرايط عجیب فروش 

اقساطی خودرو!
ش��رایط ف��روش اقس��اطی خ��ودرو در برخ��ی دفات��ر 
فروش و نمایش��گاه های اتومبیل غیرش��فاف و به ضرر 
مصرف کنندگان اس��ت. برخی از دفاتر فروش خودرو در 
سطح ش��هر محصوالت خود را به صورت اقساطی نیز به 
خریداران عرضه می کنند. با این حال در بیشتر موارد این 
شرایط نامناس��ب و به ضرر خریداران است.طبق عرف 
معم��ول در بازار آزاد خ��ودرو، نمایش��گاه های اتومبیل 
برای فروش اقس��اطی محصوالت خود، ساالنه بیشتر از 
۳5 درصد سود بابت اقساط خودرو از خریداران دریافت 
می کنند. از آن سو نمایشگاه های اتومبیل قیمت خودرو 
را برای فروش اقساطی، گران تر از قیمت نقدی آن اعام 
می کنند. به عنوان مث��ال قیمت فروش اقس��اطی یک 
خودروی ۴0 میلیون تومانی ح��دود ۴۲ میلیون تومان 
اعام می شود. بخش حس��اس خرید اقساطی خودرو از 
نمایش��گاه های اتومبیل، ارایه تعدادی چک )معموال به 
صورت حامل و بی نام( به فروشنده است. به عنوان مثال 
در صورت تس��ویه یک س��اله باقی مانده قیمت خودرو، 
1۲ فقره چک ب��ه مبلغ اصل و فرع مبلغ اقس��اط ماهانه 
از خریدار دریافت می ش��ود. نکته جالب تر آن اس��ت که 
فروش��ندگان این چک ها را برای خرید خ��ودرو و دیگر 
خدمات مورد نیاز به فروش��ندگان س��ایر بازارها واگذار 
می کنند. آن هم در حالی که تا زمان تسویه کامل اقساط، 
س��ند خودرو در رهن فروش��نده بوده و به ن��ام خریدار 
نمی شود. درواقع این ش��یوه فروش اقساطی خودرو به 
این معناست که فروش��ندگان از یک س��و سود ساالنه 
بیش از ۳5 درصدی بابت فروش اقس��اطی از خریداران 
دریافت می کنند و از آن سو نیز با خرج کردن و واگذاری 
چک های دریافتی به دیگر اف��راد، این چک ها را پیش از 
موعد اصلی تبدیل به پول نقد می کنند. درواقع فروشنده 
پول کامل خودروی فروخته شده را بخشی به صورت نقد 
و بخش��ی به صورت چک هایی که به س��رعت تبدیل به 
پول نقد می شود، همان ابتدا از خریدار دریافت کرده و از 
آن سو بهره ۳5 درصدی هم از خریدار دریافت می کند.

عاوه بر شرایط یاد شده که تبدیل به عرف نمایشگاه های 
اتومبیل ش��ده، برخی از دفاتر فروش خودرو در ضرب و 
تقسیم مربوط به محاس��به میزان سود و بهره تسهیات 
پرداختی نیز دست برده و معموال بهره بیشتری نسبت به 
نرخ عنوان شده از خریداران دریافت می کنند. در برخی از 
این موارد خریداران پس از پی بردن به این تخلف به دفتر 
فروش خودرو مراجعه کرده اند. با این حال به دلیل امضا 
کردن قراداد خرید موفق به احقاق حقوق خود نمی شوند.

هیچ خودروسازی 
فعا حق افزايش 

قیمت ندارد و فقط 
افزايش قیمت بر 

روی مالیات بر ارزش 
افزوده و مابه التفاوت 

بیمه است



یادداشت

همایون ش��جریان به همراهی گروه »س��یاوش« در جزیره کیش به روی صحنه م��ی رود. این اجرا که 
 تکرار کنسرت »آیینه ها« در تهران اس��ت، 23 و 24 اردیبهشت در مرکز همایش های بین المللی سالن 

خلیج فارس کیش به روی صحنه می رود.
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ساز و آواز پورناظری  و شجریان در جزیره کیش
هفتیادداشت

بهروز افخمی فیلمی درباره بزه های 
خیابانی می سازد

سید جمال ساداتیان که قرار است 
تهیه کنندگ��ی جدیدتری��ن فیلم 
بهروز افخم��ی را برعهده داش��ته 
باش��د، گفت: فیلمنامه جدید این 
کارگردان در آخرین مراحل نگارش 
اس��ت. به گفته وی بهروز افخمی 
فیلمی اجتماعی و جدی با موضوع 
بزه های خیابانی می س��ازد که در 
تابستان امس��ال باید فیلمبرداری 
شود.  بهروز افخمی که برای فیلمنامه »آذر، شهدخت، پرویز و دیگران« 
در جشنواره سی و دوم فیلم فجر س��یمرغ بلورین گرفت،  این فیلم را 
آماده نمایش دارد و طبق گفته ساداتیان قرار است برای نمایش آن در 

فصل پاییز برنامه ریزی شود.
ساخت فیلم جدید با موضوع اجتماعی توسط بهروز افخمی درحالی 
انتش��ار می یابد که او پیش از این، از تالش برای آم��اده کردن فیلم 
»فرزند صبح« و نیز تهیه مستند پس از سفر به سوریه در قالب کاروان 

صلح ،خبر داده بود.

مسیری که روز به روز تلخ تر
 می شود

جهانی که تئورس��ین های عمدتا 
غربی آن را ت��دارک دیده اند، برای 
این ک��ه فقط بتوان��د مخاطبش را 
حفظ کن��د و ی��ا ب��ر مخاطبانش 
بیفزاید، دست به هر کاری می  زند.

رقابت های یوروویژن که همه ساله 
گروه های موسیقی از همه کشورها 
را در اروپ��ا گ��رد هم م��ی آورد و 
مسابقه بزرگی را ترتیب می دهد، 
اغلب سال ها شاهد بدعت هایی عجیبی است که هدف از آن دستیابی 
به رای و مخاطب است؛ حال آن که آن بدعت تا چه حد اصول را مورد 
توجه ق��رار می دهد، بمان��د! اوج چنی��ن رویکردی را م��ی توان در 
یوروویژن 2۰۱4 به تماش��ا نشس��ت. جایی که تام نیوریس یا همان 
کونچیتا وورست، با قیافه ای زن نما درصدد قهرمان کردن کشورش 
اتریش در جشنواره ای است که در دانمارک برگزار می شود. این که 
 راه رس��یدن به هدف چقدر با موازین انس��انی تطاب��ق دارد، به نظر

 می رسد در کمترین میزان اهمیت قرار دارد. به هر حال وقتی قوانینی 
که هر روز در غرب تدوین می ش��ود، راه را برای انحطاط و الگوهای 
غیراخالقی فراهم می س��ازد، ش��اید نتوان انتظاری بیش از این هم 

داشت!

جشن » مولود کعبه « برگزار می شود
برنامه ای با عنوان» مولود کعبه« از 
س��وی باغ بانوان فروغ، وابسته به 
تفریح��ی  فرهنگ��ی  س��ازمان 
ش��هرداری اصفهان برگزار خواهد 
ش��د. مدیر باغ بانوان فروغ در این 
باره گفت: هم زمان با فرا رس��یدن 
س��الروز والدت با س��عادت موالی 
متقیان عل��ی )ع(، جش��ن بزرگ 
مولود کعب��ه در باغ بان��وان فروغ 

برگزار می شود. 
 قربانی اف��زود: در ای��ن برنامه بخش هایی ش��اد و مف��رح همچون 

نور افشانی برگزار خواهد شد.
گفتنی اس��ت این برنامه، در روز 22 اردیبهش��ت ماه و پس از اقامه 
نماز مغرب در س��اعت 2۰:3۰، به همراه برپایی بخش هایی همچون 
نورافش��انی در باغ بانوان فروغ واق��ع در خیابان ام��ام خمینی )ره(، 
خیابان امام رض��ا)ع(، خیابان امام جواد)ع(، بع��د از میدان اخالص 

برگزار خواهد شد.

نقاشی پیکاسو 31/5 میلیون دالر 
فروخته شد

تابل��و نقاش��ی » نجات« اث��ر پابلو 
پیکاسو نقاش اس��پانیایی در یک 
حراجی در نیویورک حدود دو برابر 
قیمت پیش بینی ش��ده به فروش 

رسید.
تع��دادی از آثار امپرسیونیس��تی 
و هنر مدرن ش��امل آثاری از پابلو 
پیکاس��و، ادگار دگا، کل��ود مونه و 
هانری ماتیس در حراجی سوتبی 
به فروش گذاشته شد. آثار حراج شده در مجموع 2۱9 میلیون دالر به 

همراه آوردند، هرچند تعدادی از آن ها به فروش نرسید.
تابلو نقاشی »نجات« اثر پیکاسو فراتر از قیمت پیش بینی شده به رقم 
3۱/5 میلیون دالر فروخته ش��د. این نقاشی آبستره که سال ۱932 
خلق شده، چند نفر را کنار ساحل دریا نشان می دهد. انتظار می رفت 

اثر پیکاسو بین ۱4 تا ۱8 میلیون دالر به فروش رود.
سوتبی اعالم کرد نقاشی »نجات« توسط یک خریدار تلفنی خریداری 
شد. نیویورک تایمز گزارش داد این تابلو متعلق به جروم فیشر رییس 

شرکت تولید کفش زنانه »ناین وست« بود.

رادیو جشنواره
 افتتاح شد

گسترش کمی و کیفی 
جشنواره موسیقی 

مع��اون ص��دا ه��م زم��ان ب��ا آغ��از س��یزدهمین جش��نواره بین الملل��ی 
 رادی��و و همچنی��ن پنجمی��ن اج��الس جهانی ص��دا، رادی��و جش��نواره را

 افتتاح کرد.
بخش نمایشگاهی س��یزدهمین جش��نواره بین المللی رادیو، دیروز  با حضور 
معاون، مدیران رادیویی و همچنین اندیشمندان و میهمانان خارجی در سالن 

همایش های سازمان صداوسیما افتتاح شد.
همچنین بخش نمایشگاهی این رادیو توسط معاون صدا افتتاح شد.

در این مراس��م مه��دی دهقان نی��ری، مدی��ر رادی��و نمایش، در س��خنانی 
کوت��اه در خص��وص معرف��ی جای��گاه نمایش��گاه های ای��ن جش��نواره و 
 همچنی��ن معرف��ی غرفه ه��ای مختل��ف آن، س��خنان کوتاه��ی بی��ان 

کرد.

معاون فرهنگی – اجتماعی شهرداری اصفهان گفت: ما برای برگزاری جشنواره 
موس��یقی اصفهان مصمم هستیم و چنان که مش��اهده می کنیم هنرمندان، 
مسؤولین و مردم، عزمی جدی برای برگزاری این جشنواره دارند. علی قاسم زاده 
تاکید کرد: اگر دقیق تر نگاه کنیم، جشنواره موسیقی اصفهان یک جشن برای 
تمامی گروه های فعال عرصه موسیقی آن است؛ مجالی ساالنه که گرد هم آیند 
و هنرشان را به مخاطبان عرضه دارند. می توانیم این جشنواره را فرصتی برای 
به نمایش گذاشتن هنر جوانان نیز در نظر بگیریم. هنرمندان نوپایی که در این 
جشنواره مجال حضور می یابند، آینده سازان فردای موسیقی اصفهان هستند و 
خوشحالیم که فرصت کوچکی برای رشد و شکوفایی آنها توسط ما مهیا می شود. 
وی اظهار داشت:خوشبختانه استقبال مخاطبان از این جشنواره تا به امروز در 

حد بسیار باالیی است. 

تولد رادیو

امپرات��وری در  متول��د  ک��ه  تس��ال   نیک��وال 
اتریش-مجارس��تان اس��ت و در نیوی��ورک با فقر و  

بدهکاری درگذش��ت، امروزه مخترع رادیو و نیز »مخترع 
قرن بیستم« شمرده می شود. 

وی حداقل در سه کشورکرواسی، صربس��تان و آمریکا به 
عنوان قهرمانی ملی مورد تجلیل است.

 نیک��وال تس��ال، متول��د ۱۰ ژوئی��ه ۱856 در امپرات��وری 
اتریش-مجارستان - متوفی 7 ژانویه 943 در نیویورک در ایالت 
 نیویورک، مخترع، فیزیکدان و مهن��دس صربی االصل آمریکایی

 است. یکای قدرت میدان مغناطیسی در دستگاه اس آی به نام 
او تسال نام گرفته است. مهم ترین کار شایسته او در مهندسی 
 برق، قابل اس��تفاده کردن جریان متناوب در صنعت

 بوده است.
تس��ال امروزه مخترع رادیو و نیز »مخترع قرن بیستم« شمرده می شود. تس��ال حداقل در سه کشور، کرواسی، 

صربستان و ایاالت متحده آمریکا به عنوان قهرمانی ملی مورد تجلیل است. 
 تس��ال نخس��ت در ۱884 وارد آمریکا ش��د و در 3۰ جوالی ۱89۱ به تابعیت رس��می ایاالت متح��ده آمریکا 

در آمد. 
وی نخس��ت مدتی در نیوی��ورک زندگی ک��رد و ب��رای توماس ادیس��ون کارهای مهندس��ی انج��ام می داد. 
ام��ا مدتی بع��د به دلی��ل مخالف��ت ادیس��ون ب��ا پرداخ��ت و افزایش حقوق تس��ال )ک��ه هفت��ه ای 25 دالر 
برای کارهای زیربنایی ش��رکت ادیس��ون ب��ود( از مق��ام خود اس��تعفا داد. ادیس��ون حاضر نبود ب��ه نظرات 
 تس��ال در م��ورد ب��رق متن��اوب توجه��ی کن��د و ب��رق جری��ان مس��تقیم را برت��ر از جری��ان متن��اوب

 می دانست.

 ادیسون در اواخر عمر خود البته از این تصمیم خود سخت پشیمان شد.
تس��ال در حالی نظریات برق جریان متن��اوب چند فازه خ��ود را تکمیل کرد که در کانال ها برای ادیس��ون 
 بیل می زد. وی در س��ال ۱888 طرح��ی نوین از موت��ور القایی را برای انجمن مهندس��ان ب��رق و الکترونیک 

)به انگلیسی: IEEE( معرفی کرد.
تسال نهایتا مدتی بعد به کلرادو اسپرینگز، رفت و یک آزمایشگاه بزرگ برای خود تاسیس کرد. تسال از مخالفین 
نظریه نسبیت آلبرت انشتین بود. او از اختالل وسواسی جبری رنج می برد و به کبوترهای پارک مرکزی نیویورک 

عالقه وافری داشت.
او هرگز ازدواج نکرد و با مارک تواین دوستی نزدیکی داشت و به گیاه خواری عالقه داشت.

 او با این که به ثروت دست یافت، تمام آن را صرف تحقیقات علمی کرد و در فقر و بدهکاری در نیویورک در اتاق 
در یک هتل فوت کرد. 

تسال عقیده داشت که می توان الکتریسیته را به صورت بیسیم انتقال داد و در این راه سعی بسیار کرد، اما موفق 
نشد. 

مخترع قرن بیستم در فقر درگذشت 

رییس سابق حوزه هنری در اصفهان گفت: عقب افتادگی و نبود علم 
کافی در بین مسؤوالن، عامل اصلی مشکالت فرهنگی است و وقتی 
مسؤوالن شناخت عالمانه از فرهنگ ندارند، نمی توان این ساختار 
فرهنگی را درست کرد. حسن بنیانیان در نوزدهمین جلسه سنگر 
اجتماعی از جلس��ات قرمز مجموعه فرهنگی عاشوراییان اصفهان 
با موضوع فعالیت های فرهنگی، با اشاره به دلیل تشکیل حکومت 
جمهوری اسالمی اظهار کرد: ما زمانی می توانیم بگوییم که حکومت 
جمهوری اسالمی به فعالیت هایی که می خواسته رسیده که در طول 
زمان با افزایش رفاه مادی و گسترش عدالت، به رشد و تعالی اخالق 

و معنویت برسیم.
وی افزود: توسعه افزایش رفاه مادی با وجود همه مشکالتی که بوده، 
تا حدودی صورت گرفته،اما سبب نشده که رشد و تعالی اخالق و 
معنویت هم روند رو به رشدی داشته باشد، بلکه نمودار رشد و تعالی 

معنویت ما، رو به کاهش بوده است.
 رییس سابق حوزه هنری کش��ور بیان کرد: کلیت انقالب اسالمی،

 رو به جلو بوده و بیشتر موفقیت هایی که حاصل شده، در راستای 
انتقال پیام های انقالب به جهانیان بوده است.

 وی خاطرنشان کرد: هم چنین در جهت رشد سیاسی، اقتصادی، 
فن آوری علمی هم پیشرفت هایی صورت گرفته، اما از نظر فرهنگی 
ما با مش��کالت زیادی رو به رو هس��تیم، ولی نباید ب��رای رفع این 

مشکالت، کلیت نظام جمهوری اسالمی را زیر سوال ببریم.
بنیانیان با اشاره به این که فرهنگ اس��المی دارای 4 الیه اساسی 

است، تصریح کرد: این 4 الیه نماد ها و مصنوعات دینی، الگو های 
رفتاری دینی، ارزش های دینی و اعتقادات دینی به شمار می روند 

هر یک از این 4 الیه در دین اسالم به طور واضح دیده می شوند.
وی افزود: وقتی عالم دینی برای استخراج دین به سراغ منابع می رود 
به دلیل نداشتن عصمت و هم چنین کامل نبودن علم، در استخراج 

با مشکل رو به رو است.
رییس س��ابق حوزه هنری کشور درباره مش��کالت نظام مدیریت 
فرهنگ جامعه، خاطرنشان کرد: عقب افتادگی و نبود علم کافی در 
بین مسؤوالن، عامل اصلی مشکالت فرهنگی است و وقتی مسؤوالن 
شناخت عالمانه از فرهنگ ندارند، نمی توان این ساختار فرهنگی 

را درست کرد.
وی تاکید کرد: به طور مثال 99 درصد مردم ایران عاشورا و تاسوعا 
را قبول دارند و برای آن احترام قائل هستند، اما با وجود این موضوع 
هنوز افتخار نیروی انتظامی ما، جمع کردن اراذل و اوباش اس��ت و 

هنوز مشکل حجاب و فساد مالی در کشور وجود دارد.
بنیانیان با بیان این که دیدگاه رهبری راه چاره این مش��کل است، 
خاطرنشان کرد: متاسفانه در فرهنگ دیدگاه های مختلفی وجود 
دارد که هر کدام به صورت مستقل کار می کنند و افرادی فرهنگ را 
فقط در تولید آثار فرهنگی می بینند، اما افراد دیگر حل شدن مسایل 
فرهنگی را در گرو حل شدن مسایل اقتصادی می دانند و می گویند 
مشکالت اقتصادی حل شود تا آن گاه بتوان به مشکالت فرهنگی 

رسید و اقتصاد بیشتر در اولویت است.
 گ��روه دیگر ن��گاه اب��زاری ب��ه فرهن��گ دارن��د و برای کس��ب 
 درآم��د و ی��ا ق��درت گرفت��ن سیاس��ی از فرهن��گ اس��تفاده

 می کنند.
وی اظهار ک��رد: نقش همه این گروه ها به حاش��یه راندن مس��اله 
 فرهنگ اس��ت،  در صورتی که نگاه مقام معظم رهبری به این گونه

 نیست. 
رهبری فرهنگ را مستقل از سیاست و اقتصاد می دانند و می گویند 
که اگر اقتصاد بدون فرهنگ باشد، فایده ای ندارد و اگر هم فایده ای 
داشته باش��د، خطرناک اس��ت. بنابراین  ما باید برای انجام فعالیت 

فرهنگی به دیدگاه رهبری توجه کنیم و جلو برویم.

معضالت فرهنگی با شناخت عالمانه مسؤوالن رفع می شود
رییس سابق حوزه هنری

فرهنگ

مخالفت چین وکشورهای 
اسالمی برای اکران فیلم»نوح«

فیلم تاریخی مذهبی »نوح« با نقش آفرینی راس��ل کرو 
نتوانس��ت به خاطر موضوع آن در چین به نمایش درآید. 
فیلم حماسی »نوح« س��اخته دارن آرونفسکی به دالیل 
مذهبی نتوانس��ت در دومین بازار ب��زرگ فیلم جهان به 
نمایش درآید. ق��رار بود این فیلم در اواس��ط ماه می و با 
شرایط ویژه اکران شود و قرار نبود این فیلم جزو سهمیه 
34 فیلم خارجی که س��االنه در چین پخش می ش��وند، 
قرار بگیرد. ب��ا وجود این، حتی فیلم هایی که با ش��رایط 
ویژه قرار است اکران شوند نیز باید تاییدیه اداره ممیزی 
را بگیرند که در مورد این فیل��م این اتفاق نیفتاد. مذهب 
مساله ای بسیار حساس در چین اس��ت؛ گرچه خود این 
کشور سکوالر محسوب می ش��ود. به همین دلیل از ابتدا 
هم مش��خص بود که این داس��تان مذهبی با موشکافی 
دقی��ق روبه رو خواهد ش��د. از س��وی دیگر ش��ماری از 
کش��ورهای مس��لمان از جمله اندونزی نیز ای��ن فیلم را 
 به دلیل به تصویر کش��یدن چهره حض��رت نوح، تحریم

 کرده اند.
 این فیل��م که ۱25 میلی��ون دالر هزینه تولید داش��ته، 
پردرآمدتری��ن فیلم دارن آرونفس��کی کارگ��ردان تا به 
امروز بوده اس��ت. فیل��م »ن��وح« در اواخر م��اه مارس 
 اکران ش��د و تا کنون در باک��س آفیس جهان��ی از مرز 
3۰۰ میلی��ون دالر درآمد گذش��ته اس��ت و بینندگان 
مذهبی و غیرمذهبی را جذب کرده است.تا به امروز فیلم 
»نوح« در آمریکای ش��مالی تقریبا نزدیک ۱۰۰ میلیون 
دالر فروش داشته است. این فیلم تا کنون بیش از دو برابر 
این مبلغ را در باکس آفیس های خارجی به دست آورده 
که بیشترین آن در کشورهای روسیه )32/8 میلیون دالر( 
 و برزیل )23/4 میلیون دالر( بوده است و در برزیل رکورد 
پرفروش ترین فیلم ساخت کمپانی پارامونت در تاریخ را 

نیز شکسته است. 

سیروس مقدم که پس از گذش��ت مدت زمان اندکی از پخش 
س��ریال »پایتخت 3« کارگردانی س��ریال مناسبتی دیگری 
با عنوان »مدین��ه« را برای ماه رمضان برعهده گرفته اس��ت، 
می گوید: جس��ما اندکی خس��ته هس��تم، ولی روحا به شدت 
پرانرژی  و با انگی��زه ام. این کارگردان س��ریال های تلویزیونی  
در ادامه  مطلب ب��اال گفت: برای این که م��اه رمضان خوبی را 
برای مردم رقم بزنیم، سرش��ار از امی��دم. او در رابطه با تفاوت 
فضای س��ریال »مدینه« ب��ا »پایتخت« عنوان کرد: س��ریال 
مدینه، هیچ ربطی ب��ه پایتخت ندارد؛ به جز ای��ن که در یک 
مورد مشترک هس��تند و آن خانواده محور و اجتماعی بودن 
آنها است. مقدم همچنین در پاس��خ به پرسشی مبنی بر این 
که کار برای م��اه رمضان با نوروز چه تفاوت��ی دارد ، با توجه به 
این که هر دو مناسبتی هستند، بیان کرد: تلویزیون ما باید به 
سمتی برود که مناسبت در آن حذف شود و هر ماه و هر فصل 
سریال های خوبی داشته باشیم. نباید این طور باشد که چون 
مثال عید است، س��رمایه گذاری های خوبمان را برای ساخت 
س��ریال های نوروزی بگذاریم. ما می توانیم در همه ایام سال 
ماراتنی از س��ریال های خوب داش��ته باش��یم. این کارگردان 
سریال های تلویزیونی خاطرنشان کرد: تفاوت ساخت سریال 
برای ماه رمضان و نوروز نس��بت به ایام دیگر این است که در 
عید، مردم یک سال طوالنی را طی کردند و مشکالتی داشتند؛ 

دو هفته تعطیالت عمومی دارند و حق طبیعی ش��ان است که 
در این دو هفته ایام خوشی داشته باشند و لبخند روی لبانشان 
 باش��د. او ادامه داد: طبیعتا س��ریال های نوروز بای��د مفرح و 
شادی بخش باش��د؛ ضمن این که در ماه رمضان نیز باید ابعاد 
معنوی س��ریال هایمان را پررنگ تر کنیم. زیرا در ماه رمضان 
همیشه آدم احس��اس می کند به خدا نزدیک تر است. خداوند 
خود فرموده که در این ماه حواس��م به بندگانم بیش��تر است. 
به همین خاطر ماه رمضان ماهی اس��ت ک��ه قصه هایمان هم 
می تواند اجتماعی تر و هم خانوادگی تر باشد؛ ضمن این که این 

اجازه را داریم که نقادانه تر به اطرافمان نگاه کنیم.
پشت صحنه سریال مدینه  

کارگردان س��ریال »مدینه« در ادامه در پاسخ به این پرسش 
که آیا دستش در ساخت س��ریال های ماه رمضان بازتر است، 
گفت: من همیش��ه دس��تم باز بوده و تاکنون کسی دست من 
را نبسته  اس��ت. به همین دلیل هم اس��ت که به نظر می رسد 
سریال های س��یروس مقدم هر بار فرم و حرف تازه تری دارد، 
ولی این دس��ت بازی به این معنی نیس��ت که حد و مرزها را 
نشناسم، بلکه به این معنی اس��ت که می توان به همه قواعد و 
خطوط قرمز نزدیک ش��د، ولی با ظرافت. مقدم درباره  ساخت 
سریال های مناسبتی در دقیقه 9۰ و میزان آسیب زدن آن به 
کار توضیح داد: همیشه این اتفاق ضرر ندارد ، بلکه فوایدی هم 

دارد. مثال در مورد س��ریال های خودم فوایدی که داشته این 
بوده که همیشه قصه هایم به روز شده و از یک فیلمنامه  از پیش 
نوشته شده که موضوعش بیات شده، استفاده نکردم. وی ادامه 
داد: در س��ریال »پایتخت« موضوعاتی مطرح ش��د که اگر از 
دو سال قبل فیلمنامه را داش��تیم، باید آن را دور می ریختیم. 
ما باید خودمان را به روز نگه می داش��تیم. مثل قضیه  پیراهن 
تیم ملی در این س��ریال. مقدم اظهار کرد: بیش��ترین ضرری 

که دقیقه  9۰ ب��ودن دارد، 
این است که به هر حال در 
ش��تاب، درصد خطا باالتر 
م��ی رود و مانن��د رانندگی 
ک��ردن اس��ت؛ ه��ر چ��ه 
س��رعت باالتر ب��رود، دقت 
پایین ت��ر می آی��د ک��ه به 
نظرم فیلم س��ازان حرفه ای 
راهکارهایش را بلد هستند 
که چ��ه کنند تا س��رعت، 
لطمه ای به دقتش��ان نزند. 
او گفت: در مورد »مدینه« 
 نیز بای��د بگویم اص��ال کار

 دقیقه 9۰ نیس��ت. چون از 
شش ماه پیش تحقیقات آن 

آغاز شده و آقای نعمت اهلل هم نگارش آن را شروع کرده و بارها 
جلسه  داشتیم. حتی س��ه،چهار ماه پیش تولیدمان زمان برد، 
به همین خاطر اس��ت که با این که مدت زمان کمی از پخش 

»پایتخت« گذشته، توانستیم »مدینه« را کلید بزنیم.
مقدم درباره  خط قرمزهایی که خود س��ازندگان در آثارشان 
اعمال می کنند، عنوان کرد: تا به ح��ال حتی یک بار از جایی 
به من دیکته نشده اس��ت که مثال فالن مس��اله را مطرح کن 
یا مطرح نکن. ما به عنوان کس��ی که در ای��ن مملکت زندگی 
می کنیم، می دانیم که س��ه م��ورد را بای��د در آثارمان در نظر 
بگیریم: ۱- آنچه قانون اساس��ی به ما می گوید 2- آنچه شرع 
و دین می گوید 3-  آنچه ع��رف می گوید. وی افزود: اگر به این 
س��ه مورد توجه کنیم، خط قرمزها ساخته و پرداخته  ذهن ما 
س��ازندگان اس��ت؛ مثال در تلویزیون این اصل وجود دارد که 
رابطه  یک زن و ش��وهر برای نمایش دادن احساسشان نسبت 
به هم حد و مرزی دارد، ولی در »پایتخت« با یک اس��تکان و 
نعلبکی در شب آخر کش��تی نقی، لحظات خیلی احساسی و 
عاطفی را بین این زن و شوهر نشان دادیم، بدون این که دچار 
ممیزی ش��ویم. این کارگ��ردان ادامه داد: ما باید ش��کل های 
نمایشی زیبایی پیدا کنیم که بتوانیم همه موارد را نشان دهیم 
بدون این که پایمان را روی قانون، شرع یا عرف گذاشته باشیم.

او گفت: تاکن��ون چیزی درباره  اسپانس��ر یا حام��ی مالی که 
بخواهیم در سریالمان آن را تبلیغ کنیم، به ما گفته نشده است.

پس از ساخت »پایتخت« و پیش از پخش »مدینه«

 سیروس مقدم : چیزی به من دیکته نشده است

 طبیعتا سریال های 
 نوروز باید مفرح و 

شادی بخش باشد؛ 
ضمن این که در 
ماه رمضان نیز 

باید ابعاد معنوی 
سریال هایمان را 

پررنگ تر کنیم



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

بیشترین تالش را برای حضور 
در جمع چهار تیم جهان می کنیم  

پنجمین اردوی تیم ملی بسکتبال سه 
نف��ره دانش آم��وزی کش��ورمان در 

اصفهان از امروز آغاز می شود. 
مهرش��اد تی��زرو س��رمربی تیم ملی 
بس��کتبال س��ه نفره دان��ش آموزی 
کش��ورمان ب��ا بی��ان ای��ن مطل��ب 
گفت:پنجمی��ن اردوی تی��م مل��ی 
بس��کتبال س��ه نفره کش��ورمان در 
اصفهان در خانه بس��کتبال اصفهان 
آغاز و طی روزهای بعدی در س��الن های دیگ��ر اصفهان به مدت چهار 

روز برگزار می شود. 
وی ادامه داد:این اردو جهت آمادگی در مسابقات جهانی دانش آموزی 

پکن چین است. 
مهرش��اد تیزرو پیرامون مس��ابقات جهانی دانش آم��وزی چین اظهار 
داش��ت:چون این اولین دوره مسابقات دانش آموزی اس��ت، از تیم ها 
شناختی نداریم، اما بیش��ترین تالش را برای حضور در جمع چهار تیم 

می کنیم.
وی پیرامون بازیکنان ایران گفت: از جمع چهار نفر، س��ه نفر اصفهانی 
 هس��تند که از بین فاخر افتخاری، ش��ارا زادوریان، بهروز رازقین، علی

 ایرج منش و پارسا حسین زاده انتخاب می ش��وند. دانیال عسگری از 
خراسان رضوی، دیگر ملی پوش ایران است.

کواچ: آمده ام اول شوم، نه دوم 
به نقل از سایت فدراس��یون والیبال، 
اسلوبودان کواچ سرمربی صربستانی 
تیم ملی والیبال ایران که هفته پیش 
 A1 با کسب مقام نایب قهرمانی سری
ایتالیا و جام حذفی این کشور به کار 
خود در تی��م پروجا پای��ان داده بود، 
بام��داد دی��روز )ش��نبه( از طری��ق 
 فرودگاه امام خمینی )ره( وارد تهران

شد. 
سرمربی تیم ملی کشورمان در ابتدای ورود به تهران گفت: آمده ام اول 
بشوم، نه دوم. بازیکنانم پتانس��یل باالیی دارند و تمام سعی خودمان را 
می کنیم تا موفقیت های گذشته را ادامه دهیم و روند صعودی والیبال 
ایران را پیش ببریم. کار خیلی س��ختیم داریم، ولی به خود و بازیکنانم 

ایمان دارم.
کواچ 47 ساله که 2 سال س��ابقه بازی در لیگ برتر والیبال ایران را در 
پرونده کاری خود دارد، از امروز هدایت مردان والیبال ایران را در دست 
می گیرد و در اولین دیدار دوستانه ایران و استرالیا، برای نخستین بار بر 

روی نیمکت تیم ملی ایران خواهد نشست.
اس��لوبودان کواچ 20 اس��فندماه س��ال 92 پس از مذاک��رات متعدد 
فدراس��یون والیبال با گزینه ه��ای متعدد خارجی به عنوان س��رمربی 
 تی��م مل��ی والیب��ال ای��ران انتخ��اب و جایگزی��ن خولی��و والس��کو

 شد.
 نخس��تین نشس��ت مطبوعاتی وی نیز س��اعت 18 امروز بعد از بازی 
تدارکاتی با تیم ملی استرالیا در س��الن کنفرانس های سالن 12 هزار 

نفری آزادی تهران برگزار می شود.
تیم مل��ی والیبال ایران خ��ود را برای حضور شایس��ته در لیگ جهانی 
سال 2014 آماده می کند. این رقابت ها از دوم خردادماه آغاز می شود و 
ملی پوشان ایران نهم خردادماه در نخستین بازی خود به مصاف ایتالیا 

می روند.

 فوالدخوزستان خواهان بازگشت
 دو بازیکن خود از اردوی تیم ملی

سرپرست تیم فوتبال فوالد خوزستان 
گف��ت : برای حض��ور ق��وی در بازی 
برگش��ت مقابل تیم الس��د قطربه دو 
بازیک��ن ملی پ��وش خ��ود، بختیار 
رحمانی و سوش��ا مکانی نیاز داریم و 
 خواس��تار بازگش��ت ای��ن بازیکنان 

شده ایم.
تیم فوتب��ال فوالد خوزس��تان خود 
را برای دیدار برگش��ت مرحله یک هش��تم نهایی لیگ قهرمانان آسیا 
 با تیم الس��د قطر در روز چهارش��نبه  24اردیبهش��ت ماه در ورزشگاه

 50 هزارنفری غدیر اهواز آماده می کند.
دیدار رفت این دو تیم صفر بر صفر در قطر خاتمه یافت.

حس��ین ابن قاس��م دراین خصوص گفت: به همین منظور تماس ها و 
مکاتبات خودرا با فدراسیون فوتبال برای در اختیار گرفتن و بازگشت 

این دو بازیکن شروع کرده ایم.
طبق برنامه س��رمربی تیم ملی فوتبال ایران، ای��ن دو بازیکن باید روز 
دوش��نبه 22اردیبهش��ت ماههمراه دیگر ملی پوش در اردوی اتریش 

شرکت کنند.

تجلیل از مدال آوران مسابقات 
ورزشی شهرداری ها

در مراسمی از مدال آوران و قهرمانان شهرداری اصفهان 
در مسابقات ورزشی کالن شهرهای کشور و مدال آوران 
مسابقات ورزشی کارکنان شهرداری اصفهان تجلیل شد.

مراس��م تجلی��ل از قهرمان��ان ش��هرداری اصفهان در 
مسابقات ورزشی کالن ش��هرهای کشور، ادارات استان، 
کارکنان ش��هرداری، مناطق، معاونت ها و س��ازمان ها و 
ش��رکت های وابس��ته  در تاالر ادب اصفهان برگزار شد. 
محمد سلطان حسینی مدیرکل ورزش و جوانان استان 
اصفهان به هم��راه علیرض��ا امین آزاده معاون توس��عه 
ورزش این اداره، مهدی جمالی نژاد مشاور عالی شهردار 
اصفهان، محمدرضا فالح و علیرضا نصراصفهانی اعضای 
شورای اسالمی ش��هر اصفهان، زارع مسؤول امور بانوان 
شهرداری اصفهان، قاسم زاده معاون فرهنگی- اجتماعی، 
س��امع مدیر امور اداری- مالی، ابراهیم معتمدی مدیر 
روابط عمومی و اعضای انجمن های ورزش��ی شهرداری 
اصفه��ان از حاضران در این مراس��م بودند. این جش��ن 
که بهانه ای برای تجلیل از قهرمانان ش��هرداری اصفهان 
در مسابقات کالن شهرهای کش��ور و مسابقات ورزشی 
کارکنان شهرداری اصفهان بود، با حضور این قهرمانان 
و خانواده های آنان برگزار ش��د. مجری برنامه در همان 
ابت��دای کار حضار را به دیدن و ش��نیدن اج��رای گروه 
هم نوازی کریاز دع��وت کرد.  اجرای این گ��روه دو نفره 
نزدیک به نیم س��اعت طول کشید و ش��رکت کنندگان 
را با خود همراه و با تش��ویق های پرش��ور بدرقه کرد. در 
ادامه، کلیپی از مسابقات کش��تی کالن شهرهای کشور 
 که بهمن ماه سال گذش��ته با حضور کش��تی گیرانی از 
9 کالن شهر کشور در سالن 17 شهریور اصفهان برگزار 
شده بود، پخش شد. سپس علی حالجیان، رییس ستاد 
برگزاری مسابقات ورزشی شهرداری اصفهان، گزارشی 
از مس��ابقات و رقابت های ورزش��ی کارکنان شهرداری 
ارایه کرد تا حضار به اس��تقبال اولین بخش از مراس��م 
تجلیل و توزیع اح��کام قهرمانان بروند. پ��س از این که 
از مدال آوران 9 رشته ورزش��ی در این بخش تقدیر شد، 
کلیپ��ی از تیم کوهنوردی و س��نگ نوردی ش��هرداری 
اصفهان، فعالیت های این گروه را در معرض دید حاضران 
گذاشت. س��پس احکام مس��ؤوالن انجمن های ورزشی 
شهرداری اصفهان به آنها اهدا شد و با توجه به حجم باالی 
شرکت کنندگان و مدال آوران، بخش بعدی هم به تجلیل 

از این ورزشکاران اختصاص یافت. 

زاویه

6
همایش بزرگ دوچرخه سواری در اصفهان

 اولین همایش عمومی دوچرخه س��واری به مناس��بت والدت مولی الموحدین حض��رت علی )ع( روز
 بیست و سوم اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. رکابزنان می توانند در این روز ازساعت 6:30 صبح در 
مجموعه ورزشی آبشار حاضر باشند. این همایش به طور مستقیم از شبکه سوم سیما پخش خواهد شد.

رسانه های بین المللی به موضوع مشکل پیراهن های تیم ملی 
پرداختند و نوشتند که بازیکنان ایران نمی توانند پیراهن خود 

را با بازیکنان حریف عوض کنند. 
پس از اظهار نظر بازیکنان و مس��ؤوالن تیم ملی فوتبال ایران 
درباره پیراهن  بازیکنان، این موضوع به سوژه اصلی رسانه های 

ورزشی بین المللی تبدیل شد.
 نش��ریه »بیلد« آلمان در این باره نوش��ت: در تاریخ 16 ژوئن 
2014 )26 خ��رداد( ش��اگردان کارلوس ک��ی روش به دیدار 
نیجریه خواهن��د رفت، ولی بازنده این دی��دار نیجریه خواهد 
بود که پس از سوت پایان بازی دست خالی باید زمین مسابقه 
را ترک کند. چون فدراسیون فوتبال ایران بازیکنان تیم ملی 
را از تعوی��ض پیراهن خود با بازیکنان تیم ه��ای دیگر در جام 
جهانی 2014 برزیل منع کرده است.»بیلد« در ادامه نوشت: 
دلیل این ممنوعیت »ش��رم آور« برای کش��وری ک��ه غنی از 

نفت اس��ت، مش��کالت مالی برای تهیه پیراهن بیش��تر 
اس��ت. علی کفاش��یان هم در توضیح این ماجرا 

گفت: ما نمی توانیم در هر بازی به بازیکنان  
یک پیراهن بدهیم و بازیکن��ان باید در  

استفاده از پیراهن صرفه جویی کنند.
جنج�ال پیراهن ه�ای تیم 

ملی؛
در ش��هر بی کالنت��ر فدراس��یون، 
اسپانس��ر پیراهن هم شاخ و شانه 

می کشد. 
کجای دنیا ضوابط یک سازمان و 
فدراسیون تا این حد بی در و پیکر 
است که اسپانسر تهیه لباس تیم 

ملی این اندازه جسور  شود که تیم ملی و 
سرمربی آن را تهدید کند؟ آیا فدراسیون فوتبال نباید 
تا حدی اقتدار داشته باش��د که به  جای حل و فصل 
ماجرا، نماینده یک شرکت گمنام آلمانی در آستانه 
جام جهانی از برنامه نود گرفته تا همه خبرگزاری ها 
علیه تیم ملی مصاحبه نکند؟ اردو ی هفده روزه تیم 
ملی در آفریقای جنوبی به پایان رس��ید و بازیکنان 
تیم ملی در بازگش��ت به تهران در مصاحبه هایی از 
کیفیت البسه تیم ملی شکایت کردند؛ این موضوعی 
بود که ، کارلوس کی روش در برنامه نود مطرح کرد 

و واکنش های بسیاری را به همراه داشت. 
پس  از آن که کارلوس کی روش از کمبود البسه 

تیم ملی س��خن گفت و این که سه هفته با یک دست گرمکن 
تمرین کرده اند، خیلی ها این موضع گیری را به حساب اختالف 
قدیمی سرمربی تیم ملی با آل اشپورت گذاشتند، اما چند روز 
گذش��ته و پس از ورود کاروان تیم ملی ب��ه ایران، حرف هایی 
از  ملی پوشان شنیده شد که درس��تی ادعاهای سرمربی تیم 
ملی را تایید ک��رد؛ هرچن��د نماینده خاورمیانه آل اش��پورت 
بر این باور اس��ت که این س��خنان جنبه خودش��یرینی دارد 
و ملی پوش��ان، مجبور به  ای��ن اعتراض   ش��ده اند! در این باره، 
حس��ین ماهینی  گفت: من فکر می کنم آل اش��پورت در جام 
جهانی برازنده ما نیس��ت. این لباس ها پس از یک هفته  کوتاه 
شدند! جوراب هایمان را بعد از دو، سه روز نمی شد  پا کرد. من 
نمی دانم نام مسؤول آل اش��پورت که در برنامه »90« حاضر 
می شود، چیس��ت، ولی گفته که کیفیت لباس هایشان عالی 
اس��ت. کدام عالی؟ 
ای��ن حرف 

خنده دار است. ما در پرسپولیس هم آل اشپورت می پوشیم و 
بعد از مدتی کوتاه می شوند. به نظرم از ایران به ما لباس بدهند، 
بهتر است. این تنها ماهینی نبود که از کیفیت لباس ها شکایت 
داشت. خسرو حیدری، سید جالل حسینی و چندین و چند تن 

دیگر هم به کیفیت البسه تیم ملی اعتراض کردند. 
گفتنی است، آل اشپورت یک برند آلمانی است که چند سالی 
اس��ت با یک قرارداد مرموز در فوتبال ایران فعالیت می کند. 
آنها که با توپ ه��ای بی کیفیتش��ان در مس��ابقات لیگ بر تر 
فوتبال ایران خبرساز شده  بودند، یکباره اسپانسر تیم ملی در 
جام جهانی هم ش��دند تا به یاری درایت مسؤوالن فدراسیون 

فوتبال، نخستین حضور 
خود در جام جهانی را هم 
تجرب��ه کنن��د. در حالی 
که نای��ک و آدی��داس از 
یک س��ال پیش،  رقابت 
ش��دیدی  برای جذب هر 
یک از سی و دو تیم حاضر 
در جام جهان��ی را آغ��از 
ک��رده بودند، تی��م ملی 
کشورمان بی سروصدا با 
یک شرکت آلمانی گمنام 
� که چند سالی است در 
فعالی��ت  خاورمیان��ه 
ش��دیدی را آغاز کرده � 

قرارداد بستند. 
 بن��ا ب��ه ق��ول و ق��رار 
ش��رکت آل اش��پورت 

با فدراس��یون فوتب��ال، این ش��رکت باید بهتری��ن کیفیت 
لباس های خود را به ایران بدهد و قرار بود این لباس ها از نظر 
کیفیت در آلمان درجه یک باش��د. همچنین قرار بوده این 
شرکت به تعداد کافی لباس در اختیار تیم ملی بگذارد، اما 
در آس��تانه جام جهانی، لباس های این شرکت دردسرساز 

شده است. 
پیراهنی که قرار بود با نقش یوزپلنگ آسیایی به حفاظت از این 
گونه در حال انقراض کمک کند، این روز ها با کیفیت پایینش، 
ممکن اس��ت زود ت��ر از دس��ت طبیع��ت و روی پیراهن های 
بی کیفیت تیم مل��ی منقرض ش��ود. در همه ج��ای دنیا هم 
زمان با آغاز تمرینات، تیم های ملی حاضر در جام جهانی، در 
تمرین های خود از لباسی استفاده می کنند که قرار است آن 
را در جام جهانی بر تن کنند، ولی کمتر کسی پیراهن تمرینی 
تیم ملی را � که چندی پیش رونمایی شد  � دیده است. شاید 
پیراهن تیم ملی هم مانند یوزپلنگ آس��یایی در حال انقراض 
است! مقایس��ه کوچکی میان پیراهن تیم ملی در جام جهانی 
2006 و 2014 نش��ان می دهد که اعتماد به برندهای جهانی 

تهیه پوشاک، چه کیفیت بهتری  در اختیار ما می گذارد.

در شهر بی کالنتر فدراسیون، اسپانسر پیراهن هم شاخ  و  شانه می کشد 

آبروریزی جهانی  با پیراهن های تیم ملی! 
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شطرنج باز اصفهانی در 
راه مسابقات آسیایی

هفته پایانی لیگ برتر 
انگلیس از شبکه ۳

ش��طرنج  فدراس��یون 
ب��رای ش��رکت در مس��ابقات ج��ام  ای��ران  تی��م مل��ی   ترکی��ب 
ملت های آسیا را اعالم کرد. بر این اساس نیما جوانبخت شطرنج باز اصفهانی و 
استاد فیده در ترکیب تیم ملی »ب« برای حضور در این رقابت ها جای گرفت. 
جوانبخت در رده سنی نوجوانان، به عضویت تیم ملی درآمد و در حال حاضر 

نیز عضویت در تیم ملی بزرگساالن را تجربه می کند. 
خلیل موس��وی،امید نوروزی،پوریا درینی و امیررضا پوررمضانعلی به همراه 
جوانبخت در تیم ب ایران و در تیم الف نیز احسان قائم مقامی،گلشن مرادی، 
اصغر گلی زاده، سید جواد علوی مقدم و پویا ایدنی در رقابت های جام ملت های 

آسیا شرکت دارند.
همچنین در تیم الف بانوان آتوسا پورکاشیان، سارا سادات خادم الشریعه،میترا 
حجازی پور،غزل حکیمی فرد و شایسته قادرپور و در تیم ب، درسا درخشانی، 
 مینو عس��گری زاده،آناهیتا غالمی،آناهیتا زاهدی فر و مطهره اس��دی، بازی 

برنام��ه پخش مس��تقیم رقابت های ورزش��ی از س��یما اعالم ش��د که طبق 
آن در ای��ن هفت��ه، در مجموع 5 دی��دار باقی مان��ده به صورت مس��تقیم از 
ش��بکه های 3 و ورزش پخش می ش��ود. این هفت��ه رقابت ه��ای لیگ برتر 
 انگلیس و بوندس��لیگای آلم��ان به پای��ان می رس��د و هفته ماقب��ل پایانی

 ال لیگای اسپانیا و سری آ ایتالیا برگزار می شود. 
برنامه پخش مستقیم برخی رقابت های ورزشی یکشنبه 21 اردیبهشت:

ساعت 15:45ایران - استرالیا)والیبال دوستانه(پخش زنده از شبکه سه سیما
ساعت 18:30لیورپول - نیوکاس��ل)فوتبال لیگ برتر انگلیس، هفته پایانی(

پخش زنده از شبکه سه سیما
ساعت 21:30سلتاویگو - رئال مادرید)فوتبال اللیگا اسپانیا، هفته 37(پخش 

زنده از شبکه سه سیما
ساعت 21:30الچه - بارسلونا)فوتبال اللیگا اسپانیا، هفته 37(پخش زنده از 

شبکه ورزش سیما

حل معمای سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن
دیروز ش��نبه تکلیف تیم ذوب آهن در لیگ چهاردهم 
مش��خص ش��د و یحیی گل محمدی س��رمربی فصل 
گذشته  نفت تهران که سهمیه آس��یایی هم به دست 
آورده بود، هدایت ذوب آهن را بر عهده خواهد داشت. 

رونمایی از نسخه جدید سایت باشگاه سپاهان
مهرزاد خلیلیان، مدیرعامل باشگاه سپاهان از نو نوار شدن سایت 
رسمی این باشگاه خبر داده بود. این اتفاق افتاد و پس از مدت ها 
سایت باشگاه سپاهان با طراحی جدید در دسترس مخاطبان قرار 

گرفت. در نسخه جدید، بسیاری از اشکاالت رفع شده است.

نویدکیا به آلمان نمی رود 
پزشک تیم فوتبال سپاهان با اشاره به وضعیت کاپیتان این تیم گفت: محرم نویدکیا 

پیش از این عمل جراحی انجام داده و قرار نیست در سفر به آلمان جراحی کند. 
دکتر محمدجعفر رشادی در خصوص وضعیت محرم نویدکیا و سفر او به آلمان 

گفت: نویدکیا قطعا مشکلی برای بازی کردن نخواهد داشت.

ولی کمتر کسی پیراهن 
تمرینی تیم ملی را � که 

چندی پیش رونمایی 
شد  � دیده است. شاید 

پیراهن تیم ملی هم 
مانند یوزپلنگ آسیایی 

در حال انقراض است

                                          در طالعم نبود به جام جهانی بروم 

رحمتی: یک تصمیم اشتباه گرفتم؛ قتل که نکردم! 
دروازه بان تیم فوتبال استقالل گفت: من در مورد کناره گیری ام از 

تیم ملی اشتباه کردم؛ قتل که انجام نداده ام.
سید مهدی رحمتی در خصوص گذشته زندگی خود اظهار داشت: 
هیچ وقت گذشته ام را پنهان نکرده ام و همه جا گفته ام که شغلم چه 
بود و پدر خیلی زحمتکش داشته ام و از یک مادر خوب بهره می برم. 

من مسافرکشی می کردم و این کار را عار نمی دانم.
وی در خصوص این که گفته می ش��ود رحمتی صدای خیلی ها را 
ضبط می کرده، گف��ت: در یک مقطعی همه چیز خیلی حس��اس 
شده بود و باب شده هر شخصی حرفی می زند، بالفاصله زیر حرفش 
می زند و اگر من گفتم ک��ه صدای کفاش��یان را دارم، به این دلیل 
بود که حرفم را به مردم بزنم. روی صحبت من با مردم است و من 
دوس��ت دارم همه چیز را آنها بدانند؛ با صداقت حرف بزنم و هم با 
 سیاست، ولی شاید اگر تیم ملی به جام جهانی نمی رفت، من باید به

70 میلیون نفر پاسخ می دادم. وی ادامه داد: زمانی با افشین قطبی 
مشکالتی داشتیم و از سال 2002 که به اردوی تیم ملی در بوسان 
دعوت شدم، 5 سال ذخیره میرزاپور بودم و 77 بازی رسمی به جز 

بازی های تیم ملی امید در کارنامه دارم. همیشه با جان و دل برای 
تیم ملی بازی کردم و مصدومیت ها و بیماری ها هیچ زمانی 

مانع بازی کردنم در تیم ملی نش��د. در آن برهه اتفاقی 
مشابه افتاد و افشین قطبی به صراحت گفت که من 
برای تیم ملی خوب بازی نمی کنم و برای س��پاهان 
عالی هس��تم. هنگامی که با تیم ملی ب��ه قطر رفته 
بودیم، مش��کالتی در اردو به وجود آمد که آقای تاج 

بالفاصله به این موضوع ورود کرد و من هم مقابل تاج و قطبی گفتم 
که سرمربی تیم ملی به من تهمت زده، ولی آقای تاج از 

اصطالحی اس��تفاده کرد و گفت نباید این حرف زده 
شود و شما چیزی نگو. حتی در پایان مسابقات جام 
آسیا، قطبی من را در آغوش گرفت و گفت:  تو خیلی 
زحمت کش��یدی و من طرز فکری که در مورد تو 

داشتم اشتباه بود.
 وی در پاس��خ به این که آی��ا او از کی روش 

انتقاداتی کرده و ظاهرا 
در جای��ی گفت��ه که او 

یک کمک مربی 
بزرگ است یا 

س��رمربی، گفت: تم��ام حرف هایی را ک��ه می زنم 
مسؤوالن فوتبال می دانند. روزی که 
مصاحبه کردم، گفتم که من 
از تیم مل��ی کناره گیری 
موقت کردم و ش��اید 
نتوانم مدتی 

در خدمت تیم ملی باشم. ش��ما هیچ جایی نمی توانید نقل قولی از 
من پیدا کنید که گفته باشم از تیم ملی خداحافظی کردم، اما در آن 
مقطع یک سری از دوستان برای آن که به جایگاهی برسند، بین من 
و جواد نکونام مشکالتی به وجود آوردند که با وجود مشکالتی که در 

باشگاه استقالل داشتم، حرفی نزدم.
 وی افزود: خدا شاهد است، قبل از بازی با پرسپولیس در یک هفته 
زانویم دو بار پیچید و حتی یک بار فکر ک��ردم رباط صلیبی ام پاره 
شده، اما هیچ وقت برای تیم ملی کم نگذاشتم. بعد از دیدار با لبنان، 
پس از آن گلی که خوردیم، کی روش س��ر میز شام گفت که فیلم 
بازی را بیاورید و صحنه گل را پخش کنید. در آن ش��رایط فشارها 
روی من زیاد بود و پیشکسوتان هم انتقاد می کردند، اما به خاطر تیم 
ملی حرفی نزدم و بعد از بازی با ازبکستان با گلی که خوردیم، 
شانس صعودمان خیلی کم شد و پس از این بازی بود 
که حرفی که بگوشم رسید، خیلی روی من تاثیر 
گذاش��ت و آن این ب��ود که ک��ی روش از من 
انتقادی کرده و حرفی زده که منبعش هم 
خیلی موثق بود و به خاطر همین حرف 
تصمیم گرفتم که اگر چنین ذهنیتی 
در مورد م��ن وج��ود دارد، راهکاری 

جلوی پای کی روش بگذارم. 
ش��اید تقدیرم این بودکه فوتبالم تمام 
 ش��ود و نتوان��م در ج��ام جهان��ی بازی 

کنم.

در صورت تصویب سازمان لیگ 
قراردادها را منتشر مي کنیم

سعيد آذري / مديرعامل باشگاه 

ذوب آهن

 در صورتي ک��ه این موضوع از س��وي س��ازمان لیگ مصوب ش��ود و به 
صورت آیین نامه در اختی��ار ما قرار بگی��رد، به انتش��ار قراردادها اقدام 
 مي کنی��م. قرارداده��ا در باش��گاه 
ذوب آهن، 50 درصد کمتر از بسیاري 
از باش��گاه هاس��ت و در عین حال در 
صورتي که نیاز به شفاف سازي باشد 
ای��ن کار را انجام مي دهی��م. البته در 
آیین نامه قبلي آمده که قراردادها در 
سازمان لیگ و باشگاه محرمانه است، 
اما در صورت نیاز به انتشار، باید به ما 

ابالغ شود. 
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فقدان سند مالکیت
-28840 شماره  وکالتنامه  موجب  به  زواره  زاده  گنجی  رضا  23115آقای 
از  احدی  زواره  ناطقی  عصمت  خانم  طرف  از  وکالتا  زواره   49 1393/1/7دفتر 
ورثه صدیقه گنجی زاده باستناد دوبرگ استشهاد یه محلی که هویت و امضاء 
مشهود رسمًا گواهی شده و مدعی است که سند مالکیت چهارحبه مشاع باستثنا 
بهای یک شانزدهم اعیانی  ان ازهفتاد ودوحبه ششدانگ پالک 761فرعی واقع در 
زواره شانزده اصلی گرمسیر  بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 555دفتر5 
ثبت و سند صادر و تسلیم  فرزند محمد   زاده زواره  بنام صدیقه گنجی  امالک 
انگاری  اثر سهل  نگردیده ودر  انجام  ای  معامله  امالک  دفتر  گردیده وبه حکایت 
نموده،  المثنی  مالکیت  سند  صدور  درخواست  باینکه  نظر  است   شده  مفقود 
هر  که  آگهی  می شود  مراتب  ثبت   قانون  نامه  آیین  ماده 120 اصالحی  طبق  
یا  آن  به  نسبت   ) آگهی ذکرشده  این  در  آنچه  غیراز   ( معامله  انجام  کس مدعی 
وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت 10 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
کننده  ارائه  به  سند  اصل  و  صورتمجلس  مراتب  تا  نماید  تسلیم  معامله  سند  و 
مسترد گردد . اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل 
المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به   ، ارائه نشود  سند مالکیت یا سند معامله 
اله فدایی     رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  . ذبیح   متقاضی تسلیم خواهد شد 

زواره

فقدان سند مالکیت
-28840 شماره  وکالتنامه  موجب  به  زواره  زاده  گنجی  رضا  23116آقای 
از  احدی  زواره  ناطقی  عصمت  خانم  طرف  از  وکالتا  زواره   49 1393/1/7دفتر 
ورثه صدیقه گنجی زاده باستناد دوبرگ استشهاد یه محلی که هویت و امضاء 
باستثنا  یکدانگ مشاع  مشهود رسمًا گواهی شده و مدعی است که سند مالکیت 
اصلی  زواره شانزده  در  واقع  پالک 840فرعی  از ششدانگ  ان  اعیانی  ثمنیه  بها 
گرمسیر  بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 551دفتر 146 امالک بنام صدیقه 
گنجی زاده زواره فرزند محمد  ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده وبه حکایت دفتر 
امالک معامله ای انجام نگردیده ودر اثر سهل انگاری مفقود شده است  نظر باینکه 
درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده، طبق  ماده 120 اصالحی آیین نامه 
قانون ثبت  مراتب آگهی  می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیراز آنچه در 
این آگهی ذکرشده ( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی تا مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد . اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود ، المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد    ذبیح اله فدایی رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک زواره

ابالغ 

 : پرونده  شماره   9310100361700934  : ابالغیه  شماره    23156
9209980361701483 شماره بایگانی : 921498 خواهان / خواهان ها بانک ملت 
به مدیریت علی دیوانداری  دادخواستی به طرفیت خواندگان منوچهر رهنما فر و 
اشرف بیگم رضوی و محمود مرتضوی کاویانی به خواسته مطالبه طلب و تامین 
خواسته  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 28 دادگاه عمومی ) حقوقی( اصفهان واقع در اصفهان – خیابان چهار باغ 
باال – خیابان شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه دوم 
اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه 9209980361701483 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1393/4/24 و ساعت 9:15  تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت  در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست  و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 2517 متصدی 
 امور دفتری شعبه بیست و هشتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهر ستان

 اصفهان 

ابالغ 

 : پرونده  شماره   9310100361700931  : ابالغیه  شماره    23157
9209980361701482 شماره بایگانی : 921497 خواهان / خواهان ها بانک ملت 
فر  به طرفیت خواندگان منوچهر رهنما  دادخواستی  دیوانداری   به مدیریت علی 
و فرزاد خرم زاده و نداخاکزار فارانی به خواسته مطالبه طلب و تامین خواسته  
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
باال  باغ  خیابان چهار   – اصفهان  در  واقع  اصفهان  ) حقوقی(  دادگاه عمومی   28
طبقه دوم  – خیابان شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – 
اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه 9209980361701482 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1393/4/24 و ساعت 8:30  تعیین شده است به علت مجهول المکان 
دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت  در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست  
الف  م  گردد.  فوق جهت رسیدگی حاضر  مقرر  در وقت  و  دریافت  را  و ضمائم 
 2516 متصدی امور دفتری شعبه بیست و هشتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

شهر ستان اصفهان 

اخطار اجرایی

 34 شعبه   92/11/7 تاریخ   694 شماره  رأی  موجب  به   421/92 شماره:   23166
علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
محمود قربانی سینی فرزند اکبرنشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است 
به: انتقال سند رسمی موتور سیکلت اسمارت مدل 83 به شماره 3892 اصفهان 
39 در حق محکوم له  سید احمد حسینی کاروان فرزند سید علی شغل تراشکار  
احکام:  اجرای  قانون  . ماده 34  امامزاده اطشاراق    ابر-   نشانی اصفهان جی- 
ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم  شد  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد  روز مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد 

باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند  معرفی  مالی  و یا 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا 
اعالم نماید. م الف:3033  شعبه 34 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی

23165 در خصوص پرونده کالسه 1947/92ش 33 خواهان مژگان رمضانی با 
وکالت آقای مهرداد کشاورزیان  دادخواستی مبنی بر الزام خواندگان به تحویل 
92 فی موضوع قولنامه های پیوست واقع در کیلو متر 11 جاده اصفهان شیراز 
از سمت چپ خیابان گلستان کوه انتهای خیابان ما بین خ فانوس  آبی و گلستان 
ریال   25000000 به  مقوم  پیوست  های  قولنامه  در  مشخصات  حدود  با  کوه 
به  مقوم  رسمی  کارشناس  نظر  جلب  با  خواندگان  تصرف  ایام  المثل  اجرت   -2
25000000 ریال جمعا مقوم به مبلغ 50000000 ریال به انضمام مطلق خسارت 
دادرسی  به طرفیت خواندگان 1- امین اسکندری 2- خانم بتول باالیی 3- حسین 
چاوشی  تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 92/3/31 ساعت 
خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین  11 صبح  
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.  م الف3034  مدیر دفترشعبه 33 مجتمع شماره 2 

شورای حل اختالف اصفهان 

تاسیس شرکت 

23158 شماره 93/435/33/وآگهی تاسیس پردیس سالمت گلبرگ سهامی خاص 
موسس شرکت   عمومی  هیات  جلسه  و صورت  اساسنامه  و  اظهارنامه  خالصه 
پردیس سالمت گلبرگ سهامی خاص با شناسه ملی 14003952681 که با شماره 
854 در تاریخ 1392/12/24 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1393/1/30 
از حیث امضاهای ذیل ثبت تکمیل شده برای اطالع عموم در روزنامه رسمی و 
نیز روزنامه زاینده رود به شرح زیر آگهی میشود. : 1- اساسنامه شرکت مشتمل 
بر63 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید. 2-  موضوع شرکت: با این مقدمه که 
تولید   – نیمباشد  فعالیت  پروانه  و صدور  اخذ  منزله  به  زیر  فعالیتهای  موضوع 
و  کیک   ، جات  ادویه   ، حبوبات   ، خشکبار   ، آجیل   ، برنج   ، چای  بندی  بسته  و 
کلوچه ، تفت کردن و شور کردن خشکبار ، صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز 
بازرگانی ، ترخیص کاال از گمرکات  کشور ، عقد قرار داد  با کلیه اشخاص حقیقی 
و حقوقی  ، اخذ وام و تسهیالت از موسسات مالی و اعتباری و بانکهای دولتی 
و خصوصی صرفا جهت تحقق اهداف شرکت ، شرکت در مناقصات و مزایدات 
دولتی و خصوصی  از شرکتهای  نمایندگی  اعطای  و  اخذ   ، دولتی و خصوصی 
داخلی و خارجی ، پس از کسب مجوزاز مراجع ذیصالح . 3 مدت شرکت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود. 4- مرکز شرکت : اردستان – شهرک هفتم تیر – کوچه باغ 
آقاشاهی – کد پستی 8381745556 ،  5- سرمایه شرکت : مبلغ یک میلیون ریال 
نقدی که به یکصد  سهم ده هزار ریالی با نام و غیر نقدی ندارد . 6- اولین مدیران 
شرکت : آقای احسان عبدالهی فرزند علی رضا  با کدملی 1291489525 و کدپستی 
و  مدیره  هیات  رئیس  به سمت  و  مئدیره   هیات  عنوان عضو  به   8156158311
مدیرعامل و آقای مهدی دهقانی خیادانی فرزند علی   با کدملی 1291480341 و 
کدپستی 8157138356 به  عنوان عضو هیات مدیره و بسمت نائب رئیس هیات 
مدیره و خانم عفت موحد دوست فرزند حسینعلی   با کدملی 1283984393  و 
کدپستی 8156158311 به عنوان عضو هیات مدیره  برای مدت دو سال  انتخاب 
شدند. 7- دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و 
نیز  اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر 
است . 8-  بازرسان : آقای حمید رضا زابولی زواره فرزند محمد رضا  با کد ملی 
1180039750 و کد پستی 8441946651 به عنوان  بازرس شرکت  برای مدت 
یکسال انتخاب گردید . 9- روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت درج آگهی ها و 
دعوت نامه های  شرکت انتخاب شدند . م الف: 39 خیراله عصاری – رئیس ثبت 

اسناد و امالک اردستان  

تاسیس شرکت 
سبز  زیتون  لبنیات  تعاونی  شرکت  تاسیس  93/477/33/وآگهی  شماره   23159
اردستان  خالصه اظهار نامه و اساسنامه و صورت جلسات مجمع عمومی عادی 
و هیات مدیره شرکت تعاونی لبنیات زیتون سبز اردستان که مدارک تشکیل آن 
اداره ارسال شده و به   این  تایید و به  نامه شماره 1393/1/23-135  به ضمیمه 
شناسه ملی 140039993400 که ذیل شماره ثبت 858 در تاریخ 1393/1/27 به 
ثبت رسیده و در تاریخ 1393/1/30 از حیث امضاهای ذیل ثبت تکمیل شده را برای 
اطالع عموم در روزنامه رسمی و نیز روزنامه زاینده رود به شرح زیر برای یک 
مرتبه آگهی میشود : 1- اساسنامه شرکت شامل 52 ماده و 32 تبصره قرائیت و 
به اتفاق آراء  به تصویب رسید. 2-  موضوع شرکت: تهیه و اجرای طرح و اداره 
نیروی کار و  از سرمایه و  استفاده  با  لبنیات  تولیدانواع  تولیدی در زمینه  واحد 
مهارت و تخصص اعضاء و فروش محصوالت تولیدی – انجام سایر فعالیتهای 
مرتبط با اهداف شرکت ، بقیه به شرح تبصره ها ی ماده 3 اساسنامه  3- مدت 
شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود  . 4- مرکز اصلی شرکت : اردستان خیابان 
کد پستی 8381997417  ،  5- سرمایه  امام خمینی )ره( باالتر از اداره پست – 

و  شرکت : مبلغ دو میلیاردو یکصد میلیون ریال )2100000000( منقسم به یکصد 
آن  ریال  میلیون  هفتصد  که   )20000000( ریال  میلیون  بیست  سهم   )105( پنج 
 : پرداخت و ما بقی در تعهد اعضاست و غیر نقدی ندارد .6- موسسین شرکت 
بهروز هراتی فرزند  آقای احمد هراتی فرزند حسین  با کدملی 1189314916 – 
احمد با کد ملی 1189918110 – خدیجه نادمی اردستانی فرزند غالمحسین با کد 
ملی 1180007387 – فاطمه هراتی فرزند احمد با کد ملی 1180028041 – صغری 
شریف زاده فرزند حسین با کد ملی 1189329220- بهناز هراتی فرزند احمد با 
ملی  کد  با  مرتضی  فرزند  اردستانی  پورشفیع  مجتبی   –  1189927837 ملی  کد 
1189364387 ، 7- اولین مدیران شرکت : خانم خدیجه نادمی اردستانی به سمت 
رئیس هیات مدیره و آقای بهروز هراتی به سمت منشی هیات مدیره و مدیر عامل 
و خانم بهناز هراتی به سمت نایب رئیس هیات مدیره هر سه نفر اعضای اصلی 
هیات مدیره وخانم فاطمه هراتی به عنوان عضو علی البدل شرکت برای مدت سه 

سال انتخاب شدند  8- دارندگان حق امضاء : کلیه قرار دادها و اسناد رسمی و 
تعهد آور بانکی از قبیل چک- سفته – برات  و اوراق بهادار پس از تصویب هیات 
مدیره با امضای خدیجه نادمی اردستانی  رئیس هیات مدیره توام با امضای بهروز 
هراتی مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود . همچنین اوراق عادی 
و نامه ها با امضای منفرد بهروز هراتی مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر 
است 9-  بازرسان : خانم صغری شریف زاده فرزند با کد ملی  به سمت بازرس 

بازرس  به سمت  ملی  کد  با  فرزند  اردستانی  شفیع  پور  مجتبی  آقای  و  اصلی  
علی البدل شرکت  برای مدت یکسال انتخاب گردید . 10- آئین نامه های حقوق 
و مزایا و پاداش هیات مدیره و نحوه برگزاری مجاامع عمومی ) موضوع تبصره 
3 ماده 33 قانون بخش تعاون ( و حدود و اختیارات و مزایای مدیر عامل قرائت 
رئیس ثبت اسناد و امالک  و به تصویب رسید   . م الف: 38 خیراله عصاری – 

 اردستان  

تغییرات 

اردستان  مهر  آگین  شرکت  تغییرات  آگهی  93/513/33/و  شماره    23160
وعادی  العاده  فوق  عمومی  مجمع  جلسات  صورت  استناد  به  خاص   سهامی 
وهیات مدیره شرکت آگین مهر اردستان سهامی خاص  به شمار ه ثبت 741 و 
امور  اداره  گواهی  و  18و19و1393/1/20   مورخه   10861741136 ملی  شناسه 
مورخ  اداره  این  به  واصله   93/1/27-3977481 شماره  به  اردستان  مالیاتی 

93/2/2 تصمیماتی اتخاذ و تغییراتی به شرح زیر در شرکت به عمل آمده است 
 33 ماده  و  یافت  تقلیل  سهم   5 به  سهم  از40  مدیران  وثیقه  سهام  حداقل   -1  :
حسن  فرزند  جعفری  رضا  حمید  آقای   -2  . گردید  اصالح  بدینشرح  اساسنامه 
مجتبی  آقایان  به  را  شرکت  در  خود  سهم   50 کلیه   1189919303 ملی  کد  با 
فرزند  شکیبا  سعید  محمد  و   1189371261 ملی  کد  با  مرتضی  فرزند  مهر  راد 

احمد با کد ملی 1189361507 انتقال داد و از شرکت خارج شد . همچنین آقای 
کلیه   1189577781 ملی  کد  با  عبدالعظیم  فرزند  مهابادی  غالمحسینی  علیرضا 
کد  با  رضا  فرزند  قادرزاده  هادی  محمد  آقای  رابه  شرکت  در  خود  سهم   10

آقایان محمد سعید   -3 . از شرکت خارج شد  داد و  انتقال  ملی 1189364212 
شکیبا به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و به سمت رئیس هیات مدیره و محمد 
هادی قادر زاده عضو اصل هیات مدیره و به سمت نایب رئیس هیات مدیره و 
برای  شرکت  عامل  مدیر  سمت  به  و  مدیره  هیات  اصلی  عضو  مهر  راد  مجتبی 
با  شرکت  تعهدات  و  مالی  اسناد  و  اوراق  کلیه  شدند4-  انتخاب  سال  دو  مدت 
رضا  حمید  آقای   -5. است  معتبر  شرکت  مهر  با  توام  مهر  راد  مجتبی  امضای 
جعفری با کد ملی 1189919303 به عنوان بازرس اصلی و علیرضا غالمحسینی 
مهابادی با کد ملی 1189577781 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت 
یکسال انتخاب شدند 6- روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت نشر آگهی های 
رئیس ثبت اسناد و امالک  – .   م الف 40 خیراله عصاری   شرکت انتخاب شد  

 اردستان  

تغییرات 

23161  شماره 93/672/33/و آگهی تغییرات شرکت شن و ماسه و بتون آماده 
پایا گستر  به استناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و طورفوق العاده وهیات 
مدیره شرکت شن و ماسه و بتون آماده پایا سهامی خاص  به شمار ه ثبت 593 
نامه شماره  به ضمیمه  که    1392/8/25 مورخه  ملی 10260115540  و شناسه 
PG/93/2006- 1393/2/6 شرکت مزبور به این اداره ارسال شده است تصمیماتی 
اتخاذ و تغییراتی به شرح زیر در شرکت به عمل آمده است :1- صورتهای مالی 
سالهای 1390و1391 تصویب شد . 2- آقای  حسن عسگری فرزند محمد علی با 
کد ملی 1189309051 و کد پستی 8165634731 به عنوان عضو هیات مدیره و 
به سمت رئیس هیات مدیره و آقا ی حسین عسگری فرزند محمد علی با کد ملی 
1188816381 و کد پستی 8381976371 به عنوان عضو هیات مدیره و به سمت 
نایب رئیس هیات مدیره و خانم بهرخ فدوی فرزند پرویز با کد ملی 1189315981 
و کد پستی 8165624731 به عنوان عضو هیات مدیره و بسمت مدیر عامل شرکت 
برای مدت دو سال انتخاب شدند 3- کلیه اسناد و اوراق بهادر و تعهد آور شرکت 
با امضای مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود 
4- آقای مجید مومن زاده فرزند غالمرضا با کد ملی 1189351803 و کد پستی 
8381865751 به سمت بازرس اصلی و آقای سعید مومن زاده فرزند غالمرضا 
البدل  علی  بازرس  بسمت   8381865751 پستی  کد  و   1189363933 ملی  کد  با 
شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند 5- روزنامه زاینده رود برای درج آگهی 
 های شرکت انتخاب گردید م الف 54 خیراله عصاری – رئیس ثبت اسناد و امالک

 اردستان  

 تغییرات 
23153 شماره 103/93/443/25 آگهی تغییرات در شرکت کیمیا فرآیند اسپیروز ) 
سهامی خاص ( ثبت شده به شماره 1593 و شناسه ملی 10260458671  بموجب 
صورتجلسات مجمع عمومی عادی ، فوق العاده هیئت مدیره 92/12/29 محمد رضا 
اصلی  اعضای  بعنوان  جونی  بهنازآقا  و  ئیون  لیلی  علیرضا   ، اصفهانی  رفیعیان 
هیئت مدیره  برای  مدت دو سال و سینا توکل و میترا  ساالری بترتیب به سمت 
بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند و محد رضا رفیعیان 
اصفهانی به سمت رئیس هیئت مدیره و بهناز آقاجونی به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره و مدیر عامل انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت 
با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و هیئت مدیره 
کلیه اختیارات قانونی خود را که در اساسنامه دارا می باشد به مدیر عامل تفویض 
انتخاب  آگهی های شرکت  نشر  زاینده رود جهت  االنتشار  کثیر  نمود وروزنامه 
شدند و تراز نامه  سال مالی 91 به تصویب رسید و در تاریخ 93/1/25 ذیل دفتر 
ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. سید 

مهدی میر محمدی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا 

اخطار اجرایی
شعبه   92/7/30 تاریخ   925 شماره  رأی  موجب  به   1326/91 شماره:   23163
علیه  است محکوم  یافته  قطعیت  که  اصفهان  اختالف شهرستان  20 شورای حل 
حمید رضا یوسفی 2- محمد باقر زعفرانی نشانی محل اقامت: 1- مجهول المکان 
2- اصفهان خ هاتف روبروی پمپ بنزین جنب دبیرستان سالمت بن بست ظیب 
به صورت  میلیون ریال  پنجاه  مبلغ  پرداخت  به  اصفهانی پ 559  محکوم است 
نیز حق  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  و سی  اصل خواسته  بابت  تضامنی 
الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سر رسید 125212 
بتاریخ 89/5/30 لغایت اجرای حکم و پرداخت نیم عشر حق االجرا  در حق محکوم 
داودی  مهدی  وکالت  با  منانی  امین  عاملی  مدیر  به  الکترونیک  مدیا  شرکت  له 
نیکبخت جنب ساختمان  : شیخ صدوق شمالی چهارراه  بنشانی  احسان محمدی 
. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به  آالء ساختمان 49 طبقه اول 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به  حکم و استیفاء محکوم به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف:3035  شعبه 

20 حقوقی  شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
 910 پرونده  شماره   9309970354300010 دادنامه:  شماره   23155  
نشانی  به  احمدی  فرزانه  : 920029شاکی  خانم  بایگانی  9980365801491  شماره 
الیگودرز خ رودکی ک شریعت 5پ14 متهم : آقای مرتضی بشیری گورتی به نشانی 
: دادگاه ختم رسیدگی  انفاق  گردشکار  : تهدید و توهین و ترک  اتهام  المکان  مجهول 
را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور  رای مینماید .رای دادگاه  در خصوص اتهام 
مرتضی بشیری فرزند علی که سایرمشخصات  در دسترس نمی باشد دائر بر عدم 
پرداخت نفقه زوجه دائمی خود خانم فرزانه احمدی دادگاه با عنایت به شکایت شاکی 
 ، اصفهان  انقالب  و  عمومی  دادسرای  از  صادره  خواست  کیفر   ، مذکور  خصوصی 
مودای اظهارات گواهان در مرحله  تحقیقات مقدماتی ، اظهارات اولیه متهم نزد ضابطین 
تحقیقات  جلسات  در  نامبرده  حضور  عدم  و  وی  شدن  متواری  سپس  و  دادگستری 
مقدماتی و دادرسی علیرغم ابالغ احظاریه  های صادره به مشارالیه ، نتیجه تحیقیقات 
معموله توسط ضابطین دادگستری و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری 
نامبرده را محرز و مسلم دانسته و به استناد ماده 53 قانون حمایت خانواده نامبرده رابه 
تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و اعالم می نماید در خصوص اتهامات دیگر متهم 
موصوف دائر بر توهین وتهدید نسبت به شاکی فوق موضوع کیفر خواست صادره از 
دادسرای اصفهان و شکایت شاکی مزبور با عنایت به اینکه دلیلی متقن و محکمه پسندی 
که داللت بر ارتکاب جرایم موضوع اتهامات مذکور از ناحیه نامبرده نماید پرونده موجود 

نمی باشد لذا دادگاه وقوع جرائم را محرز نداسته و با استظهار از اصل برائت و مستندا به 
اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی  انقالب در امور کیفری رای بر برائت وی صادر و اعالم می نماید 

رای صادره غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از 

انقضای مهلت مذکور ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم  محترم تجدید 
دادگاه عمومی جزائی رئیس شعبه 117  الف 2518  .م  باشد  می  اصفهان  استان   نظر 

 اصفهان  

ابالغ رای 

23162 شماره دادنامه : 9309970351600121 شماره پرونده : 9209980351601290  
شماره بایگانی : 921362 خواهان : خانم مریم عباسیان با وکالت خانم ژیال شهریاری 
به نشانی اصفهان خیابان جی نبش خیابان شهید رجایی مجتمع بعثت طبقه دوم واحد 
14 خواندگان : 1- آقای ناصر فرحناکیان 2- آقای محمود  فرحناکیان 3- خانم عزت 
نشانی  به  همگی  فرحناکیان  شهناز  خانم   -5 فرحناکیان  آقای حسین   -4 کیان  فرحنا 
مجهول المکان  6- آقای علی فرحناکیان  به قیمومیت از آرشا فرحناکیان به نشانی خانه 
اصفهان اخر خ نوبهار کوی گلستان بن بست شیری پ 371 خواسته : مطالبه مهریه  
گردشکار : دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید 
. رای دادگاه در خصوص دعوی خانم مریم عباسیان فرزند اشرف با وکالت خانم ژیال 

شهریاری بطرفیت  ورثه مرحوم احمد رضا کیان بنامهای آرشا فرحنا کیان با قیمومت 

علی فرحنا کیان شخص علی فرحنا کیان و شهناز ، عزت ، ناصر ، محمود و حسین 
همگی فرحنا کیان بعنوان ورثه مادر متوفی خانم را فت ململی  بعنوان  ورثه حین الموت 
بعنوان  بنرخ روز  دانگ خانه مسکونی  بهای شش  مطالبه  بخواسته  کیان  فرحنا  احمد 
بخش از مهریه خواهان بانضمام خسارات دادرسی بشرح متن دادخواست  تقدیمی و 
اظهارات وکیل خواهان و قیم صغیر آرشا فرحنا کیان در جلسه دادرسی و عدم ایراد و 
دفاع از ناحیه خواندگان که از طریق درج آگهی در رزونامه کثیر االنتشار دعوت گردید 

ه اند و با مالحظه  مفاد سند نکاحیه شماره 10714 دفتر ازدواج 127 اصفهان و با توجه 

به اینکه ورثه متوفی ما ترک را رد ننموده اند دعوی خواهان را بحق تشخیص باستناد 

-232-228-226-225 مواد  و  بان  الحاقی  تبصره  رعایت  و  مدنی  قانون   1082 مواد 
240و 242 قانون امور حسبی و 198 و 519 ناظر به 515 قانون آئین دادرسی مدنی ، 
خواندگان موصوف را به پرداخت مبلغ یک میلیارد و سیصد و شش میلیون و نهصد و 
نوزده هزار و هشتصد و پنجاه ریال بهای شش دانگ منزل مسکونی موضوع صداقیه 
بعنوان اصل خواسته به نسبت سهم االرث خویش و مبلغ هزینه دادرسی و تمبر الصاقی 
و مبلغ چهار صد هزار تومان حق الوکاله  وکیل حداکثر حق الوکاله وکالء  در دعاوی 
خانوادگی در حق خواهان محکوم و اعالم می نماید . رای صادره نسبت به علی فرحنا 
کیان  اصالتا و به قیموت صغیر حضوری و قابل تجدید نظر خواهی ظرف 20 روز پس 
از ابالغ و نسبت به سایر خواندگان غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید 
 نظر استان اصفهان می باشد. م الف 3036 مدیر دفتر شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی

 اصفهان 

 ابالغ رای

مرجع   92/12/24 تاریخ   1188  : دادنامه  شماره   902-92: پرونده  کالسه   23133
الحسنه حضرت  قرض  : صندوق  خواهان  اختالف  حل  شورای   27 شعبه   : رسیدگی 
محمد )ص( به مدیریت احمد صابریان  نشانی : اصفهان خ حکیم نظامی – جنب کوچه 
میلیون   مطالبه سی  اصیل  خواسته:  المکان  وکیل  ترکان مجهول  فاطمه  33  خوانده 
ریال  گردشکار :  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید . رای قاضی 
شورای حل اختالف  در خصوص دعوی صندوق قرض الحسنه حضرت محمد )ص( 
به مدیریت احمد صابریان  به طرفیت فاطمه ترکان خواسته مطالبه مبلغ سی میلیون  
ریال وجه چک به شماره ی 1385/783964/16 بتاریخ 92/4/10 عهده بانک  ملت  به 
انضمام مطلق خسارات قانونی، ببا توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
لذا  ننموده  ارایه  و  ابراز  خود  از  خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی 
دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و چهار صد و پنجاه هزار ریال هزینه 
تاریخ سر رسید چک موصوف 92/4/10تاریخ  از  تادیه  تاخیر و  دادرسی و خسارت 
الوکاله وکیل  در حق خواهان صادر و اعالم  اجرای حکم و هزینه نشر آگهی و حق 
می نماید . رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 
خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد . رحیمی قاضی شعبه 27 شورای 

حل اختالف اصفهان 

 ابالغ رای

23168 کالسه پرونده :92-400 شماره دادنامه : 776 تاریخ 92/5/30 مرجع رسیدگی 
: شعبه 7 شورای حل اختالف خواهان : ناصر زارعی بنشانی اصفهان خ پروین مقابل 
پمپ بنزین مبلمان اداری   خوانده بابک کاظم زاده  مجهول المکان    خواسته:  مطلبه 
به شماره  بابت سفته  ریال  مبلغ 40000000  مطالبه  بر  مبنی  وجه سفته صدور حکم 
به محتویات  با عنایت    : با احتساب خسارات و هزینه دادرسی   گردشکار   650355
پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید . در خصوص دعوای ناصر زارعی به طرفیت  بابک 
به  های  ریال وجه سفته  میلیون  مبلغ 40/000/000 چهل  مطالبه  بخواسته  زاده  کاظم 
قانونی  به انضمام مطلق خسارات  بتاریخ 91/6/29   شماره خزانه داری کل 650355 
گواهی عدم  و  ید خواهان   در  بقای اصول مستندات  و  پرونده  به محتویات  توجه  با 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
رسیدگی  جلسه  در  قانونی  ابالغ  رغم  علی  خوانده  اینکه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در 
حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
ثابت بنظر می رسد که به استناد مواد 307و309 قانون تجارت و 198و515و519و522 
بر محکومیت  مدین  حکم  امور  در  انقالب  و  دادگاههای عمومی  دادرسی  آیین  قانون 
اصل  بابت  ریال  میلیون    40000000 مبلغ  پرداخت  به  تضامنی   نحو  به  خواندگان 
تعرفه  مبنای  بر  وکیل  الوکاله  حق  و   دادرسی  هزینه  بابت  ریال   32000 و  خواسته 
تاریخ  لغایت   91/11/1 رسیده  سر  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  همچنین  و  قانونی 
وصول  که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالم از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
نماید  می  اعالم  و  خواهان صادر  باشد حق  می  احکام  محترم  اجرای  عهده  بر  ایران 
قابل  خوانده  به  واقعی  ابالغ  از  پس  روز  بیست  مهلت  ظرف  و  غیابی  صادره  رای 
واخواهی  در این شورا  و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای  
 عمومی حقوقی اصفهان می باشدم الف 3031 شورای حل اختالف شعبه هفتم حقوقی 

اصفهان 

 ابالغ رای 

تاریخ    92/12/27 تاریخ   1963  : دادنامه  شماره   1504-92: پرونده  کالسه   23167
رسیدگی : 8./92/12مرجع رسیدگی : شعبه نهم  شورای حل اختالف اصفهان  خواهان : 
نوراله قنبری پونکی  بنشانی اصفهان خ آتشگاه کوچه نو بهار خ آتشگاه جنب ساندویچ  
لقمه فالنی ک 22 پالک 496    خواندگان 1- سلمان نصیری اصفهان چهار باغ عباسی 
انتقال سند رسمی     به  الزام  المکان  خواسته:  افشار 2- رضا جعفرزاده مجهول  کوی 
گردشکار پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آقای  دعوی  قاضی شورادر خصوص  رای    . نماید  می  رای  به صدور  مبادرت  زیر 
نوراله قنبری پونکی به طرفیت آقایان سلمان نصیری و رضا جعفرزاده به خواسته 
پیکان  تاکسی  خودرو  سند  انتقال  جهت  رسمی  اسناد  خانه  دفتر  در  به حضور  الزام 
متن  شرح  به  دادرسی  خسارات  مطلق  انضمام  به   15 13-427ت  انتظامی  شماره  به 
تقدیمی  به شرح دادخواست  اظهارات خواهان  اوراق پرونده و  با بررسی  دادخواست 
که  رانندگی  و  راهنمایی  اداره  از  استعالم  جوابیه  و   92/12/3 مورخ  صورتجلسه  و 
خوانده ردیف اول را مالک خودرو دانسته و دفاعیات غیر مستند خوانده ردیف اول 
در جلسه مذکور و اینکه خوانده ردیف دوم علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
شورا  ننموده  ارائه  مستندی  دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و  نیافته  حضور  الذکر  فوق 
دادرسی  آئین  قانون  10و219و220  مواد  استناد  به  دانسته  وارد  را  خواهان  دعوی 
اول   ردیف  خوانده  محکومیت  به  حکم  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   198 مواد  و  مدنی 
پیکان   تاکسی  خودرو  رسمی  سند  انتقال  و  رسمی  اسناد  خانه  دفتر  در  حضور  به 
 240000 مبلغ  پرداخت  و  خواهان  نام  به  13-427ت15  ایران  انتظامی  شماره  به 
در خصوص  و  نماید  می  اعالم  و  خواهان صادر  در حق  دادرسی  هزینه  بابت  ریال 
خوانده ردیف دوم نظر به اینکه دعوی مطروحه متوجه وی نمی باشد به استناد بند 
رای  گردد  می  اعالم  و  دعوی صادر  رد  قرار  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   84 ماده   4
صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
 عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف 3032 شورای حل اختالف شعبه 9 حقوقی

 اصفهان 

تغییرات 

23154  شماره 93/478/33/و آگهی تغییرات شرکت خدمات برج اردستان با مسئولیت 
محدود به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت خدماتی برج اردستان با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 525 و شناسه ملی 10260105550 مورخه 1393/1/20 
در خصوص الحاق مواردی به موضوعات شرکت تصمیماتی اتخاذ و تغییراتی به شرح 
زیر در شرکت به عمل آمد ه است : با این مقدمه که الحاق این موضوعات به منزله صدور 
مجوز و اخذ پروانه فعالیت نمیباشد محوطه سازی و ایجاد و نگهداری از فضای سبز 
و کار های کشاورزی – ساخت و ساز و مرمت ابنیه – راه سازی و پل سازی – کلیه 
کارهای خدماتی آب و فاضالب اعم از کانال کشی و لوله کشی منازل و ساختمانها و 
غیره – لوله کشی گاز ساختمانها و غیره – کلیه کار های خدماتی برق اعم از کابل کشی 
و نصب تیر برق – ایجاد تاسیسات زیر بنائی ساختمانها و کار خانجات و نگهداری و 
تعمیر آنها – پس از کسب مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح  در نتیجه ماده 2 اساسنامه  
اله عصاری رئیس ثبت اسناد و و امالک الف 37 خیر  .  م   به شرح فوق اصالح شد 

 اردستان 



حضرت زین�ب )س( فرم�ود: » بی گم��ان نیای 
گرانقدرم محمد)ص( برای ما زنان، حقوقی مقرر داش��ت که 
همس��رانمان باید آن را رعایت کنند، همان ط��ور که بر آنان 

حقوقی مقرر فرمود که رعایت آنها بر ما الزم است.«

چرا زنان بیشتر)) ام .اس(( 
می گیرند؟
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حقیقت  دنیا 
حضرت عیسللی )علیه السللام( دنیا را دید به صورت عجوزه ای که 
قدش خمیده و چادر رنگین بر سر انداخته و یک دست خود را به حنا 

خضاب و دست دیگر را به خون آغشته کرده است.
 عیسللی فرمود: چرا پشللتت خمیده؟ گفت از بس که عمر کرده ام. 
فرمود که چللرا چادر رنگین بر سللر داری؟ گفت تللا دل جوانان را با 
آن فریب دهم. فرمود که چرا به حنا خضللاب کرده ای؟ گفت الحال 
شوهری گرفته ام. فرمود که چرا دسللت دیگرت به خون آغشته ای؟ 
گفت الحال شوهری کشته ام. پس عرض کرد: یا روح اهلل! عجب این 

اسللت که من 
پدر می کشم، 
پسللر طالللب 
من می شود و 
می کشم  پسر 
پللدر طالللب 
من می شود و 
عجب تللر این 

که هنوز هیچکدام ]از طالبان من[ به وصال من نرسیده اند و بر بکارت 
خود باقی هستم.

شکست، یک شخص نیست! 
یکی از مریدان شللیوانا مرد تاجری بود که ورشکست شده بود. روزی 
بللرای تصمیم گیللری در مورد یللک موضوع تجللاری نیاز به مشللاور 
بود.  شیوانا از شللاگردان خواسللت تا آن مرد تاجر را نزد او آورند. یکی 
 از شللاگردان به اعتراض گفللت: اما او یک تاجر ورشکسللته اسللت و 
نمی تللوان به مشللورتش اعتماد کرد. شللیوانا پاسللخ داد: شکسللت، 
یک اتفاق اسللت، یک شخص نیسللت! کسی که شکسللت خورده در 
مقایسلله با کسللی که چنین تجربه ای نداشللته اسللت، هزاران قدم 
جلوتر اسللت. او روی دیگر موفقیت را به وضوح لمللس کرده و تارهای 
 متصل به شکست را می شناسللد. او بهتر از هر کس دیگری می تواند 
سللیاهچاله های منجر به شکسللت را به ما نشللان دهد. وقتی کسی 
 موفق می شللود، بدانید که چیزی یاد نگرفته، اما وقتی کسی شکست 
می خورد، آگاه باشید که او هزاران چیز یاد گرفته که اگر شجاعت خود 
را از دسللت نداده باشللد، می تواند به دیگران منتقل کند. وقتی کسی 
شکست می خورد، هرگز نگویید او تا ابد شکست خورده، بلکه بگویید 

او هنوز موفق نشده است!

شهر حکایت

دانشللمندان میزان تجمع نوعی پروتئین خاص را در مغز 
زنان مبتا به ام.اس شناسایی کرده اند که امیدوارند علت 
شللیوع بیشللتر این اختال در میان زنان را توضیح دهد.

متخصصان دانشللکده پزشکی دانشگاه واشللنگتِن آمریکا 
می گویند: با مطالعه روی مغز موش های ماده و جسد زنانی 
که در هنگام حیات ام.اس داشللته اند، دریافتیم که نوعی 
پروتئین به نللام »اس1پی آر2« به میزان چشللمگیری در 
زنان مبتا به ام.اس. بیشتر از مردان بوده است.کارشناسان 
علوم پزشکی این یافته جدید را بسیار جالب توجه ارزیابی 
کرده اند. به طور متوسللط، تعداد زنانی که بیماری ام.اس 
در آنها تشللخیص داده می شللود، چهار برابِر مردان است.

در بیمللاری ام.اس )مولتیپل اسللکلروز( سیسللتم دفاعی 
بدن بنا به دالیلی که هنوز کاما شللناخته شللده نیستند 
به پروتئین های موجود در غاف اعصاب سیسللتم عصبی 
مرکزی و پیرامونی )مغز و ستون فقرات( حمله می کند و در 
نتیجه موجب ایجاد اختال در حرکت ماهیچه ها، عضات 
و همچنین اختال در حفظ تعادل و بینایی می شود. هنوز 
درمانی برای بیماری ام.اس پیدا نشده، اما با پیشرفت های 
علم پزشللکی راه هایی بللرای جلوگیری از پیشللرفت این 

اختال در مراحل اولیه بروز آن وجود دارد.

ورود امواج مضر ممنوع
اگر دوست دارید تاثیر فیلترهای برنامه اینستاگرام بر جهان 
اطراف را به طور عینی تجربه کنید، می توانید از عینک های 
جدید تنز اسللتفاده کنید. عینک های آفتابی جدیدی که 
توسط این شللرکت عرضه شللده اند، مجهز به فیلترهایی 
هسللتند که به شللما امکان می دهد جهان را با فیلترهای 
موجود در سایت اینستگرام مشللاهده کنید. این فیلترها 
به گونه ای طراحی شللده اند که رنگ های مختلفی مانند 
زرد، نارنجی، سبز و آبی را به عکس اضافه می کنند و جلوی 
رسیدن امواج مضر خورشللید را به چشم انسان می گیرند. 
تام ولش یکی از طراحان ایللن عینک های آفتابی می گوید 
هدف اصلی از این کار ارتقای کیفیت تماشای دنیا از نگاه 
کاربران و شاد کردن آنهاست. وی افزود که ایده این کار سه 
سال قبل به ذهن او رسللیده و وقتی که مجبور بوده هر بار 
عکس های تهیه شده از دوستان یا طبیعت را با فیلترهای 
مختلف تغییر دهد، تصمیم گرفته کاری کند که در دنیای 
واقعی بتوان طبیعت و افراد را با همین فیلترها تماشا کرد.

Iceni  ،  سریع ترین و کم مصرف ترین خودروی 
اسپرت دیزلی جهان، می تواند ضمن رسیدن به 
سرعت 306 کیلومتر بر ساعت، مسافت 3219 
کیلومتللری را تنهللا با یک باک سللوخت طی 
کند. شللاید برای خیلی از ما Trident یادآور 
آدامس های خوشمزه و رنگارنگی باشد که در 
سللوپرمارکت ها پیدا می شللود، اما واقعیت آن 

است که این نام 
ی  ا بر

دوستداران دنیای خودرو، مفهوم 
کاما متفاوتی دارد. ترایدنت یکی از برندهای 

انگلیسی است که تخصص آن تولید خودروهای 
اسپرت است و اخیرا از تازه ترین محصول خود 

رونمایی کرده اسللت. مدل جدیللد Iceni که 
ترایدنت آن را »سللریع ترین و کم مصرف ترین 
خودروی اسپرت دیزلی دنیا« می نامد، می تواند 
ضمن رسللیدن بلله سللرعت 306 کیلومتر بر 
ساعت، مسافت 3219 کیلومتری را 
تنها با یک باک 

سللوخت 
طی کند. این خللودرو در زیللر بدنه نرم 
و منحنللی اش، از موتور پرتللوان 6/6 لیتری و 

8 سللیلندر دیزلی توربو نیرو می گیرد که 395 
اسللب بخار توان دارد و به لطف فناوری ازدیاد 
گشتاور ترایدنت، گشللتاور خیره کننده 949 
نیوتن-متللر را تولیللد می کند. هللدف اصلی 
ترایدنت از سللاخت مدل جدید ایللن بود که با 
استفاده از فناوری ثبت اختراع شده اش، عملکرد 
خودروهای اسللپرت با موتورهللای غول پیکر و 
حجیم را با مصرف سللوخت پایین خودروهای 
کم مصرف ترکیللب کند. نخسللتین آزمایش 
جاده Iceni نشان دارد که این خوردو توانسته 
 اسللت راندمان مصرف سللوخت را بلله میزان

 50 درصد بهبود بخشد. مسؤوالن ترایدنت در 
بیانیه رسمی خود آورده اند: در باور عموم، این 
اسب بخار )قدرت( خودرو است که توان، سرعت 
و راندمان مصرف سوخت را تعیین می کند، اما 

در حقیقت تمام اینها به گشللتاور باز می گردد. 
ترایدنت حق اختراع روشی منحصر به فرد را به 
ثبت رسانده که با ازدیاد گشتاور خودرو، عملکرد 
و راندمان آن را بهبود می بخشللد و آن را برای 
خوردوهای اسللپرت به کار گرفته است.سقف 
سللرعت این خودرو که هم می تواند با گازوییل 
حاصل از تقطیر نفت خام و هم گازوییل زیستی 
)بیودیللزل( کار کند، 306 کیلومتر بر سللاعت 
اسللت و شللتاب  گیری صفر تا صد کیلومتر بر 
ساعت آن تنها3/7 ثانیه طول می کشد. ترایدنت 
سیسللتم گیربکس شللش سللرعته خودکار و 
دیفرانسیل مخصوص خود را برای این خودرو 
طراحی کرده است. شاسی این خودرو از جنس 
کاس ویللژه فوالد ضدزنگ اسللت که به دلیل 
استحکام و صلبیت پیچشللی آن انتخاب شده 
اسللت. در داخل و بیرون این خودرو، مجموعا 
39 قطعه سفارشی مشاهده می شود؛ از چرخ ها 
و صندلی هللا گرفته، تا عقربه هللا و دریچه های 

کولر خودرو.

سریع ترین خودروی اسپرت دیزلی جهان
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شرکت  آب و فاضالب روستایی استان چهار محال و بختیاری 

آگهي مناقصه عمومي  یک مرحله اي شماره 193/332

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستائی استان چهار محال  وبختیاری 

مبلغ برآورد يكساله به نحوه محاسبه بر اساس صالحيت مورد نيازمدت اجراءمحل اجراءموضوع مناقصه 
ريال 

مبلغ ضمانت نامه  شركت 
در مناقصه )ريال(

اجرای عملیات پروژه تامین و انتقال آب آشامیدنی  مجتمع امام زاده حسن شامل تهیه مصالح و اجرای 
شبکه داخلی ، فنس کشی و محوطه سازی ایستگاه پمپاژ و احداث یک باب مخزن ذخیره 50 متر مکعبی 

بتن آرمه و تهیه و حمل و نصب دو دستگاه کانکس و ...
 3شهرستان لردگان

سه
اشخاص حقوقی دارای 
صالحيت در رشته آب 

پايه حداقل 5 

فهرست بهاء انتقال و توزيع 
آب روستايی ، ابنيه ، راه و 
باند و تاسيسات مكانيكی 

سال 1392
2/953/644/99860/000/000

اجرای عملیات پروژه تامین و انتقال آب آشامیدنی  روستای دره موال شامل تهیه مصالح و اجرای خط 
انتقال و شبکه داخلی ، نصب شیر آالت و اجرای گت والو های مربوطه احداث  مخزن 50 متر مکعبی بتن 

آرمه و بهسازی سه دهنه چشمه  و ...
 2شهرستان کوهرنگ

دو

اشخاص حقوقی و 
حقيقی دارای صالحيت 

در رشته آب پايه 
حداقل 5و3

فهرست بهاء ابنيه ، تاسيسات 
مكانيكی و انتقال و توزيع آب 

روستايی سال 1392
990/466/52550/000/000

اجرای عملیات پروژه تامین و انتقال آب آشامیدنی  روستای مصطفی آباد شامل تهیه مصالح و اجرای 
خط انتقال و  نصب شیر آالت و احداث حوضچه های مربوطه ، فنس کشی اطراف تاسیسات، تهیه، حمل و 

نصب یکدستگاه کانکس
 2شهرستان شهرکرد

دو

اشخاص حقوقی و 
حقيقی دارای صالحيت 

در رشته آب پايه 
حداقل 5و3

فهرست بهاء خطوط انتقال 
آب، ابنيه ، تاسيسات 
مكانيكی  سال 1392

899/000/00050/000/000

اجرای عملیات پروژه تامین و انتقال آب آشامیدنی  روستای آبشاران علیا شامل تهیه مصالح و اجرای 
 2شهرستان کیارخط انتقال ، نصب شیر آالت و احداث  حوضچه های مربوطه ، بهسازی یک دهنه چشمه ...

دو

اشخاص حقوقی و 
حقيقی دارای صالحيت 

در رشته آب پايه 
حداقل 5و3

فهرست بهاء خطوط انتقال آب 
، تاسيسات مكانيكی و ابنيه  

سال 1392
802/000/00050/000/000

اجرای عملیات پروژه تامین و انتقال آب آشامیدنی  مجتمع  روستایی مالک آباد شامل تهیه مصالح و 
اجرای خط انتقال ، نصب شیر آالت و احداث حوضچه های مربوطه محوطه سازی و فنس کشی  اطراف 

ایستگاههای پمپاژ شماره 1و2 ، تهیه و حمل و نصب سه دستگاه کانکس و احداث جاده دسترسی
 3شهرستان کوهرنگ

سه
اشخاص حقوقی دارای 
صالحيت در رشته آب 

پايه حداقل 5

فهرست بهاء خطوط انتقال آب 
، انتقال و توزيع آب روستايی 
آب ، ابنيه راه و باند تاسيسات 

مكانيكی  سال 1392
2/606/000/00060/000/000

اجرای عملیات حفاری یک حلقه چاه دستی به عمق 60 متر و حفاری 50 متر گالری و گوم وکول گزاری جهت تامین آب شرب روستای 
 3شهرستان کیارخیر آباد

سه
اشخاص حقيقی دارای 

تجربه كاری در كار 
مقنی گری

فهرست بهاء چاه های سال 
1392513/084/13025/000/000

اجرای عملیات پروژه تامین و انتقال آب آشامیدنی روستای سید محمد شامل تهیه مصالح و اجرای خط انتقال ، نصب شیر آالت و 
احداث حوضچه های مربوطه ، فنس کشی اطراف تاسیسات و احداث مخزن 50 متر مکعبی بتن آرمه 

 3شهرستان لردگان
سه

اشخاص حقوقی دارای 
صالحيت در رشته آب 

پايه حداقل 5

فهرست بهاء خطوط انتقال آب 
، تاسيسات مكانيكی ، انتقال 
و توزيع روستايی و ابنيه سال 

1392
2/238/000/00060/000/000

اجرای عملیات پروژه تامین و انتقال آب آشامیدنی مجتمع  روستای رفن شامل تهیه مصالح و تکمیل خط انتقال ، نصب شیر آالت و 
 3شهرستان اردلاحداث حوضچه های مربوطه ، فنس کشی اطراف تاسیسات بهسازی چشمه و آبگیر رفن

سه

اشخاص حقوقی و 
حقيقی دارای صالحيت 

در رشته آب پايه 
حداقل 5و3

فهرست بهاء خطوط انتقال آب 
، تاسيسات مكانيكی ، انتقال 
و توزيع روستايی و ابنيه سال 

1392
1/183/000/00055/000/000

شركت آب و فاضالب روستائی استان چهار محال و بختياری  در نظر دارد انجام عمليات زير را با مشخصات ذيل از طريق مناقصه عمومی يک مرحله  ای به پيمانكاران واجد شرايط و دارای سوابق كاری مثبت و مشابه واگذار نمايد.

محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه : شهر كرد - بلوار طالقانی خيابان 9 دی - شركت آب و فاضالب روستائی استان - اداره حقوقی و قرار دادها 
* ارائه معرفی نامه كتبی برای نماينده پيمانكار ، تصوير برگه صالحيت شركت و فيش واريز مبلغ 50/000 ريال بر ای تهيه پاكات به حس�اب 2175211502003 سيبا نزد بانک ملی و 100000 ريال برای تهيه اسناد زمان دريافت اسناد الزامی می باشد ، اطالعات 
كامل در اسناد مناقصه موجود می باشد . -2 مهلت دريافت اسناد مناقصه : از تاريخ اين آگهی لغايت 1393/2/22 تحويل  93/2/31 تاريخ بازگشائی 93/3/2 اعتبار پيشنهاد قيمت 3 ماه از تاريخ پيشنهاد اين آگهی در پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به 

آدرس iets.mporg.ir  درج گرديده است . تلفن 7 يا 0381-2245186

--» پرداخت غير حضوری قبوض آب بهاء      با صرفه جويی در وقت و هزينه «
وزارت                                              نیرو

مدیللرکل دفتللر آمار و 
اطاعللات جمعیتللی و 
مهاجرت سللازمان ثبت 
احللوال کشللور گفللت: 
38/3 درصللد از علللل 
وفات در سال 92 مربوط 
به بیماری هللای قلبی 
عروقی بوده است. علی 
اکبر محزون با بیان این که 372 هزار و 897 وفات در سللال 
92 به ثبت رسیده، افزود: بیماری های قلبی عروقی، سرطان 
و تومورها، بیماری های دستگاه تنفسی و حوادث غیرعمدی، 
چهار عامل اول در علت ثبت وفات در سال 92 بوده اند. تعداد 
وفات ثبت شده در سللال 92 نسبت به سللال قبل از آن 1/5 
درصد رشد داشته اسللت و تهران، اصفهان و فارس رکورددار 

ثبت فوت به علت بیماری های قلبی عروقی بوده اند.

توانبخشی قد، مجموعه  
عواملللی اسللت که در 
بهبود روند رشللد قدی 
فرد تاثیللر مثبت دارد.

دکتللر علللی ترکمان 
متخصص ارتوپد و عضو 
هیات علمی دانشللگاه 
علللوم پزشللکی ایران 
گفت: به طور معمول دخترها تا سن 16 سالگی و پسرها تا 
سن 18 سالگی رشد قدی دارند، ولی بیشترین رشد قدی 
به طور ناگهانللی، در دخترها حدود 14-10 سللالگی و در 
پسرها 16-12 سالگی است. وی ادامه داد: به طور طبیعی  
بعد از این سللنین، صفحات رشد اسللتخوانی در فرد بسته 
می شود. بنابراین هر اقدامی برای بهبود فرآیند افزایش قد، 

باید در سن رشد قدی باشد.

ماده فعللال موجود در 
انگللور قرمللز، اثر ضد 
التهابی دارد و می تواند 
با کاهش سطح التهاب 
در افللراد مبتللا بلله 
میگرن موجب کاهش 
 حمات آنها شود. نیاز

محمد زاده هنرور عضو  
هیات علمی دانشللگاه علوم پزشکی تهران گفت: آب انگور 
یک فیتو کمیکال بسللیار مهمی به نام»رزوی لیتور« دارد 
که  باعث کاهش التهاب در بدن می شللود. وی افزود: یکی 
از ویژگی های افراد میگرنی این است که میزان التهاب در 
بدن آن ها افزایش پیدا می کند. به نظر می رسد ماده فعالی 
که در انگور قرمز وجللود دارد، با خاصیت ضد التهابی خود 

می تواند  موجب کاهش حمات شود.

بیماری های قلبی عامل اول 
مرگ ومیر 

اگر می خواهید قد بلند 
شوید 

میگرنی ها این میوه را 
بیشتر مصرف کنند!
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