
23 هزار اصفهانی رهسپار کوی یار شدند 
والدت حضرت امام 
حسین علیه السالم و 
روز پاسدار را به تمامی 
مسلمانان جهان تبریک 
می گوییم 

هم زمان با 14 خرداد و موسم آتش انگیزفراق 
استفاده از لوازم خانگی داخلی 
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 فریدون شهر، پایتخت 
ییالقی استان می شود

رییس شورای اسالمی شهر فریدون شهر گفت: به منظور 
گسترش و توسعه گردشگری در شهرستان در نظر داریم 
فریدون شهر را به عنوان پایتخت ییالقی استان و کشور 
معرفی کنیم. حسین گوگونانی اظهار کرد: فریدون شهر با 
وجه تسمیه آخوره که به معنای فر و شکوه و به عنوان یک 

منطقه ییالقی در دوره های اشکانیان...

آمریکا باید قدردان 
حسن نیت ایرانی ها باشد

 موزه ای در شأن 
راه اندازی شود

رییس کلیس��ای فلوریدای آمریکا با بیان این که مقامات 
بلندپایه سیاس��ی آمریکا اگر از حس��ن نیت مس��ؤوالن 
ایران��ی آگاه بودن��د از آنه��ا قدردانی می کردن��د، گفت: 
سوء برداشت های حاکم بین دو کش��ور که شاید به دلیل 
جهل نسبت به ایران و اسالم بوده، سبب شده که غربی ها 

ایران را خوب درک نکنند.
کشیش جورج هانتر ز در دیدار با استاندار اصفهان با اشاره 
به این که بسیار مفتخر هستیم که پذیرای ما در اصفهان 

بودید، اظهار کرد: اطالعات بسیار جامعی...

رییس شورای اسالمی ش��هر اصفهان با اشاره به ضرورت 
احداث موزه در خور ش��أن اصفهان گفت: در حال حاضر 
اصفهان از نداشتن محل مناسبی برای ارایه آثار و اشیای 
قیمتی رنج می برد. رضا امینی در جلس��ه علنی شورای 
اسالمی شهر با اشاره به فرا رسیدن ایام پر خیر و برکت ماه 

شعبان المعظم به عنوان ماه...
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مدیر امور شعب بانک رفاه استان: 

 حسین جان 
مهر تو رابه عالم امکان نمی دهم
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طرح های کارگروه اشتغال بدون سقف 
تسهیالت دریافت می کنند

مدیر امور ش��عب بانک رفاه اس��تان اصفهان با اش��اره به ارایه 100 
میلیارد تومان تس��هیالت بانکی به متقاضی��ان گفت: هر طرحی که 
کارگروه اشتغال استان اصفهان برای دریافت تسهیالت به بانک رفاه 

 معرفی کند، بدون سقف هزینه می تواند تسهیالت بانکی را دریافت
 کند. به گزارش زاینده رود، وحید خانلری      در نشستی با خبرنگاران 

با اشاره به کمبود فضای شعب بانک رفاه...

 در روز س��وم ماه ش��عبان س��ال چهارم هجرت، دومین فرزند برومند 
حضرت عل��ی)ع( و فاطمه)س( در خانه وحی و والیت چش��م به جهان 
گش��ود. چون خبر والدتش به پیامبر گرامی اسالم)ص( رسید، به خانه 
حضرت علی)ع( و فاطمه)س( آمد و اسما را فرمود تا کودکش را بیاورد. 
اسما او را در پارچه ای س��پید پیچید و خدمت رسول اکرم)ص( برد. آن 
گرامی به گوش راست او اذان و به گوش چپ او اقامه گفت. سلمان فارسی 

می گوید: دیدم که رسول  خدا)ص( حسین)ع( را بر زانوی خویش نهاده 
او را می بوسید و می فرمود: تو بزرگوار و پسر بزرگوار و پدر بزرگوارانی، تو 
امام و پسر امام و پدر امامان هستی، تو حجت خدا و پسر حجت خدا و پدر 
حجت های خدایی که 9 نفرند و خاتم ایشان، قائم ایشان امام زمان)عج( 
است. به پاس جانفش��انی پاسداران اس��الم، این روز فرخنده به نام روز 

پاسدار نام گذاری شده است.
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تنور برنامه های فرهنگی در 
مجتمع فرشچیان داغ است

مدیر مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان با اش��اره به برنامه های این مجتمع در دوره 
جدید برای دهه ها، ماه ها و ش��ب ها و هفته های نصف جهان، از انتش��ار فراخوان نهمین 
جشنواره مطبوعات اصفهان خبر داد. به گزارش روزنامه زاینده رود، نشست خبری عوامل 
 و مدیران تاالر فرش��چیان اصفهان که مدتی اس��ت خصوصی س��ازی ش��ده، برای تبیین

 برنامه های این مجتمع در تاالر فرش��چیان اصفهان برگزار ش��د. محمد قلمکاریان، مدیر 
مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان از برنامه ریزی این مجتمع با همکاری اساتید و بزرگان 

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

شرکت فوالد مبارکه اصفهان به منظور شناسایی سازندگان توانمند قطعات یدکی و تجهیزات مورد نیاز خود دعوت به همکاری می نماید. از 
عالقمندان حائز شرایط درخواست می گردد با مراجعه به سایت فوالد مبارکه  به آدرس  : www.msc.ir   ،بخش اطالعیه ها ، ضمن آگاهی 

از شرایط ، نسبت به ارسال اطالعات خود حداکثر تا تاریخ 93/3/31 اقدام نمایند . 
)کد آگهی  :ر- 93034(

آگهی فراخوان شناسایی

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

سایر موارد :
1- زمان دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان ساعت اداری مهلت دریافت اسناد ) مندرج در جدول (

2- جهت اطالع از محل دریافت اسنادو کسب اطالعات بیشتر به آدرس WWW.esfahansteel.comمراجعه فرمائید. 

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

 آگهی فراخوان
  ) شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان ( 

مهلت ارائه پیشنهادمهلت دریافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانردیف

93/3/2093/4/2خرید 2 ردیف اسکلت فلزی و تراورس918198مناقصه1

93/3/1893/4/14چهار ردیف بالشتک نورد9204759مناقصه بین المللی  2

93/3/1793/4/18خرید 6 ردیف مواد نسوز دریچه کشویی پاتیل های فوالد9207467مناقصه بین المللی   3

9300207R1مناقصه 4
پروژه نوسازی و اصالح کوره پاتیلی شماره 1 در بخش فوالد سازی 

)LF(
93/3/1793/4/4

93/3/24------شناسایی تامین کنندگان سنگ منگنز دانه بلندی9209074R1شناسایی پیمانکار 5

شناسایی تامین کنندگان حدود 15 هزار تن فلورین 9209081R1 15-60شناسایی پیمانکار  6
93/3/24------میلیمتر

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

 با اطمینان بسازید 
 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

 ) سهامی عام(   

نوبت اول 

س
س:از فار

]عک



اخبار کوتاهيادداشت

 فرهنگ دينی، روحیه مبارزه 
با مستکبران را ايجاد می کند

نماینده اصفهان در مجلس گفت: مقام معظم رهبری یکی از محورهای 
بیاناتشان ایجاد فرهنگ دینی و اسللامی است که این فرهنگ می تواند 

روحیه مبارزه با مستکبرین و متجاوزین را ایجاد کند.
حسن کامران، پیرامون برنامه ریزی مناسب در مورد عفاف و حجاب در 
فصل تابسللتان اظهار کرد: مقام معظم رهبری در گذشللته نگرانی خود 
را درباره فرهنگ بیگانگان به مسللؤوالن بیان کردند و نسبت به تهاجم 
فرهنگی، ناتوی فرهنگی و شبیخون فرهنگی هشدار دادند، اما متاسفانه 
 مسللؤوالن در این مورد کوتاهی کللرده و آن برنامه ریللزی الزم را انجام 
نداده اند. وی بیان کرد: امسال فرهنگ و اقتصاد را محور قرار دادند و در 
دیداری که خدمتشان داشتیم، یکی از محورها را فرهنگ دینی و فرهنگ 
اسامی قرار دادند. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسامی 
تصریح کرد: در تابسللتان ما هر برنامه ریزی که می کنیم، باید خروجی 
داشته باشللد. در رابطه با عفاف و حجاب هم همین طور؛ چون برای زن 
حجاب نوعی سللاح اسللت. وی افزود: این حجاب می تواند به نوعی به 
فرهنگ عمومی ارتقا پیدا کند و در تابسللتان بایللد برنامه ریزی هم نیاز 

خانم ها را برطرف کند و هم فضای شرعی و عرفی ایجاد شود.

فرهنگیان اصفهان با آرمان های امام 
راحل تجديد میثاق می کنند

رییس سللازمان بسللیج فرهنگیان اسللتان اصفهان گفت: به مناسبت 
بزرگداشت مراسللم ارتحال امام)ره( فرهنگیان اسللتان اصفهان به حرم 
مطهر امام خمینی )ره( اعزام می شوند و با آرمان های امام راحل تجدید 
میثاق می کنند. محمدرضا قربانی اظهللار کرد: زائران فرهنگی عصر روز 
13 خرداد با 7 دستگاه اتوبوس از شهر اصفهان و 31 اتوبوس از کانون های 
سراسر استان به مرقد مطهر اعزام می شوند و با امام خمینی)ره( تجدید 

بیعت می کنند.
وی با بیان این که عزت، سرافرازی، استقال و خودکفایی ایران اسامی 
مدیون افکار امام راحللل بوده، گفت: ما باید حافظ  ارزش های اسللامی 
 باشیم. رییس سللازمان بسللیج فرهنگیان اسللتان اصفهان  با اشاره به 
نقش آفرینی رهبر کبیر اننقاب اسامی ایران در برهه های زمانی مختلف، 
افزود: امام خمینی)ره( با یک عمر مبللارزه و زندگی در تبعید در بدترین 
شللرایط روزگار، تحوالت ایران و جهان را زیر نظر داشت و مبارزات علیه 

رژیم شاهنشاهی را رهبری کرد. 
وی با بیان این که اندیشلله ها و آرمان های امام خمینی )ره( باید به نسل 
جوان منتقل شود، خاطرنشان کرد: تبیین اندیشه های سیاسی حضرت 
امام )ره( و آرمان های ایشللان برای جامعه به ویژه نسل سوم انقاب الزم 

و ضروری است.

سکوت در برابر زياده خواهی غرب با 
خط مشی امام)ره( در تضاد است

امام جمعه بروجن گفت: قیام خونیللن 1۵ خرداد، نقطه عطفی در تاریخ 
مبارزات ملت ایران به رهبری امام خمینی)ره( است و بدانیم که سکوت در 
برابر زیاده خواهی غرب با خط مشی امام)ره( در تضاد است. حجت االسام 
غامعلی حسین نژادیان اظهار کرد : قیام خونین 1۵ خرداد به لطف الهی 
سرنوشللت ملت ایران را تغییر داد و در اصل به پیروزی و سربلندی ملت 

ایران منجر شده است. 
وی با اشاره به شخصیت ویژه امام راحل در ایجاد انقاب و قیام 1۵ خرداد 
گفت: امام خمینی )ره( در اوج قدرت و دیکتاتوری شاه قیام کرد و قیام او 
در تاریخ ثبت و ماندگار شد. وی همچنین به بیان جان فشانی های امام)ره( 

در به ثمر رساندن انقاب پرداخت.

 مجوز تجمع هسته ای صادر 
نشده است

دبیر کل حزب اراده ملت با تاکید درباره برگللزاری تجمع مقابل وزارت 
خارجه در حمایت از تیم مذاکره کننده هسته ای گفت:پاسخی از وزارت 

کشور برای برگزاری تجمع دریافت نکرده ایم.
احمد حکیمی پور دبیر کل حللزب اراده ملت، دربللاره برگزاری تجمع 
حمایت از دیپلماسی کشور مقابل وزارت خارجه گفت: همچنان منتظر 
پاسخ وزارت کشور هستیم و تاکنون پاسخی از سوی وزارت کشور دریافت 
نکرده ایم. وی افزود: تا زمانی که مجوز صادر نشود، نمی توان درباره زمان 

و مکان این گردهمایی صحبت قطعی کرد. 
دبیر کل حللزب اراده ملت، بللا تاکید بر ایللن که متولی ایللن امر وزارت 
کشللور اسللت، درباره واکنللش وزارت خارجه در ایللن باره گفللت:  ما 
منتظر نظر وزارت کشللور هسللتیم و وزارت خارجه می  تواند هر نظری 
داشللته باشللد. روابط عمومی وزارت امور خارجلله  در بیانیه ای ضمن 
تشللکر از حمایت مردم از دیپلماسی کشللور اعام کرده اسللت: از آنجا 
 که برگزاری گردهمایللی برای اعللام حمایت و پشللتیبانی عمومی از 
برنامه ها، سیاسللت هللا و فعالیت های حرفلله ای وزارت امللور خارجه 
و وظایف محوللله به ایللن وزارت خانه از سللوی نهادهای عالی کشللور 
 متعللارف نیسللت، ضرورتللی بللرای برگللزاری چنیللن گردهمایللی

 نمی بیند.

 منافع حیاتی دشمنان در هر
 نقطه ای هدف قرار می گیرد

جانشین فرمانده سپاه گفت: این را به صراحت می گوییم؛ هرجا دشمن 
 حضور داشته باشد، علم سپاه برافراشته اسللت و در هر نقطه ای از عالم 
می توانیم منافع حیاتی دشمن را اگر نیتی سوء داشته باشد، مورد اصابت 
قرار دهیم. سردار حسین سامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در 
سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران که به مناسبت 
 روز پاسدار انجام شللد گفت: ما در آسللتانه برگزاری مراسم شکوهمند 
بیست و پنجمین سالگرد امام راحل هستیم و امام بزرگوار مشعل فروزان 
یک انقاب بزرگ را در دسللت گرفت و ندای آزادی از اسارت طاغوت را 

سر داد.
وی با بیان این که امام )ره( با اسللتفاده از شللناخت عمیللق الهی به یک 
اعجاز و شاهکار دسللت زد، افزود: امام )ره( برای مقابله با دشمنان، سپاه 
پاسداران و بسیج مسللتضعفان را به عنوان معجزه ذهنی تشکیل دادند. 
آینده نگری امام )ره( در تشللکیل نهادی به نام سللپاه قابل کشف نبود، 
اما وقتی زمان گذشللت و حقایق آشللکار شد، معلوم شللد که یک رهبر 
روحانی و مرجع عالی قدر می تواند فرمول مسدود کردن راه مستکبران 
بر مسلمانان را کشف کند. سردار سامی با بیان این که سپاه در نخستین 
روزهای خود با قدرت های بزرگ جهان درگیر شللد، ادامه داد: سپاه در 
 کنار ارتش وارد یک نبرد جهانی شد و در برابر توطئه های تجزیه طلبانه 

ایستادگی کرد.
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رئیسمجلسسنگاپور17خردادبهتهرانسفرمیکند

رئیس مجلس سنگاپور به دعوت رئیس مجلس شورای اسامی 17 خرداد به تهران سفر می کند.
رئیس مجلس سنگاپور قرار است در این سفر چهار روزه ضمن دیدار با رئیس مجلس و رئیس و اعضای گروه 

دوستی پارلمانی ایران – سنگاپور، با برخی از مقامات کشور دیدار و گفت وگو کند.
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عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی گفت: 
اگر اشتغال کامل باشد، مانع از این می شود که کسی وقتش را 
به بطالت بگذراند و این مساله عاملی برای کاهش ناهنجاری 
در جامعه است. مجید منصوری بیدکانی، درباره فرهنگ در 
جامعه اظهار کرد: مقام معظم رهبری که یکی از موضوعات 
اصلی سال را فرهنگ قرار دادند، فقط یک شاخه از آن را مد 
نظر نداشللتند و همه جوانب بحث هللای فرهنگی مورد نظر 
ایشان بود. وی بیان کرد: یکی از بال های فرهنگی، فرهنگ کار 
است چرا که بهره وری در کشور ما نسبت به خیلی از کشورها 
پایین است. بنابراین نیاز است که فرهنگ کار تغییر و سطح 
بهره وری در سازمان ها و شرکت ها افزایش پیدا کند و مسایل 
فرهنگی دیگر مانند فرهنگ همسایگی و آپارتمان نشینی، 
حرمت نگه داشتن، دموکراسی و دموکراتیک بودن، نیاز به کار 
فرهنگی دارد. وی تصریح کرد: به نظر بنده اگر کسی درست 
 قوانین آپارتمان نشینی را رعایت نکند یا فرهنگ عابر پیاده یا 
ماشین سواری را نداشته باشد، یک ناهنجاری فرهنگی رخ 
داده است. وی اظهار کرد: یکی از شاخه های بحث فرهنگی 
عفاف و حجاب اسللت که افراط و تفریط هایی در این زمینه 
 داشللتیم و به ما ضربه زده است و شللاید در جایی که نباید 
سخت گیری می کردیم، سللخت گرفتیم و در جایی که باید 

سخت گیری را اضافه می کردیم، این کار را انجام ندادیم.

امام جمعه تیران گفت: امام خمینی)ره( با قیام خود و تشکیل 
انقاب اسامی، بشریت را نجات داد و تحول عظیم را در عصر 
حاضر در جهان ایجاد کرد و امروز ملللت ایران الگویی برای 
سایر ملت های جهان است. حجت االسام و المسلمین سید 
علی سجادی در خطبه های نماز جمعه تیران به مناسبت های 
خرداد اشللاره و اظهار کرد: خللرداد، ماه امللام خمینی)ره( 
اسللت که قیام 1۵ خرداد و رحلت این شخصیت بزرگ رقم 
خورده است. وی افزود: مستکبران برای اسارت ملت ایران و 
استعمار ثروت های این کشور به وسیله شاه خائن، نشر فساد 
و اسام زدایی را از ایران آغاز کردند که به وسیله فساد و فحشا 
ملت ایران را به اسللارت بگیرند و اهداف استعماری خود را 
محقق کنند. امام جمعه تیران بیان کرد: بابیداری و هوشیاری 
رهبر کبیر انقاب و همراهی خوب مردم، ملت ایران از شللر 
مستکبران و استعمارگران خارج شدند و حاکمیت اسامی 
در کشور ایران حکم فرما شد. حجت االسام سجادی با اشاره 
به وجود افراد سازش کار در کشور گفت: آنهایی که دوستی 
با دشمن را خواهان اند، باید بدانند که وابستگی به دشمنان 
عامل پیروزی نیست و پیروزی و اقتدار کشور با استقامت به 
دست می آید. وی اظهار کرد: برای استقال و عظمت کشور 
شهیدان زیادی را تقدیم به انقاب کرده ایم و نباید دوستی با 

دشمن و واگذاری کشور به او رقم بخورد.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از 
برگزاری دومین اجاس روسللای کمیسیون های سیاست 
خارجی مجالس کشورهای دوست سوریه با حضور بیش از 

20 کشور امروز در تهران خبر داد.
عاءالدین بروجردی خود اظهار کرد: این اجاس در راستای 
مجموعه سیاست های جمهوری اسامی برای کمک به پایان 
درگیری ها در سللوریه و اسللتقرار صلح، امنیت و آرامش در 
این کشللور امروز به عنوان خط مقدم مقاومت در برابر رژیم 
صهیونیستی برگزار می شود. بنابراین هدف از برگزاری دومین 
اجاس، استمرار تصمیمی است که در اسفند سال گذشته 
اتخاذ و موجب شللد اولین اجاس روسللای کمیسیون های 
سیاست خارجی مجالس کشورهای دوست سوریه با حضور 
هشت کشور شللکل بگیرد. وی افزود:  در اجاس دوم حضور 
بیش از بیست کشور نشللان دهنده این اسللت که بسیاری 
کشورهای دیگر نیز به کاروان صلح پیوسته اند و این سیاست 
جمهوری اسامی عما طرفداران زیادی در دنیا پیدا کرده و 
خطی که آمریکا و هم پیمانانشان از سه سال گذشته به دنبال 
آتش افروزی در سللوریه دنبال می کردند، شکسللت خورده 
است. وی گفت: پدیده شوم تقویت تروریسم از سوی آمریکا 
و هم پیمانانش امروز عامل تهدیدکننده بالقوه در سطح جهان 

است که مورد توجه جمهوری اسامی بوده است. 

رییللس کمیسللیون برناملله و بودجلله مجلللس گفللت: 
توانمندی های ایران و آلمان بسیار باالست و باید از آن ها در 

جهت توسعه همکاری های دو کشور بهره گرفت.
حجت االسللام غامرضا مصباحی مقدم رییس کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسامی در دیدار 
با »پیتر رامزآور« رییس کمیسیون اقتصاد و انرژی مجلس 
آلمان، گفت: در حافظلله تاریخی مردم ایران هیچ سللابقه 
استعماری از آلمان وجود ندارد و مناسبات دو کشور همواره 
خوب و رو به رشد بوده است. وی خواستار توسعه ارتباطات 
دوستانه در عرصه های مختلف به ویژه مناسبات پارلمانی شد 
و افزود: افزایش تعامات پارلمانی نقش مهمی در گسترش 
همکاری های دوستانه دو کشللور در موضوعات مورد عاقه 
دارد. رییس کمیسللیون برنامه و بودجلله مجلس در بخش 
دیگری از سخنانش با ناکافی خواندن سطح کنونی مبادالت 
دو کشللور، تاکید کرد: توانمندی های ایران و آلمان بسللیار 
باالسللت که باید از آن ها در جهت توسعه همکاری های دو 

کشور بهره گرفت.
حجت االسللام مصباحی مقدم در پایان این دیدار با اشاره 
به مذاکرات ایران با 1+۵ در مورد موضوع هسللته ای، گفت: 
مذاکللره و گفت و گو نقللش مهمی در ایجللاد نزدیکی میان 

دیدگاه های طرفین و دستیابی به توافق نهایی دارد.

اجالس کمسیون انقالب  اسالمی مجلس

اشتغال، مانع رفتارهای 
هنجار شکنانه می شود

امام خمینی)ره( با قیام 
خود بشريت را نجات داد

برگزاری اجالس 
کشورهای دوست سوريه

ضرورت بهره گیری از 
توانمندی های ايران و آلمان 
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به کارگیری جدیدترین سللامانه های ساخته شللده 
در زنجیره پدافند هوایی، فاصللله »دریافت پیام« تا 
»اباغ دسللتور« را برای فرماندهان در صحنه نبرد، 
به طرز چشمگیری کاهش می دهد. در هفته ای که 
گذشت، قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( از دو 
سامانه جدید خود در حوزه مراقبت هوایی رونمایی 
کللرد؛ سللامانه های فرماندهی و کنترل هوشللمند 
تاکتیکی »فکور« و سامانه ارتباط رادار مطلع الفجر 
»رسول« که به صورت کاما بومی و به دست توانمند 
متخصصان پدافند هوایی و وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلللح طراحی و به مرحله تولید رسیده 
و گفته شده که اسللتفاده از این سللامانه ها، فاصله 
 دریافت تا دستور را برای سامانه نبرد کاهش می دهد.

مهم ترین ویژگی های این 2 سللامانه جدید را که به 
دسللت توانمند متخصصان صنعت دفاعی در حوزه 

پدافند هوایی ساخته شده است در زیر می خوانید.
 س�امانه فرماندهی و کنترل هوش�مند 

تاکتیکی »فکور«
سللامانه فرماندهی و کنترل هوشللمند و تاکتیکی 
»فکور« از قابلیت جمع آوری اطاعات از کلیه منابع 
اطاعاتی مرتبط با دفاع هوایی رادارهای پسیو و اکتیو 
اعم از رادارهای نظامی و کشللوری عناصر دیده بانی 
شنود سیگنالی، سامانه های موشکی و مراکز کنترل 
و فرماندهی همجوار برخوردار اسللت و ضمن ارایه 
یک تصویر یکپارچه از منطقه تحت مسللؤولیت در 
خصوص هدایت و کنترل سللامانه های دفاع هوایی 
زمین پایه و هواپایه به صورت کاما مسللتقل عمل 

می کند. قابلیت تحرک و جا به جایی باال و استقرار در 
مناطق صعب العبور، دفاع در برابر جنگ الکترونیک 
و استفاده از شللبکه های ماکروویو اختصاصی، فیبر 
نوری و مخابرات کشوری و اطمینان بخشی از اصابت 
و انهللدام اهللداف، از دیگر قابلیت های این سللامانه 
هوشمند اسللت. در حقیقت این سللامانه براساس 
راهبرد قرارگاه خاتم االنبیللا)ص( در خصوص دفاع 
هوایی کشور و بهره برداری در زمان تهدید و بحران 
به صورت تاکتیکی طراحی و ساخته شده و با ورود 
آن به قرارگاه، عما با گذر از مرحله مکانیزاسللیون، 
هوشمندسازی شللبکه فرماندهی و کنترل قرارگاه 
پدافنللد هوایی تحقق می یابللد. برای اولیللن بار و با 
محوریللت معاونت فاوا قللرارگاه پدافنللد هوایی و با 

روش های جدید و نوین در مدیریت پروژه استفاده از 
تجهیزات سخت افزاری مشابه و ایجاد قابلیت انعطاف 
در نرم افزار مللورد نیاز، این سللامانه کاما منطبق با 
سللامانه SOC بومی در پروژه »پیامبر اعظم)ص(« 
طراحی و سللاخته شللده و از آنجا که قبللا صرفا از 
سیستم رادیویی در عملیات ها استفاده می شد، زمان 
بیشتری بین دریافت تا دسللتور نیاز بود، اما اکنون 
با استفاده از سیسللتم فکور، زمان به کسری از ثانیه 

رسیده است.
 تعريف سامانه

 این سامانه در 3 بخش مختلف طراحی و ساخته شده 
که عبارت است از:

1ل مجموعه عملیات: با دریافللت اطاعات از منابع 
اطاعاتی، داده ها در سللرورهای پردازشللگر، بانک 
اطاعاتی، ثبت وقایع و سرورهای ورودی- خروجی 
پردازش شللده و پللس از تلفیللق و بلله کارگیللری 
الگوریتم های هوشمند نسللبت به هدایت و کنترل 
سللامانه های دفاعی )هواپایلله و زمین پایلله( اقدام 
می کند.مجموعه عملیات از 3 بخش جداگانه به شرح 

زیر تشکیل شده است:
الف- فرمانللده نبرد: در ایللن جایگاه با اسللتفاده از 
سللخت افزار و نرم افزارهای پیش بینی شده توانایی 
طرح ریزی و هدایللت کلی عملیللات پدافند هوایی 

امکان پذیر است.
ب- عملیات: در این بخش 7 جایگاه عملیاتی جهت 
هدایت و کنترل هوشللمند عملیات پدافند هوایی 
پیش بینی شده که نحوه انتخاب جایگاه ها بسته به 

نوع بحران و نیاز عملیات با اسللتفاده از نرم افزارها و 
الگوریتم های ویژه، انعطاف پذیر و قابل تغییر است.

ج- ارتباط داخل: کلیه ورودی و خروجی اطاعات به 
بخش های فرماندهی و عملیات از این طریق صورت 
می پذیرد. در این بخش، سرورها )4 دستگاه( سوییچ 
دیتا، ماکس، ترمینال هللای فیبر نوری، مرکز تلفن، 
ضبط مکالمللات، نمابر و رمزکننللده، رمزکننده ای 

خطوط و شبکه  نصب و عملیاتی هستند.
2ل مجموعلله ارتباطللات: ایللن مجموعه بللا هدف 
ایمن سللازی شللیلتر عملیللات به نحللوی طراحی 
شللده که هیچ نوع تشعشللعی در مجموعه عملیات 
وجود نداشته باشللد و وظیفه جمع آوری اطاعات 
از منابع مختلف و تامین خطوط ارتباطی بی سللیم 

و با سللیم را بر عهده دارد. با نصللب تجهیزات رادیو 
 پرظرفیتMB/S 32، سللوییچ دیتا، ماکس نظامی

6U، HF، AM/FM،VHF/AM، UHF، کلیه 

خطوط در سامانه مرکزی ICS جمع و توسط فیبر 
نوری تاکتیکی و با سللیم جنگی به بخللش ارتباط 
داخل شیلتر عملیات منتقل می شللود. این سامانه 
مجهز به مقدورات ضدجنگ الکترونیک و حمات 

شیمیایی است.
3ل مجموعه ارتبللاط راه دور پرظرفیللت تاکتیکی: 
این سللامانه وظیفه انتقال خطوط ارتباطی صوتی، 
تلفنی و دیتا از اولین محل دسترسی به شبکه های 
ارتباطی نظامی - کشللوری به مجموعه ارتباطات را 

برعهده دارد.
 قابلیت های عملیاتی و کاربردها

- دریافت اطاعات و داده ها از کلیه منابع اطاعاتی 
مرتبط با دفاع هوایی، پللردازش و تلفیق داده  های 
دریافتی بللا آخریللن متدهللا و الگوریتم های بومی 
تولیدشده توسط دانشمندان جوان داخلی قرارگاه 

و صنایع کشور
- هدایت کامل مکانیزه و هوشللمند عوامل دفاعی 
موشکی و توپخانه ای با استفاده از روش های ابداعی و 

خاص منطبق بر جغرافیا و اصول دفاعی کشور
- هدایت کامللا روشللمندانه هواپیماهای جنگی 
خودی با تکنیک های بومی با توجه به انعطاف پذیری 

سخت افزار و نرم افزارها
- اطمینان بخشی از اصابت و انهدام مراکز عملیاتی و 

تداوم عملیات در هر شرایط
- ارتقای توان دفاعی منطبق بر تاکتیک های بومی و 
انعطاف پذیر بر مبنای تئوری قلعه های دفاعی برای 

دفاع از نقاط حساس و حیاتی
- انطباق کامل سللخت افزاری و نرم افزاری با سامانه 

SOC بومی پروژه پیامبر اعظم)ص(
- قابلیت تحرک باال، جابه جایی و استقرار در مناطق 

صعب العبور
- قابلیللت بهره بللرداری از شللبکه های پرظرفیت 
ماکروویو اختصاصی فیبر نوری تاکتیکی و مخابرات 

کشوری با بستر امن
- بهره برداری از ارتباطات امن با استفاده از تجهیزات 

ارتباطی ضدجنگ الکترونیک، رمزکننده های شبکه 
و خطوط تلفنی

 - بهره بللرداری از کلیلله تجهیللزات بی سللیم

 HF, AM/FM, VHF/AM,UHF مجهللز 
به رمزکننده

- تجمیللع ارتباطللات بی سللیم و سللامانه های 
ICS تشعشللع زا و انتقللال آن توسللط سللامانه 
)Integrated Communiction System( 

- قابلیت دفللاع در مقابل جنگ هللای نوین، جنگ 
الکترونیک و حمات شیمیایی

- رعایت اصول پدافند غیرعامللل، اصل پراکندگی 
تجهیزات و استتار چندمنظوره

- قابلیت اعام خبر و خطر
- سامانه حفاظت پیرامونی مجهز به دید در شب

- مجهز به سامانه ویدیوکنفرانس
- مجهز به سامانه اعام حریق

- مجهز به تور استتار چندمنظوره
 س�امانه ارتباط�ات تاکتیک�ی رادار 

مطلع الفجر »رسول«
سللامانه ارتباط تاکتیکی و بومللی رادار مطلع الفجر 
»رسللول« با توانایللی تامین ارتبللاط تاکتیکی امن 
و پایللدار و انتقللال خطوط صللوت و دیتللای رادار 
مطلع الفجللر بلله نزدیک تریللن یللگان پدافنللدی 
و مراکللز کنتللرل و فرماندهللی، سللاخت وزارت 
دفاع و پشللتیبانی نیروهای مسلللح اسللت که با به 
کارگیری آن، فقط بر روی تهدید تمرکز می شللود. 
از خصوصیللات دیگر این سللامانه، قابلیت اتصال به 
شللبکه های ارتباطی زیرساخت کشللوری، قابلیت 
رمز گذاری اطاعات، افزایش سللرعت و دقت عمل 
شللبکه های پدافنللدی در انتقال اطاعللات رادار از 
صحنه نبرد به مراکللز کنتللرل و فرماندهی پدافند 
و برقراری ارتباط چند الیه نزدیک متوسللط و دور 
است. تامین ارتباطات امن و پایدار و انتقال خطوط 
صوت و دیتای رادار مطلع الفجر به مراکز فرماندهی 
و کنترل قرارگاه با اسللتفاده از بسللترهای ارتباطی 
بی سیم و فیبر نوری در مسللافت های تقریبی ۵0 و 
 120 کیلومتر، از جمله ویژگی های این سللامانه به 

حساب می آید.

دستاوردهای جديد نیروهای مسلح در حوزه پدافند هوايی

انهدام برق آسای خطر در آسمان
سیستم»فکور«قلبتپندهپدافندیایران

روحانی در مراسم هفته جهانی 
محیط زيست:

بايد مشکالت را از پیش 
پای مردم برداريم

رییس جمهللور گفللت: اعتقادم این اسللت 
که دولت در هیچ یللک از مللوارد اجتماعی 

نمی تواند به تنهایی کار انجام دهد.
حجت االسام حسن روحانی رییس جمهور 
در مراسللم هفته جهانی محیط زیسللت، با 
بیان این که در اولین جلسلله دولت یازدهم 
مصوبه ای درباره دریاچلله ارومیه به تصویب 
رسللاندیم، گفللت: خوشللحالم کلله دولت 
 کارش را با مسللاله محیط زیسللت شللروع 

کرد.
وی افللزود: معنا این نیسللت که در مسللاله 
محیط زیسللت دولت قادر اسللت معضات 
را حل کند. دولللت در هیچ یک از مسللایل 
اجتماعی، خودش نمی تواند مسللایل را حل 
کند؛ از مساله اقتصادی گرفته تا دین مردم؛ 
دولت نمی تواند تمامی آنها را حل کند. دولت 
می تواند تسهیات الزم را مهیا کند و این کار 

مردم است.
روحانی با بیللان این که دولللت دینی خوب 
است، اظهار داشت: دین دولتی را نمی دانم؛ 
باید بحث کنیم. دین را نباید دسللت دولت 
دهیللم، دیللن دسللت کارشناسللان، علما، 
صاحب نظران و دلسللوزان اسللت و آنها باید 

تبلیغ دین را انجام دهند.
وی ضمن گرامیداشت ماه شعبان، گفت: ماه 
شعبان، ماه پیامبر اعظم است و باید روح خود 
را برای عبادت واقعی در ماه مبارک رمضان 

آماده کنیم.
رییس جمهور با اشللاره به این که در آستانه 
روز محیط زیست هستیم، محیط زیست را 
بسللیار حائز اهمیت عنوان کرد و یادآور شد: 
روزگاری بود که بشللر در آغاز صنعتی شدن 
و مشللکات و پیامدهای صنعتی شدن قرار 
داشللت و آثار و عواقب آن را به خوبی لمس 
نمی کرد و افتخار هم می کرد که در طبیعت 
مداخله می کنللد و مدعی بللود مداخاتش 

زیبایی آفرین است.
وی با بیان این که تعارض بین دنیای مدرن 
و طبیعت مثل سنت و مدرنیته است، گفت: 
ما در مکان یابی برای سللاخت مسکن، خطا 

کردیم.
روحانللی خاطرنشللان کللرد: در گذشللته 
بللرای این کلله آب خللوردن منللزل تامین 
شللود، باید کللوزه را برمی  داشللتند و به لب 
 چشللمه می رفتنللد، امللا االن شللیر آب در 

منزل است.
وی با بیان این که این اقدامات در گذشللته 
باعث می شللد فللرد تحرک داشللته باشللد، 
افللزود: خداوند بللدن را بللرای پشللت میز 
نیافریللده، بلکه  بللرای تحللرک و راه  رفتن 
 آفریللده، امللا االن شللرایط متفاوت شللده 

است.



یادداشت

استاد حوزه علمیه اصفهان و دانشگاه:

به عالم  حسین جان مهر تو را
امکان نمی دهم 

حسین بن علی )ع( استوانه الهی میان خالق و مخلوق است
امام حس��ین)ع ( س��بط پیامبر، فرزند دختر رس��ول خدا 
)ص( و علی مرتضی )ع(، مظهر ش��جاعت و الگوی فروتنی 
و تس��لیم به درگاه ایزدی اس��ت و گرامیداش��ت والدتش 
با یاد و خاطره ش��هادتش گ��ره خورده است.رس��ول خدا 
)ص( درباره والدت امام حس��ین )ع( فرمود: هنگام والدت 
حس��ین در ش��ب جمعه، جه��ت بزرگداش��ت او، خداوند 
متعال دس��تور داد تا فرش��تگان مامور جهنم، آتش آن را 
بر اهل جهنم خاموش   كنند و فرش��تگان بهش��تی بهشت 
را بیاراین��د و حورالعین خود را زینت دهن��د و به دیدار هم 
 روند و دیگر فرشتگان، تسبیح و حمد و سپاس خدای را در 
صف های به هم پیوسته بپا دارند. فرا رسیدن سالروز والدت 
این امام همام، بهترین بهانه بود تا درباره سجایای اخالقی و 
ویژگی های پیامبرگونه او با حجت االسالم باقری ، كارشناس 
 مذهبی و از اس��اتید حوزه علمی��ه اصفهان و دانش��گاه به

 گفت و گو بنشینیم. این كارشناس مذهبی در ابتدا به جایگاه 
برجسته و ویژه امام حسین )ع( در میان انبیا و اولیای الهی 
اش��اره نمود و گفت: حضرت اباعب��دهلل )ع( در میان انبیا و 
اولیای الهی جایگاه بسیار برجسته ای دارند و آنچه موجب این 
مساله شده، به جز عنایت ویژه خداوند به ایشان، این است كه 
پناه بزرگ و استوانه الهی بین خالق و مخلوق قرار گرفته اند. 
وی افزود: طبق آن روایت معروف ) ان الحسین مصباح الهدی 
و السفینه النجات ( امام حسین )ع( تنها مامن و پناهی است 
كه می توان با اتصال به او از هالكت و نابودی در دنیا رهایی 
یافت. این كشتی به خواس��ت و اذن خداوند آغاز به حركت 
در اقیانوس دنیا كرده و نه تنها موج��ب نجات مردم عادی 
 و اهل دنیا، بلکه موجب رش��د و ارتقای انبیا و اولیای الهی

 می ش��ود. ای��ن جای��گاه به هی��چ ی��ک از اولی��ای الهی 
داده نش��ده و تنه��ا وی��ژه ام��ام حس��ین )ع( اس��ت. 
حج��ت االس��الم باق��ری همچنی��ن ب��ه نق��ل قول��ی 
 از یک��ی از علم��ای اه��ل تس��نن درب��اره حض��رت 
اباعبدهلل الحس��ین )ع( اش��اره نمود و گفت: این عالم اهل 
تسنن معتقد اس��ت كه در تاریخ اس��الم دو هجرت اتفاق 
افتاده است. یکی هجرت پیامبر اكرم )ص( كه هدف آن بنا 
 ساختن خوبی ها، اخالق، علم و معرفت بوده و دوم هجرت 
حسین بن علی )ع( به سوی دش��ت كربال كه هدفش بقای 
اموری است كه در هجرت پیامبر بنای آن گذاشته شده است 
و شاید رمز جمله معروف پیامبر )ص( كه فرمودند»حسین 
منی و انا من حسین« ،  در همین باشد. یعنی پیامبر )ص( 
به این مس��اله كه قیام حس��ین بن علی )ع( مکمل رسالت 
ایشان است، اشاره داشته اند. وی همچنین میالد حضرت 
اباعبدهلل الحسین )ع( را از مبارک ترین و شگفت انگیزترین 
حوادث عالم هستی دانست و تصریح كرد: والدت ایشان در 
نزد پروردگار و مالئکه و اهل آسمان، اتفاقی بسیار فرخنده 
و مبارک اس��ت. همچنین جبرییل مژده این والدت و خبر 
شهادت و نحوه آن را نیز با جزییات، از قبل به حضور پیامبر 
رسانده بود. حجت االسالم باقری در ادامه افزود: نقل است 
كه امام حسین )ع( شش ماهه به دنیا آمده اند و این مساله 
 توس��ط یک ش��اعر اهل ذوق این چنین تعبیر شده است: 
»ز ب��س ش��وق ش��هادت ب��ر س��رش ب��ود / ره ن��ه ماهه 
را ش��ش ماه��ه پیم��ود «وی در ادام��ه عن��وان ك��رد: 
باره��ا در روای��ات مختل��ف عنوان ش��ده كه خش��م امام 
حس��ین )ع( ب��ه معنای خش��م خداون��د اس��ت و رضای 
 او رض��ای خداون��د. روایت��ی نقل اس��ت كه جای��گاه امام 
حسین )ع( را نزد پیامبر و محبت خاص ایشان را به امام به 
اثبات می رساند. نقل شده اس��ت كه در زمانی پیامبر )ص( 
 به اهالی خانه اظهار كردند كه كسی وارد اتاق ایشان نشود.

) حضرت جبرییل بر ایش��ان نازل ش��ده ب��وده ( در همین 
 هنگام حسین بن علی )ع( كه در آن زمان طفل سه یا چهار 
ساله ای بیش��تر نبودند، قصد ورود به اتاق را داشتند. مادر 
رضاعی ایش��ان مانع ورودشان می ش��ود. در همین لحظه 
پیامبر )ص( با ش��تاب به بیرون اطاق دویدند و حسین )ع( 
را در آغوش كشیدند و فرمودند جبرییل مرا از اندوه فرزندم 
حسین آگاه ساخت و از من خواست كه مبادا اشکی بر چشم 

او بنشیند و اندوهناک گردد.
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خشکسالی های مداوم و کم آبی مشکل اصلی عشایر شهرضا
بهمن احمدیان مسؤول امور عشایر شهرضا گفت: متاسفانه خشکسالی های مداوم و كم آبی، لزوم 
آبرسانی سیار، نبود منبع تامین آب و كمبود اعتبارات از موانع بارز مشکالت امور عشایری است. 

در شهرضا، دهاقان و بخش جرقویه اصفهان عشایر فعال از تیره و طوایف مختلف ساكن هستند. 
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نشس��ت بررس��ی و سیاس��ت گذاری   
برنامه های بیس��ت و پنجمین سالگرد 
ارتحال حض��رت امام خمین��ی)ره( با 
حضور جانشین رییس ستاد برگزاری بزرگداشت ارتحال حضرت 
امام خمینی)ره( در استان، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی 
استانداری اصفهان ، رییس ش��ورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
استان و نمایندگان نهادها، س��ازمان ها و ادارات مختلف در محل 

استانداری اصفهان برگزار شد.
رسول یاحی، جانشین رییس شورای كمیته برنامه ریزی برگزاری 
مراس��م ارتحال حضرت امام خمینی )ره( در اصفهان، این استان 
را اس��تانی بین راهی برای برگزاری و برنامه ریزی مراسم ارتحال 
حضرت امام خمینی )ره( عنوان كرد و اف��زود: تمام زایرانی كه از 
سمت شرق كشور برای حضور در مراسم ارتحال شركت می كنند 
باید از استان اصفهان عبور كنند و این امر وظیفه  مسؤوالن استان را 
سنگین تر می كند. وی با اشاره به شركت 23 هزار اصفهانی در این 
آیین اظهار داشت: این تعداد شركت كننده با نماد 23 هزار شهید 

اصفهان به این سفر معنوی اعزام می شوند.
جانشین رییس شورای كمیته برنامه ریزی برگزاری مراسم ارتحال 
حضرت امام خمینی )ره( در اصفهان استفاده از ظرفیت رسانه ها 
برای برگزاری هر چه بهتر این مراس��م را ضروری دانست و افزود: 
از رسانه های استان تقاضا داریم تمام مراس��م برگزاری این ایام را 

پوشش خبری مناسب دهند.
وی در ادامه با بیان این كه اولویت ثبت نام از زایران با نوبت اولی ها و 
به ویژه نسل جوان بوده، خاطرنشان كرد: استقبال چشمگیر جوانان 

برای حضور در این مراسم در نوع خود بی نظیر بوده است.
 حسین سیستانی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری 
اصفهان نیز در ادامه این نشس��ت معرفی شخصیت حضرت امام 
خمینی )ره( به نسل جوان را ضروری دانست و ادامه داد: استفاده 
از ظرفیت برگزاری مراسم ارتحال حضرت امام )ره( بهترین فرصت 
ارایه الگوهای زندگی اس��المی، آرمان ها و اه��داف امام راحل به 

جوانان است.

مراسم ارتحال همس�و با اهداف والیت فقیه و دولت 
تدبیر و امید برگزار شود

وی با بیان این كه باید یکپارچگی و وحدت در دستور كار مسؤوالن 
در اجرای برگزاری مراسم ارتحال در سال جاری قرار گیرد، ادامه 
داد: این مراسم باید به گونه ای برگزار شود كه همسو با اهداف والیت 

فقیه و دولت تدبیر و امید باشد.
معاون توسعه  مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان به 680 
دستگاه اتوبوس برای سفر زایران مرقد امام )ره( از اصفهان به تهران 
اش��اره كرد و افزود: تمام خودروهای در نظر گرفته ش��ده، دارای 

معاینه  فنی خواهند بود و تمام زایران نیز بیمه حوادث می شوند.

جعفر عس��گری، رییس ش��ورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان 
 اصفهان نی��ز در ادامه این نشس��ت اظهار داش��ت: آغ��از تبلیغات و 
فضا سازی شهری و توزیع اقالم تبلیغی ویژه سالگرد ارتحال امام )ره( 
با مسؤولیت شهرداری و كمیته مراسم و تبلیغات شورای هماهنگی 
تبلیغات اس��المی، برگزاری مراس��م دعای پرفیض و معنوی ندبه و 
كمیل و جهت دهی این مراسم به گرامیداش��ت سالگرد ارتحال امام 
راحل و یاد و خاطره شهدای 15 خرداد در مساجد، حسینیه ها، تکایا و 
گلستان شهدا، حضور پرشور و گسترده در نماز عبادی سیاسی جمعه 
و اختصاص سخنران قبل از خطبه ها به گرامیداشت سالگرد ارتحال  
 و پنجاه و یکمین س��الروز قیام خونین 15 خرداد و سخنرانی قبل از 
خطبه ها به حضرت حجت االسالم حاج آقا اژه ای با مسؤولیت ستاد 

نماز جمعه  و كمیته مراسم تبلیغات، از جمله این برنامه هاست.
وی اف��زود: اع��زام كاروان 700 نف��ری دوی ام��دادی عاش��قان 
حس��ینی زائران ام��ام خمینی )ره( از گلس��تان ش��هدا به س��مت 
 مرق��د مطهر امام راح��ل )ره( توس��ط مجتمع دانش��گاهی حضرت

 امیرالمومنی��ن )ع(،  مصاحب��ه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی س��تاد 
سالگرد ارتحال امام خمینی )ره( با حضور كمیته های مربوطه، حركت 
فرهنگی ورزشی 9 نفر از دوچرخه سوران به سمت مرقد مطهر با ركاب 
زدن از اصفهان به سمت مرقد امام راحل )ره(، برگزاری شانزدهمین 
 همایش ادبی ش��عر عروج توس��ط موسس��ه تنظیم و نش��ر آثار امام 
 خمینی )ره(، از دیگر برنامه های شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی به 

این مناسبت است.
 رییس شورای هماهنگی و تبلیغاتی اصفهان بیان داشت: مراسم بیست 
و پنجمین س��الگرد رحلت امام خمینی و 15 خرداد در حوزه علمیه 
اصفهان،  برگزاری مراسم ویژه 14 و 15 خرداد همراه با سخنرانی در 
ادارات و س��ازمان ها، اعزام كاروان عاشقان حس��ینی زائران خمینی 
از اصفهان به مقص��د مرقد امام راحل توس��ط كمیته اعزام س��تاد و 
سپاه صاحب الزمان، برگزاری مراسم ویژه س��الگرد ارتحال با حضور 
قشرهای مختلف مردم در مساجد شاخص اصفهان، برگزاری مراسم 
بیست و  پنجمین س��الگرد ارتحال امام خمینی و مراسم 15 خرداد 
با س��خنرانی حجت االس��الم دكتر حاجی صادقی در مس��جد سید 
اصفهان، برگزاری مراسم سالگرد ارتحال و تجلیل از شهدای پانزدهم 
خرداد با حضور حجت االسالم س��الک، برگزاری مراسم گرامیداشت 
یاد و خاطره شهدای 15 خرداد با سخنرانی دكتر مظفر عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و زرگرپور استاندار اصفهان در صدا وسیما، و 
برگزاری مراسم دعای پرفیض كمیل و ندبه و جهت دهی این مراسم 
به گرامیداشت سالگرد ارتحال امام در قائمیه گلستان شهدا و مهدیه 
اصفهان، از دیگر برنامه های ش��ورای هماهنگی تبلیغات اس��المی 

اصفهان در این ایام است.

همزمان با 14 خرداد و موسم آتش انگیز فراق؛

23 هزار اصفهانی رهسپارکوی یارشدند

یادداشت

ضرورت نصب پل هوایي مقابل 
بیمارستان الزهرا)س(

عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان بر ضرورت نصب و راه اندازي پل 
هوایي در مقابل بیمارستان الزهرا)س( تاكید كرد. 

علیرضا نصر اصفهاني در جلسه علني شوراي اسالمي شهر اصفهان 
با اعالم این مطلب اظهار داشت: باتوجه به تردد زیاد و سرعت وسایل 
نقلیه در این محدوده، الزم اس��ت اقدامات الزم جهت راه اندازي پل 
هوایي در این محدوده انجام ش��ود. وي با اشاره به بیانات اخیر رهبر 
معظم انقالب در جمع فرهنگیان افزود: رهبر معظم انقالب در جمع 
فرهنگیان بر كمک همه دستگاه ها به آموزش و پرورش تاكید نمودند 
لذا الزم است شهرداري نسبت به پرداخت سهم 5 درصدي كمک به 
آموزش و پرورش اقدام نماید. این در حالي است كه این كمک از سال 

82 تاكنون متوقف شده است.
عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان اذعان داشت: باتوجه به این كه این 
مهم در سطح كشور متداول است و باتوجه به مشکالت مالي آموزش 

و پرورش، الزم است این سهم 5 درصدي پرداخت شود. 

 آینده پزشکی به سمت
 سلول درمانی می رود

مدیر بانک س��لول های بنیادی خ��ون بند ناف روی��ان گفت: آینده 
پزشکی به سمت سلول درمانی می رود و سلول درمانی بهترین روش 
درمانی است، اما هیچ زمانی نمی توانیم عنوان كنیم كه كامل ترین 
روش درمانی اس��ت. مجی��د كوهی اصفهانی با اش��اره ب��ه این كه 
سلول های بنیادی و سلول درمانی موضوع جدیدی است، اظهار كرد: 
در بحث سلول های بنیادی دو موضوع اجرایی و علمی وجود دارد و در 
حال حاضر ما در زمینه مباحث علمی موضوع سلول های بنیادی، به 
میزان بسیاری پیشرفت كرده ایم. وی با بیان این كه گروه سلول های 
بنیادی در پژوهشکده رویان در اصفهان دستاورد های بسیاری را به 
دست آورده است، اما اجرای این دستاورد ها به فراهم شدن بستر های 
الزم آن نیاز دارد، اضافه كرد: در حال حاضر در زمینه زیر ساخت ها و 
بستر های مناسب برای سلول های بنیادی و پیوند سلول های بنیادی، 

با كمبود مواجه هستیم.

 پاکسازی مسیر قله کرکس نطنز 
از زباله های غیرقابل بازیافت

رییس انجمن حافظان محیط زیس��ت بادرود از پا ک س��ازی مسیر 
قله كركس نطنز توس��ط كوهنوردان و دوستداران محیط زیست از 

زباله های غیربازیافت خبر داد.
عبدالعظی��م ش��کاری اظهار ك��رد: دوس��تداران محیط زیس��ت و 
كوهنوردان تعداد 150كیس��ه زبال��ه غیر قابل بازیافت را از مس��یر 
روستای كشه تا كمپ قله كركس، جمع آوری كردند. وی افزود: در 
این برنامه كه كوهنوردان گروه های كوهنوردی شهر اصفهان، گروه 
كوهنوردی ش��اهین نطنز، كوهنوردان هیات كوهن��وردی بادرود 
و اعضای انجمن حافظان محیط زیس��ت بادرود ش��ركت داشتند، 
توانستند در مدت 7 ساعت زباله های مسیر فوق الذكر را جمع آوری 

و معدوم كنند. 
رییس انجمن حافظان محیط زیست بادرود تصریح كرد: این برنامه 
به مناس��بت هفته محیط زیس��ت و به همت كمیته محیط زیست 
هیات كوهنوردی استان اصفهان و هیات كوهنوردی نظنز و بادرود و 
انجمن حافظان محیط زیست آخشیجان  برگزار شد كه البته حضور 
كوهنوردان و دوستداران محیط زیست، از كودک 5 ساله تا خانم 70 

ساله، از نکات جالب این مراسم بود.

بهره برداری از مرکز توانمندسازی و 
جامعه پذیری بهبودیافتگان استان

كارشناس مسؤول پیشگیری و امور اعتیاد اداره كل بهزیستی استان 
اصفهان با اش��اره به این كه مركز »توانمندس��ازی و جامعه پذیری 
 بهبودیافتگان« ویژه افراد معتادی اس��ت ك��ه مراحل درمان را طی 
كرده اند، ولی فاقد سیس��تم حمایتی مانند خانواده هستند، گفت: 
در تیرماه س��ال جاری، دو مرك��ز توانمندس��ازی و جامعه پذیری 

بهبودیافتگان در اصفهان به بهره برداری می رسد. 
مجتبی ناجی ابراز داشت: در آینده ای نزدیک، خانه های بین راهی 
 یا مركز توانمندس��ازی و جامعه پذیری بهبودیافت��گان در اصفهان 
راه اندازی می ش��ود كه یک مركز ویژه زنان معت��اد و یک مركز هم 
ویژه معتادان مرد اس��ت. وی افزود: این دو مركز با ظرفیت جداگانه 
 15 نفر در تیرماه س��ال ج��اری و در هفته مبارزه با م��واد مخدر به 

بهره برداری می رسند. 

هشدار جدی وزارت بهداشت درباره 
خطرات اشعه UV خورشید

ریی��س اداره بهداش��ت پرتوهای وزارت بهداش��ت گف��ت: یکی از 
نگرانی های جدی ما این اس��ت كه بیش��تر مردم در كشور بیش از 
حد مجاز در برابر پرتو خورشید هستند و اشعه UV یا ماوراء بنفش 
 خورش��ید مهم ترین عامل س��رطان پوست، پیرپوس��تی زودرس و

 آب مروارید چش��م اس��ت. علی گورانی اف��زود: متاس��فانه میزان 
پرتوگیری از خورشید در كشور ما بس��یار زیاد است به همین علت 
میزان سرطان پوست در كشور ما باالست. سرطان پوست شایع ترین 

سرطان در بین مردان و دومین سرطان شایع در بین زنان است. 

اخبار کوتاه
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فریدون شهر، پایتخت ییالقی استان اصفهان می شود
رییس شورای اسالمی شهر فریدون شهر گفت: به منظور گسترش 
و توسعه گردش��گری در شهرس��تان در نظر داریم فریدون شهر را 
به عنوان پایتخت ییالقی اس��تان و كش��ور معرفی كنیم. حسین 
گوگونانی اظهار كرد: فریدون شهر با وجه تسمیه آخوره كه به معنای 
فر و ش��کوه و به عنوان یک منطقه ییالقی در دوره های اشکانیان و 
ساسانیان مطرح بوده، قابلیت و ظرفیت بالقوه برای تبدیل شدن به 
پایتخت ییالقی كشور را دارا است. وی بیان كرد: با ایجاد مجوعه ای 
اقامتی- تفریحی در شهرستان فریدون شهر، می توان عالوه بر ایجاد 
منبع درآمد پایدار برای شهرستان، گردهمایی ها و جلسات ملی و 

بین المللی در سطح كشور را در فصول ییالقی بهار و تابستان در این 
شهرستان برگزار كرد. رییس شورای اس��المی شهر فریدون شهر 
تصریح كرد: در شهرس��تان فریدون ش��هر به دلیل نب��ود صنایع و 
كارخانه ها شهرداری فریدون شهر با 60 سال سابقه جزو شهرداری 
ضعیف در اس��تان اصفهان اس��ت. وی با بیان این ك��ه كل درآمد 
شهرداری از مشاركت شهروندان به اضافه 2 درصد درآمد نفت و گاز 
تامین می شود، افزود: در نظر داریم  در قالب طرح هایی، مشاركت 
شهروندان را بیشتر و با همکاری مجاورین پیاده روها و استفاده از 

مصالح مرغوب و باكیفیت، پیاده رو ها را سنگ فرش كنیم.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

موزه ای در شأن اصفهان راه اندازی شود
رییس کلیسای فلوریدای آمریکا:

آمریکا باید قدردان حسن نیت ایرانی   هاباشد

با رهسپاران کوی یار

س: ایمنا [
]عک

گروه جامعه 
زاینده رود

رییس شورای اس��المی ش��هر اصفهان با اشاره به 
ضرورت احداث موزه در خور شأن اصفهان گفت: در 
حال حاضر اصفهان از نداشتن محل مناسبی برای 

ارایه آثار و اشیای قیمتی رنج می برد.
رضا امینی در جلس��ه علنی ش��ورای اسالمی شهر 
با اش��اره به فرا رس��یدن ایام پر خی��ر و بركت ماه 
ش��عبان المعظم به عنوان ماه پیامب��ر اكرم )ص( و  
آمادگی برای میهمانی ماه خ��دا اظهار كرد: این ماه 
را به تمام مسلمانان به ویژه شیعیان و مردم مومن و 
والیت مدار اصفهان تبریک و تهنیت عرض می كنم.

وی گفت: شعبان ماه بسیار شریفی است و به حضرت 
رس��ول اكرم )ص( منسوب اس��ت؛ حضرت محمد 
)ص( ای��ن م��اه را روزه می گرفت و به م��اه رمضان 
وصل می كرد. ایش��ان م��ی فرمایند: ش��عبان ماه 
من اس��ت، هر كه ی��ک روز از ماه م��را روزه بگیرد، 

بهشت بر او واجب می شود. رییس شورای اسالمی 
 ش��هر اصفهان با تاكید بر این كه والدت با س��عادت 
اب��ا عبداهلل الحس��ین )ع( و روز پاس��دار را به تمام 
پاسداران انقالب اس��المی تبریک و تهنیت عرض 
می كنم، اضافه كرد: پنجم ش��عبان سالروز والدت 
با سعادت حضرت سجاد )ع( است و ایشان دو سال 
پیش از شهادت امیر المومنین علی )ع( متولد شدند 
و مدت عمر آن بزرگوار نیز مانند پدر بزرگوارش 57 

سال بود و 34 سال امامت كردند.
وی با اش��اره به این كه میالد امام سجاد )ع( تا نیمه 
ش��عبان به نام دهه مهدویت نام گذاری شده و این 
دهه فرصت مناس��بی برای كار بیش��تر در فرهنگ 
مهدویت اس��ت، ادامه داد: چهارم ش��عبان سالروز 
والدت با س��عادت علم��دار بزرگ كرب��ال حضرت 
ابالفضل العباس )ع( و روز جانباز را تبریک می گویم.

رییس كلیسای فلوریدای آمریکا با بیان این كه 
مقامات بلندپایه سیاس��ی آمریکا اگر از حسن 
نیت مسؤوالن ایرانی آگاه بودند از آنها قدردانی 
می كردند، گفت: سوء برداشت های حاكم بین 
دو كشور كه شاید به دلیل جهل نسبت به ایران 
و اسالم بوده، سبب ش��ده كه غربی ها ایران را 

خوب درک نکنند.
كش��یش جورج هانت��ر ز در دیدار با اس��تاندار 
اصفهان با اشاره به این كه بسیار مفتخر هستیم 
كه پذیرای م��ا در اصفهان بودی��د، اظهار كرد: 
اطالعات بس��یار جامعی را ش��ما در اختیار ما 
قرار دادید كه مورد انتظار ما بود و از این حسن 
نیتی كه س��بب اعتماد به نفس ما ش��د، بسیار 

سپاسگزارم.
وی افزود: با حسن نیتی كه از مسؤوالن ایرانی 

سراغ دارم، اگر مقامات بلند پایه سیاسی آمریکا 
نیز به ایران می آمدند، به جای من از شما تشکر 

و قدردانی می كردند.
رییس كلیسای فلوریدای آمریکا تصریح كرد: 
كش��ور ایران و نیز آمریکا، هر دو كش��ورهای 
مذهبی هستند و بسیاری از مردم معتقد آنها به 
دنبال خدا و در این زمینه احترام خاصی را برای 

ادیان قائل هستند.
وی گف��ت: س��وء برداش��ت های حاك��م بین 
دیدگاه ه��ای دو كش��ور كه ش��اید ب��ه دلیل 
جهل نس��بت به ایران و اس��الم بوده، س��بب 
شده اس��ت كه سیاس��ت گذاران غربی كشور 
ای��ران را خ��وب درک نکنن��د؛ در حال��ی كه 
 تفهی��م مناس��ب، س��بب مذاك��رات خ��وب 

می شود.



اخبار کوتاهيادداشت

اختصاص ۶۵۰ میلیون تومان اعتبار 
برای مرمت قنوات نايین

 نماینده مردم نایین در مجلس شورای اسالمی گفت: در حال حاضر 
حدود ۶۵۰ میلیون تومان اعتبار از محل اعتبارات خشکسالی برای 
مرمت قنوات، کانال کشی عمومی، لوله گذاری و ایجاد استخرهای 

ذخیره آب اختصاص یافته است.
سید حمیدرضا طباطبایی نایینی با اش��اره به برداشت های بی رویه 
آب از باالدست، اظهار داشت: هماهنگی های الزم برای جلوگیری از 
برداشت بی رویه از باالدست قنات های شهرستان صورت گرفته است. 
وی افزود: کشاورزان کش��تخوان معاضدیه و هنفش نایین خواستار 
اعتبارکالن برای مرمت پیش��کار قنات معاضدیه، بازس��ازی قنات 
هنفش، س��اخت کانال آبرس��انی عمومی و همچنین پیشگیری از 
برداشت بی رویه آب از چاه های حفر شده در باالدست قنات معاضدیه 

و هنفش هستند. 

اعتبار تملک دارايی چادگان حدود 
۴۶ میلیارد ريال است

فرماندار چادگان گفت: اعتبار تملک دارایی برای شهرستان چادگان 
در سال 1393، حدود 4۶ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

حبیب اهلل معتمدی در جلسه تملک دارایی و سرمایه ای شهرستان 
چادگان اظهار داشت: اعتبارات تملک دارایی برای شهرستان ابالغ 
شده، ولی آنچه برای ما مهم است، تخصیص و جذب اعتبارات است.

وی تصریح کرد: توزیع اعتبارات برای پروژه ها کار س��اده ای نیست 
و یک بررس��ی کارشناسانه را می طلبد که مس��ؤوالن باید برای این 
موضوع وقت کافی گذاشته باشند، چرا که اعتبارات محدود و نیازها 

بسیار است.

پیش بینی تولید ۲۰ تن گوشت ماهی 
در درياچه مصنوعی فوالد 

مدیر امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی اس��تان اصفهان گفت: با 
رهاس��ازی ۲۰ هزار قطعه بچه ماهی گرم آب��ی در دریاچه مصنوعی 
مجتمع فوالد مبارک��ه اصفهان پیش بینی می ش��ود حدود ۲۰ تن 

گوشت ماهی تولید شود.
 محمدرضا عباس��ی اظهار کرد: این تعداد بچه ماه��ی پس از 8 ماه 
برداش��ت می ش��وند که ارزش ریالی آن ها حدود یک میلیارد ریال 

برآورد می شود.
وی با بیان این که بچه ماهی کپور معمولی و نقره ای، آمور و سرگنده 
از جمله ماهیان گرم آبی رهاسازی شده در این دریاچه هستند، خاطر 
نشان کرد: هر سال به طور متوسط 3۰۰ تا ۵۰۰ هزار قطعه بچه ماهی 

در منابع آبی استان اصفهان رهاسازی می شود.
مدیر امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به 
این که هم اکنون در فصل رهاسازی بچه ماهی در استخرها هستیم، 
تصریح کرد: دریاچ��ه مصنوعی مجتمع فوالد مبارک��ه اصفهان که 
هر سال شاهد رهاس��ازی بچه ماهی بوده، امسال با مشارکت بخش 

خصوصی ماهی دار شده و شاهد برداشت آن خواهیم بود.

 آب رسانی به صنايع هفتم تیر
 و شرکت فوالد آلیاژی مبارکه

عملیات آب رسانی به صنایع هفتم تیر مبارکه و فوالد آلیاژی به پایان 
رسید. در این عملیات ۲433 متر لوله گذاری پلی اتیلن با قطر ۲۰۰ 
میلی متر در کنار جاده اختصاصی هفتم تیر  اجرا ش��د. همچنین با 
انجام این عملیات، خط لوله انتقال صنایع هفتم تیر و شرکت فوالد 
آلیاژی مبارکه  به  ش��بکه انتقال آب شهرک صنعتی مبارکه متصل 
و هزینه اجرای این طرح بالغ  بر ۶ میلیارد ریال و از محل توافق بین 

صنایع هفتم تیر  و آبفای استان اصفهان تامین شد.

صدور ۱۸ پروانه فعالیت آزمايشگاه 
همکار استاندارد در اصفهان

طی دو ماه نخس��ت س��ال جاری 18 پروان��ه فعالیت آزمایش��گاه 
همکار اس��تاندارد در اصفهان تمدی��د و ۶ پروان��ه تایید صالحیت 
جدید صادر ش��د. ط��ی فروردین و اردیبهش��ت 93، پروان��ه تایید 
 صالحیت 18 آزمایشگاه همکار استاندارد در استان اصفهان پس از

 بازرس��ی ها و بررس��ی های کارشناس��ی الزم و اطمینان از رعایت 
ضوابط و بقا بر کیفیت و دقت مورد نیاز، تمدید و برای ۶ آزمایشگاه 
همکار در اس��تان اصفهان نی��ز با توجه ب��ه رعایت و پیاده س��ازی 
دس��تورالعمل های مورد نظ��ر، پروانه تایید صالحیت آزمایش��گاه 
همکار صادر ش��د. برطبق این گزارش، آزمایش��گاه ها پس از تایید 
صالحیت از ط��رف اداره کل اس��تاندارد در قال��ب بخش خصوصی 
به عنوان آزمایش��گاه هم��کار تایی��د صالحیت ش��ده )آکرودیته( 
معرفی می ش��وند و نتایج صادر ش��ده از س��وی آنها حک��م برابر با 
نتایج صادر ش��ده از س��وی ای��ن اداره کل را دارد و اگر ه��ر یک از 
ای��ن واحدها ب��ه هردلی��ل متخلف ش��ناخته ش��ود و یا م��واردی 
مبنی ب��ر عدم انطب��اق با الزام��ات و اس��تانداردها به اثبات رس��د، 
 بنا ب��ر مصوب��ات اجرای��ی و در راس��تای صیانت از حق��وق مردم و 
مصرف کنن��دگان و همچنی��ن رعایت حق��وق تولیدکنن��دگان و 
صنعتگران متعهد، پروانه تایید صالحیت آن باطل و به طور جدی با 

آن برخورد خواهد شد.

 پرداخت ۱۸ میلیارد ريال اعتبار
 به کشاورزان اصفهانی

مدیر جهاد کشاورزی آران و بیدگل گفت: امسال بالغ بر 18 میلیارد ریال 
سرمایه در گردش کشت گندم و جو، به کشاورزان پرداخت شده است.

حسن فتاحی با اش��اره به این مطلب، اظهار داش��ت: پرداخت این مبلغ 
براساس سهمیه استان اصفهان، در هر هکتار کشت گندم 1۰ میلیون ریال 
است.  وی از آغاز برداشت محصول گندم از مزارع شهرستان آران و بیدگل 
 خبر داد و افزود: برداشت محصول گندم در این شهرستان از خرداد آغاز  
می ش��ودتا اواخر تی��ر ادامه می یاب��د. مدیر جه��اد کش��اورزی آران و 
بیدگل بیان داش��ت: در س��ال زراعی جاری ح��دود یک ه��زار و 4۰۰ 
هکتار از م��زارع شهرس��تان آران وبیدگل زیرکش��ت محص��ول گندم 
ق��رار دارد. وی خاطرنش��ان ک��رد: تاکن��ون بی��ش از 3۵۰ ت��ن گندم 
از مزارع این شهرس��تان برداش��ت و به س��یلوی ذخیره گن��دم منطقه 
تحویل داده شده اس��ت. شایان ذکر اس��ت؛ شهرس��تان آران و بیدگل 
 با بیش از 14 هزار هکتار زمین کش��اورزی در ش��مال اس��تان اصفهان

 قرار دارد. 

۴
صادرات کلیه کاالها آزاد است

معاون کل سازمان توسعه تجارت گفت: در حال حاضر در راستای اجرای سیاست های قانون برنامه پنجم توسعه 
صادرات کلیه کاالها به غیر از 17 قلم کاالی اساسی آزاد است. سید مهدی میرابوطالبی گفت: این موضوع در حالی 

است که برای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه باید صادرات کلیه ی کاالها در کشور آزاد شود.

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comNo. 1316   june    1 ,2014  |  8 Pages

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1316 | یک شنبه 11  خرداد 1393 | 3 شعبان   1435

مدیر امور ش��عب بانک رفاه اس��تان 
اصفه��ان با اش��اره ب��ه ارای��ه 1۰۰ 
میلی��ارد تومان تس��هیالت بانکی به 
متقاضی��ان گفت: ه��ر طرحی که کارگروه اش��تغال اس��تان 
اصفهان ب��رای دریافت تس��هیالت به بانک رف��اه معرفی کند 
 بدون س��قف هزین��ه می تواند تس��هیالت بانک��ی را دریافت

 کند.
به گزارش زاینده رود، وحید خانلری      در نشستی با خبرنگاران 
با اش��اره به کمبود فضای ش��عب بانک رفاه در استان اصفهان 
 اظه��ار داش��ت: در حال حاض��ر به دلی��ل خدم��ات دهی به

 ۲۰۰ هزار مس��تمری بگیر و هم چنین دیگر مش��تریان بانک 
 رفاه، شعب این بانک در سراسر استان با کمبود فضای فیزیکی 

مواجه است.
وی به فعالیت 84 ش��عبه و 13 باج��ه  بانک رفاه در سراس��ر 
اس��تان اصفهان اش��اره کرد و بیان داش��ت:  این تعداد شعبه 
عالوه بر مس��تمری بگی��ران تامی��ن اجتماعی و مش��تریان 
عادی، تمام عملیات مالی س��ازمان تامین اجتماعی، مدیریت 
 درمان، س��ازمان بیمه و دانش��گاه علوم پزش��کی را نیز انجام

 می دهد.
مدیر امور شعب بانک رفاه اس��تان اصفهان فرهنگ سازی در 
خصوص اس��تفاده عموم مردم از باجه ه��ای بانکی را ضروری 

دانست و افزود: هنوز مردم آنطور که باید از سیستم بانکداری 
الکترونیک استقبال نکرده اند.

وی به عملکرد خوب ش��عب بانک رفاه اس��تان اصفهان در 8 
سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: شعب این بانک در سراسر 
کشور و به ویژه اس��تان اصفهان توانسته در سال گذشته برای 
هش��تمین بار عنوان اول رضایت مندی مش��تریان را به خود 

اختصاص دهد.
خانل��ری با بی��ان این ک��ه ه��ر س��ال از طریق اس��تانداری 
مص��ارف پرداخ��ت و منابع م��ورد بررس��ی ق��رار می گیرد، 
اف��زود: بانک رف��اه اس��تان از نظ��ر مناب��ع و رش��د منابع و 
 مص��ارف پرداخت تس��هیالت، رتب��ه اول در اس��تان را از آن

 خود کرد.
وی به راه اندازی بیش از 1۲ هزار دستگاه کارت خوان بانک رفاه 
در سراسر استان اصفهان اش��اره کرد و ادامه داد: در این راستا 
سیاست بانک رفاه کشور در سال جاری و سال گذشته استفاده  
بیشتر از بانکداری الکترونیک بوده است و در این زمینه جوایز 

خوبی را نیز برای مشتریان اختصاص داد.
مدی��ر امور ش��عب بان��ک رفاه اس��تان اصفه��ان اف��زود: در 
 حال حاض��ر از طریق بانک��داری الکترونیکی، دس��تگاه های 
خود پرداز، تلفن بانک و دس��تگاه های کارت خوان در ش��عب 
تامین اجتماعی به صورت غیر حض��وری حق بیمه دریافت و 

پرداخت می شود.
وی با بیان این که بانک رفاه در س��ال گذشته رتبه  برتر جذب 
تسهیالت بانکی را به خود اختصاص داده است، اظهار داشت: 
برخالف مدت زمان کم دو ماه در سال گذشته، این بانک موفق 

به جذب 3۰ درصد اعتبارات 
از صندوق توس��عه ملی شده 

است.
خانل��ری ب��ه پرداخ��ت 1۲ 
 ه��زار م��ورد تس��هیالت ب��ه

 مس��تمری بگی��ران تامی��ن 
اجتماع��ی اس��تان اصفه��ان 
در س��ال گذشته اش��اره کرد 
و ادامه داد: در س��ال جاری ۶ 
الی 7 هزار مورد تس��هیالت را 
نسبت به سال گذشته افزایش 

خواهیم داد.
 وی ب��ا اش��اره ب��ه ارای��ه

توم��ان  میلی��ارد   1۰۰
ب��ه  بانک��ی  تس��هیالت 
متقاضیان گف��ت: هر طرحی 
که کارگروه اش��تغال اس��تان 

اصفهان ب��رای دریافت تس��هیالت به بانک رف��اه معرفی کند 
 بدون س��قف هزین��ه می تواند تس��هیالت بانک��ی را دریافت

 کند. مدیر امور ش��عب بانک رفاه اس��تان اصفهان با اشاره به 
افزایش وام تعمیر مسکن برای عموم مردم تا سقف 4۰ میلیون 
تومان افزود: این تسهیالت در بازه زمانی 4 ساله ارایه می شود 

و کارمزد ۲4 تا ۲9 درصدی دارد.
وی با بی��ان این ک��ه ۵۰ درصد از ش��عب بانک رفاه اس��تان 
 اصفهان در شهرستان اصفهان دایر هستند، گفت: شهرستان 
خور و بیابانک تنها شهری است که هنوز در آن شعبه بانک رفاه 

افتتاح نشده است.
وی در ادام��ه با اش��اره به جوایز بان��ک رفاه برای اس��تفاده از 
دس��تگاه  های کارت خوان این بانک اش��اره ک��رد و افزود: در 
سال جاری ۲9 نفر از مش��ترکین بانک رفاه اس��تان اصفهان 
موفق به دریاف��ت جوای��ز این بانک ش��دند که آق��ای بهنام 
زاغیان برنده 1۰۰ میلی��ون تومانی و آقای حی��در ابراهیمی 
 برن��ده  جای��زه  1۰ میلیون��ی از جمل��ه برنده ه��ای اصفهانی

 بانک رفاه بودند.

مدير امور شعب بانک رفاه استان اصفهان: 

طرح های کارگروه اشتغال بدون سقف تسهیالت دریافت می کنند
 ريیس انجمن صنايع همگن 
فلزی و لوازم خانگی استان: 

استفاده از لوازم خانگی داخلی 
فرهنگ سازی شود

رییس انجمن صنای��ع همگن فلزی و ل��وازم خانگی خانه 
صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان اعالم کرد: برخالف 
این که تولیدگنن��دگان لوازم خانگی اعالم رس��می برای 
افزایش قیمت نداشته اند، فروشندگان قیمت ها را بین 8 تا 
1۵ درصد افزایش داده اند.علیرضا صمدی گفت: به دلیل 
رکود بازار در س��ال گذشته، بس��یاری از مصرف کنندگان 
مجبور به خرید محصوالت در سال جدید هستند. بنابراین 
امید اس��ت که س��ال جاری برای خرید مصرف کنندگان 
وضعیت مناسبی داشته باش��ند. اما از طرف دیگر افزایش 
و بی ثب��ات نرخ ارز نی��ز باعث افزای��ش قیمت محصوالت 
و توزیع محدودتر در بازار ش��ده اس��ت. وی درب��اره تاثیر 
هدفمندی یارانه ها بر تامین م��واد اولیه این صنعت گفت: 
تهیه مواد اولیه صنعت لوازم خانگی که بیش��تر از خارج از 
کش��ور انجام می ش��ود، تاثیرپذیری زیادی از هدفمندی 
یارانه ها ندارد، بلکه بیش��تر تحت تاثیر قیمت و نوس��انات 
ارز اس��ت. وی اضافه کرد: ب��ه دلیل پیش بین��ی افزایش 
قیمت ارز، تامین کنندگان مواد اولی��ه در ماه های پایانی 
س��ال، تمایل کمتری به فروش دارن��د و ترجیح می دهند 
که موجودی خود را در ابتدای سال بعد به فروش برسانند. 
این موضوع می تواند باعث ایجاد محدودیت در دسترسی 
به مواد اولیه و همچنین افزایش قیمت تولید لوازم خانگی 
شود. وی برنامه ریزی دقیق تر در زمینه تولید و تامین مواد 
اولیه و همچنین فرهنگسازی در میان مصرف کنندگان به 
منظور اس��تقبال از کاالهای تولید داخل را از راهکارهای 
حل این مساله دانس��ت. صمدی اقداماتی از جمله تدوین 
اس��تانداردها و معیارهای مصرف انرژی، ممیزی انرژی، به 
کارگیری سیستم های اطالع رسانی، تجهیز آزمایشگاه ها 
 مطابق با استاندارد 17۰۲۵، آموزش نیروی انسانی و توسعه

  فن��اوری ه��ای صرف��ه جوی��ی ان��رژی را از جمل��ه 
سیاس��ت ه��ای اجرایی انج��ام گرفت��ه در بهینه س��ازی 
ان��رژی در بخ��ش صنعت دانس��ت و اف��زود: دول��ت باید 
حمایت ه��ای مالی بیش��تری از صنای��ع در جهت اجرای 
طرح ه��ای صرفه جوی��ی مصرف ان��رژی به عم��ل آورد 
 که ای��ن حمایت ها م��ی توان��د در قالب اعط��ای امتیاز و

  مشوق های مالیاتی باشد. وی تاکید کرد: از سوی دیگر با 
توجه به مصرف بیش از 4۰درصد انرژی در بخش خانگی، 
بدون همکاری ای��ن بخش تالش های ص��ورت گرفته در 
صنعت، به نتیجه دلخواه نخواهد رس��ید ک��ه باید در این 

زمینه آموزش و فرهنگ سازی صورت گیرد.

بانک رفاه استان 
از نظر منابع و رشد 

منابع و مصارف 
پرداخت تسهیالت، 
رتبه اول در استان 

 را از آن
 خود کرد

رتبه نخست پست اصفهان در میان 
ساير استان ها

مدیرکل پست اس��تان اصفهان گفت:  
اداره کل پست استان اصفهان توانست 
در همایش سراسري مدیران شرکت 
پست، رتبه نخس��ت را در میان سایر 
اس��تان ها کس��ب کند. س��ید سعید 
رجالي با اش��اره به این مطلب، اظهار 
داشت: اداره کل پست استان اصفهان 
در همایش سراسري مدیران شرکت 
پست جمهوري اس��المي ایران که با 
عنوان نوآوري و ارتقاي کیفیت خدمات 
پستي در اردیبهشت سال جاري برگزار 
ش��ده بود توانس��ت به دلیل عملکرد 
مطلوب سال 9۲، در چهار ش��اخص ارتقای کیفیت، ترافیک، درآمد پستي و هزینه ها، رتبه 
نخست را کسب کند. وي در خصوص عامل موفقیت پست استان اصفهان، بیان داشت: تشکیل 
جلسات مستمر و مداوم کمیته کیفیت و بررس��ی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها و 
تجزیه و تحلیل سنجه های کیفی و... از دیگر اقدامات شاخص این اداره کل بوده است. مدیرکل 
پست استان اصفهان در خصوص بیشترین ترافیک سرویس پس��تي، تصریح کرد: باالترین 
ترافیک، مربوط به سرویس عادی بوده که از طریق سرویس های قراردادی و احصای خدمات 

نیابتی استان صورت گرفته است. 
وي افزود: باالترین درآمد نیز مربوط به سرویس پیشتاز بوده که باالترین ارزش افزوده را برای 

این استان در برداشته است.

رییس اتحادیه جایگاه داران س��وخت کش��ور با بیان این که فعال 
محدودیتی برای اس��تفاده بنزین های 4۰۰ تومان��ی موجود در 
کارت های سوخت تعیین و دستورالعملی در این زمینه ابالغ نشده 
است، گفت: از ابتدای اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها 
4۲ درص��د از بنزین 4۰۰ تومانی موجود در کارت های س��وخت 

مصرف شده است.
بیژن حاج محمدرضا در پاس��خ ب��ه این که بنزی��ن 4۰۰ تومانی 
موجود در کارت های سوخت تا چه زمانی قابل استفاده خواهد بود، 

اظهار کرد: تا کنون دستورالعملی در این زمینه ابالغ نشده است 
 اما به طور قط��ع هر تصمیمی در این زمینه ی��ک ماه زودتر اعالم 

خواهد شد.
وی در ادام��ه با بی��ان این که در ابت��دای اج��رای گام دوم قانون 
هدفمندس��ازی یارانه  ها، دو میلی��ارد و 4۰۰ میلیون لیتر بدهی 
بنزین 4۰۰ تومانی داش��تیم،  اظهار کرد:حدود 4۲ درصد بنزین 
س��همیه ای 4۰۰ تومانی مصرف ش��ده و ۵8 درصد معادل یک 
میلیارد و 4۰۰ میلیون لیتر باقی مانده که فعال محدودیتی درباره 

زمان مصرف آن وجود ندارد.
 ه��م زم��ان ب��ا اج��رای گام دوم قان��ون هدفمندس��ازی 
یارانه ه��ا، قیم��ت حامل ه��ای ان��رژی از پنج��م اردیبهش��ت 
م��اه افزای��ش یاف��ت و مقرر ش��د بنزی��ن س��همیه ای ب��ا نرخ 
 7۰۰ توم��ان و بنزی��ن آزاد ب��ا ن��رخ 1۰۰۰ توم��ان عرض��ه

 شود.
پیش از این بیژن نامدار زنگنه، وزیر نف��ت، در واکنش به نگرانی 
مردم مبن��ی بر س��وختن بنزین ه��ای 4۰۰ تومان��ی موجود در 
کارت های س��وخت پس از افزایش قیمت بنزین اعالم کرده بود 
چند میلیارد  لیتر بنزین 4۰۰ تومانی در کارت های سوخت وجود 
 دارد که در زم��ان افزایش قیم��ت، با  همان قیم��ت 4۰۰ تومان

 عرضه می شود.

     

مدیرکل حمل و نقل و پایانه هاي اس��تان اصفهان گفت: استان 
اصفهان با داشتن34 مجتمع، رتبه اول را در تعداد مجتمع هاي 

خدماتي رفاهي بین راهي در کشور دارد.
داریوش اماني در خصوص کلن��گ زنی مجتمع خدماتی رفاهی 
بین راهي فدایي در اردس��تان، بیان داشت: هدف از احداث این 
مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی، ارتقای س��طح ایمنی عبور و 
مرور و کاهش تصادف��ات جاده ای و تامی��ن امکانات خدماتی و 
رفاهی در طول محور و جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی 

ناشی از فعالیت واحدهای منفرد خدماتی است.
وی اظهار داش��ت: مجتمع خدماتی رفاهی بی��ن راهی فدایي با 
مساحت عرصه ۲ هکتار و مساحت اعیاني ۲ هزار متر مربع است 
که برآورد سرمایه گذاری این طرح حدود ۲۰ میلیارد ریال است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه هاي استان اصفهان افزود: مجتمع 
 خدمات��ي رفاه��ي فدای��ي از مجتمع ه��ای درجه 4 اس��ت که

 اشتغال زایی 3۰ نفر به صورت مستقیم و 1۰۰ نفر به صورت غیر 
مستقیم را ایجاد مي کند. 

وي اضافه کرد: ای��ن مجموعه دارای امکانات��ی همچون جایگاه 
سوخت و گازوییل، رستوران، نمازخانه، سرویس های بهداشتی، 
غرف تجاری، تعمیرگاه، خدمات خودرو و... برای ارایه خدمات به 
مسافران است. امانی تصریح کرد: با کلنگ زني مجتمع خدماتي 
رفاهي بین راهي فدایي تعداد مجتمع هاي در حال احداث استان 
به 17 باب مي رس��د. وي با اشاره به تش��کیل کارگروهي براي 
رفع مسایل و مشکالت س��رمایه گذاران بخش خصوصي، اظهار 
داشت: امید است با یاري مسؤوالن ارشد استاني بتوانیم مشکالت 

سرمایه گذاري در این بخش را به حداقل برسانیم. 
اماني با اشاره به حضور گردشگران و مسافران بسیار در این استان 
افزود: باید در بحث گردش��گری این مراکز خدماتی رفاهی را به 

نوعی توسعه دهیم.

مديرکل حمل و نقل و پايانه هاي استان عنوان کرد

برتری  اصفهان در تعداد مجتمع هاي خدماتي بین راهي
ريیس اتحاديه جايگاه داران سوخت کشور:

محدوديتی برای مصرف بنزين ۴۰۰ تومانی تعیین نشده  است

گروه 
اقتصاد

)کد آگهی  :ر- 93026(

آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره937 مورخ 93/3/10 

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

مبلغ تضمین شرکت در نحوه عقد قرار دادمدت قرار دادعنوان پروژه ردیف
مناقصه )به ریال (

رتبه و رشته 
مورد نیاز

مبلغ برآورد اولیه به ريال 
) بر اساس فهرست بها 

سال 9۲( 
نوبت 

مناقصه 

زیر بنایی بر اساس 8 ماه تکمیل فرمانداری سمیرم 1
حداقل رتبه 50/000/000بخشنامه سرجمع 

اول513/260/920/416 ابنیه 

حداقل رتبه 60/000/000فهرستی10 ماه تکمیل هنرستان فوادالفنون ناحیه 25
اول516/570/312/200 ابنیه

تکمیل مدرسه مشارکتی روستای پروانه 3
زیر بنایی بر اساس 3 ماهبرخوار

13/000/000بخشنامه سرجمع
حداقل 

پایه 2 ابنیه 
اشخاص 
حقیقی 

دوم1/992/281/678

6 ماه تکمیل آموزشگاه مبارکه ) فاز اول هنرستان (  4
زیر بنایی بر اساس 

بخشنامه سرجمع
حداقل رتبه 22/000/000

دوم54/776/208/179 ابنیه 

نوبت چاپ  اول 

م الف ۴9۸۸

1- دستگاه  مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان 2- موضوع مناقصه : مندرج در جدول فوق 3- تاریخ ومهلت دریافت و گشایش 
اسناد مناقصه : الف( مهلت دریافت اسناد مناقصه به مدت 5 روز از انتشار آگهی از تاریخ 93/3/12 لغایت پایان وقت اداری مورخ 93/3/19 ب( 
مهلت تحویل اسناد مناقصه : تا پایان وقت اداری مورخ 93/3/27 ج( زمان گش�ایش پاکات : اسناد مناقصه روز چهار شنبه مورخ 93/3/28 در 
محل سالن جلسات 4- نشانی دریافت و تحویل اسناد مناقصه : اصفهان - خیابان باغ گلدسته - مقابل درب شرقی بازار هنر - اداره کل نوسازی 
مدارس استان اصفهان ) امور قرار دادها جهت دریافت اسناد مناقصه و دبیر خانه جهت تحویل پاکات مناقصه ( )تلفن تماس : 2222889( 5- نوع 
تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه : الف( سپرده )واریز بحساب شماره 2173060202008 بانک ملی ( ب( ضمانت نامه معتبر بانکی6- مدت 
اعتبار پیشنهادات : حداقل یکماه پس از گشایش پیشنهاد های مالی می باش�د و این مدت برای یکبار قابل تمدید است  متن این مناقصه در پایگاه  
اینترنتی iets.mporj.ir , www.nosazimadaresisf.ir قابل رویت می باشد ضمنا شرکتهایی می  توانند نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند که 

مدارک پرونده ارزیابی آنان تکمیل شده باشد 



یادداشت

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، بر رفع موانع سلیقه ای ممیزی نش��ر به ویژه در نشر معارف دینی تاکید 
 کرد و گفت: از واگذاری امور فرهنگی به نهادهای غیردولتی حمای��ت می کنیم. علی جنتی در دیدار با 

آیت اهلل یثربی افزود: با اعتدال، از بسیاری از معضالت فرهنگی در ممیزی نشر جلوگیری می شود.
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 تاکید وزیر ارشاد بر رفع موانع سلیقه ای نشر معارف
هفتیادداشت

در موزه هنرهای معاصر خوشه های 
انگور سیاه را بچینید

نمایشگاه »خوش��ه انگور سیاه« به 
همت موزه هنرهای معاصر در حال 
برگزاری است.نمایش��گاهی از آثار 
نقاشی هنرمند جوان لیال یکتافر با 
عنوان خوشه انگور سیاه در گالری 
یک موزه هنره��ای معاصر اصفهان 
افتتاح شده است. در این نمایشگاه 
بیش از ۱۵ اثر از این نقاش جوان در 
س��بک مدرن کار ش��ده است. لیال 
یکتافر  متولد ۱۳۶۳در لنگرود و دانشجوی کارشناسی ارشد نقاشی 
در دانشگاه هنر اصفهان است. وی نمایشگاهی با عنوان علف در گالری 
هفت ثمر و نمایشگاه دیگری با عنوان مکاشفه در خاک، برگزار نموده 
و به عنوان طراح پوستر برگزیده جشنواره پروهش هنر در سال۱۳۸۲ 
انتخاب شده اس��ت. عالقه مندان می توانند تا ۳۰ خرداد ماه به محل 
برپایی این نمایش��گاه واقع در موزه هنرهای معاصر اصفهان مراجعه 

نمایند.

فراخوان دومین جشنواره عکس های 
خانوادگی

فراخوان دومین جشنواره عکس های 
خانوادگی از سوی باغ بانوان نوش، 
وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداری اصفهان اعالم شد. مدیر 
باغ بانوان نوش گفت: این جشنواره 
ای،  حرف��ه  بخ��ش  س��ه   در 
غیر حرفه ای و ویژه اصفهان برگزار 
می ش��ود. در بخش غیر حرفه ای، 
عکس ه��ای گوش��ی های موبایل و 
دوربین های خانگی نیز پذیرفته می شود. لندی در ادامه افزود: هدف 
از برگزاری این جشنواره افزایش نش��اط و شادی در میان خانواده ها 
است. همچنین فرهنگ س��ازی برای ترویج تفریح و تفرج و اهمیت 
دادن به اوقات فراغت و پاسداشت سنت حس��نه صله رحم، از دیگر 
اهداف این طرح فرهنگی محسوب می ش��ود. وی همچنین آخرین 
مهلت ارسال آثار را تا ۲۲ تیرماه س��ال جاری دانست و افزود: مرحله 
داوری و انتخاب آثار برگزیده در اول شهریور ماه سال جاری و مراسم 
اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان نیز از ۶ الی ۱۶ شهریور ماه برگزار 
می شود. عالقه مندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر برای 
دریافت فرم شرکت در این جشنواره با شماره تلفن ۴۳۴۱۷۲۶ تماس 

بگیرند.

زندگی سرمربیان جام جهانی 2014 
در یک نمایش رادیویی

نمایش رادیویی »بازی با بزرگان«، 
زندگی سرمربیانی که تیم خود را به 
جام جهان��ی ۲۰۱۴ برده اند، روایت 
می کند. ژاله محمدعلی، تهیه کننده 
و سردبیر درباره  این نمایش توضیح 
داد: این نمایش در ۳۲ قسمت ۳۰ 
دقیقه ای آماده می شود و بخشی از 
زندگ��ی ۳۲ تن از س��رمربیانی که 
تیمشان به جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل 
رفته است را روایت می کند. وی افزود: این نمایش در حال حاضر در 
مرحله ضبط ق��رار دارد و تاکنون نیز به کارگردان��ی ایوب آقاخانی و 
محمد عمرانی پیش رفته اس��ت. محمدعلی با اشاره به این که ضبط 
این نمایش کار سختی اس��ت، عنوان کرد: برای تولید این مجموعه 
رادیویی از قبل از عید تحقیقاتی انجام دادیم و از منابع اینترنتی و فیفا 
کمک گرفته ای��م. او همچنین خاطرنش��ان کرد: از آنج��ا که برخی 
کشورها نظیر کشورهای آفریقایی سرمربی شاخصی ندارند، بر روی 
شرایط کشورشان متمرکز ش��دیم. این تهیه کننده در پایان نیز بیان 
کرد: ضبط »بازی با بزرگان« تا پایان خرداد طول می کش��دو اولین 
قسمت آن از ۱۸ خرداد از شبکه رادیویی ورزش به روی آنتن می رود.

معضالت قبل و بعد از ازدواج در 
سریال جدید مسعود شاه محمدی

جدیدترین سریال شبکه سه سیما 
 ک��ه مس��عود ش��اه محمدی آن را 
می نویسد، قرار است به مشکالت و 
معضالت قبل از ازدواج و مسایلی که 
به وج��ود می آید بپ��ردازد. مهران 
رس��ام  تهیه کننده س��ریال »تلخ و 
شیرین«با اش��اره به داس��تان این 
سریال گفت: این مجموعه داستان 
دو زوجی را حکای��ت می کند که با 
یکدیگر زندگی می کنند و به مسایل و معضالتی که در مسیر زندگی 
با آن برخورد داشته اند، می پردازد. این تهیه کننده درخصوص آخرین 
وضعیت نگارش این مجموعه، توضیح داد: در حال حاضر ۱۵ قسمت 
از مجموعه »تلخ و شیرین« نگارش ش��ده و اکنون در انتظار تصمیم 
مدیران برای تولید است. وی گفت: قرار بود خرداد ماه استارت کار را 
بزنیم تا در مهر ماه روی آنتن باشیم، اما با تغییرات مدیریتی در شبکه 
سه، تصمیم نهایی برای زمان ساخت این مجموعه قطعی نشده است.

خانه اخباری، در 
فهرست آثار ملی کشور

پیش بینی درآمد 40 
میلیاردی موزه ها

طبق نظر برخی کارشناسان و بر اس��اس مطالعات اولیه مي توان قدمت خانه 
اخباري را منتسب به دوره صفویه و به عنوان قدیمي ترین خانه تاریخي شناسایی 
شده کاشان دانست. مهران سرمدیان سرپرست اداره میراث فرهنگی،صنایع 
دستی و گردشگری کاشان در سالروز ثبت این خانه تاریخی در فهرست آثار ملی 
کشور اظهار داشت: مهم ترین قسمت خانه اخباری، جبهه جنوبي حیاط است 
که دو طبقه تحتاني و حوض خانه ای در مرکز و اتاق هایي در طرفین دارد و طبقه 
همکف هم شامل اتاق شاه نشین مرکزي و دو اتاق سه دري در طرفین آن است. 
گچ بري، رسمي بندي درسقف هشتي ورودي خانه و مشبک کاري در و پنجره 
ها، از جمله هنرهاي تزییني به کار رفته در معماري این خانه تاریخي است. این 
خانه به لحاظ قدمت زیاد، ویژگی های معماری و وجود چندین الیه تزیینات 

نقاشی روي گچ، ارزش تاریخي ویژه ای دارد.

مدیرکل موزه های سازمان میراث فرهنگی از پیش بینی درآمد ۴۰ میلیاردی 
موزه ها در سال ۹۳ خبر داد و گفت: ۶۰ درصد هرمیزانی از این مبلغ که محقق 
شود، به موزه ها برگردانده می شود. محمدرضا کارگر در پاسخ به سوالی مبنی 
بر برگشت درآمد موزه ها از بلیت فروشی به خود موزه ها اظهار داشت: سازمان 
میراث فرهنگی می تواند به میزان پیش بینی درآمد خودش، درخواست بودجه 
کند و این میزان بعد از تصویب، می تواند تا سقف پیش بینی در صورتی که این 
درآمد حاصل شود، به سازمان میراث فرهنگی برگردانده شود. وی با بیان این که 
درآمدها به حساب متمرکز دولت واریز می شود و به میزان مورد نیاز برگردانده 
می شود، اضافه کرد: برای سال ۹۳ پیش بینی ما ۴۰ میلیارد تومان درآمد است 
و چنانچه بخشی یا همه این درآمد محقق شود، سازمان برنامه آن را به سازمان 

میراث فرهنگی پرداخت می کند.

فرهنگ

قاری نوجوان ایتالیایی: 

  دیدار با رهبر انقالب 
بزرگ ترین اتفاق عمرم است

قاری نوجوان ایتالیایی ایتالیای��ی می گوید: بزرگ ترین 
اتفاق عمرم این است که رهبر انقالب را از نزدیک ببینم. 
ایش��ان یکی از بهترین رهبران و مراج��ع حال حاضر در 
دنیا هستند و برای من افتخار بزرگی است که از نزدیک 
ایش��ان را ببینم. عباس منذر نوجوان ۱۸ س��اله از شهر 
تورین ایتالیا، پدری لبنانی و م��ادری ایتالیایی دارد و در 
رشته قرائت در س��ی ویکمین دوره مسابقات بین المللی 
قرآن کریم  ش��رکت کرده  اس��ت. او عن��وان جوان ترین 
قاری ش��رکت کننده در این دوره از مسابقات را نیز دارد. 
وی  در سالن اجالس سران تهران،در پاسخ به این سوال 
که هر سال ش��رکت کنندگان در این مسابقات به دیدار 
رهبر معظم انقالب اسالمی ایران می روند. احساس شما 
در این زمینه چیس��ت، گفت: باورم نمی شود و این خبر 
بسیار خوشحال کننده ای است. من واقعا هیجان زده ام. 
شوکه شده ام و این یک رویا است. زیرا بزرگ ترین اتفاق 
عمرم این اس��ت که رهبر انقالب را از نزدیک ببینم. این 
نوجوان ایتالیایی در پاس��خ به این س��وال که اگر فرصت 
شود از نزدیک مقام معظم رهبری را ببینید دوست دارید 
چه چیزی به ایش��ان بگویید، گفت:  سوال سختی است 
نمی دانم بتوانم در آن لحظه چیزی بگویم یا نه. زیرا لحظه 
بسیار زیبا و مهمی اس��ت. امیدورام بتوانم از این فرصت 
استفاده کنم. وی درباره نحوه ورود خود به فعالیت های 
قرآنی،تصریح کرد: من از طرف دوره های آموزشی قرآن 
در اروپا که در کش��ورهای مختلف از جمله ایتالیا برگزار 
می شود، با این مسابقات آشنا شدم و یک سالی است که 
در این کالس ها حضور دارم و زیر نظر استاد، مهارت های 
قرآنی و تجوید کار می کنم. این ق��اری نوجوان ایتالیایی 
درباره نحوه شناخت خود از ایران قبل از سفر به این کشور 
گفت: یک سال پیش با خانواده ام به ایران آمده بودم، اما 
این بار بسیار متفاوت اس��ت و چیزی که خیلی توجه مرا 
جلب کرد، پاکیزگی و نظافت این کشور است. می توانم 
بگویم ایران کش��ور بس��یار تمیز و منظمی است. عباس 
منذر با بی��ان این که تاکن��ون در مس��ابقات بین المللی 
شرکت نداشته اس��ت افزود: قاریان و حافظان خوبی در 
مس��ابقات ایران ش��رکت کرده اند و رقابت خیلی سخت 
است. سطح مسابقات خوب و  باالست و بسیاری از قاریان 

زحمت کشیده اند و در سطح حرفه ای هستند. 

گروه فرهنگ�ی زاینده رود- مدی��ر مجتمع فرهنگی هنری 
اس��تاد فرش��چیان با اش��اره به برنامه های این مجتمع در دوره 
جدید برای دهه ها، ماه ها و شب ها و هفته های نصف جهان، از 
انتشار فراخوان نهمین جشنواره مطبوعات اصفهان خبر داد.به 
گزارش روزنامه زاینده رود، نشست خبری عوامل و مدیران تاالر 
فرشچیان اصفهان که مدتی اس��ت خصوصی سازی شده، برای 
تبیین برنامه های این مجتمع در تاالر فرشچیان اصفهان برگزار 
شد. محمد قلمکاریان، مدیر مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان از 
برنامه ریزی این مجتمع با همکاری اساتید و بزرگان هنر استان 
اصفهان برای برگزاری جلسات س��االنه متعدد در این مجتمع 
 خبر داد. وی این برنامه ه��ا را در قالب هفته های فرهنگ و هنر، 
دهه های نش��اط و ش��ب های معرفت دانس��ت. مدیر مجتمع 
فرش��چیان ادامه داد: برای ماه فروردین موضوع فرهنگ تغذیه 
سالم برای جس��م و روح، اردیبهش��ت فرهنگ ازدواج، سبک و 
مهارت های زندگ��ی، خرداد فرهنگ انتظ��ار، تیر فرهنگ تدبر 
در قرآن و فرهنگ پوش��ش و حجاب، م��رداد فرهنگ مطالعه و 
کتاب، ش��هریور موضوع فرهنگ رضوی، مهر فرهنگ شناخت 
و جلوگیری از آس��یب های اجتماعی، آبان فرهنگ عاشورا، آذر 
فرهنگ حقوق ش��هروندی و خدمت به خل��ق، دی فرهنگ کار 
و کارآفرینی و رزق حالل، بهمن فرهنگ رسانه های دیجیتال و 

برای ماه اسفند فرهنگ تربیت اسالمی در نظر گرفته شده است. 
قلمکاریان موضوعات هفته های هن��ر را که در چهارمین هفته 
هر ماه برگزار می شود نیز این گونه تش��ریح کرد: هفته هنر در  
فروردین ماه با موضوع موسیقی سنتی، اصیل ایرانی، کالسیک 
و انواع دیگر موس��یقی، در اردیبهش��ت ماه با موضوع هنرهای 
ترسیمی، خردادماه با موضوع هنرهای دستی مانند میناکاری، 
معرق و س��فالگری، تیر با موضوع ادبیات مانند ش��عر، داستان، 
فیلمنامه، مرداد هنر مطبوعات، شهریور هنرهای نمایشی مانند 

سینما، فیلم کوتاه و مستند برگزار می شود.
انتشار فراخوان نهمین جشنواره مطبوعات اصفهان

وی با اش��اره به انتش��ار فراخوان نهمین جش��نواره مطبوعات 
 اصفه��ان گف��ت: در ای��ن جش��نواره  ج��دای از بخ��ش اصلی 
حرف��ه ای و فن��ی، ۳۱ ارگان  ب��رای داوری و اه��دای جوایز در 
بخش موضوعی مشارکت می کنند و مهلت ارسال آثار نیز تا ۳۱ 

خردادماه است.
برگزاری نمایشگاه مطبوعات در مردادماه

وی با بیان این که امسال نمایشگاه مطبوعات به مدت یک هفته 
در مردادماه و هم زمان با روز خبرنگار در تاالر فرشچیان برگزار 
می ش��ود، اضافه کرد: هفته هنر در مهرماه ب��ا موضوع هنرهای 
س��نتی به ویژه تعزیه، آبان با موضوع هنرهای ترس��یمی مانند 
نقاش��ی، تذهیب، مینیاتور، در آذرماه با عن��وان هنر دیجیتال، 

دی با موضوع هنرهای دستی مانند منبت کاری و قلم زنی، 
بهمن هنرهای نمایشی مانند تئاتر طنز، نمایش عروسکی 
و اس��فند با عنوان معماری برگزار می ش��ود. قلمکاریان با 
اشاره به این که برنامه شب های معرفت مجموعه فرهنگی 
هنری فرش��چیان ش��امل برنامه ریزی برای روزهای هفته 
 است، گفت: هر روز از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰ محفل گپ و

 گفت وگ��وی انجمن ه��ای مختل��ف و از س��اعت ۱۸:۳۰ 
 تا ۲۰ نیز محاف��ل انس و تدبیر ب��رای عموم م��ردم برگزار 
 م��ی ش��ود. وی اضاف��ه ک��رد: روز ش��نبه محف��ل گپ و

 گفت وگوی انجمن هنرهای نمایش��ی اس��تان، یک شنبه 
خانه مطبوعات، دوش��نبه انجمن فرهنگی ناشران استان، 
سه ش��نبه انجمن هماهنگی ش��اعران، چهارشنبه انجمن 
سینماگران جوان، پنج ش��نبه انجمن موسسات فرهنگی، 
 هنری اس��تان و جمعه انجمن موس��یقی و تبلیغات برگزار 
می ش��ود. وی گف��ت: همچنین محف��ل ان��س و تدبر در 
روز ش��نبه ب��ه موض��وع هن��ر و هنرمن��دان، یک ش��نبه 
س��بک زندگ��ی، دوش��نبه رس��توران کت��اب و مطالع��ه 
 )بس��تری ب��رای معرف��ی کت��اب و برگ��زاری نمایش��گاه 
تازه های کتاب(، س��ه ش��نبه ش��عر و ادب، چهارشنبه نقد 
فیلم، پنج ش��نبه انتظار و جمعه به موضوع توانمند سازی 
 مجموعه ه��ای فرهنگی، هن��ری و تدبر در قران��م کریم و

نهج البالغه اختصاص دارد. 
وی در ادامه با اش��اره به این که چش��م انداز پنج س��اله ای 
 برای این تاالر داریم، بیان داش��ت: س��عی داری��م با تقابل 
دس��تگاه هایی که در این زمینه دغدغه دارند، فعالیت های 
مجتمع فرهنگی فرشچیان را سامان دهیم و امیدواریم کل 
این مجموعه فرهنگی با هماهنگی مسؤوالن بستری برای 

برنامه های فرهنگی قرار گیرد.

در مجتمع فرشچیان : برگزاری نمایشگاه مطبوعات در مرداد 

برنامه های فرهنگی و هنری مجتمع فرشچیان برای هفته ها و ماه های نصف جهان

تنور برنامه های فرهنگی داغ است

اس��تاندار اصفهان در دیدار با س��فیر گرجس��تان گفت: استان 
اصفهان آماده افزای��ش تعامالت اقتص��ادی، علمی و فرهنگی، 
جذب گردش��گر و برگزاری هفته های فرهنگی با گرجس��تان 
است و این استان تمایل دارد با مردمان کشور گرجستان ارتباط 
بیشتری داش��ته باش��د. رس��ول زرگرپور در دیدار با »ایوسب 
چاخواشویلی« س��فیر گرجس��تان در ایران با اشاره به سکونت 
مردمان کشور گرجستان در منطقه فریدون شهر اصفهان، اظهار 
کرد: فرماندار این شهرس��تان برای اولین بار یک گرجی است. 
زرگرپور به روابط خوب و برادرانه دو کش��ور ایران و گرجستان 
اشاره کرد و گفت: حضور ش��ما به عنوان س��فیر این کشور در 
ایران می تواند به کامل تر ش��دن این روابط کمک کند.استاندار 
اصفهان افزود: اس��تان اصفهان تمایل دارد که با مردمان کشور 
گرجس��تان ارتباط بیشتری داشته باش��د. زرگرپور یادآور شد: 
سیاست دولت تدبیر و امید ارتباط با استان های دیگر کشورها 
و افزایش تعامالت با آن هاست و اس��تان اصفهان آمادگی دارد 
که در چارچوب این سیاس��ت ها تفاهمات بیش��تری با یکی از 
استان های کشور گرجستان داش��ته باشد. وی با اشاره به اینکه 
اس��تان اصفهان صنعتی ترین اس��تان ایران به ش��مار می آید، 
خاطرنشان کرد: اصفهان در بخش های اقتصادی، تجاری، علمی 
و س��رمایه گذاران بخش خصوصی و اتاق بازرگانی موفق عمل 

کرده است و در این راستا می تواند تعامالت خوبی با استان های 
این کشور داشته باش��د. زرگرپور با اشاره به سفر ۶۰ هیات های 
بلندپایه و سیاسی کش��ورهای اروپایی و دیگر مناطق جهان به 
اصفهان، گفت: مس��ؤوالن بلندپایه  کش��ورها در ورود به ایران، 
اصفهان را به عنوان شهر توریستی و متمدن ایران اسالمی برای 
بازدید انتخاب می کنند. اس��تاندار اصفهان با اشاره به برگزاری 
هفته های فرهنگی اصفه��ان در دیگر کش��ورها، گفت: در این 
مراس��م آثار فرهنگی، تاریخی و صنایع دس��تی هنرمندان این 
استان در معرض دید مردمان کشورهای دیگر قرار خواهد گرفت 
و این رویدادها در تبادالت فرهنگی و شناساندن فرهنگ کشورها 
به مردمان جهان می تواند بس��یار موثر باشد. وی از آمادگی این 
استان برای برگزاری هفته  فرهنگی در کشور گرجستان خبر داد. 
استاندار اصفهان با استقبال از حضور تورگردان های گرجستان 
در اصفهان گفت: مدیریت استان آمادگی این را دارد که با دعوت 
از تورگردان های این کشور به استان اصفهان، در راستای تبادل 
گردشگر، گام های اساسی بردارد. س��فیر گرجستان نیز در این 
دیدار افزود: این کشور در نظر دارد شرایط خوبی را برای فعالیت 
دیگر کش��ورها فراهم نماید. وی گفت: ایران از تمامیت ارضی 
گرجستان دفاع می کند و این اقدام برای مردم گرجستان بسیار 

ارزشمند است.

شهیار بحرانی کارگردان س��ینمای ایران معتقد است سه سال 
پیش که کار ساخت مستند »حجاب راه رستگاری« را آغاز کرده 
بود، مساله حجاب، التهاب های امروز را در جامعه نداشت. شهریار 
بحرانی درباره ایده ش��کل گیری این مجموعه مستند گفت: در 
ابتدای مسیر قرار بود که این فیلم مستند در سه یا چهار قسمت 
تهیه شود، اما وقتی در جریان ساخت قرار گرفتم، دیدم که ابعاد 
مساله حجاب به قدری گسترده است که نمی توان به سادگی از 
کنار آن عبور کرد.کارگردان »ملک سلیمان« ادامه داد: موضوع 
حجاب یک مساله فراگیر است و خداوند در قرآن بار ها و بار ها به 
این مساله تاکید کرده و در کنار مساله نماز جایگاه ویژه ای برای 
آن قائل شده است. با توجه به اهمیت مساله حجاب این موضوع 
بسط و گسترش پیدا کرد و االن یک مجموعه ۲۰ قسمتی آماده 
شده است.بحرانی درباره قالب »حجاب راه رستگاری« توضیح 
داد: این پروژه را می توان یک س��ریال مستند با موضوع حجاب 
دانست که در گروه مستند های داس��تانی قرار نمی گیرد و یک 
اثر مستقل خواهد بود. این مس��تند در برگیرنده گفت و گو های 

مختلف با چهره هایی است که در این حوزه شناخته شده اند.
بحرانی  گفت: ما س��ه س��ال پیش کار را آغاز کردیم و نهادهای 
مختلف م��ا را در این راه همراهی کردند. س��ه س��ال پیش که 
تصمیم به ساخت این پروژه گرفتیم، مساله حجاب این التهاب ها 

را نداشت. وی افزود: حجاب یک مفهوم عظیم و بزرگ است که 
خداوند در کنار نماز به این مس��اله تاکید کرده، ولی تا امروز در 
زمینه تصویر، آن طور که باید و ش��اید به آن پرداخته نش��ده و 
من تصمیم گرفت��م که خود را مح��ک بزنم و ببین��م می توانم 
مفاهیم عمیق قرآنی را به زبان س��ینما به تصویر بکشم یا خیر. 
وقتی در جریان تولید وارد ش��دیم، تصمیم بر آن شد که مساله 
آسیب شناس��ی حجاب را کن��ار بگذاریم و به وج��وه قرآنی آن 
بپردازیم که جلوه عمیق تر و زیباتری را در بر می گیرد.کارگردان 
 فیلم »حمله به اچ س��ه« درب��اره آخرین وضعی��ت تولید پروژه 
»ملک سلیمان ۲« نیز گفت: فیلمنامه این پروژه با همت دوست 
هنرمن��دم عبدالحمید قدیری��ان در حال نگارش نهایی اس��ت 
و هنوز به اتمام نرس��یده اس��ت. بعد از نگارش فیلمنامه اصلی 
می خواهیم یک فیلمنام��ه تصویری هم برای ای��ن فیلم آماده 
کنیم و یک پروژه س��خت را از نظر تکنیکال و جلوه های بصری 

در پیش رو داریم.
 وی گفت:  پروانه ساخت فیلم از سوی سازمان سینمایی صادر 
شده است و فکر می کنم به زودی این پروژه هم در مسیر تولید 
قرار بگیرد.آخرین حضور ش��هریار بحرانی در سینمای ایران با 
فیلم »ملک سلیمان« بود که قرار است به زودی قسمت دوم این 

فیلم هم در جریان تولید قرار بگیرد. 

استاندار اصفهان اعالم کرد

آمادگی اصفهان برای برگزاری هفته فرهنگی در گرجستان
کارگردان سینمای ایران: 

»ملک سلیمان 2« در حال نگارش

	 		یک	شنبه	16	مرداد1390/	6	رمضان	1432/	شماره	583												 2Sanday 7 August 2011 

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مفاد آراء نوبت دوم 

2223 شماره 103/93/81/58“آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی”

برابر آراء صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعییت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
محرز  متقاضیان  وبالمعارض  مالکانه  تصرفات  وبیدگل  آران  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 

در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت 

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1ـ رای شماره 7681هیات :غالمرضا نوري بیدگلي  فرزندمحمدتقي بشماره شناسنامه 146در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 122 مترمربع پالک52 فرعی از 3فرعي از235اصلی واقع 

دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل  

بشماره  فرزندسیدآقا   بیدگلي  حسیني  سیدمصطفي  :آقای  هیات   7620 شماره  رای  2ـ 
شناسنامه 10633 فرزندرحمت  به شماره در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 108/60 
مترمربع پالک   شماره 32 فرعی مفروزومجزی شده از16فرعی از285 اصلی واقع دراماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل  

3- رای شماره  7622 هیات: آقای سیدمحمدي حسیني بیدگلي  فرزند سیداقابشماره شناسنامه  
34 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 86/5 مترمربع پالک 33 فرعي مفروزومجزي شده 

ازشماره 16 فرعي از285 اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

4ـ رای شماره 7547 هیات :آقای علیرضا فیروزي آراني فرزند یداله بشماره شناسنامه 338 
وخانم لیال حقیقت صفت فرزندعلي محمدبه شماره شناسنامه 1188 )بالمناصفه(در شش دانگ 
یک باب خانه به مساحت 151/50 مترمربع پالک  1989 فرعی مفروزومجزی شده از6 فرعی 

از2638اصلی واقع دراحمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

آقاي قاسم خاني فرزندقربانعلي بشماره شناسنامه 91140و   : 5- رای شماره  7480هیات 

خانم زهرا فرزاد مهر  فرزند احمدعلي شماره شناسنامه 58 )بالمناصفه(در شش دانگ یک باب 

خانه به مساحت 188/40 مترمربع پالک شماره 1211 فرعی مفروزومجزی شده از235فرعی 
از2640 اصلی واقع درآران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

شناسنامه  بشماره  فرزندکریم   آراني  منصوري  عباس  :آقای  هیات   7453 شماره  رای  6ـ 
11856 وخانم طیبه مدبر نژاد فرزند عباس شماره شناسنامه 494)بالمناصفه(در شش دانگ 
از  235فرعي  از    پالک1210فرعی مجزي شده  156/55مترمربع  به مساحت  خانه  باب  یک 

2640 اصلی واقع درآران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

7ـ رای شماره 7542 هیات :آقای حسین خنده رو فرزندرضا بشماره شناسنامه 577 در شش 

دانگ یک باب خانه به مساحت131/19مترمربع پالک 1209 فرعی از 235 فرعی  وباقیمانده 

2640اصلی واقع درآران دشت دربخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

8ـ رای شماره 7678هیات :آقای علي اکبرملکوتی زاده فرزند آقاعلي بشماره شناسنامه 374 
فرعی  از235  فرعی  پالک1208  مترمربع   160/25 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  در شش 

از2640 اصلی واقع درآران دشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

بشماره  سیدمسلم  فرزند  آراني   میرحسیني  رضا  سید  :آقای  هیات   7531 شماره  رای  9ـ 
شناسنامه 222 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 176 مترمربع پالک 1988 فرعی مجزي 

شده از2638 اصلی واقع دراحمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

10ـ رای شماره 7535 هیات :آقای محمود حکیمي راد فرزندمحمد حسن به شماره شناسنامه 

5600 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 466 مترمربع پالک 1987  فرعی  از35 فرعی 
مفروزومجزی شده از2638 اصلی واقع دراحمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

11-رای شماره7474هیات :آقای محمد مصنوعي بیدگلي  فرزندعلي بشماره شناسنامه 126 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 115/30 مترمربع پالک 2042 فرعی از1فرعي مفروز 

مجزي شده  از  3  اصلی واقع درمعین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

 12-رای شماره 7686 هیات آقای جعفر محمدي آرانی  فرزند محمد بشماره شناسنامه 8771 
و خانم معصومه مالآراني فرزند حسن شماره شناسنامه 280)بالمناصفه(در شش دانگ یک 

باب خانه به مساحت 202 مترمربع پالک شماره هاي از 2637و7460 فرعي از   1178و278  

فرعی مفروز مجزي شده  از2637و2840 اصلی واقع درمسعود آباد ریگستان دیمکار آران 
بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

بشماره  حسن  فرزند  آرانی  زاده  عرب  عباسعلي  :آقای  هیات   7682 شماره  رای   -13

شناسنامه230وخانم عذرا گلشن آراني فرزند خیراله شماره شناسنامه 204)بالمناصفه( در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 222/55 مترمربع پالک 7451 فرعی از 1178فرعي مجزي 

شده از2637 اصلی واقع درمسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
بشماره  حسن  فرزند  آرانی  زاده   عرب  علي  مانده  :آقاي  هیات   7479 شماره   رای   -14
شناسنامه 133 و خانم کبریا عربیان آرانی  فرزند علي به شماره شناسنامه 193 )بالمناصفه( 

در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 224 مترمربع پالک شماره 7452 فرعی از 1178فرعي 
مفروزومجزی شده 2637اصلی واقع درمسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

بشماره  فرزندعلي  آراني  مقدم  دشتي  آران  اکبر  علي  :آقای  هیات   7510 شماره  رای   -15
شناسنامه 3880 وخانم افسانه حالج  فرزند عباسعلي به شماره شناسنامه 247)بالمناصفه(
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 86/80 مترمربع پالک شماره 921 فرعی از 838فرعي 

مفروزومجزی شده از 2645 اصلی واقع دروشادبخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

16-رای شماره 7544 هیات :آقای محمد میرزایی کاشاني فرزندعباس به شماره شناسنامه 
374 وخانم معصومه حاجي عبداله لو فرزند محمد به شماره شناسنامه 422)بالمناصفه( در 

شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 121/25مترمربع پالک شماره 7 فرعی مفروزومجزی 
شده از2872اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

 بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول1393/2/1

تاریخ  انتشار نوبت دوم1393/2/17                     

  عباس عباس زادگان   رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل



اخبار کوتاهیادداشت

 کوهنوردان اصفهانی برای صعود
 به قله کازبک آماده می شوند  

س��ی ودو کوهن��ورد اصفهان��ی ب��رای آمادگ��ی صعود ب��ه کازبک 
 گرجس��تان، قله 4450 متری قاش مس��تان دنا را ب��ا موفقیت فتح 

کردند.
نایب رییس هیات کوهنوردی و صعودهای ورزش��ی استان اصفهان 
با اعالم این خبر گفت : به منظور کس��ب آمادگی برای صعود به قله 
کازبک در گرجستان، 32 نفر کوهنورد متش��کل از 21 نفر آقا و11 
نفر خانم، طی برنامه ای دوروزه، قله4450 متری قاش مس��تان دنا 

را فتح کردند. 
صغری حس��نی افزود: قله کازبک با 5047 متر ارتف��اع، بلند ترین 
قله از قلل قفقاز در گرجستان است که طی هماهنگی با فدراسیون 
کوهنوردی و برنامه ریزی های انجام ش��ده، در تاریخ بیست و سوم 
مرداد ماه سال جاری قریب به 40 نفر کوهنورد اصفهانی به این قله 

صعود خواهند کرد. 
کوهنوردان اس��تان به سرپرس��تی صغری حس��نی روز پنج شنبه 
هش��تم خرداد ماه راس س��اعت 15 از مس��یر روس��تای خفر واقع 
در ۸4 کیلومت��ری ش��هر س��میرم صع��ود ب��ه قله قاش مس��تان 
 بلندترین قله رش��ته کوه دنا را آغ��از نموده وپس از عبور از مس��یر 
 یخچال های طبیعی منطقه، ظهر روز جمعه موفق شدند به قله صعود 

کنند.

 ناکامی یاران در ضیافت 
پنالتی ها  

تیم ی��اران اصفهان در هفته چه��ارم لیگ برتر فوتبال س��احلی مقابل 
دریانوردان پارس جنوبی، با نتیجه ای نزدیک شکست خورد. 

هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور در گروه جنوب برگزار شد 
که در مهم ترین دیدار،یاران اصفهان در ورزش��گاه ناژوان میزبان تیم 

صدرنشین دریانوردان پارس جنوبی بود.
دو تیم در این رقابت نزدیک، در وقت قانونی به تساوی 3 بر 3 رسیدند 
اما این تیم دریانوردان بود که در ضیافت پنالتی ها به برتری یک بر صفر 

رسید و نوار پیروزی های یاران را پاره کرد. 
در دیداری دیگر، تیم صنعت و کش��اورزی مبارکه در ورزشگاه تختی 
تیران به مصاف گلساپوش یزد رفت که با نتیجه سنگین ۸ بر 3 شکست 

خورد.

حضور پیشکسوتان سرخابی های 
تهران در آران و بیدگل  

تیم فوتبال پیشکسوتان باش��گاه هما آران، به مصاف تیم پیشکسوتان 
استقالل و پرسپولیس رفت و در یک بازی نزدیک، نتیجه مساوی 6 بر 

6 به دست آمد. 
این بازی به همت باش��گاه فرهنگی ورزش��ی هما آران ب��ا همکاری و 
همیاری اداره ورزش و جوانان و هیات فوتبال شهرستان آران و بیدگل 
در سالن شهدای ورزشکار برگزار و با اس��تقبال عالقه مندان به ورزش 

فوتبال مواجه شد.
 از نفرات برت��ر حاضر در تیم پیشکس��وتان اس��تقالل و پرس��پولیس

  م��ی ت��وان ب��ه حس��ین عبدی،فرش��اد فالح��ت زاده،علیرض��ا 
اکبر پور،علی اصغر مدیر روس��تا، فریدون عابدین نژاد، حمید کریمی، 
 مجید علیان، مس��عود کاظمی به س��رمربیگری فیروز کریمی اش��اره

 نمود.

 اسکواش بانوان اصفهان قهرمان
 شد

تیم اسکواش بانوان فوالد ماهان با برتری برابر تیم تهران، جام قهرمانی 
لیگ برتر اسکواش بانوان را کسب کرد.

سرمربی تیم اس��کواش بانوان فوالد ماهان ، اظهار کرد: تیم ماهان تنها 
تیم بدون شکس��ت این دور از مس��ابقات بود که توانس��ت با اقتدار به 

قهرمانی دست پیدا کند.
الهه موالدوست افزود: رقابت دو تیم ماهان و تهران تعیین کننده قهرمان 
این رقابت ها ب��ود و تیم ماهان پس از پیروزی براب��ر تیم مدعی تهران، 

قهرمانی اش را قطعی کرد.
وی با اش��اره به پیروزی تیمش برابر یزد افزود: در دیدار حساس با تیم 
تهران، بهاره رضازاده و سوگل ثمودی نمایش خوبی داشته و توانستیم 

برابر این تیم به پیروزی دو بر یک دست پیدا کنیم.
موالدوست ادامه داد: پس از برد برابر تیم تهران، قهرمانی تیم ما قطعی 
ش��د و در دیدار پایانی لیگ نیز در یک دیدار تش��ریفاتی به مصاف تیم 

گرگان رفتیم و برابر این تیم نیز به برد دست پیدا کردیم.
تیم اسکواش فوالد ماهان فصل گذش��ته نیز در مسابقات لیگ برتر به 

عنوان نایب قهرمانی دست پیدا کرده بود.

 سردار کمالی: با آبروی افراد
 بازی نشود

سردار موس��ی کمالی به بیان آخرین وضعیت بررسی کارت های پایان 
خدمت بازیکنان فوالد خوزستان پرداخت.

وی گفت: در رابطه با این موضوع سه نکته اصلی وجود دارد که باید به 
آنها توجه شود. نکته اول این اس��ت که کارت معافیت و پایان خدمت 
جزو اس��ناد رسمی کش��ور محس��وب می ش��ود و طبق قانون اصل بر 
 این اس��ت که اس��نادی که توس��ط مراجع قانونی صادر شده، درست

 است.
جانشین اداره منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح ادامه داد: بنابراین 
کسی حق خدشه دار کردن این اس��ناد را ندارد، مگر این که در مراجع 
قانونی به اثبات برس��د که این اسناد جعلی هس��تند که در این صورت 
 نیز کس��ی حق رس��انه ای کردن این موض��وع را ندارد، مگر ب��ا اجازه 

دادگاه.
به گفته وی، کسانی که اخبار مرتبط با این موضوع را رسانه ای می کنند 
مرتکب تخلف شده و از طرف نیروهای مسلح و خود اشخاص می توانند 

پیگرد قانونی شوند.
کمال��ی در م��ورد نکت��ه دوم گف��ت: ب��ه ه��ر ح��ال نباید ب��ا آبروی 
اف��راد در رس��انه ها ب��ازی کنی��م، چ��را ک��ه ای��ن کار جرم اس��ت و 
 از نظ��ر اخالقی نیز صحیح نیس��ت ک��ه در مورد ش��خصی به صحبت 

بپردازیم.
 به نظر می رسد کارت پایان خدمت هیچ کدام از بازیکنان فوالد جعلی 
نیس��ت و تنها تعدادی از اس��نادی که منجر به ص��دور کارت معافیت 

پزشکی شده است، نیاز به بررسی بیشتر دارد.

جام جهانی محل مالقات
آسیایی ها با اروپایی ها 

تیم ملی فوتبال ایران در ش��رایطی در س��ومین بازی خود 
در جام جهانی 2014 به دیدار بوس��نی یکی از نمایندگان 
قاره اروپا می رود که تاریخ جام جهانی نشان می دهد با این 
که رقابت این دو قاره از مرز 50 بازی گذش��ته، آس��یایی ها 
 در نبرد رو به رو با تیم ه��ای قاره اروپا عملکرد درخش��انی 
نداشته اند.کمتر از بیست روز دیگر تا آغاز جام جهانی 2014 
برزیل زمان باقی است و تمامی 32 تیم حاضر در این مسابقات 
به دنبال این هستند تا با برگزاری بازی های دوستانه، خود را 
به باالترین حد آمادگی در این تورنمنت معتبر برسانند، اما 
باید اشاره ای هم به عملکرد قاره های حاضر در جام جهانی 
داشت که باعث می شود تا در مقایسه با دیگر قاره ها در طی 
دوره های بعدی سهم بیشتری از تعداد تیم های حاضر در این 

دوره طلب کنند. 
ش��اید بررس��ی نبرد رو در روی قاره های مختلف در تاریخ 
ج��ام جهانی نش��ان دهد ک��ه چرا س��همیه 32 تی��م این 
مس��ابقات به این صورت بین قاره ها تقس��یم ش��ده است. 
از مجموع 57 مس��ابقه، 37 ب��رد برای نماین��دگان اروپا، ۹ 
 برد برای آس��یایی ها و 11 تس��اوی رقم خورده اس��ت. در

جام جهانی 2014 هم رقابت این دو قاره ادامه خواهد داشت 
و بازی های استرالیا در مقابل هلند و اسپانیا از گروه دوم، ژاپن 
مقابل یونان از گروه سوم و ایران در برابر بوسنی و هرزگوین از 
گروه ششم و کره جنوبی در برابر روسیه و بلژیک، شش دیدار 
دیگر به تاریخ رقابت های مستقیم این دو قاره اضافه می کند.

دو بازی و یک امتیاز برای ایران
در جام جهانی 1۹7۸ تیم ملی ایران به عنوان تنها نماینده 
آسیا در جام جهانی حضور پیدا کرد و در همان مرحله گروهی 
دو بازی مقابل نمایندگان فوتبال اروپا برگزار کرد. شاگردان 
حشمت مهاجرانی در اولین بازی با نتیجه سه بر صفر به هلند 
باختند و چند روز بعد هم یک تساوی مهم یک بر یک در برابر 
اسکاتلند به دست آوردند تا اولین امتیاز فوتبال ایران در جام 

جهانی در کارنامه فوتبال ایران ثبت شود.

چهار باخت از چهار بازی
 در جام جهان��ی 1۹۹0 هم چهار ب��ازی در کارنامه این نبرد 
 ق��اره ای ثب��ت ش��د. ام��ارات در اولی��ن حض��ور خودش 
جشنواره ای از گل به راه انداخت و بعد از این که با نتیجه پنج 
بر یک به آلمان باخت، چهار گل هم از یوگس��الوی خورد تا 

ناکامی اش در این جام تکمیل شود. 

زاویه

6
شکست سنگین رسانه ورزش مقابل هوانیروز

تیم فوتسال رسانه ورزش اس��تان اصفهان در دیداری دوس��تانه،میزبان هوانیروز اصفهان بود. در این 
دیدار که در سالن ورزشی سردار شهید اصغر الوی برگزار شد، هوانیروز توانست رسانه را با نتیجه 7 بر 

صفر شکست دهد.تیم فوتسال رسانه ورزش نزدیک به شش ماه است فعالیت خود را آغاز کرده است.

 گ�روه ورزش زاین�ده رود- ریی��س کمیت��ه بی��س بال و 
سافت بال کشور از کمبود وسایل ورزشی به عنوان مهم ترین 
مشکل این ورزش ها در ایران خبر داد و گفت: کمیته ای برای 
این منظور تشکیل شده و در صدد واردات وسایل مورد نیاز این 

ورزش ها به منظور تامین نیاز استان ها هستیم.
به گزارش زاینده رود، نخس��تین جلسه گردهمایی مسؤوالن 
کمیته های بیس بال و س��افت بال اس��تان های کش��ور برای 
 ارایه گزارش از فعالیت های ش��ش ماهه این کمیته، در هتل 
عالی قاپوی اصفهان برگزار ش��د. علیرضا ادیب رییس کمیته 
بیس بال و س��افت ب��ال کش��ور در این گردهمای��ی در جمع 
اصحاب رس��انه با بیان این که فعالیت ای��ن کمیته در ابتدا در 
 یک ساختمان از سوی بخش خصوصی آغاز شد، تصریح کرد: 
برنامه ریزی های کوتاه و بلند مدتی صورت گرفت که جزییات 
بیشتر آنها در کمیته اعالم می شود. رییس کمیته بیس بال و 
سافت بال جمهوری اسالمی ایران با بیان این که اجالس جهانی 
این ورزش ها در تونس برگزار شد و 550 کشور در آن شرکت 
داشتند، گفت: در این اجالس قول های مساعدی برای تکمیل 
تجهیزات کمیته بیس بال ایران و تجهیز کمیته های اس��تانی 
از مس��ؤوالن این اجالس جهانی دریافت کردیم و پیش��نهاد 

برگزاری این  اجالس جهانی و آسیایی در ایران را دادیم.
وی با بیان این که برای س��اخت ورزش��گاه ویژه این ورزش با 

ش��رکت بیس بال تومارو صحبت کرده ایم، گفت: در راستای 
ارتقای این ورزش در ایران، قرار شد عالوه بر استفاده از داوران 
 و مربیان بی��ن المللی ب��رای برگزاری کالس ه��ای آموزش، 
دوره های آموزشی نیز برای این افراد در خارج از کشور برگزار 

کنیم.
 ادیب با اشاره به این که مهم ترین مشکل ورزش سافت بال و 
بیس بال در ایران کمبود وس��ایل ورزشی اس��ت، بیان داشت: 
کمیت��ه ای در این زمینه تش��کیل و بودجه ای ب��رای این امر 
اختصاص داده شده تا با واردات این وسایل، استان های فاقد 
وس��ایل الزم یا دچار کمبود امکانات برای این ورزش را تامین 
 کنیم. وی اضافه کرد: در س��ال ۹2  کمیته ه��ای این ورزش

 برنامه  های منس��جمی تش��کیل دادند که برنامه ریزی برای 
 برگ��زاری لیگ بیس بال و س��افت بال ک��ه در تیرم��اه برگزار

 می شود، از آن جمله است.
مس�ابقات ج�ام قهرمان�ی نوجوان�ان بیس بال و 

سافت بال
رییس کمیته بیس بال و س��افت بال جمهوری اسالمی ایران 
تاکید کرد: همچنین برای نخستین بار  مسابقات جام قهرمانی 
 نوجوانان بیس بال و س��افت بال ب��ه میزبانی نیش��ابور برگزار

 می شود که در این تورنمنت هیات رییسه فدراسیون جهانی 
این ورزش ها نیز به ایران دعوت شده است.

وی بیان داش��ت: برگزاری کالس های داوری مربیان، حضور 
جدی در مجامع خارجی با اعزام تیم ملی سافت بال و بیس بال، 
ارتقای دوره مربیگری و داوری، همکاری گرفتن از نهادهایی 
همچون دانشگاه ها، شورای شهر، ش��هرداری   و باشگاه های 
مختلف در راس��تای  ارتقای  این ورزش و پیگیری در اختیار 
گرفتن ورزشگاه استاندارد کرج که اکنون تحت اختیار سازمان 

ورزش و جوانان است، از جمله برنامه های این کمیته است.
رییس کمیته بیس بال و سافت بال جمهوری اسالمی ایران با 
اشاره به استراتژی و محور اصلی فعالیت های این کمیته تاکید 
کرد: ایجاد باش��گاه های خصوصی و فعال کردن آنها، تشکیل 
سازمان لیگ تا پایان سال ۹3 و پیگیری تشکیل باشگاه های 
خصوصی سافت بال و بیس بال از طریق سازمان لیگ، از جمله 
این اس��تراتژی هاست که در این راس��تا باید اسپانسرها فعال 

شوند و این امر نیازمند همکاری رسانه هاست.
 محمد سلطان حس��ینی نیز در ادامه این گردهمایی تصریح 
کرد: در صورتی  که ب��ه فرهنگ و تاریخچه ه��ر ورزش توجه 
کنیم متوجه این نکته می شویم که تمامی ورزش ها، فرهنگ 
 و آداب و رس��وم کش��ورهای مختل��ف را در خود ج��ای داده

 است.
 مدی��رکل ورزش و جوان��ان اس��تان اصفه��ان ب��ا اش��اره به 
شکل گیری رشته های ورزشی بیس بال و سافت بال تاکید کرد: 
از قدیم االیام کشورهای اروپایی، آمریکایی و برخی کشورهای 
آسیایی، شکلی از این نوع ورزش را داشته اند و  اکنون نیز رشد 
بس��یار خوب این رش��ته را با قوانین جدید در کش��ور آمریکا 

مشاهده می کنیم.
 وی با اش��اره به ای��ن که ریش��ه ورزش چوگان و بس��یاری از 
ورزش های دیگر در کشور ایران بوده، اما دیگر کشورها اکنون 
در این رشته ها پیش��ی گرفته اند، بیان داش��ت: امروزه رشد 
ورزش حرف��ه ای، مترادف  با منابع مالی اس��ت و رش��ته های 
بیس بال و س��افت بال نیز بیش از رش��ته های دیگر  نیازمند 

حمایت شرکت های بزرگ هستند.
اختصاص زمین اس�تاندارد به ورزش بیس�بال در 

ورزشگاه نقش جهان
محمد س��لطان حس��ینی اظهار داش��ت: با هماهنگی الزم با 
مسؤوالن مربوطه در آینده نزدیک، یک  قطعه زمین استاندارد 
در ورزش��گاه نقش جهان برای ورزش بیس بال و س��افت بال 
اختصاص داده می ش��ود و بر این مبنا امیدواریم تا سال آینده 
عالوه بر استان هایی مانند کرج و بوشهر، اصفهان نیز صاحب 

یک زمین استاندارد بیس بال شود.

در نخستین گردهمایی کمیته های بیس بال و سافت بال کشور مطرح شد

اختصاص زمین استاندارد  به بیس بال در ورزشگاه نقش جهان
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معرفی 100 بازیکن 
برتر تاریخ جام جهانی

 DNA اشکان دژاگه
خود را منتشر کرد

روزنامه گاردین فهرستی از 100 بازیکن برتر جام جهانی را اعالم کرده است. 
در این فهرست »پله« ستاره فوتبال برزیل رتبه نخست را به خودش اختصاص 
داده و پشت سر او مارادونا قرار دارد. رتبه سوم در اختیار فرانتس بکن باوئر قرار 
دارد و رونالدو نازاریایی برزیلی و زیدان، در رده های چهارم و پنجم این فهرست 
 قرار گرفته اند.یوهان کرایوف)س��تاره س��ابق فوتبال هلن��د(، لوتار ماتیوس،

گرد مولر،گاریشنا،پالتینی،پوش��کاش،ژاوی رناندز،روماریو،پویول،اینیستا؛ 
کاناوارو ، روبرتو کارلوس ، فیگو و اشنایدر از ستاره های دیگری هستند که در 

این لیست دیده می شوند. 
آنچه که در این فهرست قابل توجه است این است که رونالدو و مسی دو ستاره 
حال حاضر فوتبال جهان،  رده های سی و س��وم و پنجاه و یکم را به خودشان 

اختصاص داده اند.
رونالدو به این دلیل باالتر از مس��ی قرار دارد ک��ه در 10 بازی خودش در جام 

جهانی، یک گل بیشتر از ستاره آرژانتینی زده است.

اش��کان دژاگه اولین فوتبالیست آسیایی اس��ت که داده های DNA خود را 
منتش��ر کرده است. یک ش��رکت بریتانیایی براس��اس این آزمایش ظرفیت 
بدن برای پاس��خ به آموزش و ارتباط آن با تغذیه را براساس اطالعات ژنتیکی 
ارایه شده در DNAFIT بازیکن، بررسی کرده است. براساس این روش و با 
تعیین تعادل »قدرت - استقامت« بدن ورزشکار با توجه به ژنتیک او می توان 
برای این ورزش��کار برنامه های اختصاصی، تمرینی و آموزش��ی تنظیم کرد. 
 براس��اس آزمایش��ات صورت گرفته روی دژاگه، تعادل قدرت- استقامت او

 0/4۸/4 – 0/51/6 و توان هوازی او متوس��ط رو به باالس��ت. براس��اس این 
آزمایشات سرعت ریکاوری اشکان بس��یار باالست و این بدان معنی است که 
اشکان پس از هر مسابقه یا تمرین می تواند پس از استراحتی کوتاه برای تمرین 
یا دیدار بعدی آماده شود. در بین تمام فوتبالیست هایی که مورد این آزمایش 

ژنتیکی قرار گرفتند، اشکان از بهترین شرایط سرعت ریکاوری برخوردار بود.

وزنه بردار ایرانی محروم شد
رامی��ن ولی پ��ور وزنه ب��ردار نوجوان ب��ه دلیل اس��تفاده 
از م��اده مته نول��ون متیاندروس��ترون ت��ا 2 س��ال حق 
 حض��ور در رقاب��ت ه��ای وزنه ب��رداری را ن��دارد.او در 

رقابت های نوجوانان آسیا  نایب قهرمان شده بود. 

گلدمن پیش بینی کرد: ایران صعود می کند
گروه گلدمن ساکس با اس��تفاده از یک مدل ریاضی ، پیش بینی 
 کرد تیم ایران از مرحله گروهی این رقابت ها به مرحله دوم صعود 
می کند و در مقابل فرانسه قرار می گیرد، اما با شکست از آن تیم، 

از جام جهانی خداحافظی خواهد کرد.

 توره،  ماالریا گرفت
 کولو توره بازیکن سرش��ناس تیم ملی فوتبال س��احل عاج در آستانه مسابقات 

جام جهانی 2014 به بیماری ماالریا مبتال شده است.
مدافع تیم لیورپول پس از پایان مسابقات فصل اخیر لیگ برتر انگلیس و در حین 

سفر به آبیجان، به ماالریا مبتال شده و هم اکنون تحت درمان است. 

21 میلیارد بودجه برای تیمی که قرار بود 15 میلیارد هزینه کند

باز هم کفاشیان از بی پولی می نالد؟ 

دولت 7 
د  ر میلیا

دیگ��ر به 
فدراس��یون 

فوتب��ال کمک 
کرد و حاال کفاشیان 

7 میلیارد بیش��تر از پولی 
 ک��ه فدراس��یونش برای 

برنام��ه ه��ای تی��م 
ملی نیاز داشته ، در 

اختیار دارد.
یک س��ال قبل و درس��ت هم 
زمان با صع��ود تی��م ملی به 

 جام جهان��ی فوتبال، کارلوس 
روش  ک��ی 

 برنام��ه ای را در 
مس��ؤوالن  اختی��ار 

فدراس��یون فوتبال 
ق��رار داد ک��ه 5 
مرحله اردو برای 
آماده سازی تیم 
مل��ی در آنه��ا در 
نظ��ر گرفته ش��ده 

ب��ود. ای��ن برنام��ه را 
مهدی محمد نبی برنامه ای جامع 

لقب داد. دبیر کل فدراس��یون فوتبال همان زم��ان در برنامه 
 ورزش و م��ردم اع��الم کرد: آنچ��ه کارلوس ک��ی روش برای 
آماده س��ازی تیم ملی می خواهد، 15 میلی��ارد تومان هزینه 
در بر دارد. کی روش در برنام��ه اولیه خود اردوهایی در اتریش 
و یک کش��ور اروپایی را هم در تابستان گذش��ته برنامه ریزی 
کرده بود که عدم همکاری باشگاه ها سبب شد تا لغو شوند؛ دو 

اردویی که بدون احتس��اب هزینه بلیت ها ش��ان رقمی نزدیک به 
400 هزار دالر هزینه داش��تند و با احتساب 
 بلیت ه��ا تا م��رز 600 ه��زار دالر هم

 می رس��یدند. این رقم��ی بود که 
ش��هریورماه گذشته کی روش 
در گف��ت و گوی��ی تفصیلی 
درباره اش سخن گفت. البته 
در آن زم��ان این بحث وجود 
داشت که فدراسیون فوتبال 
برای پرداخت هایش مش��کل 
مالی دارد. کفاشیان عبارت »بی 
پولی��م« را از آن روز تا همین چند 
روز قبل ک��ه خبر کم��ک 7 میلیاردی 
دولت به تیم ملی مطرح ش��د، بارها تکرار کرده 
اس��ت. اما آیا او که نزدیک ب��ه 2 میلیارد از هزینه ه��ای مربوط به 
 اردوهای تیم مل��ی را با لغو ای��ن اردو ها ذخیره کرده ب��ود ، برای 
آم��اده س��ازی تیم��ش س��خت در تنگن��ا ب��وده اس��ت؟ 
 ب��اال و پایی��ن ک��ردن ارق��ام، چنی��ن رخ��دادی را تایی��د

 نمی کند. فدراس��یونی که بیالن مالی س��ال ۹1 آن هنوز در سال 
۹3 به تایید مجمع نرسیده، در 7 ماه گذشته21/5 میلیارد ورودی 
س��رمایه داش��ته اس��ت که بیش��تر این مبلغ باید صرف تیم ملی 
می ش��د. ابتدا این فدراس��یون 2 میلیارد از ش��رکت ال خودروی 

ارس به عنوان اسپانسر پول گرفت و با فس��خ این قرارداد ، قرارداد 
جدیدی با بانک پاس��ارگاد بس��ت و 5 میلیارد توم��ان به صورت 
نقدی به حس��اب فدراس��یون ارس��ال کرد. حوالی نوروز ۹2 بود 
که فیفا یک میلیارد پول بلوکه ش��ده ایران را با شکس��تن دیواره 
تحریم ها از س��وی دولت به فدراس��یون داد و این یعنی 3 میلیارد 
دیگر در حس��اب مدیران اداره کننده فوتبال. 4/5 میلیارد تومان 
هم از اسفند ماه تا فروردین ماه گذشته از س��وی وزارت ورزش به 
 حساب فدراسیون واریز شده که برابر با بودجه خواسته شده برای

 آماده س��ازی تیم ملی بود.البته کفاش��یان درباره ای��ن ارقام می 
گوید: حق با شماس��ت. ما گفته بودی��م 15 میلیارد، ام��ا ارقامی 
که محاس��به می کنید، کل ورودی پولی اس��ت که به فدراسیون 
آوردیم. ما تیم های زیاد دیگری هم داش��تیم ک��ه باید به آنها هم 
می رس��یدیم. من نمی توانس��تم حقوق کارمن��دان، مربیان تیم 
ملی و تیم ه��ای ملی دیگ��رم را بخوابانم و همه پول ه��ا را به تیم 
بزرگساالن بدهم. این استدالل کفاشیان ش��اید تا پیش از کمک 
جدید دولت منطقی باش��د، اما این 7 میلیارد جدید ، بیش از رقم 
دریافتی س��االنه کادرفنی تیم ملی و باالتر از هزینه همه تیم های 
رده های س��نی ملی ایران اس��ت و  دیگر نباید دغدغه مالی برای 
فدراس��یونی بگذارد که م��دام از بی پولی می گوید؛ فدراس��یونی 
 که حس��اب های مالی س��االنه اش مش��خص نیس��ت و ورودی و 
 خروج��ی های��ش حت��ی ب��رای اعض��ای مجم��ع، ش��فافیت

 ندارد.
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ثبت ۱۶۰ معدن فعال اراضی ملی 
استان در بانک اطالعات معادن

 مع��اون حفاظ��ت اراض��ی مناب��ع طبیع��ی و آبخی��زداری 
چهارمحال و بختیاری گفت: در راستای ایجاد اشتغال و بهره برداری 
بهینه از اراض��ی ملی، اطالع��ات ۱۶۰ معدن فع��ال در اراضی ملی 

چهارمحال و بختیاری، در بانک جامع اطالعات معادن ثبت شد.
علی محمدی مقدم با بیان این که تعداد 4۱3 معدن در اراضی ملی 
اس��تان چهارمحال و بختیاری وجود دارد، اظه��ار کرد: ۱۶۰ معدن 
فعال در اراضی ملی این استان در راستای ایجاد اشتغال و بهره برداری 

بهینه از اراضی ملی مشغول به فعالیت هستند.
وی تصریح ک��رد: بانک اطالعات معادن چهارمح��ال و بختیاری در 
راستای مش��خص نمودن مس��احت س��ینه کارهای موجود در این 
استان، ارایه نقشه رقومی این محدوده ها و تسهیل نظارت بر معادن 
و مستندس��ازی عرصه ه��ای تخصی��ص یافته در قالب نقش��ه های 
مختصات دار در فرم استانی و شهرس��تانی، برنامه ریزی و تهیه شده 

است.

خسارت ۷۵۰ میلیارد ریالی 
سرمازدگی به کشاورزی استان 

مدیر حفظ نباتات جهاد کش��اورزی چهارمح��ال وبختیاری گفت: 
سرمازدگی افزون بر ۷۵۰ میلیارد ریال خسارت به محصوالت زراعی 

و باغی در چهارمحال و بختیاری وارد کرد.
حسین برزگر در نشست کمیته فنی کشاورزی چهارمحال و بختیاری 
 با اشاره به آسیب جدی کش��اورزی استان از س��رمازدگی در فصل 
گل دهی محصوالت ، اظهار کرد : در سال زراعی جاری بر اثرکاهش 
دمای هوا و یخ زدگی، 3۵ ه��زار هکتار از باغات انگ��ور، هلو، گردو، 
زردآلو و بادام و محصوالت زراعی گندم و جو، دچار سرمازدگی شدند.

 راکبان موتورسوار دراستان
 ایمن سازی شدند

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های چهارمح��ال وبختیاری گفت : در 
سال گذشته بیش از۱۲۰۰ نفر از راکبین موتورسوار در چهارمحال 

وبختیاری زیر پوشش طرح ایمن سازی موتورسواران قرار گرفتند.
فریبرز کرم��ی درجمع خبرنگاران و در فرمانده��ی نیروی انتظامی 
اس��تان اظهار ک��رد: برای ایمن س��ازی موتورس��واران اس��تان در 
نخس��تین گام ،۱۱ محور از جاده ه��ای چهارمح��ال وبختیاری به 
عالیم عمودی شامل چراغ روشنایی و راهنمایی و عالیم افقی مانند 
 خط کشی مس��یر، بازتاب ها ،کاهنده س��رعت و کف نویسی مجهز

 شدند.
 وی با اش��اره به آموزش چهره به چهره موتوس��واران ب��ا حضور در 
جاده های اس��تان و اه��دای کاله ایمنی ب��ه ۱۲۰۰ نف��ر از راکبان 
 این وس��یله نقلیه افزود : بیش از  3 هزار برچس��ت هش��داردهنده،

 ۵۰۰ جفت دستکش، ۲۰۰ جفت ساق بند ایمنی و ۲۰۰عدد بادگیر 
برای ایمن س��ازی تردد موتور س��واران در محورهای استان توزیع 

شده است.

اخبار کوتاه 

 ابوالقاسم رستگار مدیر کل کمیته امداد امام خمینی چهارمحال و بختیاری گفت: ۲۵۰ نفر در دو 
ماه نخست امسال به حامیان ایتام این استان افزوده شد. ۶ میلیاردریال کمک نقدی و کاالیی مردم 

در قالب صدقه در این استان جمع آوری شد. مردم خیر 4 میلیارد ریال به نیازمندان اهدا کرده اند.

۷

 مدیرکل راه چهارمحال و بختیاری
 خبر داد

 اختصاص ۲۴۰ میلیارد ریال
 به محور شهرکرد – لردگان

مدیرکل اداره ساخت و توسعه راه های چهارمحال و بختیاری 
 گف��ت: تا پای��ان امس��ال ۲۶ کیلومت��ر از مح��ور پلیس راه

 شهرکرد – لردگان چهارخطه می شود.
حس��ین علی مقص��ودی با اش��اره به ای��ن که ط��ول محور 
پلی��س راه ش��هرکرد – ل��ردگان ۱48 کیلومت��ر اس��ت و 
تاکن��ون عملیات چهارخطه ش��دن در ۶۰ کیلومت��ر از این 
مس��یر اجرا ش��ده اس��ت، اظهار کرد: عملی��ات چهارخطه 
 ش��دن ۲۶ کیلومتر دیگر از این مس��یر تا پایان امسال آماده

 بهره برداری است.
وی با بیان این که قطعه اول این پروژه از پلیس راه شهرکرد 
تا سفیددشت به طول ۶ کیلومتر اس��ت، گفت: این قطعه با 
8۰ درصد پیشرفت فیزیکی تا نیمه تابس��تان امسال آماده 

بهره برداری است.
 مدیرکل اداره ساخت و توس��عه راه های استان چهارمحال 
و بختیاری خاطرنش��ان کرد: عملیات اجرای��ی این قطعه از 
سال 8۷ آغاز ش��د و اعتبار هزینه شده برای اتمام این قطعه، 
۲۵ میلیارد ریال بوده اس��ت. مقصودی با اشاره به پیشرفت 
۷۵ درصدی قطعه دوم این پروژه به ط��ول ۱۰ کیلومتر که 
از گندمان به سمت س��ه راهی امام قیس ادامه دارد، تصریح 
کرد: اعتبار هزینه ش��ده برای اتمام ای��ن قطعه، ۷۰ میلیارد 

ریال است. 
وی با اشاره به این که عملیات اجرایی قطعه سوم چهارخطه 
محور ارتباطی پلیس راه ش��هرکرد – لردگان از اواخر سال 
گذشته شروع شده است، گفت: این قطعه از دوراهان شروع 

شده و تا تونل کره بس ادامه دارد.
مدیرکل اداره س��اخت و توس��عه راه های استان چهارمحال 
و بختیاری با بیان این که قطعه س��وم ۱۵ درصد پیش��رفت 
فیزیکی داش��ته اس��ت، خاطرنش��ان کرد: اعتبار مورد نیاز 
ب��رای اتم��ام این پ��روژه ت��ا پای��ان امس��ال بالغ ب��ر ۱۵۰ 
میلی��ارد ریال برآورد ش��ده اس��ت ک��ه در ص��ورت تامین 
 اعتبار م��ورد نیاز، ای��ن قطعه تا آخ��ر امس��ال بهره برداری 

می شود.
وی کل اعتبار هزینه ش��ده ب��رای اجرای این ط��رح  را بالغ 
بر۲4۰ میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: این هزینه از س��وی 
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور تامین 

شده است.
محور ارتباطی ش��هرکرد - ل��ردگان یک��ی از پرترددترین و 

اصلی ترین راه های ترانزیتی کشور است.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: مجمع استانداران 
ادوار فرصت مناس��بی اس��ت تا با همراهی و هم فک��ری، زمینه 
مناسبی برای محرومیت زدایی از استان فراهم شود. حجت االسالم 
محمدعلی نکونام در نخستین مجمع استانداران ادوار این استان 
اظهار کرد: تشکیل چنین تش��کلی کار خوب و ارزشمندی است 
و انتظار م��ی رود خروجی آن مطلوب باش��د و حاصل تجربه هایی 
که در این مجمع به اس��تانداران جدید منتقل می شود، راهگشا و 
منشا خیر ش��ود. وی عمل به آموزه های اس��المی و توحیدی را از 
مهم ترین رسالت های کارگزاران نظام جمهوری اسالمی دانست و 
گفت: ملت ایران به رهبری امام خمینی)ره( توانستند بعد از قرن ها 
یک نظام توحیدی و حکومت اس��المی را بنا کنند و از مسؤوالن و 
کارگزاران انتظار دارند که حکم خدا در راس برنامه های آن ها قرار 
داشته باشد. نکونام تصریح کرد: کارگزاران باید در برابر خدا و مردم 
مسؤول باشند و از س��فره دین و معارف الهی بهره بگیرند و تعبد و 
اخالص بر کارهای آنها حاکم باشد. امام جمعه شهرکرد با اشاره به 
حدیثی از حضرت عیسی)ع( افزود: موقعیت های دنیوی معموال از 
راه حالل به دست نمی آید، بر همین اساس مدیران و مسؤوالن باید 
بکوشند که مناصبی که به دست می آورند، از راه حالل باشد؛ حق 
آن مسؤولیت را به خوبی ادا کنند و چنین موقعیت هایی مانع رابطه 

بین آنها و خدا نشود.

نکونام به رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: 
ایشان در سخنان اخیر خود بر برتری افراد متفکر و خردمند تاکید 
داشتند که بر همین اساس ضروری است مسؤوالن تالش کنند تا در 
مسیر خردمندان قرار بگیرند و شاخص خود را ولی فقیه قرار دهند.

وی با اشاره به مشکالت و چالش های این استان، خاطرنشان کرد: 
این اس��تان از محرومیت عمیقی رنج می برد و بسیاری از شهرها 
و روستاهای این اس��تان، از کمترین امکانات بی بهره هستند که 
ضروری است با همراهی و هم فکری با یکدیگر بستر مناسبی برای 

رفع محرومیت از این استان فراهم کنیم.
بیکاری از مهم ترین مشکالت چهارمحال و بختیاری 

است
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: معضل بیکاری از مهم ترین 
 مشکالت این استان اس��ت که برطرف کردن آن نیازمند توجه و 
هم فکری است. قاسم سلیمانی در نخستین مجمع استانداران ادوار 
این اس��تان اظهار کرد: از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تاکنون 
خدمات خوبی در اس��تان انجام گرفته، ام��ا از روزی که به عنوان 
استاندار در استان مشغول خدمت شده ام، با مشکالت و معضالت 
بسیاری روبه رو هستم. وی اش��تغال را از مهم ترین مشکالت این 
استان برشمرد و افزود: مساله آب و چالش هایی که به واسطه آن در 
استان ما و استان های همجوار به وجود آمده، همچنین پروژه های 

عمرانی نیمه تمام و مشکالت بین اقوام و جناح های سیاسی استان 
از دیگر مشکالت است. س��لیمانی بر ضرورت وحدت و همدلی در 
استان تاکید کرد و گفت: در استان وحدت خوبی بین مسؤوالن و 
ائمه جمعه برقرار اس��ت و می  توان با تقویت این وحدت به رشد و 
توسعه استان کمک بسزایی کرد. استاندار چهارمحال و بختیاری بر 
ضرورت جذب و تقویت بخش خصوصی در استان تاکید و تصریح 
کرد: مدیران نباید به اعتبارات دولتی متکی باش��ند و باید تالش 

کنند تا به منابع درآمدی دیگری دست پیدا کنند.
سلیمانی تعامل بیش از پیش مدیران استان با مسؤوالن کشور را 
خواستار شد و افزود: ضروری است تا مسؤوالن و مدیران استان در 
طول هفته به تهران سفر کنند و با برقراری تعامل خوب با مدیران 

ارشد کشور در جذب اعتبارات، گام های مهمی بردارند.
عضویت ۲۲۰ اس�تاندار در مجمع اس�تانداران ادوار 

کشور
دبیر مجمع استانداران ادوار کش��ور گفت: تاکنون ۲۲۰ استاندار 
سابق و فعلی کشور در این مجمع عضو شده  و آمادگی خود را برای 
فعالیت در آن اعالم کرده اند. حسین طاهری در نخستین مجمع 
استانداران ادوار چهارمحال و بختیاری با اشاره به چگونگی تشکیل 
این مجمع در کشور اظهار کرد: مجمع اس��تانداران ادوار کشور با 
مجوز هیات دولت، ثبت رسمی ش��ده و انجام کارهای مطالعاتی، 
نظارتی، پژوهش��ی و همراهی با برنامه های دول��ت، از مهم ترین 
کارویژه های آن است. وی با بیان این که تاکنون ۲۲۰ استاندار سابق 
و فعلی در این مجمع عضو شده اند، گفت: کمیسیون های تخصصی 
یکی از مهم ترین ارکان این مجمع اس��ت ک��ه در آن موضوعات 
تخصصی مورد بررسی قرار می گیرد و متش��کل از استانداران هر 
استان از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تاکنون است. دبیر مجمع 
استانداران ادوار کشور، بهره گیری از تجربیات استانداران سابق را 
از مهم ترین اهداف تشکیل این مجمع دانست و افزود: تالش شده 
تا با تشکیل این مجمع، تجربیات بیش از 3۵ سال استانداران سابق 
در اختیار استانداران جدید قرار داده شود تا بر اساس آن بستر الزم 
برای برنامه ریزی های دقیق برای رشد و توسعه استان ها فراهم شود.

طاهری از برگزاری ۱۲ کمیته استانی از شهریور ماه سال گذشته 
تاکنون در کشور خبر داد و گفت: روز شنبه هفته آینده نیز نخستین 
کمیسیون تخصصی شوراها و نهادهای مدنی در این مجمع تشکیل 
می  شود.  وی خاطرنشان کرد: امید می رود با تشکیل کمیسیون های 
تخصصی و استانی این مجمع، شاهد رشد و توسعه بیش از پیش در 

مناطق مختلف کشور باشیم.

 نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

استاندار استان: بیکاری از مهم ترین مشکالت چهارمحال و بختیاری است

مجمع استانداران ادوار برای محرومیت زدایی ازاستان تالش کند

    250 نفر به حامیان ایتام چهارمحال و بختیاری افزوده شد
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  مفاد آراء نوبت دوم 
تعیین  قانون  موضوع  هیات   139360302028000128 شماره   23194
مستقر  رسمی  سند  فاقد  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف  وضعیت 

در اداره ثبت کوهپایه 
آگهی موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی 
موضوع  اول  هیات   139360302028001212 شماره  رای  برابر   -1
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کوهپایه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقا ی حسین اصغری ورزنه فرزند اسمعیل بشماره 
شناسنامه 1 صادره از بن رود در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
واقع  اصلی   52 از  فرعی   474 پالک  از  قسمتی  در  مربع  متر   120/70
عادی  قولنامه  بصورت  خریداری  اصفهان  ثبت   21 بخش  ورزنه  در 
به  لذا  است  گردیده  محرز  ورزنه  باقری  صادق  آقای  رسمی  مالک  از 
می  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور 
متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  .که  در صورتی  شود 
اولین آگهی به مدت  انتشار  از تاریخ  اعتراضی داشته باشند می توانند 
از اخذ رسید ظرف  اداره تسلیم و پس  این  اعتراض خود را به  دو ماه 
مراجع  به  را  خود  دادخواست   ، اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت 
و  مذکور  مدت  انقضای  در صورت  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی 
 . شد  خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول   عدم 

  م الف 3541
تاریخ انتشار نوبت اول : 1393/2/27 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1393/3/11 

محمد صادق مقدسی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه 

ابالغ رای 
 : پرونده  شماره   9309970354400129  : ادنامه  د  شماره   23331
 9209980359400299 ،9209980359400298 ، 09209980359400300
آقای   -1  : 921053 شکات   ،  921052،921054  : بایگانی شعبه  شماره 
اصغر دهخدائی به نشانی شاهین شهر خ صیاد شیرازی فرعی 7 غربی پ 
35 ، 2- آقای مهری احمدی به نشانی ملک شهر نگین عقیق 6 سمت راست 
پ 2 ط 3 ، 3- آقای ابراهیم مرادی به نشانی پایگاه هشتم شکاری بلوک 
436ط 5  متهمین : 1- آقای شهرام گرامی به نشانی بانک سپه شعبه سراه 
ملک شهر2- آقای مجتبی زارع پور به نشانی بانک سپه شعبه آمادگاه 
سید  آقای   -4 شکاری   هشتم  پایگاه  نشانی  به  پیمانی  رضا  آقای   -3
جواد  سید حسین طباطبایی به نشانی مدیریت بانک سپه منطقه اصفهان 
5- آقای شاهپوربهبهانی به نشانی بانک سپه شعبه شاهین شهر مرکزی 
6- آقای حسام عسکری 7- آقای رضا پیمانی همگی به نشانی متواری 
: 1- جعل  ها  اتهام  بنشانی سپهساالر   بانک سپه شعبه سپهساالر   -8
امضاء 2- استفاده از اوراق مجعول 3- کالهبرداری گردشکار : دادگاه با 
بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مباد ت به 
صدور رای مینماید .رای دادگاه در خصوص اتهام آقای 1- رضا پیمانی 
فرزند اسالم فعال متوار ی و مجهول المکان دائر بر جعل امضاء شکات 
آقایان اصغر دهخدا و امیر حسین شمسائی و خانم مهری احمدی و آقای 

ابراهیم مرادی و نیز مهر و امضاء کارمندان بانک صادرات  و استفاده 
و  نامشروع  به صورت  اخذ تسهیالت و تحصیل تسهیالت  از آن جهت 
ابراهیم مردای و خانم مهری  همچنین مشارکت در جعل امضاء شکات 
میلیون  پنجاه  اعطائی  تسهیالت  فقره  دو  به  مربوطه  اوراق  در  احمدی 
مجعول  اوراق  آن  از  استفاده  و  سپهساالر  شعبه  سپه  بانک  در  ریالی 
و تحصیل مبلغ یکصد میلیون ریال به صورت نامشروع  و اتهام آقای 
دائر  متواری  و  المکان  مجهول  فعال  علیرضا  فرزند  2- حسام عسکری 
بر مشارکت با متهم ردیف اول در جعل امضاء شاکیان ابراهیم مرادی 
و خانم مهری احمدی در اوراق مربوطه به دو فقره تسهیالت هر یک به 
مبلغ پنجاه میلیون ریال از بانک سپه شعبه سپهساالر و استفاده از آن 
اوراق دارای امضا ء مجعول با ارائه به بانک و تحصیل مبلغ وام ها به 
صورت نامشروع 3- مجتبی زارع پور فرزند عباس 37 ساله کارمند بانک 
متهم به معاونت در ارتکاب جرم با متهمان ردیف اول و دوم معاونت  در 
جعل امضا ئ و استفاده از آن تحصیل مال نامشروع نسبت به دو فقره 
تسهیالت اعطائی بانک سپه شعبه سپهساالر بعنوان کارمندان بانک سپه 
که امضائات مجعول را تائید نموده 4- سید جواد سید حسینی طباطبائی 
فرزند سید جالل  32 ساله کارمند بانک دائر به معاونت در ارتکاب جرم 
از  از  استفاده  و  امضاء  جعل  در  معاونت  و  دوم  و  اول  ردیف  متهمان 
بانک  اعطائی  تسهیالت  فقره  دو  به  نسبت  نامشروع  مال  تحصیل  و  آن 
سپه شعبه سپهساالر به عنوان کارمندان بانک که امضائات مجعول را 
کارمند  ساله   43 قیطاس  فرزند  گرامی  شهرام  آقای   -5 اند  کرده  تائید 
بانک سپه ) رئیس شعبه بانک سپه شعبه سپهساالر( دائر بر معاونت در 
ارتکاب جرم با متهمان ردیف اول و دوم و معاونت در جعل و استفاده 
از آن و تحصیل مال نامشروع نسبت به دو فقره تسهیالت اعطائی بانک 
سپهساالر به عنوان کارمند بانک که امضائات مجعول را تائید کرده اند 
6- آقای شاهپور بهبهانی فرزند علی 45 ساله دائر بر معاونت در ارتکاب 
جرم با متهمان ردیف اول و دوم و معاونت در جعل و امضاء و استفاده 
از آن و تحصیل مال نامشروع نسبت به دو فقره تسهیالت اعطائی بانک 
سپهساالر به عنوان کارمندان بانک سپه که امضائات  مجعول را تائید 
گرفته  صورت  تحقیقات  و  پرونده  محتویات  به  نظر  دادگاه  است  کرده 
شکات  امضاهای  بودن  مجعول  بر  آگاهی  دایره  کارشناسان  نظرات  و 
اینکه شاکی هیچگاه برای اخد وام به بانکهای سپه  در پرونده بانکی و 
شعبه سپهساالر و بانک صادرات شعبه کاوه مراجعه نکرده اند و دفاع 
متهمین بر حضور شکات برای اخذ وام و غیره موجه و صرفا در جهت 
فرار از مسئولیت بوده و با عنایت به جمیع جهات موجود و مصون از 
تعرض مانده و کیفر خواست دادسرای اصفهان از طرف متهمین غایب 
بزهکاری آنان را محرز دانسته لذا متهمین ردیبف اول و دوم را به جهت 
قانون مجازات  از  به ماده 523و 535  اتهام جعل امضاء شکات مستندا 
اسالمی سال 1375 هر کدام را به تحمل سه سال حبس تعزیری و برای 
اتهام استفاده از سند مجعول مذکور مستندابه ماده 535 از همان قانون 
به تحمل سه سال حبس دیگر و برای اتهام دیگر آنان بر تحصیل مال 
به صورت نامشروع مستندا به ماده 2 از قانون تشدید مجازات مرتکبین 
ارتشاء و اختالس و کالهبرداری حکم به محکومیت متهم ردیف به تحمل 
دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ده میلیون تومان وجه نقد در حق 
آقای ابراهیم مرادی فرزند ابو تراب و پرداخت ده میلیون  تومان وجه نقد 

در حق آقای امیر حسین شمسائی فرزند ناصر و پرداخت مبلغ یکصدو 
و همچنین  لطیف  فرزند  آقای اصغر دهخدائی  در حق  تومان  هزار  نود 
و  صادر  احمدی  مهری  خانم  حق  در  تومان  میلیون  پنج  مبلغ  پرداخت 
اند  کرده  تصاحب  هم  با  متهمین  چون  را  مذکور  وجوه  میگردد  اعالم 
اتهام  بپردازند و در خصوص  به صورت تضامنی در حق شکات  باید 
سایر متهمین ردیف های سوم و چهارم و پنجم و ششم دادگاه نظر به 
نحوه عمل این متهمین و علم اطالع آنان بر اقدامات غیر قانونی متهمین 
ردیف اول و دوم و سایر قرائن و امارات موجود بزهکاری آنان را برای 
معاونت در تحصیل مال به صورت نامشروع و استفاده از اسناد  مجعول 
محرز دانسته مستندا به ماده126 و بند ت از ماده 127 از قانون مجازات 
اسالمی مصوب سال 1392 هر کدام را بابت بزه معاونت در استفاده از 
دولت  در حق  نقدی  جزای  تومان  میلیون  پنج  پرداخت  به  مجعول  سند 
به استناد ماده 535 از قانون مجازات اسالمی سال 1375 و برای اتهام 
معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع مستندا به مواد 126 و 127 
از قانون مجازات اسالمی سال 1392 نظر به ماده دو از قانون تشدید 
مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری حکم به محکومیت هر 
کدام به تحمل سه ماه حبس تعزیری صادر و اعالم میگردد در خصوص 
اثباتی  دلیل  فقد  به  ناظر  دادگاه  متهمین   همه  به  منتسبه  اتهامات  سایر 
حکم به برائت آنان به استناد اصل 37 از قانون اساسی صادر و اعالم 
مینماید  رای صادره راجع به متهمین ردیف پنجم و ششم حضوری و 
ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر مرکز استان 
و درمورد سایر  متهمین غیابی و ظرف مهلت ده روز قابل واخواهی در 
 این شعبه است . م الف 4048  رئیس شعبه 118 دادگاه عمومی جزایی

 اصفهان 

ابالغ رای 
23330کالسه پرونده : 588/92 ش ح 35 شماره دادنامه : 93/2/11/93 
مرجع رسیدگی : شعبه 35 شورای حل اختالف اصفهان  خواهان : عباس 
حاج عبدالرحمانی نشانی اصفهان خ حجت خ ارغوانیه – بلوار سروستان 
بن احمدی پ 5 خوانده : رسول صادق حسینی  مجهول المکان خواسته 
: الزام به انتقال سند یکدستگاه موتور سیکلت  گردشکار : پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و 
به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  قاضی شورا  اعضاء  مشورتی  نظریه  اخذ 
شرح زیر مبادرت به صدور رای منماید . رای قاضی شورا : در خصوص 
: آقای  دعوی آقای عباس حاج عبدالرحمانی خواجوئی بطرفیت خوانده 
رسول صادق حسینی به خواسته انتقال سند یک دستگاه موتور سیکلت 
به شماره انتظامی 28562 تهران 29 با توجه به مستندات موجود در ید 
خواهان و اینکه خوانده به هر دلیلی در شعبه حضور نیافته و الیحه یا 
دفاعیه ای ارسال ننموده اند بنابراین شورا با اتفاق نظر مستندات به ماده 
5 قانون مدنی و قرارداد فی مابین خواهان و خوانده را ملزم به حضور 
به  سیکلت  موتور  دستگاه  یک  انتقال  و  رسمی  اسناد  دفاتر  از  یکی  در 
شماره انتظامی 28562 تهران 29 و کلیه خسارات قانونی در حق خواهان 
صادر و اعالمی مینماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد   م الف 4046 قاضی شورای 

حل اختالف شعبه 35 مجتمع حوزه قضائی اصفهان 

ابالغ رای 
اصفهانی   رفیعیان  آزاده   : 2622-92خواهان   : بایگانی  23329شماره 
محمدی  شهید  کوچه  آهنگران  و  تیران  کوچه  فاطمی  دکتر  خ  نشانی 
رجبی  ابراهیم   -2 الهی  امر  حسین  امیر   -1  : وکیل  ارشاد   ساختمان 
اصفهان اتوبان چمران خ 15 خرداد کوی قائم کوچه صاحب الزمان پ 
مطالبه   : المکان خواسته  ابریشم   مجهول  باغ  ترابی  اکبر   : 7  خوانده 
محتویات  به  عنایت  با  شورا   : گردشکار  نفقه  مطالبه   : گردشکار  نفقه  
می  رای  بصدور  مبادرت  ذیل  بشرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده 
نماید . رای قاضی شورا  . در خصوص دعوی خواهان آزاده رفیعیان 
طرفیت  به  رجبی  واقای  الهی  امر  امیر حسین  آقای  وکالت  با  اصفهانی 
ابریشمی به خواسته مطالبه نفقه معوقه زوجه از تاریخ  اکبر ترابی باغ 
90/3/3 لغایت صدور حکم  بانضمام کلیه خسارات دادرسی شوری پس 
از بررسی مستندات ابرازی و مالحظه سند نکاحیه شماره 487061 در 
دفترخانه شماره 77 و احراز رابطه زوجیت  و مالحظه اظهارات خواهان 
و دادخواست تقدیمی و صورتجلسه مورخ 93/2/1 و خواهان خواستار 
تعیین نفقه خو از تاریخ 90/3/3 لغایت 93/2/3 طبق نظر شورا شده است 
با توجه به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حضور 
نیافته و هیچگونه مدرکی مبنی بر برائت ذمه خویش و نیز نشوز زوجه به 
شعبه ارائه ننموده است شورا با توجه به تمام مراتب فوق و تمام جهات 
موثر در پرونده دعوی مطروحه را ثابت دانسته و مستند به مواد 1106-

1107 ق م خوانده را به پرداخت مبلغ 49000000 ریال بابت نفقه از تاریخ 
90/3/3 لغایت 93/2/3 و پرداخت مبلغ یکصد و ده هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی بانضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه  قابل محاسبه در اجرای 
احکام در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت 
بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی و حقوقی اصفهان می باشد 

م الف 4582
 قاضی شعبه 2  شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ 

23328 شماره 920611پیرو آگهی منتشره در روزنامه نصف جهان  به 
شماره 4455-92/10/4 موضوع ابالغ وقت رسیدگی به خواندگان مجهول 
بزرگزاد و میر سید علی و سید حسین و سید مجتبی و  اقدس  المکان 
حوراندخت و زهره شهرت همگی موسوی خوانساری در پرونده کالسه 
920611ح4 نظر به اینکه در پرونده قرار ارجاع به کارشناسی صادر و 
آقای حسن آراسته بعنوان کارشناس انتخاب و نظریه وی به این دادگاه 
واصل گردیده است لذا با توجه به مجهول المکان بودن خواندگان  فوق 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار اصفهان درج و آگهی به 
نامبردگان ابالغ می گردد ظرف یک هفته از تاریخ نشر آگهی با مراجعه 
به دفتر شعبه چهارم دادگاه حقوقی اصفهان واقع در خ شهید نیکبخت و 
فرجه مرقوم  در  کتبا  دارند  اظهاری  نظریه کارشناسی چنانچه  مالحظه 

ارائه نمایند . 
م الف 4595 

مدیر شعبه چهارم دادگاه حقوقی اصفهان 



پيامبر اکرم )ص( : 
بنده به ايمان ناب نرسد، مگر آن كه ش��وخى و دروغ را ترك 

گويد و مجادله )بگومگو( را رها كند، هر چند حق با او باشد.
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شناخت خود 
یزیدبن مهلب با پسر خود از زندان عمربن عبدالعزیز فرار کردند. بعد 

از مسافتی به خیمه ای رسیدند، پیرزالی درآن بود.
بر او وارد ش��دند. پیر آن ها را پذیرفت و بزغاله ای پخت و نزد آن ها 
گذاشت. بعد از صرف غذا یزید از پسر خود پرسید: برای خرج با خود 

چه داری؟
پسرگفت: یک صد دینار. او گفت: همه را به پیرزال بده!

  پس��ر گفت: این عجوزه به ان��دک راضی می ش��ود و ت��و را هم که
  نمی شناس��د. او گفت: اگر او ب��ه اندک راضی می ش��ود، من راضی

 نمی شوم. اگر او مرا نمی شناسد، من که خود را می شناسم!

 سقراط و شاگردان 

چنین گویند که سقراط را می بردند تا بکش��ند. وی را الحاح کردند 
که بت پرست شود. گفت: به خدا پناه می برم که جز خدا را نپرستم.

 شاگردان با او می رفتند و زاری می کردند. چنان که رسم است او را 
پرسیدند: ای حکیم چون دل برکشتن نهادی، بگو تا تو را کجا دفن 
کنیم؟سقراط تبسمی کرد و گفت: اگر چنان که مرا بازیابید، هر کجا 

خواهید دفن کنید که آن نه من باشم.

دعوت به پارسایی 
مرد فاسقی همیشه احکام و مسایل شرعی را به زنش تعلیم می داد 
و همواره وی را به زهد و پارسایی وا می داش��ت.عالمی از او پرسید: 
سبب چیس��ت که خود آن چنان هس��تی و زنت را این چنین وا می 
داری؟ مرد گفت: من خود می دانم به جهنم خواهم رفت. می خواهم 
این زن به بهشت رود تا در جهنم پیش من نباش��د و الاقل آن جا از 

دستش راحت باشم!

آرزوی جوانی 
 مردی از دوس��ت خود پرس��ید: تا به حال که شصت س��ال از عمرت 

می گذرد، آیا به یکی از آرزوهای جوانی ات رسیده ای؟
گف��ت: آری، فق��ط ب��ه یک��ی؛ هنگام��ی ک��ه پ��درم در کودک��ی 
 م��را تنبی��ه م��ی ک��رد و م��وی س��رم را م��ی کش��ید، آرزو

  می کردم که ب��ه هیچ وجه مو نداش��ته باش��م و امروز ب��ه این آرزو 
رسیده ام.

 مهم ترین نکته در درمان دیابت، جلوگیری از عوارض 
آن است تا فرد بتواند زندگی طبیعی خود را ادامه دهد.

 اگر به اطراف خود نگاه کنید افرادی را می شناسید که 
دچار دیابت یا مرض قند شده اند و این نشان از شیوع 
باالی بیماری در جامعه دارد. مشکلی که دیابت برای 
فرد ایجاد می کند، عوارضی از قبیل سخت و شکننده 
ش��دن عروق خونی، س��کته قلبی و مغ��زی، عوارض 
چشمی و شبکیه، مشکالت کلیوی، زخم و عفونت در 
پا، ضعیف شدن سیس��تم ایمنی و مشکالت سیستم 
اعصاب محیطی است. بیمار دیابتی باید داروهای خود 
را مرتب مصرف کند، از قطع یا جایگزین کردن داروی 
خود با داروها یا فرآورده های دیگر به صورت خودسرانه 
پرهیز کند و ش��یوه زندگی و عادات غذا خوردن خود 
را با نظر و مشورت پزشک متخصص تغییر دهد. البته 
گیاهانی نیز وجود دارند که خاصی��ت کاهندگی قند 
خون را دارن��د و در م��واردی که مش��کل دیابت حاد 
نیس��ت، می توانند از س��وی بیمار، البته با نظر پزشک 
متخصص استفاده ش��وند که این امر ش��اید بتواند به 

کاهش قند خون و عوارض ناشی از دیابت کمک کند.
بس��یاری از گیاهان، به دلیل داش��تن الی��اف )فیبر( 
دارای آثار کاهش قندخون هس��تند. یکی از این مواد 
طبیعی، تخم ش��نبلیله اس��ت که حاوی موادی است 
که باع��ث کاهش قن��د و حتی چربی خون می ش��ود. 
شنبلیله گیاهی است از خانواده نخود. این گیاه به نام 
عمومی FENUGREEK در جهان مش��هور است 
و آثار مختلفی از جمله خواص ض��ددرد، ضدالتهاب، 
افزایش میل جنس��ی، تقویت قلب، صفراآور، کاهش  
کلس��ترول و چربی خون و کاهش دهنده پرفش��اری 
خون دارد، ولی در کاهش قندخون بس��یار قابل توجه 
است. برای مصرف، می توان روی یک گرم پودر دانه آن 
یک استکان آب سرد ریخت. این مخلوط حداقل باید 
3 ساعت بماند، سپس می توان آن را صاف و میل کرد. 
این کار را می توان تا روزی 5 بار انجام داد. مصرف پودر 
دانه به صورت خوراکی، تا روزی 5 گرم بالمانع اس��ت. 
این پودر طعم تلخی دارد، به همین دلیل در کشورهای 
دیگر آن را به صورت قرص تولید کرده اند. دانه ها سفت 
و سخت هس��تند بنابراین باید دانه ها را با آسیاب پودر 

کرد تا تاثیرگذار باشند. 

شهر حکایت 

دانش��مندان با اس��تفاده از لیزر، دندان های پوس��یده موش را 
وادار به خودترمیمی کرده اند. دانشمندان موفق شده اند دندان 
پوس��یده را مجبور کننند خودش را ب��ا اس��تفاده از پرتو لیزر 
درمان کند. ب��ا این روش، درد و رنج عم��ل جراحی روت کانال 
)عصب کش��ی( دندان و نیاز به پر کردن دندان، به زودی پایان 
خواهد یافت. به گزارش دیل��ی تلگراف، محققان دریافته اند که 
تنها پنج دقیقه تابش پرتو لیزر کافی اس��ت تا فرآیند معالجه و 
خود ترمیمی دهان آغاز شود. این شیوه جدید می تواند نیاز به 
پر کردن دندان را برای برخی از انواع پوس��یدگی ها از بین ببرد 
 و ش��اید هم در نهایت جایگزین درم��ان گران قیمت و دردناک 
روت کان��ال )عصب کش��ی( ش��ود.این گروه پژوهش��گران که 
متخصصانی از گروه پژوهشی دندان پزشکی دولت ایاالت متحده 
هم جزو آنها هستند، دریافته اند که جریان شدید نور از یک منبع 
لیزری، ماده ای شیمیایی را در دهان فعال می کند که سلول های 
بنیادی داخل دندان را بی��دار می کند. پس از آن س��لول های 

بنیادی، ع��اج جدیدی ب��رای دندان تش��کیل می دهند که در 
کمتر از 12 هفته به س��ادگی جایگزین دندان قبلی می ش��ود. 
پژوهشگری به نام پراوین آرانی از موسسه ملی پژوهش های فک 
و دندان در مریلند، امیدوار است که به زودی این شیوه را روی 

داوطلبان انسانی آزمایش کند.
اگر آزمایش ها موفقیت آمیز باش��ند، می تواند ب��ه معنی پایان 

دوران دندان های مصنوعی باشد که نه برای سالمت دهان خوب 
است و نه برای دندان های طبیعی.

 ب��ه ادع��ای نویس��ندگان مقال��ه منتش��ر ش��ده در ژورن��ال
 science translational medicine، هن��وز پ��ر کردن 

دندان برای برخی از انواع پوسیدگی ها ضروری است.
دکتر السکو لیک، مدرس علوم س��لول های بنیادی در کینگز 
کالج لندن می گوید که این شیوه کم هزینه است و آزمایش های 
انسانی پیش بینی شده آن به زودی آغاز خواهد شد. او می گوید: 
به نظر می رسد که این رویکرد بسیار سر راست باشد و برخالف 
این که ظاهرا ش��بیه به یک فن آوری س��طح باال است، هزینه 
س��نگین و کمر شکنی نداش��ته باش��د. دکتر کریس میسون، 
استاد درمان های بازس��ازی کننده در یونیورسیتی کالج لندن 
پیش بینی می کند که ای��ن روش هم مورد عالق��ه بیمار و هم 
متولیان خدمات درمانی خواهد بود، چرا که هم کم هزینه است 

و هم مستلزم عمل جراحی خاصی نیست.

درمان ليزری دندان های پوسيده در 5 دقيقه 
زلزله در دنيای دندان پزشکی: 

در دش��ت های پس��ت 
منطق��ه داناکی��ل واقع 
در اتیوپی، آتشفش��انی 
فوران کرده که برخالف 
اغل��ب آتشفش��ان های 
روی زمی��ن، آبی رن��گ 
اس��ت. دلیل ای��ن رنگ 
عجیب، شعله آبی رنگ 
س��وختن  از  حاص��ل 
گازهای گوگردی اس��ت. در این آتشفش��ان، گازهای حامل 
اسید سولفوریک به س��طح زمین راه یافته و به دلیل حرارت 
باالی گدازه ها، با اکسیژن ترکیب ش��ده و شعله ای آبی رنگ 
تولید می کنند. در آتشفش��ان کاواه ایجن اندونزی نیز اتفاق 
می افتد. عکاسی از چنین پدیده ای کار خطرناکی است، زیرا 

گازهای گوگردی برای بدن انسان مضر هستند.

آلمان��ی  محقق��ان 
ایمپلن��ت تیتانیوم��ی 
طراح��ی کرده ان��د که 
هنگام شب داخل بینی 
قرار داده می شود و با باز 
کردن راه ه��ای هوایی، 
به درمان خروپف، آپنه 
خواب و ام��کان تنفس 
از طری��ق بین��ی کمک 
می کند. اضافه وزن، مصرف الکل و برخی تغییرات هورمونی 
از جمل��ه عوامل موث��ر بر خروپ��ف و آپنه انس��دادی خواب 
محسوب می شود. ایمپلنت تیتانیومی شکلی شبیه گل الله 
دارد که پ��س از قرار گرفتن درون بین��ی، مانند گلبرگ های 
گل باز و منجر به باز ش��دن راه های هوایی و در نتیجه توقف 

خروپف می شود.

هنرپیش��ه  گرای��ش 
هالی��وودی، َرپِر معروف 
فرانس��وی، خواه��رزن 
تون��ی بلر نخس��ت وزیر 
س��ابق انگلیس و پلیس 
آمریکای��ی ب��ه حجاب 
تنها نمونه هایی از نفوذ 
اس��الم در کش��ورهایی 
اس��ت که س��خت با آن 
مخالف هستند. وقتی هنرپیش��ه هالیوودی به خاطر حجاب 
ش��غل خود را از دس��ت می ده��د و َرپِر معروف فرانس��وی با 
وجود هجمه های ش��دید از س��وی ش��بکه های مج��ازی به 
خاطر حقیق��ت نهفت��ه در اس��الم حج��اب را با هی��چ چیز 
 ع��وض نمی کن��د و خواهرزن تون��ی بلر حج��اب را مصونیت

 می داند، می توان دریافت که آوازه حجاب حد نمی شناسد. 

عکاسی ازآتشفشان 
آبی رنگ

 راه جدید برای توقف
 خر و پف 

هنرپيشه هاليودی برای 
حجاب شغل خود را رها کرد

www.zayanderoud.com
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