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خطر تعلیق بار ديگر
وزنه برداری ما را تهديد می كند

حض��ور مام��وران وادا در تهران یک نگران��ی بزرگ تر برای فدراس��یون 
وزنه برداری ایران دارد؛ تیم ملی جوانان! تیمی که همین چند وقت پیش 
دوپینگ یکی از ملی پوش��ان و مدال آورانش مثبت اعالم شد و البته هیچ 
واکنش خاصی را از سوی رضازاده و فدراسیون وزنه برداری در پی نداشت. 

6خطر تعلیق بار دیگر وزنه برداری ما را تهدید می کند...
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بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد
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شـركت تـوزيـع بـرق شهـرستـان اصفهـان در نظـر دارد  :كاال و خدمات مورد نياز خود به شرح ذيل با استناد قانون برگزاری 
مناقصات و آئين نامه معامالت شركت   از طريق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از بين توليد كنندگان و فروشندگان واجد 

شرايط خريداری نمايد.

پيشنهاددهندگان می توانند اسناد مناقصه را از تاريخ 93/03/03  به مدت 10 روز كاری  از طريق مراجعه حضوری به 
واحد مناقصات اين شركت يا از طريق سايتهای زير دريافت و حداكثر تا ساعت 9 صبح  روز مورخ 93/3/18  به آدرس: 
اصفهان چهارباغ عباسی- خيابان عباس آباد - ساختمان شماره 3 توزيع برق شهرستان اصفهان طبقه اول - امور 
تداركات تحويل يا ارسال نمايند.  جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 2216102-0311 واحد مناقصات تماس 

حاصل فرمائيد.
  http://tender.tavanir.org.ir        1-سايت  اينترنتي معامالت توانير به آدرس
http://iets.mporg.ir       2-سايت  اينترنتي پايگاه ملي مناقصات ايران به آدرس

 http://eepdc.ir 3-سايت  اينترنتي شركت توزيع برق شهرستان اصفهان به آدرس
جهت خريد اسناد مناقصه  مبلغ 200/000 ريال به حساب  سپهر 0101853651005 بانك صادرات به نام شركت توزيع 

برق شهرستان اصفهان واريز و فيش مربوطه  داخل پاكت قرار داده شود.
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه : در اسناد درج شده است 

*به پيشنهادهاي فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مهلت مقرر در تاريخ فوق واصل شود 
مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

  *ساير اطالعات وجزئيات مربوط در اسناد مزايده مندرج مي باشد.
*پيشنهادات رسيده با حضور اعضاء كميسيون معامالت باز و قرائت خواهد شد.         

 *حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه مزايده آزاد ميباشد. 
*شركت توزيع برق شهرستان اصفهان در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار ميباشد.

* هزينه  درج آگهی مناقصه بعهده برنده يا برندگان مناقصه می باشد.

شرکت توزیع برق شهرستان  آگهی  مناقصه عمومی داخلی

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان امور تدارکات 

تاريخ برگزاری مهلت تهيه دفترچهتاريخ توزيع دفترچه شماره مناقصهموضوع مناقصهرديف
ساعت برگزاریمناقصه

10 صبح93/15293/03/0393/03/1793/03/18خرید مراکز تلفن یکپارچه1

11 صبح93/15393/03/0393/03/1793/03/18خرید دستگاه تست غیر دیماندی2

نوبت اول

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

جایگاه های سوخت کشور تا
 سال آینده بنزین استاندارد می گیرند
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3 تخلفات رانندگی موتورسیکلت ها سوابق می شود3
رییس پلیس راهور گفت: تخلفات راکبان موتورسیکلت تجمیع و در سوابق آنها درج می شود. سردار اسکندر مومنی در حاشیه 
همایش فصلی فرماندهان پلیس راهور اظهار داشت: جلسه ای با حضور معاون اول رییس جمهور هفته آینده با دستگاه های 
مرتبط با امر ترافیک برگزار می شود تا بتوانیم با استفاده از ظرفیت ها میزان تخلفات رانندگی را 30 تا 40 درصد کاهش دهیم. 
وی  ادامه داد: در این همایش همه فرماندهان و روسای پلیس راهور و راه متعهد شدیم تا تخلفات رانندگی را کاهش دهیم. ..

س: آرشیوی[
]عک

امروز، ی��ادواره »فاتحان خرمش��هر« و بزرگداش��ت 
 یاد و خاطره بی��ش از ۵ ه��زار ش��هید عملیات های 
بیت المقدس و فتح المبین در گلستان شهدای شهر 
اصفهان برگزار می ش��ود. بر اس��اس این گزارش، این 
مراسم با حضور مسؤوالن اجرایی و شهری و قشرهای 
مختلف مردم، س��اعت ۱۷ امروز یک��م خردادماه در 
 خیمه حس��ینی گلس��تان ش��هدای اصفهان برگزار

 می شود. سخنرانی سردار غالمرضا سلیمانی فرمانده 
س��پاه صاحب الزمان )عج( اس��تان اصفهان، تجلیل 
 از خانواده ش��هدای عملی��ات های بی��ت المقدس و 
فتح المبین، عطر افشانی و گلباران قبور شهدای این ...

رییس منطقه یک فدراس��یون جهانی اتومبیلرانی 
گفت: جوانان ۱۸ تا ۲۵ س��اله، مسبب بخش عمده 
تصادفات رانندگی در جهان هس��تند. مدیران بلند 
پایه فدراسیون جهانی اتومبیلرانی به دعوت کانون 
جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسالمی ایران، 
در سفر به کش��ورمان از فعالیت های این موسسه و 
امکانات بخش اتومبیلرانی ایران بازدید کردند. تیری 
ویلم��ارک، رییس و جاکوب بنگس��گارد، مدیرکل 
منطقه یک فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی )فیا(، 
ضمن بازدید از فعالیت ها و بخش های مختلف این 
کانون به عن��وان یکی از نهاده��ای فعال در بخش 

اتومبیلرانی و ارایه کننده خدمات...

برگزاری یادواره »فاتحان 
خرمشهر« در گلستان شهدا

جوانان ۱۸ تا ۲۵ ساله، مسبب 
بیشتر تصادفات رانندگی

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اس��المی گفت: با 
توجه به مش��کالت توزیع بنزی��ن با کیفیت پایی��ن، وزیر نفت 
متعهد شد که تا سال آینده تمامی جایگاه های سوخت کشور، 
بنزین استاندارد و با کیفیت باال ارایه دهند. سیدمحمدحسین  
میرمحمدی  اظهار کرد: بنزینی که در حال حاضر در بیش��تر 

جایگاه های سوخت کشور ارایه می شود، کیفیت مناسبی ندارد 
و از عوامل اصلی آلودگی هوا محسوب می شود.

وی اف��زود: ام��روز بس��یاری از کالن ش��هرها درگی��ر 
 مش��کالت آلودگ��ی ه��وا و معض��الت زیس��ت محیطی 

هستند...

صنعتگران صنايع 
دستی خواستار 
بهره مندی از صنعت 
گردشگری
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دادگستری ها مشاوره 
خانواده می دهند

معاون فرهنگ عمومی قوه قضاییه اظهار داشت: دفاتر حمایت 
از خانواده، مشاوره و مددکاری در دادگستری های استان ها و 
 شهرهای بزرگ با هدف پیشگیری و کاهش طالق راه اندازی

 شده است.دکتر سیدمحسن حاجی باباییان معاون فرهنگ 
عمومی قوه قضاییه در مراس��م امضای تفاهم نامه پیشگیری 
و مداخ��الت به موق��ع در طالق که در س��ازمان بهزیس��تی 
انجام ش��د، گفت: در اس��الم مقدس ترین بنا، بنیان خانواده 
و قوام آن اس��ت و خوشبختانه این نشس��ت هم زمان با ابالغ 
سیاست های جمعیتی از س��وی مقام معظم رهبری به سران 
قوا و مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شد که بر این اساس 
چال��ش هایی که در خص��وص کاهش جمعی��ت و همچنین 
پیر ش��دن جمعیت وجود دارد، هوش��مندانه رصد ش��ده و 
 از س��وی رهبری به بدنه نظام امر ش��ده که بای��د مورد توجه

 قرار گیرد.
وی تاکید کرد: رسالت قوه قضاییه در حوزه معاونت فرهنگی، 

در قالب ایجاد دفاتر......

برای ششمین س��ال متمادی جشنواره تولیدکنندگان جوان 
اس��تان اصفهان به همت خان��ه صنعت، مع���دن و تج�ارت 
جوان���ان اس��ت�ان با اع��الم فراخوان��ی ب��رای صنعتگران و 
تولیدکنن��دگان جوان در اصفه��ان برگزار می ش��ود. در این 
جشنواره که در تاریخ پنجم تیرماه سال جاری در هتل عباسی  
برگزار می شود، از میان شرکت کنندگان بهترین و موفق ترین 

مدیران جوان استان اصفهان ...

جوانان اصلی ترین قربانیان 
ماهواره ها هستند

 اجرای نمایش »حدیث قتل 
امیرکبیر« در اصفهان 

فراخوان ششمین جشنواره 
تولید کنندگان جوان استان
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4



اخبار کوتاهيادداشت

10 درصد از مالیات قطعی به عنوان 
مالیات برارزش افزوده محسوب شود

نماینده مردم شهرضا در مجلس ش��ورای اسالمی گفت: مالک دریافت 
مالیات بر ارزش افزوده باید همانند س��ال های قبل باش��د و ده درصد از 

مالیات قطعی به عنوان مالیات ارزش افزوده محسوب شود.
 عوض حیدرپور در مورد انتش��ار خب��ری در خبرگزاری ه��ا طی دو روز 
 گذشته از قول علی  طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی در مورد قانون مالیات بر

 ارزش افزوده اظهار کرد: این توافق خالف آشکار قانون مالیات بر ارزش 
افزوده و یک نوع قانون شکنی آشکار از سوی وزیر اقتصاد و دارایی است 
که هیچ جا در قوانین جمهوری اسالمی، چنین اختیاری به ایشان در این 

خصوص داده نشده است. 
نماینده مردم ش��هرضا در مجلس شورای اس��المی تصریح کرد: نتیجه 
این توافق به این صورت است که س��ایر اصناف کشور می توانند بر علیه 
 قانون اعتراض کنن��د و خواهان تس��ری این توافق برای س��ایر صنوف 

بشوند.

فکر نمی کرديم با وجود تحريم ها 
ايرانیان به اين راحتی زندگی کنند

معاون استاندار ولکوپولسکه لهستان گفت : فکر نمی کردیم که با وجود 
تحریم های بین المللی ، مردم ایران به این راحتی زندگی کنند. 

ماتیوس کلمنس��کی ) Mateusz Klemenski( در نشست بررسی 
فرصت های تجاری و سرمایه گذاری در اصفهان و ویلکوپولسکه لهستان 
که با حضور هیات 15 نفری تجاری و بازرگانی لهستانی و فعاالن اقتصادی 
استان در سالن اجتماعات اتاق اصفهان برگزار ش��ده بود، اظهار داشت: 
اقتصاد ایران با وجود تحریم های بین المللی، توانس��ته همچنان فعال و 
پویا در عرصه بین المللی به فعالیت خود ادامه دهد و فش��ار سنگینی بر 

زندگی مردم  وارد نکند. 
وی با اعالم این که نظرش درباره ایران و توانمندی این کشور تغییر کرده، 
گفت: طی این سفر از نزدیک با ظرفیت های اقتصادی و صنعتی ایران به 
ویژه در استان اصفهان آشنا ش��دیم که زمینه همکاری را  برای دو طرف  

فراهم می سازد. 
مع��اون اس��تاندار ولکوپولس��که لهس��تان در بخ��ش دیگ��ری از 
س��خنان خود اظه��ار داش��ت: اس��تان ولکوپولس��که به اندازه کش��ور 
 بلژی��ک مس��احت دارد و 3/5 میلی��ون جمعی��ت را در خ��ود ج��ای

 داده است.

سند آمايش آموزش عالی در اسرع 
وقت تصويب شود

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره به طرح سند آمایش آموزش 
عالی گفت: سند آمایش آموزش عالی در اسرع وقت تصویب شود.

چهل و هفتمین جلسه س��تاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور 
به ریاست محمدرضا مخبردزفولی دبیر ش��ورای عالی انقالب فرهنگی 

برگزار شد. 
دبیر ش��ورای عالی انقالب فرهنگی در ابتدای این جلس��ه با اش��اره به 
 موضوع س��اماندهی نحوه کمک به دانش��جویان دکترا گف��ت: پژوهانه 
پرداخت شده، می تواند در اختیار اساتید راهنمای پایان نامه های دکترا قرار 

گیرد تا در مسیر انجام پایان نامه مصرف شود.
مخبردزفولی افزود: البته باید در مورد معیش��ت دانش��جویان دکترا که 
غالبا متأهل هم هستند، فکر شود. دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی با 
اش��اره به برخی از اظهارنظرها در مورد آمار رشد علمی کشور، ادامه داد: 
رشد علمی کشور به گواهی آمارهای متعدد جهانی هم در بخش مقاالت 
 علمی و هم در بخش تولید محصول از این مقاالت، در حالت مطلوبی قرار

 دارد.

جلسه هیات دولت برای رسیدگی به 
وضعیت میراث فرهنگی اصفهان

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: ما نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی با نوشتن نامه از رییس جمهور خواستیم به میراث فرهنگی 
توجه کند و جلس��ه ویژه هیات دولت با توجه به این مساله تشکیل 

شود. 
عباس مقتدایی با اشاره به ارس��ال نامه نمایندگان مردم در مجلس 
برای رس��یدگی به وضعیت میراث فرهنگی اصفهان اظهار کرد: آثار 
تاریخی و میراث فرهنگی کش��ور در سال های گذش��ته با توجه به 
بی تدبیری های مدیریتی و فضای غیر مناسبی که به طور عمده تحت 
تاثیر جریانات سیاسی بوده، مورد بی مهری قرار گرفته و به خصوص 
سازمان میراث فرهنگی و مدیریت های آن به جهات مختلف از جمله 
س��ایه ای که جریان های سیاس��ی بر آن انداخته بودن��د و تغییرات 
 مدیریتی پی در پی در مرکز و مدیریت های مدیر محلی، نتوانس��ته 
 برنام��ه ری��زی دقیقی ب��ا وج��ود بودجه ه��ای قابل توجه داش��ته 

باشد.
وی با بیان این ک��ه عمده میراث فرهنگی کش��ور دچ��ار نواقص و 
کاس��تی ها و بی توجهی ها ش��ده، تصریح کرد: به همی��ن دلیل ما 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی با نوشتن نامه ای از رییس جمهور 
درخواست کردیم به این مس��اله توجه کند و با توجه به این که آثار 
استان و ش��هر اصفهان در برخی موارد دچار تخریب و یا در آستانه 
تخریب است، از وی خواستیم جلس��ه ویژه هیات دولت را برای این 
مساله تشکیل دهد و امیدواریم در این جلسه بتوانیم عزم جدی تری 
در دولت برای رسیدگی به وضعیت میراث فرهنگی و ابنیه تاریخی 

کشور پدید آوریم.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: با عنایت به 
این که این موضوع یک مطالبه عمومی است و به خصوص نمایندگان 
مجلس با دقت و حساس��یت به این موضوع عالقه نشان می دهند و 
نس��بت به آن حس��اس هس��تند، ما به طور عمد آمار امضاهای این 
نامه را زیر 100 امضا نگه داش��تیم؛ در حالی که امکان امضای نامه 
با اکثریت قاطع نمایندگان می توانست همراه باشد، اما جمع بندی 
 ما این بود که ما با زیر 100 امضا و 85 امضا نامه را به رییس جمهور

 برسانیم.
وی خاطر نشان کرد: ما با زیر 100 امضا نگه داشتن این نامه به دنبال 
این بودیم که حرف کلی نمایندگان مجلس را به دولت بیان کنیم نه 
این که اشاره قابل توجهی به دولت وارد شود و بیشتر به دنبال توجه 

دادن بودیم تا بهره برداری های خارج از آن.
نماینده م��ردم اصفهان گفت: بیش��تر نمایندگان اس��تان اصفهان 
جزو امضا کنن��دگان این نامه هس��تند و این نام��ه را چند روز قبل 
در مجل��س امضا کردی��م و روز سه ش��نبه م��ن آن را در نطق میان 
 دس��تور مطرح ک��ردم و در حال ارس��ال ب��ه دفتر ریی��س جمهور

 است.
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حداد عادل به اصفهان سفر می کند 

غالمعلی حداد عادل رییس سابق مجلس شورای اسالمی برای برای شرکت در مراسم رونمایی از جلد دوم 
و سوم دانشنامه تخت فوالد فردا به اصفهان سفر می کند. این دانشنامه یکی از پروژه های عظیم تحقیقاتی 

تخت فوالد اصفهان به شمار می رود که قرار است ساعت 10:30 فردا رونمایی شود.
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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر لزوم تغییر نگرش دولت 
در روند کم اثر کردن تحریم ها در اجالس سیکا تاکید کرد.

س��ید ناصر موس��وی الرگانی اظهار کرد: با توجه به اجالس 
اخیر سیکا و حضور رییس جمهور کشورمان در این اجالس 
باید از این فرصت در راستای معرفی توانمندی های اقتصادی 
کشورمان اس��تفاده و زمینه کم اثر کردن تحریم ها را ایجاد 
کنیم. رهبر معظم انقالب بر تغییر رویکرد کاهش تحریم ها 
تاکید کردند و دولت نیز باید ای��ن موضوع را مورد توجه قرار 
دهد. دولت باید در بحث انرژی هس��ته ای با قدرت از موضع 
نظام که همان حق مسلم مردم است، دفاع کند. زیرا خط قرمز 
نظام در این زمینه، جلوگیری از رسیدن به این فن آوری است. 
وی با بیان این که تمام دنیا می دانند همانطور که در فتوای 
رهبر معظم انقالب نیز  عنوان شده، هدف ایران از استفاده از 
این تکنولوژی صرفا صلح آمیز است و هیچ قصد دیگری ندارد، 
افزود: غربی ها از دستیابی جوانان ایرانی به تکنولوژی هسته ای 
هراس دارند. وی با بیان این که تنها ایران به دیگر کشور ها نیاز 
ندارد، بلکه دنیا نیز به ایران نیازمند است، تاکید کرد: امروزه 
دالر مستمس��کی برای اجحاف غربی ها در حق کشور های 
درحال توسعه شده، اما باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که 
وابستگی دنیا به دالر کم شود. در این صورت می توانیم پشتوانه 

بزرگی برای کشور های مورد ظلم غربی ها باشیم.

دبیرکل جمعیت مستقل ایران اسالمی اظهار کرد: با اجرای 
فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری و وصیت نامه امام 
خمینی)ره( می توان با فساد اقتصادی مقابله کرد. قدرتعلی 
حش��متیان با بیان این که مجموع معوقات بانکی معادل 9 
درصد بودجه کشور در سال 92 است، اظهار کرد: تسهیالتی 
که در دولت های نهم و دهم در قالب تس��هیالت سفارشی و 
بدون توجیه اقتصادی به برخی افراد داده می شد، منجر شد 
که امروزه مجموع معوقات بانکی به بیش از 80 هزار میلیارد 
تومان برسد. وی افزود: امروز عده ای بنا ندارند تسهیالتی را 
که دریافت کرده اند، بازگردانند. در این بین، تعلل مسؤوالن 
نیز موجب افزایش تعداد این افراد می شود. اکنون وقت آن 
است که قوه قضاییه قاطعانه وارد عمل شود و حتی با نزدیکان 
برخی مسؤوالن کشور که به فساد گرفتار شده اند، برخورد 
کند. زیرا با این معوقات می توان زیرس��اخت های اقتصادی 
کشور را توسعه داد. این عضو هیات رییسه کانون نمایندگان 
ادوار مجلس تاکید ک��رد: باید از نخبگان س��الم و با تقوا که 
دلشان برای مملکت می سوزد در رده های اجرایی استفاده 
کرد تا کنترل درونی با کنترل بیرونی همراه شود. این استاد 
دانشگاه در پایان گفت: یک حرکت جهادی مانند دوران دفاع 
مقدس برای مبارزه با مفاسد اقتصادی باید انجام شود تا پیش 

از این شاهد انواع مفاسد اقتصادی در کشور نباشیم.

نماینده ول��ی فقی��ه و ام��ام جمعه اصفه��ان در دی��دار با 
کارگ��روه تدوی��ن الگوی مس��جد ط��راز اس��المی گفت: 
 مس��جد طراز اس��المی بسترس��از تم��دن نوین اس��المی

 است.
آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد در دیدار با اعضای کارگروه 
تدوین الگوی مسجد طراز اسالمی کانون های فرهنگی هنری 
مساجد استان اصفهان، بر توجه ویژه به سیره پیامبر اکرم )ص( 
و ائمه اطهار )ع( تاکید و اظهار کرد: برای تدوین الگوی مسجد 
طراز اسالمی باید آیات و روایات را بررسی و الگو را مطابق با 

نظر اسالم تدوین کرد. 
وی افزود: اگر مس��اجد ما قابلیت های بالقوه خود را بالفعل 
کنند و نقش فعالی داشته باشند، قسمت عمده ای از مشکالت 
و مس��ایل اجتماعی، اخالقی، اقتص��ادی و فرهنگی مرتفع 

می شود. 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با بیان این که 
خارج شدن مساجد از طراز اسالمی عامل کمرنگ شدن آنها 
در جامعه اس��ت، تصریح کرد: به فرموده ام��ام خمینی)ره( 
مسجد سنگر است، اما در حال حاضر مساجد از کارکرد خود 
دور شده اند، چرا که اگر مسجد سنگر مبارزه با فقر، بد حجابی، 
 بد اخالقی و فس��اد بود، اکنون مش��کالت جامعه به حداقل

 می رسید.

معاون رییس جمهور گفت: اگر مذاکرات هسته ای به نتیجه 
نرس��د هیچ اتفاقی نمی افتد؛ بلکه غربی ها در معرض افکار 
عمومی پاسخی برای گفتن نخواهند داشت. رییس سازمان 
انرژی اتمی ایران در جمع ط��الب و روحانیون حوزه علمیه 
حضرت ولی عصر)ع��ج( بناب اظهار کرد: م��ا از گردنه های 
خطرناک با درایت مقام معظم رهبری و کوشش مسؤوالن و 

حمایت مردم با سربلندی عبور خواهیم کرد.
علی اکب��ر صالحی پیش��رفت های بزرگ ایران اس��المی را 
مدیون رهنمودهای امام راحل و مقام معظم رهبری دانست 
و افزود: انسان زمانی انس��ان کامل است که از رهنمودهای 
حیات طیبه خود برخوردار باشد و امام راحل ما حیات طیبه 
ما بودند. وی گفت: مراجع و علمای ما س��تون هایی هستند 
که توانسته اند اسالم عزیز را که همان اسالم جعفری است، 
حفظ و صیانت کنند و اسالم واقعی را به دنیا نشان دهند. علی 
اکبر صالحی با اشاره به دغدغه بعضی ها در خصوص مسایل 
هسته ای کشور اظهار کرد: مملکت ما مملکت تضارب آراست 
و فضای نقد و انتقاد به خوبی فراهم است و  همین نقادی و 
چندصدایی باعث انتخاب راه بهتر می ش��ود، اما چارچوب 
موضوع هس��ته ای، دقیقا تحت نظارت مقام معظم رهبری 
اس��ت و جای هیچ گونه نگرانی نیس��ت.ما با تحمل جنگ 

تحمیلی و فشار دشمنان، قدرتمندتر شده ایم.

نماینده ولی فقیه  خانه ملت مدیریت جهادی سازمان انرژی  اتمی

اجالس سیکا فرصت خوبی 
برای کم اثر کردن تحريم ها

مبارزه با فساد اقتصادی 
با حرکت جهادی 

مسجد طراز اسالمی؛ 
تمدن نوين اسالمی

اگر مذاکرات به نتیجه 
نرسد،هیچ اتفاقی نمی افتد
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غالمحس��ین  المس��لمین  و  حجت االس��الم 
محسنی اژه ای، دادس��تان کل کشور با حضور در 
جلسه علنی مجلس در خصوص پرونده های فساد 
اقتصادی به ویژه پرونده موسوم به اختالس 3 هزار 
میلیارد تومانی، به نمایندگان مجلس گزارش داد.

محس��نی اژه ای با ابراز امیدواری نس��بت به رفع 
خالء ه��ا و کمبوده��ا در ق��وای مختل��ف برای 
برخورد با مفاس��د اقتصادی گفت: ل��زوم مبارزه 
 با مفاسد اداری، مالی و سیاسی بر کسی پوشیده

 نیست.
 اگر فساد سیاس��ی و مالی دس��ت در دست هم 
دهند، می توانند برای نظام اسالمی گرفتاری های 
جدی به وجود آورند. اگر فس��اد نهادینه ش��ود و 
گس��ترش یابد، قطعا عدالت که یک��ی از اهداف 
مهم نظ��ام اس��المی اس��ت، محقق نمی ش��ود. 
مبارزه با فس��اد زمان بر و هزینه بر است، اما همه 
دست اندرکاران مبارزه با فساد از جمله قوه قضاییه 
آماده تحمل این س��ختی و پرداخ��ت هزینه آن 

هستند.
وی اف��زود: البت��ه یقین��ا اف��راد مفس��د بی��کار 
نمی نشینند و س��عی می کنند در راه این مبارزه 
س��نگ اندازی کنن��د، ول��ی تکلیف من و ش��ما 
چیس��ت؟ ما باید دست در دس��ت هم دهیم تا با 
هر گونه مانع و مشکل در این مسیر برخورد و آنها 

را رفع کنیم.
محس��نی اژه ای ادامه داد: موظفیم در چارچوب 
قانون و مقررات الزم االتباع عمل کنیم. قاضی حق 

ندارد براساس سلیقه خودش عمل کند.

 ممکن اس��ت بنده در مقام بیان عقیده شخصی 
چیزی بگویم، ولی در مقام کرس��ی قضاوت باید 
آنچه را ک��ه می گویم و می نویس��م، در چارچوب 

قانون و شرع باشد.
دادستان کل کشور با بیان این که همه ما افتخار 
می کنیم قوه قضائیه در جمهوری اس��المی قوه 
مستقلی است گفت: طبق شرع و قانون قاضی نیز 

در انشای رای مستقل است.
 اصال در دس��تگاه قضایی دس��تور از ب��اال دیکته 
نمی ش��ود. قاضی در حوزه قضاوت ممکن اس��ت 
براس��اس قوانین موضوعه و تش��خیص خودش 

انشای رای کند.
 حت��ی رییس ق��وه قضاییه نمی توان��د به رییس 
دادگاه ابتدایی تعیین تکلیف کند و بگوید چنین 
و چنان کن. بسیار اتفاق می افتد که دادستان به 
مجرمیت می رسد و کیفرخواست صادر می کند و 
پرونده را به دادگاه می فرستد، ولی نظر دادستان از 
سوی قاضی پذیرفته نمی شود و حکم برائت صادر 
می شودو این نش��ان دهنده استقالل قوه قضاییه 

و قاضی است.
دادستان کل کشور سپس به تشریح ابعاد مختلف 
پرونده فس��اد 3000 میلیارد تومان��ی پرداخت 
و در عین ح��ال از هی��ات رییس��ه و نمایندگان 
درخواس��ت کرد ت��ا جلس��ات ای��ن چنینی به 
صورت متوالی و مستمر برگزار شود تا مسؤوالن 
دس��تگاه قضایی اقدامات و عملکردهایشان را در 
حوزه های مختلف با نمایندگان مجلس در میان 
گذارند و نمایندگان نیز در ص��ورت صالح دید و 

 طبق قان��ون، آن مس��ایل را ب��ا م��ردم در میان 
گذارند.

محسنی اژه ای رس��یدگی به پرونده فساد 3 هزار 
میلی��ارد تومان��ی را ج��زو افتخارات نظ��ام، قوه 
قضاییه و مقننه برش��مرد و افزود: ب��ا تمرکز در 
 مدیریت به نح��و احس��ن، این پرون��ده را جمع

 کردیم.
وی ادامه داد: در م��رداد 90 این پرونده به نحوی 
کش��ف می ش��ود. به محض این که رییس قوه از 
این موضوع مطلع می شود، با احساس مسؤولیت 
جدی و حساسیت  زاید الوصفی دستور رسیدگی 
به ابع��اد آن را صادر می کند. در روز س��وم وفات 
برادرم بودم که با بنده تماس گرفتند و در جریان 
موضوع قرار گرفتم  و نمایندگی رسیدگی به آن 
را به بنده دادند.  بنده نیز بالفاصله در اهواز حاضر 

شدم و با دست اندرکاران جلسه گذاشتم.
دادستان کل کشور تصریح کرد: با توجه به این که 
در ابتدای این پرونده هیچ موضوع چندانی روشن 
نبود، با اتکا به تجربه مختصری که داشتم احساس 
کردم این پرونده پیچیدگی ه��ای خاصی دارد و 
مطالعات خاصی را شروع کردم و به دلیل درگیری 
چندین دستگاه و استان در این پرونده رسیدگی 

به این پرونده بزرگ را در تهران متمرکز کردم. 
بالفاصل��ه ب��ا کارشناس��ان حقوق��ی،  امنیت��ی،  
اطالعات��ی و نظارتی نشس��ت گذاش��تم و چند 
کارگروه برای پرونده تش��کیل دادی��م. گروه اول 
گروه حقوقی بود تا به ماهیت پرونده رس��یدگی 
کند. این گ��روه موظف ب��ه برداش��تن گام های 

بلند و محکم ش��د. کارگروه های بعدی کارگروه 
اطالعاتی و بازجویی بودن��د. متهم در ابتدای امر 
صداقت به خرج نم��ی داد و حدود 45، 46 روزی 
 که پرونده در اه��واز بود، هیچ هم��کاری ای با ما

 نداشت.
محس��نی اژه ای ادامه داد: وقتی پرونده به تهران 
منتقل شد، تیمی از بازرس��ی کل کشور موظف 
ب��ه بررس��ی حس��اب های بانکی ای��ن مجموعه 
ش��د و تنزیالت در 14 بانک را بررس��ی کردند؛ 
بانک ه��ای مل��ی و ص��ادرات بانک ه��ای اصلی 
بودند. تیم��ی از وزارت اطالعات و بازرس��ی کل 
کش��ور نیز ب��رای ردیاب��ی پول ها و اح��وال این 
مجموعه تش��کیل ش��د. خدا می داند طی چند 
 ماه، تالش فراوانی برای شناس��ایی این مس��اله 

کردند.
وی با طرح این پرس��ش که در ص��ورت برخورد 
قاطع با این پرونده آیا تک��رار چنین پرونده هایی 
 محتم��ل اس��ت گف��ت: ب��ا مس��ؤوالن در قوای 
س��ه گانه و کارشناس��ان س��طوح و بخش های 
مختلف، تشکیل جلس��ه دادم تا اشکال در قانون 
 و نظارت را بررس��ی کنیم تا متخلف را شناسایی

 کنیم.
س��خنگوی قوه قضاییه خاطر نش��ان ک��رد: این 
مجموعه حدود 57 شرکت داشت که 30 شرکت 
آنها فعال بود. اگر کمتر توجه می کردیم، چندین 
هزار نفر بیکار و کارخانجات تعطیل می شدند. از 
این رو گروه ویژه ای برای اداره کارخانجات و اداره 
اموال این مجموعه تشکیل شد. بسیاری از اموال 
ایشان )امیر منصور آریا( به صورت وکالت بالعزل 
به افراد دیگر واگذار ش��ده بود. بنابراین چیزی به 
اس��م این فرد نبود. امروز با س��ربلندی می گویم 
 همه خس��ارت های وارده به بان��ک قابل جبران

 است.
 این شرکت امروز از زیان دهی به سوددهی رسیده 
اس��ت و بس��یاری از دیون خود به دس��تگاه ها و 
بانک ه��ا را پرداخت ک��رده که این مس��اله جزو 
افتخارات نظام اس��ت. محس��نی اژه ای ادامه داد: 
تا مدت��ی هر روز صبح س��اعت 7 با روس��ای این 
کارگروه ها تشکیل جلسه می دادم و عملکردها را 
مرور و تصمیمات جدی��د اتخاذ می کردیم و یک 
روز یا دو روز در میان نیز به ریی��س قوه قضاییه 

گزارش می دادم. 
هر فرد و مقامی اگر در مقام اتهام است 

از او اغماض نکنید
این جمله ای بود که رییس ق��وه قضاییه بارها به 
زبان آورد. بنابراین به همان مقدار که اتهام متوجه 
افراد بود، دستور رس��یدگی و تحقیق صادر شد. 
از بیش از 500 نفر تحقیقات قضایی انجام ش��د 
این پرونده در 15 مرداد 1390 در اهواز تشکیل 
و بعد از چهل و چن��د روز به ته��ران ارجاع داده 
شد و بخش��ی از پرونده با 39 متهم در 24 بهمن 
همان س��ال یعنی 6 ماه بعد به دادگاه فرس��تاده 
شد که تعدادی از نمایندگان مجلس و بخشی از 
مدیران رده باال ممنوع الخروج یا ممنوع المعامله 
ش��دند یا تحت تعقیب قرار گرفتن��د. وی با بیان 
این که تخلف نباید اتفاق بیفت��د، ولی اگر اتفاق 
افتاد افتخار قوه قضاییه است که متهمان را تحت 
تعقیب قرار دهد و ب��ا آنها برخ��ورد  کند، گفت: 
افرادی که مستقیما در نهاد ریاست جمهوری یا 

قوه قضاییه یا مجلس  بودند و یا رده های مختلف 
کشوری که در مظان اتهام قرار داشتند را بازداشت 
یا تحت تعقیب قرار دادیم. البت��ه در این پرونده 
مجلس، هیات رییسه و کمیسیون اصل 90 قانون 
اساس��ی و بخش های��ی از دولت که واقع��ا با آنها 
مشکل داش��تیم، از روز اول با ما همراهی خوبی 
کردند. دادستان کل کش��ور افزود: برای 39 نفر 
کیفرخواس��ت صادر و قاضی با سابقه و با کارنامه 
درخشان برای رس��یدگی به این پرونده انتخاب 
شد. فردی انتخاب ش��د که نفوذ پذیر، با سابقه و 

توانمند باشد.
 قاضی س��راج دو نفر از این 39 نفر را تبرئه کرد و 
بنده از ایشان نپرسیدم که چرا چنین کردند. بنده 
هم نمی توانم در این پرونده دخالت کنم. سه نفر 
دیگر نیز به دیوان عالی کشور فرستاده شدند. در 
این پرون��ده چهار نفر حکم اع��دام و دو نفر حکم 
حبس ابد و بس��یاری دیگر انفص��ال و حبس ابد 
گرفتند که در رده ه��ای مختلف مدیریتی بودند. 
 در مرحل��ه دیوان عالی کش��ور نی��ز برخی تبرئه 

شدند. 
مثال یک پرونده که میلیاردها تومان را دربرداشت، 
حکم نقض بالارجاع را که بس��یار محکم اس��ت 
گرفت. این احکام در روند قضایی طبیعی اس��ت. 
محسنی اژه ای ادامه داد: می گویند چرا با عوامل 
اصلی برخورد نمی ش��ود؟ بن��ده می خواهم این 

مساله را باز کنم.
 برخی مس��ایل وجود دارد ک��ه در قانون تعریف 
نشده است. یک نماینده، یک رانت به مبلغ کالن 
را اعالم می کن��د که این فرد در عی��ن حال هزار 
میلی��ارد تومان معوق��ه بانکی دارد، ول��ی آیا در 
خصوص این فرد می توان عنوان رانت  را به معنای 

واقعی کلمه استفاده کرد؟
وی با تاکید بر ای��ن که در پرونده فس��اد 3 هزار 
میلی��ارد تومانی ب��ا عناصر اصلی برخورد ش��ده 
است گفت: شش، هفت نفر از نمایندگان مجلس 
ک��ه در مظان اته��ام بودند م��ورد تحقی��ق قرار 
گرفتند، ولی  ای��ن نتیجه حاصل نش��د که آنان 
متهم هس��تند؛ چرا ک��ه برای متهم ش��دن یک 
فرد، عناصر م��ادی، قانونی و معنوی باید گرد هم 
 آیند؛ وقتی بخش��ی از آنها اثبات نشد، فرد تبرئه

 می شود.
 دادستان کل کشور افزود: قاضی در هنگام صدور 
حکم باید وجدان،  خدا، قانون و مستند نوشتن را 
مالک کار قرار دهد که کار بس��یار سختی است. 
سخنرانی کردن آس��ان اس��ت ولی برای صدور 

حکم، کار بسیار سختی درپیش داریم.
وی با اش��اره به تخلفات صورت گرفته ناش��ی از 
معرفی افراد توس��ط نمایندگان گفت: بس��یاری 
از مدی��ران و نماین��دگان هس��تند که از س��وی 
اف��راد م��ورد تظلم خواه��ی ق��رار می گیرن��د و 
 این تظلم توس��ط آنان ب��ه دس��تگاه های ارجاع 

می شود.
 آیا نماینده یا مدیر افراد تظلم خواه را می شناسند؟ 
خیلی وقت ه��ا در قال��ب همین نامه ه��ا تخلفی 
می ش��ود که نماینده یا مدیر مقصر نیست. اصال 
هر نوع توصیه ای باطل نیس��ت، ول��ی توصیه به 
باطل نادرست است. یا نماینده توصیه کننده در 
سوءاستفاده این افراد مجرم یا متهم است؟ مسلما 

اینطور نیست.

دادستان کل کشور در مجلس مطرح کرد:

جزییات پرونده سه هزار میلیارد تومانی

دادستان کل کشور گفت: شش، هفت نفر از نمايندگان مجلس که در پرونده فس�اد 3 هزار میلیارد تومانی در مظان  گروه 
اتهام قرار داشتند، مورد تحقیق قرار گرفتند، ولی به دلیل وجود نداشتن يکی از سه عنصر مادی، قانونی و معنوی که سیاسی

از عناصر اصلی متهم کردن يک فرد است،  در مراحل مختلف رسیدگی تبرئه شدند.



یادداشت

جوانان ۱۸ تا ۲۵ ساله، مسبب 
بیشتر تصادفات رانندگی

رییس منطقه یک فدراس��یون جهان��ی اتومبیلرانی گفت: 
جوانان ۱۸ تا ۲۵ س��اله، مس��بب بخش عم��ده تصادفات 
رانندگی در جهان هس��تند. مدیران بلند پایه فدراس��یون 
جهانی اتومبیلرانی به دعوت کانون جهانگردی و اتومبیلرانی 
جمهوری اسالمی ایران، در سفر به کشورمان از فعالیت های 
این موسسه و امکانات بخش اتومبیلرانی ایران بازدید کردند.

تیری ویلم��ارک، ریی��س و جاکوب بنگس��گارد، مدیرکل 
منطقه یک فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی )فیا(، ضمن 
بازدید از فعالیت ها و بخش های مختلف این کانون به عنوان 
یکی از نهادهای فعال در بخ��ش اتومبیلرانی و ارایه کننده 
خدمات ج��اده ای، از امکانات کش��ورمان در زمینه کنترل 
و ایمنی راه ها دیدن کردند و در نشس��تی مشترک با مدیر 
عامل، مدیران بخش ه��ای مختلف و کارشناس��ان کانون 
جهانگردی و اتومبیلرانی به بحث و تبادل نظر درباره راه های 
توس��عه همکاری و فعالیت های مشترک پرداختند. در این 
نشست تیری ویلمارک، با ابراز خرس��ندی از سفر به ایران، 
درباره بازدید خود از بخش صدور اسناد و مدارک بین المللی 
کانون جهانگردی و اتومبیلرانی گفت: ما در این بخش شاهد 
رضایت مردم از نحوه خدمات دهی کانون در ارایه گواهینامه 
و دیگر مدارک بین المللی بودیم و به طور کلی می توان گفت 
که شیوه خدمت رسانی این موسس��ه در بخش هایی که با 
مردم ارتباط مستقیم دارد، قابل تحسین است. وی ادامه داد: 
در عصر حاضر موضوع فرهنگ سازی در زمینه اتومبیلرانی 
و تامین ایمنی راه ها به یکی از مسایل مهم برای سازمان های 
بین المللی از جمله سازمان بهداش��ت جهانی تبدیل شده 
است. زیرا هر ساله به دلیل وقوع سوانح و تصادفات رانندگی، 
شمار زیادی از مردم جان خود را از دست می دهند. ویلمارک 
ادامه داد: این موضوع لزوم آموزش و فرهنگ سازی در جامعه 
به ویژه در میان قشر نوجوان و جوان را افزایش می دهد. البته 
ما مطلع شدیم که کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری 
اس��المی ایران اخیرا کمیت��ه ای با عنوان توس��عه فرهنگ 
اتومبیلرانی ایمن تشکیل داده است که این اقدام شایسته ای 
است. وی از طرح پیشنهادی کانون با موضوع تشکیل یک 
زیر مجموعه و ایجاد یک اتحادیه کوچک تر در منطقه یک 
فیا به عنوان طرحی سازنده در جهت توسعه همکاری  کلوپ  
کش��ورهای مختلف یاد کرد و گفت: فدراسیون بین المللی 
اتومبیلرانی از برنامه ها و فعالیت های بین کانون ها که موجب 
توس��عه روابط و همکاری ها می ش��ود، حمایت و استقبال 
می کن��د. وی در پایان گفت: با فعالیت های ارزش��مند این 
موسسه، به نظر می رس��د در آینده نزدیک شرایط خوب و 

مساعدی برای همکاری های متقابل فراهم آید. 
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راه اندازی مراکز پیش دبستانی در کنار مساجد غیر قانونی است
محمدحسن قائدی ها مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در نود و چهارمین جلسه شورای 
آموزش و پرورش گفت: راه اندازی مراکز پیش دبستانی در کنار مساجد و فرهنگسرا ها غیر قانونی 

است و مجوز های راه اندازی مراکز پیش دبستانی باید در چارچوب قانون صورت گیرد. 
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معاون فرهنگ عمومی قوه قضاییه اظهار داش��ت: دفاتر حمایت 
از خانواده، مش��اوره و مددکاری در دادگس��تری های استان ها و 
 ش��هرهای بزرگ با هدف پیش��گیری و کاهش ط��الق راه اندازی

 شده است.
دکتر سیدمحس��ن حاجی باباییان معاون فرهن��گ عمومی قوه 
قضاییه در مراس��م امضای تفاهم نامه پیش��گیری و مداخالت به 
موقع در طالق که در سازمان بهزیستی انجام شد، گفت: در اسالم 
مقدس ترین بنا، بنیان خانواده و قوام آن است و خوشبختانه این 
نشست هم زمان با ابالغ سیاست های جمعیتی از سوی مقام معظم 
رهبری به سران قوا و مجمع تش��خیص مصلحت نظام انجام شد 
که بر این اس��اس چالش هایی که در خص��وص کاهش جمعیت 
و همچنین پیر ش��دن جمعیت وج��ود دارد، هوش��مندانه رصد 
 شده و از سوی رهبری به بدنه نظام امر ش��ده که باید مورد توجه

 قرار گیرد.
وی تاکید کرد: رس��الت قوه قضاییه در حوزه معاونت فرهنگی، در 
قالب ایجاد دفاتر حمایت خانواده و مش��اوره در دادگستری های 
استان ها و شهرهای بزرگ است که در این خصوص نیز با سازمان 
 بهزیس��تی همکاری های الزم را انجام و تفاهم نام��ه ای نیز امضا 

کردیم. 
مع��اون فرهن��گ عموم��ی ق��وه قضایی��ه گف��ت: فلس��فه 

ایج��اد دفات��ر ب��رای بررس��ی کارشناس��انه و منطق��ی معضل 
 ط��الق ب��رای کاه��ش ای��ن پدی��ده و آس��یب ایج��اد ش��ده

 است.
هدف ما این است که  خانواده هایی که در آستانه فروپاشی هستند، 
با ارایه خدمات مش��اوره از این معضل جلوگیری کنند و به صلح و 

آشتی برسند.
باباییان ادامه داد: حفظ قوام خانواده به نوعی ساختن جامعه مطلوب 
اس��ت و به همین دلیل چنانچه بتوانیم یک خانواده را از فروپاشی 
نجات دهیم، اقدام بسیار مناسبی در جهت ساختن جامعه مطلوب 

انجام داده ایم.
وی با اش��اره به این که ای��ن تفاهم نامه س��ابقه ۱0 س��اله دارد، 
خاطرنشان کرد: هر س��ال این تفاهم نامه تمدید و در سال جاری 
نیز تفاهم نامه پیش��گیری از طالق، کامل تر و جامع تر نسبت به 
 گذش��ته اجرا می ش��ود؛ به طوری که هم فرهنگ ازدواج تقویت 
 م��ی ش��ود و ه��م زمین��ه ه��ای از ه��م پاش��یدگی در

 خانواده ها کاه��ش پیدا می کند و ب��ه نوعی کان��ون خانواده در 
 راستای سیاست های جمعیتی برای فرزندآوری شایسته تر آماده  

می شود.
با عنایت به این که ش��اخص مهم کش��ور در بعد اعتدال، مس��اله 

جمعیت است، گام برمی داریم.

مش�اوره رایگان در مراکز کاهش طالق به زوجین ارایه 
می شود

رییس س��ازمان بهزیستی کش��ور در مراس��م تفاهمنامه، همکاری 
بی��ن بهزیس��تی و ق��وه قضاییه گف��ت: ه��م اکن��ون ۱۲00 مرکز 
مش��اوره، 400 کلینی��ک م��ددکاری و ۲00 مرک��ز کاهش طالق 
 آم��اده ارای��ه خدم��ات رای��گان در ح��وزه مش��اوره ب��ه زوجی��ن

 هستند.
با حضور همایون هاش��می رییس سازمان بهزیس��تی کشور و سید 

محس��ن حاجی بابایی��ان معاون 
فرهن��گ عمومی ق��وه قضاییه، 
تفاهم نامه پیشگیری و مداخالت 
ب��ه موق��ع در ط��الق فیمابی��ن 
قضایی��ه ق��وه  و   بهزیس��تی 

 امضا شد.
رییس س��ازمان بهزیستی کشور 
در مراس��م این تفاهمنامه اظهار 
داش��ت: بهزیس��تی ب��ه دنب��ال 
توصیه های مق��ام معظم رهبری 
در سنوات گذش��ته و همچنین 
ب��ر اس��اس سیاس��ت های کلی 
جمعی��ت، ابالغیه مق��ام معظم 
رهبری، هوش��مندانه وارد طب 
پیش��گیری ش��ده اس��ت.وی 
تصریح کرد: س��ازمان بهزیستی 
در ح��وزه ط��ب پیش��گیری 

گذش��ته  س��نوات  در  ارزش��مندی  تج��ارب  دارای 
منس��جمی  و  فاخ��ر  ادبی��ات  عرص��ه  ای��ن  در  و   اس��ت 
دارد.وی با بیان ای��ن که ما در حوزه پیش��گیری به دنبال ش��رکای 
 کاری هس��تیم، گف��ت: یک��ی از این ش��رکا، قوه قضاییه محس��وب 
 می ش��ود.  این دس��تگاه قضای��ی، دارای ظرفیت و قان��ون در حوزه 

پیشگیری است.
رییس سازمان بهزیس��تی کش��ور تصریح کرد: یکی از فعالیت های 
عمده س��ازمان بهزیس��تی در ح��وزه کاه��ش طالق اس��ت که در 
ای��ن ح��وزه معاونت ه��ای مربوط��ه اقدام��ات خوب��ی را طراح��ی 
کرده ان��د و ب��ه س��مت مش��اوره و پیش��گیری گام برداش��ته اند؛ 
 ضمن ای��ن که س��همی را ه��م ب��ه مداخله ب��ه هن��گام اختصاص 
داده اند.هاشمی بیان داش��ت: یکی از سیاس��ت های اصلی سازمان، 
پیش��گیری از ط��الق و تحکیم بنیان خانواده اس��ت؛ ب��ه طوری که 
هم اکن��ون ۱9 ه��زار گ��روه همی��ار، ۱۲00 مرکز مش��اوره، 400 
 کلینیک مددکاری و ۲00 مرکز کاهش طالق در این راس��تا فعالیت

 می کنند.رییس س��ازمان بهزیس��تی کش��ور اف��زود: ما ب��ه دنبال 
توس��عه مراک��ز کاه��ش ط��الق و مراک��ز مش��اوره هس��تیم ت��ا 
 بتوانی��م تا نقط��ه صفر م��رزی، موض��وع کاه��ش ط��الق را دنبال 

کنیم.

معاون فرهنگ عمومی قوه قضاییه:  با هدف پیشگیری و کاهش طالق،

دادگستری ها مشاوره خانواده می دهند 

  معاون قوه قضاییه: 
خانواده هایی که در 

آستانه فروپاشی 
هستند، با ارایه 

خدمات مشاوره از 
این معضل جلوگیری 

کنند و به صلح و 
آشتی برسند

یادداشت

کاهش 7/۵درصدي تصادفات استان 
در سال گذشته

مدیر کل حمل و نقل و پایانه هاي استان اصفهان گفت : انتظار داریم 
با کاهش 7/۵درصدي تصادفات اس��تان در سال 9۲ در آینده شاهد 

کاهش چشمگیر تصادفات در جاده هاي استان باشیم.
جلسه کمیته ایمني اس��تان اصفهان به ریاس��ت محمدعلی طرفه 
سرپرس��ت معاونت عمراني اس��تانداري اصفهان و ب��ه دبیري اداره 
کل حمل و نقل و پایانه هاي اس��تان اصفهان و با عضویت دفتر فني 
اس��تانداري اصفهان، اداره کل راه و شهرس��ازي ، پلیس راه، پلیس 
راهور، پزش��کي قانوني، اورژانس، هالل احمر، صداوسیما، مدیریت 
بحران، مدیر دفتر حمل و نقل و ترافیک اس��تانداري و شهرداري در 
محل دفتر سرپرست معاونت عمراني استانداري اصفهان برگزار شد.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه هاي استان اصفهان و دبیر جلسه کمیته 
ایمني، از اعضای جلس��ه کمیته ایمني که با ت��الش وافر در کاهش 
تصادفات جاده اي در نوروز 93 اقدامات مطلوبي را به انجام رساندند، 

تقدیر و تشکر کرد

برگزار ی یادواره »فاتحان خرمشهر« 
در گلستان شهدای اصفهان

امروز ، یادواره »فاتحان خرمشهر« و بزرگداشت یاد و خاطره بیش از 
۵ هزار شهید عملیات های بیت المقدس و فتح المبین در گلستان 
شهدای ش��هر اصفهان برگزار می شود. بر اس��اس این گزارش، این 
مراسم با حضور مسؤوالن اجرایی و شهری و قشرهای مختلف مردم، 
ساعت ۱7 امروز یکم خردادماه در خیمه حسینی گلستان شهدای 
اصفهان برگزار می شود. سخنرانی سردار غالمرضا سلیمانی فرمانده 
سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان، تجلیل از خانواده شهدای 
عملیات های بیت المقدس و فتح المبین، عطر افشانی و گلباران قبور 
ش��هدای این عملیات و برگزاری نماز جماعت مغرب و عشا، از ویژه 

برنامه های یادواره»فاتحان خرمشهر« است.

 جمع آوری بیش از ۱۸ میلیارد 
تومان صدقات مردم اصفهان 

 مدیر کمیت��ه امداد شهرس��تان اصفهان با اش��اره به این که رش��د
 4۸ درصدي مش��ارکت هاي مردم��ي حکایت از ن��گاه ویژه مردم 
شهرس��تان اصفهان به کمیته امداد نس��بت به رفع نی��از محرومان 
 دارد، گفت: صدقات جمع آوری ش��ده در س��ال 9۲، ۱۸ میلیارد و

 400 میلیون تومان بوده است. 
علي جعفري ابراز داش��ت: در س��ال گذش��ته، مردم نوع دوس��ت و 
خی��ر اصفهان ب��ا واری��ز وج��وه نق��دي از طری��ق صن��دوق هاي 
صدق��ات، مراجع��ه ب��ه پای��گاه ه��اي جم��ع آوري کم��ک در 
 مناس��بت هاي مختلف و ش��رکت در جش��ن ه��اي نیک��وکاري، 
عاطفه ها، عید قربان و عی��د فطر، یار و یاور کمیت��ه امداد در یاري 

رساندن به نیازمندان بوده اند. 

توزیع یک وعده غذای گرم بین 
کودکان مناطق محروم استان 

  مدیرکل بهزیس��تی استان اصفهان با اش��اره به این که در سال 9۲ 
۲ هزار و 900 کودک مناطق محروم اس��تان به صورت روزانه از یک 
وعده غذای گرم برخوردار شدند، گفت: توزیع یک وعده غذای گرم 
 در بهبود تغذی��ه فرزندان خانواده هایی ک��ه در زیر خط فقر زندگی 

می کنند، موثر بوده است.
 س��عید صادقی در نود و چهارمین نشس��ت ش��ورای عالی آموزش 
و پ��رورش اس��تان اصفه��ان ابراز داش��ت: درح��ال حاض��ر تعداد 
۸4۲ مهدکودک در س��طح اس��تان اصفهان فعال اس��ت که ۱70 
مهدکودک در روس��تاها واقع شده اس��ت. وی با اش��اره به این که 
 شیرخواران دوماهه تا کودکان ۵ ساله درمهدهای کودک نگهداری 
می ش��وند، افزود: در حال حاضر 7 هزار زن به عن��وان مدیر و مربی 
مهدهای کودک در استان مشغول به کار هستند که در ایجاد اشتغال 

منطبق با هنجارهای اجتماعی برای بانوان موثر بوده است. 

جزییات بیمه طالیی جدید 
فرهنگیان اعالم شد

جزییات بیمه جدید طالیی فرهگیان اعالم ش��د و در آن مقرر شده 
است نیمی از حق بیمه پرداختی توسط فرهنگیان و مابقی از محل 
اعتبارات رفاهی آموزش و پرورش تامین ش��ود. با توج��ه به انعقاد 
قرارداد بیم��ه طالیی فرهنگی��ان و افراد تحت تکفل آن��ان از تاریخ 
۱393/3/۱ با شرکت آتیه سازان حافظ، تعهدات و نحوه اجرای این 

قرارداد باید به نحو مطلوبی صورت پذیرد.

شیوه دفن پسماندهای عفونی باید 
در شهرضا اصالح شود

فرماندار شهرس��تان ش��هرضا گفت: به لح��اظ این ک��ه نحوه دفن 
پس��ماندهای عفونی نقش بسزایی در بهداش��ت محیطی دارد، باید 

در شهرضا نسبت به اعمال اصالحات الزم در این حوزه اقدام شود.
 س��ید رضا عقدایی با بیان این مطلب در نشست کارگروه سالمت و 
امنیت غذایی شهرضا اظهار داش��ت: رویکرد مثبت وسازنده دولت 
یازدهم در خصوص توسعه زیرساخت های حوزه بهداشت و درمان 
امر مهم و قابل توجهی است که در آینده نزدیک آثار و برکات ناشی از 

آن در سطوح مختلف جامعه هویدا می شود. 
وی ادامه داد: بدون ش��ک اجرای طرح های جامع حوزه سالمت در 
مراحل نخستین اجرایی با مشکالت و نارسایی هایی مواجه است که 
انتظار می رود با درایت و پیگیری مس��ؤوالن امر شاهد حل و فصل 

آن باشیم. 
فرماندار شهرضا با اشاره به این که میزان اعتبارات بخش بهداشت و 
درمان نسبت به سال های گذشته رشد قابل توجهی داشته، افزود: 
اصالح رتبه بندی شهرضا در حوزه بهداشت و درمان از نکات مهمی 
به ش��مار می رود که امیدواریم با پیگیری م��داوم نماینده مردم در 
 مجلس ش��ورای اس��المی و تعامل مسؤوالن امر، ش��اهد تحقق آن

  باش��یم.وی اضافه کرد: به لحاظ این که ش��هرضا ب��ه عنوان معین 
شهرس��تان های دهاق��ان و س��میرم در بخش بهداش��ت و درمان 
مطرح اس��ت، باید از میزان اعتبارات و حمایت های بیشتری در این 
 زمینه برخوردار باش��د و این موضوع مهمی اس��ت که دستگاه های 

سیاست گذار باید نسبت به آن آگاهی الزم را داشته باشند.

اخبار کوتاه
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رییس پلیس راهور:

تخلفات رانندگی موتورسیکلت  هاسوابق می شود
مدیر طرح سامانه هوشمند تاکسي اصفهان؛

پارامترهاي کرایه به روزرسانی  شد 

رییس پلیس راهور گفت: تخلفات راکبان موتورسیکلت تجمیع 
و در سوابق آنها درج می شود. س��ردار اسکندر مومنی در حاشیه 

همایش فصلی فرماندهان پلیس راهور اظهار داشت: جلسه ای با 
حضور معاون اول رییس جمهور هفته آینده با دستگاه های مرتبط 
با امر ترافیک برگزار می شود تا بتوانیم با استفاده از ظرفیت ها میزان 
تخلفات رانندگی را 30 تا 40 درصد کاهش دهیم. وی  ادامه داد: 
در این همایش همه فرماندهان و روسای پلیس راهور و راه متعهد 
شدیم تا تخلفات رانندگی را کاهش دهیم. به گفته رییس پلیس 
 راهور موضوع ترافیک، ش��عاری و تک مولفه ای نیس��ت و باید با

 برنامه ریزی منسجم به دنبال کاهش تلفات باشیم. وی افزود: در 
سال 93 با اجرای طرحی، سوابق تخلفات رانندگان موتورسیکلت 
را ثبت می کنیم و طرح تجمیع تخلفات این افراد با خودرویشان 
در دستور کار است. اگر راکب موتورسیکلتی خودرویی را بخرد و 

موتورش را بفروشد، سوابق تخلفاتش در سامانه باقی می ماند. 
مدیر طرح سامانه هوشمند تاکس��ي اصفهان از به روز رساني 
نرخ کرایه 90 درصد از تاکسي هاي مجهز به سامانه هوشمند 

تاکسي خبر داد. 
فرهاد گلي با اعالم این مطلب اظهار داشت: پس از اخذ مصوبات 
افزایش کرای��ه، پارامترهاي کرایه بدون حض��ور رانندگان در 
مح��ل خاص��ي، از راه دور به روز رس��اني ش��د و در مدت یک 
هفته90 درصد خودروهاي مجهز به سامانه هوشمند تاکسي، 
پارامترهاي جدید کرایه را دریافت کردند.۱0 درصد باقي مانده 
نیز مواردي بود که یا دستگاه آنها مشکل فني داشت و یا دستگاه 

آنها غیرفعال بود. 
ل��ذا ب��راي تغیی��ر ن��رخ کرای��ه نی��ازي ب��ه حض��ور 
 رانن��دگان در مح��ل خاص��ي نیس��ت و افزای��ش کرای��ه 
 تاکس��ي هاي مجهز به سامانه هوش��مند از طریق مرکز انجام

 مي شود.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اصفهان، خانواده ها 
و جوانان را از اصلی ترین قربانیان ماهواره ها و تهاجم فرهنگی 
رسانه ای غرب دانست و گفت: اسالم و مبانی اسالمی، به عنوان 

هدف اصلی ماهواره ها و رسانه های غربی است.
جعفر عس��گری ضمن تاکید بر آث��ار مخ��رب ماهواره ها بر 
س��المت جامعه و خانواده ها اظهار کرد: ه��ر جامعه ای پیش 
از وارد ک��ردن یک تکنول��وژی ب��رای آن و اس��تفاده از این 
تکنولوژی نس��بت به فرهنگ س��ازی در این زمین��ه، اقدام 
 می کند، اما متاسفانه در کش��ور ما این موضوع نادیده گرفته 

می شود.
وی با بیان این که باید پی��ش از ورود یک تکنولوژی فرهنگ 
آن در جامعه نهادینه شود تا ش��اهد استفاده نا صحیح و غلط 
از آن تکنولوژی نباشیم، اضافه کرد: قرار نیست برای مقابله با 
آثار شوم تکنولوژی ها کال آنها را نا دیده بگیریم و مانع از ورود 
تکنولوژی به کشور ش��ویم، بلکه باید برای اس��تقبال از آنها 

برنامه ریزی کنیم.

رییس ش��ورای هماهنگ��ی تبلیغ��ات اس��المی اصفهان با 
اش��اره به لزوم مقابل��ه با تهاج��م فرهنگی تصری��ح کرد: در 
زمینه های فرهنگی بای��د تقابل به مثل، جدی گرفته ش��ود 
و با برنامه ریزی های دقیق و کام��ل در زمینه مقابله با تهاجم 

فرهنگی و آثار مخرب ماهواره ها اقدام شود.
وی ضمن ابراز تاس��ف از نا هماهنگی در برنامه های فرهنگی 
ادامه داد: در زمینه مبارزه با تهاج��م فرهنگی غرب، نیازمند 
برنامه های دقیق هس��تیم تا مانع آسیب وارد شدن به جامعه 
و خانواده ها شویم، اما متاسفانه برنامه های جامع و دقیقی در 
زمینه فرهنگ سازی ارتباطات، تکنولوژی و مقابله با تهاجمات 

فرهنگی در کشور وجود ندارد.
عسگری خانواده ها و جوانان را از اصلی ترین قربانیان ماهواره ها 
و تهاجم فرهنگی رس��انه ای غرب دانست و تاکید کرد: اسالم 
و مبانی اسالمی به عنوان هدف اصلی ماهواره ها و رسانه های 
غربی اس��ت و در راهبرد های اس��تراتژیک غرب، جمهوری 
اس��المی متکی بر والیت فقیه دانسته ش��ده و غربی ها برای 
س��رنگونی جمهوری اس��المی ایران، تنه��ا راه را از س��ر راه 
برداش��تن والیت فقیه ذکر کرده اند  و با توجه به این موضوع 

هدف اصلی ماهواره ها و رسانه های غرب، والیت فقیه است.
وی مهم تری��ن راهبرد غرب و رس��انه های وابس��ته به آن را 
ش��بهه افکنی و ایج��اد تردی��د بی��ن مخاطب��ان دانس��ت و 
ادامه داد: دش��من ب��ه دنب��ال از بین بردن روحی��ه جهادی 
و ش��هادت طلبانه م��ردم اس��ت و البته دش��منان ب��ه هیچ 
عنوان در ای��ن زمینه به صورت مس��تقیم وارد نمی ش��وند، 
 بلک��ه ت��الش می کنن��د ب��ا ش��بهه افکنی و مط��رح کردن

 ش��بهه  های مختل��ف در زمینه ه��ای اعتق��ادی و فرهنگی 
 و ایجاد تردی��د در مخاطب��ان، به نتیجه ه��ای مطلوب خود

 برسند.

در پي جنجال رس��انه اي برخي از افراد غیر مرتبط و ادعاي 
تخریب قن��ات وزوان از توابع بخش میمه ، رضا اس��د رییس 
شوراي اسالمي شهر میمه ، به منظور مشخص شدن واقعیت 
موضوع در این رابطه اظهار داشت: اعتراض کشاورزان میمه 
مبنی بر تجاوز ب��ه زمین های زراعی آن��ان و حفر غیرقانونی 
چاه از سوي شوراي کشاورزي ش��هر وزوان، در تاریخ هفتم 
فروردین به شورای اسالمي شهر میمه رسید که بازدیدهای 
میدانی شورای شهر و شورای کشاورزی موید این مطلب بود.

 وي اف��زود: موضوع جاده س��ازی ب��ا خاک ری��زی و تخریب 
 زمی��ن ه��ای زراع��ی و حف��ر چ��اه غیرقانونی ب��ه مقامات

 ذی ربط گزارش شد و جهاد س��ازندگی بخش میمه با اعزام 
کارشناس موضوع را بررسی  و در گزارش مورخ 93/۱/۱۸ حفر 
چاه در اراضی زراعی و تبدیل زمین ه��ای زراعی با گریدر به 
جاده را تایید و طی شماره  ۲7-93/۱/۲0 به جهاد شهرستان 
شاهین ش��هر ومیمه اعالم کرد. در همین راستا کارشناسان 
آب منطقه ای استان اصفهان نیز با حضور در محل، حفر چاه 

در زمین زراعی واقع در حریم شهر میمه را مشاهده و گزارش 
تخل��ف را به مقامات مس��ؤول ارجاع دادند. رضا اس��د گفت: 
الزم به توضیح اس��ت که قنات ش��هر وزوان از مظهر قنات تا 
مادرچاه به طول ۱۸00 متر در حریم استحفاظی و محدوده 
خدماتی شهر میمه قرار دارد و به عنوان ممر تامین معیشت 
مردم شریف شهر وزوان همواره مورد عنایت و توجه مردم و 
مسؤوالن بوده و هست ، چراکه در بخش مذهبی و سنتی میمه 
توجه به آب و نان به عنوان نعمت های خدادادی، از قداست 
خاصی برخوردار است. لذا  با توجه به قرار داشتن قنات و بند 
زیرزمینی آن در حریم ش��هر میمه، موضوع تجاوز به حریم 
تحت پوشش جاده  گردشگری به آقای دکتر مصلحی رییس 
س��ازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ارجاع 
ش��د. با توجه به جایگاه قانونی حریم شهر و وظیفه حفاظتی 
شهرداری از این حریم، هرگونه اقدامی در حریم شهر باید با 
هماهنگی و موافقت شهرداری صاحب حریم انجام گیرد که در 
تمام مدت این پیگیری های قانونی، کشاورزان که حقوق حقه  
خویش را در معرض تهدید می دیدند ، به کرات به مسؤوالن 
شهر مراجعه کرده و به ویژه از ش��ورای شهر انتظار رسیدگی 
را داشته اند و با تجمع در بخشداری خواستار رفع آثار تجاوز 
از زمین های کشاورزی شده اند. رییس شوراي اسالمي شهر 
میمه افزود: شورای اسالمي شهر میمه نیز به عنوان نماینده  
قانونی مردم از مس��ؤوالن محترم جهاد کش��اورزی استان، 
س��ازمان میراث فرهنگی، س��ازمان آب منطق��ه ای و دیگر 
نهادهای ذی ربط انتظار دارد که طبق مقررات نسبت به احقاق 

حقوق مردم اقدام نمایند. 
رییس شورای اسالمي ش��هر میمه همچنین نسبت به انجام 
فضاسازی های رسانه ای مبنی بر تخریب قنات وزوان اظهار 

تاسف کرد. 

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اصفهان:

جوانان اصلی ترین قربانیان ماهواره ها هستند
رییس شوراي اسالمي شهر میمه اعالم کرد 

تخریب قنات وزوان کذب محض است



اخبار کوتاهيادداشت

پرداخت يارانه  کارکنان نیروهای 
مسلح  بعداز تکمیل اطالعات 

با توجه به تاخی��ر پیش آمده در واریز یارانه نق��دی مرحله دوم کارکنان 
نیروهای مسلح و سوال هایی که در این زمینه مطرح شده است، یک مقام 
مسؤول در ستاد کل نیروهای مسلح، اظهار داشت: ثبت اطالعات اقتصادی 
کارکنان شاغل و بازنشسته نیروهای مسلح از طریق فرم های خود اظهاری 
توسط کارکنان یگان های نیروهای مسلح در حال انجام است که پس از 
اتمام با توجه به هماهنگی به عمل آمده با مسؤوالن سازمان هدفمندی 
یارانه کشور نسبت به پرداخت یارانه مرحله دوم کارکنان نیروهای مسلح، 

همانند دیگر آحاد جامعه اقدام خواهد آمد. 

فراخوان ششمین جشنواره
 تولید کنندگان جوان استان

برای شش��مین س��ال متمادی جش��نواره تولیدکنندگان جوان استان 
اصفهان به همت خانه صنعت، مع�دن و تج�ارت جوان�ان است�ان با اعالم 
 فراخوانی برای صنعتگ��ران و تولیدکنندگان ج��وان در اصفهان برگزار

 می شود.
در این جشنواره که در تاریخ پنجم تیرماه س��ال جاری در هتل عباسی  
برگزار می شود، از میان ش��رکت کنندگان بهترین و موفق ترین مدیران 

جوان استان اصفهان معرفی خواهند شد.
 به این منظور عالقه من��دان تا 15 خرداد ماه فرص��ت دارند تا با تکمیل 
فرم در این جشنواره شرکت و در اسرع وقت نسبت به ارسال مستندات 

اقدام کنند.
 جش��نواره های تولیدکنن��دگان ج��وان اس��تان اصفه��ان در واق��ع 
بزرگ ترین گردهمایی سالیانه مدیران و مهندسان نخبه جوان استان است 
که در کنار چهره های شاخص صنعت و معدن و مهندسی استان اصفهان 
به معرفی بهترین مدیر عامل، مهندس و مدیر نخبه جوان سال می پردازد.

ششمین جشنواره تولیدکنندگان جوان استان اصفهان هم زمان با نشست 
هم اندیش��ی روس��ا و دبیران خانه های صنعت و معدن و تجارت جوانان 
کل کش��ور و معرفی چهره های ماندگار صنعت و معدن سال 1393 در 
بخش ویژه، به معرفی جوان س��ال 1393 استان اصفهان نیز می پردازد.

عالقه مندان جهت دریافت اطالعات بیشتر در این زمینه با شماره های 
6614727 و 6279695 تماس حاصل فرمایند.

بانک ها چاقوی خود را برای
 صنعتگران واقعی تیز کرده اند

رییس کمیس��یون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان گف��ت: الزمه برخورد 
 نهاده��ای نظارتی با متخلف��ان بانکی درج��ه بندی می��زان بدهکاری

 ویژه خواران اقتصادی است، چرا که 80 درصد سرمایه کشور در دست 10 
درصد افراد قرار گرفته است.مصطفی رناسی ، با بیان این که سهم صنعت، 
معدن و تجارت از ایجاد معوقات بانکی تنها 15 الی 22 درصد است، اظهار 
 کرد: تعداد بدهکاران کالن و با نفوذ بانکی بیش از 500 نفر نیست و مراجع 
ذی صالح می توانند با یک اس��تعالم س��اده از بانک مرکزی این افراد را 

شناسایی کنند.
 ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه بان��ک مرک��زی ب��ا اعم��ال فش��ار ب��ر 
 صنعتگ��ران واقعی ک��ه حجم اندک��ی از  مطالب��ات بانکی را تش��کیل 
می دهند، هیچ اقدامی موثری در زمینه مقابله با کاهش معوقات بانکی 

انجام نداده است.
رییس کمیسیون صنعت، معدن و تجارت اصفهان افزود: الزمه برخورد 
نهادهای نظارتی با متخلفان بانکی، درجه بن��دی میزان بدهکاری ویژه 
خواران اقتصادی است تا بر اس��اس اولویت مبلغ دریافت وام با این افراد 

برخورد قانونی و قضایی صورت گیرد.
 وی در اعتراض به عملکرد بانک های وام دهن��ده به اقتصاد گران گفت: 
بانک ها چاقوی خود را تنها برای صنعتگران واقعی تیز کرده اند به طوری 

که این برخورد ها، امنیت قضایی فعاالن اقتصادی را خدشه دار می کند.

لیزينگ مسکن منتظر مجوز
 بانک مرکزی

 صنعت لیزینگ یا اجاره داری، اگرچه در دنیا دارای قدمتی 150 س��اله 
است، در ایران به عنوان صنعتی نوپا برای نخستین بار برای خودرو به میان 

مردم آمد و با استقبال مواجه شد.
 بعدها لیزینگ به دلیل عدم حمایت دولت و برخی تخلفات از دور خارج 
شد، اما این روزها بحث لیزینگ برای مس��کن از سوی مسؤوالن مطرح 
شده است. صنعت لیزینگ )اجاره داری( برای متقاضیان، موجب افزایش 
قدرت خرید، کاهش فش��ار نقدینگی و برخ��ورداری از امکانات آینده را 
در زمان ح��ال فراهم می س��ازد و برای عرضه کنندگان کاال نیز س��بب 
بازارسازی و تسریع در گردش فروش از طریق سامان دادن به تقاضای بازار 
می شود و در نهایت ش��اخص های اقتصاد ملی را در بخش های افزایش 
 تولید، افزایش اشتغال، تعدیل قیمت ها، کاهش تورم، ... تحت تاثیر قرار

 می دهد. 
به اعتقاد معاون وزیر راه و شهرس��ازی برای ب��ه کار انداختن نقدینگی 
بازارسرمایه در ساخت و ساز مسکن، باید ارتباطی عمیق بین بازار سرمایه 
و ساختمان ایجاد شود تا تولید مس��کن افزایش یافته و با تعادل بیشتر، 

عرضه و تقاضای خریداران مسکن صورت گیرد.
 مظاهری با بیان این که به دنبال ایجاد ارتباط عمیق تر بین بازار سرمایه 
و بازار مسکن هس��تیم، می گوید: بانک مسکن در ش��رایط کنونی فقط 
می تواند تقاضای 150 هزار وام مسکن در هرسال را تامین کند؛ در حالی 
که س��پرده گذارها 1/5 میلیون هس��تند. بنابراین اگر به میزان سرمایه 
گذاری در بازار وام افزوده نش��ود، 10 سال طول می کشد تا بانک مسکن 
جوابگوی تمام متقاضیان وام 35 میلیونی باشد و برای این معضل به جای 
این که فقط بانک مس��کن برای خانه دار ش��دن وام بدهد، باید سرمایه 

بخش های دیگر را هم جذب این بازار کنیم .
 وی تاکی��د کرد: لیزینگ مس��کن نیاز به مج��وز بانک مرک��زی دارد تا 
این بنگاه ه��ای مالی با تضمین دول��ت وارد این عرصه ش��وند؛ بنابراین 
پیش بینی می ش��ود ک��ه ب��ا ورود روش ه��ای متعدد دیگ��ر همچون 
 لیزین��گ و ره��ن ثانوی��ه بت��وان وام خری��د مس��کن را تا چن��د برابر

 افزایش داد. 
به گفت��ه مظاهریان مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی، مکاتب��ات طرح 
لیزینگ مس��کن از س��وی ای��ن وزارت خانه به طور رس��می ب��ا بانک 
مرک��زی انج��ام و تقاض��ای مجوز ب��رای لیزینگ مس��کن داده ش��ده 
 اس��ت؛ بنابرای��ن در ح��ال حاضر بای��د منتظر مج��وز بان��ک مرکزی

 بود.
 البت��ه ب��ه اعتق��اد برخ��ی کارشناس��ان ورود ش��رکت های لیزینگ 
به ب��ازار مس��کن ح��الل تمام مش��کالت نیس��ت، ام��ا ام��کان جذب 
 س��رمایه ای بیش��تر را ب��رای س��اخت و خری��د مس��کن فراه��م 

می کند.

4
تسهيالت به دو كاالي اساسي ذرت و سویا

گمرك جمهوري اسالمي ایران براي ارایه تسهیالت بیشتر و کاهش هزینه هاي گمرکي، تسهیالت ویژه ای به دو 
کاالي اساسي ذرت و سویا اختصاص داد. براساس این تسهیالت، کنجاله سویا و سایر کنجاله ها و ذرت به استثنای 

ذرت بذري، نیاز به اخذ مجوز قبلي وزارت جهاد کشاورزي در سال 1393 ندارد. 
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باید گفت حرکت توفیق آمیز به سوي بهره وری در گرو اعتقاد 
فردي و تک تک آحاد جامعه اس��ت. استقرار چرخه بهره وری 
در کشور سرآغاز حرکتي نوین در توسعه خواهد بود و در آینده 

متضمن شایسته ساالري در مدیریت کشور است. 
همچنین در افزایش بهره وری کش��ور، اصالح الگوی مصرف 
ضرورت دارد. اصالح الگوي مصرف که به معني نهادینه کردن 
روش صحیح استفاده از منابع کشور و استفاده کارآمد از عوامل 
تولید کار و سرمایه است، سبب ارتقاي شاخص هاي زندگي و 
کاهش هزینه ها شده و زمینه اي براي گسترش عدالت است . 
آمار و اطالعات نش��ان مي دهد که ایران در تمام زمینه هاي 
مصرف دچار افراط است و متوسط هزینه هاي ما از کشورهایي 
همچون هندوستان، پاکستان و حتي کشورهاي غربي باالتر 
اس��ت و این مس��اله را در انرژي، مواد غذایي و دیگر زمینه ها 

شاهد هستیم . 
طبق بررس��ي میداني که در تهران و برخی از مراکز استان ها 
شده، گفته مي شود که 33 درصد نان ضایعات است و یک سوم 

کل ناني که در این شهرها تولید مي شود، دور ریخته مي شود 
در مورد آب بررس��ي هایي که کرده اند، مصرف خانگي حدود 

22 درصد است. 
ایران در مقایس��ه با میانگین جهاني چهار تا پنج برابر، بیشتر 
سوخت مصرف مي کند. به گفته برخی مسؤوالن سرانه مصرف 
نان در ایران حدود 160 کیلو گرم در س��ال است که نسبت به 
کشورهاي اروپایي بیش از دو تا سه برابر است. مصرف آب در 
ایران 70 درصد بیشتر از الگوي جهاني است. ایران نوزدهمین 
کشور پر مصرف برق در دنیا اس��ت. ایران در رتبه سوم جهان 
 در خصوص مصرف گاز قراردارد. بر اساس گزارشات صندوق 
بین المللي پول، ایران دومین کش��ور جه��ان از نظر پرداخت 

یارانه انرژي با 37 میلیارد دالر است. 
متاس��فانه باالترین مصرف کننده انرژي در جهان هستیم؛ به 
طوری که در زمینه هاي انرژي حدود 17 برابر کشور ژاپن، 5/8 
برابر اروپا و 5/2 برابر کشور چین مصرف می کنیم. همچنین 
به لحاظ مصرف آب و برق در زمره پر مصرف ترین کش��ورها 

هستیم. تصویب الیحه هدفمندی یارانه و اجرای آن به صورت 
منطقي مي تواند در راستای ارتقاي بهره وري و اصالح الگوي 
مصرف موثر باش��د. اصالح الگوي مصرف دردو سطح تولید و 
مصرف کاالقابل بررسي است. در سطح تولید کاال که از مرحله 
تبدیل مواد خام تا انتقال و توزیع به مصرف کننده را ش��امل 
مي شود، نیاز است که سازندگان و تولیدکنندگان هر دو بخش 
دولتي و خصوصي با رعایت ضوابط زیست محیطي، فن آموزي 
تولید و کاالهاي خود را با استانداردهاي جهاني و حتي االمکان 

مناسب با اقلیم هر منطقه مطابق کنند.  
اگر بتوانیم آگاهي و س��طح فرهنگ عام را افزایش دهیم، قادر 
خواهیم بود عالوه بر افزایش بهره وري تولید، از مصرف گرایي 
جلوگیري و در نهایت از اتالف مناب��ع ممانعت کنیم و همین 
امر، منابع را به حد وفور براي گس��ترش ظرفیت هاي تولیدي 

در اختیار خواهد گذاشت. 
بنابراین هر گاه دگرگوني هاي اقتصادی، حقوقي و اجتماعي 
 کمتر باش��د، امکان ایجاد این رانت کمتر و در نتیجه کس��ب 
ثروت هاي بي حساب و بادآورده مشکل تر و الجرم از تجمالت 

و لوکس گرایي کاسته خواهد شد. 
متاسفانه در شرایط فعلي بخش عمده اي از وابستگي کشور به 
واردات در نتیجه اسراف و مصرف گرایي است و این خود دلیلي 
بر ضرورت اصالح الگوي مصرف در کش��ور و س��اماندهي در 
تئوري هاي دانشگاهي و اقتصاد کشور است. در غیر این صورت، 

با مصرف لجام گسیخته مواجه خواهیم شد. 
به طور قطع بر طبق شعار س��ال مقام معظم رهبری با عنوان 
»اقتصاد و فرهنگ با مدیریت جهادی و عزم ملی« اصالح الگوي 
مصرف نیازمند فرهنگ سازي پایدار است و این خود نیازمند 
راهکارهایي اس��ت تا تمام اف��راد جامعه ال��زام اصالح مصرف 
را احس��اس کنند و به تدریج این اصالح نهادینه و به رفتاری 
پایدار و نهایتا به یک فرهنگ در تمام��ي عرصه هاي مصرف، 
تبدیل شود. در س��طح مصرف کاال باید با فرهنگ سازي نحوه 
 مصرف بهینه به خص��وص آب، برق و گاز که تهی��ه آنها براي 
مصرف کننده آس��ان تر اس��ت، آم��وزش از طری��ق مدارس، 
تولید کنندگان، وزارت نیرو و شرکت گاز بسیار موثرتر باشد. 
همچنین مردم ایران به دلیل پیوند با دی��ن و مظاهر مقدس 
دیني به خوبي س��نت هاي نهادینه شده را مي پذیرند و به آن 
اهمیت می دهند. بنابراین مي توان در بخش آموزش از تعالیم 
و آموزه هاي دیني که بر صرفه جویي تاکید دارند نیز بیش��تر 

بهره برد.

ايران پیشتاز مصرف سوخت در مقايسه با میانگین جهانی

وابستگي كشور به واردات ، نتيجه اسراف و مصرف گرایي 
استاد دانشگاه اصفهان:

نفت، دلیل غالب شدن توسعه 
مادی بر توسعه فرهنگی 

استاد دانش��کده اقتصاد دانش��گاه اصفهان گفت: وجود 
نفت و استفاده نادرس��ت از این ماده توس��ط دولت ها، 
دلیل اصلی غالب ش��دن توس��عه مادی ت��ک بعدی بر 
توسعه فرهنگی در کشور است. محسن رنانی در سمینار 
بررسی نقش س��رمایه اجتماعی به عنوان بستر توسعه 
کش��ور، افزود: این روند به ط��ور مج��دد از دولت های 
پس از جنگ آغاز ش��د و تاکنون ادامه دارد. وی با تاکید 
 بر این که برداش��ت اش��تباه از توس��عه، مش��کل اصلی

 دولت ه��ای مختلف بوده اس��ت، تصریح ک��رد: تالش 
همیشگی دولت ها در ایران، متوجه توسعه سرمایه های 
اقتصادی و انسانی بوده و توسعه سرمایه های اجتماعی 
غیر از مقطع زمانی کوتاهی، هیچ گاه م��ورد توجه قرار 

نگرفته است. 
عضو هیات علمی دانش��گاه اصفهان با طرح این س��وال 
که کدام یک از انواع س��رمایه نقش مهم تری در توسعه 
دارد، گفت: سرمایه گذاری اقتصادی موجب رشد جنبه 
ظاهری توسعه خواهد ش��د و در نتیجه رفاه را به دنبال 
خواهد داشت، اما این توس��عه ظاهری به تنهایی سبب 
توس��عه فرهنگی نخواهد ش��د. رنانی اضافه کرد: به این 
دلیل الزم است در مسیری حرکت کنیم که با هزینه های 

کمتر، زندگی و رفاه را به آرامش تبدیل کنیم. 
استاد دانشکده اقتصاد دانش��گاه اصفهان با تاکید بر این 
که س��رمایه های اجتماعی موجب تولید آرامش خواهد 
شد، اظهار داشت: توسعه زمانی ایجاد می شود که در کنار 
آسایش، آرامش نیز به وجود بیاید و برای تحقق این امر 

نیاز به برنامه ریزی و سرمایه گذاری احساس می شود. 
وی تفاوت سرمایه اجتماعی با سرمایه اقتصادی را تکثیر 
 بدون هزینه آن دانس��ت و اف��زود: اگر م��ردم جامعه به 
بخش های مختلف اعتماد کنند، س��رمایه اجتماعی در 
سطح کالن شکل می گیرد و بسیار ارزشمند خواهد شد. 
رنانی اعتماد، مش��ارکت، همیاری، قان��ون گرایی، امید 
به آینده و شادی را از مهم ترین ش��اخصه های سرمایه 
اجتماعی عنوان کرد و گفت: توسعه ایران از خانه ها آغاز 
می شود و با ارتقای توانایی گفت وگو و صبوری، سرمایه 

اجتماعی شکل خواهد گرفت. 
وی با بررسی نقش دانشگاه در تولید سرمایه اجتماعی، 
آموزش مدارا، مشارکت و نقدپذیری به دانشجویان را از 
مهم ترین وظایف دانش��گاه ها برای تولید این س��رمایه 
ارزش��مند بیان کرد و افزود: باید ماموریت دانشگاه ها از 

محلی برای اخذ مدرك،تغییر کند.

وزير نفت متعهد شد 

جايگاه های سوخت کشور تا سال 
آينده بنزين استاندارد می گیرند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: با توجه به مشکالت توزیع بنزین با 
کیفیت پایین، وزیر نفت متعهد شد که تا سال آینده تمامی جایگاه های سوخت کشور، بنزین 

استاندارد و با کیفیت باال ارائه دهند.
سیدمحمدحسین  میرمحمدی  اظهار کرد: بنزینی که در حال حاضر در بیشتر جایگاه های 
سوخت کشور ارایه می شود، کیفیت مناس��بی ندارد و از عوامل اصلی آلودگی هوا محسوب 

می شود.
وی اف��زود: ام��روز بس��یاری از کالن ش��هرها درگی��ر مش��کالت آلودگی ه��وا و معضالت 
زیس��ت محیطی هس��تند که ای��ن مش��کالت در اثر ت��ردد تعداد بس��یار ب��االی خودورها 
 و افزای��ش اس��تفاده از بنزین ب��ه وجود آم��ده و روز ب��ه روز هم این ش��رایط نامناس��ب تر

 می شود.عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اس��المی گفت: در همین راستا بررسی 
های متع��ددی انجام گرفت و وزیر نفت متعهد ش��د که تا س��ال آینده تمام��ی جایگاه های 
سوخت کشور بنزین اس��تاندارد و با کیفیت باال ارایه دهند.وی با بیان این که در ارایه بنزین 
باکیفیت، کالن شهرها در اولویت قرار دارند، تصریح کرد: این طرح آغاز شده و در حال حاضر 
درحدود دو  سوم جایگاه های سوخت در کالن شهر تهران بنزین استاندارد و باکیفیت توزیع 
می ش��ود. میرمحمدی همچنین در مورد روند پیشرفت س��د کوچری گلپایگان، بیان کرد: 
مقرر ش��ده بود به منظور پیش��رفت این پروژه، اعتباری از محل اوراق مش��ارکت تخصیص 
یابد که هنوز محقق نش��ده است.وی خاطرنش��ان کرد: در جلسات گذش��ته در مجلس در 
 این م��ورد صحبت ش��ده و در هفته های آتی ب��از هم ای��ن موضوع به طور ج��دی پیگیری 

می شود.

 

استاندار اصفهان گفت: نسل س��وم تلفن همراه از ابتدای شهریور 
سال جاری به صورت آزمایشی در چهار ش��هر استان اصفهان به 
بهره برداری می رسد.رس��ول زرگر پور در دیدار ب��ا مدیر عامل، 
اعضای هیات مدیره و مدیران س��تادی ش��رکت مخابرات استان 
اصفهان افزود: مردم استان اصفهان از مهر سال جاری می توانند 
 از فناوری تماس تصویری اس��تفاده کنن��د. وی اجرای حذف کد 
شهرستان ها، افزایش پهنای باند و بهره برداری از سیستم تلفن 
همراه نسل س��وم )تصویری( را از جمله خبرهای خوش شرکت 

مخابرات استان اصفهان به مردم این خطه بیان کرد.
زرگر پور، ارتباطات را نی��از حیاتی برای کش��ور عنوان و تصریح 
کرد: ارتباطات نقش اساسی در توس��عه پایدار کشور دارد. وی با 
بیان این که رتبه ایران در عرصه پهنای باند در دنیا 154 اس��ت، 
افزود: ای��ن رتبه در ش��ان مردم این کش��ور نیس��ت.زرگرپور به 
اجرای طرح یکس��ان س��ازی و حذف کد تلفن های ثابت استان 
اش��اره و تصریح کرد: این ام��ر در کاهش هزینه ه��ای مکالمات 
داخلی اس��تان تاثیر گذار خواهد ب��ود. وی با بی��ان این که هنوز 
در برخی از نقاط و جاده های اس��تان اختالالتی در ش��بکه تلفن 
همراه مشاهده می شود، گفت: مس��ؤوالن ذی ربط برای برطرف 
کردن این مش��کل اق��دام کنند. وی بر لزوم ش��فاف س��ازی در 
خصوص اثرات ارتعاشات سیستم های مخابراتی برای شهروندان 
 تاکید و اضاف��ه کرد: بای��د با برگ��زاری کنفرانس علم��ی نتایج 

پژوهش های مرتبط با این موضوع به مردم اطالع داده شود. 
 وی با اش��اره ب��ه تاکی��د رییس جمه��وری در خص��وص دولت 
100 درصد الکترونیک، گفت: تحقق دولت الکترونیک در کاهش 
آلودگی هوا، افزایش سرعت در ارایه خدمات به مردم و توسعه پایدار 
موثر است. وی به ایجاد کریدور علم و فناوری در اصفهان اشاره کرد 
و گفت: شرکت مخابرات یکی از رکن های اصلی این کریدور خواهد 

بود و باید رتبه اول را در آن شهرك داشته باشد.

هر روزه، هر هفته، هر ماه و هر س��اله تصادفات و حوادث نا گوار 
بسیاری در جاده علویجه به سمت پلیس راه اصفهان رخ می دهد و 
با وجود مصوبه دولت برای دو  بانده شدن جاده علویجه، این جاده 

قربانی خشکسالی اعتبارات دولتی و ملی شده است.
استان اصفهان یکی از استان های مهم کشور تلقی می شود و هر 
ساله مالیات بسیاری را به دولت پرداخت می کند، اما با وجود این 
هر ساله س��هم اندکی از بودجه های ملی و دولتی، نصیب استان 

اصفهان می شود.

پروژه دو  بانده شدن جاده علویجه به س��مت پلیس راه اصفهان 
نیز در راستای اس��تفاده از بودجه های ملی، مورد کم لطفی قرار 
گرفته و از این بودجه ها برخوردار نیس��ت و به این دلیل با وجود 
گذشت پنج سال از مصوبه دولت در راستای دو  بانده کردن جاده 

علویجه، هنوز مسکوت مانده است.
نماینده مردم شاهین ش��هر، میمه و برخوار در مجلس ش��ورای 
اسالمی گفت: پروژه دو  بانده شدن جاده علویجه از بودجه های 
ملی برخ��وردار نیس��ت و بودجه های مل��ی باید به ای��ن پروژه 
اختصاص داده شود. حس��ینعلی حاجی دلیگانی با بیان این که 
این پروژه از کمبود اعتبار رنج می برد، اظهار کرد: استان اصفهان 
بیشترین مالیات را در سطح کشور پرداخت می کند، اما متأسفانه 
این استان از نظر بودجه های ملی و اس��تانی که در کشور توزیع 

می شود، در وضعیت نا مطلوبی قرار دارد.
وی با تاکید بر این که جاده علویجه یکی از جاده های خطرناك 
اس��تان محسوب می ش��ود و حوادث بس��یاری در این جاده رخ 
می ده��د و با توجه ب��ه این موض��وع، دو  بانده ش��دن این جاده 
بس��یاری ضرورت دارد، اضافه کرد: اختصاص بودجه های ملی 
برای دو  بانده شدن جاده علویجه ضرورت دارد، اما با وجود این 
موضوع پروژه دو  بانده ش��دن جاده علویج��ه از بودجه های ملی 

برخوردار نیست.

نماينده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار

جاده علويجه قربانی خشکسالی اعتبارات ملی
استاندار اصفهان
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آگهی  مزایده عمومی یک مرحله ای 
شماره 93/1/ز

روابط عمومی اداره کل راه و شهر سازی استان اصفهان 

 اداره کل راه و ش�هر س�ازی اس�تان اصفهان در نظر دارد  زمین های مش�روحه زیررا از طریق مزایده به فروش 
و اجاره رساند .

1- فروش شش قطعه زمین با کار بری تجاری به نشانی سجزی - پروژه مسکن مهر مزرعه شور 
 2- اجاره پنج ساله قطعه زمین با کار بری نمایندگی س�ایپا دیزل به نشانی خور و بیابانک  انتهای محدوده قانونی

 شهر خور در سمت چپ شهر 
3- اجاره سه ساله  قطعه زمین با کار بری صنعتی به نشانی کاشان - شهرک صنعتی کوثر 

4- اجاره یک ساله قطعه زمین با کار بری پارکینک خودروهای فرسوده به نشانی کاشان- جاده قدیم کاشان - نطنز 
 از متقاضيان دعوت می شود جهت دريافت اسناد مزايده به دبير خانه كميسيون معامالت و ادارات شهرستان مربوطه

  و پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات كشور به نشانی http://iets.mporg/ir  مراجعه نمايند . 
مهلت تحويل پيشنهادها تا تاريخ 93/3/24               گشايش پيشنهادها :  ساعت 9 صبح تاريخ 93/3/25 
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ام�روزه در اقتصاد تم�ام کش�ورها چه توس�عه يافته و چ�ه در حال توس�عه، به�ره  وري ب�ه اولويتي مل�ي تبديل 
ش�ده اس�ت. به�ره وري موجب�ات رش�د اقتص�ادي و کنت�رل ت�ورم را فراه�م و ام�کان دس�تیابي در س�طح 
 باالي اس�تاندارد زندگ�ي را میس�ر مي کن�د و از لحاظ ب�ه حداکثر رس�اندن مناف�ع افزاي�ش به�ره وري، اهداف
 بهره وري بايد در طرح هاي ملي توسعه گنجانده شود. اگر بخواهیم بهره وري موجب تفاوت در رقابت بازرگاني، ايجاد 

رفاه ملي و بهزيستي مردم شود، نیازمند يک رهیافت ملي و جامع هستیم.



یادداشت

خبرگزاری ایرناخبرداده که شهاب حسینی بازیگر سینما در بیمارستان بستری شده است. این بازیگر که 
تاکنون در بیش از 40 فیلم سینمایی نقش آفرینی کرده به علت سکته قلبی راهی بیمارستان شده است.
شهاب حسینی که 41 سال دارد، طبق این گزارش شامگاه سه شنبه  در بیمارستان بستری شد ه است.
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شهاب حسینی در بیمارستان بستری شد
هفتیادداشت

 نمایش »حدیث قتل امیرکبیر«
 در اصفهان اجرا می شود

رییس تاالر هن��ر اصفهان گفت: به 
همت ت��االر هن��ر و م��وزه حمام 
علیقلی آق��ا، نمایش »حدیث قتل 
امیر کبیر«، در ای��ن حمام به روی 
صحنه م��ی رود. میثم بکتاش��یان 
افزود: این نمایش ب��ا موضوع قتل 
امیرکبیر در فضایی نزدیک به این 
حادثه، با روایتی تازه میان گذشته 
و حال اجرا می شود.بکتاش��یان با 
بیان این که این نمایش کاری انتقادی-اجتماعی اس��ت، اظهار کرد: 
نمایش به مدت 15 ش��ب در موزه حمام علیقلی آقا اجرا خواهد شد. 
 وی گفت: کارگ��ردان این نمایش اس��ماعیل موحدی اس��ت و امیر

 صفایی پور نویسنده و حسین احمدجو آهنگساز این نمایش هستند 
و حامد احمد جو و اسماعیل موحدی در آن بازی می کنند.

وی گفت: عالقه مندان برای تماشای این نمایش می توانند از امروز 
تا 12 خرداد، هر روز از س��اعت 19 به موزه حمام علیقلی آقا مراجعه 

کنند.

برنامه کالس های هنری خرداد ماه 
اعالم شد

برنامه کالس های هنری خرداد      
ماه باغ بانوان طلوع، وابس��ته به 
س��ازمان فرهنگ��ی تفریح��ی 

شهرداری اصفهان اعالم شد.
مس��ؤول باغ بان��وان طل��وع از 
برگزاری کالس های آموزش��ی 
در روزهای زوج و فرد ویژه بانوان 
خبر داد. اخالقی��ان عنوان کرد: 
آموزش ژله ترکیبی، گل های کریس��تال، زیورآالت، چرم مقدماتی 
و تابلو فرش از جمله کالس های هنری این مرکز است. وی در ادامه 
افزود: در این مرکز کالس های آشپزی نیز شامل انواع دلمه، کیک و 
شیرینی، انواع غذاهای ساندویچی، مربا و ترشی و سوسیس و کالباس 
خانگی برگزار می شود. این مسؤول اظهار کرد: بانوان عزیز می توانند 
تا پایان اردیبهش��ت ماه جهت ثبت نام در کالس ها به واحد آموزش 
باغ طلوع واقع در خیابان تم��دن، بزرگراه ش��هید آقابابایی مراجعه 
کنند.  کالس های آموزشی باغ طلوع از امروز ساعت ۸:۳0 تا 12:۳0 

برگزار می شود.

» مانی رهنما«  در اصفهان می خواند
کنس��رت  مانی رهنم��ا، خواننده 
موس��یقی پاپ برای اولی��ن بار در 
اصفهان در ت��االر رودکی اصفهان 

برگزار خواهد شد.
مسؤول برپایی این کنسرت گفت: 
در این برنامه مانی رهنما ۷ قطعه 
موس��یقی را به نام های  عاشقانه،  
چه س��المی، کنار ت��وام، محله ما، 
پرنده،  طالی روس��یاه و رویای تو، اجرا می کند. مانی رهنما فعالیت 
خودش را در زمینه موسیقی در سال 1۳۷1 و در طی رابطه ای ۶ ساله 
با مرحوم بابک بیات آغاز نمود. همچنین در س��ال 1۳۷۷ و در اولین 
جشنواره موسیقی پاپ، موفق به دریافت جایزه بهترین خواننده شد.

 شب شعر مقاومت در استان 
برگزار می شود

به مناسبت سوم خرداد، سالروز فتح 
خرمش��هر ) روز مقاوم��ت و ایثار( 
ش��ب ش��عر مقاومت و پیروزی در 
مجتم��ع فرهنگ��ی فرش��چیان 
اصفه��ان برگزار می ش��ود. معاون 
فرهنگی این حوزه اظهار کرد: این 
ش��ب ش��عر با هم��کاری بس��یج 
هنرمن��دان، اداره کل فرهن��گ و 
ارش��اد اس��المی اصفه��ان و بنیاد 

حفظ آثار دفاع مقدس عصر امروز برگزار می شود.
س��ید عظیم فاطمی گفت: رونمای��ی از کتاب »کمی ت��ا آخر دنیا« 
نوشته آزاده محمدرضا آقا محمدی در گلپایگان با همکاری سپاه این 
شهرستان در روز شنبه سوم خرداد و شب خاطره سمیرم با همکاری 

سپاه این منطقه از جمله برنامه های این مناسبت است.

رونمایی از نخستین کتاب تاریخ شفاهی 
دفاع مقدس اصفهان

سازمان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس اصفهان به مناسبت 
سالروز فتح خرمشهر از کتاب »هنوز فرمانده مایی«، نخستین کتاب تاریخ 
شفاهی دفاع مقدس استان، روایت سید جعفر یوس��ف زاده از فرماندهان 
دوران دفاع مقدس توس��ط محس��ن س��یوندیان مصاحب این سازمان، به 
مناسبت فتح خرمشهر رونمایی می کند و  به موازات این کتاب، ازکتاب و 
نرم افزار »اهالی بهش��ت« پیرامون معرفی ادبی حرم مطهر شهدای گمنام 
اصفهان که ش��هربانو اس��تکی به رش��ته تحریر درآورده و همچنین کتاب 
 »نامه های پس��رم« دست نوش��ته های ش��هید فرامرز مقصودی که اشرف

 س��یف الدینی تدوین کرده نیزرونمایی می ش��ود. از برنامه های دیگر این 
س��ازمان، حمایت از اجرای نمایش دفاع مقدس »زنده رود زنده می زاید« 
است که به مدت 12 شب در تاالر هنر از تاریخ 4 تا 15 خرداد به نویسندگی و 
کارگردانی احسان جانمی به روی صحنه می رود. اجرای نمایش دفاع مقدس 
»آستانه« به نویسندگی محس��ن رهنما و کارگردانی محسن عرب زاده که 
در موزه خط حوزه هن��ری اصفهان از اول تا 1۶ خرداد ماه س��ال جاری به 
روی صحنه می رود نیز از دیگر برنامه های این س��ازمان است. این سازمان 
در برگزاری ش��ب ش��عر و خاطره مقاومت، ایثار و پیروزی که با همکاری 
بس��یج  هنرمندان، حوزه هنری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در روز 
پنجشنبه  یکم خرداد در تاالراستاد فرشچیان برگزار می شود نیز مشارکت 
دارد. تولید و پخش مس��تند تلویزیونی چهل س��ردار، روایت سردار شهید 
عبدالرسول زرین، از صدا و سیمای مرکز اس��تان و شبکه دو به کارگردانی 
مجید صدیقی، از دیگر برنامه های این سازمان است. پیگیری و برنامه ریزی 
به منظور برگزاری  یادواره فصل بهار)گرامیداش��ت شهدای عملیات های 
فتح المبین و بیت المقدس( با همکاری  ناحیه امام رضا سپاه اصفهان و بنیاد 
شهید و امور ایثارگران نیز از دیگر برنامه های این بنیاد است و این برنامه روز 
پنج شنبه، یکم خرداد  ساعت 1۷ در خیمه گلستان شهدا برگزار می شود. 
حمایت از برگزاری یادواره ها و نمایشگاه های تصویری و کتاب دفاع مقدس 
)با محوریت سوم خرداد(، برگزاری کوه گشت خانوادگی کوه صفه به سمت 
مزار ش��هدای گمنام و جش��ن پیروزی و تجلیل از رزمندگان و ایثارگران 
عملیات بیت المقدس و هماهنگی حضور سخنران پیش از خطبه های نماز 
جمعه مورخ دوم خرداد در سطح استان با موضوع سوم خرداد، نماد فرهنگ 

و تبلور مدیریت جهادی، از دیگربرنامه های این سازمان است.

ریی��س اتحادیه صنایع دس��تی اصفهان گف��ت: با وجود 
افزایش قابل توجه گردشگران خارجی در اصفهان، اغلب 
صنعتگران صنایع دستی از این حضور بی نصیب مانده اند.

عباس ش��یردل اظهار کرد: هدایت گردش��گران از سوی 
تورهای گردشگری به چند فروشگاه خاص باعث شده که 
بسیاری از فروش��گاه ها و عرضه کنندگان صنایع دستی 
با وجود افزایش گردش��گران خارج��ی، نتوانند از مزایای 

اقتصادی گردشگری برخوردار شوند.
وی افزود: در حالی که بیش از ۶00 واحد صنایع دس��تی 
در میدان امام)ره( و اطراف آن ب��ه تولید و فروش صنایع 
دس��تی اش��تغال دارند، فقط تعدادی انگش��ت شمار از 
واحدهای شهر اصفهان، از معامالت گردشگران خارجی 

بهره مند می شوند.
وی گفت: این معضل به ادارات ذی ربط منعکس شده، اما 

تاکنون پاسخی دریافت نکرده ایم.
وی با بیان ای��ن که حضور گردش��گران یک��ی از عوامل 
اصل��ی رون��ق صنای��ع دس��تی اس��ت، تصری��ح ک��رد: 
مس��ؤوالن باید تدابیری بیندیشند تا ش��رایط برابر برای 
تمام واحده��ای صنفی ب��رای بهره من��دی از فرصت به 
وجود آم��ده، ایجاد ش��ود. س��ال گذش��ته 110 هزار و 
۷45 گردش��گر خارجی به اس��تان اصفهان سفر کردند 

 که در مقایس��ه با س��ال 91 رش��د ۸2 درصدی را نشان 
می دهد.

شمار گردش��گران خارجی اس��تان اصفهان در فروردین 
ماه سال جاری، به 12 هزار و ۳0 نفر رسید که 5۶ درصد 

بیشتر از فروردین سال 92 بود
2۸9 رشته صنایع دستی ثبت شده در کشور وجود دارد 
که از این میان 192 رشته متعلق به استان اصفهان است 
و این استان به همین دلیل پایتخت صنایع دستی کشور 

نام گرفته است.
هنرمندان صنایع دس�تی با کمب�ود امکانات مالی 

برای برگزاری نمایشگاه مواجه هستند
هنرمند قل��م زن اصفهانی گف��ت: رس��یدگی نکردن به 
هنرمندان صنایع دستی و فراهم نبودن امکانات مالی برای 
برگزاری نمایشگاه ها و گالری های صنایع دستی، از دیگر 

مشکالت هنرمندان صنایع دستی است.
محمد واعظی با اشاره به پایین بودن سطح صنعت توریسم 
در کش��ور اظهار کرد: کمبود گردش��گر و توریس��ت، از 
مشکالتی اس��ت که در زمینه صنایع دستی با آن مواجه 
هستیم، زیرا توریست ها از مهم ترین خریداران آثار هنری 

و صنایع دستی هستند.
وی رس��یدگی نک��ردن به هنرمن��دان صنایع دس��تی و 

فراهم نبودن امکانات مالی برای برگزاری نمایش��گاه ها و 
گالری های صنایع دستی را از دیگر مشکالت هنرمندان 

صنایع دس��تی دانست 
و اف��زود: اف��رادی که 
هی��چ جای��گاه هنری 
از س��وی  ندارن��د و 
اس��اتید صنایع دستی 
محس��وب  هنرمن��د 
نمی ش��وند، ب��ه دلیل 
برخی ارتباط ها دارای 
نام و نش��ان هستند و 
جزو نخبگان محسوب 
می شوند، اما هنرمندان 
واقع��ی و اس��اتید اهل 
ف��ن، هم��واره گمنام 
هس��تند. این هنرمند 
اصفهان��ی  قل��م زن 

پیرام��ون اعط��ای درجه هن��ری و مش��کالت آن خاطر 
نش��ان کرد: درج��ات هن��ری به ص��ورت نا مناس��ب به 
هنرمندان ارایه می شود و به جای اعطای درجات هنری 
براس��اس س��طح هنری، کیفیت آث��ار و تایید اس��اتید، 
برگ��زاری نمایش��گاه ها و گالری ه��ای هنری ب��ه عنوان 
م��الک برای تعیین س��طح ب��رای اعطای درج��ه هنری 
 محس��وب می ش��ود و این ی��ک موض��وع  غیر حرفه ای

 است.
وی ب��ا بیان ای��ن ک��ه بس��یاری از هنرمندان و اس��اتید 
ق��وی و حرف��ه ای گمن��ام مانده ان��د و به همی��ن دلیل 
با مش��کالت متع��ددی مواج��ه هس��تند، اضاف��ه کرد: 
قلم زنی هنری اس��ت که س��بب ایجاد مش��کالت بدنی 
بس��یاری در هنرمند می ش��ود و همین موضوع س��بب 
 ص��رف هزینه ه��ای مختلف و ل��زوم وجود حام��ی برای 
هنرمندان است. واعظی پیرامون فاصله گرفتن جوانان از 
هنر های دستی و گرایش نداش��تن نسل جوان به صنایع 
دس��تی تایید کرد: زمانی که جوان مش��اهده می کند که 
در این زمینه حامی مالی مناس��ب، ب��ازار کار مطلوب و 
توجه کافی از س��وی مس��ؤوالن وجود ندارد، نا خودآگاه 
با وج��ود عالقه و اش��تیاق نس��بت به فعالی��ت در زمینه 
 صنایع دستی، مجبور به فاصله گرفتن از هنرهای اصیل

 می شود.

رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان:

صنعتگران صنایع دستی خواستار بهره مندی از صنعت گردشگری

کمبود گردشگر 
و توریست، از 

مشکالتی است که 
در زمینه صنایع 

دستی با آن مواجه 
هستیم

زادگاه حض��رت ابراهیم )ع( در ع��راق در اجالس آتی یونس��کو 
جهانی می شود. در شرایطی که از سال ها قبل شهر تاریخی »اور« 
که از آن به عن��وان زادگاه حضرت ابراهیم )ع( نام برده می ش��ود 
به یک مقصد گردشگری تبدیل ش��ده، دولت عراق از قصد خود 
 برای ثبت این ش��هر در فهرس��ت میراث جهانی سازمان یونسکو

 خبر داد.
به گ��زارش هریتیج کی، این ش��هر تاریخی در جن��وب عراق که 

قدمت آن در حدود ۸ هزار س��ال تخمین زده شده، در سال های 
دور پایتخ��ت مردم تمدن س��ومر و ت��ا پیش از حمله  اس��کندر 
 مقدونی، یکی از زیباترین و بزرگ ترین ش��هر های جهان باستان 

بوده است.
اور هم چنین در کنار مس��یر قبلی رود فرات )یکی از دو رود اصلی 
کش��ور عراق و منطقه ی بین النهرین( قرار دارد. به همین دلیل، 
برخی باستان شناس��ان و محققان این ش��هر را مح��ل پیدایش 
شهر نش��ینی می دانند. البته در س��ال های گذش��ته بازدید از اور 
برای باستان شناس��ان و محققان ممنوع بود و تنها کشیش های 
ارتش آمری��کا با اس��کورت نظامی اجازه داش��تند، از این ش��هر 
 به وی��ژه زیگورات مش��هور آن که ش��هرت جهان��ی دارد، دیدن

 کنند.
در حال حاضر ع��راق تنها دارای س��ه میراث جهانی ثبت ش��ده 
در فهرس��ت یونس��کو اس��ت که دو مورد آن در فهرست میراث 
جهان��ی در خطر یونس��کو قرار دارن��د و پیش بینی می ش��ود در 
اجالس آتی س��االنه یونس��کو که چند ماه دیگر در ش��هر دوحه، 
پایتخت قط��ر برگزار می ش��ود، از فهرس��ت می��راث جهانی در 
 خطر خارج ش��ده و تع��داد می��راث جهانی ع��راق نیز ب��ه رقم 

چهار برسد.

بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون گفت: مکتب تئاتر اصفهان که 
به سابقه تئاتر فاخر این اس��تان برمی گردد، به زودی دوباره 

زنده می شود.
حسن اکلیلی افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته تا دوماه 
دیگر، نمایش طنز و کمدی برای عم��وم مردم در اصفهان به 

روی صحنه می رود.
وی اظهار کرد: بعد از اجرای عمومی برای مردم، با قراردادی 

که با تلویزیون اصفهان بسته شد، این نمایش ها بصورت تله 
تئاتر از سیمای جمهوری اسالمی نیز پخش می شود.

اکلیل��ی از نمایش های مذکور به عنوان کمدی نس��بتا فاخر 
نام برد و اظهار ک��رد: وضعیت تئاتر فاخ��ر و مردمی اصفهان 

خوب نیست .
او گفت: تئات��ر فاخر اصفهان نیز که به مکت��ب تئاتر اصفهان 
برمی گردد، باید مانند معماری، تاریخ، با غ پرندگان و حتی گز 

اصفهان از سایر استان ها مخاطب داشته باشد.
وی گفت: در حال حاضر مش��غول بازی در سریال خاتون به 
کارگردانی مرتضی آتش زمزم هس��تم و بع��د از اتمام کار به 

زودی کار اجرای نمایش ها را آغاز می کنم.
حس��ن اکلیلی در س��ال 1۳۳2 در اصفهان متولد ش��د. وی 
تاکنون در نمایش ها، مجموعه ه��ای تلویزیونی و فیلم های 
 س��ینمایی بس��یاری بازی کرده که از جمله آنها می توان به 
رمال باش��ی، مرده خور، هفت س��ین، خفت محبت، از خود 
راضی، گاگولی، کشمکش، مجموعه های تلویزیونی گرفتار، 
تفنگ سرپر، پشت کوه های بلند، هشت بهشت و فیلم های 
سینمایی جنگجوی پیروز، شما فرشته اید، سالم سرزمین من 

و هوای تازه اشاره کرد.

» اور « شهر تاریخی در جنوب عراق

زادگاه حضرت ابراهیم )ع( جهانی می شود
بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون: 

مکتب تئاتر اصفهان زنده می شود
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

احضار 

فرید  علیه  شکایتی  نجفی  مهدی  و  شریفی  مسعود  آقای  چون   23270
طبیبیان  مبنی بر خیانت در امانت – تحصیل مال نامشروع مطرح نموده 
برای  ثبت، وقت رسیدگی  دادگاه  این  به کالسه 930177  که پرونده آن 
روز 93/7/28 ساعت 10:00 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول 

المکان می باشد، لذا حسب ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب 
از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می  یک نوبت در یکی 
آید جهت رسیدگی در وقت  به عمل می  از متهم مذکور دعوت  شود و 
مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و 
دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 4050 مدیر دفترشعبه 

104 دادگاه عمومی اصفهان 

ابالغ 
 : پرونده  شماره   9310100354401388  : ابالغیه  شماره    23271
9309980362600113 شماره بایگانی شعبه : 930184 نظر به اینکه خانم 
الهه رمضانی تشتیری فرزند علی مراد  شکایتی علیه آقای محمود اکبری 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان  به اشخاص عادی  بر توهین  دایر 
اصفهان نموده که حسب رسیدگی به شعبه 118 دادگاه عمومی ) کیفری 
( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خیابان چهار باغ باال – خ شهید 
نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 1 اتاق شماره 
ثبت گردیده که وقت  به کالسه  9309980362600113   و  ارجاع   118
رسیدگی آن 1393/4/30 و ساعت 9:30 تعیین شده است . بعلت مجهول 
المکان بودن متهم و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری 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 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد . بدیهی است در صورت 
عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد . م الف: 
4049 مدیر دفتر شعبه 118 دادگاه عمومی )کیفری ( شهرستان اصفهان  

آگهی ارزيابي ثمنیه اعیاني 
23258 سرکارخانم زهراسلطان فتوحی طبائی زواره نظر به اینکه  مالک 
پالک  از  شده  مجزي  4614فرعي  پالک  ششدانگ  اعیاني  ثمنیه  بهاي 
ثبت   17 بخش  گرمسیر  دهستان  اصلي   16 وزاره  در  واقع  988فرعي 
اصفهان مي باشید و کارشناس رسمي دادگستري طي ارزیابي شماره 
اعیانی  ثمنیه  بهای  ارزش  نموده  اعالم  93/110/310-مورخ93/02/19 
ششدانگ پالک مذکور برابر با 1/150/000 ریال مي باشد که به حساب 
سپرده این اداره واریز گردیده است .لذا مراتب آگهي تا از تاریخ انتشار 
در ساعت اداري به این اداره مراجعه و نسبت به دریافت آن اقدام نمائید. 

چنانچه نسبت به ارزیابي فوق الذکر اعتراض دارید ظرف مدت یکماه به 
دادگاه صالحه مراجعه و طرح دعوي نموده و گواهي آن را به این اداره 
ارائه نمائید.در غیر اینصورت بهاي ثمنیه اعیاني سند مالکیت ششدانگ از 

پالک مذکور حذف مي گردد.    
ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسنادوامالک زواره

ابالغ نظريه كارشناسي 
نظربه اینکه آقاي رمضان آژ )موحدنیا( فرزند عبداله در اجراي  تبصره 
تقاضاي  درخواستي  طي  ثبت  قانون  اصالحي  نامه  105آیین  ماده  یک 
پرداخت بهاء ثمنیه اعیاني تمامیت هفت – یکصدوچهل وسوم حبه مشاع 

از یک حبه مشاع از72 ششدانگ پالک 225 اصلي که قباًل 1 / 68 اصلي 
اندوموضوع  ثبتي شهرضارانموده  بوده است واقع درمیرآبادبخش یک 
جهت ارزیابي مقادیرفوق الذکرتوسط کارشناس رسمي دادگستري طي 
کارشناس  کانون  93  به   /  2  /  7 مورخه   103  /  79093  /  25 شمارة 
 /  01 نامةشمارة  طي  مذکور  کانون  که  ارسال  اصفهان  استان  رسمي 
1968 / 112 مورخه 18 / 02 / 93 بوارده 25 / 2537 / 93 مورخه 24 
/ 2 / 93 باارسال گزارش ارزیابي کارشناس مربوطه ملک مذکوررایک 
قطعه زمین به مساحت تقریبي 140 مترمربع وفاقدهرگونه اعیاني اعالم 
هیچ  که  است  نموده  اعالم   ) موحدنیا   ( آژ  وآقاي رمضان  است  نموده 
گونه آدرس واطالعي ازمالک بهاء نداردلذادراجراي تبصره یک ماده 105 
زاینده رودآگهي مي  نوبت درروزنامه  ثبت مراتب یک  قانون  نامه  آیین 
شود تا چنانچه مالک بهاء خانم گوهرتاج بیگم امامي مدعي تضییع حقي 
ازخودمیباشد ظرف  یک ماه پس از انتشارآگهي به دادگستري شهرضا 
ارائه  اداره  این  اخذوبه  راازدادگستري  دعوي  طرح  وگواهي  مراجعه 
رسیدن  خواهدشددرصورت  اقدام  برابرمقررات  درغیراینصورت  نماید 
ثبت  باشد.میرمحمدي رئیس  دادگاه مي  نهایي  به حکم  اعتراض موکول 

اسنادوامالک شهرضا

مزايده 
 : پرونده  شماره   139303902004000067 آگهی  23259شماره 
پالک  خانه  :9101898تمامت  مزایده  آگهی    1/9100400200400754
خ سجاد   : آدرس  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   5000/6403 ثبتی 
کوچه شهید مسعود طفالن پالک 123 که در   – - خیابان شهید خلیلی 
صفحه 572و575  دفتر  418 به شماره ثبت 69226و69227 به نام مالک 
ثبت و سند صادر  قلی مسبوق  پور فرزند مصطفی  خانم خدیجه جواد 

شده است حدود آن به شرح : شماال اول به طول 2/55 متر دیواریست 
به دیوار دوم و طول 12 متر دیواریست بدیوار خانه پالک 5000/5437 
جنوبا به طول 8/25 متر دیواریست بدیوار خانه 5000/6404 غربا بطول 
12/20 متر دیواریست به کوچه و طبق نظر کارشناس : خانه مسکونی 
به مساحت عرصه حدود 103/12 متر مربع و اعیانی به مساحت حدود 
62/6 متر مربع با سقف تیر چوبی و تونال وسقط پوش روی دیوار های 
با مالت ماسه و سیمان و آهک ساخته شده نمای حیاط  باربر آجری 
آجر بند کشی و پالستر سیمان و نمای کوچه پالستر سیمان دیوار های 
داخلی گچ پرداختی درب و پنجره خارجی از پروفیل آهن کف موزائیک و 
سیمان می باشد . این خانه دارای انشعاب آب و برق و گاز و فاضالب است 
. طبق سند رهنی شماره 99580-90/4/1 دفتر اسناد رسمی 22 اصفهان در 
رهن شرکت تعاونی اعتبار کارسازان آینده اصفهان واقع می باشد از ساعت 
9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 93/3/19 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
واقع در خیابان هشت بهشت شرقی چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده 
می شود .مزایده از مبلغ پایه 1015000000 شروع و به هر کس خریدار باشد 
به باالترین قیمت پیشنهادي نقدا فروخته مي شود. الزم به ذکر است پرداخت 
اشتراک  حق  یا  و  انشعاب  حق  از  اعم  گاز  برق،  آب،  به  مربوط  بدهي هاي 
بدهي هاي  نیز  و  باشد  آنها  داراي  مزایده  مورد  که  در صورتي  مصرف  و 
مالیاتي و عوارض شهرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعي 
آنکه پس  برنده مزایده است. ضمن  به عهده  باشد  یا نشده  آن معلوم شده 
از  بابت هزینه هاي فوق  از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد مي گردد. ضمنًا این آگهي در یک نوبت در 
روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 93/3/1 درج و منتشر مي گردد و 
در صورت تعطیلي روز مزایده به روز بعد موکول مي گردد.م الف 4104 

اسدی رییس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

هدف کی روش، راهیابی ایران 
به مرحله بعد است

س��ایت مالتا ایندیپندنت در گزارش��ی نوش��ت: هدف 
ایران در رقابت های جام جهان��ی ۲۰۱۴ برزیل راهیابی 
به دور دوم اس��ت. ش��اگردان کارلوس کی روش تجربه 
زی��ادی در جام جهان��ی دارن��د و تیم مل��ی فوتبال این 
کشور امیدوار اس��ت که بتواند بیشترین اس��تفاده را از 
رقابت های برزیل ببرد.سرمربی س��ابق رئال مادرید در 
رقابت های جام جهانی ۲۰۱۰ هدای��ت تیم ملی پرتغال 
را بر عهده داش��ت و به این تیم کمک کرد که تا مرحله 
یک هش��تم نهایی باال برود، اما به نظر می رس��د این بار 
 وظیفه اش در تی��م ملی ایران که ب��ا آرژانتین، نیجریه و

 بوس��نی و هرزگوین هم گروه اس��ت، س��خت تر باشد. 
س��رمربی 6۱ س��اله تیم ملی ایران اظهار داش��ت: این 
ماموریت غیرممکن ما اس��ت، اما همین ها این رقابت ها 
را جذاب ت��ر می کند.کی روش که در انگلیس، اس��پانیا، 
آمریکا، ژاپ��ن، آفریقای جنوب��ی و خاورمیانه مربیگری 
ک��رده، رزوم��ه ای دارد که نش��ان می ده��د او از رقابت 
نمی هراسد. کی روش پس از حضور ناموفق ۱۰ ماهه در 
رئال مادرید در فصل ۲۰۰۴-۲۰۰3 به منچستریونایتد و 
دستیار سرمربی بودن بازگشت. وی در دومین تجربه اش 
به تبدیل ش��دن منچس��تریونایتد به تیمی که از لحاظ 
تاکتیکی پیچیده بود و فاتح لیگ قهرمانان ۲۰۰8 شد، 
کمک کرد. رایان گیگز، در زندگی نامه خود در خصوص 
کارلوس کی روش نوش��ت: او ب��ه ما تمرین م��ی داد؛ ما 
را برای مس��ابقات آماده و تیم را س��ازماندهی می  کرد و 
تصمیم می گرفت که باید روی چه چیزهایی تمرکز کنیم. 
برخی می گفتند او تاثیرپذیری زیادی دارد، اما من موافق 
نیستم. کی روش از همان ابتدا مرا تحت تاثیر قرار داد.او  
اولدترافورد را به مقصد پرتغال ترک کرد و در سال ۲۰۰8 
هدایت تیم ملی این کشور را بر عهده گرفت. کی روش در 
آوریل ۲۰۱۱ هدایت تیم مل��ی فوتبال ایران را پذیرفت.

کی روش از لح��اظ تاکتیکی تمرکز کرده که شکس��ت 
ایران برای رقیبان سخت ش��ود، اما راهیابی این تیم به 
رقابت های جام جهانی مورد تردید ق��رار گرفت. ایران با 
پیروزی در سه مسابقه آخر خود در رقابت های مقدماتی 
جام جهانی توانست جواز حضور در برزیل را کسب کند. 
کی روش در این باره گفت: از زمانی ک��ه به اینجا آمدم، 
راه درازی را طی کردیم و برای پیش��رفت سخت تالش 
کردیم. در جام جهانی این فرصت را خواهیم داش��ت تا 

خود را با بهترین تیم های فوتبال دنیا مقایسه کنیم.

زاویه

6
حضور سرپرست تیم ملی کشتی آمریکا در اصفهان  

کریستینا کلی سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی آمریکا که به منظور حضور در رقابت های جام جهانی 
فرنگی به ایران سفر کرده بود، به همراه بهمن بختیاری معاون حقوقی و بین المللی فدراسیون کشتی 

میهمان نصف جهان شدو از اماکن تاریخی اصفهان بازدید کرد.

مجله معتبر وردساکر )WorldSoccer( در گزارشی که نگارش 
آن را عادل فردوسی پور بر عهده داش��ته، وضعیت تیم ملی ایران 
در جام جهانی ۲۰۱۴ را بررس��ی کرده است که بخشی از آن را در 

زیر می خوانید:
سرمربی
کارلوس کروش

سن: 6۱، سرمربی تیم ملی ایران از آوریل ۲۰۱۱
 چطور سرمربی ایران شد؟

پس از ناکامی ایران در رسیدن به جام جهانی ۲۰۱۰ و عملکرد نه 
چندان خوب پرتغال در همان رقابت ها، ایران به دنبال س��رمربی 
 بزرگی بود و به همین خاط��ر کارلوس کی روش را ب��ا قراردادی 

دو سال و نیمه، جانشین افشین قطبی کرد.
 افتخارات گذشته:

کارلوس ک��ی روش موفق ش��د تیم زیر ۲۰ س��ال پرتغ��ال را دو 
بار قهرمانی جه��ان کن��د. او همچنی��ن آفریقای جنوب��ی را به 
جام جهان��ی ۲۰۰۲ رس��اند و همراه با اس��پورتینگ لیس��بون، 
جام حذفی پرتغ��ال را فتح کرد و در منچس��تر یونایت��د در کنار 
سرآلکس فرگوس��ن س��ه قهرمانی در لیگ برتر، یک جام حذفی 
 و یک ج��ام اتحادی��ه و یک لی��گ قهرمان��ان اروپا را به دس��ت

 آورد.
ناکامی های گذشته:

اولین حضور او روی نیمکت پرتغال، با ناکامی در رسیدن به یورو 9۲ 
و جام جهانی 9۴ همراه بود. بزرگ  ترین شکست دوران مربیگری 
کی روش در رئال مادرید رقم خورد. زیرا نتوانست از فوق ستاره های 

تیمش به خوبی استفاده کند.
افتخارات به عنوان بازیکن:

افتخارات بازیکنی او محدود است. او چند سالی را برای تیمی در 
موزامبیک )محل تولدش( به میدان رفت.

تجربه جام جهانی:
کارلوس کی روش در جام جهانی ۲۰۱۰، سرمربی تیم ملی پرتغال 
بود که در نهایت در مرحله یک هشتم نهایی با شکست برابر اسپانیا 

از دور رقابت ها کنار رفت.
رابطه با رسانه ها:

کی روش شخصیت کاریزماتیکی نیست.
رابطه با مردم:

رابطه او با مردم و افراد کنار تیم، کامال حرفه ای است، اما واکنش 
او به صحبت های س��رمربی کره جنوب��ی در پایان دیدار 

حس��اس مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۴ جایگاه او را در 
قلب مردم ایران نهادینه کرد.

سبک مربیگری:
مثل یک شطرنج باز باهوش که برنامه های بازی خودش را انتخاب 
می کند. او با سیس��تم  محافظ کاران��ه ۱-3-۲-۴ در برزیل بازی 

خواهد کرد. برنامه کاری او روی نظم بازی ایران نقش بسته است.
دروازه بانان

 رحمان احمدی ازس��پاهان، س��ن: 33. آن طور ک��ه باید به این 
سنگربان بها داده نشد، کسی که در بازی برابر کره جنوبی دو ِسیو 
پیاپی ارزشمند داش��ت تا ایران را از صعود به برزیل مطمئن کند. 
ش��اید تجربه اروپایی داوری را نداشته باشد اما چابکی و شجاعت 
دارد.دانیال داوری ازآینتراخت برانشوایگ آلمان، سن: ۲6 وحامد 

لک ازتراکتورسازی، سن: ۲3.
مدافعان 

پژمان منتظری: ام صالل قطر، سن: 3۰. مدافع مرکزی که از توانایی 
بازی خوانی خوبی برخوردار است.

مهرداد پوالدی: پرس��پولیس، س��ن: ۲7 . دفاع چپی که از لحاظ 
دفاعی قدرتمند است، اما به اندازه کافی برای نفوذ، خالق نیست.

امیرحسین صادقی: استقالل، سن: 3۲. دفاع چپ پایی که در سه 
بازی حس��اس مرحله مقدماتی به میدان رفت و نقش مهمی در 

تسلط خط دفاعی ایران داشت. 
هاشم بیک زاده:استقالل، سن: 3۰. یک حضور غافلگیرکننده در 

سه بازی پایانی مرحله مقدماتی داشت.
 مهرداد بیت آش��ور: ونکوور وایت کپس آمریکا، سن: ۲7. مدافع 

راست.
احسان حاج صفی:سپاهان، سن: ۲۴. یک چپ پای با 

تجربه که از باالنس خوبی برخوردار است.
خسرو حیدری: اس��تقالل، س��ن: 3۰مدافع 
راستی که زیاد نفوذ می کند. او در صورت نیاز 

می توان در خط میانی هم بازی کند. 
هافبک ها

 جواد نکونام: الکویت کویت، سن: 33.کاپیتانی 
الهام بخش که با وجود فرم باشگاهی نه چندان 

جالب اخیر خود، ش��م گلزنی در مواقع حساس را 

دارد.
آندرانیک تیموریان: استقالل، سن: 3۱. خشن، دونده ای قوی که 

مصمم و خستگی ناپذیر است.
اشکان دژاگه: فوالم انگلیس، س��ن: ۲7. بهترین بازیکن ایران در 
سال های اخیر؛در تهران به دنیا آمد، اما در دوران کودکی به اروپا 

منتقل شد.
قاس��م حدادی فر: ذوب آهن، س��ن: 3۰. یک چپ پ��ای ماهر که 

پشتیبان خوبی برای هافبک های مرکزی است.
رضا حقیقی:پرس��پولیس، س��ن: ۲5. هافبک مرکزی. او مدعی 
است که پیشنهاد باش��گاه دیناموکیف را به خاطر بازی در ایران 

رد کرده است.
علیرضاجهانبخش: نایمخن هلند، سن: ۲۰. هافبک آینده دار که 

تجربه ارزشمند بازی در لیگ هلند را به دست آورد
مهاجمان

کریم انصاری فرد:تراکتورسازی، سن: ۲۴. مهاجمی بااستعداد با 
رکورد گلزنی خیره کننده درسطح باشگاهی.

سردار آزمون: رویین کازان روسیه، س��ن: ۱9. هیچ وقت در لیگ 
ایران به میدان نرفت، اما فصلی موفق را در لیگ روس��یه پش��ت 

سر گذاشت.
رضا قوچان نژاد:چارلتون انگلیس، س��ن: ۲6. یک مهاجم فرصت 

طلب در رده ملی.
مسعود شجاعی:الس پالماس اس��پانیا، سن: 3۰. 
فرم متناق��ض او در رده ملی انتقاد فوتبال 
دوس��تان داخلی را برانگیخته است، اما 
او با وج��ود مصدومیتی که بیش از یک 
سال با آن دس��ت و پنجه نرم می کرد، 
خوشبختی فوتبال را در جزایر قناری 

پیدا کرده است.

فردوسی پور برای تیم ملی ایران قلم زد

بررسی مجله انگلیسی زبان وردساکر درباره وضعیت تیم ملی ایران در جام جهانی 2014 پرداخت.
 شاگردان کی روش به دنبال شگفتی سازی  در برزیل
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رالی خانوادگی ایثارگران 
به اصفهان   می آید

دژاگه بهترین بازیکن 
فصل فوالم شد

نخس��تین رالی خانوادگی ایثارگران وزارت ورزش و جوان��ان از صبح دیروز 
)چهارشنبه(با حضور معاونان وزارت ورزش وجوانان از محل این وزارت خانه 

آغاز شد.
این رالی برای نخستین بار از سوی دفتر ایثارگران وزارت ورزش و جوانان و با 
همفکری مشاوران کل وزارت خانه ها برگزار شده است. در این رالی 6۰ تیم 

خودرویی حضور دارند که راننده 59 خودرو مرد و یک خودرو نیز زن است.
 بیش از 3۰ موتور سوارس��نگین )باالی ۲5۰ سی س��ی ( بر مسابقات نظارت 

می کنند و عالوه بر آن، ۲۲ نفر هم داوری این رالی را برعهده دارند.
این مسابقه با هدف توسعه ورزش و فرهنگ اتومبیلرانی وهمچنین گسترش 

همبستگی سازمانی در قالب فعالیت ورزشی برگزار شده است.
این رالی از تهران مرقد مطرح امام خمینی )ره ( آغاز و پس ازعبور از شهرهای 
قم ، کاش��ان و اصفهان بار دیگر در حرم مطهر بنیان گذار جمهوری اسالمی 

پایان خواهد یافت.

با نظر سنجی که در س��ایت london ۲۴ انجام گرفت، اشکان دژاگه از دید 
تماشاگران بهترین بازیکن فصل تیمش انتخاب شد. اشکان دژاگه که دومین 
فصل خود را در باشگاه فوالم به پایان رس��اند، به همراه این تیم با قرار گرفتن 
در رده نوزدهم جدول رده بندی به دسته پایین تر سقوط کرد. اشکان یکی از 
معدود بازیکنان این باشگاه بود که در طول فصل روند ثابتی داشت و با گل ها و 
پاس های گل اش امید فوالم برای بقا در لیگ برتر انگلیس را تا هفته های پایانی 
فصل زنده نگه داشته بود. در این رای گیری دیوید استوکدیل دروازه بان فوالم، 
در رده سوم ایستاده است. وی  نش��ان داد در مواقع سخت می تواند عملکرد 

خوبی داشته باشد.
نتیجه نظر سنجی درباره بازیکنان فوالم به شرح زیر است:

اشکان دژاگه 7/6                  استیو س��یدول7/5                    دیوید استوکدیل 7/۴              
جانی هایتینگا 6/3                 لویس هولتبی 6/۱                              کایرن ریچاردسن5/9             

اسکات پارکر5/8

دیدار تکواندوکاران  با خانواده  شهداء  
هیات تکواندو و مس��ؤولین ورزش شهرش��اپورآباد به 
همراه ۱۰ نفر از تکواندو کاران به دیدار خانواده ش��هدا 
این شهر رفتند و با قرائت فاتحه ای یاد شهدای انقالب 

را گرامی داشتند.

NBA لیگ بسکتبال لزوم بازنگري سپاهان در تیم هاي پایه خود
دومین ب��ازی تیم های میام��ی و ایندیانا در فینال کنفرانس ش��رق لیگ 
بسکتبال NBA برگزار شد که در این مسابقه میامی توانست به برتری 87 
بر 83 برسد  و شکست بازی نخس��ت را جبران کند. در این مسابقه لبرون 

جیمز با کسب ۲۲ امتیاز، بهترین بازیکن میامی بود.

محمود یزدخواستی مدرسAFC گفت: توجه به برنامه توسعه بازیکنان 
که در گذشته به مرحله عمل درآمد ، موجب قهرمانی ۴ رده سنی نونهاالن، 
نوجوانان، جوانان و امید شد، اما در س��ال های بعد قهرمانی های سپاهان 

تبدیل به مقام سومی شد که جای تاسف دارد و باید بازنگری صورت گیرد.

یک نگرانی بزرگ تر برای فدراسیون

خطر تعلیق بار دیگروزنه برداری ما را تهدید می کند
 حض��ور مام��وران وادا در ته��ران ی��ک نگران��ی
 بزرگ تر برای فدراسیون وزنه برداری ایران دارد؛ 
تیم ملی جوانان! تیمی که همین چند وقت پیش 

دوپینگ یکی از ملی پوش��ان و مدال آورانش 
مثبت اعالم ش��د و البته هیچ واکنش خاصی 
را از س��وی رضازاده و فدراسیون وزنه برداری 

در پی نداشت. 
خطر تعلیق بار دیگ�ر وزنه ب�رداری ما را 

تهدید می کند.
تیم ملی وزنه برداری جوانان ایران باید نزدیک  دو ماه 

دیگر در رقابت های جهانی روسیه شرکت کند و این در حالی است 
که اعضای این تیم نه در اردوی  تیم ملی که مدتی است در خانه خود 
هستند و همین  موجب شده حضور آنها در مس��ابقات جهانی در 

هاله ای از ابهام فرو رود.
کارهای فدراسیونی که یک نماینده شورای شهر تهران ریاست آن 
را بر عهده دارد، چندان روی روال نیس��ت و همین  موجب شده تا 
اختالل ها یی در روند آماده سازی تیم های ملی بزرگساالن و جوانان 

ایران برای رقابت های مهم پیش رو،  ایجاد شود.
تیم ملی بزرگساالن ایران خود را برای رقابت های قهرمانی آسیا و 
جهانی پیش  روی آماده می کند و کسب سهیمه المپیک برزیل در 

گرو امتیازات رقابت های جهانی است. 
آنها بنا بر اعالم قبلی باید از نیمه دوم اردیبهشت  ماه، اردوی  خارج از 
تهران خود را برگزار می کردند و قرار بود به چابکسر بروند، اما هنوز  

که هنوز است، خبری از این اردو نیست.
 از سوی دیگر، فدراس��یون هنوز نتوانسته با وادا 
برای حضور افس��ران ض��د دوپین��گ در اردوی  

تی��م ملی به 
ی  ن بن��د ما ز

مش��خصی برسد 
و معلوم نیس��ت که 

اگ��ر اردوی  چابکس��ر 
هفته ه��ای آین��ده برگزار 

شود، با حضور افسران وادا چه 
باید ک��رد و آیا ملی پوش��ان باید از 

چابکسر به تهران بیایند یا خیر؟
 با این تفاس��یر نباید چندان به برگزاری 

اردوی  مجارستان تیم ملی وزنه برداری هم 
امیدوار بود.

با مثبت اعالم ش��دن تس��ت دوپینگ یکی از 

بازیکنان و واکنش نش��ان ندادن فدراسیون، اردوی  
تیم ملی از ی��ک ماه پی��ش به دلی��ل امتحانات 
مدارس لغو ش��د و ملی پوشان این تیم هم اکنون 

در خانه هایشان 
هستند و مشخص 
نیست در این روزهایی 
که از تیم ملی و اردو دور 
بوده ان��د، از چ��ه داروهایی 

استفاده کرده اند.
هرچند خیلی ه��ا تعطیلی اردو  تیم 
ملی جوانان را ب��ه ماجرای دوپینگ ربط 
می دادند، فدراس��یون این موضوع را تکذیب 
می کن��د و می گوید»اردو  تیم مل��ی به دلیل در 
پیش ب��ودن امتحان��ات و  آماده نب��ودن برخی 

ملی پوشان تعطیل شده است.« 
حسین توکلی، سرمربی تیم وزنه برداری جوانان 

ایران که چندان از اوضاع شاگردانش آگاهی ندارد، بر 
این باور است که تیم ملی جوانان ایران، این روز ها 
آمادگی پایین تری از روزهای قبل از عید دارد و با 
توجه به این که اعضای این تیم بدون سرپرست 
در خانه های خود تمرین می کنند و بی ش��ک 
نظارتی روی دارو ها و مکمل های خود ندارند، 
امکان حض��ور آن ها در رقابت ه��ای جهانی را 

کاهش داده است.
در پایان باید گفت، هرچند فدراسیون وزنه برداری 
هنوز در این ب��اره موضعی نگرفت��ه، از مجموعه ای 
که برای دوره قبل مس��ابقات جهانی وزنه ب��رداری جوانان در پرو، 
»مس��افت طوالنی« را بهانه ق��رار داده ب��ود، چن��دان عجیب به 
نظر نخواهد رس��ید که در این دوره هم تیمی را راهی مس��ابقات 
 نکند؛ آن هم تیم��ی که س��ایه دوپینگ این روز ها باالی س��رش

 است.
همچنین ش��اید یک��ی دو مدال تی��م بزرگس��االن در رقابت های 
جهانی در ماه های آین��ده همچنان رضازاده را با رویی گش��اده به 
صفحه تلویزیون بکشد، اما از کنار این موضع به سادگی نمی توان 
گذشت که تیم ملی جوانان ما با استعدادهای درخشانی که دارد، 
 از هم اکن��ون نامزد ق��رار گرفت��ن روی یکی از س��کوهای جهانی

 اس��ت. فعال که هی��چ یک از مس��ؤوالن ای��ن تیم و فدراس��یون 
 حاضر ب��ه پاس��خگویی در خصوص ای��ن تیم و تیم بزرگس��االن

 نیستند.

در ورزش روستا صمیمیت موج 
می زند

محمد سلطان حسینی، مدیر کل ورزش و 

جوانان استان  
بسیاری استان اصفهان را جزو اس��تان های برخوردار کشور می دانند و 
بر همین اس��اس،کمترین بودجه های کش��وری به اصفه��ان اختصاص 
می یابد. ی از معضالت ورزش اس��تان، معارضان ورزش��گاه نقش جهان 
و پول هایی ک��ه برای ای��ن موضوع 
برداشت ش��ده وتا به حال بالغ بر ۱۰ 
میلیارد تومان بوده، است. معارضان 
 هم با گرفتن وکیل پیگیر این مساله 
ش��ده اند.این مش��کالت گریبانگیر 
ورزش استان است. در هیات ورزش 
روس��تایی و بازی های بومی محلی، 
صمیمیت در مس��ؤوالن و مخاطبان 

وجود دارد.

 یک بازیکن ذوب آهن
 به رئال مادرید می پیوندد 

با تعامل بین باشگاه ذوب آهن و 
بنیاد آموزش باشگاه رئال مادرید 
ساگوئز رییس بنیاد آموزش این 
باشگاه اسپانیایی، از حضور یک 
بازیک��ن ذوب آه��ن در کم��پ 
آموزش��ی این باش��گاه خبر داد. 
س��اگوئز با ابراز رضایت از نحوه 
 عملک��رد مس��ؤوالن باش��گاه

ذوب آهن گف��ت: در راس��تای  
اقدامات متقابل و دو سویه باشگاه 
رئال با ذوب آهن تصمیم گرفتیم به زودی یکی از بازیکنان رده سنی 
۱۰سال ذوب آهن به مدت ۱۰ روز وارد کمپ تابستانی باشگاه رئال و با 
سیستم آموزشی این باش��گاه آشنا ش��ود. وی گفت: بازیکنان ایرانی 
 اس��تعداد فوق العاده ای دارند .  با توجه به ش��رایطی ک��ه اکنون بین

 ۲ باشگاه رئال و ذوب آهن به وجود آمده، امیدوارم با برنامه ریزی، بتوانیم 
ارتباطات بیشتری برای موفقیت بازیکنان ذوب آهن داشته باشیم.

گل محمدی به قرارداد خود
با ذوب آهن پایبند است

باش��گاه ذوب آه��ن ب��ه دنبال 
شایعاتي مبني بر جدایي یحیي 
گل محمدي از این باش��گاه، در 
اطالعیه اي اعالم کرد:  باش��گاه 
ذوب آهن در خصوص ش��ایعات 
بی پایه مبنی ب��ر جدایی یحیی 
گل محمدی، اع��الم می دارد که 
گل محم��دی هی��چ تصمیمی 
 مبن��ی ب��ر جدای��ی از باش��گاه 
ذوب آهن ندارد و به قرار داد خود 
با این باش��گاه پایبند اس��ت. این روزها گل محمدی با آرامش کامل 
مشغول مذاکره با بازیکنان برای حضور قدرتمند در تیم سبز پوش برای 
فصل آینده است و از نهم خرداد ماه نیز برای تشکیل تمرینات مقدماتی 

تیمش وارد اصفهان می شود. 

کاپوستین: دوستي با ایراني ها را 
همراه با خود به آلمان مي برم

مدرس آلمان��ي دوره مدیریت و 
رهبري ورزش همگان��ي که در 
اصفه��ان برگزار ش��د، گفت: در 
جریان برگ��زاري ای��ن دوره در 
اصفه��ان، دوس��تان خوبي پیدا 
کردم. من این دوستي را از اینجا 
به کشورم خواهم برد. دکتر پیتر 
کاپوس��تین ادامه داد: من از این 
خوشحالم که شرکت کنندگان 
ای��ن دوره، ترکیب��ی از دو گروه 
خانم و آقا و در همه رده های س��نی، از سراسر کشور ایران به اصفهان 
آمده بودند. از این بابت از خدای بزرگ تشکر می کنم. آنچه برای من در 
زندگی اهمیت دارد، دوستانی است که توانسته ام در سراسر جهان پیدا 
کنم. من برای خانواده ام توضیحی دهم که در اصفهان چه دوس��تان 

خوبی پیدا کرده ام. 

عقب نشینی شرکت آلمانی
لباس های تیم ملی، تقلبی است

ماجرای لباس های ش��رکت آل 
اشپورت وارد فاز جدیدی شده و 
بعید نیس��ت تا چن��د روز آینده 
باعث رسوایی افرادی که در این 
موضوع نقش داشتند شود.ماجرا 
از ای��ن قرار اس��ت ک��ه مدیران 
ش��رکت آلمانی طرف قرارداد با 
تیم ملی، سر زده به محل اردوی 
تیم ملی ایران در اتریش می روند 
 و بع��د از گل��ه گ��ذاری ه��ای 
 ملی پوش��ان و س��ر مربی تیم مل��ی از آنها درخواس��ت م��ی کنند تا 
لباس هایی که مورد اش��کال قرار گرفت��ه را به آنها نش��ان دهند و از 
اینجاست که دست کس��انی که واس��طه تحویل لباس ها به تیم ملی 
 هس��تند رو می ش��ود. زیرا مدیر ش��رکت آل اش��پورت از پشت پرده 
لباس های تحویلی به تیم ملی پرده ب��رداری می کند و می گوید این 
لباس ها تقلبی است و شرکت آلمانی برای رفع سو تفاهم البسه اصل را 
به بازیکنان و کادر فنی تی��م ملی تحویل می دهد. ش��رکت روماریو 
اشپورت باید بگوید چگونه لباس های غیر اصل را به تیم ملی داده است.
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بهره برداری از چهار طرح بزرگ 

صنعتی در چهارمحال و بختیاری 
معاون صنایع و معادن چهارمحال و بختیاری گفت: مراحل ساخت 

چهارطرح صنعتی در چهارمحال و بختیاری پایان یافت.
 محمدکاظ��م منزوی اف��زود: این طرح ه��ا ش��امل کارخانه نخ های 

پلی استر، مخازن کامپوزیتی، نان و میل گردهای فوالدی است .
وی خاطرنش��ان کرد: تاکنون برای تکمیل و ساخت این چهار طرح 

صنعتی، 3 هزار و 238 میلیارد ریال هزینه شده است. 
با بهره ب��رداری از این طرح ها زمینه اش��غال مس��تقیم 600 نفر در 
شهرس��تان بروجن چهارمحال و بختیاری فراهم می ش��ود. منزوی 
اظهارکرد: این طرح ها تا پایان خردادماه به طور رسمی بهره برداری 

می شوند.

مرمت 1300کیلومتر ایلراه 
عشایری در استان 

مدیرکل امور عش��ایر چهارمحال و بختیاری گفت: برای بهسازی و 
بازگش��ایی ایلراه ها، بیش از 2 میلیارد و ۴00 میلی��ون ریال اعتبار 
نیاز اس��ت و تاکنون هزینه ای برای بهس��ازی ایل��راه ها اختصاص 

نیافته است. 
یحیی حسین پور اظهار کرد : با توجه به وجود 2 هزار کیلومتر ایل راه 
عشایری در مناطق سخت گذر و کوهستانی استان ، هر ساله به علت 

کمبود اعتبار بخشی از آنها بازگشایی و مرمت نمی شود.
وی افزود: هر ساله در فصل بهار به علت جاری شدن سیالب و روان 
آب ها، بخش��ی از ایل راه های عشایری و مس��یرهای عبور احشام و 
چهارپایان نظیر پل ها و گذرگاه ها تخریب و مسدود می شود و عشایر 

به ناچار از گذرگاه های مرتفع و پرخطر عبور می کنند.
مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری گفت : استان چهارمحال 
و بختیاری از جمله مناطق کوهستانی فالت مرکزی و دومین استان 
عشایرنشین ایران محسوب می ش��ود و از جمعیت 900 هزار نفری، 

بیش از 126 هزار نفر از آنها را عشایر تشکیل می دهند.

 اختصاص ۲0 میلیارد ریال 
به طرح های آبخیزداری 

معاون آبخیزداری اس��تان چهارمحال و بختیاری با اشاره به این که 
انجام عملیات آبخیزداری در این اس��تان سبب بهره برداری صحیح 
از اراضی می شود، گفت: امسال اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال به 

طرح های آبخیزداری استان اختصاص داده شده است.
حسین بهرامی  با اشاره به این که اس��تان چهارمحال و بختیاری در 
حوضه آبخیز چهار سد بزرگ کارون3 و ۴، زاینده رود و دز قرار دارد 
اظهار کرد: حوضه آبخیز این سدها در استان چهارمحال و بختیاری 
 برای س��د کارون3 و ۴ حدود 83 درصد مساحت، س��د زاینده رود

13 درصد مساحت و سد دز ۴ درصد از مساحت این استان است.
وی با بیان این که این استان نقش مهمی در تامین آب کشور دارد، 
افزود: انجام عملیات آبخیزداری، موجب بهره برداری صحیح از اراضی 

و بقای حوزه آبخیز کشور می شود.

اخبار کوتاه 

محمد رضا محمدی رییس اداره مراتع استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به این که وسعت مراتع 
در این استان حدود یک میلیون و 93 هزار هکتار است گفت: تاکنون تعداد 1300 گونه گیاهی در 

مراتع استان چهارمحال و بختیاری شناسایی شده است.
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بیش از 50 هزار تن گندم از 
کشاورزان خریداری می شود

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: بر اساس پیش بینی های 
صورت گرفته، امسال 50 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان 
این استان خریداری می شود. قاسم سلیمانی دشتکی گفت: 
38 هزار و 500 هکتار گندم دیم و 26 هزار هکتار گندم آبی 
در چهارمحال و بختیاری و در سال زراعی جاری کشت شده 
است. وی از پیش بینی برداشت 130 هزار تنی گندم در سال 
زراعی جاری خبر داد و اف��زود: قیمت مصوب خرید گندم از 
کشاورزان، 10 هزار و 500 ریال تعیین شده است. وی ظرفیت 
ذخیره سازی سیلوی شهید استکی فرخشهر را 35 هزار تن 
اعالم و تصریح کرد: در کارخانه های آرد این استان نیز ظرفیت 

ذخیره 120 هزار تن گندم دیگر پیش بینی شده است.
سلیمانی دشتکی گفت: طبق برنامه ریزی، مطالبات کشاورزان 

هم کمتر از سه روز از تحویل محصول پرداخت شود.
وی مصرف ماهانه گن��دم در چهارمحال و بختیاری را 8هزار 
تن اعالم و خاطرنشان کرد: امسال 30 هزار تن گندم وارد این 

استان شده است. 
خرید تضمینی گندم از کش�اورزان محدودیتی 

ندارد
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
گفت: در استان چهارمحال و بختیاری برای خرید تضمینی 

گندم از کشاورزان، محدودیتی وجود ندارد.
نعیم امامی اظهار کرد: در سال جاری محصوالت کشاورزان 
به خصوص گندم در استان چهارمحال و بختیاری به صورت 
تضمینی خریداری می شود. خرید تضمینی گندم از اواسط 
خردادماه جاری آغاز می شود و کشاورزان می توانند با مراجعه 
به سیلوهای دولتی یا مراکز بخش خصوصی، محصول گندم 
خود را به فروش برس��انند. امامی بیان داش��ت: برای خرید 
تضمینی گندم سقف خاصی وجود ندارد و کشاورزان به هر 
میزان که گندم تولید کنند، در این استان خریداری می شود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
گفت: کش��اورزان می توانند از نیمه دوم خردادماه همه روزه 
برای فروش محصوالت خود به سیلوهای دولتی یا مراکز خرید 

بخش خصوصی مراجعه کنند.
وی قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان را 10 هزار و 500 
ریال عنوان کرد و افزود: این میزان نسبت به سال گذشته از 
رشد مناسبی برخوردار است. شرایط اس��تان چهارمحال و 
بختیاری برای کاشت گندم مناس��ب است و کشاورزان باید 
با برنامه ریزی درست زمینه را برای کشت و تولید بیشتر این 

محصول در استان فراهم کنند.

 دره عش��ق یک��ی از زیباتری��ن دره ه��ای کش��وردر اس��تان 
چهارمحال و بختیاری اس��ت که دارای آبشارهای متعدد فصلی و 
دایمی در دو طرف دره، جنگل های گس��ترده بلوط، روس��تاهای 
تاریخی، چش��مه آب معدن��ی گوگردی و... اس��ت که در وس��ط 
دره رودخانه پ��ر آب کارون جری��ان دارد. نیمه دوم س��ال، فصل 
 طبیع��ت گ��ردی در اس��تان چهارمح��ال و بختیاری به ش��مار 
می رود به گونه ای که هر منطقه از استان چهارمحال و بختیاری 
به بهش��ت کوچکی تبدیل می ش��ود که هر بازدید کنن��ده ای را 
مجذوب خود می کند. اس��تان چهارمحال و بختیاري با دارا بودن 
بیش از 250 جاذبه ش��ناخته ش��ده طبیعي تاریخي و مذهبي، از 
مهم ترین مناطق کش��ور براي جذب گردش��گر به شمارمي رود. 
فرونشس��ت هاي به وجود آمده هم زمان با حرکات زمین ساختي 
زاگرس و آب حاص��ل از ذوب برف ک��وه هاي بلن��د، جاذبه های 
گردش��گری بی بدیلی را در مناطق مختلف اس��تان ایجاد کرده 
 اس��ت. دره عش��ق یکی از زیباترین مناطق گردش��گری اس��تان 
چهارمحال و بختیاری به ش��مار می رود که هر س��اله مس��افران 
بسیاری را به سمت خود می کشاند. این دره محل گذر مهم ترین 
رودخانه استان یعنی کارون اس��ت. در این دره روستاهای زیبایی 
دارای خانه های روس��تایی با معماری های قابل توجه بس��یاری 
 وجود دارد که در کنار جاذبه های طبیعی، به منطقه زیبایی قابل 
 توجهی بخش��یده اس��ت. روس��تاهای مهم ای��ن دره عبارتند از 

گل س��فید، جوزس��تان، پ��وراز، برنج��گان، دورک، دره عش��ق، 
س��رکون باال و س��رکون پایی��ن، دره بی��د، دره یاس، س��ررک، 
گل کله و معدن. دره عش��ق منطبق بر گس��ل اصل��ی زاگرس و 
 در واقع مح��ل برخورد دو صفح��ه بزرگ تکتونیکی در گذش��ته 
زمین شناس��ی اس��ت. کوه های مملو از درختان بلوط به همراه 
 صخره ه��ا و پرت��گاه های ف��راوان در جن��وب غرب جل��وه گری 
می کنند.ارتفاع کم کناره های رودخانه و تغییر بسیار زیاد بلندی 
در فاصله خیلی کم، س��بب تنوع های گوناگون ش��ده و به همین 
خاطر از آب و هوای گرم تا آب و هوای سرد در منطقه وجود دارد. 
 این تنوع و گوناگونی را در جنس سنگ ها ، شیب دامنه ها، شکل 
 دامنه ها پوش��ش گیاهی و ... می توان دی��د. در حقیقت ترکیب 
ش��کل ه��ا و تن��وع جاذب��ه ه��ا چش��م اندازهای��ی بس��یار 
ش��گفت انگی��ز و رویای��ی را ب��ه وج��ود آورده اس��ت، 
 ب��ه وی��ژه در آغ��از فص��ل به��ار ک��ه انس��ان را ب��ه وج��د 
می آورد و عاش��ق این همه زیبایی می کن��د. هنگامی که از جاده 
 اردل به ناغان وارد دره می ش��ویم و به س��مت داخل دره حرکت

  می کنیم، روس��تاهای بکر و طبیعی با پش��ت نمایی از آبش��ار و 
جنگل ه��ای گس��ترده می بینی��م که ای��ن زیبایی ه��ا در هیچ 
 جای دنیا قابل مش��اهده نیس��ت. آبش��ار زیبای دره عشق در دل 
جنگل های منطقه حفاظت شده هلن و در منطقه مشایخ قرار دارد 
و منظره ای زیبا و دیدنی را برای عالقه مندان به طبیعت رقم زده 

است. این آبشار با سرعت زیاد از دل کوه بیرون می جهد و بیش از 
صد متر ارتفاع دارد. در کنار این آبشار، رود کارون به آرامی جاری 
است و در ترکیب با انارستان ها و شالیزارهای روستاهای دره عشق 

و دورک شاهپوری، فضای شگفت انگیزی را به وجود آورده است.
گردشگران یک طبیعت وحش�ی را در منطقه نظاره 

می کنند
کارشناس اکو توریسم وطبیعت گردی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری  با اشاره 
به این که محدوده طبیعت گردی دره ارمند و کارون و دره عشق 
به دلیل تنوع چشم انداز و دسترس��ی توامان به رودخانه و جنگل 
یک منطقه بکر دراین استان اس��ت، اظهار داشت: محدوده آبشار 
دره عشق، یکی از زیباترین مناطق گردشگری استان چهارمحال 
و بختیاری به ش��مار می رود. مرتضی محمدیان ادامه داد: بس��تر 
طبیعت برای زندگی گروه های انس��انی و ش��کل سکونت توسعه 
باغ��ات انار مبتنی ب��ر باغداری، کوچ نش��ینی و دام، چش��م انداز 
فرهنگی خاص را در این منطقه فراهم کرده است. وی با بیان این 
 که ویژگی خاص توپوگرافی منطقه و ارتفاعات، امکان کوهنوردی، 
 دیواره ن��وردی و ش��یب رودخانه و دب��ی باالی رودخان��ه امکان 
ورزش های آب��ی و رفتینگ در منطقه فراهم کرده اس��ت، گفت: 
عالوه بر طبیعت بکر، گردش��گران عالقه مندب��ه طبیعت در این 
منطقه یک طبیعت وحشی و در عین حال حرکت انسان ها و دام 

را نظاره گر هستند.
وجود آبش�ار و جنگل در پش�ت یکی از روستاهای   

منطقه
وی با اشاره به این که در سال های اخیر امکان ماهیگیری وحشی 
در این منطقه رونق یافته است، اذعان داشت: توسعه ورزش های 
رفتینگ و جشنواره طبیعت گردی در این منطقه فراهم شده است.

محمدیان با بیان این که منطقه ارمند در منطقه حفاظت شده هلن 
قرار گرفته و این منطقه ضامن مدیریت زیست محیطی می تواند 
باشد، بیان داشت: طرح مدیریت مناطق حفاظت شده گردشگری، 

برنامه ریزی در خصوص تور های با برنامه است.
کارشناس اکوتوریسم و طبیعت گردی اداره کل میراث فرهنگی 
اس��تان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: باغات انار روس��تای 
 دورک، چش��مه گوگ��رد روس��تای معدن و آبش��ار دره عش��ق، 
جاذبه های اصلی جذب گردش��گری این منطقه اس��ت. وی بیان 
کرد: وجود شالیزار های گسترده در قسمت هایی از منطقه زیبایی 
توصیف ناپذیری به منطقه بخشیده است به گونه ای کل منطقه را 

رنگ سبز فرا گرفته است.
ضعف اصلی در این منطقه فقدان زیر ساخت های راه 

است
 محمدیان ی��ادآور ش��د: ضعف اصل��ی در ای��ن منطق��ه فقدان

 زیر ساخت های راه اس��ت که موجبات ناراحتی گردشگران را به 
همراه دارد. وی با اشاره به این که مسافران و گردشگران بسیاری هر 
ساله از این منطقه دیدن می کنند، عنوان کرد: توسعه جاده های 

ارتباطی و بهبود آنها یکی از ضروریت های منطقه است. 

وجود روستاهای تاریخی با پشت نمای آبشار و جنگل

دره عشق قطعه ای از بهشت دراستان

    شناسایی ۱۳۰۰ گونه گیاهی در مراتع استان چهارمحال و بختیاری

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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نوبتی سه ماهه چهارم میمه) نوبت  دوم  ( 

2224 به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی 
آیین نامه مربوط امالکی که در سه ماهه چهارم سال 1392 تقاضای ثبت 
آن ها پذیرفته شده و همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه طبق 
آراء هیات نظارت آگهی آن ها باید تجدید شود مربوط به حوزه ثبتی میمه 

را به شرح ذیل آگهی می نماید :
شماره های فرعی از شماره 11 اصلی واقعات در وزوان 

از ششدانگ قطعه  دانگ مشاع  با صفا فرزند علی سه  ثریا  4589 خانم 
زمین در دشت پشت قلعه به مساحت 299/50 متر مربع 

10364 آقای حسن خوش باطن فرزند براتعلی ششدانگ یک باب خانه و 
زمین متصله در کوی باال راه به مساحت 865/38 متر مربع 

شماره های فرعی از شماره 26 اصلی واقعات در قریه ونداده 
4059 آقای حسین مردانی فرزند حسن ششدانگ قطعه زمین محصور در 

کوی باال به مساحت 203/28 متر مربع 
4062 آقای منصور موئمنی ونداده فرزند یداله ششدانگ قطعه زمین در 

خیابان مخابرات به مساحت 282/15 متر مربع 
زمین  قطعه  ششدانگ  غالمرضا  فرزند  عادل  انگیز  روح  خانم   4063

محصور به مساحت 62/32 متر مربع 
4064 آقای جعفر یعقوب فرزند قاسم ششدانگ یک باب خانه در کوی باال 

به مساحت 130/90 متر مربع 
شماره های فرعی از شماره 35 اصلی واقعات در قریه ازان 

زمین  قطعه  ششدانگ  علی  صفر  فرزند  یوسفیان  فاطمه  خانم   4352
محصور به مساحت 277 متر مربع 

پور  صادق  نجمه  خانم  و  آقا  محمد  فرزند  اقدامی  محسن  آقای   4358
فرزند احمد باالمناصفه مشاعا ششدانگ یک باب خانه به مساحت 288 

متر مربع 

4436 آقای شهرام رمدان فرزند محمد ششدانگ یک باب خانه در کوی 
باغ کهنه به مساحت 354/87 متر مربع 

4883 آقای محسن اقامی فرزند محمد آقا ششدانگ قطعه زمین محصور 
در کوی پایین به مساحت 293/83 متر مربع 

4890 آقای محمد حسین خدادوست فرزند عباس ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 500/80 متر مربع 

4895 آقای حسین اسحاقی فرزند اکبر و خانم فاطمه صالح فرزند علی 
باالمناصفه مشاعا ششدانگ یک باب خانه در ازان به مساحت 248 متر 

مربع 
شماره  فرعی از شماره 54 اصلی واقع در قریه خسرو آباد 

قطعه  ششدانگ  علی  محمد  فرزند  علویجه  شفیعی  حسنعلی  آقای   977
زمین محصور در کوی باال به مساحت 504/88 متر مربع 

شماره های فرعی از شماره 67 اصلی واقعات در قریه حسن رباط 
یاوری فرزند حسن ششدانگ قطعه زمین محصور در  یداله  آقای   676

کوی پشت قلعه به مساحت 563/40 متر مربع 
780 آقای میثم رحمانی فرزند ابوالقاسم ششدانگ قطعه زمین کوی نو 

مفروزی از شماره 750 فرعی به مساحت 528/90 متر مربع 
شماره های فرعی از شماره 78 اصلی واقعات در قریه لوشاب 

504 آقای اسداله آهنین جان فرزند حیدر ششدانگ قطعه زمین محصور 
به مساحت 1652/30 متر مربع 

541 اقای محمد جواد میرزایی فرزند حسین ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 1766/75 متر مربع 

545 آقای حسین گرامی فرزند عرب ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
653/13 متر مربع 

شماره های فرعی از شماره 88 اصلی واقعات در الی بید علیا 
386 خانم نسرین توکلی فرزند صابر ششدانگ یک باب خانه در کوی باغ 

طاهر به مساحت 393/86 متر مربع 
387 آقای الیاس زارعی فرزند محمد ششدانگ یک باب خانه در کوی باغ 

طاهر به مساحت 420/78 متر  مربع 
388 آقای رضا زارعی فرزند محمد ششدانگ قطعه زمین محصور در 

کوی باغ طاهر به مساحت 371/10 متر مربع 

389 آقای اسداله توکلی فرزند نوروز ششدانگ یک باب خانه در کوی باغ 
طاهر مفروزی از شماره 11 فرعی به مساحت 674/90 متر مربع 

شماره  فرعی از شماره 90 اصلی  واقع درقلعه بلند الی بید 

235 آقای جابر جای مند بوج فرزند حسین ششدانگ یک باب خانه در 
کوی قلعه بلند به مساحت 489/78 متر مربع 

شماره های فرعی از شماره 110 اصلی واقعات در قریه موته 
429 آقای محمود توکلی فرزند نوراله و خانم عالیه فیروزی  فرزند احمد 
باالمناصفه مشاعا ششدانگ یک باب خانه در ده موته به مساحت 652 

متر مربع 
475 بانو خانم ناز فالح فرزند مراد علی ششدانگ یک باب خانه در ده 

موته به مساحت 1050/70 متر مربع 
ده  در  نوراله ششدانگ زمین محصور  فرزند  توکلی  آقای محمود   476

موته به مساحت 580/62 متر مربع 
لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه کسی نسبت به 
امالک مندرج در این آگهی اعتراض )واخواهی ( داشته باشد نسبت به آن 
هایی که تقاضای ثبت پذیرفته شده از تاریخ انتشار اولین نوبت این آگهی 
این  تسلیم  را  ( خود  )اعتراض  واخواهی  دادخواست  مدت90روز  ظرف 
اداره نموده و رسید دریافت دارد ضمنا معترض بایستی از تاریخ تسلیم 

اعتراض ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضائی 
نموده و گواهی طرح دعوی اخذ و به این اداره تسلیم نماید در صورتی 
که قبل از انتشار این آگهی دعوایی اقامه شده باشد طرف دعوا بایستی 
گواهی دادگاه را مشعر بر جریان طرح دعوا ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید 
اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعد از انقضای مدت مرقوم واصل 
شود بال اثر است و مطابق ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار 
خواهد شد ضمنا طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در 
موقع تعیین حدود و صورت مجلس تحدیدقیدو واخواهی صاحبان امالک 
ومجاورین نسبت به حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت و اصالحی 
آن پذیرفته خواهد شد این آگهی در دو نوبت و به فاصله )30(روز از تاریخ 
 اولین نوبت انتشار در روز نامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر

 می شود .

 م الف 815 

تاریخ انتشار نوبت اول :دوشنبه 1393/02/01

تاریخ انتشار نوبت دوم :پنج شنبه 1393/03/01

حسین نوروز رئیس ثبت میمه

مفاد آرا ء 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  مفادآراء  آگهی    23253
ساختمانهای فاقد سند رسمی ( هیات حل اختالف مستقر دراداره  ثبت   

اسناد و امالک  جوشقان
آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیئت حل 
اختالف مستقر در ثبت جوشقان صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون 
کثیر  های  روزنامه  طریق  از  روز   15 فاصله   به  نوبت   دو  در  مذکور 
االنتشار و محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور 
اعتراض دارند از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک جوشقان تسلیم و رسید اخذ نمایند 
و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم 
دادخواست  تقدیم  گواهی  و  نموده  محل  عمومی  دادگاه  به  دادخواست 
اقدامات  صورت  دراین  نمایند  تسلیم  جوشقان  ثبت  اداره  به  و  اخذ  را 
اعتراض  که  در صورتی  است  دادگاه  قطعی  حکم  ارائه  به  موکول  ثبت 
به  دادخواست  تقدیم  گواهی  معترض  یا  نگردد  واصل  قانونی  مهلت  در 
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت جوشقان مبادرت به صدور 
به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  صدور  مینماید  مالکیت   سند 

دادگاه نمی باشد .
غالمعلی   1393/2/8 مورخ   139360302119000009 شماره  رای   -1
یک  ششدانگ   1262568511 ملی  شماره  به  عباسعلی  فرزند  غلالمپور 

قطعه باغ پالک شماره 1727 فرعی از پالک 21 اصلی واقع در کامو به 
مساحت 1488/60 متر مربع خریداری عادی از زین العابدین کبابی ابیانه 

سهراب   1393/2/8 مورخ   139360302119000001 شماره  رای   -2
ششدانگ   1262545749 ملی  شماره  به  علی   محمد  فرزند  سبزواری  
یک  باب خانه احداثی بر روی قسمتی از پالک شمار ه 28 فرعی از پالک  

1اصلی واقع در جوشقان به مساحت 245/24 متر مربع 
غالمرضا   1393/2/8 مورخ   139360302119000002 شماره  رای   -3
رحمانی فرزند اکبر به شماره ملی 1260862844 ششدانگ یک  باب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از پالک شمار ه 605 فرعی از پالک  21اصلی 

واقع در کامو به مساحت 87 متر مربع 

4- رای شماره 139360302119000007 مورخ 1393/2/8 اصغر رعیت 
باب خانه  ملی 1262572088 ششدانگ یک   به شماره  آقا   فرزند علی 
پالک   از  فرعی   85 ه  پالک شمار  از  قسمتی  بر روی  بنداحداثی  بهار  و 

22اصلی واقع در چوقان  به مساحت 636/80 متر مربع 

5- رای شماره 139360302119000008 مورخ 1393/2/8 ناصر توسلی 
فرزند استاد بمانعلی  به شماره ملی 1262508398 ششدانگ یکدرب باغ 
مزروعی  پالک 2511 شماره فرعی از پالک 1 اصلی واقع در جوشقان  به 

مساحت 1801/58 متر مربع خریداری رسمی  از ورثه همایونی 

6- رای شماره 13936030211900027 مورخ 1393/2/8 حیدر عارضی 
فرزند حسینعلی  به شماره ملی 1260855521 ششدانگ یک  باب اطاق 

وزمین محصور و مشجر احداثی بر روی قسمتی از  پالک شماره 32 
به مساحت  کامو  الدین  عماد  مزرعه  در  واقع  اصلی   25 پالک  از  فرعی 

416/42 متر مربع 
7- رای شماره 139360302119000026 مورخ 1393/2/8 یاسر بیدرام 
فرزند حسین  به شماره ملی 5110245924 ششدانگ یک خانه احداثی بر 
روی قسمتی از پالک شماره45 فرعی از پالک 68 اصلی واقع در مزرعه 
علی آباد کامو  به مساحت 1041 متر مربع خریداری رسمی  از غالمرضا 

و بی بی رحمانی
طیبه   1393/2/15 مورخ   139360302119000028 شماره  رای   -8  
یکباب  ملی 126858960 ششدانگ  به شماره  اکبر    فرزند علی  مومن  
خانه احداثی بر روی قسمتی از پالک شماره32 فرعی از پالک 25 اصلی 
واقع در مزرعه عماد الدین کامو  به مساحت 743/19 متر مربع خریداری 

رسمی  از فرخ زین الدین
9- رای شماره 139360302119000198 مورخ 1393/12/26 احمد رضا 
ذاکرین  فرزند شریف   به شماره ملی 1262626056 ششدانگ یک خانه 
احداثی بر روی قسمتی از پالک شماره3224 فرعی از پالک 1 اصلی واقع 
ورثه شریف  از  عادی  متر خریداری   193/50 به مساحت  در جوشقان 

ذاکرین
10- رای شماره 139360302119000210 مورخ 1393/2/8 علی عباس 
یک  ملی 1262605822 ششدانگ  به شماره  فرزند غالمحسین   خراط  

کامو   در  واقع  اصلی  از پالک 21  فرعی  باب خانه پالک شماره  1047 

به مساحت 258/50 متر مربع خریداری رسمی  از آقا شیخ احمد آملی

محمد   1393/12/26 مورخ   139360302119000214 شماره  رای   -11

1262525179 ششدانگ  ملی  شماره  به  عباس   فرزند  کامویی  فردپور 
یک باب خانه و حیاط متصله احداثی بر روی قسمتی از پالک شماره222 

مربع  متر   244/23 مساحت  کاموبه  در  واقع  اصلی   21 پالک  از  فرعی 
خریداری رسمی  از علی عباس رجب زاده و غیره 

12- رای شماره 139360302119000042 مورخ 1393/02/22 ولی اله 
یک  ششدانگ   1262609976 ملی  شماره  به  غالمعلی   فرزند  رحمانی  
باب خانه احداثی بر روی قسمتی از پالک شماره837 فرعی از پالک 21 
اصلی واقع در کاموبه مساحت 616/15 متر مربع خریداری رسمی  از 

حسین نظری
رضا   1393/02/22 مورخ   139360302119000044 شماره  رای   -13
یک  ششدانگ   1262601428 ملی  شماره  به  غالمعلی   فرزند  رحمانی  
باب خانه احداثی بر روی قسمتی از پالک شماره837 فرعی از پالک 21 

اصلی واقع در کاموبه مساحت 612/07 متر مربع خریداری رسمی  از 
حسن آقا نظری م الف 3997

تاریخ انتشار  نوبت اول : 1393/3/1 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1393/3/17 

مظفر زرگری : کفیل ثبت و اسنادو امالک جوشقان  
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احمق ترین مردم 
س��لطان محمود غزنوی دس��تور داد تا بگردند و یک نف��ر را که در 
حماقت از دیگران گوی سبقت را ربوده است ،پیدا کنند و به خدمتش 
بیاورند. مالزمان مدت ها گشتند تا بر حسب اتفاق شخصی را دیدند 
 که بر شاخ درختی نشس��ته است و با تبری در دس��ت به بیخ شاخه 
می زند ت��ا آن را قطع کند. مالزمان س��لطان با خ��ود گفتند: از این 
شخص احمق تر یافت نمی ش��ود. وی را گرفتند به خدمت سلطان 
بردند و عمل احمقان��ه اش را در مقابل خودش برای س��لطان بازگو 
کردند. آن ش��خص گفت: احمق تر از من س��لطان است که با دست 
خودش با تیش��ه ظلم و تعدی، رعیت خود را که بنیاد و بیخ درخت 

حکومتش هستند، قطع می کند.

لقمه جانانه 
 ش��خصی ب��ا پن��ج انگش��ت م��ی خ��ورد. او را گفتند: چ��را چنین

 می خوری؟گفت: اگر به سه انگشت لقمه برگیرم، دیگر انگشتانم را 
خشم آید. دیگری را گفتند: چرا با پنج انگشت لقمه برگیری؟

 گفت: چه کنم که بیش از اینم انگشت نباشد.

دفع بالء و عالء 
در مازندران عالء نام حاکمی بود سخت ظالم.خشکسالی روی نمود.

 مردم به استسقاء بیرون رفتند. چون از نماز فارغ شدند، امام بر منبر 
رفت و دست به دعا برداشت و گفت: خدایا بالء و عالء را از ما دفع کن.

جواب تحسين برانگيز 
نقل کرده اند که حاتم اصم، اراده س��فر کرد و به همس��ر خود گفت: 

چه قدر خرجی بگذارم؟زن گفت: به قدری که در دنیا حیات دارم.
 حاتم گفت: حیات تو در دست من نیست. زن گفت: روزی من هم در 

دست تو نیست.حاتم او را تحسین کرد و به او آفرین گفت.

سخن اول یا دوم 
ش��خص فقیری زن خود را گفت که قدری پنیر بیاور که خوردن آن 
معده را قوت دهد و بنیه را محکم و اشتها را زیاد کند. زن گفت: پنیر 
در خانه نداریم! مرد گفت: بهتر به جهت آن که پنیر معده را به فساد 
می اندازد و بن دهان را سس��ت می کند. زن گفت: ای مرد! از این دو 

قول مختلف و متضاد کدام را اختیار کنم؟
 مرد گفت: اگر پنیر باشد، قول اول را و اگر نباشد، قول دوم را!

هر وقت بدتر شدی بيا! 
به هزاران بیمار مبتال به سرطان پروستات که سرطان 
آنها در مرحله ح��اد قرار ندارد، توصیه می ش��ود که با 

بیماری خود بسازند و آن را بالفاصله درمان نکنند. 
برای اولین بار در دنیا، دستورالعمل رسمی بهداشتی 
انگلیس به ه��زاران بیمار مبتال به س��رطان پس��تان 
پیشنهاد کرده که از درمان س��ریع جلوگیری کنند و 
به جای آن بیماری ش��ان را تحت نظر داشته باشند. به 
گزارش دیلی تلگراف، در دستور العمل جدید مرکز ملی 
بهداشت و سالمت انگلیس )NICE( چنین آمده که 
مردان مبتال به سرطان پروستات متوسط و کم خطر، 
باید به جای تحمل رادیوتراپی و جراحی، بیماری خود 
را به طور منظم کنترل کنند. هدف این دستور العمل 
این است که هزاران مرد دارای تومورهای نسبتا بی ضرر 
از رنج بی مورد یا اث��رات جانبی ناش��ی از درمان های 

تهاجمی غیرضروری، پیشگیری کنند.
س��رطان پروس��تات معمول ترین س��رطان مردان در 
انگلستان است، که در هر سال 40 هزار مورد جدید به 
مبتالیان آن افزوده می ش��ود، و 11 هزار نفر هم از این 
بیماری جان می سپارند، اما سرطان پروستات می تواند 
رشد بسیار کندی داشته باشد. شیوه های درمانی قابل 
انتخاب ش��امل جراحی و رادیوتراپ��ی می تواند اثرات 
جانبی جدی مانند مشکالت دستگاه تناسلی و باروری 
داشته باشد. با این دس��تور العمل جدید، به حدود 20 
درصد از بیماران، »کنترل فعال« به جای درمان توصیه 
خواهد شد و نیمی از آنها احتماال هرگز نیاز به درمان یا 
جراحی پیدا نمی کنند. برای اجرای این دستور العمل، 
پروتکل تازه ای تنظیم ش��ده که به استناد آن، مردانی 
که این گزینه را انتخ��اب می کنند باید با آزمایش های 
خون، نمونه برداری و آزمایش های فیزیکی خود را چک 
کنند تا ببینند که آیا س��رطان پیشرفت می کند و اگر 
جواب مثبت بود، این پیشرفت چگونه خواهد بود. دکتر 
 جان گراهام مدیر گروه نویس��نده این دس��تور العمل 
می گوید: همه درمان های س��رطان پروس��تات اثرات 
جانبی دارند، خصوصا اثراتی روی دس��تگاه تناسلی و 
باروری می گذارند. از همین رو اس��ت که برای مردان 
حیاتی است که بتوانند بفهمند چه انتخاب های درمانی 

دارند و بتوانند  بهترین تصمیم را اتخاذ کنند. 

گنج حکایت

در اوایل مرداد 1391، طوفان خورش��یدی بسیار قدرتمندی 
از بیخ گوش زمین گذش��ت که اگر به زمی��ن برخورد می کرد، 

خسارتی 20 برابر خسارت هاریکن کاترینا بر جا می گذاشت.
به دنبال انتشار مقاله ای جدید در نشریه نیچر کامیونیکیشنز، 
هیجانی عجیب در جامعه خورشیدشناس��ان ایجاد شده است. 
بر اس��اس این مقاله، در 23 جوالی 2012 ) 2 مرداد 1391(، 
فوران عظیمی از مواد تاج خورش��ید با سرعت 2000 کیلومتر 
بر ثانیه که 4 برابر س��ریع تر از طوفان های معمولی خورشیدی 
است، ستاره منظومه شمس��ی را ترک کرد. خوشبختانه زمین 
در آن لحظه در مسیر این طوفان قرار نداشت، اما این طوفان به 
فضاپیمای استریوA برخورد کرد و سبب شد شدیدترین طوفان 
پروتونی خورشید از سال 1976)1355 ( به این سو ثبت شود.

یک س��ال و نیم بعد از این رخداد، تحلی��ل اطالعات دریافتی 
از رصدخانه خورش��یدی استریوA نش��ان داده که این طوفان 
مشابه طوفان کارینگتون در سال 1238/1859 است. طوفان 
کارینگت��ون ب��ه مجموع��ه ای از فوران های تاج خورش��ید در 

س��ال 1859)1238 (گفته می ش��ود ک��ه مس��تقیما با زمین 
برخورد کرد و سبب شد ش��فق قطبی که معموال در عرض های 
جغرافیایی باالی 65 درجه دیده می شود، تا عرض های جنوبی 
مانند تاهیتی نیز مشاهده ش��ود. برخورد این طوفان با میدان 
مغناطیس��ی زمین، چنان طوفان های ژئومغناطیسی شدیدی 
به راه انداخت که باعث جرقه زدن خطوط تلگراف در سراس��ر 

جهان ش��د و با به آتش کش��اندن برخی از اداره ه��ای تلگراف، 
سیستم ارتباط جهانی دوره ویکتوریا را از کار انداخت. اگر چنین 
طوفانی در روزگار ما به زمین برخورد کند، تاثیری فاجعه آمیز بر 
شبکه های انتقال قدرت و ارتباطات خواهد گذاشت. ماهواره ها 
از کار خواهند افت��اد، ش��بکه های انتقال ب��رق و مخابرات در 
کش��ورهای وس��یعی مانند روس��یه، کانادا، ای��االت متحده و 
همچنین کشورهای ش��مال اروپا قطع و ارتباطات بین المللی 
و اینترنت از دس��ترس اغلب کاربران خارج خواهد ش��د. نتایج 
تحقیقی در مورد شدت این آس��یب نشان می دهد که خسارت 
اقتصادی ناشی از چنین طوفان خورشیدی قدرتمندی، بالغ بر 
2هزار میلیارد دالر خواهد بود که 20 برابر بیش��تر از خسارت 

هاریکن کاترینا است.
طوفان خورشیدی مورد نظر، به جایی از مدار زمین برخورد کرد 
که یک هفته بعد، زمین از آنجا عب��ور می کرد. چنین فاصله ای 
شاید در مقایسه با دیگر اتفاقات روزمره بسیار زیاد به نظر برسد، 

اما در مقیاس کیهانی، فاصله بسیار نزدیکی است. 

بزرگ ترین خطر فضایی تاریخ معاصر
بعد از 2 سال فاش شد

تصور کنید اطرافتان را 
بلورهای زیبا و شفاف به 
طول چند متر فرا گرفته 
است. این چشم انداز غار 
کریس��تال در نای��کای 
مکزیک است که بدون 
لب��اس محاف��ظ فق��ط 
10 دقیق��ه در آن دوام 
می آورید. غار کریستال  
غاری اس��ت زیرزمینی در منطقه نایکا واق��ع در چیهاهوای 
مکزیک که در عمق 300 مت��ری زمین و نزدیک معدن نایکا 
واقع شده است. این غار بسیار داغ است؛ طوری که دمای هوا 
در آن به 58 درجه س��انتی گراد و رطوبت هوا ب��ه 90 تا 99 
درصد می رس��د. بدون ابزار و لباس محافظ نمی توان بیش از 

10 دقیقه در چنین شرایطی دوام آورد.

بس��یاری از گروه ه��ای 
حق��وق بش��ر از ت��رس 
آین��ده ای مش��ابه آنچه 
در فیلم ه��ای ترمیناتور 
دیده ای��م، خواس��تار 
مقابله با تولید و توسعه 
نظام��ی  روبات ه��ای 
ش��ده اند، اما تهدید این 
روبات ه��ا ت��ا چ��ه حد 
جدی اس��ت؟در یک دهه اخیر به لطف رش��د بس��یار سریع 
تکنولوژی های دیجیتالی، توسعه فناوری روبات های خودکار 
بسیار سریع بوده اس��ت؛روبات هایی که در شکل و فرم های 
مختلف وظای��ف گوناگونی را در بس��یاری از ارتش های دنیا 
برعهده گرفته اند. بهتربن نمونه آنها را می توان در هواپیماهای 

بدون سرنشین نظامی جست و جو کرد.

س��ر غول پیکر ب��ا بدنی 
اس��تخوانی،  و  الغ��ر 
تصوی��ری اس��ت ک��ه 
 از انس��ان آین��ده در

فیلم های علمی تخیلی  
نش��ان داده می شود.اما 
این فق��ط منحص��ر به 
فیلم ه��ا نیس��ت»بریانا 
پابینر« از محققان موزه 
تاریخ طبیعی اسمیت سونیان مدعی است که باتوجه به تغییر و 
تکامل مداوم انسان، بیشترین تغییر در مغز او روی خواهد داد. 
وی معتقد است که فرآیند زایمان باعث محدودیت اندازه مغز 
شده است. زیرا سر نوزاد باید از کانال زایمان خارج شود، اما با 
پیشرفت های پزشکی از جمله عمل سزارین، این فرآیند دور 

زده شده و می تواند نقش مهمی در بزرگ شدن مغز ایفا کند.

بزرگ ترین کریستال های 
روی زمين 

آیا دوران روبات های قاتل 
فرا رسيده است؟

تاثير سزارین بر تغيير 
شکل انسان آینده!

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