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در همایش ششمین جشنواره تولیدکنندگان جوان استان عنوان شد
بیش از ۱۰ درصد از شهدای کشور 

متعلق به اصفهان هستند  3
دوپینگ مدال های ورزش

6 ایران را می بلعد 2
امنیت امروز کشور؛ باالترین 

سطح امنیت در ۳۵ سال گذشته

4

 ۱۰ درصد معتادان اصفهانی
 را زنان تشکیل می دهند

»همت آباد « اصفهان؛ الگوی نوسازی بافت های فرسوده

 اس��تاندار اصفه��ان گف��ت: در ح��ال حاض��ر بیش از 
124 هزار معت��اد در اصفهان داریم ک��ه نزدیک به 10 
درصد این جمعیت  را زنان تش��کیل می دهند، اما این 
نکته نگران کننده است که آمار زنان معتاد در اصفهان 
دو برابر میانگین کش��وری اس��ت. به گزارش خبرنگار 

زاینده رود، رسول زرگرپور...

ماهانه ۱۲۰ هزار تومان
 به هر یتیم کمک می شود

معافیت  مالیاتی برای 
حقوق   یک میلیون تومانی 

مدیر کمیته امداد اصفهان گفت: در حال حاضر ۸ هزار 
و ۸۷0 یتیم تحت پوشش داریم که به صورت میانگین 

ماهانه 120 هزار تومان به هر تیم کمک می شود.
به گزارش خبرنگار زاین��ده رود  مهدی مجلس آرا در 
نشس��ت خبری با خبرنگاران با اشاره به این که هفته 
اکرام ایتام و نیازمندان امس��ال نیز مانند س��ال های 
 گذش��ته برگزار می شود اظهار داش��ت: سال گذشته 
۷ هزار و 1۷ نفر حامی جدید به حامیان کمیته اضافه 

شدند که بیشتر آنها در ماه رمضان جذب...

مع��اون مالی��ات ه��ای مس��تقیم س��ازمان ام��ور 
مالیات��ی کش��ور از تمدی��د مهل��ت ارای��ه اظهارنام��ه 
مک��رر  مالی��ات   1۶۹ موض��وع  ب��ه   مرب��وط 
سال های ۹1، ۹2 و سه ماهه اول ۹۳ تا پایان شهریور ماه 
خبر داد و به اعالم جزییات درص��د های مالیات بر ارزش 

افزوده اصناف پرداخت. حسین وکیلی...
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انعقاد۱۰ تفاهم نامه بین شهرداري و سازمان میراث فرهنگي

رطوبت پای بناهای تاریخی 
میدان امام )ره(  را گرفته است 

شهردار اصفهان گفت: شهرداري اصفهان و سازمان میراث فرهنگي رابطه 
بسیار خوبي دارند و تاکنون 10 تفاهم نامه در رابطه با مباحث میراث فرهنگي 

بین شهرداري و سازمان میراث فرهنگي منعقد شده است.
دکتر سید مرتضي سقاییان نژاد در جلسه علني شوراي اسالمي شهر اصفهان 

با اعالم این مطلب و ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان اظهار داشت: 
تاکنون 10 تفاهم نامه بین شهرداري و سازمان میراث فرهنگي بسته شده 
 که دو تفاهم نامه با ریاس��ت میراث فرهنگي و معاونت رییس جمهوري و

 ۸ تفاهم نامه در شهر اصفهان انجام شده است. ..

 دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرس��ازی در سومین روز سفر خود 
به اس��تان اصفهان به همراه دکتر رسول زرگرپور اس��تاندار اصفهان، 
دکتر حسن کامران نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی، 
مهندس محمود محمودزاده مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان از 

بافت فرسوده همت آباد بازدید و بر ضرورت اشاعه الگوی تفکیک مجدد 
اراضی که در این محله با همکاری مالکان در حال اجرا اس��ت، تاکید 
کرد. دکتر آخوندی در این بازدید با اش��اره به تاس��یس دفتر خدمات  

نوسازی محله ای و همچنین تشکیل شرکت تعاونی...

تدارک  صدا و سیمای اصفهان 
در ماه مبارک رمضان 

 صدا و س��یمای مرکز اصفهان به اعالم ویژه برنامه های این مرکز در ایام ماه مبارک رمضان 
پرداخت. رییس مرکز صدا و سیمای اصفهان در این باره عنوان کرد: در سیمای مرکز اصفهان 
برنامه ای با همکاری۵0 خیریه فعال اصفهان تهیه شده است که در آن با همکاری خیران و 
مردم نیک اندیش و روزه دار اصفهان زمین��ه آزادی زندانیان دربند و بی گناه و زندانیان دیه 
فراهم می شود. مهندس علی کلباسی همچنین به برنامه همخوانی قرآن و جزء خوانی کتاب 
آسمانی خداوند هم اشاره کرد و گفت: در زمینه اشاعه فرهنگ دینی و بیان احکام شرعی و 
ترویج معارف الهی برنامه های خوبی از سیمای اصفهان به روی آنتن می رود که »عرشیان«،  

5»سوال اول « و »چتر آبی«  ازجمله آنها است. وی در ادامه افزود :رادیو هم ویژه...

اقتصاد دالل گونه؛ آفت رشد سرما یه گذاری 
پیرمردی 
که مانند 
»ملوان زبل« 
زندگی می کند 
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت وطن اصفهان ) سهامی خاص ( ثبت 12 

و شناسه ملی 10860190909

بدینوسیله ازکلیه صاحبان محترم سهام شرکت وطن اصفهان ) سهامی خاص ( دعوت میشود 
در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که راس ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 93/4/22 
در محل شرکت کیلو متر 10 جاده اصفهان تهران روبروی نیروگاه  فرعی شماره 36 تشکیل 

میگردد ، حضور بهم رسانند .
دستور جلسه : 

1- اضافه نمودن برخی موارد به موضوع فعالیت شرکت 
2- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد 
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اخبار کوتاهيادداشت

 ماه رمضان، زمانی برای بازگشت
 به اصالت انسانی 

امام جمعه ش��هرضا گفت: دش��منان با تبیین اهداف مخرب در قالب 
برنامه های ماهواره ای در راس��تای نابودی خانواده های ایرانی تالش 
می کند. حجت االس��الم س��یف اهلل یعقوبی ب��ا بیان ای��ن مطلب در 
خطبه های نماز جمعه ش��هرضا اظهار کرد: ماه ه��ای مبارک رجب و 
ش��عبان به عنوان یک فرصت طالیی برای خودس��ازی و ورود به ماه 
میهمانی خداوند مطرح است و امیدواریم همگان از این نعمت بزرگ 
الهی به ش��کل شایسته اس��تفاده کرده باش��ند. وی ادامه داد: ترویج 
سنت نبوی در سطوح مختلف اجتماعی از مهم ترین راهکارهای حل 
مشکالت زندگی بشر است و تالش برای تبیین ازدواج آسان به عنوان 
یکی از بارزترین مصادیق این موضوع مهم به شمار می رود. امام جمعه 
شهرضا با اش��اره به این که بهره گیری از ماه مبارک رمضان در جهت 
توبه و بازگشت به اصالت انسانی مطرح است، بیان داشت: برخی افراد 
به دنبال بهانه های مختلف برای روزه خ��واری در ماه مبارک رمضان 
هستند که این با روح حاکم این ماه مبارک در تعارض است و از گناهان 

بزرگ به شمار می رود.

مردم از برگزاری افطاری های آنچنانی 
بپرهیزند

امام جمعه ش��هر تیران گفت: مردم از برگزاری افطاری های آنچنانی 
در ماه مبارک رمضان بپرهیزند.حجت االسالم سید علی سجادی در 
خطبه های نماز جمعه این هفته شهر تیران، حلول ماه پر برکت رمضان 
را تبریک گفت و اظهار کرد: با فرا رسیدن ماه رمضان خود را از لحاظ 
روحی و جس��می آماده مهمانی خداوند می کنیم. امام جمعه ش��هر 
تیران در ادامه افزود: در ماه مبارک رمضان م��ردم باید توجه ویژه به 
فقرا و نیازمندان داشته باشند و از افطارهای آنچنانی بپرهیزند و اسراف 
نکنند و دس��ت نیازمندان را در این ماه مب��ارک بگیرند. وی در مورد 
روزه خواری گفت: تظاهر به روزه خواری حرام است و همچنین تظاهر 
به روزه خواری خالف قانون و شرع است و باید با آن برخورد شود حتی 
اگر مسافر باشد. مردم باید در این ماه از فریضه امر به معروف و نهی از 

منکر بیشتر استفاده کنند و جلوی روزه خواری را در جامعه بگیرند.

برگزاری مجمع عمومی 
جبهه پايداری در مرداد ماه

دبی��رکل جبهه پای��داری از برگ��زاری مجم��ع عمومی ای��ن جبهه 
در م��رداد م��اه خب��ر داد و گف��ت: کمیته ه��ای جبه��ه پای��داری 
 و ب��ه وی��ژه کمیت��ه فرهنگ��ی ب��ه ص��ورت منس��جمی فعالی��ت

 می کند. حجت االس��الم مرتضی آقاتهرانی دبی��رکل جبهه پایداری 
انقالب اسالمی با بیان این که هر هفته جلسات جبهه پایداری تشکیل 
می شود و ما به صورت ماهانه با فقهای جبهه دیدار داریم، از برگزاری 
همایش این جبه��ه خب��ر داد. آقاتهرانی تاکید کرد: م��ا می خواهیم 
کارمان طبق روال پیش رود، اما این امر بستگی به هماهنگی ها و نظر 
اعضا دارد. وی در پاسخ به این سوال که آیا همایش این جبهه تا آخر 
شهریور برگزار می شود یا خیر، تصریح کرد: بله؛ ما از این جهت مشکلی 

نداریم و فقط دوستان باید بتواند آمادگی پیدا کنند.
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وزیر اطالعات با اشاره به این که مردم عراق با پرچمداری مرجعیت از استقالل خود دفاع خواهند کرد گفت: 2
ما دخالتی در عراق نکرده و نمی کنیم، اما از حرکت ملت عراق در جهت حفظ کرامت و استقالل خودش 

حمایت جدی معنوی و سیاسی می کنیم.
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جانش��ین معاون هماهنگ کنن��ده نی��روی انتظامی گفت: 
به برکت خون ش��هدا و مجاهدت نیروهای انتظامی و س��ایر 
س��ازمان ها، امروز کش��ور ما از بهترین امنیت در ۳۵ س��ال 
گذشته برخوردار است. س��ردار محمد جواد زاده کمند که به 
منظور بازدی��د از یگان های فرماندهی انتظام��ی اصفهان به 
این استان سفر کرده بود، اظهار کرد: امنیت اساس و زیربنای 
توس��عه در فرهنگ، اقتصاد، سیاس��ت و عرصه های مختلف 
اجتماعی بوده و اگر کش��وری بخواهد در تم��ام این عرصه ها 
پیش��رفت کند، باید از نظم و امنیت باالیی برخوردار باش��د. 
وی افزود: خوش��بختانه و با عنایت خداون��د متعال و همت و 
مجاهدت نیروهای انتظامی و س��ایر س��ازمان ها و ارگان ها، 
امروز کش��ور ما از بیش��ترین و بهترین امنیت در ۳۵ س��ال 

گذش��ته برخوردار است. جانش��ین معاون هماهنگ کننده 
نیروی انتظامی بیان کرد: ما باید ب��ه دلیل لطفی که خداوند 
به ما کرده، ش��اکر باشیم و ش��کر این نعمت هم در این است 
که جان برکف در اجرای فرامین ولی امر مس��لمین در تمام 
 عرصه های کشور حضور پیدا کنیم تا این امنیت هر روز بیشتر 
احساس ش��ود .وی اعطای لقب مجاهد فی س��بیل اهلل را از 
س��وی مقام معظم رهبری به نیروهای انتظام��ی، افتخاری 
بزرگ برای این نیرو عن��وان کرد و افزود: ای��ن لقب درحالی 
به نی��روی انتظامی اعطا ش��د که بعد از هش��ت س��ال دفاع 
مقدس چنین لقبی به هیچ ارگانی داده نش��ده و ما باید قدر 
این لطف مقام معظم رهب��ری را بدانیم و تا پ��ای جان از آن 
پاس��داری کنیم. س��ردار زاده کمند، تقدیم یک یا 2 شهید 

نیروی انتظام��ی را در هر هفته در پاس��داری از نظم و امنیت 
کش��ور نش��ان دهنده زنده بودن، اس��تقامت و مقاوم بودن 
ملت ایران دانس��ت و گفت: ای��ن نوع ف��داکاری و مجاهدت 
 نش��ان می ده��د که م��ا در می��دان هس��تیم و ایس��تادگی 

می کنیم.
وی ب��ا بی��ان این ک��ه دش��منان نظ��ام مق��دس جمهوری 
اس��المی ای��ران ب��ا وج��ود شکس��ت های بی ش��مار از 
ملت ای��ران همچن��ان به دش��منی علی��ه م��ا می پردازند، 
گف��ت: آن��ان  از ای��ن ک��ه مل��ت م��ا منطق��ی را از ام��ام 
 خ��ود ف��را گرفته اند،غاف��ل هس��تند. جانش��ین مع��اون 
هماهنگ کننده نیروی انتظامی به شهادت شهید مظلوم دکتر 
بهشتی و 72 تن از یارانش، شهادت رییس جمهور و نخست 
وزیر وقت و مس��ؤوالن عالی رتبه نظام در س��ال های ابتدایی 
انقالب و تحمیل کردن جنگ 8 ساله به نظام جمهوری اسالمی 
اش��اره کرد و گفت: این که ما توانس��تیم در تمام بحران ها و 
فتنه ها مقاومت کنیم، پیروی از همان منطق امام )ره( بود. وی 
خاطرنشان کرد: امروز هم با همان منطق »غلبه نیروی ایمان 
بر ابزار و تجهیزات« در برابر تحریم ها و فشارها می ایستیم و به 
یاری خدا و اطاعت از ولی امر مسلمین در عرصه های اقتصاد، 
فرهنگ، سیاس��ت، امنیت و نظم اجتماعی موفق می شویم.

سردار زاده کمند با اشاره به کس��ب رتبه های برتر فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان در بین یگان ها و مراکز انتظامی ناجا 
در سطح کشور گفت: وجود فرماندهان ، کارکنان و سربازان 
مومن، متعهد و والیتمدار و تالش مجاهدان��ه آنها در عرصه 
نظم و امنیت و انجام با کیفیت ماموریت ها، باعث کسب این 
موفقیت ها ش��ده که البته توفیق خدمتگزاری به مردم ایران 
که بهترین بندگان خدا بعد از عصر رس��ول اهلل )ص( تا کنون 
هستند، عنایت بزرگی از طرف خداوند است  که همه ما باید 

شاکر آن باشیم.

مع��اون اول ق��وه قضایی��ه در س��خنرانی پی��ش از خطب��ه 
نم��از جمع��ه گف��ت: فرهن��گ و اقتص��اد مرزبانان��ی دارند 
که کارش��ان رصد کردن اس��ت تا ناهنجاری ه��ای فرهنگی 
و اقتص��ادی ایج��اد نش��ود. بنابرای��ن مس��ؤوالن مرزبانانی 
هس��تند که از این حوزه ها دفاع می کنند. اگ��ر هم در جایی 
 فسادی دیده ش��ود، رس��یدگی به آن وظیفه دس��تگاه قضا 

خواهد بود. 

حجت االسالم و المسلمین س��یدابراهیم رییسی معاون اول 
قوه قضاییه گفت: اعت��دال امر مهمی اس��ت. از مراحل اولیه 
عدالت برای شهادت در محکمه، ترک گناهان کبیره و اصرار 
نکردن بر گناهان صغیره اس��ت و در حالت باالتر کس��ی که 
در قوای ش��هویه نقطه اعتدالش عفت باشد، در قوای غضبیه 
نقطه اعتدالش ش��جاعت و در قوای عقالن��ی نقطه اعتدالش 
حکمت باش��د و این مرحله ای از اعتدال و عدالت اس��ت. وی  

افزود: اعتدال محور و ش��اخص دارد. اگر ما می گوییم افراط و 
تفریط نباشد، پس اعتدال کجاست؟ در قرآن شاخص اعتدال، 
ولی خدا و در جامعه دینی امروز ما ش��اخص اعتدال، مواضع 
ولی فقیه جامع الشرایط اس��ت. بر این اساس کسی که افراط 
و تفریط می کند کسی است که از ولی فقیه جلوتر یا عقب تر 
 حرکت می کند، اما کس��ی که پا جای پای ولی فقیه بگذارد،

 اعتدال دارد.

جانشین معاون نیروی انتظامی:

دبی��رکل جمعیت مس��تقل ایران امنیت امروز کشور؛ باالترین سطح امنیت در ۳۵ سال گذشته
اسالمی با بیان این که امام، رهبری، 
قانون اساس��ی و کش��ور ب��ه همه 
جریان ها و اف��راد تعلق دارد، اظهار 
کرد: قوه قضایی��ه نباید به گونه ای 
عمل کند که مورد س��وءظن قرار 
گیرد، زیرا در این ص��ورت به نظام 

ضربه وارد می شود.
ق��درت علی حش��متیان ب��ا بیان 
این که س��ازمان ها و نهادهایی که 
زیر نظر رهب��ری فعالیت می کنند 
بای��د فراجناح��ی باش��ند، اظهار 
ک��رد: ام��ام خمینی ش��خصیتی 
فراجناح��ی ب��ود و رهب��ری نی��ز 
همی��ن ویژگ��ی را دارا هس��تند، 
 پس ق��وه قضاییه بای��د فراجناحی

 عمل کند.
وی اف��زود: م��ا اکنون مش��اهده 
می کنی��م ک��ه گروه های فش��ار 
در معاب��ر عمومی به برخ��ی افراد 
 اتهام می زنن��د و آنه��ا را محکوم 

می کنند. 
رییس جمهور هم اشاره کرد که ما 
یک قوه قضاییه در کاخ دادگستری 
و ن��ه در خیابان ها داری��م. منظور 
وی هم این بود که قوه قضاییه باید 
 کار قضاوت انجام ده��د و هرگونه

 اتهام زنی از ه��ر تریبونی، وجاهت 
قانونی ندارد.

ای��ن فع��ال سیاس��ی همچنین با 
تاکید بر ل��زوم عملکرد فراجناحی 
و بی طرفی قوه قضاییه نس��بت به 
جریان های سیاس��ی خاطرنشان 
کرد: اکن��ون این نظر وج��ود دارد 
که بدن��ه ق��وه قضاییه به س��مت 
اصولگرای��ان گرای��ش دارد ک��ه 
البته با درایت ریی��س این قوه باید 
عملکرد فراجناحی جایگاه خود را 
در این قوه پیدا کند. هیچ مسؤولی 
با جناح��ی عمل کردن ب��ه جایی 

نرسیده است.
این استاد دانشگاه با اشاره به این که 
امام علی )ع( در نامه خود به مالک 
اشتر تاکید می کند که در حکمرانی 

بی طرف باش��د، افزود: در دعاوی 
سیاس��ی بین جناح های سیاس��ی 
یا دعاوی بین حکومت و منتقدان، 
 عملکرد فراجناحی بسیار ضروری

 است.
دبی��رکل جمعیت مس��تقل ایران 
اسالمی در بخش دیگری از سخنان 
خود افزود: گروه های فش��ار سعی 
می کنند که به همه قوای کش��ور 
فش��ار بیاورند، ام��ا در راس قوای 
ما کس��انی هس��تند که از رهبری 
تبعیت ک��رده و تالش م��ی کنند 
 تا مانع ایجاد فش��ارها شوند. البته

 گروه های فشار اتهام های زیادی 
را علیه برخی افراد مطرح می کنند 
که باید قوه قضاییه در دادگاه علنی 
به آنه��ا رس��یدگی کن��د و باید به 
 افراد فرصت بدهد ت��ا از خود دفاع

 کنند.
ب��ه گفت��ه وی در دوران انتخابات 
ای��ن گروه ه��ای فش��ار فع��ال تر 
می ش��وند و برای این ک��ه رقبای 
خ��ود را از می��دان خ��ارج کنند، 
اتهام ه��ای فراوان��ی به آنه��ا وارد 
می کنند که س��یر رس��یدگی قوه 
قضاییه ب��ه ای��ن اتهامات بس��یار 
 کن��د اس��ت و حق ب��ه ح��ق دار

 نمی رسد.
حش��متیان دبی��رکل جمعی��ت 
مس��تقل ایران اس��المی، در پایان 
افزود: قوه قضایی��ه باید عملکردی 
فراجناحی داش��ته و ب��ا صراحت 
با اته��ام زنن��دگان برخ��ورد و به 
 پرونده ها نیز به س��رعت رسیدگی

 کند. 
 عملک��رد ق��وه قضاییه ت��ا حالت

 ایده آل هنوز فاصله دارد.

دخالتی در عراق نکرده و نمی کنیم 

قوه قضايیه سوءظن ها را برطرف کند

مسؤوالن، مرزبانان دفاع از فرهنگ و اقتصاد کشور هستند

 رونمايی از اولین آلبوم موسیقی 
محلی محیط زيست در شهرکرد 

اولین آلبوم محلی محیط زیس��ت ب��ه نام »کنار«  ب��ا صدای رحیم 
عدنانی در شهرکرد رونمایی شد.

مدیرکل محیط زیس��ت چهار محال و بختیاری در آیین رونمایی از 
آلبوم موسیقی کنار اظهار داش��ت: هنر و محیط زیست در کنار هم 
هستند و می توان از همین ظرفیت در راستای حفظ محیط زیست 

استفاده کرد.
سعید یوس��ف پور تصریح کرد: بین محیط زیس��ت و هنر می توان 

اشتراکاتی را پیدا کرد که این دو از یکدیگر جدایی ناپذیر هستند.
وی ب��ا اش��اره به ای��ن که ب��رای حفظ محیط زیس��ت الزم اس��ت 
فرهنگسازی های گوناگونی صورت گیرد، اذعان داشت: هنرمندانی 
هس��تند که همواره تالش خود را می کنند تا با استفاده از هنر خود 
بین م��ردم فرهنگس��ازی الزم را در خصوص حفظ محیط زیس��ت 

انجام دهند.
یوسف پور با اش��اره به این که در این اس��تان برای اولین بار یکی از 
هنرمندان موس��یقی ترانه هایی را در خصوص حفظ محیط زیست 
خوانده است، بیان داشت: تفنگ یک نماد بختیاری است، اما باید این 
دید عوض شود که از آن در شکار های غیر مجاز استفاده نکنند و این 

امر در این آلبوم به صورت شعر گوشزد شده است.
وی عن��وان کرد: ما بای��د با فرهنگس��ازی مناس��ب روش ها برخی 
رس��م و رس��ومات ناپس��ند را در بین مردم از میان ببریم.  ش��کار 
ک��ردن یک��ی از روش ه��ای ناپس��ند در بی��ن برخ��ی قبای��ل 
 اس��ت ک��ه از آن به عن��وان ی��ک افتخ��ار قوم��ی و قبیل��ه ای یاد

 می کنن��د. مدی��ر کل محیط زیس��ت چه��ار مح��ال و بختیاری 
گفت: همه اقش��ار جامعه م��ی توانند در حفظ محیط زیس��ت ما را 
 ی��اری کنند ک��ه از فاجعه مخاطرات زیس��ت محیط��ی جلوگیری

 به عمل آید.
یوس��ف پوربا بیان این که، هنر یکی از بهترین فرصت ها برای حفظ 
محیط زیست است، اظهار داش��ت: ما می توانیم برای حفظ محیط 
زیست از فرصت هنر و تاثیری که بر اقش��ار دارد بهترین استفاده را 
داشته باش��یم. وی تاکید کرد: تراک هایی از این آلبوم موسیقی در 
خصوص حفاظت از مناب��ع آب، منطقه حفاظت ش��ده تنگ صیاد 
 و...  است که همین امر تاثیر بس��یاری را در حفظ محیط زیست به 

همراه دارد.

امام جمعه موقت شهرکرد ،  ماه رمضان را ماه آموزش تقوا دانست و گفت: 
ماه مبارک رمضان ماه تجلی تقوای الهی است.

در خطبه ه��ای  فاطم��ی،  ابوالحس��ن  حجت االس��الم س��ید 
نمازجمع��ه با س��فارش هم��گان به رعای��ت تق��وای الهی ب��ر انجام 
واجبات، ت��رک گناه��ان و رعایت ح��الل و ح��رام اله��ی در زندگی 
و جامع��ه تاکی��د ک��رد. وی نعم��ت والی��ت و امام��ت را گنجین��ه 
 پربها برای ش��یعیان دانس��ت و تصریح ک��رد: نعمت امام��ت و والیت

 12 گوهر معصوم گنجینه ای ارزشمند و بوس��تانی دلگشا برای تمام 
ش��یعیان جهان اس��ت و غلفت از آنها گمراهی و ظلمت در پی خواهد 

داشت. حجت االس��الم فاطمی با اش��اره به آغاز ماه مبارک رمضان بر 
بهره گیری از این ماه پر برکت در راستای رشد و بالندگی معنوی خود 
تاکید کرد و گفت: ماه رمضان، ماه ریاضت کش��یدن برای پاک کردن 
گناهان، بندگی، عبادت، رازو نیاز، قرآن خواندن و به معنای واقعی کلمه 

پاک کردن خود از آلودگی ها است. 
وی ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه در م��اه ر مض��ان دره��ای رحم��ت و 
 بخش��ش اله��ی ب��ر هم��گان ب��از اس��ت، ب��ه حدیث��ی از ام��ام 
باقر )ع( در این باره اشاره و خاطرنشان کرد: امام باقر)ع( می فرمایند» 
هر کس ک��ه در ماه مب��ارک رمضان روزه بگیرد و قس��متی از ش��ب 
را در ای��ن ماه به عب��ادت بپ��ردازد و دامن خ��ود را از گن��اه پاک کند 
همچون فرزن��دی که مادرش ت��ازه او را ب��ه دنیا آورده، پ��اک و منزه 
خواهد ش��د.« امام جمعه گفت: تق��وای الهی در ماه مب��ارک رمضان 
 تجلی پی��دا خواهد ک��رد. بنابراین بای��د از این ماه به ش��کل مطلوب

 بهره ببریم. 

برگزاری محفل دعای ابوحمزه ثمالی هم زمان با آغاز ماه 
رمضان در شهرکرد

 وی با تاکید بر حضور گس��ترده مردم در نماز جماع��ت و محافل دعا و 
قرآن خوانی در ماه رمضان، از برگزاری ۳0 ش��ب محف��ل دعا خوانی 
ابوحمزه ثمالی در مصالی حضرت امام خمینی)ره( خبر داد و گفت: به 
همت نماینده ولی فقیه در استان امسال نیز مجلس منبر و دعا خوانی 
ابوحمزه ثمالی با حضور حضرت حجت االسالم صالحی خوانساری از 
ساعت 22 شب در مصالی شهرکرد برگزار خواهد شد.حجت االسالم 
فاطمی در ادامه به حادثه 6 تیر ماه سال 1۳60 و سوء قصد منافقان به 
مقام معظم رهبری اشاره و خاطرنشان کرد: خدا این ذخیره انقالب را 
برای ما حفظ کرد و امیدواریم سایه این رهبر بزرگوار تا انقالب حضرت 

مهدی)عج( بر سر ملت اسالم باقی باشد. وی با بیان این که امام خامنه ای 
اولین کس��ی بود که افش��اگری علیه بنی صدر را آغاز کرد افزود: رهبر 
انقالب دو روز قبل از حادثه 6 تیر ماه در نماز جمعه و سپس در مجلس 
شورای اسالمی خیانت ها و جسارت های بنی صدر را افشا کردند و همین 
 موضوع موجب ش��د که منافقان، این یار صدیق و ذخیره الهی را مورد 
س��وء قصد قرار دهند. امام جمعه موقت ش��هرکرد افزود: مقام معظم 
رهبری با عنایت های الهی از آسیب ها و خطرات حفظ شد و بعد از ارتحال 
 امام، رهبری امت های اسالمی را به دست گرفت و اکنون بعد از گذشت
فرمانده��ی را  انق��الب  کش��تی  مقتدران��ه  س��ال   2۵   

 می کند.
وی 7 تیر س��الروز شهادت ش��هید آیت اهلل بهش��تی و 72 تن از یاران 
انقالب را یادآور ش��د و اف��زود: 7 تیر م��اه نقطه عطفی ب��رای انقالب 
بود. زیرا آن حادثه بزرگ مس��یر انق��الب و نگاه م��ردم و ملت ها را به 
 جمهوری اس��المی ای��ران تغییر داد و فض��ا برای ترویج ش��عائر الهی 

مهیا تر شد.
به گفته حجت االسالم فاطمی، در آن حادثه افراد ارزشمند و گرانقدری 
را از دست دادیم، اما انقالب بیمه شد و جو کشور به کلی تغییر یافت که 

این از برکات خون پاک و مطهر شهدا است.

خون شهدا به انقالب پويايی بخشید
وی با بیان این که خون ش��هدا به این انقالب رونق و تحرک بخش��ید 
تصریح کرد: خون شهدا راه هدایت، سعادت و کمال را به مردم نشان داد 
و اخالص، ازخودگذشتی و ارزش ها و شعائر اسالمی در جامعه زنده شد.

رییس حوزه علمیه امامیه شهرکرد هجوم موشکی ناو جنگی آمریکایی 
را به هواپیمای مس��افربری ای��ران در 12 تیر 67 یادآور ش��د و افزود: 
آمریکایی ها که خود را مدافع حقوق بشر می دانند در آن حادثه بزرگ 
حقوق بش��ر را در زیر پا له کرد و 298 نفر کودک زن و مرد را تکه تکه 
کردند و هیچ ک��س جرات نکرد ب��ه آنها بگوید که چ��را و به چه دلیل 
چنین اقدام وحش��یانه ای را انجام داده اید. وی اظهارکرد:  همان گونه 
که فتنه س��وریه با دعا به درگاه خدای متعال و توجهات الهی مرتفع و 
 نقش بر آب شد، فتنه داعش��یان نیز با دعای مردمی نابود و ریشه کن

 خواهد شد.

ریی��س دادگس��تری چهارمح��ال و بختی��اری ب��ا تاکی��د ب��ر 
ض��رورت آم��وزش و آگاهی بخش��ی ب��ه جامع��ه در راس��تای 
کاهش وقوع ج��رم افزود: با گذش��ت بی��ش از ۳0س��ال از ثبت 
نظام اس��المی در کش��ور تاکنون به ای��ن امر توجه الزم نش��ده 
 و ی��ک قانون م��درن قابل اج��را نیز در این راس��تا ایجاد نش��ده

 است.
س��یدعبداهلل موس��وی در نشس��ت خبری ب��ا اصحاب رس��انه و 
مطبوعات استان به مناسبت هفته قوه قضاییه با اشاره به عملکرد 

 دادگستری استان در سال گذشته، افزود: سال گذشته 108 هزار و
 844 پرونده به دادگستری استان ارجاع شد. 

همچنین 1۵هزار و 810 پرونده نیز از سال 91 مانده بود که همگی 
مورد رسیدگی قرارگرفت.

موس��وی ریی��س دادگس��تری چهارمح��ال و بختی��اری 
خاطرنش��ان ک��رد: از ای��ن تع��داد  پرون��ده 102ه��زار و۵2۳ 
 پرون��ده مختومه ش��دند و دیگ��ر پرونده ها نیز در حال بررس��ی

 هستند.

امام جمعه موقت شهرکرد:

ريیس دادگستری چهارمحال و بختیاری:

آموزش، از ضرورت های جامعه در کاهش جرم

ماه رمضان، ماه آموزش تقواست

راه اندازی  سامانه پیگیری 
پرونده های قضايی در بروجن 

رییس دادگس��تری شهرس��تان بروجن گفت: با افزایش 
پرونده های ارجاعی به مراجع قضایی، راه اندازی س��امانه 
الکترونیکی پیگیری پرونده های قضایی در دادگس��تری 
شهرستان بروجن، زمان رسیدگی و حل مشکالت مردمی 
را کاهش می دهد. غالمرضا ایمانی  ش��هردار شهرستان 
بروجن در جلسه ای با حضور فرماندار و رییس دادگستری 
شهرستان بروجن با اشاره به وظیفه خطیر قوه قضاییه در 
حسن اجرای قوانین و رعایت عدالت اجتماعی و اهمیت 
امور اجرایی و خدمات ش��هروندی از س��وی شهرداری ها 
افزود: اجرای عدالت، تعامل هرچه بیشتر این دو مجموعه 
را می طلبد. وی با اشاره به این که رعایت حقوق شهروندی 
و مطالبات مردمی، حمایت و پش��تیبانی دستگاه قضایی 
را می طلبد، اف��زود: هماهنگی بیش��تر وتعام��ل نزدیک 
دس��تگاه های اجرایی با دادس��تانی شهرس��تان بروجن 

بسیاری از معضالت و مشکالت را برطرف می کند.   
منصور امانی گفت: استراتژی دادستانی و دستگاه قضایی 
شهرستان بروجن، مبتنی بر اصل تکریم و رعایت حقوق 

مردم است.  

 70 جلد سند برای موقوفات 
چهارمحال و بختیاری

مدیرکل ثبت اسناد و امالک چهارمحال و بختیاری گفت: 
در س��ال جاری ،70 جلد س��ند دفترچه ای موقوفات این 

استان تبدیل به سند تک برگی شد.
محمدحس��ن بهادر اظهار کرد: مس��احت این سندهای 
مالکیت مجموعا 7 هزار و 100 هکتار است که به نام اداره 

کل اوقاف و امور خیریه استان صادر شده است.
بهادر ابراز امیدواری کرد: با به کارگیری فناوری های نوین 
و بهره گیری از س��امانه های جامع الکترونیکی سازمان و 
تعامل با مجموعه ادارات و سازمان های مرتبط و همکاران 
ثبتی، شاهد پیش��رفت خوبی در عملکرد س��االنه واحد 

ثبتی باشیم.

سالن ورزشی شهر گوجان 
آماده بهره برداری است

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری از تحویل 
سالن ورزشی ش��هر گوجان به اداره کل ورزش و جوانان 
این اس��تان خبر داد.علی علیخانی اظهار داشت: عملیات 
اجرایی س��اخت این سالن ورزشی از س��ال 88 آغاز شده 

است.
وی از تکمیل این پروژه در س��ه  ماهه نخست سال جاری 
خبر داد و اف��زود: این پ��روژه آماده بهره برداری اس��ت و 
دس��تگاه بهره برداری یعنی اداره  کل ورزش و جوانان این 

استان آن را تحویل گرفته است.



یادداشت

حجت االسالم و المسلمين مهدي اژه اي 

بيش از ۱۰ درصد از شهدای کشور 
متعلق به اصفهان هستند 

حجت االسالم و المس��لمين مهدي اژه اي با اش��اره به این که 
بي��ش از ۱۰ درصد از ش��هدای کش��ور ر دوران دف��اع مقدس 
متعلق ب��ه اصفهان هس��تند، اف��زود: ۶۵۰ ش��هيد روحانی در 
دوران دف��اع مقدس از اصفهان ب��وده اند. این نش��ان می دهد 
 که اصفهان��ی ها بي��ش از ظرفيت و توان ش��ان جان فش��انی 

کرده اند.
حج��ت االس��الم و المس��لمين مه��دي اژه اي برادر ش��هيد 
عل��ي اکب��ر اژه اي از ش��هداي هفتم تير س��ال ۶۰ در جلس��ه 
علن��ي ش��وراي اس��المي ش��هر با بي��ان ای��ن مطل��ب گفت: 
مردم اصفه��ان در ط��ول تاری��خ از جمل��ه در دوران پيروزی 
 انق��الب اس��المی و دوران دف��اع مقدس در کش��ور پيش��تاز 

بوده اند. 
حجت االسالم و المسلمين مهدي اژه اي با بيان این که بيشتر 
 مدیران موفق کش��وری ني��ز اصفهانی هس��تند، تصریح کرد:

رضای��ت  جل��ب  انقالب��ی  فعالي��ت  تری��ن  ب��زرگ   
 م��ردم اس��ت ک��ه ناکام��ی دش��من را ني��ز ب��ه هم��راه 

دارد. 
وی ب��ا اش��اره آغ��از م��اه مب��ارک رمض��ان خاطرنش��ان 
ک��رد: در ای��ن م��اه مب��ارک ع��الوه ب��ر ای��ن ک��ه کارهایی 
نظي��ر ق��رآن خوان��دن، نم��ازو غي��ره ث��وات اس��ت، خواب 
 و حت��ی نف��س کش��يدن روزه دار ني��ز عب��ادت محس��وب

 می شود. 
 حج��ت االس��الم و المس��لمين اژه ای ب��ا تاکيد بر احت��رام به 
بزرگ ترها و به ویژه پدر و مادر اظهار داش��ت: اميدواریم سرای 
 س��المندان توس��عه نيابد و بزرگ ترها در من��ازل خود تکریم

 شوند. 
وی در ادام��ه س��خنان خ��ود ب��ه بح��ث تروره��ای بع��د از 
انقالب اش��اره ک��رد و ادامه داد: ۱۸ ه��زار ترور بع��د از انقالب 
 اس��المی رخ داد که ۱۲ هزار م��ورد از س��وی مجاهدین خلق 

انجام شد. 
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تجليل از 30 قاضي نمونه استان
در آیيني به مناسبت سالروز شهادت شهيد بهش��تي و روز قوه قضایيه از 3۰ قاضي نمونه استان 

اصفهان تجليل شد.
دیروز و هم زمان با سالروز شهادت شهيد بهشتي و روز قوه قضایيه و در آیيني از ُقضات نمونه استان 

اصفهان تجليل به عمل آمد.

3

اس�تاندار اصفهان گفت: در حال حاضر بيش از ۱24 هزار معتاد در اصفهان داریم که نزدیک به ۱۰ درصد 
این جمعيت  را زنان تشکيل می دهند، اما این نکته نگران کننده است که آمار زنان معتاد در اصفهان دو 

برابر ميانگين کشوری است.
 به گزارش خبرنگار زاینده رود، رسول زرگرپور  در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نرخ ابتال به اعتياد  در 

کشور2/۱4 درصد و در اصفهان۱/9 درصد و رتبه استان اصفهان در این حوزه ۱9 کشوری است.
وی افزود: جمعيت باالی زنان معتاد کشور به اصفهان نگران کننده است و معتاد شدن یک زن و حتی یک 

مادر عوارض سنگين تری بر خانواده و جامعه دارد.

استاندار اصفهان با بيان این که اکثر زنان بر اثر خانواده خود 
از جمله شوهر و حتی پس��ر خود به سمت اعتياد کشيده 
می شود و بيشترآنها به سمت فحشا می روند، اظهار داشت: 
رویکرد دولت یازدهم با مواد مخ��در رویکرد اجتماعی و 

پيشگيرانه است .
وی ادامه داد: در ط��رح مطالعاتی ک��ه در اصفهان انجام 
گرفته مشخص شد ۲9 درصد از معتادین برای اولين بار  
مصرف مواد خود را از منزل دوستان آغاز کردند و این در 
حالی است که ۲۲ درصد در منزل خود و هشت درصد در 

پارک ها برای اولين بار مصرف مواد را آغاز کردند.
اس��تاندار اصفهان تاکيد کرد: 4۲ درصد از معتادین برای 
نخستين بار مواد مخدر خود را از طریق دوستان دریافت 
 کردند ک��ه از این تعداد 33 درصد به وس��يله دوس��تان 
هم جنس و ۸ درصد از طریق جنس مخالف به مواد مخدر 

دست یافتند.
وی با اشاره به بيشترین عوامل روی آوردن به سمت مواد 
اعتياد آور بيان داش��ت: کس��ب لذت، کنجکاوی، تفریح 
 و مشکالت روحی و فش��ار دوس��تان به ترتيب از عوامل 

روی آوری این افراد به  مواد مخدر بوده است.
زرگرپور با بي��ان این که اعتياد در ميان قش��ر ش��اغل و 
تحصيلکرده اصفهان نفوذ کرده اس��ت، اضافه کرد: مواد 
مخدر و اعتي��اد زا 37 درصد از جامعه دبيرس��تانی ، ۱۵ 
درصد کاردانی، ۲۱ درصد ليس��انس و باالتر، ۱۱ درصد 
راهنمایی، هشت درصد ابتدایی و ۵ درصد جامعه بی سواد 
را در اصفهان آلوده کرده است. وی اضافه کرد: همچنين 
۵۲ درصد از معتادین در سطح استان شاغل و 47 درصد 
بيکارهستند. استاندار اصفهان عنوان کرد: بر پایه تحقيق 
علمی که در س��ال 9۰ انجام گرفت مشخص شد بيش از 

9۰ درصد آحاد جامعه مهم ترین عامل آسيب ساز ایران را 
مواد مخدر و روان گردان ها می دانند و از این نظر ابراز نگرانی 
 شده است. وی بيان داش��ت: جمعيت معتادان در جهان به

 ۲۵۰ ميلي��ون نف��ر می رس��د و تج��ارت م��واد مخ��در و 
روان گردان ها رتبه دوم و سوم را در کل دنيا دارد.

۱۰ ميليون قاچاقچی از طریق مواد مخدر تجارت 
می کنند

زرگرپور با بي��ان این که 
هم اکن��ون ۱۰ ميليون 
قاچاقچ��ی در دنيا داریم 
ک��ه ب��ا م��واد مخ��در و 
روان گردان ه��ا تج��ارت 
می کنند، اظهار داش��ت: 
آنچه امروزه نگران کننده 
است کشيده شدن افراد 
به س��مت م��واد مخدر 
صنعتی است. وی افزود: 
معتادان م��ی توانند طرز 
تهيه مواد مخدر صنعتی  
را به راحت��ی و از طریق 
اینترنت به دس��ت  آورند 
و بس��يار ارزان و سریع تر 
از مواد مخدر س��نتی و با 
عوارض سنگين تر اقدام 

به مصرف می کنند.
استاندار اصفهان از 33 فقره پایان نامه در خصوص مضرات 
اعتياد در دانشگاه های سطح استان خبر داد و تاکيد کرد: در 
تعاملی با دانشگاه ها و آموزش و پرورش به دنبال آشنا کردن 

جوانان با آسيب های جدی اعتياد به شکل علمی هستيم.
کشف 36 تن مواد مخدر در سال گذشته

وی به کش��ف ۱۶ تن مواد مخدر در  اصفهان سال 9۱ و 3۶ 
تن در سال گذشته اشاره کرد و اضافه کرد: در سه ماه ابتدای 
امسال ۱۰ تن مواد مخدر کشف شده است و 7 هزار نفر در 

این ارتباط دستگير شدند.
زرگرپور قليان را آغاز اعتياد به مواد مخدر عنوان کرد و ابراز 
داشت: با حضور در اماکن تفریحی اصفهان به خوبی مشهود 
است که تعداد زیادی از زنان و مردان اصفهان به استفاده از 
قليان روی آوردند.وی ادامه داد: در سال گذشته، 7۱۱ نقطه  
و در سه ماه ابتدای امس��ال نزدیک به ۲۰۲ نقطه آلوده در 

اصفهان پاکسازی شد.

استاندار اصفهان عنوان کرد : کشف 36 تن مواد مخدر در سال گذشته

10 درصد معتادان اصفهانی را زنان تشکيل می دهند

یادداشت

 عملکرد دادگستری اصفهان
 در مبارزه با جرم مثبت بوده است

ریيس حوزه علمي��ه اصفهان گف��ت: خدمت در دس��تگاه قضاوت 
عبادت و عملکرد مثبت دادگس��تری اصفهان ب��رای مبارزه با جرم 

قابل توجه است.
آیت اهلل حس��ين مظاهری در دیدار با مدیران ارشد دستگاه قضایی 
استان اصفهان با ابراز خرسندی از عملکرد مثبت دادگستری اصفهان 
اظهار کرد: هر کسی که دلش برای این نظام و اسالم عزیز می سوزد 

از این گونه اقدامات خرسند و دعاگو است.
ریيس حوزه علميه اصفهان خاطر نش��ان کرد: کار شما کار عبادی 
است و اگر بخواهيد پر برکت و دست عنایت امام زمان )عج( همواره 

باالی سر باشد، باید توأم با خلوص انجام شود.
ریيس کل دادگس��تری اس��تان اصفهان نيز در این دی��دار با ارایه 
گزارشی کامل از عملکرد دادگس��تری در سال گذشته خاطر نشان 
کرد: به لطف و م��دد الهی و تالش جهاد گونه همکاران، توانس��تيم 
مع��ادل کل ورودی پرونده ها را در س��ال 9۲ ک��ه 77۵ هزار و 7۰۶ 
فقره بود، مختومه و ع��الوه بر آن بيش از ۱3 ه��زار و ۶۲۲ فقره نيز 

از موجودی پرونده های سال های قبل رسيدگی و مختومه کنيم.

اجرای طرح یاوران والیت پيشگامان 
بسيج دانش آموزی اصفهان

جانشين سازمان بسيج دانش آموزی سپاه صاحب الزمان)عج( استان 
اصفهان گفت: طرح یاوران والیت پيش��گامان بس��يج دانش آموزی 
اصفهان از سوی این سازمان با حضور دانش آموزان اصفهانی برگزار 

می شود.
روح اهلل قاس��می درباره طرح یاوران والیت پيشگامان و طرح یاوران 
شهيد فهميده پویندگان بسيج دانش آموزی اصفهان اظهار کرد: این 
طرح در راس��تای تربيت کادر انقالبی، مومن،  بصير و توانمند برای 

آینده نظام مقدس جمهوری اسالمی تهيه و در حال اجرا است.
مسؤول آموزش سازمان بسيج دانش آموزی سپاه صاحب الزمان)عج( 
استان اصفهان تصریح کرد: این ۲ دوره در تاریخ ۱۱ تا ۱4 مرداد سال 
جاری با ۵۰۰ نفر دانش آموزان دبيرس��تانی خواهر و در تاریخ ۱۵ تا 
۱۸ مرداد با ۵۰۰ نفر دانش آموزان دبيرس��تانی برادر که هر کدام از 
دانش آموزان از واحد های بسيج پيشگام هستند، در اردوگاه شهيد 
بهشتی شهر اصفهان به صورت متمرکز و شبانه روزی برگزار می شود.

 هزینه بستری کودکان کار
 و خانواده هایشان رایگان می شود

وزیر بهداشت گفت: کودکان کار محصول سياست های غلط دولت ها 
و مجلس ها هستند، همه ما مقصر هستيم و آنها گناهی ندارند. همه 
ما مردم و دولت باید برای ش��ان کاری کنيم. فعال 9۵ تا ۱۰۰ درصد 
هزینه بس��تری کودکان کار و خانواده هایش��ان در بيمارستان های 

دولتی رایگان می شود.
 حسن قاضی زاده هاش��می گفت: در مورد کودکان کار حقيقت این 
 اس��ت که اینها قبال نبودند. در گذشته ما س��ر چهارراه فرد نابينا یا

کم بينا می دیدیم، اما کودکان که در سنين پایين در خيابان باشند، 
محصول ۲۰ سال اخير است.

وی ادامه داد: متاس��فانه کودکان کار واقعيتی هستند که حتی اگر 
نخواهيم آنها را ببينيم، وجود دارند و مردم آنها در خيابان می بينند. 
اینها محصول سياست های غلط دولت ها و مجلس ها هستند. دولت 
وظيفه دارد به این کودکان کمک کند، اما همه انتظار دارند همه کار 
را دولت انجام دهد. البته دولت فعلی واقعا گرفتار مش��کالت زیادی 
است و اگر خيلی هنر کند  تعداد این کودکان بيشتر شود باید مردم 

و انسان های خير هم وارد این عرصه شوند.
وزیر بهداش��ت افزود: باید جمعيت ه��ای مردمی از دانش��جویان، 
فرهيختگان و افراد خير به ميدان بيایند و کودکان کار را شناسایی 
کنند. من فکر می کنم اهميت رس��يدگی به این ک��ودکان کمتر از 

ایتام نيست.

نمایشگاه کودک، زمينه رشد فکری 
چندجانبه کودکان را فراهم می سازد

مدیرکل بهزیس��تی اس��تان اصفهان گفت: نمایش��گاه های کودک 
و نوجوان، کارکرده��ای اجتماعی متعددی دارد و ع��الوه بر ایجاد 
احس��اس صميميت ميان والدی��ن و فرزند، نش��اط اجتماعی را نيز 

افزایش می دهد.  
س��عيد صادقی در حاش��يه نمایش��گاه تخصصی کودک و نوجوان، 
آموزش و سرگرمی اظهار داشت: اس��تقبال خانواده ها نشان دهنده 

نياز اجتماعی آنها به این گونه برنامه  ریزی ها است.
وی با اشاره به این که این نمایش��گاه ها آسيب های اجتماعی حوزه 
کودک و نوجوان را کاهش می دهد، اظهار داش��ت: این نمایش��گاه 
ها می تواند چندین مرتبه در س��ال برگزار ش��ود تا فرصت و فضای 
نمایش توليدات و فرآورده های فکری این حوزه و محصوالت مرتبط 
 با رشد اجتماعی و س��المتی کودک را بيشتر برای خانواده ها فراهم 

سازد.  
مدیر کل بهزیستی استان با بيان این که یک کتاب می تواند زندگی 
آینده کودک را تغيير دهد، افزود: در این محيط خانواده ها می توانند 
استعدادها و عالیق فرزند خود را از نزدیک رصد کنند، با صرف چند 
ساعت ش��اد و پرانرژی با کودک خود در شرایطی که مشغله زندگی 
آنها را از کودک دور می س��ازد، احس��اس صميميت بيش��تری با او 
ایجاد کنند، خالقيت او را بارور س��اخته و برای آینده او برنامه ریزی 

انجام دهند.  
وی تاکيد کرد: کودک به آموزش، بازی و تکنولوژی در کنار هم نياز 
دارد تا بتواند رشدی چندجانبه داشته باشد و این نمایشگاه همه این 

ارکان را در کنار هم و پيش روی خانواده ها قرار می دهد.
صادق��ی در ادام��ه اضاف��ه ک��رد: س��هم ک��ودکان معل��ول از این 
نمایش��گاه اندک اس��ت و نادیده گرفته ش��ده اس��ت؛ در حالی که 
چنين نمایش��گاه های��ی باید فرصت��ی برابر را برای هم��ه کودکان 
ایج��اد کن��د. زی��را در پيمان نام��ه جهان��ی حقوق ک��ودکان ذکر 
ش��ده، همه ک��ودکان س��الم نيس��تند و ک��ودکان نابينا، ناش��نوا، 
 معل��ول جس��می-حرکتی، دارای بيماری ه��ای خ��اص و ی��ا 
 عقب مانده ذهنی هم انسان محسوب می ش��وند و از حقوق انسانی 

برخودارند. 
نوج��وان،  و  ک��ودک  تخصص��ی  نمایش��گاه  ش��انزدهمين 
آم��وزش و س��رگرمی از 3 ت��ا 7 تي��ر م��اه در س��اعات بازدید ۱۶ 
 ت��ا ۲۲ در مح��ل نمایش��گاه های بين الملل��ی اس��تان اصفه��ان

 برگزار شد. 

اخبار کوتاه
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مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان

اعزام بيش از ۵ هزار زائر اصفهانی به حج تمتع در شهریور 
ریيس شورای شهر اصفهان خواستار شد

عزم دستگاه های اجرایی برای تکميل پروژه قطار شهری

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت:  از ۱4 شهریور ماه ۵ هزار 
و ۲7۵ زائر استان اصفهان برای سفر حج تمتع اعزام می شوند، اما 

ممکن است تعداد این زائران در ماه های آینده افزایش یابد.

 غالم علی زاهدی اظهار کرد:  پروازها از ۱4 شهریور آغاز می شود، اما 
هنوز برنامه های کلی و جزیيات کاروان ها ابالغ نشده است.

وی افزود: استان های چهار محال و بختياری، مرکزی و شهرستان 
کاشان نيز از ایس��تگاه اصفهان اعزام می ش��وند و تا کنون از این 

استان ها آمار دقيقی از تعداد نفرات اعالم نشده است.
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان بيان کرد: تا کنون انصراف از 
سفر حج تمتع نداشته ایم و اصوال انصراف در این باره کم بوده و اگر 

انصرافی صورت بگيرد، جایگزین برای آن ها تعيين می شود.
وی درباره این که آیا از افراد انصرافی خس��ارت دریافت می شود، 
تصریح کرد: از افرادی ک��ه انصراف می دهند، خس��ارت دریافت 
نمی ش��ود  مگر این که در لحظات آخر باش��د و بليت و ویزا برای 
شخص تهيه شده باشد و جایگزینی برای او نباشد.  در این صورت 

از فرد منصرف شده خسارت دریافت می شود.

ریيس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: اميدواریم هرچه زود تر 
شاهد تسریع در احداث ۲ استگاه باقی مانده قاطر شهری باشيم که 
در حقيقت یکی از مصادیق عزم ملی، عزم دستگاه های اجرایی در 

زمينه قطار شهری اصفهان است.
رضا امينی در جلسه شورای ش��هر اصفهان با گراميداشت حادثه 
7 تير اظهار کرد: پس از عزل بنی صدر توس��ط امام خمينی)ره(، 
منافقان ورود عمليات خود را به ف��از نظامی آغاز کردند و ابتدا در 
 ۶ تير مقام معظم رهبری را مورد هدف ق��رار داده و پس از آن در

 7 تير با بمب گذاری در حزب جمهوری اسالمی، 7۲ تن از فعاالن 
انقالب را به شهادت رساندند. ریيس شورای اسالمی شهر اصفهان 
با بيان این که امروز با تراکم ثبت نام در مدارس به خصوص مدارس 
غير انتفاعی روبه رو هس��تيم، خاطرنش��ان کرد: مسؤوالن توجه 
کنند در بخش های که مدارس غير انتفاعی در بافت های مسکونی 
ساخته شده کاری انجام شود تا حتی المقدور از ایجاد مزاحمت 
برای همسایگان این مدارس کاسته شود و یا با دستور قضایی صادر 

شده برای جابه جای این مکان هااقدام مقتضی انجام شود.

شهردار اصفهان گفت: ش��هرداري اصفهان و س��ازمان ميراث 
فرهنگي رابطه بس��يار خوبي دارند و تاکنون ۱۰ تفاهم نامه در 
رابطه با مباحث ميراث فرهنگي بين شهرداري و سازمان ميراث 

فرهنگي منعقد شده است.
دکتر سيد مرتضي سقایيان نژاد در جلسه علني شوراي اسالمي 
شهر اصفهان با اعالم این مطلب و ضمن تبریک حلول ماه مبارک 
رمضان اظهار داش��ت: تاکنون ۱۰ تفاهم نامه بين شهرداري و 
سازمان ميراث فرهنگي بسته شده که دو تفاهم نامه با ریاست 
ميراث فرهنگي و معاونت ریيس جمه��وري و ۸ تفاهم نامه در 

شهر اصفهان انجام شده است. 
وي افزود: محور تفاهم نامه ها، خان��ه هاي تاریخي، حریم های 
درجه اول، دوم و س��وم، بافت هاي تاریخي و دیگر مباحث بوده 
است. شهردار اصفهان با تاکيد بر این که  ميراث تاریخي، ميراث 
جهاني اس��ت تصریح کرد: ميراث تاریخي، ميراث جهاني است 
ولي با این پول ها و این هزینه ها نمي توان اقدامي اساسي انجام 
داد. رطوبت پای بناهای تاریخی ميدان امام )ره(  را گرفته است 

مدیر کل ميراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری استان 
اصفهان گفت: برخی از بناه��ای تاریخی در اصفهان وجود دارد 
که بيش از ۱۰۰ سال است که به آن توجهی نشده و این در حالی 

است که ميراث فرهنگی اصفهان را از دست داده ایم.
محس��ن مصلحی با حضور در چهل و چهارمين جلسه شورای 
اسالمی شهر اصفهان اظهار داش��ت: در حال حاضر ۲۰ هزار اثر 

تاریخی در سطح استان اصفهان وجود دارد.
وی با بيان ای��ن که ۵ نقطه از ش��هر اصفهان به ان��دازه ارگ بم 
ارزش دارد و بيش از 7۰ تا ۸۰ درصد از آن تخریب ش��ده، ادامه 
داد: هر گوش��ه ای از اصفهان می تواند ارگ بم باشد و اصفهان را 

ارزشمند کند.
مدیر کل ميراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری استان 
اصفهان با اظهار این که ان��دک اعتبار اختص��اص یافته به این 
سازمان نمی  تواند جوابگوی حفظ و حراست و ترميم آثار باستانی 
اصفهان باشد، افزود: امروز اعتراف می کنم که ميراث فرهنگی 
اصفهان در حال از دست رفتن است یا بهتر بگویم این ميراث را 

از دست داده ایم.
وی به برخی از بناهای تاریخی اصفهان اش��اره کرد که بيش از 
۱۰۰ سال مورد بی توجهی مسؤوالن قرار گرفته و اظهار داشت: 
نگاهی که بيشترین آسيب را تاکنون به ميراث وارد کرده، نگاهی 

است که به این سازمان وجود دارد.
معاون مدیر کل ميراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
استان اصفهان نيز در این جلس��ه با نمایش دادن اسالیدهایی 
از تخریب آث��ار باس��تانی اصفهان اظهار داش��ت: بس��ياری از 
بازارچه های تاریخی و بناهایی که نس��ل به نسل به ما رسيده، 
امروز ب��ه دليل عوام��ل مخلتفی در معرض آس��يب جدی قرار 

گرفته است.

 مدی��ر کميته ام��داد اصفهان گف��ت: در حال حاض��ر ۸ هزار و
 ۸7۰ یتيم تحت پوش��ش داریم که به ص��ورت ميانگين ماهانه 

۱۲۰ هزار تومان به هر تيم کمک می شود.
به گزارش خبرن��گار زاینده رود  مهدی مجلس آرا در نشس��ت 
خبری ب��ا خبرنگاران با اش��اره به این ک��ه هفته اک��رام ایتام و 
نيازمندان امسال نيز مانند سال های گذش��ته برگزار می شود 
اظهار داش��ت: س��ال گذش��ته 7 هزار و ۱7 نفر حامی جدید به 
حاميان کميته اضافه شدند که بيشتر آنها در ماه رمضان جذب 

شدند.
وی افزود: در بحث اطعام ، وجه و کاال یک ميليارد و 9۸۰ ميليون 
تومان کمک های مردمی بوده است که در بحث کاال شامل سبد 

کاال، غذای گرم و موارد مشابه به نيازمندان ارایه شده است.
 مدیرکل کميت��ه اصفهان اضافه کرد: امس��ال عالوه بر س��بد 
امنيت غذایی که دولت ارایه می دهد، خود کميته امداد نيز ۲۵ 
 هزار س��بد کاال پيش بينی کرده است که به شکل بن در اختيار 

خانواده های تحت پوشش قرار می گيرد.
وی ادامه داد: سبد دولت برای خانواده های تحت پوشش امداد و 
بهزیستی به شکل نقدی و شارژ کارت است، بدین شکل که برای 
یک نفر 3۰ هزار تومان، برای دو نفر ۶۰ هزار تومان و برای بيشتر 

از این تعداد تا سقف ۱۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
این مس��ؤول با اش��اره به اجرای طرح مصباح در م��اه رمضان 
 با حضور مس��ؤوالن بازرس��ی گفت: در حال حاض��ر  ۸ هزار و

 ۸7۰ یتيم تحت پوش��ش داریم و جمعي��ت حاميان 4۲ هزار و 
۱4۵ نفر است که به صورت ميانگين ماهانه ۱۲۰ هزار تومان به 

هر یتيم کمک می شود.
 مجل��س آرا با اش��اره به این که در 3 ماه نخس��ت س��ال جاری

 کمک های مردمی و صدقات نسبت به سال گذشته 4۵ درصد 
رشد داش��ته، تاکيد کرد: س��ال گذش��ته در بحث جمع آوری 
 زکات 9/۵ ميلي��ارد تومان دریافتی داش��تيم ک��ه 3 ميليارد و

 ۱۰۰ ميليون تومان از این مبلغ به خواست زکات دهندگان برای 
فقرا ذخيره شد. وی با بيان این که جمع کمک هزینه هایی که 
به صورت ماهانه به حساب خانوارها واریز می شود، 3 ميليارد و 
۸۰۰ ميليون تومان است، یادآور شد: ميزان مستمری بين 4۰ 
تا 7۰ هزار تومان است که به صورت ماهانه به حساب خانوارها 
ریخته می شود و قرار اس��ت بعداز افزایش، این خانوارها از ۵۵ 

هزار تومان تا 9۰ هزار تومان دریافت کنند.
 این مس��ؤول با اش��اره به این که حتی یک ریال از محل جرایم 
راهنمایی و رانندگی به حس��اب کميته امداد واریز نمی ش��ود 
تصریح کرد: چه��ار  منبع ب��رای کمک به کميته ام��داد داریم 
که شامل کمک های مردمی، واریز مس��تقيم اعتبارات دولتی، 
کمک های مجتمع اقتصادی کميته و کمک های دفتر رهبری 

می شود.

مدیر کميته امداد اصفهان:

واریز ميانگين ماهانه ۱2۰ هزار تومان به حساب هر یتيم کميته امداد
انعقاد۱۰ تفاهم نامه بين شهرداري و سازمان ميراث فرهنگي

رطوبت پای بناهای تاریخی ميدان امام )ره(  را گرفته است

معيت معتادان 
 در جهان به

 2۵۰ ميليون نفر 
می رسد و 

تجارت مواد مخدر 
و روان گردان ها 
رتبه دوم و سوم

 را در کل دنيا دارد



اخبار کوتاهيادداشت

 آغاز طرح پايش انشعابات آب
 در استان 

هم زمان با آغاز فصل گرما و با هدف مديريت مصرف آب، طرح پايش 
انشعابات آب كاربري هاي مختلف در آبفاي استان اصفهان آغاز شد.

اين طرح را معاونت خدمات مشتركين و درآمد شركت آب و فاضالب 
استان اصفهان با هدف بررسي ميزان مصرف آب مشتركان پرمصرف، 
شناس��ايي انش��عابات غيرمجاز و اخطار به آن ها در س��طح شهرهاي 
اصفهان، نجف آباد، فالورجان، شاهين شهر، خميني شهر و زرين شهر 

به اجرا در آورده است.
در مرحله نخس��ت طرح پاي��ش انش��عابات آب ك��ه از 17 خردادماه 
جاري آغاز ش��ده اس��ت، پايش انش��عابات آب كارواش ها و استخرها 
 در دس��تور كار ق��رار گرفت��ه ك��ه براس��اس آن تاكن��ون از مجموع

 108 استخر ش��ناي موجود در سطح اس��تان تعداد 45 استخر مورد 
بررسي قرار گرفته است.

 نتايج اين پايش نش��ان مي دهد متوس��ط مصرف آب استخرهاي شنا
 كم تر از ظرفيت قراردادي تعيين ش��ده  اس��ت و از روش هاي نوين 
مديريت مصرف آب همچون روش بازچرخاني اس��تفاده مي كنند. در 
اين بين به تعدادي از استخرهاي ش��نا نيز كه الگوي مصرف را رعايت 
نكرده وهمچنان از روش هاي سنتي تامين آب بهره مي گيرند تذكرات 

و آموزش هاي الزم ارايه شد.
در بخش بررسي انشعاب آب كارواش ها نيز تاكنون 40 كارواش مورد 
پايش قرار گرفته اند كه نتيجه آن كشف س��ه فقره انشعاب متخلف و 

برخورد قانوني با آنها بوده است.
اين بررس��ي نش��ان مي ده��د ميانگي��ن مص��رف آب ه��ر كارواش 
 درحدود 90 متر مكعب در ماه بوده اس��ت؛ ضمن اي��ن كه تعدادي از

 كارواش ها داراي چاه آب غير ش��رب اس��ت و فقط ب��راي تامين آب 
آشاميدني و بهداش��ت كارگران خود و يا مرحله نهايي شست وشوي 

خودروها از آب تصفيه شده استفاده مي كنند. 
در طرح پايش انشعابات آب كاربري هاي مختلف، گروهي متشكل از 
نمايندگان حوزه هاي مش��تركان، بهره برداري و حراست شركت آب 
و فاضالب اس��تان اصفهان به همراه تجهيزات الزم همچون دس��تگاه 
كلرسنج و دستگاه س��نجش هدايت الكتريكي آب )EC( با حضور در 
محل هاي تعيين شده نسبت به بررسي انشعابات آب و ميزان مصرف 

آنها اقدام مي كنند.
گفتني اس��ت در مرحله دوم اين ط��رح، ميزان مصرف اس��تخرهاي 
 خانگ��ي، ادارات دولت��ي و كابري ه��اي عموم��ي مورد پاي��ش قرار 

مي گيرد.

اختصاص 12 میلیارد تومان برای 
اجرای طرح های هادی روستايی 

مديركل بنياد مسكن انقالب اس��المی اصفهان گفت: امسال اعتباری 
برابر با 12 ميليارد تومان برای اجرا و تهيه طرح های هادی روس��تايی 
اختصاص يافته اس��ت. سيد اصغر مس��تولی زاده در ارتباط با اقدامات 
انجام ش��ده در زمينه بهسازی مسكن روس��تايی اظهار كرد: اقداماتی 
در خصوص بهسازی مسكن روستايی در زمينه نظارت، فعاليت نظام 
فنی روس��تايی در دفاتر نظام فنی روستايی كه در سراسر استان فعال 
هس��تند، انجام ش��ده و اعتبارات آن از طريق دولت ب��ه بانک مركزی 

ابالغ می شود.
وی افزود: نظام فنی روستايی كار نظارت بر ساخت وساز مسكونی را بر 
عهده دارد و بر اساس قانون به بنياد مسكن انقالب محول شده و صدور 
پروانه مسكن روستايی بر مبنای نقشه هايی است كه در اين دفاتر تهيه 

می شود و نظارت آن نيز در 4 مرحله انجام می شود.
مديركل بنياد مس��كن انقالب اس��المی اصفهان تصريح كرد: برنامه 
ديگری كه در خصوص بهس��ازی مسكن روس��تايی هر سال بر عهده 
 داريم، بهس��ازی 6 هزار واحد مس��كونی روس��تايی با اعتباری بالغ بر

 12 ميليون و 500 هزار تومان برای هر واحد مسكونی است.
وی اضافه كرد: برای س��ال 93 ني��ز همين ميزان واحد مس��كونی را 
در برنامه داريم، ام��ا احتمال افزايش 15 تا 20 درصدی نيز هس��ت و 
همچنين ميزان اعتبارات احتمال افزايش تا سقف 18 ميليون تومان 

را دارد.

 چابهار قطب سوم خودروسازی 
کشور می شود

مشاور رييس جمهور و دبير شورای عالی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی 
از ايجاد يكی از بزرگ ترين سايت های توليد خودرو در آسيا در منطقه 
آزاد چابهار خبر داد. اكبر تركان گفت: قطب سوم خودرو سازان كشور 
در آينده نزديک در منطقه آزاد چابهار ايجاد می ش��ود و انحصار توليد 
خودرو از دو شركت خودروسازی سايپا و ايران خودرو خارج می شود. 
به گفته مشاور رييس جمهور و دبير ش��ورای عالی مناطق آزاد و ويژه 
اقتصادی، اين سايت خودرو سازی كه يكی از بزرگ ترين سايت های 
توليد خودرو در آسيا خواهد بود، در منطقه آزاد چابهار احداث می شود.

  قاچاقچیان پوشاک و کفش
 در اصفهان نقره داغ شدند

 تعزيرات حكومتی اس��تان اصفهان قاچاقچيان پوشاک و كفش را به 
مبلغ بيش از يک ميليارد ريال جزای نقدی در حق دولت محكوم كرد. 
طی بازرسی های صورت گرفته دراس��تان اصفهان مقاديری پوشاک 
كفش خارج��ی قاچاق كش��ف و پرونده ای در اين خصوص تش��كيل 
شد. در اين راستا با اعالم ش��كايت اداره گمرک اس��تان، پرونده فوق 
پس از طی مراحل قانونی برای رسيدگی و اعمال قانون به شعبه ويژه 
رسيدگی به جرايم قاچاق كاال و ارز گلوگاه شهيد امامی ارجاع و با توجه 
به مس��تندات موجود در پرونده، حكم به ضب��ط كاال و پرداخت مبلغ 
بيش از يک ميليارد و 87 ميليون ريال ج��زای نقدی در حق صندوق 

دولت صادر شد.

 قطع خدمات يک تا 9 ماهه
 برای 28 راننده متخلف اصفهانی

سرپرس��ت حقوقي اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان اصفهان 
گفت: در جلسه كميس��يون ماده 11 رس��يدگي به تخلفات رانندگان 
استان، قطع خدمات از يک تا 9 ماه براي 28 راننده در اين كميسيون 
صادر ش��د. احمد انصاري در جلسه كميس��يون ماده 11 رسيدگي به 
تخلفات رانندگان اس��تان اصفهان، اظهار داش��ت: بيشترين تخلفات 
رانندگان مربوط به توجه نك��ردن به رعايت قواني��ن حمل و نقلي در 
دريافت بارنامه و تناژ حمل بار و تخلف در زمينه رعايت مقررات ايمني 

و ترافيكي است.

4
 سکه در اصفهان ۹۶۷ هزار تومان فروخته شد

ديروز هر قطعه سكه تمام بهار آزادی در بازار اصفهان 967 هزار تومان معامله شد. در بازار اصفهان نرخ هر نيم سكه 
485 هزار تومان، ربع سكه 283 هزار تومان و سكه گرمی 181 هزار تومان بود. ديروزهر اونس طال 1315 دالر و هر 

گرم طالی 18 عيار 98 هزار و هر مثقال طالی 17 عيار 426 هزار و 800 تومان معامله شد. 
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معاون ماليات های مستقيم سازمان امور مالياتی كشور از تمديد 
 مهلت اراي��ه اظهارنام��ه مربوط ب��ه موضوع 169 مالي��ات مكرر 
س��ال های 91، 92 و س��ه ماهه اول 93 تا پايان شهريور ماه خبر 
داد و به اعالم جزييات درصد های ماليات بر ارزش افزوده اصناف 
پرداخت. حسين وكيلی معاون ماليات های مستقيم سازمان امور 
مالياتی كشور در نشستی خبری با خبرنگاران از تمديد مهلت ارايه 
اظهارنامه مربوط به موضوع 169 ماليات مكرر سال های 91، 92 
و سه ماهه اول 93 تا پايان ش��هريور ماه و برای آخرين بار خبر داد 
و اظهارداشت: اين مهلت برای آخرين بار تمديد شده و به صورت 

مجدد تمديد نخواهد شد.
وی با اشاره به رش��د 48 درصدی درآمدهای مالياتی در سه ماهه 
ابتدای سال جاری نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل، افزود: در 
اين مدت 10 هزار و 700 ميليارد تومان ماليات مستقيم و كاال و 
خدمات دريافت شده كه برهمين اساس اين رقم نسبت به بودجه 
حدود 72 درصد تحقق داش��ته اس��ت. وی اضافه كرد: اشخاص 
حقيقی بايد كد رهگيری پيش ثبت نام و كد ملی و اشخاص حقوقی 
نام كاربری و كد رهگيری پيش ثبت نام را برای اظهارنامه و پرداخت 
 الكترونيكی ارايه كنند.البته با اين كه موديان تا س��ال 92 مهلت

 ثبت نام برای كد رهگيری داشتند،  افراد باقيمانده می توانند در 
مدت زمان ارايه اظهارنامه در سال جاری برای دريافت كد رهگيری 
اقدام كنند. معاون ماليات های مستقيم سازمان امور مالياتی كشور 
در ادامه صحبت های خود از افزايش معافيت مالياتی حقوق بگيران 
به يک ميليون تومان خبر داد و گفت: معافيت مالياتی بخش های 
خصوصی و دولتی تا سال گذشته متفاوت بود اما اين ارقام در سال 
جاری يكسان شده اس��ت. وی اضافه كرد: نرخ اول 10 درصد و  تا 
يک ميليون تومان آن معاف از ماليات است.  همچنين از يک تا 8 
ميليون تومان حقوق شامل 10 درصد معافيت و مازاد آن 20 درصد 

معاف از ماليات خواهد بود.

با حضور وزير صنعت معدن و تج��ارت و مديرعامل فوالدمباركه 
پيشرفته ترين خط توليد فوالدهاي كيفي كم كربن مورد استفاده 
درصنايع خودروسازي و لوله هاي نفت و گاز با ظرفيت 1/2 ميليون 
تن در سال و واگن برگردان شماره 2 فوالدمباركه جهت افزايش 
توان حمل و تخليه مواد اوليه مورد نياز واحد آهن سازي به ميزان 

15 ميليون تن در سال در فوالد مباركه افتتاح شد.
در جريان افتتاح اين دو طرح بزرگ، نعمت زاده وزير صنعت، معدن 
و تجارت گفت: پروژه هايي كه در فوالدمباركه به بهره برداري رسيد 

در صنعت فوالدسازي كشور از اهميت به سزايي برخوردار است 
به ويژه اين كه با بهره برداري از سيستم گاززدايي از فوالدمذاب كه 
براي اولين بار در كشور و خاورميانه در اين شركت به بهره برداري 
رس��يده اس��ت، از اين پس ميتوانيم ورق هاي كيفي كم كربن با 
قابليت كشش باالي مورد نياز صنايع خودروسازي، كشتي سازي، 
فوالدهاي لعاب پذير و انواع لوله هاي مورد نياز صنايع نفت و گاز را 
توليد كنيم و انشاء اهلل  با تكميل اين طرح ها از واردات اين قبيل 

ورق ها بي نياز شويم.
 ايش��ان ضمن ابراز خرس��ندي از اين كه اين پروژه ه��ا عمدتا با 
سرمايه گذاري فوالدمباركه و به دست كارشناسان داخلي ساخته 
و راه اندازي شده، از تمامي كساني كه در اين زمينه تالش كردند 
تا كش��ورمان به جمع معدود كش��ورهاي جهان كه از سيس��تم 
RH TOPاس��تفاده مي كنند، اضافه شود، تش��كر كرد.  دكتر 
 س��بحاني مديرعامل فوالدمباركه نيز گفت: باتوج��ه به افزايش

 ظرفيت هاي  اين ش��ركت و اين كه براي توليد بيشتر به تخليه 
سنگ آهن بيشتري نياز داريم و واگن برگردان شماره يک جوابگوي 
نياز ما نبود،  در طرح هاي توسعه، طرح ساخت واگن برگردان شماره 

2با ظرفيت 15ميليون تن تخليه سنگ آهن در نظر گرفته شد.

با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت انجام شد

افتتاح دو طرح توسعه ای در فوالد 
مهلت ارايه اظهارنامه مالیاتی تا پايان شهريور تمديد شد

معافیت مالیاتی يک میلیون تومانی حقوق  بگیران

ندازی مشاغل  راه ا
ارزان در فالورجان 

کرايه حمل بار برون 
شهری گران شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان فالورجان، دكتر علی ربيعی وزير 
تعاون، كار و رفاه اجتماعی در ديدار با فرماندار شهرستان فالورجان تصريح كرد: 
در نظر داريم  راه اندازی و بهره گيری از مش��اغل ارزان قيمت را در شهرستان 
 فالورجان ب��ا جديت دنبال كني��م. وی در ادامه افزود: گروه��ی برای مطالعه

 زمينه های مشاغل كوچک به اين اس��تان اعزام می شوند تا در صورت امكان 
با به راه اندازی گلخانه ها، يا توليد س��نگ های تزيينی، زعفران و غيره از آمار 
بيكاری در اين شهرستان كاسته شود. اصغر هدايت فرماندار فالورجان در ديدار 
با ربيعی خاطرنشان كرد: 50 درصد جمعيت شهرستان وابسته به كشاورزی 
هستند و خشكسالی های اخير آنها را از لحاظ اقتصادی دستخوش مشكالت 

بسياری كرده است. 

رييس كانون انجمن های صنفی كارفرمايی، موسسات و شركت های حمل 
و نقل داخلی كاالی كشور از افزايش 15 درصدی نرخ كرايه حمل بار برون 
شهری خبر داد. حس��ين احمدی زاده با اعالم افزايش 15 درصدی نرخ 
كرايه حمل بار نسبت به قيمت عرف، اظهار داشت: نرخ حمل و نقل برون 
شهری كاال توافقی بين صاحبان كاال و ش��ركت های حمل و نقل تعيين 
می شود و از آنجايی كه س��ازمان راهداری 3 درصد عوارض بابت بارنامه 
دريافت می كند، بنابراين برای تثبيت نرخ، بين شركت ها و صاحبان كاال 
نرخ عرفی وجود دارد. وی بيان كرد: براساس توافق جديد، به نرخ عرفی 
و توافقی، 15 درصد افزايش تعلق گرفته كه به تازگی به حمل و نقل برون 

شهری افزوده شده است.

معاون نهاد رياست جمهوری گفت: در حال حاضر مشكل اقتصاد 
كشور دولتی بودن آن است و بر اين اساس الزم است به ظرفيت های 
بخش خصوصی برای توسعه  كشور بيش از گذشته اهميت دهيم. 
زيرا هيچ اقتصادی ب��دون تكيه بر بخش خصوص��ی به موفقيت 

نخواهد رسيد.
 به گزارش خبرنگار زاينده رود، مرتضی بابک در ششمين جشنواره 
توليدكنندگان جوان استان اصفهان اظهار داشت: استان اصفهان 
 در حوزه  صنعت كشور پيش��گام اس��ت؛ به گونه ای كه نخستين 
كارخانه جات صنعت نس��اجی كشور در اس��تان اصفهان افتتاح 

شده است.
وی  افزود: در حال حاضر نيز اصفهان به عنوان قطب صنعتی كشور 
شناخته می شود و  بسياری از صنايع كش��ور نيز فعاليت خود را از 

استان اصفهان آغاز كرده اند.
معاون نهاد رياس��ت جمه��وری با بي��ان اين كه اقتصاد كش��ور 
بدون محركه  صنعت به بيراهه می رود، تاكيد كرد: الزم اس��ت به 
ظرفيت های بخش خصوصی برای توس��عه  كشور بيش از گذشته 
اهميت دهيم. زيرا هيچ اقتصادی بدون تكيه بر بخش خصوصی به 

موفقيت نخواهد رسيد.
اقتصاد متکی بر نفت پايدار نیست

وی تاكيد كرد: تا زمانی كه اقتصاد ايران پايبند به نفت باشد، اين 
اقتصاد پاي��دار نمی ماند، بلكه اقتصادی موفق اس��ت كه متكی بر 

بخش خصوصی باشد.
بابک اضافه كرد: در حال حاضر مشكل اقتصاد كشور دولتی بودن 
آن است و مش��اركت عمومی و حضور بخش خصوصی در صنعت 

می تواند اقتصاد را ارتقا بخشد.
وی با بيان اين كه اجازه  ندادن دولت به فعاليت بخش خصوصی از 
داليل اصلی توسعه  نيافتن صنعت كشور بوده است، بيان داشت: 
بخش خصوصی نيز هنوز توانايی ها و قابليت های خود را باور ندارد 

و بايد مسؤوالن اين اطمينان را تزريق كنند.
معاون نهاد رياس��ت جمه��وری ادامه داد: نق��ش دولت در بخش 
صنعت و به ويژه بخش خصوصی بايد نقش نظارتی و پش��تيبانی 
 باشد و دولت بايد بخش اجرايی اقتصاد كشور را به بخش خصوصی 

واگذار كند.
وی با بيان اين كه در حال حاضر توجه به بخش بازرگانی بيشتر از 
بخش توليد است، افزود: بيشتر اعتبارات كشور در اين بخش هزينه 
می شود و ضروری است كه تجديدنظری در صرف هزينه های اين 

بخش و سوق دادن آنها به بخش توليد صورت پذيرد.

تنها 26 میلیون نفر در کشور ايران شاغل هستند
حامد پاک طينت رييس س��ازمان صنعت، معدن  و تجارت استان 
اصفهان نيز در اين مراس��م اظهار داش��ت: با توجه به آخرين آمار 
حوزه  اشتغال تنها 26 ميليون نفر در كشور شاغل هستند. بنابراين 

40 ميليون ايرانی هيچ نقشی در توسعه و پيشرفت كشور ندارند.
 وی افزود: بر اين اساس از س��ال 84 تا 91 بيش از شش ميليون و 
500 هزار نفر آماده به كار در كش��ور وجود داش��ته است، اما اين 

جمعيت هيچ فرصت شغلی پيدا نكرده اند.
رييس سازمان صنعت، معدن  و تجارت استان اصفهان با اشاره به 
اين كه صنعت ايران ناخوش احوال اس��ت، تصريح كرد: متاسفانه 
مدتی اس��ت اقتصاد ايران به ش��كل دالل گونه درآمده است و با 
توجه به اين كه  بسياری از مس��ؤوالن و سرمايه گذاران ايران  سود 
خود را در داللی و واس��طه گری می دانند، طی سال های 84 تا 91 

سرمايه گذاری در كشور با كاهش رو به رو بوده است.
اقتصاد بانک ها در اختیار تولید نیست

وی با بيان اين كه سهم صنعت طی چند سال اخير در اقتصاد كشور 
كمتر از 20 درصد بوده است، با انتقاد از اين كه اقتصاد بانک ها در 
اختيار توليد نيست، ابراز داشت: پايين آمدن سهم صنعت از توليد 
ناخالص ملی تنها به تحريم ب��ر نمی گردد، بلكه مديريت عجيب و 
غريب و تفكرات خاص اس��اس بروز اين مشكالت بود و استفاده از 

ظرفيت های اقتصادی، راهكار رشد اقتصادی كشور است.
پاک طينت با بيان اي��ن كه در حال حاضر خط اعتدال در كش��ور 
در حال پيشروی اس��ت و اين امر محصول آگاهی سياسی و رشد 
اقتصادی است، بيان داش��ت: هر چند امروز عقل گرايی در حوزه 
صنعت و اقتصاد حاكم شده، برخی  از مسايل مانند وضعيت بانک ها 
هيچ تغييری نكرده، به طوری كه سياست اعتبار بانک ها در اختيار 

توليد نيست.
اين مقام مس��ؤول  در ادامه اظهار داشت: در صورتی كه مسؤوالن 
نتوانند بستری برای اشتغال خوب و مناسب جوانان ايجاد كنند، به 

خطر جدی مبتال می شويم و آنها دچار عارضه رفتاری می شوند.
وی اضافه كرد: س��ازمان صنعت، معدن و تجارت تمام قد در كنار 
دولت حركت خواهد كرد، و رفع مشكالت اشتغال جوانان و توسعه  

صنايع مناسب از اولويت فعاليت های اين سازمان است.
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با اشاره به 
تجليل 10 جوان برتر استان در حوزه  صنعت در ششمين جشنواره 
توليدكنندگان جوان استان اصفهان از ميان  120 نفر و با در نظر 
گرفتن فاكتورهای مناسب اظهار داشت: همچنين معرفی چهره 

ماندگار صنعت نيز از ديگر بخش های اين جشنواره است.
توجه به نخبگان صنعت و مع�دن اولويت و محور کار 

استاندار و دولت يازدهم است
در ادامه اين جلسه حسين سيستانی معاون توسعه  منابع انسانی 
استانداری اصفهان اظهار داشت: حمايت از جوانان و توسعه  منابع 
انسانی مهم ترين راهكار پيشرفت كشور است و در اين راستا توجه 
به ظرفيت جوان كشور و حمايت از اين قشر می تواند تاثير بسزايی 

برای تحقق اين امر داشته باشد.
وی افزود: در مقطعی دولتی می آيد و اقدامات مثبت دولت ديگری 
را بر اساس س��اليق خود تغيير می دهد و ما در حوزه های مختلف 

شاهد اين امر بوده ايم.
معاون توسعه  منابع انسانی استانداری اصفهان با بيان اين كه ساليق 
دولت های مختلف در مديريت كشور آسيب های زيادی را به كشور 
وارد كرده است، گفت: در اين راستا ضروری است كه با استفاده از 
ظرفيت های موجود در كشور به توسعه و پيشرفت دست پيدا كنيم.

وی ادامه داد: تا زمانی كه كار درس��ت و درس��ت كار كردن را ياد 
نگيريم، نمی توانيم از اين وضعيت رها ش��ويم و تنها با تغيير خود 

می توانيم بهره وری را باال ببريم و جامعه را تغيير دهيم.
معاون توسعه  منابع انسانی استانداری اصفهان در ادامه با بيان اين 
كه دولت تدبير و اميد در حال جبران مافات دو دولت قبل اس��ت، 
گفت: مديران و رهبران جامعه در تحقق اهداف و بروز استعدادهای 
بايد جدی تر از گذشته وارد شوند كه در دولت تدبير و اميد زمينه 

موفقيت در حوزه صنعت و اقتصاد بيش از بيش فراهم شده است.
سيستانی با بيان اين كه توجه به نخبگان صنعت و معدن اولويت 
و محور كار اس��تاندار و دولت يازدهم است، تاكيد كرد: 20 درصد 
از اعتبار دولت به بخش صنعت اختصاص می يابد و سرمايه گذاری 
بخش خصوصی در حوزه  اش��تغال و برنامه ريزی های كارشناسی 

می تواند كمک قابل توجهی به اين امر داشته باشد.
4 هزار نفر عضو خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان 

ايران هستند
 در ادامه جلسه صدری رييس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان 
ايران با بيان اين كه جش��نواره توليدكنندگان جوان طی دو سال 
در سطح ملی و 6 سال به صورت اس��تانی در اصفهان برگزار شد، 
اظهار داشت: در حال حاضر 4 هزار نفر عضو اين تشكل هستند كه 
اطالعات 500 نفر آنها به عنوان مدير اليق و شايس��ته بانكی ثبت 
و ذخيره شد.  بانک اطالعاتی ايجاد ش��ده نيز همزيستی مناسب 

صنعت با جوانان را نشان می دهد.
وی افزود: شكس��ت ش��ركت ها و كارخانه های تولي��د داخلی در 
مناقصه  ها، از جمله داليل ضعف صنايع كشور  است و بر اين اساس 
بی كيفيتی، بزرگ ترين بهانه خارج كردن ش��ركت های داخلی از 

مناقصه های بزرگ كشور است.
رييس خان��ه صنعت، مع��دن و تج��ارت جوانان اي��ران توجه به 
ش��ركت های دانش بنيان را ضروری دانس��ت و افزود: متاس��فانه 
بانک ها و سرمايه گذاران كمتر به شركت های دانش بنيان اعتماد 
می كنند و به بيانی می توان گفت هنوز اين شركت ها را باور ندارند.

صدری با اشاره به اين كه توسعه  روابط صنعت و دانشگاه ضروری 
اس��ت، گفت: در حال حاضر رابطه  خوبی ميان صنعت و دانشگاه 
برقرار نيست و ضروری اس��ت كه اين ارتباط به نحو مطلوب تری 
ارتقا يابد. در شش��مين جش��نواره توليدكنندگان داخلی جوان 
اصفهان كه با حضور معاون نهاد رياست جمهوری، رييس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت جوانان كشور، معاون استاندار، نمايندگان 
مجلس و جمع ديگری از مس��ؤوالن استان اصفهان در محل هتل 
عباسی اصفهان برگزار شد، مديرعامالن شركت های گروه صنايع 
غذايی جرعه، طناب نقش جهان، احداث گس��تر پارس، نيروكلر، 
سپاهان دانه، سپهر كاغذ اسپادانا و توكا فوالد به عنوان منتخبان 

ششمين جشنواره توليدكنندگان جوان سال 93 معرفی شدند.

در همايش ششمین جشنواره تولیدکنندگان جوان استان عنوان شد 

بابک :  هیچ اقتصادی بدون تکیه بر بخش خصوصی به موفقیت نخواهد رسید

اقتصاد دالل گونه آفت رشد سرما یه گذاری 
وزير راه و شهرسازی :

همت آباد اصفهان الگوی 
نوسازی بافت های فرسوده

 دكتر عباس آخوندی وزير راه و شهرسازی در سومين روز 
سفر خود به استان اصفهان به همراه دكتر رسول زرگرپور 
استاندار اصفهان، دكتر حسن كامران نماينده مردم اصفهان 
در مجلس شورای اسالمی، مهندس محمود محمودزاده 
مديركل راه و شهرسازی اس��تان اصفهان از بافت فرسوده 
همت آباد بازديد و بر ضرورت اشاعه الگوی تفكيک مجدد 
اراضی ك��ه در اين محله با همكاری مال��كان در حال اجرا 

است، تاكيد كرد.
دكتر آخون��دی در اين بازديد با اش��اره به تاس��يس دفتر 
خدمات  نوس��ازی محله ای و همچنين تش��كيل شركت 
تعاونی احيا و نوسازی غديربا عضويت مالكان بافت فرسوده 
همت آباد گفت: نوسازی بر مبنای پذيرش شهروندان به 
عنوان بازيگران اصلی و تسهيل گری دولت، پايه بهسازی 

محالت قديمی به ويژه همت آباد است.
وی افزود: بدون شک بر اس��اس اعتمادی كه بين مديران 
دستگاه های اجرايی در س��طح ملی و محلی از يک سو و 
شهروندان و مالكان بافت های قديمی از سوی ديگر ايجاد 
شده است، با يک همكاری سازمان يافته نوسازی و بهسازی 
محله همت آباد با موفقيت اجرا و ب��ه عنوان الگويی برای 
بهسازی و نوسازی بافت های فرس��وده در كشور معرفی 

خواهد شد.
وی در ادام��ه به تدوين س��ند ملی راهب��ردی بافت های 
فرس��وده در كش��ور اش��اره كرد و گفت: هيات دولت اين 
 س��ند را  به زودی برای تصوي��ب نهايی ب��ه مجلس ارايه

 خواهد داد.
وی افزود: اين س��ند در س��ه بخ��ش ملی، منطق��ه ای و 
محلی تدوين ش��ده  و  رياس��ت محترم جمهور به عنوان 
رييس س��تاد ملی راهبردی باف��ت فرس��وده و وزير راه و 
 شهرس��ازی به عنوان دبير اين س��تاد انتخاب و در بخش 
منطقه ای اس��تاندار و مدير كل راه و شهرسازی به عنوان 
رييس و دبير ستاد و در بخش محله ای فرماندار و شهردار 
مركز شهرس��تان به عنوان رييس و دبير اين ستاد معرفی 

شده اند.
سند ملی راهبردی احیا و نوسازی بافت های 

فرسوده ابالغ می شود
 مهن��دس مجي��د روس��تا عضو هي��ات مديره ش��ركت 
عمران و بهسازی ش��هری ايران در حاش��يه بازديد وزير 
را ه و شهرس��ازی از محل��ه قديمی و فرس��وده همت آباد 
 اصفهان گفت: به زودی سند ملی راهبردی احيا و نوسازی

 بافت های فرسوده ابالغ می شود.
وی افزود: اين س��ند در كميته های فرعی و كميس��يون 
تخصصی هيات دول��ت به تاييد رس��يده و ب��ه زودی در 
كميس��يون امور زيربنايی، صنعت و محيط زيست هيات 

دولت مطرح و اميدواريم به زودی برای اجرا ابالغ شود.
وی هدف از تدوين اين س��ند را دس��تيابی به يک برنامه 
عملياتی واحد و هم افزايی دستگاه های مرتبط با احيای 
بافت های فرسوده از جمله وزارت كشور ، سازمان ميراث 
فرهنگی و ش��ورای عالی اس��تان ها برش��مرد و گفت: در 
اجرای اين سند طرح تدوين روش های تامين مالی برای 
حمايت از نوسازی بافت های فرسوده در كشور به تصويب 

رسيده است. 
وی افزود: هم اكنون تسهيالت بافت های فرسوده به مبلغ 
سی ميليون تومان برای هر واحد مسكونی از منابع داخلی 
بانک ها با كارمزد 15 درصد در نظر گرفته ش��ده اس��ت 
 كه وزارت راه و شهرس��ازی به صورت جد پيگير تس��ريع 
بانک ها در پرداخت تسهيالت وديعه مسكن و احداث است.



یادداشت

فراخوان سی امین جشنواره بین المللی موسیقی فجر روز دوشنبه ۹ تیرماه از سوی ستاد اجرایی جشنواره 
به صورت رسمی اعالم می شود و عالقه مندان برای شرکت در این دوره می توانند آثار خود را با توجه به 

موارد در نظر گرفته شده برای حضور و اجرا در جشنواره سی ام، به دبیرخانه ارسال نمایند.
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فردااعالمفراخوانجشنوارهموسیقیفجرسیام
هفتیادداشت

مستندسازی که برای درمان 
خواهرش جوایزش را فروخت

داریوش غریب زاده، مستندس��از، که چندی پیش به دلیل بیماری 
یکی از بس��تگان نزدیکش ناگزیر به فروش جوایز سینمایی اش شد، 
دلیل نپذیرفتن کمک مالی سازمان س��ینمایی را این موضوع خواند 

که پول سینما باید در چرخه سینما خرج شود.
داریوش غریب زاده، فیلمس��از بوش��هری ک��ه کارگردانی فیلم های 
مستند و کوتاه بس��یاری را در کارنامه خود دارد و جوایز مختلفی از 
جشنواره های داخلی و خارجی کسب کرده است، این روزها شرایط 
سختی را پشت س��ر می گذارد و مجبور اس��ت برای شیمی درمانی 
یکی از بستگان نزدیکش جوایز سینمایی خود را به پول تبدیل کند. 

کودکان » نقد داستان « را می آموزند
کتابخانه رودکی، وابس��ته به س��ازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان، به برگزاری کارگاه نقد داستان برای کودکان دربخش باشگاه 

کتاب کودک این کتابخانه اقدام نموده است.
مدیر کتابخانه رودکی ضمن اعالم این خب��ر گفت: در این برنامه هر 
هفته یک کتاب از سوی مربی معرفی شده و هفته بعد کودکان گروه به 
نقد  موارد مختلف داستان می پردازند و بعد از یک ماه نقادی، بهترین 

فرد انتخاب و به عنوان رهبر گروه معرفی می شود.  
حبیب اللهی این طرح را ویژه کودکان مقطع ابتدایی برشمرد و افزود: 
این کودکان، هفته ای یک بار در روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۰ تا 
۱۱:۳۰ صبح با  حضور در کتابخانه به نقد داستان های معرفی شده از 

سوی مربی گروه می پردازند.  
گفتنی است عالقه مندان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به 
کتابخانه رودکی واقع در سه راه سیمین،  باغ  زیار،  کوچه سیدعظیم 

مراجعه کنند و یا با شماره ۳۷۷۵۶۸۱۴ تماس حاصل فرمایند.

کانون نمایشگران کودک و نوجوان 
اصفهان تشکیل شد

ریی��س انجم��ن هنرهای نمایش��ی اس��تان اصفهان گف��ت: کانون 
نمایش��گران کودک و نوجوان در انجمن هنرهای نمایش��ی استان 

تشکیل شد.
 »احمد شاهین فر« بیان داشت: این انجمن با هدف تصمیم گیری و
 برنامه ریزی برای تئاتر کودک و نوجوان در استان تشکیل شده است.

وی اظهار کرد: با حضور تمام فعاالن عرص��ه تئاتر کودک و نوجوان، 
اعضای ش��ورای تصمیم گیری کان��ون تئاتر ک��ودک و نوجوان نیز 

انتخاب شدند.
شاهین فر افزود: احمد رضایی، اکرم السادات ابوالمعالی و محمدرضا 
 رهبری ب��ه عنوان اعض��ای این ش��ورا از طریق رای گی��ری انتخاب 
ش��ده اند.وی تصریح کرد: این شورا قرار اس��ت در راستای برگزاری 
جش��نواره تئاتر کودک و نوج��وان و آموزش علمی و ارتقای س��طح 
 علمی کارگردانان و فعاالن عرصه نمایش تئات��ر کودک برای آینده 

تصمیم گیری کند.
تئاتر در اصفهان بیش از ۵۰۰ سال سابقه دارد و تئاتر این شهر با نام 

هنرمندانی مانند مرحوم » ارحام صدر« گره خورده است.

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردش��گری نطنز گفت: 
عملی��ات بازس��ازی و مرم��ت در 
بخش هایی از روس��تای تاریخی و 
آغ��از نطن��ز  بیان��ه  ا  زیب��ای 

 شد.
حس��ین یزدانمه��ر اظه��ار کرد: 
عملی��ات بازس��ازی و مرم��ت در 
بخش های��ی از روس��تای زیب��ا و 
تاریخ��ی ابیانه نطنز ب��ا اختصاص 
بودجه از محل اعتبارات ملی آغاز 

شد.
وی پیرام��ون مکان های��ی ک��ه 
بازس��ازی می ش��وند، اف��زود: در 
ای��ن مرحله از پ��روژه بازس��ازی، 
۴ بن��ای خان��ه صف��ره، خان��ه 
رباط��ی، خانه ح��اج می��رزا و آب 
 انبار می��ان ده بازس��ازی و مرمت

 می شوند.
سرپرس��ت میراث فرهنگی نطنز، 
پیرامون می��زان بودجه این طرح و 
محل تامین اعتبار آن گفت: بودجه 
این طرح به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال 
و از محل اعتبارات ملی اختصاص 

یافته است.
وی پیرامون قدمت و وضعیت خانه 
صفره ابیانه نطنز تصریح کرد: خانه 
صفره مربوط ب��ه دوره صفویه و در 

محله هرده واقع شده است.
این اث��ر در تاری��خ ۳۰ تیر س��ال 
۸۴ ب��ه ش��ماره ۱2۱۱2 به عنوان 
 یکی از آث��ار ملی به ثبت رس��یده

 است.
یزدانمه��ر پیرامون ۳ بن��ای دیگر 

گفت: خانه ح��اج می��رزا در ابیانه 
یکی از زیباترین خانه ها اس��ت که 
به دوران معاص��ر تعلق دارد و خانه 
رباط متعلق به دوران قاجاریه و آب 
انبار میان ده که در محله میان ده 
قرار دارد، حدود صد س��ال قدمت 

دارد.
وی پیرامون تاریخ کل��ی و فضای 
روس��تای ابیان��ه نطن��ز، خاط��ر 
نشان کرد: روس��تای ابیانه دارای 
 قدمت��ی نزدی��ک ب��ه ۱ ه��زار و 
از  ب��وده و یک��ی  ۵۰۰ س��ال 
قدیمی ترین زیستگاه های انسانی 
 در حاش��یه کویر ایران محس��وب

 می  شود.
سرپرس��ت می��راث نطن��ز بی��ان 
کرد:خانه های ابیانه همگی بر روی 
دامنه پرش��یبی در شمال رودخانه 
برزرود بن��ا شده اس��ت و در وهله 
نخس��ت روس��تایی چند طبقه به 
  نظر می آید که در بعض��ی موارد تا

 ۴ طبق��ه آن  را می توان مش��اهده 
کرد.

وی اف��زود: زب��ان م��ردم ابیانه از 
زبان های ایرانی ش��مال غربی بوده 
که البته در طول زمان دچار تغییر 
و تحوالت زی��ادی ش��ده و اکنون 
فقط تعداد کمی از واژه های اصیل 
پهل��وی در گوی��ش آنان ش��نیده 

می شود.
یزدانمه��ر سرپرس��ت می��راث 
فرهنگی نطنز گفت: لباس س��نتی 
آنها، که هنوز ه��م رواج دارد و در 
حف��ظ آن تاکید و تعص��ب از خود 
نش��ان می دهند، در مردان شلوار 
گش��اد و درازی از پارچه سیاه و در 
زنان پیراهن بلن��دی از پارچه های 
گل��دار و رنگارنگ اس��ت که عالوه 
بر ای��ن، زن ه��ای ابیان��ه معموال 
 چارقده��ای س��فید رنگی بر س��ر 

دارند.

افتتاح موزه پرس��تیژلند در اصفهان اولین اتفاق در کش��ور و 
کم نظیرترین در دنیا اس��ت. معاون می��راث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری کش��ور گفت: باید به دنبال آن باشیم که 
کل آثار اصفهان را در فهرست جهانی قرار دهیم و برای این کار 
نیازمند کمک همه هستیم.یحیی طالبیان  در آیین افتتاح موزه 
شهر اصفهان اظهار کرد: اصفهان استانی بهره ور با غنای فرهنگی، 
تاریخی و طبیعی ارزشمند اس��ت و ما فقط در اصفهان ۳ اثر را 

تحت عنوان میراث جهانی به ثبت رساندیم. از جمله میدان نقش 
جهان، مسجد جامع اصفهان و کاخ موزه چهلستون، هر چند کل 
اصفهان نگین میراث فرهنگی کشور اس��ت.وی با بیان این که 
اصفهان به عنوان ش��هر موزه برای همه جهانیان شهرت دارد، 
افزود: باید به دنبال آن باشیم که کل آثار اصفهان را در فهرست 
جهانی قرار دهیم و برای این کار نیازمند کمک همه هس��تیم.

معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور تصریح 

کرد: نگاه ما به موزه باید بتواند پویایی خود را حفظ کند و از آن 
به خوبی بهره برداری ش��ود و توسعه موزه نشانگر بالندگی یک 
کشور است.وی بیان کرد: موزه پرستیژلند از طرف مجموعه دار 
خصوصی به نام حسین حسینی پناهی اصفهانی در مجموعه 
سیتی سنتر اصفهان افتتاح شد که این نخستین مدل موزه در 
کشور است و حتی در دنیا این اتفاق به ندرت رخ می دهد و از این 

منظر بسیار قابل تامل است.
طالبیان خاطرنش��ان کرد: همچنین این م��وزه باید در بخش 
محتوایی و بهینه ک��ردن فضای خود، آن چنان که شایس��ته 
اس��ت فعالیت کند و جوابگوی س��واالتی نظیر س��نخیت آن 
در این فضای تجاری باش��د.موزه ش��هر اصفهان در فضایی به 
وسعت ۱۵۰۰ متر مربع می تواند گزینه ای مناسب برای بهبود 
نواقص و کمبودهای موزه ای ش��هر بزرگ اصفهان باشد.وی با 
بیان این که کل اصفهان نگین میراث فرهنگی کش��ور اس��ت، 
خاطرنشان کرد: باید تالش شود تا تمامی آثار تاریخی اصفهان 
در فهرست جهانی ثبت و ضبط ش��وند. معاون سازمان میراث 
فرهنگی گفت: در حال حاضر تنها 2 موزه رس��می که متعلق 
به سازمان میراث فرهنگی اس��ت در این شهر تاریخی فعالیت 
می کند. طالبیان با بیان این که توسعه موزه ها رشد و بالندگی هر 
شهر یا کش��وری را به دنبال دارد، خاطرنشان کرد: افتتاح موزه 
پرستیژلند در اصفهان اولین اتفاق در کشور و کم نظیرترین در 
دنیا اس��ت. وی با بیان این که موزه مذکور بای��د به موضوعاتی 
هم چون س��نخیت خود با این مجموعه و رابطه ای که با مرکز 
تجاری دارد پاس��خگو باش��د و انتظارات مردم از آن را برآورده 
کند، عنوان کرد: موزه پرس��تیژلند در بحث محتوایی و بهینه 
 کردن فضای موزه باید به صورت علمی تر و کیفی تر وارد میدان

 شود.

معاون میراث فرهنگی کشور با حضور در اصفهان عنوان کرد 

رئیس مرکز صدا و سیمای مرکز اصفهان اعالم کرد:

تدارک  صدا و سیمای اصفهان در ماه مبارک رمضان 

 آغاز عملیات بازسازی و مرمت 
اصفهان،نگینمیراثفرهنگیکشوراستدرروستای تاریخی ابیانه

     صدا و سیمای مرکز اصفهان به اعالم ویژه برنامههای این مرکز 
در ایام ماه مبارک رمضان پرداخت.رئیس مرکز صدا و سیمای 
اصفهان در این باره عنوان کرد: در سیمای مرکز اصفهان برنامه 
ای با همکاری۵۰ خیریه فعال اصفهان تهیه شده است که در آن 
با همکاری خیران و مردم نیک اندیش و روزه دار اصفهان زمینه 
آزادی زندانیان دربند و بیگناه و زندانی��ان دیه فراهم میگردد.

مهندس علی کلباس��ی همچنین به برنام��ه همخوانی قرآن و 
جزء خوانی کتاب آس��مانی خداوند هم اش��اره کرد و گفت: در 
زمینه اشاعه فرهنگ دینی و بیان احکام شرعی و ترویج معارف 
الهی برنامه های خوبی از س��یمای اصفهان به روی آنتن میرود 
که "عرشیان"،  "سوال اول " و "چتر آبی" ازجمله آنها است.وی 
در ادامه اف��زود :رادیو هم ویژه برنامه ه��ای خوبی تدارک دیده 
است که می توان به نمایش نامه های مذهبی و برنامه  " آینه " 
و " سالم اصفهان " اشاره کرد.مدیرکل مرکز اصفهان به برنامه 

های معاونت اطالعات و اخبار صدا و سیمای مرکز اصفهان هم 
اش��اره کرد و گفت:با گزارش های ویژه خبری مردم بیش��تر با 
حال و هوای این ماه الهی و برنامه های اماکن مذهبی و محافل 
معنوی ضیافت اهلل آشنا می شوند و با ده گزارش خبری با موضوع 
 امر به معروف و نهی از منکر مردم را به این فریضه الهی س��وق

 می دهند.
 “یک شهر، ضیافت” ماه مبارک رمضان به شبکه اصفهان 

می آید
 “یک ش��هر، ضیافت” عنوان ویژه برنامه ترکیب��ی ماه مبارک 
رمضان اس��ت که به تهیه کنندگی حجت االسالم سید مهدی 
مدنیان در ایام ماه مبارک رمضان از شبکه اصفهان پخش خواهد 
ش��د.این ویژه برنامه هر ش��ب به مدت ۹۰ دقیقه پیش از اذان 
مغرب مهمان خانه های مردم روزه دار خواهد بود.تهیه کننده 
این ویژه برنامه در این خصوص گفت: “یک شهر، ضیافت” برنامه 

ای زنده و ترکیبی است که تالش دارد در سال اقتصاد و فرهنگ، 
نگاهی فرهنگی به موضوعات متعدد اقتصادی از منظر آیات و 
روایات اسالمی داشته باشد. یکی از مصادیق این پیوند، استفاده 
از توان هنری هنرمندان َخیر و نوع دوست شهر و دیار اصفهان 
و همچنین ظرفی��ت صنعتگران اصفهان��ی در آزادی زندانیان 
جرایم غیرعمد به بهانه ایام ماه مب��ارک رمضان و از طریق این 
برنامه است.حجت االسالم س��ید مهدی مدنیان افزود: در این 
طرح که با همکاری و هماهنگی کامل ، دادگستری و دادستانی 
استان و اداره کل زندان های استان ، انجمن حمایت از خانواده 
نیازمند زندانیان و ستاد دیه استان برنامه ریزی شده است، هر 
شب از سه محل حامیان برنامه، فروش آثار هنری هنرمندان و 
نیز کمک های مردمی یک یا تع��دادی از زندانیان دیه )جرایم 
 غیرعمد( آزاد شده و در صورت تمایل شب بعد در برنامه حضور 

خواهند یافت.
                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    

3                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آرا
 3 ماده  موضوع  "آگهی   1393/3/26-103/93/555-58 شماره:   23604
واراضی  ثبتی  تکليف وضعيت  تعيين  قانون  نامه  آیين  قانون وماده 13 

وساختمانهای فاقد سند رسمی"
اراضی  ثبتی  وضعييت  تکليف  تعيين  موضوع  هيات  آراء صادره  برابر 
وبيدگل  آران  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضيان محرز گردیده است لذامشخصات 
متقاضيان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت 
از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضيان  مالکيت  به صدور سند 
تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
از  ماه  یک  ، ظرف مدت  اخذ رسيد  از  تسليم وپس  اسناد وامالک محل 
تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.

1ـ رای شماره213هيات :آقای علی اكبر نوری محمود آبادی   فرزندعبداله 
شماره شناسنامه 358 در شش دانگ یک بابخانه  به مساحت147مترمربع 
واقع  از2840اصلی  فرعی   163 از  شده   مجزي  4651فرعی  پالک 

درریگستان دیمکار آران  بخش3 حوزه ثبتی آران وبيدگل  
اكبر   فرزندعلی  آرانی   مهدی شيپوری  :آقای  هيات  رای شماره356  2ـ 
بشماره شناسنامه 479 )نسبت به 2 دانگ( وخانم اشرف شيپوری آرانی  
فرزند رحمت اله شماره شناسنامه 438  )نسبت به 4 دانگ(در شش دانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 176/70مترمربع پالک شماره 4652فرعی 
ریگستان  در  واقع  اصلی   2840 از  فرعی   752 از  شده  مفروزومجزی 

دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل  
3- رای شماره 161هيات:اقای محمد خرم آبادی  آرانی  فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 272  وخانم سميرا صدیقی فر فرزند عباسعلی شماره 
به مساحت  خانه  باب  یک  دانگ  در شش  )بالمناصفه(   3233 شناسنامه 
140مترمربع پالک4653فرعي مفروزومجزي شده  از شماره 213 فرعی 
آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  دیمکار  ریگستان  در  واقع  اصلی   2840 از 

وبيدگل خریداری عادی مع الواسطه از حسين خرمی )مالک رسمی(
4ـ رای شماره 163هيات :آقای مهدی خرم آبادی  آرانی  فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 9866  وخانم زهرا معبدی آرانی فرزند علی شماره 
مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  194)بالمناصفه(در  شناسنامه 
از  فرعی   213 از  شده  4654مفروزومجزی  پالک  145/60مترمربع 
2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل 

خریداری عادی مع الواسطه از حسين خرمی )مالک رسمی(

فرزند سيد  قهاری    ابوالفضل  :آقای سيد  377هيات  رای شماره     -5
ابوالفضل  فرزند  محمدی  ریحانه  خانم  و   121 شناسنامه  محمد شماره 
شماره شناسنامه 1250219329)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت 201 مترمربع پالک 1157 فرعی مفروزومجزی شده از 152 

فرعی از 2809 اصلی در محمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل
فرزندعزیزاله  زاده  محمد  ابوالفضل  آقای   : 297هيات  شماره   رای  6ـ 
بشماره شناسنامه1250016657 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
 40 از  فرعی   158 از  شده   مجزي  3619فرعی  پالک  195/75مترمربع 

اصلی واقع در نوش آباد بخش 4حوزه ثبتی آران وبيدگل
7ـ رای شماره 296هيات : آقای اصغر محمد زاده  فرزندعزیزاله بشماره 
شناسنامه 58 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 209/75مترمربع 
پالک 3618فرعی مفروزومجزی شده از 158فرعی از 40اصلی واقع در 

نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی آران وبيدگل
8ـ رای شماره 280هيات :آقای احمد اشرفی  فرزند علی آقا   بشماره 
شناسنامه 142 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 218/05مترمربع 
پالک 3620فرعی مفروزو مجزی شده  از 169 فرعی از 40 اصلی واقع 

در نوش آباد بخش4 حوزه ثبتی آران وبيدگل
شماره  تقی  فرزند  پور  نوابی  جالل  :آقای  307هيات  شماره  رای  9ـ 
شناسنامه 10  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 204/50 مترمربع 
 1815 از  وقسمتی   1814 1807الی  از   شده  مجزی  فرعی  پالک3621 
وقسمتی از مشاعات 2528 فرعی از 40 اصلی واقع در نوش آباد   بخش 

4 حوزه ثبتی آران وبيدگل.
آبادی   نوش  زاده  فخار  بنيامين   :آقای  642هيات  شماره   رای  10ـ 
فرزندمحمد  شماره شناسنامه 22 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  
170/80مترمربع پالک 404فرعی مفروزومجزی  شده  از43اصلی واقع 

در غياث آباد نوش آبادبخش 4 حوزه ثبتی آران وبيدگل.
فرزند   آبادی   نوش  دروی  احسان  :آقای  268هيات  شماره  11-رای 
مساحت  به  خانه   باب  یک  دانگ  187 شش  شناسنامه  بشماره  مجمد  
غياث  در   واقع  43اصلی  از  شده   مجزی  پالک405فرعی  210مترمربع 

آبادنوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران وبيدگل
فرزند  آبادی   نوش  خبازی  ابوالحسن  آقای  شماره350هيات  12-رای 
فيروزفرزند  تاج  سمانه  خانم  و    5781 شناسنامه  بشماره  تقی  محمد 
غالمرضا شماره شناسنامه 105)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت 153/30مترمربع پالک 406فرعی  مجزی شده از 43 اصلی 

واقع در غياث آباد نوش آباد بخش 4حوزه ثبتی آران وبيدگل

13- رای شماره 273 هيات :آقای حسين محمدی منفرد    فرزند عباس 
نوش  شيخی  مریم  دانگ(وخانم  به4  )نسبت    186 شناسنامه  بشماره 
آبادی فرزند محمد به  شناسنامه 5332)نسبت به 2دانگ( در شش دانگ 
یک باب خانه به مساحت157/70مترمربع پالک407 فرعی مجزی شده از 
43 اصلی  واقع در غياث آباد نوش آباد بخش 4حوزه ثبتی آران وبيدگل.
آرانی  نوروزیان  محمود  :آقای   هيات   345 شماره   رای   -14
فرزنداسماعيل بشماره شناسنامه  63 و ام البنين مشتاق فرزندمحمد علی 
باب  یک  دانگ  شش  دانگ(در  4و2  به  )نسبت   44 شناسنامه  شماره  به 
خانه به مساحت340/07مترمربع  پالک شماره1300فرعی مجزی شره 
از 171 فرعی از 2640 اصلی واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران وبيدگل
15- رای شماره 11056هيات :اقای صمد صمدی نژاد فرزند علی محمد  
بشماره شناسنامه156 و خانم زهرا سيفی زاده آرانی فرزندعلی اصغر 
شماره شناسنامه 7)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
فرعی   335 از  شده  مجزی  1301فرعی  شماره  پالک  92/50مترمربع 
وبيدگل  آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  دشت  آران  در  واقع  2640اصلی  از 

خریداری عادی مع الواسطه از علی محمد صمدی نژاد )مالک رسمی(
16-رای شماره169هيات :آقای حسن قربانی مقدم آرانی  فرزندحسين 
فرزندمحمدبه شماره شناسنامه  نوردی  بشماره شناسنامه132 و جنت 
124/10مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  43)بالمناصفه( 
پالک 1302فرعی  مجزی شده  از 302فرعی از 2640 اصلی واقع درآران 

دشت بخش 3حوزه ثبتی آران وبيدگل
17- رای شماره 265هيات :آقای ایرج  حق نجاتی فرزندنجفعلی بشماره 
شناسنامه  486 وفاطمه نوزرزاده آرانی فرزندحسين به شماره شناسنامه 
446 )بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت76/10مترمربع 
پالک 1303 فرعی  مجزی شده از 311 فرعی از 2640اصلی واقع در آران 

دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل.
آرانی    صالحيان  محمد  علی  آقای  هيات:   400 شماره   رای   -18
فرزندعباس  آرانی  مالئی  والهام   546 شناسنامه   بشماره  فرزندعباس 
مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در    2142 شناسنامه  شماره  به 
63/65مترمربع  پالک شماره 1304 فرعی مجزی شره از 140 فرعی از 

2640اصلی واقع در آران دشت  بخش 3حوزه ثبتی آران وبيدگل
فرزند  آرانی   اف  زاده  حسن  محمد  :اقای  312هيات  شماره  رای   -19
به  خانه  باب  یک  دانگ  در شش  بشماره شناسنامه  1590   اكبر   علی 
مساحت  149مترمربع پالک شماره 1305فرعی مجزی شده از 83فرعی 

از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3ثبتی آران وبيدگل
آرانی  آبادی  عبداله  عليرضا  :آقای  11052هيات  شماره   رای  20ـ 
به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   190 شناسنامه  شماره  فرزندحسن 
 141 از   شده  مفروزومجزی   فرعی   1306 پالک  مساحت106مترمربع 
فرعی از2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل.
21-رای شماره 402هيات :آقای  محسن فدائيان آرانی  فرزند عزیزاله 
بشماره شناسنامه 18 شش دانگ یک باب خانه به مساحت 187/77مترمربع 
پالک1307 فرعی مجزی شده از 235 فرعی از2640اصلی واقع در آران 

دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل
فرزندمحمد  آرانی  انيسی  عباس  :آقای  هيات  شماره303  22-رای 
مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   107 شناسنامه  بشماره  تقی 
از 2640  از235 فرعی  353/95مترمربع پالک 1308فرعی  مجزی شده 

اصلی واقع در آران دشت بخش 3حوزه ثبتی آران وبيدگل
آرانی   كش  رنج  ابوالفضل  :آقای  هيات   10585 شماره  رای   -23
فرزندرحمت اله بشماره شناسنامه 59  و خانم فهيمه دهقانی آرانی فرزند 
حسين شماره شناسنامه 912)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به 
مساحت  175/05مترمربع پالک 15 فرعی مجزی شده  از 3و6و مشاعات 
اماكن بخش 3 حوزه  1331 اصلی و6ومشاعات 1330 اصلی  واقع در 

ثبتی آران وبيدگل.
24- رای شماره  304 هيات :خانم جميله گشایش بيدگلی فرزند فرخ  بشماره 
مساحت367مترمربع   به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  شناسنامه5921 
از  وقسمتی  1و2و5و7و8و9  از  شده  مجزی  شماره806فرعی  پالک 
مشاعات  فرعی از806 اصلی واقع در اماكن   بخش 3 حوزه ثبتی آران 

وبيدگل
25- رای شماره 1404هيات :آقای سيدمحمدميرافضل آرانی فرزندسيد 
محمود بشماره شناسنامه 229در شش دانگ قسمتی از یک باب خانه به 
مساحت 113/30 مترمربع  پالک شماره474 فرعی مجزی شده از 2637 

اصلی واقع در مسعودآباد آران بخش 3 حوزه ثبتی آران وبيدگل
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 93/4/8 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/4/24                               
عباس عباس زادگان ریيس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبيدگل

تغییرات 
ارگ  نگين  مهندسی  فنی  شركت  تغييرات  آگهی  93/1861/32/و  شماره:   23787
ساليانه  عادی  عمومی  مجمع  جلسات  صورت  استناد  به  خاص  سهامی  دستان 
به شماره  ارگ دستان سهامی خاص  نگين  فنی مهندسی  و هيات مدیره شركت 
اتخاذ  ثبت 642 و شناسه ملی 10860007338 مورخه 1393/03/28 تصميماتی 
فرزند  باقری  آمده است: 1- مهدی  به عمل  به شرح زیر در شركت  تغييراتی  و 
قنبرعلی با كدملی 1189903385 به عنوان عضو اصلی هيات مدیره و به سمت 
رئيس هيات مدیره و هادی باقری فرزند قنبرعلی با كدملی 1189964961 به عنوان 
عضو اصلی هيات مدیره و به سمت مدیرعامل و محبوبه سالمه زاده زواره فرزند 
اكبر با كدملی 1188938258 به عنوان عضو اصلی هيات مدیره و به سمت نائب 
رئيس هيات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2- كليه اوراق و اسناد مالی 
و تعهدات شركت با امضای مهدی باقری به تنهائی و با مهر شركت معتبر خواهد 

بود. 3- محمد فرخی یزدی فرزند حسين با كدملی 0380982048 به سمت بازرس 
بازرس  سمت  به   1189917904 كدملی  با  حسين  فرزند  توكلی  وحيد  و  اصلی 
علی البدل شركت برای مدت یکسال انتخاب شدند. 4- روزنامه زاینده رود جهت 
درج آگهی های شركت تعيين شد. م الف: 141 خيرا... عصاری رئيس ثبت اسناد و 

امالک اردستان 
تاسیس 

23788 شماره: 93/1781/33/و آگهی تاسيسات شركت روزبه گستر خليج فارس 
عمومی  مجمع  جلسه  صورت  و  اساسنامه  و  اظهارنامه  خالصه  خاص  سهامی 
موسس و هيات مدیره شركت روزبه گستر خليج فارس سهامی خاص با شناسه 
به  اداره  این  در  تاریخ 1393/03/16  در  با شماره 861  كه  ملی 14004040191 
شده  تکميل  ثبت  ذیل  امضاهای  حيث  از   1393/03/28 تاریخ  در  و  رسيده  ثبت 
برای اطالع عموم در روزنامه رسمی و نيز روزنامه زاینده رود برای یک مرتبه به 

شرح زیر آگهی می شود: 1- اساسنامه شركت مشتمل بر 63 ماده و 11 تبصره 
به تصویب رسيد. 2- موضوع شركت: با این مقدمه كه ثبت موضوعات زیر به 
كشاورزی  فعاليتهای  كليه  انجام  نمی باشد-  فعاليت  پروانه  صدور  و  اخذ  منزله 
بخش  دو  در  كشاورزی  و  غذایی  مواد  پخش  و  بندی  بسته  و  و صنعتی-توليد 
جهت  دولتی  و  خصوصی  بانکهای  از  بانکی  تسهيالت  واردات-اخذ  و  صادرات 
تحقق اهداف شركت و مشاركت و سرمایه گذاری در بخشهای خصوصی و دولتی 
ثبت  تاریخ  از  مدت شركت:   -3 ذیصالح.  مراجع  از  الزم  مجوزهای  اخذ  از  پس 
چهارم  ایثار-كوی  اردستان-خيابان  اصلی شركت:  مركز   -4 نامحدود.  مدت  به 
ميليون  یک  مبلغ  شركت:  سرمایه   -5  .8381838736 كدپستی  پالک1-  شرقی- 
 -6 ندارد.  نقدی  غير  و  نام  با  ریالی  هزار  ده  یکصد سهم  به  منقسم  نقدی  ریال 
شركاء و موسسين شركت: آقای شکرا... ایماندوست فرزند ا...خواست با كدملی 
3521098931 و كدپستی 756314778 و آقای داود مطهری پور فرزند یدا... با 

كدملی 1090269536 و كدپستی 8514667594 و خانم اعظم گلشادی قلعه شاهی 
فرزند محمدصادق با كدملی 1140703633 و كدپستی 8514667594. 7- اولين 
مدیران شركت: آقای داود مطهری پور به عنوان عضو اصلی هيات مدیره و رئيس 
هيات مدیره و خانم اعظم گلشادی قلعه شاهی به عنوان عضو اصلی هيات مدیره 
و نایب رئيس هيات مدیره و شکرا... ایماندوست به عنوان عضو اصلی هيات مدیره 
و به سمت مدیرعامل شركت برای مدت دو سال انتخاب شدند. 8- دارندگان حق 
امضاء: كليه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شركت با امضای رئيس هيات مدیره 
عباسی  ليال  خانم  بازرسان:   -9 است.  معتبر  مهر شركت  با  همراه  مدیرعامل  و 
به   8513616781 كدپستی  و   1080320326 كدملی  با  حجت ا...  فرزند  آبگرمی 
سمت بازرس شركت برای مدت یکسال انتخاب شد. 10- روزنامه كثيراالنتشار 
  142 م الف:  شد.  تعيين  نامه های شركت  دعوت  و  آگهی ها  درج  جهت  زاینده رود 

خيرا... عصاری رئيس ثبت اسناد و امالک اردستان



اخبار کوتاهیادداشت

گزارش جنجالی از تیم ملی
در شرایطی که تیم رسانه ای اعزامی  

ایران به جام جهانی برزیل به دالیل 
مختلف س��فر ماموریت��ی خوبی را 
تجرب��ه نکردن��د و به ن��درت خبر یا 
گزارش خاصی به تهران فرستادند، 
اکنون در روز بازگش��ت ملی پوشان 
به کشورمان، روزنامه ایران ورزشی، 
خبر اختصاصی بسیار مهمی را روی 
جلد کار کرده که اگر تایید ش��ود، می تواند خیل��ی چیزها را در مورد 

آینده تیم ملی تغییر بدهد. 
این روزنامه از فریاد نکونام بر س��ر حاج صفی خب��ر داده؛ فریادی که 
ظاهرا مضمونش ای��ن بوده: »من می گویم کجا ب��اش، نه کی روش!« 
بدون ش��ک تایید احتمالی چنی��ن خبری باعث وق��وع یک جنجال 
رسانه ای بزرگ خواهد شد؛ به ویژه که نکونام از مدت ها قبل به اعمال 
نفوذ در مناسبات تیم ملی ایران متهم می شده است. در بازی با بوسنی 
نکونام بارها بر س��ر هم تیمی هایش فریادهای پرخاشگرانه کشید. در 

تصویر، جلد دیروز روزنامه ایران ورزشی را می بینید.

مربی سابق بارسلونا در راه سپاهان
مدیرعام��ل باش��گاه ف��والد مبارکه 
سپاهان، درباره حضور مربی بدن ساز 
 پیش��ین بارس��لونا در تمرین��ات

سپاهانی ها اظهار داشت: رزومه این  
مربی یک ماه پیش به دستم رسید و 
آن را مطالعه ک��ردم، اما چون من در 
برزی��ل ب��ودم قرار ش��د او ی��ک ماه 
آزمایش��ی در تمرینات تیم ش��رکت 
کند و عملکردش را زیرنظر داش��ته باش��یم و بعد نظرمان را درباره او 

اعالم کنیم.
خلیلیان در خصوص حض��ورش در برزیل و دس��تاوردهای این جام 
جهانی تصریح کرد: دس��تاوردهای جام جهان��ی در دنیا فقط فوتبال 
نیست و پدیده های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را هم دربرمی گیرد 
و هیچ پدیده ای نیست که در یک لحظه صدها میلیون بیننده داشته 
باشد، اما باید از حضور در برزیل درس بگیریم و بدانیم که غم و شادی 

و غرور ملی باید باعث شود تا در بازی های بعد نتایج بهتری بگیریم.

 میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی
 به ایران رسید

سایت فدراسیون جهانی کشتی تقویم 
سال 2015 این فدراس��یون را اعالم 
کرد ک��ه طی آن میزبانان مس��ابقات 
آتی جهانی، جام جهانی و قاره ای در 
رده های مختلف در این سال مشخص 

شدند.
بر همین اس��اس ای��ران همچون دو 
سال گذشته میزبان مس��ابقات جام 
جهانی کش��تی فرنگی ش��د تا فیال به ای��ن ترتیب نش��ان دهد که از 
میزبانی ایران در سال 2014 رضایت کامل داشته است. البته آمریکا 
نیز همچون ایران برای دومین سال پیاپی میزبان جام جهانی کشتی 

آزاد خواهد بود.
فدراسیون جهانی کش��تی همچنین ش��هر الس وگاس آمریکا را به 
عنوان میزبان مسابقات جهانی سال 2015 در رده بزرگساالن انتخاب 

کرده است.
 این مس��ابقات به عنوان نخس��تین مرحله از رقابت های گزینش��ی 

بازی های المپیک برزیل محسوب می شود. 
بع��د از س��ال 2003 ک��ه نیوی��ورک میزب��ان مس��ابقات جهان��ی 
 بود، ب��ار دیگ��ر میزبان��ی ای��ن رقابت ه��ا ب��ه آمریکایی ها رس��یده 

است.
دیگر مسابقات سال 2015 به شرح زیر برگزار می شود:

مسابقات قهرمانی جوانان جهان - رسیف )برزیل(
مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان - سارایوو )بوسنی وهرزگوین(

مسابقات قهرمانی بزرگساالن آسیا - دوحه )قطر (
مسابقات قهرمانی بزرگساالن اروپا- باکو )آذربایجان(

بهترین و ضعیف  ترین بازیکنان 
ایران در جام جهانی 

فدراس��یون جهانی فوتبال رده بندی 
بهتری��ن بازیکن��ان را پ��س از اتمام 
مرحله گروهی ج��ام جهانی 2014 
برزیل اع��الم کرد که بر این اس��اس، 
مهرداد پوالدی، مدافع چپ تیم ملی، 
بهترین بازیکن ایران در دور اول این 

تورنمنت بوده است.
 نکته جالب توج��ه در م��ورد مدافع 
27 ساله کش��ورمان این اس��ت که او در بین بازیکنان آسیایی پس از 
تیم کاهیل، مهاجم اس��ترالیا دومین بازیکن برتر قاره آس��یا در این 

رده بندی است.
 پوالدی دوازدهمین مدافع برتر این فهرس��ت و البته بهترین مدافع 

قاره کهن است.
جایگاه بازیکنان ایران در رده بندی کلی مرحله گروهی به ش��رح زیر 

است:
1- رده بیست  و  هشتم: مهرداد پوالدی با 9/04 امتیاز

2- رده شصتم: امیرحسین صادقی با 8/55 امتیاز
3- رده هشتاد و پنجم: رضا قوچان نژاد با 8/23 امتیاز

4- رده صد و هشتم: جواد نکونام با7/97 امتیاز
5- رده صد و پانزدهم: احسان حاج صفی با 7/89 امتیاز
6- رده صد و سی  و  دوم: پژمان منتظری با 7/71 امتیاز

7- رده صد و سی و چهارم: علیرضا حقیقی با7/69 امتیاز
8- رده صد و سی  و ششم: اشکان دژآگه با7/67 امتیاز

9- رده صد و هفتاد  و سوم: سیدجالل حسینی با 7/3 امتیاز
10- رده دویست و هشت: آندرانیک تیموریان با6/97 امتیاز

11- رده سیصد و نه: خسرو حیدری با 6/02 امتیاز
12- رده سیصد و نود  و  سه: مسعود شجاعی با5/19 امتیاز

13- رده چهارصد و شصت  و  یک )مش��ترک(: علیرضا جهانبخش با 
4/38 امتیاز

14- رده چهارصد و ش��صت  و  یک )مش��ترک(: رضا حقیقی با4/38 
امتیاز

آخرین نظرات کی روش
در مورد جدایی از ایران

کارلوس کی روش در مراس��م بازگش��ت تیم ملی فوتبال 
ایران به تهران بعد از مسابقات جام جهانی 2014 برزیل 
اظهار کرد: از طرف تمام بازیکنان تیم ملی از شما که برای 
استقبال و خوشامدگویی به اینجا آمده اید، تشکر می کنم.

وی با بیان این که خوش��حالم توانس��تیم دست به دست 
هم داده و باعث افتخار آفرینی ایران ش��ویم، تاکید کرد: 
تجربیات زیادی در فوتبال و از سراسر دنیا دارم. در کشوری 
مثل ایران باشگاه هایی مثل رئال مادرید نداریم، ولی اینجا 
عشق و عالقه مردم به فوتبال به شدت زیاد است و همین 

موضوع باعث موفقیت ما شد.
س��رمربی تیم ملی فوتبال ایران بدون نام بردن از بازیکن 
خاصی، در پایان گفت: نه تنها از تمام بازیکنانی که در جام 
جهانی حضور داشتند، بلکه از آنهایی هم که در تمام مسیر 
صعود به جام جهانی با ما بودند و ب��رای تیم ملی زحمت 

کشیدند، تشکر می کنم.
کی روش همچنی��ن در ادامه صحبت های��ش با دو کلمه 
فارس��ی »خیلی ممنون« از همه تشکر کرد و تاکید کرد: 
فکر می کن��م بازیکنانم در جام جهان��ی فوق العاده بودند 
 و باید به آنها احترام گذاش��ته و از زحماتش��ان قدردانی

 کرد.
 وی در مورد مهم ترین دس��تاورد تیم ملی در جام جهانی 
 این گونه واکنش نش��ان داد: مه��م ترین دس��تاوردم از 
جام جهانی این بود که از قبل از حض��ور در این رقابت ها 
هیچ کس در مورد ایران صحبت نمی کرد، اما ما توانستیم 

بعد از این جام یک احترام بین المللی به دست آوریم.
س��رمربی تیم ملی ایران با بیان این که وظیفه ماست در 
زندگی و فوتبال هر روز بتوانیم جای��گاه تیم ملی را ارتقا 
ببخشیم، یادآور شد: جا دارد بهترین آرزوها را برای تک تک 
ش��هروندان به خصوص هواداران فوتبال داشته باشم. از 
صمیم قلب از همکاری بازیکنان تشکر کنم و تا آخر عمر 

تالش ها و این همکاری در قلبم خواهد ماند.
کی روش در پاس��خ به این پرس��ش که معنای این جمله 
ش��ما خداحافظی اس��ت، گفت:  در فوتبال خداحافظی 
وجود ندارد، وقتی همیش��ه در صلح به سر می برید. سفر 
فوق العاده ای داش��تیم وهمه چیز بس��یار زیب��ا بود و اگر 
نتوانستم یک س��ری تصمیمات را اجرا کنم و یک سری 
موافق م��ن نبودند از آنه��ا عذرخواهی می کن��م، اما این 
فوتبال است و بار دیگر از صمیم قلب از همه کسانی که ما 

را حمایت کردند، تشکر می کنم.

زاویه

6
مهاجرانی: کی روش بهترین انتخاب است

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 1978 آرژانتین، با تاکید بر این که قرارداد 
کارلوس کی روش با شروط فنی باید تمدید شود، گفت: هرچند عملکرد تیم ملی در برزیل 
صد درصد رضایت بخش نبود، جام ملت ها نزدیک است و همچنان به مربی بزرگ نیاز داریم .

تنها »اصولگرایی« کی روش برای کس��ب بزرگ ترین موفقیت 
تاری��خ فوتبال ای��ران کاف��ی نبود. برداش��ت های سیاس��ی از 
»اصولگرایی« را کنار بگذارید. ما اصولگراهایی از جنس کی روش 
در فوتبال می خواس��تیم.رفتارهای هواداران فوتبالی در مقابل 
تیم ملی عجیب و متفاوت است. ما قرار بود پیش از جام جهانی 
»کیسه  گل« شویم، پس از بازی با نیجریه تیم »کسل کننده« 
بودیم و بع��د از بازی برابر آرژانتین داش��تیم برای فرانس��ه در 
یک هشتم نهایی نقشه می کش��یدیم، اما همه این ها با گل های 

ادین ژکو و یارانش دوباره به غرزدن های همیشگی تبدیل شد.
بس��یاری از خودش��ان می پرس��ند چرا تیم ملی فوتبال ایران 
نتوانست از سد بوسنی بگذرد و برای نخستین بار رویای مردمش 
را محقق کند. از آنجا که جامعه ایرانی به فراموشکاری تاریخی 
متهم است و یک سال پیش نه که یک ماه پیش خودش را هم 
به یاد نمی آورد، بد نیست نگاهی به یک س��ال پیش بیندازیم 
که در اوس��ان کره با گل گوچی، تیم ملی به جام جهانی رفت و 
مردم در خیابان های ایران به آسمان رفتند! از آن گل گوچی تا 
گل برابر بوسنی � که پایان بخش کار ما در جام جهانی بود � یک 
سال می گذرد و فوتبال ما در همه این مدت در خواب بوده است.

وقتی هواپیمای ملی پوش��ان از ک��ره به تهران باز می گش��ت، 
کارلوس کی روش به بازیکنانش می گفت که نمی خواهد تیمش 
در برزیل به سرنوشت کره ش��مالی دچار شود و وقتی در برزیل 

قرعه، آرژانتین و نیجریه و بوسنی را برای هم گروهی با ما برگزید، 
گفت که فوتبال ایران سی س��ال در یک خط حرکت کرده بود؛ 
اگر می خواهد در برزیل نتیجه بگیرد، باید بخواهد که یک سطح 
باالتر بیاید.نتیجه سخنان کی روش البته هیچ نشد و او یک سال 
برای به  دست  آوردن خواسته هایش برای تیم ملی با فدراسیون، 
باشگاه ها و حتی تحریم های بین المللی علیه ایران جنگید. ایراد 
ساختاری فوتبال ایران بزرگ ترین مشکل در راه توسعه فوتبالی 
بود که هوادارانش سال ها رویایی از جنس رویای شب پایانی بازی 

ایران را در جام جهانی در سر می پروراندند.
اما اگر گمان می کنید، این تنها مشکل در مقابل کی روش بود، 
سخت در اشتباهید. فوتبال بیمار ایرانی، در یکی دو سال اخیر، 
زشت ترین سال های حیاتش را گذراند. آقای گل لیگ ایران پس 
از سی هفته، تنها چهارده گل زده داشت و شمار بازیکنان جوانی 

که لیگ معرفی کرد، به تعداد انگشتان یک دست نمی رسید.
هر کدام از این ها به  تنهایی بهانه خوبی برای شانه خالی کردن از 
بار مسؤولیت و فرافکنی بود. با بخشی از همین مشکالت هم یک 
مربی می توانست یک سال غر بزند و با تیمش در برزیل نتیجه 
نگیرد و ککش هم نگزد؛ اما اتفاقی که در برزیل افتاد، متفاوت و 
غیر منتظره بود. روی کاغذ، ما در دو بازی، بازنده میدان بودیم و 
تنها یک تساوی کسب کردیم، اما آنچه مردم را به این تیم امیدوار 
کرد تا حتی با شکستش به خیابان ها بیایند، این بود که کی روش 

برای اولین بار به ما، تجربه داشتن یک تیم به معنی واقعی کلمه 
را داد؛ چیزی که حتی علی کفاشیان هم با وجود اختالفات این 
روزهایش با کارلوس کی روش نمی تواند آن را انکار کند و از آن 

به  بزرگ ترین درس کارلوس 
کی روش به فوتب��ال ما یاد 
می کن��د: »م��ا از کی روش 
یکس��ری درس گرفتی��م. 
مهم ترین درس این بود که 
یک تیم ملی داشته باشیم. 
مهم ترین ویژگ��ی تیم ملی 
در برزیل این بود که این بار 
یک تیم بودیم. کی روش هر 
تصمیمی گرفت درست بود. 
ما منسجم تر از همیشه بودیم 
و یک تیم خوب داش��تیم«.

این »تیم« ب��ودن تجربه ای 
بود که فوتبال ای��ران بعد از 
دوران پرویز دهداری هیچ گاه 
تجربه نکرد. همیشه در تیم 

ملی ایران، بودند کسانی که نقشی فراتر از یک بازیکن داشتند و 
با همین قدرت گرفتنشان در ترکیب تیم، حاشیه های فراوانی 
برای تیم ملی ایران درست کرده بودند. علی دایی، خداداد عزیزی 
و علی کریمی دست کم سه نامی هستند که در پانزده سال اخیر 
اردوهای تیم ملی ایران را دچار حاشیه های فراوانی کردند، اما 
برای نخستین بار در دو دهه اخیر، ما تیمی را در زمین می دیدیم 
که همه بازیکنانش هم قد بودند و ستاره تیمش تنها یک تن بود: 
کارلوس کی روش؛ مربی اصولگرایی که با تکیه بر همین اصول 
خود، تیمش را از حاشیه ها نجات داد. کنار گذاشتن رحمتی و 
عقیلی و ساختن تیمی با حقیقی و پوالدی که ستاره های ایران 
در برزیل بودند، نشان داد اگر کسی به هدفش باور داشته باشد 

و اصول خود را زیر پای نگذارد، یقینا نتیجه اش را خواهد دید.
هم اکنون به پرس��ش ابتدای متن برگردیم: مردم می پرس��ند 
چرا ایران نتوانس��ت از گروهش صعود کند؟ پاس��خ این است 
که تنه��ا »اصولگرای��ی« کی روش ب��رای کس��ب بزرگ ترین 
موفقی��ت تاریخ فوتبال ای��ران کافی نبود. ما ب��ه یک مجموعه 
اصولگ��رای واقع��ی نی��از داش��تیم ت��ا بتوانی��م س��عادتمند 
ش��ویم. برداش��ت های سیاس��ی از »اصولگرای��ی« را کن��ار 
 بگذاری��د. م��ا اصولگراهای��ی را از جنس ک��ی روش در فوتبال

 می خواستیم.

چرا تیم ملی ایران صعود نکرد؟

ایراد ساختاری فوتبال ، چالشی در راه توسعه فوتبال
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پیروزی مقتدرانه 
ایران در برابر لهستان 

گاز »سوارز« برایش 
درس عبرت شد

ملی پوش��ان والیبال ایران س��ه امتیاز از پنج امتیاز الزم ب��رای راهیابی به 
 دور نهایی لیگ جهانی را در یک بازی برتر برابر لهس��تان به دس��ت آورد. 
ملی پوشان ایران اگر همین کیفیتی را که در بازی برابر لهستان ارایه دادند، 
در سه بازی دیگر هم آن را به نمایش بگذارند، حتی امکان قرار گرفتن در 

صدر جدول را هم دارند.
به استثنای ست نخست بازی که دو تیم ایران و لهستان  ست پر اشتباهی 
را ارایه دادند و مدام س��رویس های بازیکنان به تور می خ��ورد یا به بیرون 
می رفت، ملی پوش��ان ایران در سه س��ت بعدی فوق العاده ظاهر شدند و با 
نتایج 16-25، 11-25 و 19-25 به آس��انی از سد لهس��تان گذشتند تا 
هواداران ایرانی والیبال، خیالشان از راهیابی به جمع شش تیم نهایی آسوده 
شود. حاال ایرانی ها شانس فراوانی برای حضور در مرحله نهایی دارند. دور 

نهایی لیگ جهانی در فلورانس ایتالیا برگزار می شود.

 اس��کار تابارس پیش از بازی تیمش براب��ر کلمبیا در ورزش��گاه ماراکانا، 
درخصوص محرومیت چهار ماهه لوئیز س��وارز به خاطر گاز گرفتن شانه 
جورجو کیه لینی، مدافع تیم ملی ایتالیا در آخرین دور از بازی های مرحله 
گروهی جام جهانی 2014 اظهار داشت: به عنوان سرمربی تیم، به نظر من 
سوارز در این میان قربانی شد. فیفا با مجازات سنگینی که برای سوارز در 
نظر گرفت، خواست که او را درس عبرتی برای بقیه کند تا همه بدانند که 

خوب چیست و بد چیست.
تابارس افزود: ما با اصل مجازات موافقیم، اما ادامه دادن این روند خطرناک 
است. متاسفانه همه فراموش می کنند کسی که قربانی می شود هم حقوقی 
دارد. قبل و بعد از اپیزود سوارز،  ما شاهد حوادثی بودیم که آنها را با معیارهای 
کامال متفاوتی سنجیدند. این حرف ها به معنای تالش من برای توجیه عمل 

سوارز نیست، بلکه خودم عقیده دارم که او باید تنبیه می شد.

راز گریه  تیموریان 
هافبک تیم ملی فوتبال کشورمان درباره اشک هایش پس 
از دیدار با بوسنی گفت: در آن لحظه ذهنیتم این بود که ما 
اگر می توانستیم برابر بوسنی به پیروزی برسیم و به دور دوم 

راه پیدا کنیم، برای آینده فوتبال ما بسیار خوب می شد.

پردر آمدترین نوجوان فوتبالیست دنیا
لوک شاو مدافع جدید تیم فوتبال منچستریونایتد ، با قراردادی چهار 

ساله به ارزش37/5 میلیون یورو به این تیم پیوست.
شاو 19 ساله ، از منچستری ها هفته ای 200 هزار یورو حقوق خواهد 
گرفت که باالترین حقوق دریافتی برای یک بازیکن نوجوان در دنیای 

فوتبال است.

انتقاد تند از رونالدو
وداع زودهنگام رونالدو از جام جهانی باعث شد تا مانوئل ژوزه سرمربی سابق 
پرسپولیس به انتقاد تند از این بازیکن پرتغالی بپردازد. او گفت: رونالدو بازیکن 
خوبی است، اما هرگاه با تیم ملی پرتغال در تورنمت بزرگی شرکت می کند، خود 

را سرتر از دیگر هم تیمی هایش می داند و این اصال درست نیست.

سه ماه از سال گذش��ته و ورزش ایران تا کنون هفت ورزشکار 
دوپینگ��ی دارد که 

مجبور هس��تند مدال ها و عناوین خود را پ��س دهند و دوران 
محرومیتشان را بگذرانند. هر کدام از این هفت مورد دوپینگ به  

ش��وک آور هس��ت که عملکرد آن رشته اندازه کافی 
را حتی در طی یک سال تحت  تاثیر قرار 
دهد. این روزها مثبت اعالم ش��دن آزمایش 
دوپینگ ملی پوش��ان ایران در آستانه رقابت های 
آس��یایی اینچئ��ون ب��ه یک��ی از بزرگ تری��ن 

دغدغه های ورزش ایران بدل شده است.
کش��تی فرنگی ایران در رقابت ه��ای قهرمانی 
جهان س��ال 2013 صاحب دو مدال طال شده 
بود. امی��ر علی اکب��ری و طال��ب نعمت پور دو 
کش��تی گیر ایرانی بودند که در آن سال برای 
تیم ملی کش��ورمان صاح��ب قهرمانی 
ش��ده بودن��د، اما کم��ی بعد ب��ا مثبت 
اعالم ش��دن تس��ت دوپینگ علی اکبری، ضمن 
محرومیت مادام العم��ر وی، مدال طالی 
این رقابت ه��ا از او پس گرفته ش��د و 
نزدیک ب��ه 9 ماه بعد ب��ار دیگر فیال 
اعالم کرد که دیگر کشتی گیر ایرانی 
هم دوپینگی است و به این ترتیب، 
طالب نعمت پور کشتی گیر پرافتخار 
تیم ملی کش��ورمان، به طور موقت و به 

مدت دو سال از حضور در میادین کشتی محروم است.
ماموران نادو در رقابت های کش��تی جام جهانی تهران که ماه 
گذشته در تهران برگزار شد، از تعدادی از کشتی گیران تست 
دوپینگ گرفتن��د که در میان آنه��ا و بنا بر اعالم آزمایش��گاه 
ضد دوپینگ کلن آلمان، نعمت پور از م��اده ممنوعه آنابولیک 
استروئید ترندبلون استفاده کرده است.کش��تی فرنگی ایران 
در س��ال های گذش��ته از دوپینگ لطمه های فراوانی خورده و 
در کمتر از یک سال گذشته، دو قهرمان جهان خود را از دست 
داده اس��ت، اما این فاجعه تنها برای کش��تی ایران رخ نداده و 
از آغاز سال، این ششمین مورد تایید  ش��ده دوپینگ در میان 

قهرمانان ایرانی است.
پیش از طالب نعمت پور و در دهم خرداد ماه امسال، فدراسیون 
جهانی تیر و کمان اعالم کرد که تست دوپینگ حمزه نکویی، 
قهرمان رش��ته کامپون��د ایران ه��م مثبت اعالم ش��ده و این 
ملی پوش تیروکمان ایران باید ضمن تحمل دو سال محرومیت، 
مدال طالی خ��ود را هم پس بدهد. البته واکنش مس��ؤوالن و 
خود نکویی  درباره دوپینگش خیلی عجیب بود. آ نها استفاده 
از »قوت��و« یک خوردنی رای��ج کرمانی را عام��ل دوپینگ این 

ملی پوش عنوان کرده بودند. 
البت��ه مهم ترین خبر مرب��وط ب��ه دوپین��گ در ورزش ایران 
مربوط ب��ه دوپینگ چه��ار ملی پ��وش نوج��وان وزنه برداری 
ایران ب��ود ک��ه ضم��ن تعیی��ن جریم��ه 100 ه��زار دالری 

 برای وزنه ب��رداری ای��ران، این رش��ته را ت��ا م��رز تعلیق هم
 پیش برد. 

نکته جال��ب در خص��وص وزنه ب��رداران نوج��وان ایرانی این 
بود ک��ه فدراس��یون جهانی این رش��ته، نام مه��دی فروتن و 
رامی��ن ولی پ��ور را ب��ه  عن��وان دو ملی پ��وش دوپینگ��ی 
اعالم کرده بود و فدراس��یون وزنه ب��رداری ای��ران در اقدامی 
جالب، خ��ودش ن��ام دو ورزش��کار دوپینگی دیگ��ر را یعنی 
 مصطفی خلیل��ی و مهرش��اد محم��ودی به این فدراس��یون

 اعالم کرد. 
 ماج��رای دوپین��گ در وزنه ب��رداری البت��ه خیل��ی پیچیده 

است. 
هنوز هم جنجال ه��ای این اتف��اق فروکش نک��رده و با توجه 
به اع��زام نش��دن تیم مل��ی جوان��ان ب��ه مس��ابقات جهانی، 
ش��ایعاتی در خص��وص دوپینگ ه��ای دیگ��ر در این رش��ته 
همچن��ان به قوت خ��ود باقی اس��ت. حت��ی حض��ور نیافتن 
یک قهرم��ان المپیکی در اردوه��ای تیم ملی، موجب ش��ده 
 ت��ا دامن��ه ش��ایعات دوپین��گ به تی��م مل��ی بزرگس��االن

 هم برسد.
مه��دی جاوی��د، ملی پ��وش فوتس��ال ای��ران، هفتمی��ن 
دوپینگ��ی س��ه م��اه اخی��ر ورزش ای��ران ب��ود ک��ه دس��ت 
 ک��م ب��ه س��ه م��اه محرومی��ت از حض��ور در میادی��ن

 محکوم شد.

برای نخستین بار 
در دو دهه اخیر، ما 

تیمی را در زمین 
می دیدیم که همه 
بازیکنانش هم قد 

بودند و ستاره 
تیمش تنها یک 
تن بود: کارلوس 

کی روش

هفت ورزشکار دوپینگی در سه ماه؛

دوپینگ مدال های ورزش ایران را می بلعد



روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1338 |یکشنبه 8  تیر 1393 | 1 رمضان   1435

7
                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    

1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

آگهي ابالغ اخطاریه ماده 101
 1114 شناسنامه  شماره  به  غالم  فرزند  حميدفر  رضوان  خانم  به  بدینوسيله 
صادره ازحوزه 3 اصفهان متولد1362 به شماره ملي 1287293931 به آدرس: 
 78874 كدپستي  به  ميرزا  اتومبيل  نمایشگاه  ميدان  نبش  شهدا  ميدان  شهرضا 
واقع  شناسایي  مورد  فوق  آدرس  در  ابالغ  مامور  گزارش  برابر  كه   86197  –
بایگاني  شماره  به  اجرائي  پرونده  موضوع  در  گردد  می  ابالغ  است  نگردیده 
9200010 له موسسه قرض الحسنه مهربسيجيان و عليه كامران یزداني و شما 
تمامت ششدانگ پالک ثبتي شماره دوهزار و هشتاد فرعي از بيست وسه اصلي 
به مبلغ  ایران كاظمپور  ثبتي شهرضا ملکي شما و  واقع در سودآباد بخش یک 
دو ميليارد و پانصد ميليون ریال ارزیابي گردیده است لذا چنانچه اعتراضي به 
ارزیابي انجام شده دارید، ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشار اگهي اعتراض خود 
را كتبًابه ضميمه فيش هزینه تجدیدارزیابي به مبلغ هفت ميليون وپانصدهزارریال 
به واحداجراي اسنادرسمي شهرضاارسال داریدواال به همان قيمت آگهي مزایده 
منتشرخواهدشد.و به اعتراض خارج از موعد و فاقد فيش هزینه ارزیابي ترتيب اثر 
داده نخواهد شد. محمد مهدی یوسفيان-مسئول واحداجرای اسنادرسمي شهرضا

فقدان سند مالکیت 
امرا...  فرزند  طامهء  كاظمی  صغرا  خانم   103/93/1032/337 شماره:   23685
رسمًا  امضای شهود  و  هویت  كه  محلی  استشهادیه  برگ  دو  استناد  به  كاظمی 
گواهی شده است مدعی است كه سند مالکيت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمين معروف هشت قفيزی واقع در طامه به شماره 1667 فرعی از 100-
اصلی جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز كه در صفحه 582 دفتر 50 امالک ذیل ثبت 
6861 بنام صغرا كاظمی طامهء فرزند امرا... ثبت و صادر و تسليم گردیده و به 
موجب سند رسمی شماره 21388-36/10/12 دفتر 7 نطنز به او انتقال قطعی یافته 
و معامله دیگری هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا از بين رفتن در اثر اسباب 
كشی از بين رفته/مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکيت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیين نامه قانون ثبت مراتب 
آگهی می شود كه هر كس مدعی انجام معامله )غير از آنچه در این آگهی ذكر 
شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکيت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکيت و سند معامله تسليم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند یا ارائه 
كننده مسترد گردد: اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکيت مرقوم صادر به متقاضی تسليم خواهد 

شد. مجتبی شادمان رئيس ثبت اسناد و امالک نطنز
 مزایده 

23751 شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده 
اجرایی 5208/92ش ح/2 له خانم زهراالسادات طاعات با وكالت آقای گرجی عليه 
بهار- 22بهمن-كوچه  مولوی-كوچه  اصفهان-خيابان  آدرس  به  نصری  مراد 
 362/134/071/__ مبلغ  به  جمعًا  اجرایی  هزینه های  و  به  محکوم  بابت  پالک57 
ریال به منظور فروش اموال توقيفی محکوم عليه به شرح ملکی واقع در خيابان 
مولوی-كوچه 22بهمن-كوچه بهار-پالک57 كه ششدانگ یکباب منزل دو طبقه كه 
تاكنون تفکيک نگردیده و متعلق به آقای جواد نصيری خوانده نسبت به سه دانگ 
و الباقی به نام خواهان كه به ترتيب در صفحه 68 دفتر 252 امالک و صفحه 71 
دفتر 252 ثبت گردیده است و سهم خوانده به نفع خواهان توقيف گردیده است 
دارای شش دانگ مستاجر در آن ساكن و طبقه فوقانی آن در تصرف و سکونت 
خوانده دارای امکانات آب و برق و گاز و قدمت ساختمان حدود 20 سال می باشد 
نوع ساخت از آجر و آهن بوده و طبقه پایين دارای درب مجزی و سوئيت بدون 
خواب و طبقه فوقانی دارای یک سالن و حمام و آشپزخانه و یک اطاق خواب می 
باشد كه جمع ارزشی ششدانگ بالغ بر 1/400/000/000 ریال و نسبت به مبلغ 
مبلغ مذكور  محکوم به معادل 18/62 حبه مشاع از 36 حبه سه دانگ معادل ½ 
محاسبه گردیده است مورخ 93/5/5 در ساعت 10-9 صبح در محل اجرای احکام 
واقع در خيابان نيکبخت ساختمان شماره 2 دادگستری جلسه مزایده ای برگزای 
می شود طالبين شركت در مزایده می توانند با واریز 10 درصد مبلغ كارشناسی 
به شماره های 217135020500 بانک ملی دادگستری و ارائه فيش 5 روز قبل از 
مزایده از اموال مورد مزایده بازدید نمایند شخص یا اشخاصی كه باالترین مبلغ 
را پيشنهاد نمایند برنده مزایده خواهند بود. م الف:6639 مدیر اجرای احکام شعبه 

دوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

پرونده:  شماره   9310100354301240 ابالغيه:  شماره   23761
9209980358301069 شماره بایگانی شعبه: 921099 )اداره حراست( اداره كل 
)سند(  اوراق  از  استفاده  و  بر جعل  مبنی  اصفهان شکایتی  استان  مالياتی  امور 
عمومی  دادگاههای  تقدیم  حسين  فرزند  اكبری  دائی  محمدكریم  عليه  مجعول 
شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيکبخت ساختمان 
كالسه  به  و  ارجاع   138 شماره  اتاق   1 طبقه  اصفهان  استان  كل  دادگستری 
9209980358301069 ثبت گردیده كه وقت رسيدگی آن 1393/09/09 و ساعت 
10:00 تعيين شده است به علت مجهول المکان بودن متهم و به تجویز ماده 115 
قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور كيفری و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید كثيراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود در 
وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف:6513 ادیبی مدیر دفتر شعبه 

117 دادگاه عمومی كيفری شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

پرونده:  شماره   9310100354301241 ابالغيه:  شماره   23762
نژاد  بایگانی شعبه: 921370 سيد محمد هاشمی  9109980359600195 شماره 
فرزند سيد حسن شکایتی مبنی بر سرقت مستوجب تعزیر )سرقت تلفن همراه( 
كه  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  احمدی  سيروس  عليه 
واقع  اصفهان  شهرستان  جزایی  عمومی  دادگاه   117 شعبه  به  رسيدگی  جهت 

استان  كل  دادگستری  نيکبخت ساختمان  خ شهيد  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در 
اصفهان طبقه1 اتاق شماره 138 ارجاع و به كالسه 9109980359600195 ثبت 
است  شده  تعيين   10:30 ساعت  و   1393/09/09 آن  رسيدگی  وقت  كه  گردیده 
دادرسی  آیين  قانون  ماده 115  تجویز  به  و  متهم  بودن  المکان  علت مجهول  به 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری و دستور دادگاه مراتب یکنوبت در 
اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم  تا  می شود  آگهی  كثيراالنتشار  از جراید  یکی 
مقرر  وقت  در  و  خود  كامل  نشانی  اعالم  مراجعه وضمن  دادگاه  به  آن  ازمفاد 
فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 6514 شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

23763 شماره پرونده: 170-93 شماره دادنامه: 93/3/22-541 خواهان: شهناز 
پروین- بهمن-كوچه  ورزشگاه  شمالی-روبروی  زینبيه  خ  نشانی:  بوانی  نجفی 
چهارراه دوم61 خوانده: ابراهيم قنبری نشانی: مجهول المکان خواسته: افزایش 
نفقه فرزندان مشترک گردشکار: شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسيدگی 
در  شورا:  قاضی  رای  مينماید.  رای  صدور  به  مبادرت  ذیل  بشرح  و  اعالم  را 
ابراهيم  آقای  طرفيت  به  بوانی  نجفی  شهناز  خانم  خواهان  دعوی  خصوص 
به صورت  تاریخ 93/1/31  از  فرزندان مشترک  نفقه  افزایش  به خواسته  قنبری 
مستمر شورا پس از بررسی مستندات ابرازی و مالحظه شناسنامه مضبوط در 

پرونده و احراز رابطه پدر و فرزندی و اظهارات خواهان و دادخواست تقدیمی 
و صورتجلسه مورخ 93/3/17 و خواهان خواستار تعيين نفقه فرزندان مشترک 
از تاریخ 93/1/31 به صورت مستمر طبق نظر شورا شده است با توجه به اینکه 
نيافته و  قانونی )نشر آگهی( در جلسه دادرسی حضور  ابالغ  خوانده با وصف 
است شورا  ننموده  ارائه  به شعبه  ذمه خویش  برائت  بر  مبنی  هيچگونه مدركی 
با توجه به تمام مراتب فوق و تمام جهات موثر در پرونده دعوی مطروحه ثابت 
دانسته و مستند به ماده 1199 ق م خوانده را به پرداخت ماهيانه مبلغ 1/500/000 
ریال معادل یکصد و پنجاه هزار تومان بابت نفقه فاطمه قنبری از تاریخ 93/1/31 
به صورت مستمر و یکصد و پنجاه هزار تومان بابت نفقه علی قنبری از تاریخ 
93/1/31 به صورت مستمر در حق خواهان محکوم و اعالم می دارد رای صادره 
غيابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه و سپس 
ظرف مدت بيست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاكم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف:6627 نوریان قاضی شعبه 2 مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان
تغییرات

23769 شماره: 103/93/1310/66 آگهی تغييرات در شركت احيا شيمی تالشگران 
به   10980039246 ملی  شناسه  به  و   1841 ثبت  شماره  به  محدود  بامسئوليت 
زیر  تغييرات   93/02/25 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  موجب 
اطالع عموم در روزنامه رسمی كشور  اعمال گردیده كه جهت  در شركت فوق 
زرین شهر- از  اصلی شركت  مركز   -1 می گردد:  آگهی  محلی  از جراید  یکی  و 
به   8471735518 فرید3-پالک22-كدپستی  دهخدا-كوچه  نهضت-كوی  خيابان 
گلریز-طبقه3-واحد6-كدپستی  تجاری  اداری  مركزی-مجتمع  شهر-فلکه  زرین 
8471761994 انتقال یافت و ماده 3 اساسنامه اصالح شد. پورمقدم رئيس ثبت 

لنجان
ابالغ وقت رسیدگی

23770 در خصوص پرونده كالسه 65/93 خواهان حسن كشانی با وكالت آیلين 
كوپائی  بابائيان  احسان  طرفيت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  آجرپز  ميرباقر 
برای روز شنبه مورخ 93/5/25 ساعت 8/30  است وقت رسيدگی  نموده  تقدیم 
صبح تعيين گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئين  قانون   73 ماده  برابر  خواهان 
خوانده قبل از وقت رسيدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی 
اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع  نهم  شعبه   6957 م الف  می شود   اتخاذ 

اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

23771 در خصوص پرونده كالسه 66/93 خواهان حسن كشانی با وكالت آیلين 
ميرباقر آجرپز دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفيت سيد مهدی پرده چی تقدیم 
نموده است وقت رسيدگی برای روز شنبه مورخ 93/5/25 ساعت 8صبح تعيين 
خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است  گردیده 
برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
مجتمع  آتشگاه  خيابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  رسيدگی  وقت  از 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ 

می شود  م الف 6956 شعبه نهم مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

23772 در خصوص پرونده كالسه 93-152 خواهان سحر آقاجانی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفيت منوچهر كریمی تقدیم نموده است وقت رسيدگی برای 
به  توجه  با  است  گردیده  تعيين  روز سه شنبه مورخه 93/5/21 ساعت 9/30 

مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
اول ارباب   – این شعبه واقع در خيابان سجاد  خوانده قبل از وقت رسيدگی به 
پستی  كد   57 پالک   – صبا  ساختمان  جنب   – نيلی پور  مدرسه  روی  روبه   –
ثانی دادخواست  8165756441 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه 
و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم 
اتخاذ می شود  م الف: 6961 شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل  مقتضی 

اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

حجازی  نصرا...  سيد  خواهان   117-93 كالسه  پرونده  خصوص  در   23773
ميثاقيه  منيره  بانو   -1 طرفيت  به  انتقال  به  الزام  بر  مبنی  دادخواستی  دهاقانی 
2- دانش حسين ميثاقيه 3- حسين سلکی 4- قاسم سلکی 5- مراد خيری ماتونی 

تقدیم نموده است وقت رسيدگی برای مورخه 93/5/26 ساعت 8/30صبح تعيين 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده 
در  واقع  این شعبه  به  از وقت رسيدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  در جراید  مراتب 
خيابان سجاد – اول ارباب – روبه روی مدرسه نيلی پور – جنب ساختمان صبا 
– پالک 57 كدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه 
ابالغ  ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود  م الف: 6962 شعبه 13 مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

بيگلو  حسين  عوض  خواهان   531/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   23774
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفيت محمدباقر موسوی تقدیم نموده است وقت 
رسيدگی برای روز دوشنبه مورخ 93/5/27 ساعت 10صبح تعيين گردیده است 
ماده 73  برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  به مجهول المکان  توجه  با 
قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای  ابتدای خيابان  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف 

6968 شعبه 14 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

23775 در خصوص پرونده كالسه 93-188 خواهان متين مهدی با وكالت رضا 
زبان دان دادخواستی مبنی بر مطالبه جمعا چهل ميليون ریال بابت وجه یک فقره 
چک به شرح دادخواست بانضمام كليه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی-
اجرای حکم  زمان  تا  تاریخ سررسيد  از  تادیه  تاخير  وكيل-خسارت  حق الوكاله 
بدوا قرار تامين خواسته به طرفيت جواد حيدری دولت آبادی تقدیم نموده است 
با  است  گردیده  تعيين  عصر   4 ساعت   93/5/12 مورخه  برای  رسيدگی  وقت 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 

منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به این شعبه واقع در خيابان سجاد – اول 
ارباب – روبه روی مدرسه نيلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 كد پستی 
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم 
مقتضی اتخاذ می شود.  م الف: 6969 شعبه 18 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

23776 در خصوص پرونده كالسه 447/93 خواهان قربان علی كرمی با وكالت 
خانم مهدوری دادخواستی مبنی بر انتقال سند و حق الوكاله وكيل و ... به طرفيت 

رضا و مصطفی انصاری تقدیم نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 93/5/15 
ساعت 10صبح تعيين گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
خيابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسيدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم 
مقتضی اتخاذ می شود  م الف 6955 شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

پرونده:  شماره   9310100351401506 ابالغيه:  شماره   23777
9209980351400921 شماره بایگانی: 920921 خواهان رحيم حيدری ورزقانی 
دادخواستی به طرفيت خواندگان شهرزاد شيخ االسالمی و زهرا شاهنگ فرد و 
اقدس رشيدی و فرنوش شيخ االسالمی و فرزاد شيخ االسالمی و شركت پشتيبانی 
امور دام به خواسته مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
عمومی)حقوقی( شهرستان  دادگاه  به شعبه چهاردهم  كه جهت رسيدگی  نموده 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ شهيد نيکبخت ساختمان دادگستری 
كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 322  ارجاع و به كالسه 9209980351400921 
ثبت گردیده كه وقت رسيدگی آن 1393/07/27  و ساعت 11:30 تعيين شده است 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
خواندگان  تا  شود  می  آگهی  االنتشار   كثير  ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب 
اعالم نشانی  دادگاه مراجعه و ضمن  به  از مفاد آن  اطالع  از نشر آگهی و  پس 
فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود  كامل 
جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 7013 شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان  
ابالغ وقت رسیدگی

چراغی  روغن  حسن  خواهان   153/93 كالسه  پرونده  خصوص  در   23778
تقدیم  احمدیان  محمدرضا  طرفيت  به  غيره  و  چک  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
تعيين گردیده  برای مورخ 93/5/15 ساعت 11صبح  است وقت رسيدگی  نموده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئين  قانون   73
رسيدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت 
عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 

6954 شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

23779 در خصوص پرونده كالسه 2/93 خواهان كریم طاهری دادخواستی مبنی 
بر الزام به انتقال به طرفيت جواد موید فرزند عبدالرحيم تقدیم نموده است وقت 
است  گردیده  تعيين   10/30 93/5/12 ساعت  مورخ  یکشنبه  روز  برای  رسيدگی 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای  ابتدای خيابان  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.  م الف 

6959 شعبه 12حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

23780 در خصوص پرونده كالسه 506/93 خواهان حسين دهدشتی دادخواستی 
وقت  است  نموده  تقدیم  سيادشانی  طالبی  قربانعلی  طرفيت  به  مطالبه  بر  مبنی 
رسيدگی برای روز چهارشنبه مورخ 93/5/15 ساعت 8/30 تعيين گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای  ابتدای خيابان  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 

6958 شعبه 11حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای

23781 كالسه پرونده: 92-360 شماره دادنامه: 1224 مرجع رسيدگی: شعبه 20 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: عزت قفقازی فرزند محمدابراهيم نشانی: 
شهيدان-پ24  بست  ششم-بن  سيم-چهارراه  بی  بزرگمهر-خيابان  اصفهان-خ 
شهربازی  از  اصفهان-بعد  نشانی:  حسن  سيد  فرزند  مدنی  منوچهر  خوانده: 
آبشار-روستای دنارت-بعد از حمام قدیمی-سه راهی سمت راست-كوچه شهيد 
صبوری-پالک3 خواسته: مطالبه اجور معوقه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طی تشریفات قانونی واخذ نظریه مشورتی 
اعضاء، قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای مينماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خواهان خانم عزت قفقازی 
به طرفيت خوانده آقای منوچهر مدنی به خواسته مطالبه اجور معوقه از مورخ 
91/1/1 لغایت زمان تخليه به انضمام مطلق خسارات و مطالبه قبوض مصرفی 
آب،برق،گاز مقوم به 15/000/000 ریال بانضمام مطلق خسارات قانونی با این 
توضيح كه خواهان طبق الیحه تقدیمی مثبوت به شماره 729-92/9/27 و به شرح 
دادخواست تقدیمی و مطالبه اجور معوقه از تاریخ 91/1/1 لغایت تاریخ 92/5/26 
كه زمان تخليه محسوب می شود و همچنين ارائه قبوض مصرفی آب،برق،گاز كه 
حکایت از پرداخت آن توسط خواهان می نماید و ارائه قرارداد فيمابين كه داللت 
بر رابطه استيجاری بين خواهان و خوانده مينماید و همچنين عدم حضور خوانده 
تکذیب  بر  مبنی  دفاعيه  الیحه  ارائه  عدم  و   92/9/27 مورخ  رسيدگی  جلسه  در 
خواسته خواهان لذا شورا دعوای مطروحه را ثابت و وارد تشخيص داده و به 
استناد ماده 198و515و519و520 قانون آیين دادرسی مدنی رای بر محکوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ 16/800/000ریال براساس اجرت المثل از تاریخ 91/1/1 
گاز  و  آب،برق  مصرفی  قبوض  بابت  ریال   1/887/000 مبلغ  و   92/5/26 لغایت 
به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 30/000 ریال بابت هزینه دادرسی و با 
احتساب خسارت تاخير تادیه از تاریخ تقویم دادخواست 92/4/5 در حق خواهان 
صادر و اعالم مينماید رای صادره غيابی و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ 
واقعی قابل واخواهی در همين شورا و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل تجدید 
نظرخواهی در محاكم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 6889 شعبه 20 

شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

پرونده:  شماره   9309970352800368 دادنامه:  شماره   23782
عباسعلی  آقای  شاكی:   930089 شعبه:  بایگانی  شماره   9109980359400934
باقری به نشانی شاهين شهر-خ عطار-بين 2و3 غربی-پ1 متهم: آقای بهنام ا...
از اوراق مجعول 2- جعل  اتهام ها: 1- استفاده  المکان  دادی به نشانی مجهول 
3- تحصيل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتيازات گردشکار: 
دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رای مينماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای بهنام ا...دادی 
ا...قلی دائر بر جعل امضاء و جعل گواهی كسر حقوق و استفاده از سند  فرزند 
مجعول )ارائه آن به بانک و اخذ وام( موضوع شکایت آقای عباسعلی باقری با 
توجه به اظهارات شاكی،نظریه پزشکی قانونی و متواری بودن متهم مجرميتش 

محرز است و دادگاه مستنداً به مواد 47و533و536و535 قانون مجازات اسالمی 
مصوب 1375 وی را به تحمل سه فقره شش ماه حبس تعزیری بابت جعل اسناد 
عادی و جعل سند رسمی )گواهی كسر حقوق( و استفاده از سند مجعول محکوم 
مينماید. این رای غيابی و ظرف 10 روز از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و 
است  اصفهان  استان  نظر  تجدید  نظردر محاكم  تجدید  قابل  آن  از  20 روز پس 
به  عنایت  با  نامشروع  از طریق  مال  بر تحصيل  دائر  اتهام وی  در خصوص  و 
اظهارات شاكی و اینکه مالی از شاكی توسط متهم تحصيل نشده است و بانک نيز 
در این خصوص شکایتی نکرده است این دادگاه مجرميت وی را ثابت ندانسته 
و به استناد ماده 177 قانون آیين دادرسی كيفری رای برائت وی صادر و اعالم 
مينماید این رای ظرف 20 روز از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در محاكم تجدید 
دادگاه   102 دادرس شعبه  یار  تقی  الف:6411  م  باشد.  می  اصفهان  استان  نظر 

عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

پرونده:  شماره   9309970352800372 دادنامه:  شماره   23783
امينی  بایگانی شعبه: 921414 شاكی: آقای غالم  9209980359501467 شماره 
رحيم  آقای  متهم:  شقایق  امام-ک  شهر-چرمهين-خ  زرین  نشانی  به  چرمهينی 
با  دادگاه  گردشکار:  كالهبرداری  اتهام:  المکان  مجهول  نشانی  به  خانقاه  سعيد 
به  مبادرت  ذیل  شرح  به  و  اعالم  را  رسيدگی  ختم  پرونده  محتویات  به  توجه 
خانقاه  سعيد  رحيم  آقای  اتهام  خصوص  در  دادگاه:  رای  مينماید.  رای  صدور 
فرزند دیوالی مبنی بر كالهبرداری )به ميزان 1/696/000 تومان( موضوع شکایت 
آقای غالم امينی با توجه به اظهارات شاكی گزارش پليس فتا واینکه متهم عليرغم 
ابالغ در هيچ یک از مراحل تحقيقات مقدماتی و رسيدگی نهایی حاضر نشده و 
قانون  یکم  ماده  به  دادگاه مستندا  و  است  است مجرميتش محرز  نکرده  دفاعی 
تشدید مجازات مرتکبين ارتشاء اختالس و كالهبرداری وی را به تحمل یک سال 
حبس و رد مبلغ فوق به شاكی و پرداخت معادل همان مبلغ جزای نقدی در حق 
قابل  ابالغ  از  روز   10 ظرف  و  غيابی  رای  این  مينماید  محکوم  دولت  صندوق 
واخواهی در این دادگاه و بيست روز پس از آن قابل تجدید نظردر محاكم تجدید 
نظر استان اصفهان است. م  الف: 6412 تقی یار دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

خواهان:   92/12/6-1189 دادنامه:  شماره   1026/92 پرونده:  كالسه   23784
آذر-4  آذر-كوچه  پنج  جابرانصاری-خ  اصفهان-خ  نشانی  به  دادخواه  داریوش 
فرعی یاس-یاس شرقی-پالک4 خوانده: كورش صفائی كوچکی به نشانی مجهول 
تصدی  به  اختالف  حل  28 شورای  شعبه   92/12/5 تاریخ  به  گردشکار:  المکان 
امضاءكنندگان ذیل تشکيل است پرونده كالسه 1026/92 مفتوح و تحت نظر می 
باشد شورا با مالحظه اوراق پرونده و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی 
داریوش  آقای  مينماید. رای شورا: در خصوص دعوی  به صدور رای  مبادرت 
خسارات  مطالبه  خواسته  به  كوچکی  صفائی  كورش  آقای  طرفيت  به  دادخواه 
وارده با این توضيح كه خواهان مدعی است با خودرو به رانندگی خوانده تصادف 
نموده و حسب نظر كارشناس تصادفات مشاراليه مقصر حادثه شناخته شده لذا 
مستندا به نظریه كارشناس رسمی دادگستری مبنی بر برآورد خسارات وارده 
درخواست محکوميت خوانده به پرداخت خسارات مذكور بانضمام مطلق هزینه 
های دادرسی را كرده است نظر به اینکه خوانده با اطالع از جلسه دادرسی در 
شورا حاضر نگردیده و الیحه ای تقدیم ننموده و منکر اصالت مستندات ابرازی از 
ناحيه خواهان نشده و از توجه به محتویات پرونده لذا خواسته خواهان را ثابت 
و وارد تشخيص مستندا به ماده 1 قانون مسئوليت مدنی و ماده 335 قانون مدنی 
هزار  پنجاه  و  هفتصد  و  ميليون  یازده  مبلغ  پرداخت  به  حکم محکوميت خوانده 
ریال بابت خسارات وارده و پرداخت مبلغ سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی به 
مبلغ 1/500/000 ریال هزینه كارشناسی و نيز خسارت تاخير پرداخت از تاریخ 
اعالم  و  خواهان صادر  درحق  حکم  اجرای  لغایت   92/10/17 دادخواست  تقدیم 
قابل  ابالغ  از  پس  بيست روز  مدت  و ظرف  است  غيابی  رای صادره  نماید  می 
واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف مدت بيست روز قابل تجدید نظرخواهی 
درمحاكم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:6500 شعبه 28 حقوقی شورای 

حل اختالف استان اصفهان
ابالغ رای

شعبه  رسيدگی:  1794/92مرجع  پرونده:  شماره   336 دادنامه:  شماره   23785
33 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: حسينعلی مزروعی نشانی: اصفهان-
خانه اصفهان-كوچه شاهد-پالک44 وكيل: مجيد مزروعی نشانی: اصفهان-بلوار 
وحيد-نبش خ حسين آباد-پاساژ عسگری-ط2-واحد5 خوانده: علی تقيان سبدانی 
نشانی: مجهول المکان خواسته: الزام خوانده به ایفای تعهد موضوع قرارداد بدون 
تاریخ بين خواهان و خوانده مقوم به 3000100 ریال به انضمام مطلق خسارت 
قانونی گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و 
قاضی شورا ختم رسيدگی  اعضا  نظریه مشورتی  اخذ  و  قانونی  تشریفات  طی 
شورای  قاضی  رای  مينماید.  رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  و  اعالم  را 
مزروعی  وكالت حسينعلی  به  مزروعی  مجيد  دعوی  در خصوص  اختالف:  حل 
فرزند تقی به طرفيت علی تقيان سبدانی به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهد 
موضوع قرارداد بدون تاریخ بين خواهان و خوانده مقوم به 3000100 ریال به 
انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به شرح دادخواست و قرارداد ارائه شده 
از سوی وكيل خواهان كه امضاء خوانده نيز در ذیل آن وجود دارد و اظهارات 
ابرازی در  اینکه خوانده طی قرارداد  وكيل خواهان در جلسه رسيدگی مبنی بر 
اردیبهشت سال 1392 متعهد می گردد موضوع قرارداد را ظرف مدت 8 ماه به 
اتمام رسانده و تحویل موكل نماید ولکين علی رغم بر دریافت پول از شهریور 
ماه سال 92 كار را تعطيل و ناپدیده گردیده است و فقط قسمتی از تعهد خود را 
به اتمام رسانده و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسيدگی حضور 
از  ابرازی خواهان  مدارک  ماندن  و مصون  ننموده  ارائه  نيز  ای  و الیحه  نيافته 
و 198و519  مدنی  قانون  مواد 183و219و221  به  استناد  با  لذا شورا  اعتراض 
قرارداد  تعهد موضوع  ایفای  به  بر محکوميت خوانده  آیين دادرسی حکم  قانون 
بدون تاریخ بين خواهان و نامبرده و پرداخت یکصد و دو هزار ریال بابت هزینه 
داردسی و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه كانون وكال در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غيابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
درهمين شعبه می باشد. م الف: 6501 مهرانفر قاضی شعبه 33 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان)مجتمع شماره دو(
تغییرات

نقل سيمان ساز  و  تغييرات شركت حمل  آگهی  23786 شماره: 93/1840/32/و 
ساليانه  عادی  عمومی  مجمع  جلسه  استناد صورت  به  خاص  سهامی  اردستان 
ثبت 675 و  به شماره  اردستان سهامی خاص  نقل سيمان ساز  شركت حمل و 
شناسه ملی 10860008869 مورخه 1393/03/17 كه ذیل نامه شماره 21/6721-
1393/04/02 اداره كل حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان تأیيد و به این اداره 
اتخاذ و تغييراتی به شرح زیر در شركت به عمل آمده  ارسال شده تصميماتی 
است: 1- ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ 1392/12/29 
كدپستی  و   1284538192 كدملی  با  شریفی  اصغر  آقایان   -2 شد.  تصویب 
با كدملی 1280269243 و  بازرس اصلی و رضا آتش  به سمت   8173845893
یکسال  مدت  برای  شركت  البدل  علی  بازرس  سمت  به   1586936149 كدپستی 
انتخاب شدند. 3- روزنامه زاینده رود برای درج آگهی های شركت تعيين شد. 

م الف: 140 خيرا... عصاری رئيس سازمان ثبت اسناد و امالک اردستان 



امام باقر)ع( فرمودند:
هر چیزى را بهارى است و بهار قرآن ماه رمضان است .
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اجتماعی 

عابد و عطای خداوندی
روزی روزگاری، عابد خداپرس��تی بود که در عبادتکده ای در دل کوه 
راز و نیاز خدا می کرد، آنقدر مقام و منزلتش پیش خدا زیاد شده بود 
که خدا هر شب به فرشتگانش امر می کرد تا از طعام بهشتی، برای او 
ببرند و او را بدین گونه سیر نمایند. بعد از 70 سال عبادت ، روزی خدا 
به فرشتگانش گفت: امش��ب برای او طعام نبرید، بگذارید امتحانش 
کنیم. آن شب عابد هر چه منتظر غذا ش��د، خبری نشد، تا جایی که 
 گرسنگی بر او غالب شد. طاقتش تمام شد و از کوه پایین آمد و به خانه

 آتش پرستی که در دامنه کوه منزل داشت رفت و از او طلب نان کرد. 
آتش پرس��ت 3 قرص نان به او داد و او به سمت عبادتگاه خود حرکت 
کرد. سگ نگهبان خانه آتش پرست به دنبال او راه افتاد، جلوی راه او را 
گرفت. مرد عابد یک قرص نان را جلوی او انداخت تا برگردد و بگذارد او 
به راهش ادامه دهد، سگ نان را خورد و دوباره راه او را گرفت. مرد قرص 
دوم نان را نیز جلوی او انداخت و خواست برود، اما سگ دست بردار نبود 
و نمی گذاشت مرد به راهش ادامه دهد. مرد عابد با عصبانیت قرص سوم 
را نیز جلوی او انداخت و گف��ت : ای حیوان تو چه بی حیایی! صاحبت 
قرص نانی به من داد، اما تو نگذاشتی آن را ببرم؟به اذن خدای عز و جل 
، سگ به سخن آمد و گفت: من بی حیا نیستم، من سال های سال سگ 
در خانه مردی هستم، شب هایی که به من غذا داد پیشش ماندم، شب 
هایی هم که غذا نداد، باز هم پیشش ماندم. شب هایی که مرا از خانه 
اش راند، پشت در خانه اش تا صبح نشستم. تو بی حیایی، تو که عمری 
خدایت هر شب غذای شبت را برایت فرستاد و هر چه خواستی عطایت 
کرد، یک شب که غذایی نرسید، فراموشش کردی و از او بریدی و برای 
رفع گرسنگی ات به در خانه یک آتش پرست آمدی و طلب نان کردی...

» اللهمَّ اجعل ِصیامی فیِه ِصیاَم الصائِمین، َو قِیامی فیِه قِیاَم القائِمین، َو 
نَبِّهنی فیِه َعن نَوَمِة الغافِلین، َو َهب لی ُجرمی فیِه یا اِلَه العالَمین، َواعُف 

َعّنی یا عافِیاً َعِن الُمجِرمین. «
خدایا روزه مرا در این روز مانند روزه داران حقیقی که مقبول توست قرار 
بده ، واقامه نمازم را مانن��د نمازگزاران واقعی مقرر فرم��ا ، ومرا از خواب 
غافالن "از یاد تو " هوش��یار وبیدار س��از و هم در ای��ن روز جرم و گناهم 
را ببخش ای خدای عالمیان و از زش��تی هایم عفو فرما ای عفو کننده از 

گنهکاران

دعای روز اول رمضان 

حکایت

»ج��ان ون وای��وک« 
پیرم��رد 90 س��اله ای 
است که مانند ملوان زبل 
زندگی می کن��د و تمام 
دانسته های دانشمندان 

را  از بین برده است.
  مل��وان زب��ل را ب��ه یاد 
داری��د ک��ه همیش��ه با 
خوردن اس��فناج قدرت 
 عجیبی پی��دا می کرد و

 می توانست کارهای خارق العاده ای را انجام دهد، اما این مورد 
بعدها توسط دانش��مندان رد ش��د و آنها اعالم کردند اسفناح به 

قدرت ربطی ندارد.
 با تمام این تفاس��یر این روزها یک پیرمرد تمام این دانسته ها را 

از بین برده است.
 »ج��ان ون وایوک« پیرمرد 90 س��اله ای اس��ت که ب��ه مانند 

ملوان زبل زندگ��ی می کند و تمام دانس��ته های دانش��مندان 
را از بین برده اس��ت. این مرد روزانه چندین کنس��رو اس��فناح 
م��ی خ��ورد و حاال س��المت بدن��ش از ج��وان های 20 س��اله 
 ه��م بهت��ر اس��ت و می��زان چرب��ی کم��ی در بدن��ش دی��ده

 می شود.
 ای��ن پیرمرد ک��ه به تازگ��ی نتیج��ه اش ب��ه دنیا آمده اس��ت 
م��ی گوی��د روزان��ه 14 ورزش مختلف انج��ام می ده��د که از 
مهم تری��ن آن می توان به اس��تفاده از دمبل ه��ای 30 کیلویی 
و ب��اال و پایی��ن رفت��ن از 226 پل��ه اش��اره ک��رد. ای��ن موارد 
 کارهایی هس��تند ک��ه افراد میانس��ال ه��م به س��ختی انجام 

می دهند.
این پدربزرگ اعالم کرده است که از آغاز دوران کهنسالی رژیم 
غذایی خود را بیشتر به سمت سبزیجات و از جمله اسفناج برده 

است.
 او همچنین پروتئین کافی را برای انجام ورزش ها از مواد گیاهی 
 تامین م��ی کند. او می گوی��د در محل زندگ��ی اش از خیلی ها 

سرحال تر است و به عنوان 
یک پیرمرد ت��ا به حال 
مریضی خاصی نداشته 

است.
م��ورد  در  پزش��کان 
 س��المت این پی��ر مرد

 گفت��ه اند او م��ی تواند 
 ب��ا ای��ن س��المتی به 

100 سالگی برسد و 
او قص��د دارد تا این 
سن یک رکورد خاص 
 هم ب��رای خ��ود ثبت

 کند.
  البته هنوز به این رکورد به عنوان یک

  آینده نگری 
نگاه می کند.

پیرمردی که مانند »ملوان زبل« زندگی می کند 

در هم��ه تکنول��وژی ه��ای 
موج��ود ب��رای تامی��ن آب 
ش��رب باید از انرژی زیادی 
استفاده کرد، اما شیوه مورد 
استفاده از سوی یک سوسک 
 صحرای��ی آفریقای��ی به نام

» سوس��ک نامی��ب« ب��ه 
عنوان الگ��وی تامین آب در 
بس��یاری از کش��ورهای کم 
آب در صحرای آفریقا و خاورمیانه در حال مطالعه است. این سوسک 
آفریقایی رطوبت موجود در هوا را می گیرد و قطره های آن را  روی 
برآمدگی های پش��تش جمع می کند و بعد وقتی قطره ها به سمت 
دهانش سرازیر می شود، آن را می نوش��د. در این شیوه با استفاده از 
دستگاه هایی نسبتا ساده برای جمع آوری و ذخیره رطوبت هوا در 
همه نقاط جهان می توان دست کم آب شرب مورد نیاز را تامین کرد.

محققان عل��وم فضایی 
و پ��روازی ب��ه تازگی 
کوچک ترین هواپیمای 
فاقد سرنش��ین دنیا را 
ب��ا وزن کمت��ر از یک 
گ��رم تولی��د کرده اند 
ک��ه قابلی��ت هدایت با 
استفاده از حسگرهای 
حس��اس به نور را دارا 
اس��ت.گفتنی اس��ت این هواپیمای فوق کوچک ک��ه فوتر نام 
دارد، تنها وزنی مع��ادل 106 میلی گ��رم دارد و از جنس فیبر 
کربن ساخته شده است.  بررس��ی ها نشان می دهد این هواپیما 
دارای قدرت مانور بسیار باالیی است و به ویژه می توان از آن در 
 عملیات جست و جو و نجات، نظارت بر شرایط محیطی و حتی 

گرده افشانی و سم پاشی محصوالت کشاورزی استفاده کرد.

محقق��ان م��ی گویند 
یک��ی از عل��ت ه��ای 
جنگ داخلی در ایاالت 
متحده انحصار پرورش 
گی��اه تنباکو ب��وده که 
در توس��عه  تجاری آن 
 زمان بسیار مهم قلمداد

 م��ی شد.کریس��تف 
کلمب در اولین س��فر 
خود به آمریکا به س��ال 1492 متوجه ش��د اهالي آنجا دود 
 حاصل از س��وختن برگ هاي یک گیاه عجی��ب را به داخل

 ریه هاي خود مي کشیدند. بومیان آمریکا براي دود کردن آن 
گیاه از نوعي چپق بنام »توباکو « استفاده مي کردند. لذا مردم 
اروپا این گیاه را توباکو نامیدند و در زبان فارسي به »تنباکو« 

تغییر نام یافت

یک »سوسک« الگوی نوین 
مقابله با کم آبی

روباتی برای گرده افشانی 
در مزارع 

 گیاهی که سبب
جنگ داخلی شد 

چرا روی بطری برخی عرقیات عنوان »دوآتشه« قید شده 
اس��ت؟ مگر آنها چه تفاوتی با عرقیات معمولی دارد؟ آیا 
عرقیات گیاهی هم فاسد می ش��ود؟ چگونه می توان یک 
عرق گیاهی اصل را از تقلبی اش تش��خیص داد؟ این که 
می گویند احتمال وجود متانول در عرقیات غیربهداشتی 
زیاد اس��ت، صحت دارد؟ پاسخ این س��واالت را در ادامه 

ببینید.
 عرقیات دوآتشه مزیت بیشتری دارد

از تقطیر اسانس ریشه، پوست یا گلبرگ گیاهان طبی در 
آب، عرقیات گیاهی حاصل می شود. حال اگر این عرق را 
دوباره تقطیر کنند از مقدار آب آن کاسته شده و فرآورده 
دوآتشه به دست می آید که نوع مرغوب تری از عرق بوده و 
مزه و بوی تندتری نسبت به عرقیات معمولی دارد. به این 
ترتیب اگر فرآورده حاصل شده مجدد تقطیر شود اسانس 
به دست می آید. اسانس، روغن سبکی است که در باالی 
آب جمع شده و قابل جمع آوری اس��ت. خواص دارویی 
آن در حجم کم مانند عرق گیاهی است، اما اگر به اندازه 
عرقیات گیاهی استفاده شود، در صورت استعمال موضعی 
ایجاد تاول کرده و در صورت خورده شدن مخاط دهان را 
زخم و ملتهب می کند. در نتیجه برای بهره بیشتر از خواص 
درمانی عرقیات گیاهی از انواع دوآتشه آن استفاده کنید. 
البته در مصرف این فرآورده هم زیاده روی نکنید، زیرا اثرات 

ناگوار سردی و گرمی گیاه دامنتان را می گیرد.
  شناسایی عرق تقلبی غیرممکن است

هرچقدر آب به کار رفته در عرقیات بیشتر و میزان اسانس 
گیاه از حدی کمتر باشد اثر درمانی عرق ضعیف تر شده و 
همچون آب نفع و ضرری به بدن نمی رساند و این را فقط 
در اثر مصرف آن می توان متوجه ش��د و هیچ راه دیگری 
برای تش��خیص اصل از تقلبی آن وجود ندارد. نگهداری 
طوالنی مدت و نامناسب عرقیات گیاهی به تبخیر و جدا 
شدن اسانس محصول منجر شده و اثر درمانی آن از بین 
 خواهد رفت. عرقیات باید به دور از نور و گرما درون بطری 

شیشه ای رنگی در دمای یخچال نگهداری شود.
  عرقیات گیاهی هم فاسد می شود

عرقی که استریل، دارای بس��ته بندی بهداشتی و تاریخ 
مصرف باشد و رنگ شفاف و زاللی داشته باشد سالم است، 
اما اگر پس از مدتی کدر ش��د، بدانید که آلوده به قارچ و 

کپک شده و مصرف آن مسمومیت زا است.
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