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احیای میدان امام علی )ع( 
اقدامی ماندگار در تاریخ

عضو ش��ورای عالی انقالب فرهنگی در حاش��یه سفر به 
اصفهان با حضور در میدان امام علی)ع( و ابنیه فرهنگی 
مذهبی در پیرامون این میدان ضمن تقدیر از این اقدام 
ش��هرداری اصفهان، از مراحل مختلف این پروژه بازدید 

کرد. دکتر مهدی گلشنی در ابتدای بازدید خود از...

قیمت هواپیماهای شخصی
 500 تا 800 میلیون تومان 

 اصفهان در عملیات 
جاده ای رکورد شکست

به زودی هواپیماهای دونفره ب��ا قیمت بین 500 تا 800 
میلیون تومان از سوی بخش خصوصی وارد کشور می شود 
و شرایط جدیدی را در بخش حمل و نقل هوایی به وجود 

می آورد.
هواپیمای فوق س��بک برای اولین بار 14 سال پیش وارد 
کشور شد و نظر تعدادی از عالقه مندان به پرواز را به خود 
جلب کرد. متقاضیان پرواز با این هواپیماها پس از دریافت 
مجوز پرواز از سازمان هواپیمایی کشوری، اجازه پرواز را 

دریافت می کردند که همچنان هم این... 

رییس س��ازمان امداد و نجات با اش��اره به نجات 3 هزار و 
183 نفر و بیش از ۲۹ هزار نفر حادثه دیده در پی ۲ هزار 
و ۹ عملیات موفقیت آمیز در اردیبهشت ماه، از شکستن 
رکوردهای تعداد عملیات های جاده ای و کوهس��تان در 
استان اصفهان خبر داد. پیرحس��ین کولیوند، با اشاره به 

پوشش امدادی ۲ هزار و ۹ عملیات موفقیت آمیز...
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 تخت فوالد تاریخ فشرده
 اصفهان است

رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: وهابیون با انفجار و تخریب مزار 
بزرگان اشتباه بزرگی می کنند و به این واسطه نمی توانند معنویت را از بین 
ببرند. غالمعلی حدادعادل در مراس��م رونمایی از جلد دوم و سوم دانشنامه 
تخت فوالد اصفهان که با حضور استاندار ، جمعی از خانواده شهدا و نیز خانواده 

5بزرگان مدفون در تخت فوالد اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: ...
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 اصفهانی ها نقش  برجسته
 در فتح خرمشهرداشتند

فرمانده س��پاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان با 
گرامیداشت یاد و خاطره س��وم خرداد سالروز فتح 
خرمش��هر گفت: مردم اصفهان نقش برجس��ته ای 
دردفاع مقدس و فتح خرمش��هر ایفا کردند. سردار 
س��رتیپ پاس��دار غالمرضا س��لیمانی  در صبحگاه 
مشترک نیروهای مسلح استان اصفهان به مناسبت 

سالروز آزاد سازی خرمشهر افزود: سوم خرداد یادآور 
فداکاری های ملت ایران برای اسالم عزیز است. وی  با 
بیان این که قرارگاه » فتح « از اصلی ترین یگان های 
استان بود، گفت: یگان های این استان از ارتش، گروه 
های توپخانه و منطقه شهید بابایی و نیروهای جهاد، 

نقش درخشانی در دفاع مقدس داشتند.

فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج(
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پوستر اختصاصی تیم ملی 
ایران رونمایی شد

 سایت معتبر شبکه ESPN از پوسترهای تیم های حاضر در جام 
جهانی ۲014 برزیل رونمایی کرد.کریستیانو سیکوئِیرا، گرافیست 
خوش ذوق برزیلی پوس��ترهای زیبایی را برای 3۲ تیم حاضر در 
جام جهانی ۲014 طراحی کرده است که در هر پوستر شعار یا نام 
مستعار تیم ها نیز نوشته شده است. در پوستر تیم ملی  ایران از نام 

مستعار »تیم ملی« استفاده شده است.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی: 
فعالیت های هسته ای 

ایران انحراف ندارد

جزییات طرح مجلس برای جمعیت
 سربازان متاهل حقوق

 کادر می گیرند
23

  مناقصه عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوبت اول  

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارداز طریق مناقصه خریدهای ذیل را مطابق جدول زیر از فروشندگان ذیصالح انجام دهد.

مبلغ تضمین)ریال ( نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه 
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

رزمایش بیت المقدس دیروز با حضور یگان های 
نیروی زمینی ارتش در اصفهان برگزار شد



اخبار کوتاهيادداشت

آژانس اقدامات ايران را گامی روبه 
جلو ارزيابی کرد

نماینده کش��ورمان در آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی درب��اره گزارش 
مدیرکل آژانس گفت: گزارش جدید آژانس توافقی را که برای اجرای ۵ 
گام عملی در نشست سی ام اردیبهشت ماه حاصل شد، گامی رو به جلو 

ارزیابی کرده است. 
رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: در این 
گزارش همچنین آمده که آژانس در حال ارزیابی و تحلیل اطالعاتی است 

که ایران ارایه کرده است.
وی با بیان این که در گزارش آژانس به صراحت بر نبود موضوع باقیمانده 
درباره فعالیت های هس��ته ای کشورمان تاکید شده اس��ت، افزود: البته 
طبق معمول بخش��ی از گ��زارش آژانس درخصوص اج��رای پادمان در 
تاسیسات هس��ته ای جمهوری اس��المی ایران است که نش��ان دهنده 
 قرار داش��تن همه فعالیت های هس��ته ای ای��ران تحت نظ��ارت آژانس

 است.
نماینده کشورمان در آژانس گفت: گزارش آژانس یک بخش تکراری دارد 
که مربوط به ادعاهای ابعاد احتمالی نظامی است که ایران آن را بارها رد 

کرده است.
وی افزود: یک بخش دیگر از این گزارش، تایید اقداماتی اس��ت که ایران 

طبق توافقنامه ژنو به صورت داوطلبانه به کار بسته است.

تمام مسايل اقتصادي کشور به 
تحريم ها گره نخورده است

خطیب موقت جمعه گلپایگان گفت: همه مس��ایل اقتصادي کش��ور به 
تحریم ها گره نخورده؛ لذا نباید دل مان به رفع تحریم ها خوش باشد.

حجت االس��الم و مصطف��ي  عباس��ي اظهار داش��ت: نی��روي ایمان با 
تعداد ان��دك در برابر نیروي عظیم دش��من و با بهره من��دي از عنایات 
 خداون��د به فرم��وده ام��ام راحل ک��ه » خرمش��هر را خ��دا آزاد کرد«، 

پیروز شدند.
وی به مقایسه فتح خرمشهر به دست نیروهاي توانمند اسالم و فتح خیبر 
به دس��ت حضرت علي بن ابیطالب )ع( با بهره من��دي از نیروي الیزال 
الهي پرداخت و با اشاره به سالروز شهادت امام موسي بن جعفر )ع( بیان 
 داشت: باید در مناسبت هاي دیني و در ایام شهادت و موالید اهل بیت )ع( 
همان گونه که در محرم و صفر وقت مي گذاریم، حضور پررنگ داش��ته 

باشیم.

 ياری اصولگرايان مجلس بدون 
عقب نشینی از اصول خود 

رییس فراکسیون اصولگرایان مجلس گفت: فراکس��یون اصولگرایان و 
نمایندگان اصولگرای مجلس در تالش هس��تند تا در اداره امور کشور، 
دولت یازدهم را مانند دولت های قبل یاری دهند و البته ذره ای از اصول 

خود عقب نشینی نخواهند کرد .
غالمعلی حداد عادل که به دعوت جمعی از فعاالن اصولگرا و نمایندگان 
اصفهان به این شهر سفر کرده بود، در س��خنانی با تشریح اوضاع کشور 
 گفت: امروز انقالب اس��المی در مسیر پیش��رفت قرار دارد و هیچ مانعی

 نمی تواند این مسیر را متوقف کند.
وی با بر ش��مردن نقاط برجس��ته کش��ور در س��ال های پس از انقالب 
افزود: می��زان پیش��رفت های علم��ی وصنعتی توس��ط جوان��ان این 
 م��رزو بوم توانس��ته اس��ت ایران��ی قدرتمن��د را در منطقه ب��ه نمایش

 بگذارد.
رییس فراکسیون اصولگرایان مجلس در ادامه با اشاره به دیگر نشانه های 
قدرت ایران، امروز به وجود نهادها و سازمان هایی اشاره کرد که در مسیر 

پیشرفت در کنار ملت بودند .

  دولت در زمینه قیمت لبنیات 
شفاف سازی کند

 عض��و کمیس��یون کش��اورزی، آب و منابع طبیع��ی مجلس ب��ر لزوم 
شفاف سازی قیمت لبنیات و خرید شیر از دامداران توسط دولت تاکید 

کرد.
عل��ی ایرانپور با بی��ان این موضوع اظه��ار کرد: دول��ت در زمینه تعیین 
قیمت نهایی ش��یر و لبنیات و پرداخت یارانه های قانون��ی به دامداران 
نتوانسته ش��فاف س��ازی الزم را داش��ته باش��د و همین موضوع سبب 
ش��ده ت��ا نارضایتی های��ی در این بخ��ش ایجاد ش��ود که عم��ده این 
 نارضایتی ه��ا ه��م متاث��ر از صحبت ه��ای ض��د و نقی��ض مس��ؤوالن

 دولتی است.
وی اظهار ک��رد: یکی از مش��کالت در این زمینه این اس��ت که ش��یر و 
خری��د آن از دام��داران توس��ط دولت، ن��رخ مص��وب و ثابت��ی ندارد 
و از س��وی دیگر اظهارات ضد و نقیض مس��ؤوالن در زمین��ه پرداخت 
 یاران��ه ب��ه دام��داران، مش��کالت زی��ادی را ب��رای ای��ن اف��راد ایجاد 

کرده است.
نماین��ده م��ردم مبارک��ه در مجلس ش��ورای اس��المی تصری��ح کرد: 
افزای��ش قیم��ت نهاده های دام��ی و علوف��ه، هزینه های نهای��ی تولید 
ش��یر، هزینه های جانبی نگهداری دام و نوس��انات بازار، س��بب شده تا 
 دامداران نگرانی هایی در این زمینه داش��ته و خواس��تار افزایش قیمت

 شیر باشند.

تابوشکنی های فرهنگی ثمره ای جز 
نگرانی جامعه ندارد

امام جمعه موقت خمینی ش��هر با بیان این که امروز بعضی از مسؤوالن 
دولت و کشور بر اساس ش��یطنت های داخلی و خارجی حرکت و اعالم 
موضع می کنند، گفت: تابوشکنی های فرهنگی، ثمره ای جز نگران کردن 

جامعه ندارد.
حجت االس��الم محمد کمال��ی با اش��اره ب��ه اظهارنظر وزی��ر فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی مبنی بر ای��ن که انتش��ار کت��اب در کش��ور نیازی 
به ممی��زی و نظارت ن��دارد، اظهار کرد: چگونه می ش��ود اج��ازه دهیم 
هر کتابی بدون نظارت، مجوز انتش��ارات بگیرد؟ عدم نظ��ارت بر ورود 
 ویروس های فرهنگی ب��ه جایگاه دینی و اس��المی، به نظام ما آس��یب

 می زند.
وی با بی��ان ای��ن ک��ه ویروس ه��ای فرهنگ��ی جامع��ه م��ا را تهدید 
می کن��د و یک��ی از راه ه��ای انتق��ال وی��روس فرهنگ��ی در جامع��ه 
انتش��ار کت��ب ب��دون نظ��ارت اس��ت، گف��ت: در هی��چ ج��ای دنی��ا 
اجازه چاپ ه��ر کتابی را ب��دون نظ��ارت و ممیزی نمی دهن��د و حتی 
 درکش��ورهای غربی هر کتابی را منتش��ر نمی کنند و اجازه چاپ آن را

 نمی دهند.
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کنگره ملی تجلیل از ایثارگران ویژه شهدای فتح خرمشهر 

روحانی در کنگره ملی تجلیل از ایثارگران و خانواده های شهدای فتح خرمشهر حضور یافت. هم زمان با سوم 
خرداد سالروز فتح خرمشهر، کنگره ملی تجلیل از ایثارگران و خانواده های شهدا در سالن اجالس سران آغاز 

شد. رییس جمهور در این مراسم از تعدادی از ایثارگران و خانواده های شهدای فتح خرمشهر تجلیل کرد.
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پرواز پهپاد ها و مقابله با 
هلی برن دشمن فرضی 

حمايت از سرداران 
ديپلماسی

معاون تربیت و آموزش نیروی زمینی ارتش با اش��اره ب��ه جزییات رزمایش 
بیت المقدس ۲۶ از پرواز پهپاد ها و مقابله با هلی برن دشمن فرضی در دومین 
روز از رزمایش بیت المقدس ۲۶ خبر داد. امیر حس��ین ش��کوهی با اشاره به 
برنامه های این رزمایش اظهار کرد: در ۲۶ س��ال گذشته، هم زمان با عملیات 
بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر و به یاد آن روزها و دالورمردی ها، رزمایش 
بزرگ علمی و دفاعی بیت المقدس در منطقه نصرآباد اصفهان به دور از همه 

تعلقات دنیوی و مادی، اجرا شد. 
وی افزود: با توجه به تهدیدات منطقه ای و جنگ های آینده و به منظور آموزش 
دانشجویان دوره عالی و در راس��تای تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، فرمانده 
کل ارتش و فرمانده نیروی زمینی ارتش، این رزمای��ش با تجهیزات به روز و 

آموزش های تخصصی اجرا شد.

امام جمعه تیران گفت: باید از سرداران دیپلماسی حمایت کنیم. چون آنها در 
مذاکرات اخیر تن به خواسته های دش��منان ندادند. حجت االسالم سیدعلی 
سجادی ، شهادت امام موسی کاظم)ع( را تسلیت و همچنین فرا رسیدن مبعث 
پیامبر اکرم را تبریک گفت و اظهار کرد: یکی از مباحث اخالق در خانواده بحث 
نفقه است که بر عهده مرد خانواده است. وی در ادامه افزود: بر پدر خانواده واجب 
اس��ت که مخارج زن و فرزندان را از راه حالل کس��ب کند و بدون منت به آنها 
بپردازد و زن و فرزندان نیز باید از تجمل گرایی و حسادت نسبت به دیگران در 
خرج کردن بپرهیزند. سجادی درمورد سوم خرداد گفت: سوم خرداد روز فتح 
خرمشهر و عملیات بیت المقدس است که این روز روز مقاومت و ایثار نام گذاری 
شده و باید قدر این خون های که ریخته شد را بدانیم و ادامه دهنده راه آنها باشیم 

که همان راه ایستادگی در مقابل استکبار و دشمنان ایران و راه ایثار است.

نایب رییس مجلس شورای اس��المی در تبیین دالیل رای 
آوردن حسن روحانی در انتخابات 9۲ گفت: نا امیدی مردم 
از تندروی برخی افراد در هر دو جناح اصالح طلب و اصولگرا 
روحانی را به دلیل اعتدال گرایی بر کرسی ریاست جمهوری 
نشاند. محمدرضا باهنر با نشستی تحت عنوان »تبیین نسبت 
اعتدال و اصولگرایی« که توسط  جامعه اسالمی مهندسین 
استان اصفهان در محل کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان 
برگزار شد، اظهار داش��ت: دالیل زیادی در رای آوردن آقای 
روحانی به عنوان رییس جمهور منتخب ایران در س��ال 9۲ 
نقش داش��ت اما دلیل اصلی این موضوع را می توان در افکار 
تندرو هر دو جناح بررسی کرد. وی افزود: در دوره قبلی ابتدا 
افکار عمومی به مدت هشت سال با تفکر تندرو اصالح طلبی 
مواجه بود و 8 سال بعدی نیز با تندروی های برخی اصولگرایان 
رو به رو شد. نایب رییس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: 
در نهایت  مردم ایران خسته از این مواجهه با این همه افکار 
تندروانه گاهی نیز تعامل با ای��ن دو جریان فردی را انتخاب 
کردند که سابقه رفتاری  روحانی نشان از اعتدال گرایی داشت 
و خود نیز در تبلیغات انتخاباتی بر این موضوع تاکید می کرد.

وی بیان داشت: آقای روحانی از ماه های اول بعد از پیروزی در 
انتخابات گروهی را مسؤول تحقیق و تعریف اعتدال کردند و 

امیدواریم هر چه سریع تر مفهوم این واژه تدوین شود.

  امام جمعه  اصفهان به مناس��بت فرا رسیدن حماسه سوم 
خردادماه، تاکید کرد ک��ه فتح خرمش��هر از آن جهت کار 
باعظمتی به شمار می رود که نظیرش را در دنیا کم تر شاهد 
بوده ایم. آیت اهلل سیدیوسف طباطبایی نژاد در خطبه های این 
هفته  نمازجمعه  در میدان امام )ره( شهر اصفهان ضمن دعوت 
نمازگزاران به تقوای الهی و ترك معاصی، به ذکر فرموده ای 
از موالی متقیان امام علی )ع( پرداخت و اظهار داش��ت: در 
نهج البالغه آمده است که حضرت خطاب به فردی عامی بیان 
داشته اند هرگز از آن دسته افرادی نباش که آخرت را بدون 
عمل صالح طلب می کنند و به عالوه از زمره آنهایی نیز نباش 
که مرتکب گناه می ش��وند درحالی که توبه خود را به تعویق 
می اندازند. نماینده  ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان 
پیرامون وجوه تمایز حق اهلل و حق الناس مطالبی را بیان کرد و 
از جمله خاطرنشان ساخت: گناهان بسیاری هستند که فقط 
با اظهار پشیمانی و توبه کردن جبران پذیر نیستند؛ بلکه باید 
نظیر به جای آوردن قضای نماز، به شکلی عملی هم جبران 
شوند. وی افزود: ضرر و زیان رساندن به مردم و سپس آوردن 
توجیهات ش��رعی و قانونی، پذیرفتنی نیست. باعث تاسف 
است که عده ای به صورت حقیقی دین ندارند و طبق فرموده 
حضرت امیرالمومنین )ع(، زمانی آشکار می شود مردمی دین 

ندارند که آزمایش الهی شامل حالشان شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: هرگونه تندروی و 
خروج از مسیر اعتدال به بهانه دفاع از ارزش های اصیل انقالب 

اسالمی، غیرقابل پذیرش است.
عوض حیدرپور گفت: یکی از بارزترین مصادیق تندروی هایی 
که در طول چند س��ال گذش��ته ب��ه منصه ظهور رس��یده، 
تالش برخی جریان های خاص برای برهم زدن س��خنرانی 
شخصیت های سیاس��ی در نقاط مختلف کشور بوده که این 
حرکت های ناشایس��ت با چارچوب نظام جمهوری اسالمی 

در تعارض است.
وی افزود: برگزاری هرگونه مراسم سخنرانی در شهرستان ها، 
مس��تلزم ارایه مج��وز از س��وی ش��ورای تامی��ن و تمامی 
مس��ؤولیت های ناش��ی از اجرای این برنامه ها، بر عهده این 

تشکل است.
نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
این که در اوایل پیروزی انقالب اسالمی اقشار مختلف مردم 
در برابر سیاست های مخرب به شکل وحدت آفرین ایستادگی 
می کردند، افزود: همه افرادی که به اشکال مختلف در راستای 
مقابله با برگزاری سخنرانی شخصیت های سیاسی فعالیت 
می کنند، باید بدانند و آگاه باشند که اساس انقالب اسالمی 
با یک مراسم س��خنرانی دچار مشکل نمی ش��ود و این یک 

واقعیت مهم است.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم کرد: آژانس نبود 
 انحراف در فعالیت های هس��ته ای اعالم شده ایران را تایید 
می کند. یوکیا آمانو، مدی��ر کل آژانس جدیدترین گزارش 
خود درباره فعالیت های صلح آمیز هس��ته ای ایران را برای 
بررسی در اختیار ۳۵ عضو شورای حکام قرار داد. این گزارش 
شامل ۶9 پاراگراف و س��ه صفحه ضمیمه است. در گزارش 
آمانو بر نبود انحراف در فعالیت های هسته ای اعالم شده ایران 
تاکید اما اعالم کرد در موقعیتی نیست که درباره فعالیت ها و 
مواد هسته ای غیراعالمی ایران تضمین دهد و نتیجه گیری 
کند که همه مواد هسته ای در این کشور برای فعالیت های 
صلح آمیز به کار گرفته می شود. در گزارش مدیرکل آژانس 
همچنین آمده است: اقدامات عملی مورد توافق توسط ایران 
به اجرا گذاشته ش��ده و تعامل ایران با آژانس از جمله ارایه 
اطالعات به هم��راه تجزیه و تحلیل جاری این س��ازمان به 
آژانس کمک کرده است تا برداشت بهتری از برنامه هسته ای 
این کشور کس��ب کند. در بخش خالصه این گزارش آمده 
است: ادامه تعامل ایران با آژانس برای حل و فصل موضوعات 
باقیمانده درباره برنامه هسته ای ایران اهمیت دارد و توافق 
ایران با آژان��س در ۲0 ماه می ۲014 ب��رای اجرای ۵ اقدام 
عملی، گام دیگری به جلو است و آژانس به نظارت و بازرسی 

اقدامات توافق نامه ژنو ادامه می دهد.

امام جمعه استان امنیت ملی مجلس انرژی اتمی 

مردم ايران از تفکرات تندرو 
دو جناح خسته بودند

 نظیر فتح خرمشهر را 
در دنیا کم تر داشتیم

هر گونه تندروی 
غیرقابل پذيرش است

فعالیت های هسته ای ايران 
انحراف ندارد
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فرمانده لشکر 14 امام حسین )ع( گفت: دست خدا در جای جای 
عملیات بیت المقدس هویدا بود.

سردار اصغر عرب پور اظهار کرد: عملیات بیت المقدس و فتح المبین 
از بزرگ ترین عملیات های 8 سال دفاع مقدس بود. وی بیان کرد: در 
هشت سال دفاع مقدس تا زمانی که بنی صدر در راس قوای نظامی 
ایران بود، ما مشکالت و معضالت بس��یاری داشتیم. حضرت امام 
راحل پس از فرار بنی صدر دس��تور به  شکسته شدن حصر آبادان 
دادند. فرمانده لشکر 14 امام حسین)ع( در ادامه به بیان خاطراتی 
مختصر از رزمن��دگان و نیروهای س��پاهی آن دوران و چگونگی 
اقدامات نظام جمهوری اس��المی ایران و رزمندگان اس��الم برای 
پس گرفتن خرمش��هر پرداخت و به روند اقدامات و فعالیت های 
رژیم بعثی عراق برای ممانع��ت و جلوگیری از س��پاه ایران برای 

بازپس گیری خرمشهر اشاره کرد.
وی با توضیح این که در آن دوران بی��ش از 40 هزار نیروی بعثی 
در خرمشهر حضور داشتند و با تمام قوا از ورود نیروهای ایرانی به 
خرمشهر جلوگیری می کردند، گفت: حقیقتا دست یاری خداوند 
در جای جای فتح خرمشهر و عملیات بیت المقدس آشکار و هویدا 

بود و اگر مدد الهی نبود، رزمندگان اسالم هرگز پیروز نمی شدند.
عرب پور اذعان کرد:  عملیات بیت المقدس که منجر به آزادسازی 
خرمشهر شد، از چند منظر قابل اهمیت است. نخست آن که دشمن 
و استکبار جهانی برای مقابله با رزمندگان اسالم و جلوگیری از ورود 

نیروهای ایرانی به این شهر کامال آماده و آگاه بود و در این شرایط 
آنان شکس��ت خوردند. دومین نکته این است که در این عملیات 
بیش از 19 هزار نفر از دشمن تا دندان مسلح اسیر شدند. فرمانده 
لشکر 14 امام حسین)ع( گفت: در این عملیات بزرگ ترین شهر 
یعنی خرمشهر آزاد شد و بیش از ۵400 کیلومتر مربع از خاك ایران 
از چنگال رژیم بعثی عراق آزاد شد که این خود سومین نکته قابل 
اهمیت در باب عملیات بیت المقدس است. وی در ادامه با اشاراتی 
به اتفاقات و رویدادهایی از چگونگی تسخیر خرمشهر توسط رژیم 
بعثی عراق و حرف و حدیث هایی که برخی از دش��منان و خائنان 
ملت و نظام ایران در آن زمان بیان می کردند، گفت: متاس��فانه در 
آن زمان برخی می گفتند که باید زمین خوزس��تان و خرمشهر را 
بدهیم و زمان بگیریم؛ حرفی که حت��ی امروز هم عده ای به نوعی 

دیگر بیان می کنند.
عرب پور توضیح داد: چنانچه در آن دوران ملت و رزمندگان اسالم 
زیر بار این حرف دشمن که »باید زمین را بدهید و زمان بگیرید« 
رفته بودند، شکست ما حتمی بود، ولی هوشیاری و دست خدا، بار 

دیگر در پیروزی ایران در 8 سال دفاع مقدس آشکار شد.
وی در ادامه در پاسخ به این س��وال که زمان آزادسازی خرمشهر 
توسط رزمندگان اسالم دشمن  به ایران پیشنهاد مذاکره و دادن 
خسارت را داده بود  و برخی این مس��اله را  امروز مطرح می کنند، 
گفت: این حرفی کامال غلط و اش��تباه بود و خیانتی بیش نیست. 

هرگز حقیقت اینچنین نبود. فرمانده لش��کر 14 امام حسین)ع( 
عنوان کرد: روند مذاکرات هسته ای تقریبا از دوره اصالحات آغاز 
شده است و اگر نیم نگاهی گذرا به روند یک دهه اخیر در مذاکرات 
خارجی کنیم، می بینیم که نتایج مطلوب��ی در لوای این مذاکرات 

به دست نیاورده ایم.
وی تصری��ح کرد: عقب نش��ینی ما در زم��ان اصالح��ات در برابر 
مستکبران، منجر به پلمب و تعلیق تاسیس��ات هسته ای شد، اما 
زمانی که دانش��مندان با تکیه بر توان خود و ظرفیت های داخلی 
اورانیوم ۲0 درصد غنی شده رسیدند، این سردمداران گروه ۵+1 

بودند که خود برای مذاکره با ایران گام به جلو نهادند.
وی در پایان اظهار کرد: هر جا که ایران ب��ا قوت و صالبت در برابر 
مستکبرین ایستاده است، دشمنان عقب نشینی کرده اند، ما باید با 
قدرت بیشتر در مناسبات بین المللی در برابر زورگویان و مستکبران 

حاضر شویم.
سردار نقدی: عملیات »الی بیت المقدس« تمام نشده 

است
رییس س��ازمان بس��یج مس��تضعفین از عملیات بیت المقدس 
به عن��وان »الی بی��ت المقدس« یاد ک��رد و گفت: ای��ن عملیات 
نیمه کاره، هنوز تمام نش��ده اس��ت. س��ردار س��رتیپ پاس��دار 
محمدرضا نقدیدر همایش»همس��نگران« به مناس��بت سالروز 
آزادس��ازی خرمش��هر در گلزار ش��هدای گمنام کاش��ان اظهار 
داش��ت: با عنایت به خدا و با حماقت دش��من، جبهه های اسالم 
 در غ��زه، مرزهای ش��مالی فلس��طین و س��وریه وج��ود دارد و تا 
بیت المقدس هنوز راه باقی اس��ت و عملیات ال��ی بیت المقدس 
شهیدان متوسلیان و صیاد شیرازی باید به پایان برسد. وی تاکید 
کرد: ام��روز جبهه و نبرد نظامی نیس��ت، اما جوان��ان و نوجوانان 
باید عزم خ��ود را در عرصه های سیاس��ی، اقتص��ادی و فرهنگی 
جزم کنند. س��ردار نقدی گفت: با وجود کمک های تس��لیحاتی 
و مالی برخی کش��ورها از جمله آمریکا، ش��وروی سابق، فرانسه و 
 کش��ورهای منطقه، رزمندگان اس��الم با دالورمردی، رشادت و
 از جان گذشتگی توانستند با توکل به خدا خرمشهر را آزاد کنند.

وی عملیات بیت المقدس را »یوم اهلل« دانست و گفت: با آزادسازی 
خرمشهر، قدرت خداوند به وضوح و آشکار به جهانیان نشان داده 
شد. سردار نقدی با اش��اره به راه اندازی بیش از چهار هزار شبکه 
ماهواره ای ب��ا هجمه فرهنگی وس��یع علیه مذه��ب و اعتقادات 
 دینی مردم کشورمان، گفت: 1۲0 ش��بکه مختلف آن، فارسی با 
 لهجه ه��ای متفاوت اس��ت. این ش��بکه ه��ای فس��اد اخالقی، 
شبهه افکنی، اختالف و جنگ بین مذاهب اسالمی برای شکست 

نظام مقدس جمهوری اسالمی را در دستور کار خود قرار داده اند.

 فرمانده لشکر 14 امام حسین )ع(:

امیر سیاری:دست خدا در جای جای عملیات بیت المقدس هویدا بود

آمادگی دفاع در برابرتهديدات 
سخت را داريم

فرمانده نیروی دریایی ارتش ب��ر آمادگی رزمندگان برای 
دفاع در برابر همه تهدیدات س��خت و نیمه سخت تاکید 
کرد. امیر حبیب اهلل سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اس��المی ایران در مراسم شکرگزاری یگان های 
نیروهای مسلح که به مناسبت س��الروز فتح خرمشهر در 
حرم مطهر امام خمینی برگزار ش��د، در س��خنانی گفت: 
عملیات بیت المق��دس با رمز ی��ا علی اب��ن ابیطالب )ع( 
در روز دهم اردیبهش��ت س��ال ۶1 آغاز ش��د و با ۲۶ روز 
مقاومت، عملیات در روز س��وم خرداد ۶1 پایان پذیرفت 
و به اش��غال ۵7۵ روزه ی��ا 19 ماهه خرمش��هر پایان داد. 
وی در ادامه یک��ی از ویژگی های عملی��ات بیت المقدس 
را زمان کم ای��ن عملیات تا عملیات قبل��ی یعنی عملیات 
فتح المبین دانس��ت و افزود: حدود یک م��اه پیش از این 
عملیات، عملیات فتح المبین توس��ط رزمندگان اس��الم 
انجام ش��ده بود که هم��ه نظامیان می دانند ک��ه یک ماه 
زمان کمی برای برگزاری عملیاتی با این وسعت و عظمت 
 اس��ت. فرمانده نیروی دریایی ارتش ادام��ه داد: حضرت

 امام )ره( از عملیات فتح المبین به فتح الفتوح یاد کردند که 
این عملیات در فروردین سال ۶1 پایان یافت. دقیقا پس از 
یک ماه از این عملیات، رزمندگان اسالم خود را برای اجرای 
عملی��ات بیت المقدس آماده کردند ک��ه زمان کمی برای 
اجرای عملیات بود. امیر س��یاری اف��زود: منطقه عملیات 
بیت المقدس، حدود ۶ هزار کیلومتر بود و وسعتی نزدیک 
به ۲ برابر عملیات فتح المبین داشت که رزمندگان اسالم 
باید با تجهیزات و ادوات محدودی که در اختیار داش��تند 
این عملیات را نیز به سرانجام می رساندند.وی تاکید کرد: 
دشمن اعالم کرده بود که اگر ایران بتواند خرمشهر را فتح 
کند، کلید بصره را به او می دهیم که رزمندگان اس��الم در 
عملیات بیت المقدس توانستند ۲۶ روز مقاومت و خرمشهر 
را فتح کنند؛ این از عجای��ب روزگار بود. وی در ادامه یکی 
دیگر از ویژگی های عملیات بیت المقدس را قدرت اجرای 
عملیات تهاجمی عبور از رودخانه توسط نیروهای نظامی 
دانس��ت و افزود: در ش��ب اول عملیات این  اتفاق افتاد و 
نزدیک به 40 هزار نیرو و حدود ۲۵00 خودرو و تجهیزات 
نیز توسط رزمندگان اس��الم از رودخانه عبور داده شد که 
این نیز از عجایب است. رزمندگان در این عملیات توانستند 

۲۵ کیلومتر مربع نیز از طریق رودخانه عبور کنند.

امنیتی؟



یادداشت

اصفهان در عملیات جاده ای 
رکورد شکست

رییس س��ازمان امداد و نجات با اشاره به نجات 3 هزار و 
۱۸3 نفر و بیش از ۲۹ هزار نفر حادثه دیده در پی ۲ هزار 
و ۹ عملیات موفقیت آمیز در اردیبهشت ماه، از شکستن 
رکوردهای تعداد عملیات های جاده ای و کوهستان در 
استان اصفهان خبر داد. پیرحسین کولیوند، با اشاره به 
پوش��ش امدادی ۲ هزار و ۹ عملی��ات موفقیت آمیز در 
اردیبهش��ت ماه، اظهار داش��ت: در این مدت یک هزار 
و 547 عملیات ج��اده ای و ۱۱۸ عملیات کوهس��تان 
از سوی امدادگران با موفقیت پش��ت سر گذاشته شده 
اس��ت. وی ادامه داد: در حوادث به وقوع پیوسته در ماه 
 گذش��ته، بیش از ۲۹ ه��زار نفر دچار حادث��ه دیدگی و 
۲6 هزار و 43۲ نفر از آنه��ا از خدمات امدادی بهره مند 
شدند. وی به نجات 3 هزار و ۱۸3 نفر در این مدت اشاره 
کرد و گفت: یک ه��زار و ۸47 نف��ر از مصدومان بعد از 
اقدامات درمانی اولیه به مراکز درمانی منتقل ش��دند و 
3 هزار و ۹۲ نفر نیز در محل تحت درمان س��رپایی قرار 
گرفتند.کولیوند با اشاره به انجام 363 عملیات رهاسازی 
در یک ماه گذش��ته، گفت: تیم ام��داد هوایی جمعیت 
هالل احمر نیز در این مدت ۱۱4 س��اعت پرواز امدادی 
را با موفقیت پشت سر گذاشتند و ۲4 مصدوم را توسط 

بالگرد به مراکز درمانی منتقل کردند.
اصفه�ان؛ رک�ورد دار بیش�ترین عملی�ات 

جاده ای
به گزارش اداره کل روابط عموم��ی و ارتباطات مردمی 
جمعیت ه��الل احمر رییس س��ازمان ام��داد و نجات، 
گفت: اس��تان اصفهان با پوشش ۲۲3 حادثه، رکورددار 
بیشترین عملیات جاده ای در این مدت بود و استان های 
مازندران و تهران ب��ا پوش��ش ۱۲5 و ۱0۹ عملیات به 

ترتیب در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.
کولیوند، خاطرنش��ان ک��رد: در پوش��ش عملیات های 
کوهستان، اس��تان اصفهان با ۱۹ مورد، استان تهران با 
۱4 مورد و استان البرز با ۱0 مورد، بیشترین عملیات های 

کوهستان را پشت سر گذاشتند.
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برگزاری کالس های اوقات فراغت فریدونشهر در پنج پایگاه
فرماندار فریدونشهر گفت: امسال کالس های اوقات فراغت در این شهرستان در سه پایگاه شهری و 
دو پایگاه روستایی برگزار می شود. غالمرضا یسلیانی افزود: در صورت استقبال بیشتر دانش آموزان 

از کالس های اوقات فراغت، این پایگاه ها افزایش می یابد.
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احمدی مقدم گفت: نیروی انتظامی نگهبانان بیداری هستند که 
از استقالل کشور در مقابله با فس��اد اجتماعی و اخالقی مراقبت 
می کنند. س��ردار اس��ماعیل احمدی مقدم در مراس��م صبحگاه 
مشترک ناجاگفت: آزادی خرمش��هر نه از جهت این که سرزمین 
وس��یعی آزاد ش��د اهمیت دارد، بلکه باید پیروزی خرمشهر را در 
الیه و ابعاد مختلف بررس��ی کرد. با آزاد ش��دن خرمشهر یک تیر 
خالص به نیات ش��وم رژیم بعث وارد ش��د؛ بر آنهایی که سال ها 
منازعه بر سر اروند داشتند و تالش می کردند یک ساحل مناسب 
برای خود تدارک بینند و اشغال خوزستان می توانست این نقص 
ژئوپولتیکی عراق را مرتفع سازد و از طرفی کینه توزی صدام و رژیم 

صهیونیستی، باعث شد که به این جنگ اقدام کنند.
وی همچنین گفت: آزادسازی خرمشهر تثبیت انقالب را به دنبال 
داش��ت؛ چرا که از فردای آن روز تمام ش��رکت های نفتی، انقالب 
اسالمی را به رسمیت ش��ناختند و در صف قراردادهای نفتی قرار 
گرفتند. احمدی مقدم با اشاره به این مطلب که آزادی خرمشهر و 
سرزمین های اشغالی تا ۱50 ، ۲00 سال قبل سابقه نداشته است، 
افزود: هربار که دش��منان به ایران حمله کردند، آمدند و تکه ای از 
ایران را جدا کردن��د. وی با بیان این که امروز با بهانه هس��ته ای و 
جدیدا نیز با بهانه هایی همچون حقوق بشر و قدرت موشکی، یکی 
یکی بهانه ها را اضافه می کنند، گفت: هرآنچه موجب ارتقای ایران، 
الگوسازی و آسیب ناپذیری کشورمان شود، دشمنان به شدت در 

برابر آن ایستادگی کرده و استقالل ما را هدف قرار داده اند.
می خواهند ما را ناچار به ایجاد محدودیت در عرصه 

فرهنگ و فضای مجازی کنند.
احمدی مقدم با بیان این که اس��تقالل هزینه دارد و مردم ایران با 
ایستادگی این هزینه را متقبل شده اند، گفت: روزی منافقان با شعار 
دموکراس��ی در کنار ملت بودند و امروزه در قالب روزنامه نگاری و 
مدافعان آزادی، گرداننده سایت های آن ور آبی هستند و در صف 
دشمن قرار گرفته اند و تبلیغ بی حجابی می کنند و می گویند چرا 

مستقل هستید؟ بیایید و وابسته شوید.
وی با بیان این که دشمنان تالش می کنند فضایی را ترسیم کنند 
که در آن ما احساس شکست خوردگی و عقب ماندگی کنیم، گفت: 
تا زمانی که در سایه والیت فقیه هستیم و مانند تار و پود یک فرش 

به هم متصل شده ایم، این پیشرفت ها ادامه دارد.
فرمانده ناجا گفت: برخی تالش می کنند از آزادی هایی که نظام و 
دولت در عرصه فرهنگ و فضای مجازی قایل شده است، شرایطی 
را ایجاد کنند که ناچار به اعمال محدودیت شویم. وقتی عنوان شد 
که ناهنجاری های فرهنگی باید فرهنگی حل و فصل شود، ترویج 
کشف حجاب می کنند که واکنش چندانی نداشت، اما باید بدانیم 
که مس��ؤول اعمال محدودیت، همین افرادی هستند که با بهانه 
ترفیع،  ترویج فساد می کنند و تالش دارند که ناامنی،  بی هویتی، 

جرم، مواد مخدر، شهوت رانی و ابتذال را ترویج دهند.

وی با بیان این ک��ه ناجا محدود کنن��ده آزادی نیس��ت، گفت: ناجا 
مدافع امنیت و هویت اس��ت و اجازه نمی دهد که افراد گرفتار فساد 
و مواد مخدر ش��وند و نیروی انتظامی نگهبانان بیداری هس��تند که 
 از اس��تقالل کش��ور در مقابله با فس��اد اجتماعی و اخالقی مراقبت 

می کنند. 
فرمانده نیروی انتظام��ی با تاکید ب��ر این که کمتر از نی��م درصد از 
بدحجابان به دستگاه قضا معرفی می شوند، گفت: آنهایی که کارشان 
به دستگاه قضا می کشد، هنجارشکن هستند که مکرر مورد تذکر قرار 

گرفته و بی اعتنایی کرده  اند.
هنجارش�کنان  تنه�ا 
 کارش�ان ب�ه ق�وه قضایی�ه 

می کشد
احمدی مق��دم در حاش��یه این 
مراس��م در پاسخ به س��والی در 
م��ورد آم��ار ۱۸ هزار نف��ری در 
س��ال ۹۲ بدحجابان گف��ت:  به 
نظر من اع��الم این آم��ار در یک 
جلسه ش��ورا خیلی هم ضرورت 
نداشت، البته این آمار با آمار قبلی 
خیلی متفاوت نبود و تا حدودی 
کاهش نیز داش��ته است. تالش 
ناجا همواره این بوده که از طریق 
تذک��ر در مح��ل مش��کل را حل 
کند و کار به دستگاه قضا نکشد. 
آنهایی که کارش��ان به دس��تگاه 
قض��ا می کش��د، هنجارش��کن 

هس��تند که مکرر مورد تذکر قرار گرفته و بی اعتنای��ی کرده  اند. وی 
همچنین گف��ت: تعداد اف��رادی که به ناج��ا هدایت و ب��ه آنها تذکر 
داده می ش��ود، 4 تا 5 درصد و آنهایی که کارش��ان به دس��تگاه قضا 
می کش��د، کمتر از نیم درصد و کس��انی که دوباره به ناجا می آیند و 
این قضیه تکرار می ش��ود، 5 درصد اس��ت و معموال تذکر و مش��اوره 
تاثیرگذار اس��ت؛ چرا که  ما مرکز بازداش��ت قهریه  نیس��تیم، بلکه 
 در اینج��ا مش��اوره می دهی��م و ت��الش ب��رای هدای��ت و مس��یر 

است.
به جیب زدن پول های باد آورده توس�ط نوکیسه ها در 

شان نظام نیست
وی در خصوص اعدام مه آفرید خس��روی گفت: قاطعیت در برخورد 
با مفسدان اقتصادی بازدارنده و پیشگیرانه اس��ت، اما مساله مهم تر 
ساختارهای اقتصادی و اعمال نظارت هاست که متاسفانه دستگاه ها 

روحیه نظارت گریزی دارند.
وی به مطالبه مردم اش��اره کرد و گفت: در ش��ان نظام ما نیست که 
مردم با زحمت درآمد اندکی داشته باشند و عده ای نوکیسه پول های 

بادآورده و کالن به جیب بزنند.
 تالش انتظامی و قضایی بُعد کّمی از کار است و باید ساختارها اصالح 

شود.

احمدی مقدم: ترویج کشف حجاب، عامل ایجاد محدودیت در اینترنت است

هنجارشکنان کارشان به قوه قضاییه می کشد

قاطعیت در 
برخورد با مفسدان 
اقتصادی بازدارنده 
و پیشگیرانه است، 

 اما مساله
 مهم تر ساختارهای 

اقتصادی و اعمال 
نظارت هاست

یادداشت

 پنج دوربین جدید در محور شهرضا 
به اصفهان نصب می شود

مدی��رکل حمل ونقل و پایانه های اس��تان اصفهان گفت: براس��اس 
برنامه ری��زی انجام گرفت��ه، تعداد پن��ج دوربین جدید ب��ه منظور 
نظارت دقیق ب��ر وضعیت حمل و نقل در محور ش��هرضا به اصفهان 
نصب می ش��ود. داریوش امانی اظهار کرد: بازدید میدانی از وضعیت 
محورهای مواصالتی شهرهای مختلف استان اصفهان از مهم ترین 
دغدغه ه��ای اداره کل حم��ل و نق��ل و پایانه ها به ش��مار می رود و 
برهمین اساس نسبت به بررسی امکانات و نیازمندی های شهرضا در 
حوزه حمل و نقل جاده ای اقدام شده است. وی ادامه داد: حضور در 
 جلسات شورای ترافیک شهرستان ها وهم اندیشی با متخصصان و 
صاحب نظران حوزه حمل و نقل از دیگر نکاتی به شمار می رود که به 

شکل جدی در دستور کار این مجموعه قرار گرفته است.

8 سال دفاع مقدس سرفصل هاي 
نابي را به یادگار گذاشته است

شهردار اصفهان با اش��اره به این که دوران هشت سال دفاع مقدس 
سرفصل هاي نابي را براي مردم و مسؤوالن کشور به یادگار گذاشته 
است، اظهارداشت: مدیریت ش��هري در چند س��ال اخیر با روحیه 
و مدیریت جهادي پروژه هاي متعدد و اقدامات وس��یعي در ش��هر 
اصفهان اجرا و انجام داده است. دکترس��ید مرتضي سقاییان نژاد به 
مناسبت سالروز فتح خرمشهر  و روز مقاومت ایثار و پیروزي گفت: 
اگر رشادت هاي رزمندگان نبود، آرامش کنوني به دست نمي آمد و 
نمي توانس��تیم جهاد س��ازندگي را در ابعاد مختلف نظام جمهوري 
اس��المي دنبال کنیم. وي با بیان این که ۱0 درصد از شهداي کشور 
 را اصفهاني ها تقدیم اس��الم کرده اند، افزود: نقش استان اصفهان با

 ۲3 ه��زار ش��هید در طول دف��اع مقدس ب��ا همت دالورم��ردان و 
فرماندهانش آنچنان برجس��ته اس��ت ک��ه اصفهان را خط   ش��کن 

جبهه هاي نبرد حق علیه باطل معرفي مي کنند. 

 ۲ هزار خانه بهداشت امسال 
در روستاها ساخته می شود

معاون وزیر بهداشت گفت: امس��ال ۲ هزار خانه بهداشت جدید در 
روستاهای کشور ساخته می شود و خدمات این مراکز نیز در سراسر 
کشور ارتقا پیدا می کند. علی اکبر سیاری گفت: حدود ۱40 برنامه 
مختلف به عنوان برنامه های معاونت بهداش��تی وزارت بهداشت در 
سال جاری تعریف ش��ده اس��ت که یکی از مهم ترین این اقدامات 
توسعه، بازسازی و بهبود کیفیت خدمات شبکه بهداشتی- درمانی 
کشور است. وی گفت: در این راستا امسال تا ۲۲ بهمن حدود ۲ هزار 
خانه بهداشت جدید در روستاهای کشور ایجاد می شود و با توجه به 
نیازهای جدید مردم خدمات این مراکز نیز روزآمد ش��ده و افزایش 

پیدا می کند.

پژوهشگران اصفهان با عصاره گل 
سرخ بیماران آلزایمر را درمان کردند

برای نخستین بار در دنیا پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
با عصاره گل س��رخ موفق به درمان کامل بیماران آلزایمر شدند و از 
این هفته در تمام مراکز وابسته به این دانش��گاه برای تمام بیماران 

پیشرفته آلزایمر، این عصاره تجویز می    شود.
طبق پیش بینی های ص��ورت گرفته معضل و مش��کل آینده ایران 
 تحلیل حافظه اس��ت. به ط��وری که س��ن بیماری آلزایم��ر که در

 سال های گذشته بر افراد با سنین بین ۸5 تا ۹0 سال بروز می کرد 
امروزه به س��ن باالی 50 رسیده اس��ت. جامعه پزشکی کاهش سن 
آلزایمر را زنگ خطری برای جامعه می داند و از سال ها  پیش هشدار 

مسن شدن ایران به گوش رسید. 

 شرایط ثبت نام مدارس شاهد
 استان اعالم شد

اداره ش��اهد و امور ایثارگ��ران اداره کل آموزش و پرورش اس��تان 
اصفهان با صدور اطالعیه ای، شرایط ثبت نام مدارس شاهد استان در 
مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم را اعالم کرد. بر اساس 
این گ��زارش، ثبت نام موق��ت و اینترنتی مدارس ش��اهد در مقطع 
ابتدایی از روز یکم لغای��ت ۱5 خردادماه جاری و ثب��ت نام مقاطع 
متوس��طه اول و دوم از روز ۱7 لغایت 3۱ خردادماه جاری از طریق 
مراجعه به پایگاه اینترنتی shahed.isfedu.ir صورت می گیرد. 

معاون امور اجتماعی بهزیستی 
اصفهان جایگزین مدیر کل آن شد

به دنبال بازنشسته شدن مدیر کل بهزیستی استان اصفهان، معاون 
امور اجتماعی این نهاد جایگزین او شد. محمود محمدزاده که چند 
سالی است اداره بهزیستی اس��تان اصفهان را در دست دارد، از یک 
هفته پیش به مرخص��ی پایان دوره کار خود رفت��ه و هم اکنون این 
 نهاد به سرپرستی سعید صادقی اداره می شود. سعید صادقی گفت: 
محمد زاده از اول تیرماه امسال بازنشس��ته می شود و تا آن زمان به 
عنوان سرپرست اداره کل بهزیستی استان اصفهان مشغول به ارایه 
خدمت به مردم و رفع رجوعات هس��تم. س��عید صادقی که تاکنون 
در س��مت معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان 
مشغول به خدمت بود، از یک هفته گذشته در سمت سرپرست جدید 
این نهاد در حال فعالیت است که اول تیرماه امسال با بازنشسته شدن 

مدیر کل سابق، حکم مدیریت را دریافت می کند.

ثبت بیش از ۷۵ هزار تخلف سرعت 
در اتوبان فرودگاه به اصفهان

 سرپرس��ت مرک��ز مدیری��ت راه ه��اي اداره کل حم��ل و نق��ل و
 پایانه هاي استان اصفهان گفت: بیش از 75 هزار مورد تخلف سرعت 
 غیرمجاز طی اردیبهش��ت م��اه در اتوبان فرودگاه – اصفهان توس��ط 
دس��تگاه هاي تردد ش��مار برخط به ثبت رسیده اس��ت. محمد علي 
اسماعیل زاده  اظهار داشت: محورهاي ارتباطي ذوب آهن–اصفهان، 
مورچ��ه خورت–اصفهان و بالعک��س، فرودگاه–اصفه��ان و بالعکس 
بیشترین تردد را داش��تند و فرودگاه به اصفهان بیشترین آمار تخلف 
سرعت غیر مجاز را به خود اختصاص داده است.  وی ادامه داد: رعایت 
قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی به ویژه رعایت س��رعت مجاز 

تاثیر بسیار زیادی در ایمنی سفر دارد.

اخبار کوتاه
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جزییات طرح 1۲هزار میلیاردی مجلس برای افزایش جمعیت

سربازان متاهل حقوق کادر می گیرند

جزییات ثبت نام:

آزمون کارشناسی ارشد پزشکی ۲۲ خرداد برگزار می شود

رییس شورای اسالمی شهر فریدون شهر:

بازار سنتی فریدون شهر احیا می شود

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در بازدید از میدان امام علی)ع(:

احیای میدان امام علی )ع( اقدامی ماندگار در تاریخ اصفهان

اعالم نحوه ثبت نام بیمه همگانی مهاجران، به زودی

 

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی از طرح 
 مجلس برای حل مش��کالت دانش��جویان و س��ربازان متاهل و

 سیاست های تش��ویقی و تبلیغی برای افزایش نس��ل خبر داد و 
گفت: برای این طرح ۱۲ هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته 
شده است. سیدمرتضی حسینی نماینده قزوین در خصوص ابالغ 
سیاست های جمعیتی از سوی مقام معظم رهبری گفت:  پس از 
اولین دستور مقام معظم رهبری مبنی بر پیگیری افزایش جمعیت، 
شورای عالی انقالب فرهنگی طرحی را آماده کرد و به مجلس جهت 
تدوین قانون ارایه داد. کمیسیون بهداشت بررسی های اولیه بر روی 
این طرح را انجام داد و به کمیسیون فرهنگی ارایه کرد و کمیسیون 
فرهنگی نیز در 5۲ ماده این طرح را تدوین نمود که شامل تشویق 
افزایش ازدواج و فرزن��دآوری، راهکارهای کاهش نرخ طالق، رفع 
موان��ع قانونی افزایش جمعیت اس��ت. وی گفت:  ط��رح افزایش 

جمعیت در نوبت بررسی صحن علنی مجلس قرار دارد.

آزمون کارشناسی ارشد سال ۹3 گروه پزشکی در روزهای ۲۲ و ۲3 
خرداد برگزار  و کارت ورود به جلسه نیز فقط به صورت اینترنتی، ۱7 
تا ۲۱ خرداد از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی توزیع 
می ش��ود. آزمون به تفکیک نوبت صبح و عصر برگزار می شود که 
آزمون های نوبت صبح راس ساعت ۹ صبح و نوبت عصر راس ساعت 

۱5 شروع  می شود و به مدت ۱60 دقیقه ادامه خواهد داشت.
ظرفیت پذیرش دانشگاه های پذیرنده دانشجو برای انتخاب رشته 
محل تحصیل در تاریخ ۱7 خرداد از طریق سایت مرکز سنجش 
آموزش پزشکی اعالم خواهد شد. داوطلبان باید نسبت به انتخاب 
رشته محل تحصیل مقطع کارشناسی ارشد خود بر اساس جدول 
ظرفیت پذیرش اقدام کنند. حداکثر تعداد دانشگاه های انتخابی بر 
اساس تعداد دانشگاه پذیرنده و ظرفیت مورد پذیرش آنها در رشته 

امتحانی مربوطه است.
مهلت انتخاب رش��ته محل تحصی��ل از تاریخ ۱7 ت��ا ۲۱ خرداد 
۹3 تا قبل از برگ��زاری آزمون و دریافت کارت اس��ت و این تاریخ 
به هیچ عنوان قابل تمدید نیس��ت. کارت آزم��ون و برگه راهنما 
فقط به صورت اینترنتی قابل دریافت است و از طرق دیگر توزیع 
نخواهد ش��د، لذا داوطلبان پس از مطالعه برگ��ه راهنما باید ابتدا 
دانشگاه های محل تحصیل را بر اس��اس عالقه و شرایط شخصی 

خود انتخاب و س��پس نس��بت به ثبت نهایی آن اقدام کنند. پس 
از ثبت نهایی اولویت های انتخابی، کارت ورود به جلس��ه فقط به 
صورت اینترنتی در تاریخ های ۱7 ت��ا ۲۱ خرداد )قبل از برگزاری 
آزمون( از طریق سایت مرکز س��نجش با وارد کردن کد رهگیری 
قابل دریافت و پرینت است. افرادی که در آزمون کارشناسی ارشد 
سال ۹3 وزارت بهداشت در یکی از دانش��گاه های پذیرنده اعالم 
 شده به غیر از شعبه های بین الملل، پذیرفته شوند ولی در دانشگاه 
ثبت نام نکنند یا پس از ثبت نام انصراف دهند، مجاز به شرکت در 
آزمون سال ۹4 نخواهند بود. از همین رو تاکید می شود داوطلبان 
در انتخاب اولویت های محل تحصیل دقت الزم کنند. داوطلبانی 
که موفق به ارسال کامل مدارک خود )مدرک نشان دهنده سابقه 
کار برای رشته های اعالم ش��ده، وضعیت تحصیلی، طرح نیروی 
انسانی( نشده اند، می توانند مدارک را از تاریخ ۲4 تا ۲6 خرداد به 
آدرس اینترنتی sanjeshp.ir ارسال کنند. پس از این تاریخ به 
هیچ موردی ترتیب اثر داده نخواهد شد. این مدارک شامل موارد 

زیر است:
۱(فارغ التحصیالن قبل از تاریخ ۲4 بهمن ۹۱رشته های پزشکی، 
دندانپزش��کی، داروس��ازی، پرس��تاری، اتاق عمل، هوش��بری، 
رادیولوژی، علوم آزمایش��گاهی، فوریت های پزشکی، پرستاری 
دندانپزش��کی و بهداش��ت دهان، ملزم به ارایه پایان یا معافیت از 

طرح هستند.
۲(مدارک مربوط به فراغت از تحصیل یا ترم آخر نشان دهنده رشته 

تحصیلی و معدل باشد)مدارک فاقد مهر و امضا، فاقد اعتبار است(
3(سوابق کاری دو رشته پرستاری مراقبت های ویژه و پرستاری 

مراقبت های ویژه نوزادان.
4(مدارکی که قبال ارسال شده و فاقد مهر و امضا باشد.

داوطلبان جهت تکمیل مدارک باید مبلغ 5۲5 هزار ریال پرداخت 
کنند.

رییس شورای اس��المی ش��هر فریدون ش��هر گفت: بازار سنتی 
فریدون شهر در قسمت بافت قدیمی و فرسوده این شهرستان احیا 

شده و بار دیگر مورد استفاده جدی قرار می گیرد.حسین گوگونانی 
اظهار کرد: مهم ترین چشم اندازهای ش��ورای شهر فریدون شهر 
افزای��ش، تعری��ف و تامین درآمده��ای پایدار برای شهرس��تان 
است که در صورت محقق نش��دن این امر، فعالیت های شاخص 
در این منطقه صورت نمی گیرد. وی تصریح ک��رد: احیای بافت 
فرسوده، طرح تفصیلی، طرح جامع فضای سبز و بازیابی ازهویت 
 محالت قدیمی شهر، از جمله اولویت ها و برنامه های شورای شهر 
فریدون ش��هر بوده که لزوم اجرایی ش��دن این م��وارد منوط به 
درآمدهای پایدار شهرداری اس��ت. وی  تصریح کرد: احداث بازار 
سنتی به عنوان نبض تپنده این شهرس��تان بسیار مهم است که 
مجوز ابتدایی آن گرفته شده و قرار اس��ت این بازار در مساحتی 

در حدود ۲0 هزار متر مربع در چشم انداز ۱0 ساله ساخته شود.

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در حاشیه سفر به اصفهان 
با حضور در می��دان امام علی)ع( و ابنی��ه فرهنگی مذهبی در 
پیرامون این میدان ضمن تقدیر از این اقدام شهرداری اصفهان، 

از مراحل مختلف این پروژه بازدید کرد.
 دکتر مهدی گلش��نی در ابت��دای بازدید خود از می��دان امام 
علی )ع( با ذک��ر خاطره ای گف��ت: در حدود 40 س��ال پیش 
کنفرانس لیزر در اصفهان برگزار ش��د که برندگان جایزه نوبل 
حاضر در این کنفرانس هنگام بازدید از مسجد جامع اصفهان، از 

شاهکار معماری این بنا به شگفت آمده بودند.
رییس گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: پروژه 
میدان امام علي )ع( از این جنبه نیز قابل بررسي است که احیاي 

تاریخ اصفهان است و میداني تاریخي با قدمتي چند صد ساله 
احیا می شود  و براي آیندگان ماندگار خواهد بود.

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی بیان داشت: با احیای میدان 
امام علی )ع( آثار تاریخی و مذهبی همچون مسجد جامع، بقعه 
عالمه مجلسی، مسجد علی، هارونیه و اتصال بازاربزرگ احیا 
و تبلور یافته است. دکتر گلش��نی اجرای طرح احیای میدان 
امام علی )ع( را از سوی ش��هرداری اصفهان قابل تقدیر و مایه 
افتخارکشور دانست و افزود: با توجه به این که اصفهان پایتخت 
فرهنگ و تمدن ایران اسالمی است، به طور حتم اجرای چنین 
طرح های باشکوهی در دوران انقالب اسالمی در سایر شهرهای 

کشور نیز به عنوان الگو،  اثرگذار بوده و اجرا خواهد شد.

بنابر اظهارات سخنگوی ستاد اجرایی بیمه سالمت همگانی در 
راستای رفع مشکل بیمه  درمان اشخاص دارای شرایط خاص 
همچون مهاجرت کنندگان از روس��تاها به شهرها، راهکارها و 
تدابیری اندیشیده شده است که به زودی اعالم می شود.سید 
مهدی میرشاه ولد گفت: برای رفع مشکل اشخاصی که دارای 
شرایط خاص هستند، به عنوان مثال فرد بیمه شده روستایی 
بوده، اما اکنون دیگر ساکن روستا نیس��ت و به شهر آمده و یا 
اشخاصی که قبال دفترچه بیمه از صندوق دیگری داشتند و به 
علت برخورداری از سابقه بیمه ای محدودیت ثبت نام داشته اند، 
راهکارهای جدیدی داده شده اس��ت که در هفته جاری آن را 
اعالم می کنیم. وی در پاسخ به این پرس��ش که  آیا مهاجران 
روستایی که پیش از این تحت پوشش بیمه درمانی مربوط به 
روس��تاییان بوده اند، ناچارند برای ابطال دفترچه و ثبت نام در 
طرح بیمه سالمت همگانی مجددا به محل سکونت قبلی خود 

مراجعه کنند،گفت: با اتمام ثبت نام ها، صدور دفترچه های بیمه 
از ابتدای خرداد ماه آغاز شده اس��ت. سخنگوی ستاد اجرایی 
بیمه سالمت همگانی درباره حق بیمه دفترچه بیمه سالمت 
همگانی نیز گفت: حق بیمه به طور کام��ل از طرف دولت و از 
محل هدفمندسازی یارانه ها تقبل شده است. در واقع دولت حق 
بیمه سالیانه تمام افرادی که تحت پوشش قرار خواهند گرفت 
را در این مقطع می پردازد. این حق بیمه حدود ۲5۸ هزار تومان 
برای یک سال است. البته میزان حق بیمه در سال های آینده 

منوط به شرایط و تصمیمات دولت است.
وی درباره جزییات بسته خدمتی این نوع از بیمه ها اظهار کرد: 
این بیمه هیچ تفاوتی با سایر بیمه های تحت پوشش سازمان 
بیمه سالمت ایران ندارد و هرآنچه در تعهد بیمه سالمت برای 
خدمات بستری و خدمات سرپایی باشد، در این بسته نیز مورد 

تعهد ما خواهد بود.



اخبار کوتاهيادداشت

طرح مديريت واحد زاينده رود به 
سرعت اجرايی شود

نماینده مللردم اصفهان در مجلس شللورای اسللامی گفت: ضعف 
مدیریت توزیع آب بر اساس قانون اصلی و حق آب ها، سبب خشکی 
زاینده رود شللد و همه باید برای جریان دوبللاره آب در این رودخانه 
تاش کنند.حجت االسام والمسلللمین احمد سالک درباره آخرین 
وضعیت زاینده رود و خشکی آن اظهار کرد: متاسفانه بحث بحرانی 
شدن آب و کمبود آن در برخی از اسللتان ها اتفاق افتاده است. وی 
افزود: یکی از این استان ها اصفهان بوده و مدتی است که زاینده رود 
خشک شللده و این مسللاله به خاطر مدیریت توزیع نادرست آب بر 
اسللاس قانون توزیع آب و حق آب ها و رعایت نکردن اشللتراک ها و 
حق آب ها است. رییس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در مجلس 
هفتم یکی از نمایندگان بحث تبدیل شللدن منطقه ای بودن آب به 
استانی بودن را مطرح کرد و سبب بروز مشکاتی شد که با پیگیری ها 
و جلسات مستمر با چند وزیر یک مصوبه در شورای عالی به تصویب 
رسللید. وی تصریح کرد: این مصوبه شللامل مدیریللت واحد آب بر 
زاینده رود، از چشمه تا باتاق گاوخونی است که این موضوع زیر نظر 
وزیر انجام می شود. حجت االسام سالک خاطرنشان کرد: یکی دیگر 
از مصوبه ها جلوگیری از برداشت های باال دستی به صورت بی رویه و 

قرار گرفتن سهم آب و حق آب ها در اولویت است.

اصفهان به بورس مبل و صنايع چوبی 
نیاز دارد

عضو شورای اسامی شهر اصفهان گفت: با توجه به این که اصفهان 
در منطقه 11 اصفهان چهار خیابان مربللوط به صنایع چوبی و مبل 
فروشی اسللت، پیشنهاد می شللود که بورس مبل فروشللی در شهر 
اصفهان ایجاد شود. کریم نصر در جلسه علنی شورای اسامی شهر 
اصفهان با اشاره به دو موضوع مهم اقتصاد و پویایی شهر در راستای 
فرمایش رهبر معظم انقاب اظهار داشت: تا کنون مدیران شهری و 
استانی اقدامات زیادی در این زمینه توسعه شهری انجام داده اند، اما 
امسال نیز با توجه به تاکیدات رهبری باید فرصت به مدیریت شهری، 
شورای شهر و نیز شللهرداری اصفهان داده شود که به سمت اقتصاد 

پویا بیشتر حرکت کنند.

عوارض صادراتی نخود حذف شد
با اباغ مصوبه دولت، صادرات نخود بللدون نیازبه پرداخت عوارض 
صادراتی بامانع شللد.  گمرک در بخشللنامه ای اعام کللرد: پیرو 
مفاد بخشللنامه ردیف 559مورخ 92/12/21 موضوع اقام مشمول 
ممنوعیت، مجوزیاعوارض صادراتی دربخش کشللاورزی به پیوست 
تصویرنامه شللماره 93/210/8488مللورخ 93/2/22دفتر مقررات 
صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ارسال واعام می دارد 
باتوجه به مصوبه شماره 21087/ت41867مورخ 87/11/21هیات 
محترم وزیران، صادرات نخود بدون نیازبه پرداخت عوارض صادراتی 
بامانع است. خواهشمنداست دسللتورفرمایید مراتب رابه واحدها 
وگمرکات تابعه اباغ و برحسللن اجرای آن نظارت مسللتمرمعمول 

دارند.

20 هزار بچه ماهی در آبگیرهای 
شرکت فوالد مبارکه رها شد

 در راسللتای اهداف زیست محیطی شللرکت فوالد مبارکه اصفهان،
 20 هزار بچه ماهی در آبگیرهای این شرکت آزاد شد.

آزاد سللازی 20 هزار بچه ماهی در آبگیرهای این شللرکت با تاش 
واحدهای محیط زیسللت و خدمات شللهری و انرژی و سیاالت این 
شرکت و همچنین همکاری و نظارت اداره شیات استان اصفهان، 
اداره دامپزشکی و سازمان جهاد کشاورزی شهرستان مبارکه انجام 

شد.
 مدیللر واحللد مدیریللت شللهری شللرکت فللوالد مبارکلله گفت: 
 8 هللزار قطعه ماهللی فیتوفللاگ، 2 هللزار قطعه ماهللی بیگ هد، 
 5 هزار قطعه ماهللی آمور و 5 هللزار قطعه ماهی کپللور در آبگیر ها 

رها شد.

راه اندازی مرکز فناوری نفت و گاز 
در شهرضا

مسؤول کمیته انرژی کمیسللیون تجارت از راه اندازی مرکز فناوری 
نفت و گاز در منطقه شهرضا خبر داد. جعفر ذره بینی در جمع اعضای 
کمیسیون تجارت اتاق اصفهان با اشاره به همکاری بخش خصوصی و 
دولتی در ایجاد زیرساخت های اقتصادی استان مانند کارگو ترمینال 
و پروژه بندرخشک گفت: هماهنگی و هم اندیشی بخش های دولتی، 
خصوصی و نهادهای عمومی، می تواند روند توسعه این زیرساخت ها 
را سرعت بخشد. وی اضافه کرد: اتاق اصفهان به پیشنهاد استانداری 
برای ایجاد این بندر مراحل عملیاتی تشکیل شرکت در شرف تاسیس 
را انجللام و به واریز سللرمایه اولیه هیات موسللس اقدام کرده اسللت.

رییس کمیسللیون تجارت اتاق اصفهان خاطرنشللان کرد: بر اساس 
هماهنگی های صورت گرفته جانمایی بندرخشک در منطقه شرق با 
توجه به ویژگی های مورد نیاز این بندر بر عهده شرکت مشاوره که از 
سوی هیات موسس و بر اساس مناقصه انتخاب می شود،گذاشته شده 
است. مسؤول کمیته انرژی کمیسللیون تجارت در این جلسه گفت: 
بندرخشللک اصفهان در کنار منطقه ویژه اقتصللادی می تواند نقش 
موثری در صادرات و واردات کاالی تولید شده مرکز کشور داشته باشد.

رضا خیامیان با اشاره به منطقه ویژه اقتصادی انرژی در شهرضا اظهار 
کرد: هیات مدیره این منطقه معرفی شده و مراحل اولیه جهت دریافت 
مجوزهای الزم صورت گرفته است. وی از راه اندازی مرکز فناوری نفت 
و گاز در این منطقه خبر داد و افزود: این مرکز نقش موثری در تقویت و 

توسعه صنایع پایین دستی نفت و پتروشیمی خواهد داشت.
مرتضی خودسیانی معاون گمرک استان اصفهان در این جلسه خواستار 
ایجاد گمرک نفتی جهت صادرات تولیدات پتروشیمی، پاالیشگاه و 

همچنین منطقه ویژه اقتصادی شهرضا شد.
غامرضا کامیاب عضو کمیسیون در ادامه با اشاره به مراحل مقدماتی 
تشکل بندرخشک گفت: شللرکت در شرف تاسللیس بندرخشک با 
سرمایه یک میلیارد تومان و ده عضو هیات موسس در استان اصفهان 

تشکیل شده است.
وی با اشللاره به تفویللض اسللتانداری اصفهان در پیگیری تاسللیس 
بندرخشک از معاونت برنامه ریزی به معاونت عمرانی گفت: جانمایی 
بندر خشک نیازمند بررسی و کارشناسللی شرکت مشاوره این پروژه 

است.

بروز کم آبی شديد 
در12 کالنشهر

کاشان از نظر تعداد 
قنات دومین شهر 

مدیر جهادکشاورزی کاشان گفت: این شهرستان با 490 رشته قنات، دومین 
شهر استان اصفهان از نظر تعداد است.

مجید کافی زاده اظهار داشت: قنات در ایران قدمتی چند هزار ساله دارد و 
مهم ترین منبع آبی کشاورزی در مناطق کویری است.

وی گفت: قنات در اطراف برخی از شللهرهای ایران از جمله کاشان، قدمتی 
دیرینه دارد که تاکنون مورد استفاده مردم قرار گرفته است.

 کافی زاده تاکید کرد: 490 رشللته قنات کاشللان به طور متوسللط ساالنه
 140 میلیون مترمکعب آبدهی دارد.

وی اظهار داشت: رشته قنوات این شهرسللتان بیشتر در روستاهای مناطق 
کوهسللتانی واقع شللده و بیش از چهار هزار هکتار باغات گردو، بادام، گل 
 محمدی، گیللاس، آلوچلله و چهارهزار هکتللار اراضی زراعی را مشللروب 

می کند.

قائم مقام وزیر نیرو با اعللام افزایش 2 برابری تعداد کانشللهرهای دارای 
مشکل کم آبی شدید گفت: در حال حاضر، 517 شهر نیز از نظر منابع آبی در 

وضعیت سر به سر قرار دارد.
ستار محمودی با بیان این که 92 درصد منابع آبی کشور در بخش کشاورزی 
مصرف می شود، گفت: با این حال، بازده و ارزش افزوده محصوالت کشاورزی 
ایران در مقایسلله با سللایر نقاط جهان پایین تر اسللت. قائم مقام وزیر نیرو 
اظهارداشت: براساس آمارهای جهانی، به طور متوسط به ازای هر مترمکعب 
آب، 2 تا 2/5 کیلوگرم محصول تولید می شود، اما این رقم در کشور ما حدود 
یک کیلوگرم است. محمودی ادامه داد: با یک کار بسیجی می توان مصرف 
آب کشاورزی را کاهش و رفتار مصرفی آب را نیز تغییر داد. بسیج می تواند 
برای مدیریت مصرف، توسعه صنعت آب و برق و عبور از بحران، موتور محرک 

قوی برای صنعت آب و برق باشد.

4
محدودیتهایپروازیبینایرانوارمنستانبرداشتهمیشود

ایران و ارمنستان برای برداشتن محدودیت های در زمینه تعداد،  ظرفیت و مسیرهای پروازی بین دو کشور یادداشت 
تفاهم امضا کردند. بر اساس یادداشت تفاهم امضا شده،  محدودیت ها در زمینه تعداد،  ظرفیت و مسیرهای پروازی 

بین دو کشور برداشته می شود.
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در اجرای طرح هم کدسللازی تلفن های ثابت در استان اصفهان، 
شرکت مخابرات اعام کرد: شماره های تلفن از روز چهارشنبه این 

هفته 8 رقمی می شود.
رییس اداره روابط عمومی شرکت مخابرات استان اصفهان گفت: 
از روز چهارشنبه هفتم خرداد امسال همه شماره های تلفن ثابت 

استان 8 رقمی و کد استان اصفهان 031 خواهد شد.
حمید رضا عسگری افزود: به همه شماره های تلفن ثابت استان 
اصفهان، یک رقم اضافه می شود که چگونگی آن در پایگاه اینترنتی 

شرکت مخابرات به نشانی tce.ir اعام شده است.
وی تصریح کرد: از روز هفتم خرداد همه هم استانی ها می توانند 
با گرفتن شللماره های جدید و بدون نیاز به کد بین شهرستانی با 

یکدیگر تماس بگیرند.
عسگری افزود: با اجرای این طرح تعرفه مکالمه تلفن ثابت داخل 
استان برای هر دقیقه 30 ریال و بین استانی ) بدون تفاوت برای 

دور یا نزدیک بودن استان ها ( برای هر دقیقه 330 ریال است.
رییس اداره روابط عمومی شرکت مخابرات استان اصفهان گفت: 
طرح هم کد سازی شماره های تلفن ثابت اصفهان از روز چهارشنبه 
در آیینی با حضور استاندار اصفهان و سایر مسؤوالن آغاز می شود.

بر اساس جدول اعام شللده در پایگاه اینترنتی شرکت مخابرات 
استان اصفهان به ابتدای شماره های تلفن در شهرستان اصفهان 

عدد» 3 « اضافه می شود.
در سللایر شهرسللتان ها نیز یللک رقم بلله ابتدای شللماره تلفن 
 فعلی اضافه شللده و در برخی موارد نیز شللماره هللا تغییر یافته

 است. استان اصفهان دارای دو میلیون و 250 هزار مشترک تلفن 
ثابت با ضریب نفوذ44/67 درصد و ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشور 

37/8 درصد است.

معاون شرکت سللاخت و توسللعه زیربنای حمل و نقل کشور از 
برگزاری اولین جلسه با هیات چینی برای مذاکرات در عقد قرارداد 
برای راه آهن سریع السیر قم- اصفهان خبر داد و گفت: پس از انعقاد 
تفاهم نامه اجرای این راه آهن ، کارگللروه فنی از هر دو طرف برای 
بررسی ویژگی این طرح ملی تشکیل شد. امیر امینی از برگزاری 
نخستین جلسه با هیات چینی برای مذاکرات نهایی در زمینه عقد 
قرارداد برای اولین پروژه ریلی راه آهن سریع السیر کشور خبر داد. 
وی گفت: پس از انعقاد تفاهم نامه برای اجرای راه آهن سریع السیر 

قم- اصفهان، کمیته ها و کارگروه هایی فنی از هر دو طرف جهت 
بررسی مسایل و ویژگی های این طرح ملی تشکیل شده که  این 
کمیته ها به همراه اعضای آنها به هم معرفی و مقرر شد جلسات 
تخصصی تر میان آنها برگزار شود. امینی افزود: جلسه ای با حضور 
هیات چینی در رابطه با راه آهن سریع السیر قم-اصفهان برگزار شد 
و در این جلسه درباره چگونگی اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه منعقد 
شده، بحث و گفت و گو صورت گرفت. معاون برنامه ریزی شرکت 
ساخت و توسللعه ادامه داد: در این جلسلله نمایندگان فاینانسور 
چینی مراتب رضایت خللود را از ایجاد فرصت بللرای اجرای این 
پروژه از سوی دولت ایران ابراز و اظهار امیدواری کردند بتوانند در 
سایر پروژه های شرکت نیز مشارکت داشته باشند. امینی تشکیل 
کمیته ها و کارگروه های فنی را برای تسریع در اجرایی شدن امور 
 بسیار موثر دانسللت و گفت: کمیته هایی با حضور نمایندگانی از 
راه آهن جمهوری اسامی، شرکت سللاخت و توسعه و مهندس 
مشاور این پروژه با موضوعات زیرسازی، روسازی، اسناد و مسایل 
حقوقی، ارتباطات، برقی کردن و شبکه باالسری و ناوگان تشکیل 
شده و  مقرر است از این پس جلسات تخصصی میان این کارگروه ها 

و کمیته های طرف چینی برگزار شود.

معاون شرکت ساخت و توسعه زيربنای حمل و نقل کشور:

 انعقاد تفاهم نامه برای اجرای راه آهن سريع السیر استان
از چهارشنبه اين هفته  

شماره های تلفن در استان 8 رقمی می شود

استاندار اصفهان از اجرایی شدن مرحله دوم تفاهمنامه پروژه 
مطالعاتی مدیریت یکپارچه زاینده رود با شرکت دولت آلمان و 

توسط شرکت Inter 3 در آینده ای نزدیک خبر داد.
رسللول زرگرپور در دیدار با نماینده دولت آلمان درباره اجرای 
مرحله دوم تفاهمناملله پروژه مدیریت یکپارچلله زاینده رود، 
افزود: مرحله یللک این تفاهمناملله که درمللورد جمع آوری 
اطاعات حوضه آبریز زاینده رود از لحاظ نللرم افزاری بود، به 
زودی پایان می یابد. وی با اشاره به سوابق همکاری تاریخی و 
فرهنگی جمهوری اسامی ایران و آلمان گفت: این دو کشور به 
همکارهای دو جانبه عاقه مند هستند. زرگرپور افزود: اعتقاد 
 داریم گسللترش فعالیت های علمی و اجرای ایللران و آلمان، 
می تواند فعالیت های سیاسللی دو کشللور را روان تر کند. وی 

موضوع زاینللده رود را یکی از دغدغه های اصلی و مشللکات 
اسللتان اصفهان دانسللت و گفت: از نظرات کارشناسللی تمام 

متخصصان برای حل این مشکل استقبال می کنیم. 
اسللتاندار با اشللاره به تفاهمنامه پروژه مطالعاتللی، تحقیقاتی 
مدیریت یکپارچه رودخانه زاینده رود که در سللال 89 به امضا 
رسیده است، افزود: هماهنگی های خوبی در این باره با مدیریت 
استان وجود دارد و امیدواریم با همکاری دو طرف مرحله دوم 

این پروژه با سرعت بیشتری ادامه یابد. 
وی با بیان این که استان اصفهان در موضوع آب و خشکسالی 
در وضعت بحرانی قرار دارد، گفت: امیدواریم با تلفیق تجربیات 

مدیریت اسللتان و توان علمی کارشناسللان آلمانی مشکات 
زاینده رود را کاهش دهیم. زرگرپور خواستار سرعت بخشیدن 
به انجام مطالعللات حوضه زاینده رود شللد و گفت: باید هرچه 
سریع تر بخش های باقیمانده از مرحله یک این پروژه به اتمام 

برسد و مرحله دوم اجرایی شود. 
نماینده دولت آلمان نیز در ایللن دیدار گفت: بودجه الزم برای 
اجرای فاز دوم این پروژه در نظر گرفته شده است و امیدواریم با 

اباغ این بودجه این پروژه هرچه سریع تر اجرایی شود. 
گفتنی است تفاهمنامه پروژه مدیریت یکپارچه زاینده رود در 
سال 1389 بین شرکت آب منطقه ای اصفهان به نمایندگی از 

وزارت نیرو و شللرکت Inter 3 آلمان بلله نمایندگی از وزارت 
علوم و تحقیقات این کشور به امضا رسید و اجرای این پروژه در 

سه مرحله و به مدت سه سال پیش بینی شد.
دولت، انتقال آب به استان اصفهان را جدی بگیرد

استاندار اصفهان گفت: نگرانی های موجود در آب شرب استان 
اصفهان، به دلیل مشللکات انتقال آب و نه کمبللود این مایع 
حیاتی است. بنابراین دولت باید انتقال آب به استان اصفهان را 
جدی بگیرد. رسول زرگرپور در جلسه مدیریت بحران استان که 
با حضور رییس سازمان مدیریت بحران کشور برگزار شد، افزود: 
مصوبه 9 ماده ای احیای حوضه آبریز زاینده رود در شورای عالی 
آب به تصویب رسید و هر ماه، دو جلسه در سطح عالی کشور در 

این باره برگزار می شود. 

مرحله دوم تفاهمنامه مديريت يکپارچه زاينده رود اجرايی می شود

به زودی هواپیماهای دونفره با قیمت بین 500 تا 800 میلیون 
تومان از سللوی بخش خصوصی وارد کشور می شود و شرایط 

جدیدی را در بخش حمل و نقل هوایی به وجود می آورد.
هواپیمای فوق سبک برای اولین بار 14 سال پیش وارد کشور 
شد و نظر تعدادی از عاقه مندان به پرواز را به خود جلب کرد. 
متقاضیان پرواز با این هواپیماها پس از دریافت مجوز پرواز از 
سازمان هواپیمایی کشوری، اجازه پرواز را دریافت می کردند 

که همچنان هم این رویه ادامه دارد.
در ابتدای ورود این هواپیماها قوانین سللخت تری برای پرواز 
وجود داشت، اما در طول سال های گذشته این قوانین راحت تر 
شد و در حال حاضر سللازمان هواپیمایی کشللوری و شرکت 
فرودگاه هللای کشللور تمایل بیشللتری را بللرای افزایش این 
هواپیماها از خود نشان داده اند؛ به طوری که از بخش خصوصی 

برای سرمایه گذاری در این بخش دعوت کردند.
در حال حاضر بیللش از 240 هواپیمای فوق سللبک در ایران 
موجود اسللت که بخش زیادی از مردم اطاعللی از چگونگی 
خرید و پرواز بللا این هواپیماها را ندارنللد. ضمن آن که قیمت 
این هواپیماها از برخی از خودروهای لوکسی که در سطح شهر 

دیده می شود، کمتر است.
اما اکنون بخش خصوصی بللا همکاری سللازمان هواپیمایی 
کشوری اقدام به واردات این هواپیماها و آموزش عاقه مندان 

به پرواز کرده است که همین امر در آینده نزدیک بازار پرواز با 
این هواپیماها را رونق زیادی می دهد.

بر اسللاس اعام شللرکت واردکننده این نوع هواپیماها، یک 
هواپیمای دونفره با نرخ 500 تا 800 میلیون تومان به فروش 
می رود که قیمت آن بسللتگی به آپشللن هایی دارد که برروی 
آن قرار می گیرد. بنابراین خریدار می توانللداز بین مدل های 

مختلف این هواپیما سفارش خود را بدهد.
باک ایللن هواپیماها 110 لیتر ظرفیت دارد و از بنزین سللوپر 
خودرو برای آن استفاد می شود. به طوری که با یک باک بنزین، 
این هواپیما می تواند مسیر 4 ساعته رفت و برگشت به کیش را 
طی کند. در واقع این هواپیما با سقف پروازی بیش از یک هزار 
کیلومتر در تمام نقاط ایران به جز فرودگاه های پرترافیک مانند 

مهرآباد، می تواند نشست و برخاست کند.
بیشللتر هواپیماهای فوق سللبک چتر نجات دارند. به همین 
جهت در تمام دنیا جزو هواپیماهای ایمن به شللمار می روند 
ضمن آن که شرایط نگهداری آنها برعهده شرکت هایی است 
که مسؤولیت تعمیر و نگهداری و دیگر خدمات این هواپیماها 
را برعهده می گیرنللد و مالک هزینه ای در حللدود یک تا 1/5 

میلیون تومان برای آن می پردازد.
هزینه آمللوزش پرواز با ایللن هواپیماهای دونفللره حدود 11 
میلیون تومان اسللت که در صللورت خرید هواپیما از سللوی 

متقاضللی، هزینه کمتللری بابت آمللوزش گرفته می شللود. 
همچنین زمان دریافت گواهینامه پرواز هم حداقل 3 ماه طول 
می کشد و مجوز آن هم از سوی سللازمان هواپیمایی کشوری 

صادر می شود.

آزادسازی نرخ بلیت 
هواپیما رسما کلید خورد

آزادسللازی نرخ بلیت هواپیما 
در سللکوت کامل خبللری به 
طللور رسللمی کلید خللورد و 
دولت بللا محوریت سللازمان 
هواپیمایی دسللتورالعمل 11 
ماده ای نظارت بر اجرای طرح 
آزادسازی نرخ خدمات حمل 
و نقل هوایی را بلله ایرالین ها 

اباغ کرد.
از جمله مهم تریللن مواردی 
که در این دستورالعمل آمده، 
ایللن اسللت که شللرکت های 
هواپیمایی باید آمار پروازهای 
خود را به سازمان هواپیمایی 

اعام کنند. 
نرخ مسیرها باید به سللازمان اعام و همچنین نرخ ها بر روی 

بلیت ها درج شود.
همچنین در این اباغیه مطرح شده که طبقه بندی نرخ ها باید 
براساس زمان و شرایط پرواز از سوی ایرالین ها اطاع رسانی 
شود؛ ضمن آن که آزادسازی نرخ بلیت شامل نرخ بلیت هایی 

که در قبل از اجرای آزادسازی فروخته شده است، نمی شود.
براسللاس ایللن اباغیلله، بایللد در طول مللدت اجللرای این 
قانللون، شللرکت ها بلله صللورت دوره ای جلسللاتی را بللا 
سللازمان هواپیمایی کشللوری برگللزار کنند و شللرکت های 
 هواپیمایی موظفنللد که بر دفاتر فروش بلیت نظارت داشللته 

باشند. 
همچنین فرودگاه ها برای زمان پرواز SLOT با شرکت های 

هواپیمایی همکاری کنند. 
در عین حال باید توجه داشللت کلله اجرای متنوع سللازی و 
آزادسللازی نرخ بلیت هواپیما به صورت چراغ خاموش به اجرا 

درآمده است.

آزادسازی نرخ بلیت هواپیما رسما کلید خورد

قیمتهواپیماهایشخصی500تا800میلیونتومان
درصورت نداشتن جرم

بازگرداندن اموال مصادره شده 
ايرانیان مقیم خارج 

مدیرکل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان گفت: اموال 
مصادره شللده ایرانیان مقیم خارج کشور در صورتی که 
دارای جرم سیاسی و کیفری نباشند، به آنها بازگردانده 

می شود.
محمود احمدی نژاد رییس جمهور پیشین ایران در سفر 
به آمریکا به ایرانیان مقیم آن کشللور اعام کرده بود در 
صورت سرمایه گذاری و آوردن علم و دانش به ایران اموال 

مصادره شده آنها مسترد می شود. 
در این خصوص مدیرکل ثبت اسللناد و اماک اسللتان 
اصفهان در پاسخ به سللوالی مبنی بر این که با این وعده 
مشللکاتی برای برخی از مالکان کنونللی به وجود آمده 
است، اظهار داشت: پرونده استرداد اموال ایرانیان مقیم 
خارج از کشور که سالیان متمادی در ایران نبوده  اند و در 
صورت سرمایه گذاری در ایران به آنها بازگردانده می شود، 
در صاحیت اداره کل ثبت اسناد و اماک استان نیست 
و دادگاه اصل 49 قانون اساسی و دستگاه های ذی ربط 
از قبیل سللتاد اجرایللی فرمان حضرت امللام)ره(، بنیاد 
جانبازان و بنیاد شللهید به آنها رسیدگی می کنند. علی 
بهبهانی ادامه داد: اگر ثابت شللود فردی که در خارج از 
ایران زندگی می کند جرم سیاسی و کیفری و جرایمی از 
قبیل، کاهبرداری، شرکت در اعدام های صورت گرفته از 
سوی ساواک، شرکت در البی های صهیونیستی و شرکت 
در شکنجه های صورت گرفته سللاواک ندارد، اموال آنها 

در ایران بازگردانده می شود. 
وی با اشللاره بلله این کلله بانللک اطاعات قللوی مانند 
وزارت اطاعللات و اسللناد ملللی ادعللای ایللن افللراد 
را مطابقللت می دهنللد، تصریللح کللرد: در حللال 
حاضللر اسللترداد امللوال ایرانیللان مقیللم خللارج از 
کشللور آغاز شللده و اگر طبق قانون ثابت شللود که در 
 گذشللته مالک آن بوده اند، امللوال به آنهللا بازگردانده 

می شود.

 بخش زيادی از مردم 
اطالعی از چگونگی 
خريد و پرواز با اين 

هواپیماها را ندارند. 
ضمن آن که قیمت 

اين هواپیماها از 
برخی از خودروهای 
لوکسی که در سطح 
شهر ديده می شود، 

کمتر است



یادداشت

یازدهمین جشنواره گل و گالب قمصر شامگاه پنجشنبه با حضور خیل عظیم مردم ایران اسالمی با اجرای 
برنامه های متنوع در این شهر برگزار شد. شهردار قمصر در این آیین، برگزاری این جشنواره را گامی در 

جهت معرفی گالبگیری به عنوان میراث کهن ملی و معنوی قمصر و مرغوبیت گالب منطقه دانست.
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یازدهمین جشنواره گل و گالب قمصر برگزار شد
هفتیادداشت

» به اطاق چوبی من نگاهی بینداز «
 نمایشگاهی از مجموعه آثار چوب و 
با عنوان »نگاهی به اطاق چوبی من« 
در کتابخان��ه مرک��زی اصفهان در 
حال برگزاری است. مسؤول برپایی 
این نمایشگاه گفت: در کار با چوب، 
هنری وج��ود دارد به نام »فلزکوبی 
روی چ��وب« که متاس��فانه امروزه 
درحال فراموش ش��دن است و من 
تالش کرده ام ت��ا ضمن احیای این 

هنر، آثارم را با استفاده از این روش طراحی کنم. 
لیال ترکیان افزود: در این نمایش��گاه آثار مختلفی وجود دارند که به 
روش فلزکاری روی چوب تهیه ش��ده و همچنین از بازی با نور نیز بر 
روی آن ها استفاده شده است.  در این نمایشگاه آثار مشبک و منبت 
عاطفه فالحتی نیز در معرض تماش��ای بازدیدکنندگان قرار گرفته 
اس��ت. عالقه مندان می توانند جه��ت بازدید از این نمایش��گاه، از ۳ 
لغایت ۸ خرداد ماه و در ساعات ۹ صبح تا ۱ و ۴ تا ۸ به گالری شماره ۲ 
کتابخانه مرکزی اصفهان واقع در خیابان باغ گلدسته مراجعه کنند.

 نمایش »زنده رود، زنده می زاید«
 به روی صحنه می رود

رییس تاالر هن��ر اصفهان گفت: به 
مناس��بت س��الروز فتح خرمشهر ، 
نمایش زن��ده رود، زنده می زاید در 
 تاالر هن��ر اصفهان ب��ه روی صحنه

می رود. میثم بکتاشیان  افزود: این  
نمایش به مناسبت حماسه فتح آزاد 
 س��ازی خرمش��هر ب��ه کارگردانی 
» احس��ان جانمی « در سالن اصلی 
 تاالر هن��ر اصفهان ب��ه روی صحنه 
می رود. وی با بیان این که ای��ن نمایش با همکاری بنیاد حفظ آثار و 
نش��ر ارزش های دفاع مقدس اجرا می ش��ود، افزود: در این نمایش، 
رس��ول هنرمند، الهام رضایی، مائ��ده وحید، ایمان نظیفی، مهس��ا 
رستمی، ندا کریمی و حس��ین جهانگیری بازی می کنند. وی افزود: 
مهناز نوری به عنوان دستیار کارگردان، سمانه سروش نیا به عنوان 
منشی صحنه، امیر حسین روح نیا به عنوان مدیر اجرا، ناصر دیاقی به 
عنوان دس��تیار اجرا، محمد نادری به عنوان آهنگساز از دیگر عوامل 
این نمایش هستند. وی گفت: این نمایش روایت عاشقانه انتظار سبز 
خانواده یک شهید جاوید االثر است. وی افزود: این نمایش از ۴ تا ۱5 
خرداد امسال هر روز س��اعت ۱۹ در س��الن اصلی تاالر هنر به روی 
صحنه می رود. تاالر هنر مرکز تخصصی تئاتر و س��ینما در اصفهان 

است.

»دایی مجید« سینمای ایران را تنها 
گذاشت 

مجید رس��ولیان از جانب��ازان دفاع 
مقدس و از دست اندرکاران سینما 
که در میان اهالی این هنر به »دایی 
مجید« معروف بود، در بیمارستان 
قلب شهید رجایی تهران دار فانی را 
وداع گفت. وی ک��ه از رزمندگان و 
نق��ش آفرین��ان در عملی��ات فتح 
خرمش��هر بود، شب گذش��ته اول 
خردادماه در آس��تانه س��الروز فتح 
خرمشهر برای همیشه از میان ما رفت و به سوی معبودش پر کشید. 
مجید رس��ولیان یکی از فعاالن در حوزه تولید و تدارکات س��ینما و 
تلویزیون بود که در طول دوران فعالیتش در ده ها فیلم س��ینمایی و 
تلویزیونی بازیگری همکاری داشته است. رسولیان از سال 60 در ده ها 
فیلم سینمای دفاع مقدس عالوه بر همکاری اجرایی به عنوان بازیگر 

نقش آفرینی کرده است.

 سرنوشت مونالیزای آثار تاریخی 
نا معلوم است

سرنوشت یک مجسمه برنزی ۲۱00 
س��اله آپولون )خدای خورش��ید و 
موس��یقی( با گذش��ت چند ماه از 
کش��ف آن در هال��ه ای از ابهام قرار 
دارد. این مجسمه مدتی قبل توسط 
یک ماهیگیر در س��واحل نوار غزه 
کشف شد. این مجسمه نیم تنی را 
که در زمان کشف در شرایط خوبی 
قرار داش��ت و به عنوان یک ش��یء 
تاریخی منحصر به فرد حیرت باستان شناسان را برانگیخت، می توان 
مونالیزای آثار تاریخی دانست. ماهیگیر فلسطینی که آن را در ماه اوت 
سال گذشته میالدی در ساحل غزه و در نزدیکی مرز مصر پیدا کرده، 
جودت نام دارد و چهار س��اعت طول  کش��ید تا او با کمک بستگان و 
اطرافیانش آن را از آب بیرون بکشد. اگر این مجسمه با حدود دو متر 
ارتفاع اصل باش��د یک کشف نادر و غیرقابل ارزش��گذاری است و به 
احتمال فراوان در یک قصر یا یک معبد قرار داشته و می تواند جهان 
را شگفت زده کند. با فاش شدن این موضوع، دولت حماس در نوار غزه 
مجسمه را ضبط کرد و قرار شد این مجسمه در معرض دید عموم قرار 

گیرد و به جودت نیز پاداش مناسبی داده شود. 

جواد رضویان مجری 
جام جهانی می شود

 موسیقی ایرانی 
دوست داشتنی است

 قائم مقام مدیر شبکه نسیم از قطعی ش��دن پخش برنامه ای با عنوان »نسیم 
برزیل« ویژه  مسابقات جام جهانی امسال خبر داد.

هاشم رضایت با بیان این مطلب گفت: برنامه »نسیم برزیل« همان طور که پیش 
از این اعالم شده بود، قرار است از ابتدای مسابقات جام جهانی تا پایان مسابقات 
از شبکه نسیم هر روز به مدت ۳0 دقیقه با اجرای جواد رضویان به شکل زنده به 
روی آنتن برود. وی ادامه داد: برنامه »نسیم برزیل«  که با محوریت طنز همراه 
اس��ت، هر روز میزبان یک میهمان از اهالی هنر و ورزش خواه��د بود و با آنان 
درخصوص مسابقات جام جهانی صحبت می شود؛ ضمن این که قرار است بخشی 
از بازی های جام جهانی را نیز پخش کنی��م. او اضافه کرد: این برنامه همچنین 
مسابقه ای در خود خواهد داشت که در آن مسابقه از مردم در خصوص این که 

کدام تیم صعود پیدا می کند، نظرسنجی می شود. 

یک گردشگرهلندی گفت: سازهای موسیقی ایرانی و آهنگ های زیبایش خیلی 
جذاب و دوست داشتنی است.

 »استیمن استال« در حاشیه کنسرت موسیقی گروه ردیف در خانه طباطبایی 
کاشان، اظهار داشت: تاکنون س��ازی مانند ساز ایرانی ندیده بودم و تنها با ساز 

گیتار آشنا بودم.
وی با ابراز خرسندی از آمدن به این کنسرت ایرانی افزود: هرچند زبان فارسی 
را متوجه نمی شوم، خواننده این گروه خیلی با احساس می خواند که هیجان را 
به شنونده منتقل می کرد. وی تصریح کرد: در ایام گالبگیری برای دیدن شهر 
کاشان آمده ام و وقتی متوجه اجرای یک گروه موسیقی در یک مکان تاریخی 
شدم، برای دیدن ویژگی های هنر موسیقی ایرانی مشتاق دیدن این کنسرت 

شدم.

درس زندگی

 زندگانی امام کاظم )ع( سراسر ایس��تادگی و مقاومت در برابر داعیه های زورگویانه و 
برنامه ریزی های هدفمند دستگاه جور بوده است. حضور امام در میان شیعیان و تبدیل 

شدن منزل ایش��ان به پایگاهی ثابت برای تجمع پیروان و برگزاری مجالس وعظ و خطابه، موجب برانگیختن 
حساسیت و توجه دستگاه خالفت شد و آنها را که همواره امام را در معرض تعقیب و مراقبت خود قرار می دادند، 
به محبوس کردن ایشان مجبور ساخت. زندگي قهرمانانه امام کاظم)ع( در زندان، حقیقت توحید و ارتباط خالص 
با خداي بزرگ را نشان داد و با صبر و مقاومتش بر س��تم گران تاریخ آموخت که با بند و زنجیر، نمي توان چراغ 
 آزادي و فضیلت را خاموش کرد. در این روزها به مناس��بت فرا رسیدن سالروز شهادت هفتمین امام شیعیان، با 

حجت االسالم احمدیان، عضو شورای نهاد پدران آسمانی در اصفهان به گفت و گو نشستیم.
حجت االسالم احمدیان در ابتدا با برشمردن صفات اخالقی بی شمار امام موسی کاظم )ع(، نسبت به الگو  برداری 
مناسب از سیره این امام بزرگوار تاکید نمود و گفت: امام هفته شیعیان به جهت کثرت در زهد و عبادت، به »عبد 
صالح« و به جهت فروخوردن خشم و غیظ به » کاظم« شهرت یافته بودند. ایشان دارای برترین و واالترین صفات 
اخالقی و انسانی بودند و برخالف مصائب و مشکالت بسیار زیادی که در زندگی ایشان وجود داشته، حد و حدود 

اخالق انسانی را رعایت نموده اند و به بهترین ش��کل با اطرافیان خود برخورد می  کرده اند. وی در ادامه افزود: 
آنچه در این میان حائز اهمیت است، برخورد ما نس��بت به این صفات و ویژگی های اخالقی ایشان است. ما در 
 عمل و در زندگی فردی و جمعی خودمان چقدر در فروخوردن خشم و عصبانیت و مدارا با مشکالت درست عمل 
می کنیم؟این کارشناس مذهبی در ادامه ضمن تاکید بر مقام شامخ امام کاظم )ع( در حوزه فقه و علوم مختلف 
عنوان کرد: امام از سنین کودکی مشهور به تسلط به علم فقاهت بوده اند. تا جایی که ابوحنیفه،  از فقهای بزرگ 
 آن زمان، پاسخ بسیاری از مسایل و ش��بهات فقهی و علمی اش را از امام جویا می ش��ده و از ایشان کسب علم 
می کرده است؛ به ویژه که امام در عنفوان جوانی، یعنی در سن ۲0 سالگی به امامت می رسند و به مدت ۳5 سال 
رهبری جامعه شیعیان را بر عهده می گیرند. این نکته به خودی خود بس��یار قابل توجه است که این جوان در 

چنین سنی از تمامی حوزه های علمی و دینی آگاه بوده و به آن ها تسلط کاملی داشته است. 
 وی ادام��ه داد: به عنوان نمون��ه، امام در یک��ی از تاثیرگذارترین مکالمات��ی که با هارون الرش��ید، خلیفه وقت 

داش��ته اند، چنان کوبنده و صریح با او س��خن می گویند که به گفته برخی از مورخین و 
مفسرین، این مکالمه زمینه قتل ایشان را فراهم می سازد. هارون به امام پیشنهاد واگذاری 
سرزمین فدک را می دهد و امام در پاس��خ می گویند اگر می پذیری که فدک را با رعایت تمامی حدود آن به ما 
 برگردانی، من می پذیرم. سپس امام حدود فدک را تمامی س��رحدات قلمرو حکوت هارون تعریف می کنند و

  می فرمایند: حد عدن تا حد سمرقند و خزر و ... در محدوده فدک قرار می گیرد. هارون وحشت می کند چون 
در می یابد که کالم امام به ادعای امامت و غصب جایگاه خالفت توسط او و پدرانش اشاره دارد. به همین خاطر 

هم این مساله را کینه در دل خودش قرار می دهد و سرانجام از ترس این مساله امام را به شهادت می رساند. 
احمدیان همچنین حضور متمادی امام موس��ی کاظم)ع( در زندان را از دیگر وجوه قابل توجه در سیره ایشان 
دانست و عنوان کرد: شما تصور کنید که امام بنا به اقوال مختلف به مدت ۴، ۷، ۱0 و یا ۱۴ سال از عمر مبارکشان 
را در زندانی مخوف و تاریک سپری کرده اند، اما در تمامی این ایام ایشان آنچنان در عبادت خداوند متعال غرق 
بوده اند که لحظات تلخ حضور در زندان را به لحظاتی شیرین با یاد معبود خویش بدل کردند. کیفیت وجودی 

ایشان در زندان چنان بوده که حتی زندان بانان تحت تاثیر حاالت روحی و معنوی امام قرار می گرفتند.

امام موسی کاظم)ع( واالترین صفات اخالقی انسان را داشتند

افزایش توان دیپلماتیک ایران درعرصه بین الملل و سیاست گذاری های دولت تدبیر و امید، نقشی غیر قابل انکار دراصالح دیدگاه جهانی نسبت 
به جمهوری اسالمی و رشد صنعت گردشگری داشته است.

 سیاست اعتدال گرایانه دولت تدبیروامید، پیشنهاد ایجاد جهانی عاری از خشونت و افراط گری توسط دکترحسن روحانی رییس جمهور ایران 
در اولین حضور خود مجمع عمومی سازمان ملل، تالش هوشمندانه در عرصه های بین المللی، به کار گیری توان دیپلماتیک توسط وزارت 
امورخارجه کشورمان و در مجموع اعمال سیاست های تنش زدایی، تحوالت چشمگیری را روابط خارجی ایجاد کرد که آثار آن در بخش های 

مختلف اقتصادی،سیاسی، فرهنگی به ویژه صنعت گردشگری اکنون نمایان شده است .
معرفی سیمای واقعی ایران زمین و ماهیت صلح طلبی جمهوری اسالمی به جهانیان از یک سو و شکست پروژه ایران هراسی از سوی دیگر، 

نمونه ای از دستاوردهای یکسال فعالیت دولت یازدهم است . 
گردشگری صنعتی مبتنی بر فرهنگ است، اما روابط سیاسی به شدت آن را تحت تاثیر قرار می دهد.

از طرفی، آرامش ، ثبات و امنیت اجتماعی و سیاس��ی جمهوری اسالمی ایران در مقایسه با کش��ورهای منطقه خاورمیانه از سطحی باالتر 
برخورداراست که این ویژگی در کنار در سیاست خارجی و قابلیت های عظیم گردشگری کشورمان، بسترهای مناسبی را برای جذب گردشگران 
خارجی ایجاد کرده است. ایران به عنوان یکی از امن ترین کشورهای منطقه خاورمیانه در حال حاضر و با داشتن جاذبه های بی شمار گردشگری 
یکی از بهترین گزینه های سفر برای گردشگران است که در صورت برنامه ریزی دقیق، می توان چشم انداز روشنی در بخش گردشگری به 

ویژه در استان اصفهان به عنوان قطب مهم صنعت گردشگری ترسیم کرد.
تعداد گردشگران خارجی وارد شده به اصفهان در فروردین ماه سال جاری به بیش از ۱۲هزار و ۳0 نفر رسید که 56 درصد بیشتر از فروردین 
سال ۹۲ بود. نایب رییس انجمن صنفی کارفرمایان دفاترخدمات مسافرتی اصفهان، در باره دالیل افزایش شمار گردشگران ورودی به اصفهان، 
اظهار کرد: برنامه و سیاس��ت گذاری های وزارت امور خارجه ایران، مهم ترین عامل افزایش تقاضای گردشگران خارجی برای سفر به ایران 

محسوب می شود.

کاووس مسعودی با اشاره به این که احساس امنیت برای سفر به یک مقصد از اولویت های گردشگران محسوب می شود، افزود: تالش های 
وزارت امور خارجه در معرفی ایران به عنوان یک کشور امن و دوستدار صلح در منطقه، موفقیت آمیز بوده است .

وی همچنین درج مقاالت متعدد در مجالت معتبر گردشگری دنیا و معرفی ایران به عنوان یک کشور آرام با جاذبه های بی شمار را از دیگر 
دستاوردهای کش��ورمان در عرصه بین المللی دانس��ت. نایب رییس اتحادیه هتلداران اس��تان اصفهان نیز از افزایش ۱55 درصدی ضریب 
 اشغال هتل های اصفهان نسبت به مدت مشابه س��ال قبل خبر داد. مهدی نریمانی افزود: به دلیل استقبال بی سابقه گردشگران از اصفهان، 

سرمایه گذاران به دنبال احداث هتل های جدید و هتل داران به دنبال توسعه مراکز اقامتی خود هستند.

در فروردین امسال:

میراث

80 روستای هدف گردشگری 
در اصفهان وجود دارد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
اس��تان اصفهان در کارگاه آموزش��ی بررس��ی تطبیقی 
تجارب کش��ورهای مختلف در حوزه گردشگری با بیان 
این که حدود ۸0 روس��تای هدف گردش��گری در سطح 
اس��تان داریم، گف��ت: در زمینه گردش��گری و برخورد 
 با گردش��گران، ب��ه هیچ عن��وان نباید س��لیقه ای عمل

 کرد.
محسن مصلحی ادامه داد: توسعه گردشگری در دستور 
کار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اس��تان اصفهان ق��رار دارد و برای ای��ن کار برنامه ریزی 

کرده ایم.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
اس��تان اصفهان ی��ادآور ش��د: خوش��بختانه در زمینه 
گردش��گری پیش��رفت های خوبی داش��ته ایم و همین 
موضوع باعث شده دنیا بفهمد تنها راه حل مشکالتش با 
ایران از پنجره گفت وگو است، زیرا همگان فهمیده اند که 

مردم ایران فرهنگ غنی و نابی دارند. 
وی ب��ا بیان این ک��ه در زمینه گردش��گری نی��از به کار 
علمی بیش��تری اس��ت، عن��وان ک��رد: بای��د ارتباطات 
دانش��گاهیان و فرهیخت��گان ب��ا ح��وزه گردش��گری 
 بیش��تر ش��ود تا بتوان در ای��ن زمینه قدم ه��ای بلندی

 برداشت.
مصلحی اضافه کرد: باید این موضوع که میهمان حبیب 
خداست را در میان مردم گسترش دهیم و مردم نیز قبول 
کنند که میهمان چه داخلی و چه خارجی و با هر دینی، 

حبیب است و باید از او پذیرایی کرد.
وی در ارتب��اط با روس��تاها نیز گفت: ه��م اکنون حدود 
۸0 روس��تای ه��دف گردش��گری در س��طح اس��تان 
 داری��م و امیدواری��م ب��ا کاره��ای علم��ی، این آم��ار را 

باالتر ببریم.

رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: وهابیون با انفجار 
و تخریب مزار بزرگان اشتباه بزرگی می کنند و به این واسطه 

نمی توانند معنویت را از بین ببرند.
غالمعلی حدادعادل در مراس��م رونمایی از جلد دوم و س��وم 
دانش��نامه تخت فوالد اصفهان که با حضور استاندار ، جمعی 
از خانواده ش��هدا و نیز خانواده بزرگان مدفون در تخت فوالد 
اصفهان برگزار ش��د، اظهار داش��ت: سرنوش��ت بن��ده به این 
دانش��نامه گره خورده اس��ت، چراکه پیش��نهاد نگارش این 
دانشنامه از سوی بنده به دوستان اصفهانی ارایه شد. وی ادامه 
داد: زمانی تدوین دانشنامه جهان اسالم، وقتی به حرف »ت« و 
کلمه »تخت فوالد« برخورد کردیم، پیشنهاد تهیه دانشنامه ای 
از بزرگان مدفون در تخت فوالد اصفهان را ارایه کردیم که در 
نهایت منجر به معرفی گوهرهای مدفون در این سرزمین شد.

رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با بیان این که این خاک 
ارزش بسیاری دارد، افزود: بنده  از تمام افرادی که برای تهیه 

این دانشنامه زحمت کشیده اند، تشکر و قدردانی می کنم.
وی از نش��انه های فرزانگی و فرهیختگی یک ملت را داشتن 
حس تاریخی عن��وان کرد و گف��ت: تفاوت انس��ان و حیوان 
 در داش��تن آگاهی از تاریخ اس��ت و از همی��ن رو جوامعی که 

توجه شان به تاریخ بیشتر بوده، فرهیخته ترند.
حدادعادل با بیان این جمله که ما غیر از فلس��فه باید به تاریخ 

فلسفه نیز توجه داشته باشیم، به نحوه تدریس شهید مطهری 
در این زمینه اشاره کرد و گفت: شهید مطهری برای تدریس از 
سیر تاریخی عبور و بحث را به امروز متصل می کردند تا اهمیت 

تاریخ فلسفه نیز آشکار شود.
وی تصریح داشت: یکی از مولفه هایی که می تواند تاریخ آگاهی 
را در ملت ها تقویت کند، یادآوری ش��خصیت هایی است که 
در گذش��ته زندگی می کرده اند، اما اکنون نیستند و راه های 

مختلفی برای شناخت آنها وجود دارد.
رییس دانشنامه جهان اسالم یکی از این راه ها را توجه به مکانی 
که این شخصیت ها دفن شده اند، دانست و افزود: توجه به مزار 
بزرگان، فواید معن��وی، اجتماعی و تاریخ��ی دارد و وهابیون 
 با انفج��ار و تخریب مزار بزرگان اش��تباه بزرگ��ی می کنند و

 نمی توانند به این واسطه معنویت را از بین ببرند.
وی در ادامه صحبت های خود به جمله ای از جالل آل احمد 
در کتاب »خسی در میقات« اشاره کرد و  ادامه داد: برادر جالل 
آل احمد در مدینه دفن بود و زمانی که آل احمد در سفر حج 
به دنبال مزار برادر خود می گشت اما به دلیل اعتقاد وهابیون 
مبنی بر عدم استفاده از سنگ برای مزار، نتوانست محل دفن 
برادر خود را پیدا کند، این جمله را در کتاب خود نوش��ت که 
بسیار مورد توجه بنده است:» هر قبر یک کتاب است و سنگ 

قبر جلد آن کتاب«

حدادعادل به عظمت سرزمین تخت فوالد اصفهان اشاره کرد 
و گفت: تخت فوالد فشرده تاریخ اصفهان است.

وی اصفهان را ش��هری نام آور و مهم هم در دوره قبل از اسالم 
و نیز بعد از اس��الم عنوان کرد و افزود: اصفهان پیش از اسالم 
مرکز فرهنگ و پس از اس��الم، چش��م و چراغ جهان اسالم به 

شمار می رود.
رییس فرهنگس��تان زبان و ادب فارس��ی همچنی��ن به یکی 

از ابی��ات خ��ود در م��ورد 
بهش��ت زهرای ته��ران نیز 
اش��اره کرد و با بیان این که 
این ش��عر در م��ورد تخت 
فوالد اصفه��ان نیز مصداق 
دارد، اظهار داشت: شعری 
که بنده در مورد بهشت زهرا 
سرودم این بود»یک آسمان 
ستاره از چشمان روزگار در 
اینجا چکیده است به دامان 
انقالب« که در مورد تخت 
ف��والد بای��د بگوی��م» یک 
آسمان س��تاره از چشمان 
روزگار در اینج��ا چکی��ده 

است به دامان اصفهان«
وی بیان داشت: دانشنامه تخت فوالد اصفهان برای ممانعت از 
فراموشی بزرگان مدفون در این سرزمین تهیه و تدوین شده 
است و می تواند مرجعی علمی، فرهنگی و سیاسی برای مردم 

اصفهان باشد.

تخت فوالد می تواند سالمت روانی جامعه و میراث 
فرهنگی ما را حفظ کند.

مدیرمجموعه فرهنگی مذهبی تخت ف��والد با بیان این که از 
سال ۱۳۸۲ هم زمان با اقدامات عمرانی فعالیت های فرهنگی 
در مجموعه تخت ف��والد اصفهان نیز توس��عه یاف��ت، اظهار 
 داش��ت: یکی از این فعالیت ه��ا، تدوین مجموعه دانش��نامه 
تخت فوالد بود. حجت االس��الم منوچهر مهروی پور در ادامه 
با بیان این که جلد نخست دانشنامه در سال ۱۳۸۹ رونمایی 
 ش��د، افزود: امروز از جلد دوم و س��وم رونمایی شد که در آنها 
۱۴0 مدخل به ش��هدای ش��هر به خصوص ش��هدای سالروز 

آزادسازی خرمشهر اختصاص دارد. 
همچنی��ن در ادام��ه منتظ��ر القائ��م رییس کمیت��ه علمی 
تخت فوالد اصفهان با اش��اره ب��ه این که ۱۲00 دانش��مند و 
هنرمن��د در کن��ار ۷ ه��زار و ۴00 ش��هید در مجموعه تخت 
ف��والد اصفهان آرمی��ده اند، اظهار داش��ت: تخ��ت فوالد می 
 توان��د س��المت روان��ی جامع��ه و می��راث فرهنگ��ی م��ا را 

حفظ کند.

وهابیون با تخریب مزار بزرگان نمی توانند معنویت را از بین ببرند

 تخت فوالد تاریخ فشرده اصفهان است

 بیش از 12 هزار و 30 نفر گردشگری خارجی به اصفهان آمدند 

تفاوت انسان و 
حیوان در داشتن 

آگاهی از تاریخ 
است و از همین رو 

 جوامعی که 
توجه شان به 

تاریخ بیشتر بوده، 
فرهیخته ترند



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

پسر کرانچار در کیو. پی. آر.
زالتکو کرانچار برای تماشای دیدار فینال لیگ دسته اول انگلیس بین 
کوئینز پارک رنجرز و داربی کانتی به لندن سفر کرده است. البته انتخاب 
این بازی از سوی کرانچار بی دلیل نبوده؛ زیرا نیکو کرانچار، پسر  او در 

ترکیب اصلی تیم کوئینز پارک رنجرز است.
در لیگ ۲۴ تیمی دسته اول انگلیس، دو تیم صدرنشین در پایان لیگ، 
مستقیما به لیگ برتر صعود می کنند و سپس ۴ تیمی که در رتبه های 
س��وم تا شش��م قرار گرفته اند، به صورت حذفی با هم دیدار می کنند و 
قهرمان این تورنمنت چهار جانبه، سومین سهمیه لیگ برتر را نصیب 
خود می کند. امس��ال نیز تیم های لستر س��یتی و بارنلی با قرار گرفتن 
در رتبه ه��ای اول و دوم مس��تقیما به لیگ برتر صع��ود کردند و ۴ تیم 
داربی کانتی، کوئینز پ��ارک رنجرز، ویگان و برایتون، به ترتیب س��وم 

تا ششم شدند.

 تیم فوتبال ساحلی تاک تیران 
مغلوب شد 

تیم یاران اصفهان در هفته س��وم مس��ابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی 
باشگاه های کش��ور مقابل تیم تاک تیران با نتیجه ۸ بر ۵ بر رقیب خود 

غلبه کرد. 
دیدار تیم های فوتبال ساحلی تاک تیران و یاران اصفهان در هفته سوم 
مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی کش��ور با نتیجه ۵ بر ۸ به سود تیم 

یاران به پایان رسید.
این بازی عص��ر جمعه در محل زمین فوتبال س��احلی مجموعه تختی 

تیران آغاز شد و در پایان با پیروزی تیم یاران اصفهان به پایان رسید.
ابوالفضل چوپانی از تیم تاک ش��هرداری تیران و محمدصادق دهقان و 
شهریار مژده از تیم یاران اصفهان، بیشترین گل زن این مسابقات بودند.

 چراغ سبز ستاره سپاهان 
به استقالل

ستاره خط دفاعی فصل پیش سپاهان از این که بار دیگر بتواند شاگرد 
امیر قلعه نویی باشد، استقبال کرد.

هادی عقیلی درباره این که در فصل نقل وانتقاالت چه برنامه ای برای 
فصل بعد خ��ود دارد، حرفی نزد و فقط متذکر ش��د: درباره این مبحث 

صحبتی ندارم تا تکلیفم برای فصل بعد مشخص شود.
 مدافع تیم سپاهان که گفته می ش��ود مهدی رحمتی در تالش است 
شرایطش را برای پیوستن به استقالل مهیا کند، در این باره گفت: هیچ 
صحبتی در این ارتباط ن��دارم و می خواهم در آرام��ش برنامه هایم را 

پیش ببرم
 عقیلی که پیش از این در سپاهان و تیم ملی شاگرد امیر قلعه نویی بوده 
است، در پاسخ به این سوال که آیا دوست دارد بار دیگر با امیر قلعه نویی 
کار کند یا نه، گف��ت: امیر قلعه نویی مربی بزرگی اس��ت و هر بازیکنی 

دوست دارد با ایشان کار کند و من هم از این قاعده مستثنی نیستم.
 او درب��اره مطالب��ات مال��ی اش از س��پاهان ه��م گف��ت: هن��وز ب��ا 
 س��پاهان تس��ویه حس��اب نکرده ام ولی قراردادم با این تی��م به پایان 

رسیده است.

 اسکوچیچ جانشین فرکی شد
دراگان اس��کوچیچ ب��ه عن��وان س��رمربی جدی��د تیم فوتب��ال فوالد 
خوزس��تان معرف��ی ش��د. او جانش��ین حس��ین فرکی می ش��ود که 
 فصل گذش��ته با فوالد، عن��وان قهرمان��ی در رقابت های لی��گ برتر را

کسب کرد.
اسکوچیچ فصل گذشته در اولین سال حضورش در فوتبال ایران نتایج 
خوبی با تی��م فوتبال ملوان گرفت و در این فصل نیز مش��تریان زیادی 
داشت. طبق اعالم مسؤوالن فوالد خوزستان، فرکی به دلیل مشکالت 
جسمانی و مس��ایل دیگر از فوالد جدا ش��ده، اما طبق شنیده ها فرکی 
یکی از گزینه های جانش��ینی کی روش در تیم ملی بعد از جام جهانی 

۲۰۱۴ برزیل است.

برادر نویدکیا هم سپاهانی شد
رسول نویدکیا، هافبک تیم فوتبال نفت تهران با سپاهان به توافق رسید 
تا برای رقابت های فصل جدید لیگ برتر با لباس این تیم به میدان برود.

محرم نویدکیا، برادر رسول سالهاس��ت پیراهن سپاهان را بر تن دارد و 
کاپیتان این تیم اصفهانی به شمار می رود.

همچنی��ن ب��ا اع��الم خلیلی��ان مدیرعام��ل س��پاهان، حض��ور وریا 
 غف��وری، دیگ��ر بازیکن تی��م نفت ته��ران ه��م در س��پاهان قطعی

 شده است.

قایقران اصفهاني در رده هشتم 
ایستاد

کاپ ۳ جهانی آب ه��ای آرام ب��ه میزبانی مجارس��تان  آغاز ش��د. در 
کایاک هزار متر م��ردان، احمدرضا طالبیان قایق��ران اصفهاني با زمان 
۳:۵۸:۹۴۴ در گروه خود چهارم شد و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد، 
 اما در این مرحله با زمان ۴:۰۱:۶۸۵ هش��تم ش��د و از صعود به فینال 

بازماند. 

برتری هیات تنیس روی میز استان

 پینگ پنگ اصفهان
 بربام ایران  

محمد زارع پور رییس فدراسیون تنیس روی میز کشور 
در سمینار سالیانه روس��ای هیات های تنیس روی میز 
کشور و مسؤوالن فدراس��یون، با بیان این مطلب اظهار 
داشت: هیات تنیس روی میز اس��تان اصفهان به عنوان 
هیات برتر کش��ور در س��ال ۹۲ معرفی شد و هیات های 
خوزستان و مازندران هم رده های دوم و سوم را به خود 
اختصاص دادند.قصد داریم از اواس��ط خرداد فعالیت در 
بخش همگانی را توسعه ببخشیم و اولویت فدراسیون در 
سال جدید، همگانی کردن تنیس و کار روی تیم ها پایه 
است. امیدوارم حمایت های رییس هیات تنیس اصفهان 
و مدیرکل ورزش و جوانان استان که باعث میزبانی این 
استان از بس��یاری از رویدادهای فدراسیون در سال ۹۲ 

شد، امسال هم ادامه یابد.  
زارع پور در ادامه گفت: در س��ال ۹۲، ۸ دوره مس��ابقات 
جام فجر نوجوانان برگزار شد که اضافه شدن ورزشکاران 
جدید ب��ه رنکینگ این رده س��نی را به دنبال داش��ت. 
سومین دوره جام فجر بزرگس��االن نیز با حضور ۱۲ تیم 
خارجی و ۳ تیم داخلی در تهران برگزار ش��د که تعداد 
تیم های خارجی رشد چش��مگیری داشت. در مسابقات 
آس��یایی نیز تیم ملی مردان ایران بعد از ۱۷ سال بین ۸ 
تیم اول قرار گرفت و بانوان نیز به مقام یازدهم رسیدند 
که ای��ن موفقیت بدون کمک هیات های اس��تانی اتفاق 
نمی افت��اد. وی از تنظیم آیین نامه ای ش��امل ۸۳ آیتم و 
۱۰هزار امتیاز برای ارزیابی عملکرد هیات های اس��تانی 
خبر داد و گفت: در ح��ال رایزنی با یک اسپانس��ر برای 
برگزاری مسابقات جایزه بزرگ کشور هستیم. همچنین 
قصد داریم امسال مصوبه اجباری شدن تنیس روی میز 
در پایه پنجم ابتدایی و تاس��یس مراکز استعدادیابی در 
سراسر کشور را عملی کنیم. زارع پور با اشاره به حضور ۱۵ 
تنیس باز زن و ۳۵ ورزشکار مرد ایران در رنکینگ جهانی، 
اضافه کرد: ۱۷ خرداد آریا امیری و کیمیا رستمی برای 
کسب سهمیه مسابقات جهانی زیر ۱۲ سال به اسلوونی 
اعزام می شوند. همچنین درصدد هس��تیم با استفاده از 
وایلد کارت، امکان اعزام سروش امیری نیا را به المپیک 
نوجوانان نانجین��گ فراهم کنیم. چون ق��رار بود وی به 
مسابقاتی در اس��ترالیا اعزام ش��ود که با حضور نماینده 

رژیم اشغالگر قدس، این امکان وجود نداشت.

زاویه

6
کرانچار خواهان یک مهاجم کامرونی در سپاهان 

زالتکو کرانچار در صدد تقویت خط حمله تیمش است و آخرین اخبار حاکی از آن است که او از باشگاه 
خواسته تا شرایط حضور یک مهاجم کامرونی را در این تیم فراهم آورند.کرانچار این مهاجم را از مدت ها 

پیش مدنظر قرار داده و حاال مسئوالن سپاهان در تالش برای این هدف هستند

اکنون حضور تیم ملی ایران در جام جهانی برزیل فرصتی شده 
تا عالوه بر اعزام تیم ملی فوتبال به برزیل، نمایشی از فرهنگ 
و هنر و تاریخ ایرانی را هم در این کش��ور ببینیم. این موضوع 
به ذات امر خوبی است، ولی هنگامی که می فهمیم یک طرف 
ماجرا فدراسیون فوتبال ایران است، ناخودآگاه تنمان می لرزد.

علی کفاش��یان به  دنبال این اس��ت تا بودجه ای هش��ت تا ده 
میلیاردی برای فعالیت ه��ای فرهنگی در جام جهانی برزیل از 
دولت دریافت کند و برای همین منظور به همراه وزیر ورزش 
و جوانان به نهاد ریاست جمهوری رفت و با محمدباقر نوبخت 
سخنگوی دولت و محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهور، 
دیدار کرد. چند هفته پیش بود که فدراسیون فوتبال، وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی و وزارت ورزش و جوانان، مراسم 
رونمایی از محصوالت فرهنگی ای��ران در جام جهانی را برگزار 
کردند؛ مراس��می که در آن از ج��ای جای ای��ران هنرمندان 
دست س��اخته های زیبای خ��ود را با موض��وع جام جهانی به 
نمایش گذاشته بودند و قرار بود مس��افر برزیل شوند. حضور 
۳۲ تیم در یک ماه در برزیل و هجوم گس��ترده تماش��اگران 
فوتبال به محل برگزاری رقابت های جام جهانی در کنار توجه 
جهانی به مسابقات مهم فوتبال، همواره بستر مناسبی بوده که 
کشورهای حاضر در این رقابت ها عالوه بر نمایش توانایی های 
خود در عالم فوتبال، فرهنگ و هنر و تاریخ خود را هم به نمایش 
بگذارد و جهانیان را با کشور خود آش��نا کند؛ رویدادی که در 
بیش��تر دوره های جام جهانی رخ داده و کشورهای گوناگون با 
برگزاری فستیوال ها و نمایشگاه های فرهنگی در حاشیه این 

رقابت ها، خودنمایی می کردند. 
اکنون حضور تیم ملی ایران در جام جهانی برزیل فرصتی شده 
تا افزون بر اعزام تیم ملی فوتبال به برزیل، نمایشی از فرهنگ 
و هنر و تاریخ ایرانی را هم در این کش��ور ببینیم. این موضوع 
به خودی خود، خوب است، ولی هنگامی می فهمیم یک طرف 
ماجرا فدراسیون فوتبال ایران است، ناخودآگاه تنمان می لرزد. 
نه این که نتواند، بلکه موضوع این است که چگونه می خواهد 
این کار را انجام دهد. شاید فدراس��یون فوتبال از کارمندهای 
توانمندی برای برگزاری چنین مراس��می هم برخوردار باشد، 
ولی کارنامه بلندباالی علی کفاشیان در زمان مدیریتش در این 
فدراسیون، ما را بر آن می دارد که از پایان این موضوع بیمناک 
باشیم و از هم اکنون هشدارهای الزم را در این زمینه بدهیم. 

محور اصلی نشس��ت کفاش��یان در نهاد ریاس��ت جمهوری، 
حضور تیم ملی در جام جهانی و نمایش چهره ای مناس��ب از 
تیم ملی فوتبال ایران ب��ود. دلیل اصلی تاکی��د مقامات نهاد 

ریاست جمهوری روی مانور بزرگ فرهنگی � ورزشی ایرانی ها 
در برزیل، دستور حسن روحانی برای حمایت ویژه از تیم ملی 
در جام جهانی است. در واقع رییس دولت یازدهم اعالم کرده: 
تیم ملی بدون هیچ مشکلی در رقابت های جام جهانی حاضر 
ش��ود و بس��تر الزم هم برای برگزاری گردهمایی های بزرگ 
فرهنگی برای تماش��اگران ایرانی فراهم باش��د. امیدوارم تیم 
ملی با این حمایت ها در جام جهان��ی از هویت ملی و دینی ما 
دفاع کند و بازی های خوبی به نمای��ش بگذارد. بدون تردید، 
دولت و وزارت ورزش و جوان��ان، حمایت های ل��زم را از تیم 
ملی در جام جهانی ۲۰۱۴ بریل خواهند داشت.گویا به مانند 
همیش��ه برنامه های فرهنگی ش��امل اجرای موسیقی زنده و 
برگزاری کنسرت توسط خواننده های مجاز داخلی، گردهمایی 
ایرانی ها در قالب مراسم های ش��بانه، نمایش صنایع دستی و 
مسایلی از این دست است. شنیده های حاکی است، برگزاری 
گردهمایی بزرگ »شکوه خلیج فارس« با حضور شمار بسیاری 
از ایرانی های حاضر در برزیل، مهم ترین برنامه فرهنگی است 
که قرار است با این بودجه هشت میلیاردی تامین شود. بنا بر 
این گزارش، از آنجا که دولت تاکید دارد برنامه های فرهنگی 
در خالل جام جهانی به بهترین نحو ممکن برگزار ش��ود، الزم 
است این حساسیت را هم به خرج دهد که بودجه این کار را در 
اختیار چه نهادی قرار می دهد. چه تضمینی است، فدراسیون 
فوتبالی ک��ه از کوچک ترین مس��ایل ممک��ن، بحرانی بزرگ 
می سازد � که شاهد مثال آن دس��ته گل های پیاپی است که 
فدراس��یون در جریان عقد قرارداد با شرکت 
تامین البس��ه تیم ملی به آب داده 
� بتواند به خوبی مجری برنامه های 
فرهنگی شود 
ک��ه ق��رار 
ست  ا

چهره ما را به جهانیان بنمایاند؟ اصال س��پردن وظیفه بزرگ 
نمایندگی فرهنگی ایران در جام جهانی به علی کفاشیان کار 

درستی است؟ 
اگر آن ها تبحر داشتند، می توانس��تند در   همان حوزه فوتبال 
که تخصص دارند، خودی نشان دهند. اکنون که قرار است با 
یک بودجه میلیاردی کار فرهنگی انجام دهند، معلوم نیست 
کار به کجا کش��د! بنابراین، اگ��ر دولت می خواه��د در لوای 
بودجه فرهنگی به فدراس��یون فوتبالی که مشکل مالی دارد 
و سیاه چاله های فضایی اش هر بودجه ای را در کسری از ثانیه 
می بلعد، کمک کند که مش��کلی نیس��ت، اما اگر اراده واقعی 
دولت از تخصیص این بودجه، انجام امور فرهنگی است، باید 
در تخصیص این بودجه به نهاد مجری طرح دقت شود تا کار 
به  جایی نکشد که نمایشگاه های فرهنگی ما در برزیل در یک 

ماه آینده به سوژه رسانه های جهانی بدل شود. 

با طرح اجرای برنامه های فرهنگی دربرزیل 

۸ میلیارد تومان در دستان کفاشیان
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دوچرخه سواری 
کوهستان در نجف آباد

افزایش کورت های 
اسکواش در اصفهان 

یک دوره مسابقه جایزه بزرگ دوچرخه سواری کوهستان ماده کراس کانتری 
در دو رده جوانان و بزرگس��االن در پیس��ت تازه تاس��یس دوچرخه سواری 
کوهستان نجف آباد اصفهان به مناس��بت ۳ خرداد روز آزاد سازی خرمشهر 
برگزار شد. این مسابقه با استقبال خوبی از طرف رکابزنان استان اصفهان  و با 

یک رقابت نزدیک و دیدنی در زیر باران بهاری برگزار شد.
در پای��ان این رقاب��ت در بخ��ش جوانان آقایان امیرحس��ین جمش��یدیان، 
علیرضا صادقی فر، علیرضا شاه قلی و همچنین در بخش بزرگساالن حسین 
رفیعی،عادل محمدی،یعقوب افشار، اول تا سوم ش��دند. شایان ذکر است با 
توجه به تصمیم کمیته فنی هیات دوچرخه سواری استان اصفهان مقرر شد 
شانزدهم خرداد سال جاری، مس��ابقات قهرمانی استان وانتخابی تیم استان 
جهت شرکت در مسابقات قهرمانی کشور رشته کوهستان، در دوبخش جوانان 
 و بزرگساالن در پیست دوچرخه سواری کوهستانی بهارستان اصفهان برگزار

 شود.

علیرضا ابن یمین اظهار کرد: نخس��تین دوره لیگ اسکواش استان حدود دو 
هفته پیش برگزار شد و هفته پایانی لیگ بانوان نیز به دلیل برگزاری امتحانات 
بازیکنان در نیمه دوم خرداد برگزار می شود و امیدواریم اختتامیه بسیار خوبی 

نیز برای این مسابقات برگزار کنیم.
دبیر هیات اسکواش استان اصفهان ادامه داد: با پیگیری های رییس هیات، قرار 
است چند کورت اسکواش در چند نقطه از شهر احداث شود که در این زمینه 

توافقات مناسبی نیز صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: با دید خوبی که رییس هیات نس��بت به اسکواش دارد، فکر 
می کنم در آینده ای نزدیک فضای این رشته در اصفهان و تعداد نفراتی که به 

اسکواش روی می آورند، بیشتر شود.
ابن یمین گفت: کمیته استعدادیابی ما نیز طرح های خوبی را آغاز کرده  که بر 
اساس یکی از این طرح ها بنا داریم به صورت رایگان یا نیم بها، اسکواش را در 

سطح شهر اصفهان به عالقه مندان این رشته ورزشی، آموزش دهیم.

مدافع سپاهان به پدیده پیوست 
پس از جذب میالن یووانوویچ و کیوان امرایی نوبت به 
احمد اسکندری مدافع پیشین تیم سپاهان رسید و این 
بازیکن پس از توافقات انجام شده قراردادش را با مدیر 

عامل باشگاه پدیده به امضا رساند. 

جادوگر اولویتش را مشخص کرد
علی کریمی قصد دارد فصل آینده از تراکتورسازی جدا شود. وی 
از سایپا پیشنهاد دریافت کرده که رقم پیش��نهادی آنها چندان 
چشمگیر نیست، ولی با این حال عالقه مندی به حضور در تهران 

شاید باعث شود کریمی با این پیشنهاد موافقت کند.

ردبول با رنو می ماند 
کمپانی فرانسوی رنو این روزها در تالش است تا به رقبای خود نزدیک تر شود. در 
ماه های ابتدایی فصل ۲۰۱۴ وضعیت موتورهای رنو آنقدر خراب بود که ردبول 
عنوان کرد مایل است با کمپانی دیگری برای تامین موتورهای خود وارد مذاکره 

شود، اما حال ردبول معتقد است باید همکاری های خود را با رنو ادامه دهد.

هجوم فوتبالیست های ایرانی به یک شبکه اجتماعی

عالوه بر مسی باید حواسمان به اینترنت پرسرعت هم باشد
هرچند هنوز ت��ب حضور در ش��بکه های اجتماع��ی در تیم ملی 
ایران آنچنان فراگیر نش��ده، همین حضور نیز که واکنش۲۰:۳۰ 
را در بر داش��ته، زنگ خطری برای تیم ملی اس��ت و بی ش��ک از 
مربی با دیس��یپلینی مانند کی روش انتظار می رود  مانند پراندلی، 

محدودیت  هایی در تمرین تیم ملی برای این مساله  ایجاد کند.
عالوه بر مس�ی و ژک�و باید حواس�مان ب�ه اینترنت 

پر سرعت هم باشد.
کمی پس از این که توییتر اعالم کرد، 

هم��ه 

تیم ه��ای حاض��ر در جام جهان��ی ج��ز ای��ران و اک��وادور در این 
ش��بکه اجتماعی حس��اب کاربری دارن��د، پای یک��ی دو بازیکن 
تیم ملی ب��ه این ش��بکه اجتماعی باز ش��د، اما چیزی نگذش��ت 
ک��ه بخ��ش مع��روف خب��ری۲۰:۳۰ ب��ه حض��ور ملی پوش��ان 
در ش��بکه های اجتماعی اعت��راض کرد.پس از حضور گس��ترده 
ملی پوش��ان فوتبال ایران در اینس��تاگرام که هنوز در ایران فیلتر 
 نیس��ت، گویا حضور تی��م ملی در اتری��ش و اس��تفاده از اینترنت

 پر س��رعت و بی محدودی��ت این کش��ور، موجب ش��ده تا برخی 
 ملی پوشان ایرانی پایش��ان به توییتر هم باز 
شود.حس��ین ماهین��ی، نخس��تین 
ملی پوش��ی ب��ود ک��ه حس��اب 
کارب��ری اش توس��ط توییت��ر، 
رس��می  کارب��ری  حس��اب 
)وریفای( ش��ناخته شد و حتی 
ج��ک دورس��ی از بنیانگذاران 
توییتر، به ماهینی بابت آمدنش 
به توییتر خوش��امد گفت.پس از 
آن محمدرضا خلعتبری، س��ردار 
آزمون و رضا قوچان نژاد، دیگر بازیکنان 
حاضر در تیم  ملی ایران در جام جهانی 
۲۰۱۴ برزیل  نیز صاحب حساب های 
رسمی ش��دند و دیک کوستولو از 
دیگر مدیران توییتر نیز به همه 

آن ها خوشامد گفت.
آیا باید از توییتری شدن ملی پوشان نگران 

باشیم؟
حضور ملی پوشان ایرانی در شبکه های اجتماعی هم 

فرصتی مناسب است و هم اگر خوب مدیریت نشود، به یک تهدید 
بزرگ تبدیل می شود. فرصت از این جهت که واقعا پذیرفته نبود که 
از میان ۳۲ تیم حاضر در جام جهانی، ما یکی از آن دو تیمی باشیم 

که در شبکه های اجتماعی حضور نداشتیم.
به هر حال درباره مسایلی از این دس��ت نمی توان روی فدراسیون 
فوتبال حساب چندانی باز کرد، زیرا  آنها در امور روزانه خود مانده اند و 
این که تعدادی از بازیکنان تیم ملی به این فکر افتاده اند  که با حضور 
در این ش��بکه ها با مخاطبان خود در ارتباط باشند، قابل تحسین 
اس��ت؛ مثالحس��ین ماهینی نمای روبه روی  محل اردوی اتریش، 
تماس تصویری با مادرش و عکس سلفی با دیگر ملی پوشان را توییت 
کرده و این نشان می دهد که به  خوبی با فلسفه و کارکرد این شبکه 
اجتماعی آشناست. اما حضور در ش��بکه های اجتماعی، بی گمان 
تهدیدهایی هم برای تمرکز ملی پوشان به  ش��مار می رود. اواسط 
هفته گذشته بود که سرمربی تیم ملی ایتالیا در نخستین کنفرانس 
مطبوعاتی اش پس از جمع شدن دوباره تیم، استفاده بازیکنان ایتالیا 
از شبکه های اجتماعی را در طول رقابت های جام جهانی، اصلی ترین 

نگرانی اش در زمان برگزاری این تورنمنت عنوان کرد.
چزاره پرندلی حتی پا را فرا تر گذاشت و اعالم کرد، برای توییت های 
خانواده و دوستان بازیکنان آتزوری نیز احساس نگرانی می کند. این 

مربی البته از ممنوعیت استفاده از این شبکه ها در زمان برگزاری 
جام جهانی برزیل برای تیمش سخن نگفت و تاکید کرد، آنقدر به 
بازیکنان تیمش و مسؤولیت پذیری شان اطمینان دارد که می داند 

این مساله با یک گفت وگوی دسته جمعی حل خواهد شد.
در پایان باید گفت، هرچند هنوز تب حضور در شبکه های اجتماعی 
در تیم ملی ایران آنچنان فراگیر نشده، همین حضور نیز که حتی 
واکنش۲۰:۳۰ را در بر داش��ته، زنگ خطری برای تیم ملی است و 
بی شک از مربی با دیسیپلینی مانند چون کی روش انتظار می رود 
 مانند پراندلی محدودیت  هایی در تمرین تیم ملی برای این مساله 
 ایجاد کند. البته همه می دانیم، مساله ای که برای پراندلی مهم است، 
برای تیم ملی ما که اعضای آن از اینترنت ایران بهره برده اند، چندان 
مهم نیس��ت، اما حضور در اتریش و برزیل و استفاده از اینترنت پر 
سرعت این کش��ور ها در آستانه رقابت های حس��اس جام جهانی، 
ش��اید تمرکز را برهم بزند؛ هرچند همه م��ا امیدواریم که توییت 
ش��ادی اعضای تیم ملی را در رختکن در حس��اب کاربری یکی از 

ملی پوشان بخوانیم.

هندبال سپاهان باید زنده بماند
مجید رحیمی زاده / سرمربی تیم سپاهان

از طرف باشگاه پیشنهادی به من شد و به احتمال زیاد در فصل آینده لیگ 
برتر سرمربی سپاهان خواهم بود.

 شاید این بودجه در حد بس��تن یک تیم قهرمان نباش��د، اما به نظر من 
همین که احیای تیم سپاهان، نامی از هندبال اصفهان در لیگ برتر را زنده 
می کند نکته مثبتی است. ذوب آهن با آن همه افتخار به لیگ دسته یک 
 فرستاده شد و یک س��ال هم در آن لیگ بازی کرد و حاال اثری از آن تیم

 نمانده است.
 اگ��ر س��پاهان احی��ا نمی ش��د 
 هم��ان سرنوش��ت را پی��دا می کرد

 و بای��د از مدیرعام��ل کارخانه فوالد 
مبارکه، هیأت مدیره باش��گاه و دکتر 

خلیلیان از این بابت تشکر کنم.
 همچنی��ن از آقای��ان می آب��ادی و 
افتخاری که برای تشکیل دوباره این 

تیم بسیار زحمت کشیدند.



 برگزار ی جشن میالد حضرت 
علی اکبر)ع( در استان  

مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری از برگزاری جش��ن 
میالد حضرت علی اکبر در این اس��تان به مناسبت هفته جوان خبر 
داد. عبدالرحمن قاسمی در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان در 
اس��تان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: هفته جوان، هفته توجه 
کل نظام ب��ه جوانان و رویک��رد دولت تدبیر و امید، افزایش نش��اط 
بین جوانان اس��ت. وی با بیان این که برنامه های متنوعی از س��وی 
دستگاه های اجرایی برای هفته جوان صورت گرفته، افزود: مشاوره 
رایگان، توانمندس��ازی جوانان، تقدیر از جوانان نخب��ه و برگزاری 
اردوی س��یاحتی زیارتی برای فرزندان ایتام، از جمله این برنامه ها 
است. قاسمی بر ضرورت تشکیل ستاد جوانان در شهرستان ها تاکید 
کرد و گفت: روزهای 17 تا 23 خرداد به ن��ام هفته جوان نام گذاری 
شده و باید در تمامی شهرس��تان های استان چهارمحال و بختیاری 
به جوان��ان توجه ویژه ای ص��ورت گیرد. مدی��رکل ورزش و جوانان 
چهارمحال و بختیاری از برگزاری جشن سمن ها در این استان خبر 
داد و خاطرنش��ان کرد: این جش��ن در روزهای 22 و 23 خردادماه 

جاری به مناسبت هفته جوان برگزار می شود.

۳ هزار نقطه حادثه خیز مردم استان 
راتهدید می کند

 نماینده مردم کوهرنگ در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: بیش از
  3 هزار پیچ خطرناک ج��ان مردم چهارمحال وبختی��اری را تهدید

 می کند و الزم است تا وعده های داده شده برای بهبود وضعیت محور 
ارتباطی استان چهارمحال و بختیاری تحقق یابد. حمیدرضا عزیزی 
فارسانی در جلسه عمرانی استانداری اظهار کرد: متاسفانه برخالف 
پیگیری های متعدد که در این اس��تان درباره محورهای ارتباطی با 
مرکز ایران انجام شده، شاهد تلفات و کشته شدن بسیاری از جوانان 
در طول این مدت بوده ایم. وی تصریح کرد: بازدیدهای متعدد از سوی 
وزیر راه و شهرسازی و همچنین اعضای کمیسیون عمرانی مجلس 
شورای اسالمی انجام شد، اما باز هم نسبت به حادثه خیز بودن این 
جاده اقدام جدی صورت نگرفته و وعده های داده شده برای حل این 

معضل تحقق نیافته است.

مسابقات هندبال کشور
 در شهرکرد آغاز شد

مسابقات کشوری هندبال با حضور 22۰ نفر ورزشکار شرکت کننده 
در این مسابقات از 1۴ استان کشور در محل دانشگاه پیام نور شهرکرد 
آغاز شد. محمود اسد زاده اظهار کرد: مسابقات هندبال دانشجویی 
دانشگاه های پیام نور کشور از پنج ش��نبه گذشته به مدت 6 روز در 
دانشگاه پیام نور ش��هرکرد برگزار می شود. اس��دزاده افزود: استان 
چهارمحال وبختیاری از امکانات مناسب برای میزبانی این رقابت ها 
برخوردار است. مدیر تربیت بدنی دانشگاه پیام نور شهرکرد تصریح 
 کرد: برگزاری  مس��ابقات هندبال کشوری امس��ال مطلوب  ارزیابی 

می شود و سطح این مسابقات باالتر از سال های گذشته است.

اخبار کوتاه 

معاون آبخیزداری  چهارمحال و بختیاری با بیان این که عملیات آبخیزداری در 3۰۰ هزار هکتار از 
حوزه های آبخیز این استان انجام شده است، گفت: در سال زراعی امسال میزان 7۰ درصد ظرفیت 

آبگیری سدهای استان چهارمحال و بختیاری تکمیل شده است.
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النه گذاری پرنده کفچه نوک 
در تاالب بین المللی گندمان

مدی��رکل حفاظت محیط زیس��ت چهارمح��ال و بختیاری 
گفت: امسال برای نخستین بار ۸۰ قطعه پرنده کفچه نوک به 
 تاالب بین المللی گندمان در شهرستان بروجن ، مهاجرت و

  النه گذاری کردند. س��عید یوس��ف پور در نشست بررسی 
تاالب های اس��تان در ش��هرکرد اظهار کرد: ای��ن پرندگان 
 از اس��تان های جنوب کش��ور و ح��وزه خلیج ف��ارس برای 
 تابس��تان گذران��ی وارد ت��االب بی��ن الملل��ی گندم��ان 

شدند. 
وی اف��زود: تخریب زیس��ت گاه ها ی این گون��ه از پرندگان 
کمیاب در مناطق ییالقی اس��تان های دیگر موجب شده تا 
پرنده کفچه نوک در این تاالب سکونت کند. مدیرکل حفاظت 
محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: پرنده کفچه نوک 
با طول ۸5سانتی متر، به آسانی از روی پر و بال سفید و منقار 

دراز کفگیر مانندش شناخته می شود. 
یوس��ف پور افزود : از ویژگی های ریخت شناسی این پرنده، 
پاها و منقار س��یاه و نوک منقار زرد است و هنگام مهاجرت 
این پرندگان منظم و آهس��ته در یک خط پ��رواز می کنند. 
وی تصریح کرد : بیشتر کفچه نوک ها آشیانه خود را بر روی 
درختان و یا نیزارها و معموال در کنار لک لک های گرمسیری 
و حواصیل ها می س��ازند.  تاالب بین المللی گندمان با 9۸۰ 
هکتار وسعت در شهرس��تان بروجن واقع است و یکی از 1۰ 
تاالب برتر و یکی از 1۰5 زیس��تگاه مهم پرندگان کش��ور به 

شمار می رود.

۳50 نفر در پزشکی قانونی 
استخدام می شوند

رییس سازمان پزش��کی قانونی کش��ور از درخواست مجوز 
اس��تخدام برای اس��تخدام 35۰ نفر در پزش��کی قانونی در 
سراسر کشور خبر داد. احمد شجاعی با اشاره به این که بانک 
ژن مجرمان سابقه دار در مراکز پزش��کی قانونی راه اندازی 
می شود، عنوان کرد: این بانک ژن در 9 مرکز اصلی پزشکی 
 قانونی راه اندازی می ش��ود. وی ادامه داد: در مرحله نخست 
راه اندازی ای��ن بانک ژن اطالع��ات مجرمان با س��ابقه دار، 
زندانی��ان، معتادان و س��پس اطالع��ات ژن��ی کل مردم در 
مراحل بعدی جمع آوری می ش��ود. وی  در ادامه با اش��اره 
به این که دس��تمزد ک��م پزش��کان مهم ترین مش��کل در 
 پزشکی قانونی در سراسر کش��ور بوده است، اذعان داشت: با 
 برنام��ه ری��زی ه��ای ص��ورت گرفت��ه مزای��ای خ��اص و 
ف��وق الع��اده  ای ب��رای پزش��کان در نظ��ر گرفت��ه 
 ش��ده اس��ت ک��ه در ای��ن خص��وص مش��کل دیگ��ری

 نخواهیم داشت.

معاون سیاسی- امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری از تامین 
اعتبار الزم برای 15۰ طرح اشتغال زا ویژه جوانان خبر داد و گفت: 
در صورت تامین اعتبار ای��ن طرح ها بیش از 5 هزار ش��غل برای 
جوانان فراهم خواهد ش��د. خدابخش مرادی در نشس��ت س��تاد 
ساماندهی امور جوانان استان، اشتغال و ازدواج را دو دغدغه جدی 
 جوانان دانس��ت و با تاکید بر لزوم فراهم سازی بسترهای مناسب 
 اش��تغال زای��ی ب��رای ای��ن قش��ر تاثی��ر گ��ذار جامع��ه، عدم 
برنامه ریزی دقیق، صحیح و عالمانه را یکی از عوامل مهم بیکاری 
در کشور دانست. وی با بیان این که متاسفانه برگزاری آزمون های 
غیرکارشناسی استخدامی در سال 9۰ و 91 در استان هیچ مشکلی 
را از بیکاری جوانان حل نکرد، تصریح کرد: متاسفانه به دلیل عدم 
تامین اعتبار و بودجه الزم برای به کارگیری قبول شدگان در ادارات 
و دستگاه های دولتی، بسیاری از جوانان با سرگردانی و مشکالت 
فراوان مواجه شده اند. مرادی از تامین اعتبار الزم برای 15۰ طرح 
اشتغال زا ویژه جوانان خبر داد و گفت: در صورت تامین اعتبار این 
طرح ها، بیش از 5 هزار شغل برای جوانان فراهم خواهد شد. وی با 
بیان این که مدیر عامل صندوق توسعه ملی در خرداد ماه میهمان 
استان چهارمحال و بختیاری خواهد بود، از تامین اعتبار کامل این 
طرح ها هم زم��ان با حضور مدیرعامل صندوق توس��عه ملی خبر 
داد و گفت: با مذاکرات و قول های گرفته ش��ده، اعتبار الزم برای 
اجرای این طرح ها از صندوق توسعه ملی تامین و تخصیص داده 

خواهد شد.
رویک�رد دول�ت تدبی�ر و امید در مس�اله اش�تغال،

 عملی است
مرادی با تاکید بر این ک��ه رویکرد دولت تدبیر و امید در مس��اله 
اشتغال نه شعاری بلکه عملی است، خاطرنشان کرد: اشتغال زایی 
در کشور با عزم، برنامه ریزی ش��فاف، عالمانه، کارشناسی شده و 
تامین اعتبار الزم محقق خواهد ش��د. وی تامین اعتبار را اولویت 
اصلی در ایجاد اشتغال دانس��ت و تصریح کرد: اش��تغال در حال 
حاضر یکی از نیازهای اساسی کشور است و هر گونه اقدام در این 
 راستا باید با تامین اعتبار و بودجه همراه شود؛ در غیر این صورت 
اشتغال زایی در کشور محقق نخواهد شد و امید جوانان به ناامیدی 

تبدیل می شود.
اس�تخدام و ارای�ه تس�هیالت، دو رویک�رد اصل�ی

 در اشتغال زایی
 مرادی استخدام در سیستم ادارای و ارایه تسهیالت به افراد جویای 
کار را دو رویکرد اصلی در اش��تغال زایی عنوان و تصریح کرد: نگاه 
دولت در س��ال 93 بر تامین اعتبارات در راستای ارایه تسهیالت 
مناسب به جوانان جویای کار از طریق بانک های عامل و صندوق 
مهر امام رضا )ع( خواهد بود. وی بر لزوم به کارگیری سرمایه ها و 
مبالغ اندک جوانان در راستای توسعه مشاغل خانگی تاکید کرد 
و افزود: رویکرد دولت در این زمینه یک رویکرد خوشه ای است به 

نحوی که تالش می کند س��رمایه های ناچیز در دست مردم را در 
راستای توسعه مشاغل خانگی به کار بگیرد و از طرفی حمایت های 
الزم را نیز ب��رای تامین اعتبارات مورد نی��از در این عرصه  خواهد 
داشت. مرادی با اشاره به هفته جوان، بر لزوم بستر سازی و ایجاد 
پیوند مناسب بین جوانان با این هفته تاکید کرد و گفت: امام جعفر 
 صادق )ع( می فرمایند: ش��یعیان ما در غم های م��ا غمگین و در 
شادی های ما ش��اد هستند. بر همین اس��اس ایجاد یک فضای با 
نشاط توام با آرامش و دوس��تی در هفته مزین به نام جوان، بسیار 
 ضروری اس��ت. وی با بیان این ک��ه فرهنگ در جامعه اس��المی 
مقوله ای جدی است تصریح کرد: توجه به مقوله فرهنگ اسالمی 
ایرانی در برگزاری مراس��م هاو جش��ن ها یک امر بسیار ضروری 
اس��ت که تحقق این مهم، نیازمند برنامه ریزی و مدیریت صحیح 

خواهد بود.
رفع مشکل بیکاری مستلزم تغییر ذهنیت جامعه از 

اشتغال است
مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری چهارمحال و بختیاری 
بابیان این که تا ذهینت جامعه جوان از اش��تغال تغییر پیدا نکند، 
مشکل بیکاری در کشور حل نخواهد شد، گفت: تا زمانی که جوان 
فکر و ذهنش به دنبال کار در ادرات و پش��ت میز باش��د، مشکل 
بیکاری در کش��ور تغییر نخواهد کرد. علیرضا شجاعی در نشست 
ستاد ساماندهی امور جوانان استان، با انتقاد از برخی از بی انصافی ها 
در ارتباط اشتغال زایی و مش��کل بیکاری در استان، افزود: استان 
چهارمحال و بختیاری یک درصد کوچک از کل جمعیت کش��ور 
است. بر همین اساس تغییر و مشکالت در سطح کالن ملی به طور 
قطع در این استان کوچک نیز تاثیر گذار خواهد بود. وی با بیان این 
که مشکل اشتغال در کشور ما و حتی فراملی فراگیر است، اظهار 
کرد: در حال حاضر جامعه غربی و اروپایی نیز با مشکالت بیکاری 
و نبود کار برای قشر جوان خود مواجه هستند و این رکود آثار خود 
را در ایران و کل جهان  نشان خواهد داد. شجاعی آسیب شناسی 
و برنامه ریزی دقیق برای رفع آسیب ها و چالش ها را تنها راهکار 
برون رفت از مشکل بیکاری دانس��ت و خاطرنشان کرد: متاسفانه 
 در مساله اش��تغال زایی، نیروی جوان به عنوان یک فرد منفعل و

 بی فایده تلقی می شود که تنها با ارایه تسهیالت و یا استخدام در 
یک مجموعه اداری موجودیت پیدا می کن��د و همین تفکر غلط 
جامعه کنونی ما را با مش��کالت بس��یار مواجه کرده است. وی با 
تاکید بر این که ظرفیت های جوانان باید م��ورد توجه قرار گیرد، 
نگاه منفعالنه به جوان را تهدید جدی در این برهه از زمان دانست 
و تصریح کرد: باید به قش��ر جوان اج��ازه ورود و آزمون و خطا در 
عرصه های مختلف داده ش��ود. وی حرکت به سمت کارآفرینی را 
تنها راه نجات کش��ور از بیکاری دانس��ت و گفت: تا زمانی که نگاه 
کارآفرینی در کش��ور جایگزین تفکر پش��ت میز نشس��تن نشود 
مشکل اشتغال حل نخواهد ش��د.به گفته شجاعی اگر ظرفیت ها 
 و توانایی های بی انتها در وجود جوان متجلی شود، به یقین انگیزه

 کار آفرینی در او ایجاد خواهد شد و در این راستا از فرصت ها و توان 
خود برای ورود به عرصه کار و اشتغال زایی بهره خواهد برد.

با هدف ایجاد 5 هزار شغل

تامین اعتبار150 طرح اشتغالزاویژه جوانان  

   آبگیری ۷0 درصدی مخازن سدهای  استان
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فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه خانم صفيه خان احمدي فرزندحسين باارائه دو برگ استشهادمحلي 
كه هويت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت تمامت 
يكباب خانه شماره 225 واقع درشهرضا يك اصلي  يك دانگ مشاع ازششدانگ 
بخش هفت اصفهان شده كه سندمذكورذيل ثبت 4361  درصفحه 4 دفتر 28 بنام 
9 / 2 / 27 دفتر 68   – حسن كاوياني صادرگرديده وسپس بموجب سند 6963 
نامبرده درخواست صدورسندمالكيت  اينك  انتقال گرديده  به صفيه خان احمدي 
مراتب  ثبت  قانون  نامه اصالحي  ماده 120آئين  دراجراي  كه  است  نموده  المثني 
يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده 
كه در آن اشاره اي نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي 
بايست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد واگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضي نرسدويا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت ارائه نشود اداره 
ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسليم خواهد كرد .در 
صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد 
معترض در دو نسخه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه 

دهنده مسترد مي گردد.  مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا

اجرائيه

 9201288/2 بايگانی:  شماره   9204002004000472/1 پرونده:  شماره   23281
خانمها  و  ايمان  آقای  به  بدينوسيله   139305102004000161 ابالغيه:  شماره 
العابدين  فاطمه شهرت همگی خانی باصيری وراث مرحوم زين  النازو  ساناز و 
خانی باصيری بدهكار  پرونده كالسه 9204002004000472/1 كه برابر گزارش 
مامورپاسگاه انتظامی دشتی آدرس شما شناسائی  نگرديده ايد ابالغ می گردد كه 
برابر سند رهنی شماره 103623-1386/7/2 بين شما و بانك كشاورزی  ميباشد 
بابت  ريال   119/216/583 مبلغ  و  طلب  اصل  بابت  ريال    281/500/000 مبلغ 
خسارت تاخير تاديه تا تاريخ 1392/4/27 و از آن به بعد روزانه مبلغ 138823 
ريال بدهكار می باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور 
اين  در  فوق  به كالسه  و  اجرائيه صادر  قانونی  تشريفات  از  نموده پس  اجرائيه 
اجراء مطرح شدو طبق ماده 18 و 19 آيين نامه اجرايی مفاد اسناد رسمی بشما 
ابالغ می گردد از تاريخ انتشار اين آگهی كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است 
فقط يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف 
مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام در غير اين صورت  بدون انتشار 
. م الف:  آگهی ديگری عمليات اجرايی طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد 

3333 اسدی – رئيس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

اجرائيه

 9201407/1 بايگانی:  شماره   9204002003000810/1 پرونده:  شماره   23279
شماره ابالغيه: 139305102003000445 بدينوسيله به آقای ابراهيم ملكوتی خواه 
فرزندتقی به شماره شناسنامه 693 صادره از اصفهان ساكن : اصفهان خيابان 
دشتستان  خيابان افسر پل صابونی فروشگاه تك تازدوچرخ ، كه برابر گزارش 
مامور مربوطه آدرس شما شناسائی نگرديده است ابالغ می گردد كه برابر قرار 
ميدان  شعبه  سپه  بانك  در  تنظيمی   83/9/17-1569 شماره  اقساطی  فروش  داد 
امام علی )ع( مبلغ دويست و چهارده ميليون و نهصد و هفتاد و هشت هزار ريال 
، مبلغ بيست و نه ميليون و هشتادو نه هزار و ششصد و نودو دو  بابت اصل 
ريال بابت خسارت تاخير تاديه تا تاريخ 92/7/20 و ذمه روزانه به مبلغ يكصدو 
بيست و سه هزار و ششصد و هشتاد و شش ريال به مديريت شعب بانك سپه 
منطقه اصفهان بدهكار می باشد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست 
كالسه  به  و  صادر  اجرائيه  قانونی  تشريفات  از  پس  نموده   اجرائيه  صدور 
9204002003000810/1 در اين اجراء مطرح می باشد و طبق ماده 18 آيين نامه 
اجرايی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاريخ انتشار اين آگهی كه تاريخ 
ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان 

درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام در 
غير اين صورت  بدون انتشار آگهی ديگری عمليات اجرايی طبق مقررات عليه شما 
تعقيب خواهد شد . م الف: 4004 اسدی – رئيس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

ابالغ رأی
23276شماره دادنامه : 93/2/20/223  خواهان: بهمن بندگيان نشانی :  اصفهان 
، شيوا  حقانی  ايرج   : وكيل  آويژه  فروشگاه  كوثر  مجتمع  جنب   – باال  باغ  چهار 
 -1  : خواندگان   40 پالك   – گلستان  كوی  نيكبخت  خ  اصفهان   : نشانی  حقانی  
شاپور كامه 2- رستم پارسی نژاد 3- مهراب گلزار زاده 4- محمد علی سنمار 
الزام به  المكان. خواسته:  اكبر عباسيان 6- رضا عشوريون  نشانی مجهول   -5
انتقال ششدانگ پالك 216 فرعی از 2249/5 بخش 6 با در نظر گرفتن خسارات 
وارده مقوم به سی ميليون ريال  گردشكار : شورا با عنايت به محتويات پرونده 
ختم رسيدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نمايد: رای قاضی 
شورای حل اختالف. در خصوص دعوی بهمن بندگيان با وكالت ايرج حقانی و 
شيوا حقانی   به طرفيت شاپور كامه و رستم پارسی نژاد و مهراب گلزار زاده و 
محمد علی سنمار و ااكبر عباسيان و رضا عشوريون   به خواسته الزام به انتقال 
ششدانگ پالك 216 فرعی از 2249/5 بخش 6 با در نظر گرفتن خسارات وارده 
مقوم به سی ميليون ريال با عنايت به مدارك ابرازی خواهان و با عنايت به اثبات 
رابطه حقوقی فی ما بين اصحاب دعوی و نظر به اينكه به موجب وكالتنامه شماره 
43800 مورخه 1362/10/26 مالك ثبتی وكالت فروش در پالك موضوع خواسته 
را دانسته و بر اساس وكالت صادره و به موجب مبايعه نامه ی تنظيمی خواندگان 
به صورت قانونی به يكديگر مبيع را خريداری و فروخته اند و با توجه به پاسخ 
استعالم از سازمان ثبت اسناد و امالك كشور به شماره 103/92/1102/35 مورخ 
92/3/9 كه حكايت از مالكيت  خوانده رديف اول شاپور كامه در ملك متنازع فيه 
ارائه اليحه مبنی بر  دارد و با توجه به عدم حضور خواندگان در شعبه و عدم 
برائت ذمه ی خود شورا دعوی خواهان را محمول به صحت دانسته و به استناد 
مواد 10و219و220و 223و362 ق. م 515و 519 ق. آ . د. م  خوانده رديف اول و 
آقای شاپور كامه را محكوم به حضور در يكی از دفاتر اسناد رسمی و تنظيم و 
انتقال رسمی شش دانگ پالك ثبتی 216 فرعی  از 2249/5 بخش 6 ثبت اصفهان 
به نام خواهان می نمايد و همچنين محكوم به پررداخت مبلغ 50000 ريال هزينه 
دادرسی و پرداخت حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان می نمايد 
و  نژاد  پارسی  رستم  آقايان  ششم  تا  دوم  رديف  خواندگان  مابقی  مورد  در  و 
مهراب گلزار زاده  و محمد علی سنمار و اكبر عباسيان و رضا عشوريون با توجه 
رد  قرار  ماده 84   4 بند  استناد  به  باشد  نمی  نامبردگان  متوجه  اينكه دعوی   به 
دعوی صادر می گردد و اعالم ميگردد رای صادره در قسمت محكوميت غيابی و 
ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی  در اين شعبه و بيست روز پس از 
آنقابل تجديد نظر خواهی در محاكم عمومی حقوقی اصفهان می باشد در مورد 
قرار صادره نيز بيست روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر خواهی در محاكم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد  .  قاضی شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

مزایده 
 : پرونده  شماره   139303902004000043  : آگهی  شماره   23277
9204002004000216 آگهی مزايده پرونده اجرايی كالسه : 9200529 ششدانگ 
يك قطعه زمين پالك شماره 2826 فرعی مجزی شده از پالك های 274 و 2827 
دهستان  اصلی   12 ره  شما  جوزدان  در  واقع  مربع  متر   242/86 مساحت  به 
عقيلی  بست  بن   ، سيادت  كوچه   ، خرم  خيابان  اصفهان  ثبت   14 بخش  ماربين 
پالك 24 كه اسناد مالكيت آن در دو جلد كه يك جلد آن در صفحه  220 دفتر 
304 بشماره ثبت 33286 و بشماره ورقه مالكيت 2/227882 بنام خانم مرضيه 
برادران مهدوی و جلد ديگر آن در صفحه 529 دفتر 745 بشما ره ثبت 117031 و 
بشماره دفترچه مالكيت 284944 سری 82/الف در مورخ 83/7/5 بنام آقای محمد 
مير عالئی ثبت و صادر شده است ) بالسويه هر كدام سه دانگ (كه برابر نامه 
اول بطول  : شماال  باشد  بدين شرح می  103/92/2746/36 -92/6/24 حدود آن 

است  دوم شرقی   583 از  شده  مجزی   5233 پالك  به  ديواريست  پی  متر   7/90
بطول يك متر سوم بطول 1/40 متر پی است به كوچه شش متری شرقا بطول  
: بطول  25/30 متر پی ديوار اشتراكی است به قطعه چهارم مورد تفكيك جنوبا 
9/15 متر پی ديواريست اشتراكی بقطعه سوم مورد تفكيك غربا : بطول 26/30 متر 
بديوار اشتراكی با پالك 275 كه طبق نظر كارشناس رسمی پالك فوق يكباب منزل 
كه در حال حاضر تخريب گرديد و عمليات ساختمانی جهت  مسكونی دو طبقه 
نوسازی شروع شده ) خاكبرداری شده بدون بتون ريزی و در حد فونداسيون 
و اجرای آرماتوربندی و اجرای آرماتور بندی ستونهای طبقه اول ( كه دارای دو 
متر عقب نشينی  است كه پس از آن مساحت عرصه 235/36 متر ميگردد طبق سند 
اصفهان   25 اسناد رسمی  دفتر  و 91/4/14-82936  رهنی شماره 88/12/17-76400 

بابت بدهی شركت آوربتون ) سهامی خاص( در رهن بانك ملت اصفهان واقع می باشد 
از ساعت 9 الی 12 روز چهار شنبه مورخ 93/3/21 در اجرای اسناد رسمی اصفهان 
واقع در خيابان هشت بهشت  شرقی – چهارراه اول سمت چپ به مزايده گذا رده می 
شود مزايده از مبلغ پايه 3600000000 ريال ) سه ميليارد و ششصد ميليون ريال ( 
. شروع و به هر كس خريدار باشد به باالترين قيمت پيشنهادي نقدا فروخته مي شود. 
الزم به ذكر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا 
حق اشتراك و مصرف در صورتي كه مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي هاي 
مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم 
شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است. ضمن آنكه پس از مزايده در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد 
مورخ  اصفهان  چاپ  زاينده رود  روزنامه  در  نوبت  يك  در  آگهي  اين  ضمنًا  مي گردد. 
93/3/4 درج و منتشر مي گردد و در صورت تعطيلي روز مزايده به روز بعد موكول 

مي گردد. م الف 4338رئيس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

 ابالغ رای 
23301 شماره دادنامه : 9309970354300127 شماره پرونده : 9209980365100818 
شماره بايگانی : 920977 شاكی : آقای مصطفی سهيليان به نشانی : ملك شهرخ رباط 
بشير  آقای    : متهم   4 واحد  هنر كوی زمرد 11  دانشگاه  نگارستان روبروی  خ  سوم 
با  : دادگاه  اتهام ضرب و جرح عمدی  گردشكار  المكان  مجهول   – به نشانی  معمار  
توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای 
می نمايد . رای  دادگاه در خصوص اتهام آقای بشير معمار كه ساير مشخصات وی در 
دسترس نمی باشد دائر بر ايراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای مصطفی سهيليان 
، موضوع شكايت شاكی خصوصی مذكور و كيفر خواست صادره از دادسرای عمومی 
و انقالب اصفهان با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده و با توجه به اينكه دليل 
متقن و محكمه پسندی كه داللت بر ارتكاب بزه موضوع اتهام از ناحيه مشاراليه نمايد در 
پرونده موجود نمی باشد و گواهی پزشكی قانونی مضبوط در پرونده نيز صرفا حاكی 
از وجود آثاری از جراحت در بدن شاكی بوده و داللتی بر ايراد اين جراحات از ناحيه 
نامبرده ندارد لذا دادگاه بنا به مراتب فوق وقوع بزهی را از ناحيه نامبرده محرز ندانسته 
و با استظهار از اصل برائت و مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران 
و بند الف ماده 177 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری 
رای بر برائت وی صادر و اعالم می نمايد . رای صادره حضوری و ظرف بيست روز 
از تاريخ ابالغ قابل تجديد نظر خواهی در محاكم محترم تجديد نظر استان اصفهان می 

باشد    م الف 4047رئيس شعبه 117دادگاه عمومی جزائی اصفهان 

مزایده 
23287  اجرای احكام شورا های  حل اختالف لنجان در نظر دارد در پرونده كالسه 

471/91 اجرايی له سهيال قاسمی و عليه اصغير معظم به منظور وصول 36635000 
بابت محكوم به پرونده كالسه 450/92 اجرايی جلسه مزايده ای به تاريخ 93/4/7 از 
ساعت 10 الی 11:30 صبح به منظور فروش يكدستگاه ديزل كمپرسور موتور چهار 
توسط  ريال   27000000 مبلغ  به  كه    type:f41514no4630778deutz سيلندر 
كارشناس ارزيابی گريدده است را در محل اين اجرا برگزار نمايد . طالبين خريد می 
توانند 5 روز قبل از جلسه مزايده از دستگاه مورد نظر ديدن نموده سپس در جلسه 

كس  هر  به  و  شروع  كارشناس  توسط  شده  تعيين  قيمت  از  مزايده   . نمايند  شركت 
باالترين مبلغ را پيشنهاد و 10 درصد آن را فی المجلس پرداخت نمايد برنده مزايده 

خواهد بود .  م الف 161 مدير اجرای احكام شوراهای حل اختالف لنجان 

ابالغ 
اتهام  به  امينی  آقای مجيد  اينكه  به  نظر  23300 شماره 93/5691/140401/13/ك 11 
خيانت در امانت  حسب شكايت آقای غالمرضا سلمانی  فرزند حسن آقا از طرف اين 
ابالغ  و  است  تعقيب  تحت    11 93/5691/140401/13/ك  كالسه  پرونده  در  دادياری 
احضاريه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممكن نگرديده است  لذا بدينوسيله در 
اجرای ماده 115 قانون آئين دادرسی  دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهی در شعبه 30 دادياری 
عمومی اصفهان واقع در خيابان آتشگاه دادسرای ناحيه 2 اصفهان جهت پاسخگويی 
به اتهام خويش حاضر شوددر صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشار 
داديار شعبه 30 دادسرای  الف: 4052  . م  قانونی معمول خواهد گرديد    اقدام  آگهی 

عمومی  اصفهان 

مزایده 
23113پيرو آگهی مزايده كه در تاريخ 2/17 اشتباهی در روزنامه زاينده رود  ابالغ اجرائيه 
 139303902004000014 آگهی:  گرددشماره  می  اصالح  وسيله  بدين  گرديده  چاپ 
شماره : 9100400200400647  به موجب سند رهنی 175025 -87/9/6 دفتر خانه 7 
اصفهان له بانك صادرات شعبه ميدان آزادی و عليه سيروس مرادی سياه افشاری و 
مصطفی فيض احمد آبادی و زهرا دری دولت آبادی ، تمامت شش دانگ يك باب خانه 
متر   122/65 به مساحت  اصفهان  ثبت   5 در بخش  واقع  پالك شماره 15190/27236 
مربع كه اسناد آن در صفحه 14و17 دفتر 265 و زير شماره 50543 و 50545 به نام 
مصطفی فيض احمد آبادی و زهرا دری دولت آبادی ) هر كدام سه دانگ مشاع ( ثبت 
و سند صادر شده است به نشانی اصفهان خ جی مقابل تاالر شهرداری كوچه شهيد 
مثقالی بن بست  گلچين پ 40 كه حدود آن شمال به طول 8 متر درب و ديواری است به 
كوچه 3/80 متری شرق به طول 16 متر ديوار به ديوار پالك ثبتی شماره 15190 جنوب 
اول به طول 2/10 متر ديوار باقيمانده 15190/6338 دوم در دو قسمت كه قسمت اول 
غربی است به طول 0/10 و 5/80 متر ديوار به ديوار پالك 15190/20221 غرب به طول 
14/85 متر ديوار به ديوار پالك 18846 /15190 می باشد كه طبق نظر كارشناس روی 
عرصه ساختمانی در طبقه همكف بانضمام زير زمين آن با ديوار های آجری سقف 
تير آهن با آجر كف ها موزائيك فرش دربها و پنجره های مشرف به سطوح بيرونی با 
پروفيل فلزی دربهای  داخلی چوبی كاشی كاری آشپزخانه با كابينت فلزی و آبگرمكن 
ديواری سطوح داخلی پالستر گچ نمای سطوح بيرونی با آجر نما و زير زمين با بدنه 
پالستر سيمان و كف موزائيك فرش وجود دارد در ضمن يك اتاق روی طبقه همكف 
وجود دارد اعيانی آن حدود 130 متر مربع می باشد كه در گواهی شهرداری 110 متر 
مربع ذكر شده است دارای اشتراكات آب و فاضالب برق و گاز با قدمت بيش از 25 سال 
می باشد از ساعت 9 الی 12 روز دو شنبه مورخ 93/3/5 در اداره اجرای اسناد رسمی 
چهارراه اول خيابان الهور به مزايده  اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت شرقی – 
گذارده می شود . مزايده از مبلغ پايه 2840000000 ريال شروع و به كس خريدار باشد 
به باالترين قيمت پيشنهادی نقدا فروخته می شود . الزم به ذكر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق اشنعاب  و يا حق اشتراك و مصرف در صورتی 
كه مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره 
تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده 
مزايده است ضمن آنكه پس از مزايده در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی 
بابت هزينه فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد می گردد ضمنا اين آگهی 
در يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 93/2/17 درج و منتشر 
می گردد و در صورت تعطيلی روز مزايده به روز بعد موكول می گردد . توضيحا 
جهت شركت در جلسه مزايده مبلغ ده درصد از پايه مزايده طی فيش مخصوص 
است  الزامی  معتبر  شناسايی  كارت  ارائه  و  كتبی  تقاضای  همراه  به  اجرا  اداره 
ضمنا برنده مزايده بايد كل مبلغ خريد را تا پايان وقت اداری همان روز طی فيش 
مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نمايد . م الف 2984 رئيس 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
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دیدار با خدا 

روزی روزگاری زن��ی در کلب��ه ای کوچک زندگی می ک��رد. این زن 
همیش��ه با خداوند صحبت می کرد و با او به راز و نی��از می پرداخت. 
روزی خداوند پس از س��ال ها با زن صحبت کرد و ب��ه زن قول داد که 
به دیدار او بیاید. زن از شادمانی فریاد کش��ید، کلبه اش را آماده کرد 
و خود را آراس��ت و در انتظار آمدن خداوند نشس��ت! چند ساعت بعد 
در کلبه او به صدا درآمد! زن با ش��ادمانی به اس��تقبال رفت، اما به جز 
گدایی مفلوک که با لباس های مندرس و پاره اش پش��ت در ایستاده 
بود، کس��ی آنجا نبود. زن نگاهی غضب آلود به مرد گ��دا انداخت و با 
عصبانیت در را به روی او بست. دوباره به خانه رفت و به انتظار نشست. 
س��اعتی بعد باز هم کس��ی به دیدار زن آمد. زن با امیدواری بیشتری 
در را باز کرد. اما این بار هم فقط پس��ر بچه ای پش��ت در بود. پسرک 
لباس کهنه ای به تن داشت، بدن نحیفش از سرما می لرزید و رنگش 
از گرسنگی و خستگی سفید ش��ده بود. صورتش سیاه و زخمی بود و 
امیدوارانه به زن نگاه می کرد. زن با دیدن او بیش��تر از پیش عصبانی 
ش��د و در را محکم به چهار چوبش کوبید و دوباره منتظر خداوند شد. 
خورش��ید غروب کرده بود که بار دیگر در خانه زن به صدا درآمد. زن 
پیش رفت و در را باز کرد. پیرزنی گوژپشت و خمیده که به کمک تکه 
چوبی روی پاهایش ایستاده بود، پش��ت در بود. پاهای پیرزن تحمل 
 نگه داشتن بدن نحیفش را نداشت و دستانش از فرط پیری به لرزش

 درآمده بود. زن که از این همه انتظار خسته شده بود، این بار نیز در را 
به روی پیرزن بست. شب هنگام زن دوباره با خداوند صحبت کرد و از او 

گالیه کرد که چرا به وعده اش عمل نکرده است!؟
آنگاه خداوند پاسخ گفت:

»من سه بار به در خانه تو آمدم، اما تو مرا به خانه ات راه ندادی!«

یک��ی از جدیدترین خبره��ای تغذیه ای ک��ه امروزه به 
گوش می رسد، اندر خواص جینسنگ است؛ با این همه 
خبرهای مختلف ممکن است به این فکر بیفتید که واقعا 
این جینسنگ برای چه خوب است؟ و یا این که اصال این 

جینسنگ چیست؟
جینس��نگ)ginseng( یکی از یازده گیاه از گونه های 
کند رشد گیاهان چند ساله، دارای ریشه های گوشتی و 
عضوی از خانواده گیاهان Panax است. جینسنگ تنها 
در برخی مناطق خاص دنیا پیدا می شود؛ مثل نیمکره 
شمالی، در ش��مال امریکا و در آسیای شرقی مخصوصا 
در کره ش��مالی، در چین شمالی و س��یبری شرقی. در 
زمان ه��ای قدیم از جینس��نگ برای درم��ان انواعی از 
بیماری ها استفاده می شده است. امروزه نیز طب مدرن 
فواید زیادی را برای جینس��نگ مطرح کرده اس��ت. از 

جمله این که:
جينسنگ نقش موثری در درمان دیابت نوع 

2 دارد
مصرف ریش��ه های گوشتی جینس��نگ می تواند نقش 
مهمی به عنوان یک محرک قوی داش��ته باشد. همان 
طور که می دانید در دیابت نوع 2 مشکل اصلی، کاهش 
حساسیت سلول ها به انسولین است.  مصرف جینسنگ 
با کاهش مقاومت به انس��ولین می تواند کمک درمانی 
برای دیاب��ت نوع 2 باش��د. مطالعات زیادی نیز نش��ان 
داده ان��د که مصرف جینس��نگ تاثی��ر قابل توجهی در 
کاهش قندخون ناش��تا و نیز قندخون 2 ساعته داشته 
است. البته برای رسیدن به نتایج قطعی تر در خصوص 
میزان تاثیرگذاری جینسنگ بر قند خون به مطالعات 

بیشتری نیاز داریم.
 افزایش سطح انرژی و کاهش خستگی

جینس��نگ را می توان به عنوان یک محرک جسمی و 
فکری در نظر گرفت. مصرف این م��اده غذایی به دلیل 
توانایی در افزایش سوخت و ساز و انرژی بدن می تواند در 
کاهش خستگی و تقویت فعالیت های مغزی کمک کننده 
باشد. مطالعات نشان داده اند که مصرف جینسنگ حتی 
می تواند توانایی های فکر و شناختی را نیز تقویت کند. 
پس وارد کردن آن به رژیم غذای��ی دانش آموزان، باید 

فواید زیادی داشته باشد.
رشد مو و سالمت پوست

برخی مطالعات انجام شده در اوزاکا و ژاپن می گویند که 
مصرف گیاه جینسنگ نقش مهمی در مقابله با ریزش 
موی مردانه و پیش��گیری از طاسی مردانه داشته است. 
البته این نتیجه هم بیش از حد رویایی است و نمی توان 
گفت جینس��نگ واقعا آن قدر قوی اس��ت که حتی از 
طاسی هورمونی و ژنتیکی پیشگیری کند؛ اما به هر حال 
می توان آن را به عنوان یک مکمل قوی در حفظ سالمت 

موها و کاهش ریزش مو در نظر گرفت.
نوشيدن چای جينسنگ می تواند تاثيرات 

خوبی بر شادابی پوست داشته باشد. 
به نظر می رس��د یک��ی از دالیل این تاثی��رات، افزایش 
اکسیژن رسانی به سلول های پوستی باشد. جینسنگ 
همچنین جریان خون به عروق زیرپوس��تی را افزایش 
می دهد، پس باعث تقویت تغذیه س��لول ها و برداشت 
سموم و کاهش رادیکال های آزاد تجمع یافته در اطراف 

سلول های پوستی خواهد شد.
جينسنگ و کاهش وزن  

ممکن است شما تمام این فوایدی را که برای جینسنگ 
گفتیم شنیده باشید؛ اما ش��اید برایتان جالب باشد که 
بدانید جینس��نگ می تواند برای کاهش وزن هم مفید 
باش��د. انرژی ای که جینس��نگ به بدن می دهد، باعث 
می شود فرد دیرتر احساس خستگی کند. پس می تواند 
فعالیت بیش��تری داش��ته باش��د، ورزش کند و کالری 

بسوزاند. 
یکی دیگر از دالیل مفید بودن جینسنگ برای کاهش 
وزن، تاثیر آن بر سوخت و ساز و تنظیم قند خون است. 
در واقع جینس��نگ با کاهش تبدیل قند خون به چربی 
هم باعث تنظیم قند خون ش��ده و هم از تجمع چربی 
جلوگیری می کند. البته این را ه��م بگوییم اگر فردی 
رژیم غذایی غلط و چاق کننده داش��ته باشد نمی توانیم 
بگوییم مصرف جینس��نگ معجزه می کن��د و فرد الغر 
می شود. فراموش نکنید رژیم غذایی مناسب و فعالیت 

بدنی، بیش ترین اهمیت را در کاهش وزن دارد. 
مزایای جينسنگ برای خانم ها چيست؟

در طب گیاهی، جینسنگ یکی از بهترین ها در درمان 
بیماری ه��ای مخص��وص خانم ها از جمل��ه اختالالت 
قاعدگی و س��ندرم قب��ل از قاعدگی اس��ت. البته تاثیر 
آن بر تاخیر یائس��گی و همچنین کاهش مش��کالت و 
عوارض آن هم طرفدارهای زیادی دارد. به نظر می رسد 
مصرف جینسنگ با افزایش ترشح هورمون استروژن از 

تخمدان ها، تاثیرات خود را خواهد داشت. 
ب��ا توجه به ای��ن که یک��ی از مش��کالت ش��ایع بعد از 
یائس��گی خانم ها افزایش وزن و چاقی ش��کمی است، 
تاثیر جینسنگ در افزایش ترشح استروژن را می تواند 
 یکی دیگر از علت ه��ای موثر بودن آن ب��ر کاهش وزن 

دانست.
 در مصرف جينسنگ اعتدال را رعایت کنيد!

جینس��نگ یک ماده خوراکی گیاه��ی و کامال طبیعی 
است، اما فراموش نکنید مصرف بیش از حد آن می تواند 
عوارضی هم داش��ته باش��د از جمله س��ردرد، افزایش 
 ضربان قلب و حمله قلب��ی، تهوع، بی قراری و اختالالت 

خواب.
این ها از ش��ایع ترین مش��کالت مص��رف مقادیر باالی 

جینسنگ هستند.

شهر حکایت 

باشگاه س��لطنتی خودروی غرب اس��ترالیا با همکاری شرکت 
Emotiv در حال کار بر روی خودروی جدیدی هس��تند که 
از امواج مغزی راننده برای روش��ن کردن موتور و حرکت دادن 

خودرو استفاده می کند.
این طرح مفهومی اکنون بر روی یک خ��ودروی هوندا i40 در 

حال آزمایش است.
»خودروی با قدرت توجه« از یک هدست عصبی برخوردار است 
که فعالیت های مغ��ز را از طریق یک نرم افزار خ��اص به موتور 

خودرو متصل می کند.
این هدس��ت 14 حس��گر دارد که فعالیت های الکتریکی را از 
 مناطق قدام��ی، گیجگاه، آهیان��ه ای و ادراکی مغز شناس��ایی

 می کند.
این مناطق به نمایش آنچه ی��ک راننده در حال پردازش آن در 

مغز خود است یا این که حواس وی پرت شده، می پردازد.

هنگامی که حواس راننده پرت می ش��ود، نرم فزار یک سیگنال 
تعیین شده را به خودرو می فرستد و پدال گاز در حالت سکون 

قرار می گیرد تا سرعت خودرو کاهش یابد.

این هدس��ت زمانی که فعالیت عصبی مغ��ز راننده کاهش یابد 
یا پلک زدن وی به طور چشمگیری کم ش��ود، می تواند نشان 
 بدهد که حواس راننده از جاده برای مثال به رادیو پرت ش��ده 

است.
همچنین یک قطب نما در هدست می تواند زمانی را که راننده 
 تا حد زیادی سر خود را از سمت جاده منحرف می کند، نشان 

دهد.
پژوهش ها نش��ان داده که حدود 20 درصد راننده ها در پشت 
 فرمان چرت می زنن��د. نکته نگ��ران کننده تر ای��ن که حدود

 29 درصد از این رانندگان خواب آلود در بزرگراه ها و با سرعت 
بیش از 110 کیلومتر در ساعت چرت می زنند!

ای��ن پژوهش ه��ا همچنی��ن نش��ان داده ک��ه ی��ک چه��ارم 
 م��ردان در زم��ان رانندگی به خ��واب می روند که ای��ن میزان

 دو برابر زنان است.

کنترل خودروی رانندگان خواب آلودباامواج مغزی! 
یک چهارم مردان موقع رانندگی چرت می زنند!

طراح��ان حلقه ای طراح��ی کرده ان��د که متن 
را اس��کن و برای نابین��ا می خواند و اف��راد بینا 

می توانند متنی را توسط آن ترجمه کنند.
وسایلی برای نابینایان مانند کتابخانه دیجیتال 
و کتاب  های دیجیتالی س��اخته شده ، اما این بار 
طراحان کار را برای نابینایان و ب��رای افراد بینا 

راحت تر کرده اند.
 حلق��ه ای به ن��ام »آی رینگ« در س��ال 2012 
توسط طراحان طراحی شد که دارای تجهیزاتی 
بود، اما محققان این محصول را ب��ا انجام دادن 
کارهای زیادی پیش��رفته تر کرده اند که بهتر از 

قبل شده است.
یک تیم تحقیقاتی در آزمایش��گاه موسس��ه تکنولوژی در 
ماساچوس��ت حلقه ای به نام »فینگرریدر« برای نابینایان 
طراحی کرده اند که دارای اسکنر است و با صدای بلند متن 
را ب��رای کاربر در هم��ان لحظه که وی انگش��ت روی متن 

می کشد، می خواند.

این حلقه مجه��ز به یک سیس��تم بازگش��ت و دارای یک 
میکرو دوربین است؛ در باال و پایین حلقه، 2موتور ارتعاش 
قرار داده شده است که کاربر را در طول خواندن راهنمایی 
می کند، اگر از خط خارج شود هشدار می دهد و زمانی که 

به آخر خط می رسد، اعالم می کند.

 در واق��ع حلقه زمانی که انگش��ت کاربر منحرف 
می شود، برای از سرگیری بخش و تغییر موقعیت 
به وی کم��ک می کند. ب��رای انتقال تم��ام این 
اطالعات ارتعاش��ات کم و بیش شدید و طوالنی 
مدت وجود دارد و اگر انگش��ت مس��یر اشتباهی 
را طی کند، با صدای بلند اع��الم می کند که این 

قسمت خوانده شده است.
فینگر ریدر به خوبی ب��ر روی کاغذ یا یک صفحه 
نمایش دیجیتالی کار می کند، با این حال اندازه 
فونت نباید کمتر از 12 نقطه باشد و قابلیت اتصال 
بی سیم به گوش��ی های هوش��مند و کامیپوتر را 

نیز دارد.
این حلق��ه در پنل گس��ترده تر از نظر جنبه ه��ای فنی نیز 
آزمایش شده است، اما طراحان در صدد کوچک تر و زیباتر 

کردن این حلقه هستند.
محققان فکر می کنند »فینگرریدر« می تواند همچنین برای 
افرادی که می خواهند متنی را ترجمه کنند، استفاده شود.

حلقه سخنگو و مترجم 
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