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اصفهان؛ رتبه نخست

 حمایت از خانواده زندانیان

برگزاری همایش منطقه ای نسیم مهر ویژه کمک به خانواده زندانیان؛

اخطار قطع آب برای
 40 هزار مشترک 

  پرمصرف 
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 دانشگاه آزاد با کمک به شرکت های دانش بنیان در آمدزایی کند
استاندار اصفهان گفت: دانشگاه های آزاد در راستای 
کمک به ش��رکت های دانش بنیان باید دو ش��اخص 

»درآمد« و » نوع طرح« را مد نظر داشته باشند.
رس��ول زرگرپور با اشاره به پتانس��یل شهرک علمی 
و تحقیقات��ی اصفهان اظهار داش��ت: بی��ش از 380 
شرکت در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مستقر 
و فعال هس��تند که تجربه خوبی برای کشور و منطقه 
محس��وب می ش��وند.وی افزود: دانش��گاه می خواهد 
بخش��ی از منابعش را از کمک به ش��رکت های دانش 
بنیان به دس��ت آورد، ت��ا عالوه بر ارتقای ش��رکت ها 
خود نیز درآمدی داش��ته باشد.اس��تاندار اصفهان با 
بیان اینکه دانش��گاه آزاد در کنار کمک به طرح های 

دانش بنیان، باید بداند درآمدش چقدر است؟ گفت: 
دو شاخص »درآمد« و »نوع طرح« باید مشخص باشد 
و با یک گروه بندی مشخص شود که دانشگاه ها در چه 

گروه هایی عالقه مند به سرمایه گذاری هستند؟
هم چنین دبیر ش��ورای اقتصاد دانش بنیان دانشگاه 
آزاد اسالمی استان اصفهان گفت: از 22 طرح تصویب 
ش��ده در ش��ورا، پنج طرح آموزشی اس��ت و عالوه بر 
طرح های دانش بنیان پیگیر اجرای طرح های سرمایه 
گذاری دیگر نیز هستیم.احمد رضا مساح اظهار داشت: 
ش��ورای اقتصاد دانش بنیان دانش��گاه آزاد اسالمی 
استان اصفهان حدود یک سال است که با حضور افراد 

متخصص از دانشگاه و صنعت فعالی...
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ایست!
 آب نیـست 

 کلنگ پروژه میدان استقالل
  به زمین می خورد

 انتقال تجربیات آتش نشاني 
اصفهان به همدان

چرا مجوز خود را قبول 
نداریم؟!

۵۴۸ تن مرغ ، ویژه ماه 
رمضان ذخیره شد
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مسابقات ورزشي جانبازان و 
معلوالن خواهرخوانده های 

اصفهان کلید خورد

طرح دو فوریتی الزام دولت به 
اجرای اصل ۷۷ قانون اساسی

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه پذیرش پروتکل الحاقی 
توس��ط دولت،  بی تردید نیازمند تصویب مجلس است گفت: 
سلیقه سیاسی کاندیداها در بررس��ی صالحیت آنان تأثیری 

ندارد.
نجات اهلل ابراهیمیان، س��خنگوی ش��ورای نگهبان با اشاره به 
اظهارات برخی افراد درباره وظایف این ش��ورا برای بررس��ی 
صالحیت کاندیداهای انتخابات مجلس اظهار داشت: شورای 
نگهبان مجری قانون اس��ت. قانون اساس��ی و قان��ون عادی 

انتخابات، نظارت بر انتخابات و اح��راز صالحیت ها را بر عهده 
شورای نگهبان گذاشته است.

ش��ورای نگهبان در مقام احراز صالحی��ت فقط به قانون 
انتخابات عمل می کند

وی با بیان اینکه ما موظف به اجرای قانون هستیم افزود: به نظر 
می رسد توقع از شورای نگهبان و همه نهادها در یک حکومت 
منظم و مردم س��االر، جز اج��رای قانون چیز دیگری نباش��د، 

شورای نگهبان در مقام احراز صالحیت فقط به قانون...

سلیقه سیاسی کاندیداها در بررسی صالحیت
 آنان تأثیری ندارد



هماهنگی و انسجام ایران و عراق 
در سرنوشت منطقه موثر است

کارشناس مس��ایل خاورمیانه با بیان اینکه ایران و عراق 
نظرات مش��ترکی را در خص��وص رفع تجاوز ب��ه یمن و 
س��ازندگی در این کش��ور دارند، گفت: گفت وگو درباره 
دولت آینده یمن می تواند یکی از محورهای رایزنی های 

مسووالن دو کشور قرار گیرد.
سیدرضا صدرالحس��ینی کارشناس مس��ایل خاورمیانه 
درباره س��فر فؤاد معصوم، رییس جمهور ع��راق به تهران 
و تاثیر این س��فر در روابط دو کش��ور گفت: با عنایت به 
ارتباطات استراتژیک دو کش��ور دوست، همسایه و برادر 
جمهوری اس��امی ایران و عراق که نگاه مشترک زیادی 
در زمینه ه��ای دینی، ایدئولوژیکی، اقتصادی، سیاس��ی 
و زیس��ت محیطی دارن��د، این س��فر از اهمی��ت ویژه ای 

برخوردار است.
وی افزود:  در ش��رایط کنونی که منطقه دچار التهاب ها و 
بحران های تحمیلی از خارج منطقه شده است، هماهنگی 
و انسجام کشورهای منطقه به خصوص ایران و عراق بسیار 

می تواند در سرنوشت منطقه و کشورها مؤثر باشد.
صدرالحسینی اظهار داش��ت: نکته حائز اهمیت این سفر 
این است که ارتباط بین دو کش��ور دوست و برادر؛ یعنی 
جمهوری اسامی ایران و عراق در شرایط کنونی می تواند 
بر روی تحوالت یمن، تحوالت آین��ده منطقه و مقابله و 

مبارزه با تروریسم و تکفیر بسیار مؤثر باشد.
کارشناس مس��ایل خاورمیانه خاطرنشان کرد: همه دنیا 
از ارتباطات صمیمان��ه ایران و عراق اط��اع کافی دارند 
و می دانند که همکاری دو کش��ور در مقابله با تروریسم و 
باالخص گروهک تکفیری داعش، توانسته مانع از نفوذ و 

توسعه تروریسم در منطقه شود.
وی گفت: ادامه همکاری دو کش��ور در زمین��ه مقابله با 
تروریس��م به مفهوم زمین گیر کردن و خ��ارج کردن آن 
از س��رزمین  عراق خواهد بود؛ اما نکات دیگری از جمله 
مس��ایل اقتصادی، از اهمیت وی��ژه ای برای دو کش��ور 

برخوردار است.
صدرالحسینی افزود: دو کش��ور، از تولیدکنندگان عمده 
نفت در منطقه و جهان هستند، ضمن اینکه ایران و عراق 
در موضوعات مختلفی از جمله مقابله با توسعه طلبی رژیم 
صهیونیستی و توسعه طلبی کش��ورهای فرامنطقه ای از 

جمله آمریکا نظرات مشترکی دارد.
وی به موضوع��ات فرهنگی و گردش��گری و همکاری دو 
کش��ور در این زمینه اش��اره کرد و گف��ت: دو ملت ایران 
و عراق به دلیل عایق مش��ترک فرهنگ��ی و جاذبه های 
مختل��ف گردش��گری می توانن��د ب��ه مناط��ق مختلف 
س��فر کنند ضمن اینکه همی��ن عام��ل می تواند ضمن 
 افزای��ش تعامات فرهنگ��ی منجر به توس��عه اقتصادی

 نیز شوند.

علی علیلو، عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��امی، از 
تهیه طرح دو فوریتی الزام دولت به اجرای اصل 77 قانون اساس��ی توسط 
تعدادی از نمایندگان م��ردم در خانه ملت خبر داد و گفت: بر اس��اس این 
طرح دولت ملزم می ش��ود که طبق اصل 77 قانون اساسی، توافق احتمالی 
هسته ای با 1+5 را برای اجرا به تصویب مجلس شورای اسامی برساند.  وی 
افزود: تاکنون بیش از 160 تن از نماین��دگان مجلس طرح دو فوریتی الزام 
دولت به اجرای اصل 77 قانون اساس��ی را امضا کرده اند که امضاها در حال 
افزایش است. عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: برنامه 
طراحان این طرح این است که پس از نهایی شدن امضاها و افزایش آن طرح 
دو فوریتی الزام دولت به اجرای اصل 77 قانون اساسی را در روز سه شنبه و 
یا چهارشنبه این هفته برای اعام وصول تقدیم هیات رییسه مجلس کنند.

بر اساس اصل 77 قانون اساس��ی، دولت موظف اس��ت هرگونه توافقنامه، 
مقاوله نامه و یا موافقت نامه های بین المللی را برای اجرا به تصویب مجلس 

شورای اسامی برساند.

 معصومه ابتکار، رییس س��ازمان محیط زیس��ت در حاشیه مراسم 
تشییع پیکر استاد صادق آئینه وند درباره شخصیت وی اظهار داشت: 
استاد آئینه وند را از سال های قبل از انقاب به عنوان کسی که ادبیات 
شیوایی برای بیان حوادث تاریخ و نگاه به اسام داشت، می شناسم. 
وی افزود: اس��تاد آئینه وند در تاس��یس رش��ته مطالعات زنان و در 
مقوله کار آکادمیک در بخش زنان نقش فراوانی داشت و این رشته 
با حمایت وی در دانش��گاه تربی��ت مدرس با وج��ود مخالفت های 
فراوان ایجاد شد. ابتکار ادامه داد: استاد آئینه وند گاهی هم احساس 
می کردند شاید نشود همه مسائل را گفت و بعضا سکوت می کردند 

اما نقش ایشان بسیار الهام بخش، تاثیرگذار بود. 
وی یادآور شد: استاد آئینه  وند در زمینه مطالعات تاریخی و انطباق 
مسائل صدر اسام با مسائل اجتماعی امروزه نگاه پیشرویی داشتند و 
امیدواریم بتوانیم در دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و حوزه های علمیه 

از نگاه پیشرو و جذاب و شخصیت وی استفاده کنیم. 
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سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه پذیرش پروتکل الحاقی 
توس��ط دولت،  بی تردید نیازمند تصویب مجلس اس��ت گفت: 
سلیقه سیاسی کاندیداها در بررسی صاحیت آنان تأثیری ندارد.

نجات اهلل ابراهیمیان، س��خنگوی ش��ورای نگهبان با اش��اره به 
اظهارات برخی اف��راد درباره وظایف این ش��ورا برای بررس��ی 
صاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس اظهار داش��ت: شورای 
نگهبان مجری قانون است. قانون اساسی و قانون عادی انتخابات، 
نظارت بر انتخابات و احراز صاحیت ها را بر عهده شورای نگهبان 

گذاشته است.
شورای نگهبان در مقام احراز صالحیت فقط به قانون 

انتخابات عمل می کند
وی با بیان اینکه ما موظف به اجرای قانون هستیم افزود: به نظر 
می رسد توقع از ش��ورای نگهبان و همه نهادها در یک حکومت 
منظم و مردم ساالر، جز اجرای قانون چیز دیگری نباشد، شورای 
نگهبان در مقام احراز صاحیت فقط ب��ه قانون انتخابات عمل 

می کند.
سلیقه سیاسی کاندیداها در بررسی صالحیت آنان 

تفاوتی نمی کند
سخنگوی شورای نگهبان بر همین اس��اس در پاسخ به سؤالی 
مبنی بر اینکه نحوه برخورد ش��ورای نگهبان ب��ا افرادی که در 
فتنه 88 نقش داشتند، در انتخابات مجلس آینده چگونه خواهد 
بود؟ توضیح داد: پرونده هر فرد به نحو خاص در شورای نگهبان 

مورد بحث و بررسی قرار می گیرد؛ اگر هر فردی اقداماتی انجام 
داده باشد که حکایت از عدم التزام وی به قانون اساسی یا شرع 
مقدس اسام داشته باشد آنها را مّد نظر قرار می دهیم و در بررسی 
صاحیت ها سلیقه سیاسی افراد تفاوتی نمی کند. ما بدون لحاظ 
تعلقات و سلیقه های سیاس��ی داخل نظام، شرایط قانونی را در 

مورد آن فرد بررسی جست وجو خواهیم کرد.
درباره لزوم تصویب توافق نهایی هس�ته ای توسط 

مجلس باید به قوانین عمومی مراجعه کنیم
ابراهیمیان درباره ضرورت یا عدم ضرورت تصویب اجرای پروتکل 
الحاقی و توافق نهایی هسته ای توسط مجلس گفت: در مورد لزوم 
تصویب یا عدم تصویب توافق نهایی هسته ای توسط مجلس، باید 
به قوانین عمومی مراجعه کنیم؛ اما تمام قراردادهای بین المللی، 
مقاوله نامه ها و کنوانسیون های بین المللی باید به تصویب مجلس 

شورای اسامی برسند.
لزوم مصوبه مجلس برای پیوستن به پروتکل الحاقی 

هسته ای اصاًل محل اختالف نیست
وی ادام��ه داد: اینک��ه آی��ا پیوس��تن ب��ه پروت��کل الحاق��ی 
هس��ته ای نیاز ب��ه تصویب مجل��س دارد یا ن��دارد، اصًا محل 
اخت��اف نیس��ت ت��ا تفس��یری در م��ورد آن ارائه ش��ود چرا 
که ای��ن موض��وع کامًا مس��لّم اس��ت ک��ه اج��رای پروتکل 
الحاق��ی نیازمن��د مصوب��ه مجل��س اس��ت، چ��ون پروت��کل 
 الحاق��ی ی��ک کنوانس��یون و ق��رارداد بین المللی محس��وب

 می شود.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه یادآور شد: در توافقنامه لوزان 
گفته ش��ده ایران باید پروتکل الحاقی را بپذیرد، خود پذیرش 
پروتکل الحاقی اصاً موضوع سؤال نیست، مسلّم است که پذیرش 
پروتکل الحاقی طبق قانون اساسی نیازمند تصویب مجلس است.

وی تصریح کرد: درباره توافقنامه های دیگ��ری هم که در ژنو و 
لوزان سوئیس به تأیید ایران و 1+5 رسید هم باید بگویم فعًا این 
موضوع محل بحث حقوقی است که البته هنوز در شورای نگهبان 

مطرح نشده است.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنش��ان کرد: حتی در آمریکا و 
کش��ورهای دیگر هم این بحث وجود دارد که آیا توافقنامه های 
هس��ته ای ماهیت الزام آوری که تأییدیه مجالس قانونگذاری را 

بخواهد، الزم دارد یا ندارد؟
وی ادامه داد: اگر کسی از ش��ورای نگهبان سؤال یا درخواست 
تفسیری در این زمینه انجام دهد که آیا توافقنامه با این ویژگی ها 
می تواند مصداق کنوانسیون های بین المللی باشد یا نه، آن زمان 
شورای نگهبان نظر تفسیری خودش را ارائه می دهد اما تاکنون 

چنین سؤالی از شورای نگهبان مطرح نشده است.
ابراهیمیان اضافه کرد: پذیرش پروت��کل الحاقی و اجرای آن از 
سوی دولت جمهوری اسامی ایران بی تردید نیازمند تصویب 
 مجلس شورای اس��امی اس��ت و ش��کی در این زمینه وجود

 ندارد.
تاکنون شورای نگهبان درخواستی برای ارائه گزارش 

پول های کثیف از نهادهای نظارتی نداشته است
وی درباره س��ؤالی مبنی بر اینکه آیا تاکنون گزارش��ی درباره 
پول های کثیف به شورای نگهبان ارائه شده یا نه ؟ پاسخ داد: بعد 
از طرح رسانه ای این مطلب، هنوز گزارشی در این زمینه به دست 

شورای نگهبان نرسیده است.
 زمانی که داوطلبان انتخابات مجلس ثبت نام کنند، نمایندگان 
شورای نگهبان در استان ها تحقیقات ش��ان را درباره کاندیداها 
انجام می دهند، اما تاکنون ش��ورای نگهبان درخواس��تی برای 
 ارائه گ��زارش پول ه��ای کثی��ف از نهادهای نظارتی نداش��ته

 است.
ابراهیمیان در پایان خاطرنش��ان کرد: پول های کثیف در ظاهر 
نوعی اس��تفاده از پول هایی اس��ت ک��ه از مبادی نامش��روع به 
دست می آید و مش��مول عناوینی مانند پولش��ویی یا تسهیل 
مال نام مشروع می ش��ود و این عناوین جزایی هستند که باید 
آنها را با دلیل به مراجع قضایی اعام کنند. زمانی که ش��ورای 
نگهبان بررس��ی صاحیت کاندیداهای انتخاب��ات را آغاز کند، 
از مراج��ع قضایی و نهاده��ای چهارگانه اس��تعام خواهد کرد 
و آنان هم اگر مش��کلی در س��وابق افراد باش��د را ب��ه ما اطاع 
 می دهند و ما این موارد را در رسیدگی به صاحیت افراد اعمال

 می کنیم.

ابراهیمیان با بیان اینکه پذیرش پروتکل الحاقی توسط دولت،  نیازمند تصویب مجلس است گفت:

سلیقه سیاسی کاندیداها در بررسی صالحیت آنان تأثیری ندارد
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 نسخه یک اصالح طلب 
برای ائتالف اصولگرایان

موسوی الری، وزیر کش��ور دولت اصاحات در خصوص 
جریان وح��دت اصولگرایی گف��ت: اصولگرایان به فردی 
نیاز دارند ک��ه آن ها را جمع کند، منادی وحدت باش��د.

نه تنها تجربه به من این را ثابت ک��رده؛ بلکه تاکنون نیز 
از هیچ کس��ی نش��نیده ام که آقای مصباح یزدی منادی 
وحدت باشد. او همیشه گفته آنچه من می گویم حق است 
و گفته های دیگران باطل است. کس��ی که خود را حق و 

دیگران را باطل می داند، نمی تواند مرجع وحدت باشد.

 »قرتی بازی« 
به مصلحت دولت نیست

فیلم س��ازی که مس��تند انتخاباتی روحانی در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری را س��اخته، درباره رابطه محمدرضا 
ش��جریان با روحانی و ممنوعیت اجرای برنامه های این 

خواننده سنتی نکاتی را بیان کرده است.
حس��ین دهباش��ی در صفحه گوگل پاس خود نوشت: 
1- در یکی از دو مس��تند انتخاباتی آقاِی دکتر روحانی ) 
هر دو ساخته ی نگارنده ( جایی هست که داخل ماشین ام 
سی دِی استاد شجریان گذشته ام و رفته ایم به شبگردی 
و درددل ب��ا دوربین و م��ردم. ش��جریان می خواند: »دو 
چش��مونت پیاله پُر ِز ِمی بی! دو ُزلفونت خراِج ُملِک ِری 
بی!...«. دکتر روحانی چشمان اش برق می زند و می گوید: 
»من شجریان را خیلی دوست دارم...«. 2- چند روِز قبل 
تکه ای از سخناِن اخیر استاد ش��جریان را خیلی هایمان 
دیدیم که آقامنشانه و به کنایه و گایه و دردمندانه گفت: 
»من با زبان دیگری باید با شما صحبت کنم که چندین 
سال است که هر چه را باید بخوانم خوانده ام و بعد از این 
هرچه باید بخوانم زیاده گویی و زیاده خوانی و آبروریزی 
اس��ت، برای همین من اجازه ن��دارم در مملکت خودم و 
برای مردم خودم بخوان��م«. 3- صدور مجوز برای اجراِی 
هنرمنِد یگانه و واالمقامی چون محمدرضا شجریان کار 
سختی نیس��ت و نبود؛ اّما چند ماهی که از ایام پیروزی 
گذش��ت، کم کم حرِف مش��اوران فرهنگی و رسانه ای و 
برخی نزدی��کاِن آقاِی رییس جمهور پی��ش رفت که این 
قبیل قرتی بازی ها، گرچه شاید عده کمی را دلخوش ُکند؛ 
اّما باعِث دلخ��وری و کاهِش محبوبیِت ایش��ان در جمِع 
بزرگ تری از متش��رعین می ش��ود و در »مقطِع حساِس 

کنونی« به مصلحت نیست.
علت نامه نگاری وزیر ارشاد به رهبر انقاب علی جنتی، 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی در جمع خبرنگاران پیرامون 
حضور رهب��ر انقاب در نمایش��گاه کتاب ته��ران اظهار 
داش��ت: ما درخواس��تی ارائه کرده ایم و نامه رس��می به 
ایشان ارسال شده و امیدواریم ایشان امسال به نمایشگاه 
کتاب بیاین��د. گفته ش��ده: این خبری بود که از س��وی 
رسانه ها مخابره شد که ارشاد برای حضور رهبر انقاب در 
نمایشگاه کتاب تهران از ایشان »دعوت رسمی« به عمل 
آورده است. »دعوت رسمی« از شخصیتی در جمهوری 
اس��امی صورت گرفته که نه تنها یک دغدغه مند حوزه 
فرهنگ اس��ت؛ بلکه یک کتابخوان حرف��ه ای بوده و این 
نکته ای است که همه بر صحت آن اذعان دارند و معترف 
هس��تند که کس��ی به اندازه رهبر انقاب آن هم در این 
جایگاه کتاب نمی خواند. حال »دعوت رس��می« کردن 
از رهبر فرزان��ه انقاب نه تنها توجیهی ن��دارد؛ بلکه این 
سوال را در ذهن ایجاد می کند که مگر رهبر انقاب نیاز 
به »دعوت رسمی« دارد؟ مرسوم است دعوت از کسانی 
صورت گیرد که احتماال ب��ا آن موضوع قرابتی ندارند؛ اما 
در موضوع فرهنگ به ویژه امر کتاب و کتابخوانی، »دعوت 
رس��می« به عمل آوردن از رهبر انقاب برای شرکت در 
بزرگ ترین رویداد فرهنگی کمی تعجب برانگیز اس��ت. 
رهبر انقاب در طول دوران رهبری شان تنها یک یا دوره 
در نمایشگاه کتاب شرکت نداشته اند که آن دالیلی روشن 
دارد؛ اما در باقی س��ال های برپای��ی بزرگ ترین رویداد 
فرهنگی کشور نه تنها ش��رکت کرده اند؛ بلکه مانند یک 
دلسوز و عاقه مند به حوزه کتاب مشورت داده اند و مسیر 
را برای فعاالن نشر و فرهنگ مشخص کرده اند. برگزاری 
نمایش��گاه کتاب در نظر رهبر حکیم انقاب به اندازه ای 
اهمیت دارد که ایشان از این رویداد بزرگ با عنوان »بهار 
کتاب« ی��اد کرده اند و به کار بردن این عبارت نش��ان گر 
این مساله اس��ت که رهبر انقاب که فردی کتاب خوان 
هستند، برای شرکت در نمایشگاه کتابی که به نوعی بهار 
کتاب است نیاز به »دعوت رسمی« ندارند. نامه و »دعوت 
رس��می« از رهبر انقاب اقدامی اس��ت که ارشاد دولت 
یازدهم انجام داده تا از فشار رسانه ها نسبت به عدم حضور 

رهبر انقاب بر وزارت ارشاد کاسته شود.

حال مرعشی خوش نیست
در واکنش به اظهارات روز پنجشنبه 1394/2/17حسین 
مرعش��ی، در خرم آباد در خصوص اینک��ه در انتخابات 
ریاست جمهوری س��ال 1384 مهرعلیزاده، معین و... به 
آقای هاشمی رفسنجانی رحم نکردند، محسن مهرعلیزاده 
جوابیه ای را منتشر کرد. مهرعلیزاده در این جوابیه آورده 
است: اگر مرعش��ی این حرف ها را زده باش��د، زمانی که 
این حرف ها را می زده حالت عادی نداش��ته اس��ت؛ زیرا 
او به اندازه کافی از جریانات انتخابات 84 اطاع داش��ت 
و آن زمان تا اندازه زیادی در جریان امور قرار داده ش��ده 
ب��ود. وی یادآور ش��د: مرعش��ی باید دقت بیش��تری در 
اظهارنظرهای خودش داشته  باش��د، به ویژه اینکه او در 
جایگاه س��خنگوی حزب کارگزاران و ظاهراً در حمایت 
از جریان اصاح طلبی و آقای هاش��می رفسنجانی این 
حرف ها را زده اس��ت که س��احت عرصه اص��اح طلبی، 
 ح��زب کارگ��زاران و آق��ای هاش��می ب��ه دور از چنین 

اظهاراتی است.

شنیده ها 

طرح دو فوریتی الزام دولت به 
اجرای اصل ۷۷ قانون اساسی

 نقش مهم آئینه وند در 
تاسیس رشته مطالعات زنان

دس��تیار و مش��اور عالی فرماندهی معظم کل قوا گفت: 
جنگ س��عودی ها علیه ملت یمن جنگی نیابی از طرف 

آمریکا است.
سردار سرلشکر صفوی، دستیار و مشاور عالی فرماندهی 
معظم کل قوا  که در جمع پاس��داران و کارکنان، س��پاه 
صاح��ب الزمان)عج( اس��تان اصفهان س��خن می گفت، 
با اشاره به وظیفه پاس��داری از کش��ور، ملت و انقاب  و 
ضرورت شناخت و پیگیری  مس��ائل، حوادث  و اتفاقات 
پیرامونی جمهوری اس��امی ایران برای پاسداران  گفت: 
 پاس��داران انقاب اس��امی باید حوادث منطق��ه ای  و

 بین المللی  و سمت و س��وی آن را درک کرده تهدیدات 
علیه امنیت ملی کشورمان را احساس کنند، چرا که  الزمه 
پیش گیری، درک  و احس��اس خطر تهدی��دات  فرارو و 

کسب آمادگی های الزم است.
امروز باال بردن هوش�مندی و می�زان آمادگی  

دفاعی یک ضرورت است
وی افزود: امروز باال بردن هوش��مندی و میزان آمادگی  

دفاعی ملت مان و عزیزان بسیجی یک ضرورت است.
وی در ادامه با اشاره به تحوالت منطقه  گفت: سوال اصلی  
 آن اس��ت که چرا در س��ایر نقاط جهان خبری نیست و

 چرا پانزده سال است که بزرگ ترین جنگ ها ،کشتارها و 
تنش ها در منطقه غرب آسیا است؟

سرلشکر صفوی در ادامه به بخش��ی از حوادث 15 سال 
گذش��ته منطقه غرب آسیا اش��اره کرد و ادامه داد: یکی 
 از این ح��وادث حمل��ه نظام��ی آمری��کا و متحدانش و

 لشکر کشی آنها به عراق در سال 2003 است که حدود ده 
سال به طول کشید. آمریکایی ها که حدود سه سال پیش 
از عراق خارج شدند  به بهانه جنگ با داعش، که خود آنها 

ایجاد کننده آن بودند به این کشور برگشتند.

وی ادامه داد: تا کنون هیچ عزم و اراده در برخورد با داعش 
از س��وی آمریکایی ها و ائتافی که علی��ه داعش بوجود 
 آمده اس��ت، ندیده ایم و نه تنها با آنها برخوردی صورت

 نمی گیرد، بلکه از آنها حمایت نیز می شود.
اتفاقات و جن�گ های منطقه به س�مت ایجاد 

حاشیه امن برای اسراییل است
سرلش��کر صفوی با اش��اره به شکس��ت مفتضحانه رژیم 
صهیونیس��تی در جنگ  33 روزه لبن��ان و22 روزه علیه 
مردم فلس��طین در غ��زه گفت: ه��م اکنون ب��ا اتفاقاتی 
 که در منطق��ه غرب آس��یا  می افت��د، اس��راییلی ها از

 مس��لمان کش��ی در س��وریه، عراق و یمن، با استفاده از 
منابع و پول کشورهای مسلمان و ایجاد حاشیه امن برای 
اسرائیل  خوشحال هس��تند. اتفاقی که می افتد کشتن 

مسلمانان به دست مسلمانان است.
جنگ سعودی ها علیه ملت یمن جنگی نیابی 

از طرف آمریکا است
مش��اور عالی مقام معظم رهبری از ش��روع نهضت های 
بیداری اسامی در تونس، لیبی، بحرین، مصر و هم اکنون 
در یم��ن به عنوان  یک��ی از مهمترین حوادث 15 س��ال 
گذشته نام برد و در خصوص جنگ نیابتی شکل گرفته در 
منطقه گفت: جنگی که سعودی ها علیه یمن شروع کرده 
 اند، جنگی نیاب��ی از طرف آمریکا، رژیم صهیونیس��تی و

 هم پیمانان اروپایی آنها است.
وی تاکید ک��رد: هم اکنون پنتاگ��ون، وزات دفاع آمریکا 
رسما اعام کرده است که ما بیس��ت هزار نفر در اردن و 
ترکیه آموزش می دهیم تا در داخل سوریه بجنگند. دیگر  
اینها خودش��ان به میدان نمی آیند و نیابت می دهند به 
برخی کشورها یا برخی گروه های تروریستی که آنها  وارد 

عمل شوند.

 بیش از 200 نفر از نمایندگان مجلس ش��ورای اسامی در 
بیانیه ای اعام کردند، وارد ک��ردن مصوبه کنگره آمریکا به 
عنوان مولفه جدی��دی در تایید نتایج مذاک��رات نمی تواند 
عامل چانه زنی دیگری به حس��اب آید و مذاکره کنندگان 
ایران باید در مورد تاثیرات ورود این عامل، واکنش مناسب 
نشان دهند.در بخشی از این بیانیه که توسط ضرغام صادقی 
عضو هیات رییسه در جلسه علنی مجلس قرائت شد، آمده 
است: اینگونه رفتار در قواعد مذاکرات بین المللی نامی جز 

مکر ندارد و نتیجه آن امری به جز عدم اعتماد نیست.
نمایندگان مجلس تاکید کردند: شرایط بازرسی های آژانس 
صرفا مطاب��ق قواعد بین المللی مجاز اس��ت و همانگونه که 
خروج از چارچوب از ان پی تی برای کشورها امری مضموم 
اس��ت، بعضی نظارت های آژانس نیز تخریب کننده ان پی 
تی خواهد بود؛ بنابراین رعایت ای��ن نظامات باید در نتیجه 

مذاکرات دیده شود.
در ادامه این بیانیه همچنین آمده است: وزارت امور خارجه 
جمهوری اسامی ایران موظف اس��ت بر پایه رهنمودهای 
رهبر بزرگوار انقاب اسامی و تذکرات فوق، نتایج مذاکرات 
را به مجلس شورای اسامی تقدیم دارد تا با دریافت نظرات 
نمایندگان مل��ت، تکلیف این پرونده بر اس��اس منافع ملی 

کشور روشن شود.
متن کامل بیانیه نمایندگان مجلس ش�ورای اسالمی 

به شرح زیر است:
1-مذاکرات هس��ته ای به مرحله پر اهمیتی رسیده است و 
اقتضا دارد با دقت رفتارهای 1+5 به خصوص دولت آمریکا 
مورد ارزیابی قرار گیرد. بیش از یک سال و اندی از مذاکرات 
هس��ته ای می گذرد و به رغ��م برخی دع��اوی غیرمنطقی 
آمریکا، مصوبه اخیر مجلس س��نا نش��انگر زی��اده خواهی 
دیگری است که ما در پس ژست های دمکراتیک بار ها پس 

از انقاب، آن را آزموده ایم.
2-اینگونه رفتار در قواعد مذاکرات بین المللی نامی جز مکر 
ندارد و نتیجه آن امری به جز عدم اعتماد نیس��ت، بنابراین 
 ما نمایندگان مجلس ش��ورای اس��امی ب��ا صراحت اعام 

می داریم:
الف- وارد کردن مصوبه کنگ��ره به عنوان مولفه جدیدی در 
تایید نتایج مذاکرات نمی تواند عام��ل چانه زنی دیگری به 
حس��اب آید، بلکه به عکس مذاکره کنندگان محترم کشور 
باید در مورد تاثیرات ورود این عامل، واکنش مناسب نشان 
دهند و آن را در نتایج مذاکرات به طور جدی در نظر بگیرند.

ب- شرایط بازرس��ی های آژانس صرفا مطابق عرف و قواعد 
بین المللی مجاز است و همانگونه که خروج از چار چوب ان 
پی تی برای کشور ها امری مذموم است، بعضی نظارت های 
آژانس نیز تخریب کنن��ده ان پی تی خواهد ب��ود، بنابراین 

رعایت این نظامات باید در نتیجه مذاکرات دیده شود.
ج- اگر چه اس��تخدام زبان تهدید در دیپلماسی چیزی جز 
جیغ ناشی از ترس به حس��اب نمی آید، برای دولت آمریکا 
که خود بار ها تقاضای مذاکره در موضوع هسته ای را کرده 
است، چنین رفتاری سخیف تر است. بنابراین همانگونه که 
ملت بزرگوار ایران در طی 35 سال پس از انقاب به اینگونه 
تهدیدات وقعی ننهادند، مذاکره کنندگان که نمایندگی این 
ملت را به عهده دارند، پاسخی در خورشان را بدان ها داده و 
نشان دهند قلمرو مذاکرات، ساحت اینگونه بازیگوشی های 
ناشیانه نیست و مذاکرات همراه با تهدید را به کام آنان تلخ 
کنند.د- وزارت امور خارجه جمهوری اسامی ایران موظف 
اس��ت بر پایه رهنمودهای رهبر بزرگوار انقاب اس��امی و 
تذکرات فوق، نتایج مذاکرات را به مجلس ش��ورای اسامی 
تقدیم دارد تا با دریافت نظرات نمایندگان ملت، تکلیف این 

پرونده بر اساس منافع ملی کشور روشن شود.

سردار صفوی:

جنگ سعودی ها علیه یمن، جنگی نیابی از طرف آمریکا است
نمایندگان مجلس در بیانیه ای اعالم کردند:

مصوبه کنگره آمریکا نمی تواندعامل چانه زنی باشد



یادداشت

پيشرفت ۹۰ درصدي تملك كندرو 
بزرگراه شهيد آقابابایي

مدير منطقه ۱۰ ش��هرداري اصفه��ان اظهار داش��ت: تملك كندروي 
بزرگراه ش��هيد آقابابايي تاكنون ۹۰ درصد پيش��رفت داش��ته است.

به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی شهرداری اصفهان، 
مس��عود نريماني با بيان اين مطلب گفت: آزادسازي و احداث كندروي 
بزرگراه شهيد آقابابايي حدفاصل خيابان هاي سپهر تا سعادت به طول 
۸۰۰ متر در دس��تور كار قرار دارد. مدير منطقه ۱۰ شهرداري اصفهان 
با بيان اينكه اين كندرو در محدوده ش��هرك سالمت احداث مي شود، 
تصريح كرد: عمليات احداث كندرو اكنون در دس��ت طراحي اس��ت. 

 انتقال تجربيات آتش نشاني 
اصفهان به همدان

تعدادي از مديران شهري همدان از فعاليت هاي نرم افزاري اتش نشاني 
اصفهان بازديد كردند.به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط عمومی 
ش��هرداری اصفهان و به نقل از روابط عمومي س��ازمان آتش نشاني و 
خدمات ايمني ش��هرداري اصفهان، به دنبال بازديد مديران ش��هري 
همدان از س��ازمان آتش نش��اني اصفهان، اين ش��هر خواهان استفاده 
از تجربيات مجموعه آتش نش��اني ش��هر اصفهان ش��د. بر اساس اين 
گزارش، در زمان حضور اعضاي ش��وراي شهر و معاون خدمات شهري 
همدان كليه فعاليت هاي نرم اف��زاري در زمينه هاي برنامه ريزي هاي 
استراتژيك،MSP، چشم انداز سازماني، پهنه بندي خطر و همچنين 
كليه فعاليت هاي واحد فوق تخصصي انفورماتيك شرح و توضيح داده 
شد. گفتني است كه به دليل پيشرو بودن آتش نشاني اصفهان در حوزه 
استفاده از نرم افزار در بخش هاي مختلف سازمان، تاكنون بسياري از 
شهرها، درخواست انتقال اطالعات و تجربيات را از مجموعه آتش نشاني 
شهرداري اصفهان اعالم نموده كه با همكاري بسيار خوب اين سازمان 

روبه رو شده اند. 

 كشف قاچاق یك ميلياردي
FH اتاق خودروهاي 

رييس پليس آگاهي استان اصفهان اعالم كرد: با تالش كارآگاهان اداره 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز پليس آگاهي استان اصفهان، دو دستگاه اتاق 
خودروهاي FH به ارزش يك ميليارد ريال كشف و  سه نفر در اين رابطه 
دستگير شد.سرهنگ خس��روي اظهار كرد: كارآگاهان اداره مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز پليس آگاهي در بازرسي از يك تعميرگاه در حاشيه شهر 
اصفهان، دو دس��تگاه اتاق خودروهاي FH را كه فاقد هرگونه مدارك 
 مثبته گمركي بود و به صورت قاچاق وارد ش��ده بودند، كشف كردند. 

وي با بيان اينكه كارشناسان اقتصادي، ارزش اين دو اتاق را يك ميليارد 
ريال برآورد كردند، افزود: در اين خصوص س��ه نفر دس��تگير و پس از 
تشكيل پرونده جهت سير مراحل قانوني به مراجع قضائي تحويل داده 

شدند. 

روزنامه فرهنگی، اجتماعی| شماره 1579دوشنبه  21   اردیبهشت 1394 | 22 رجب  1436

 دادستان عمومی و انقالب اصفهان گفت: 
همايش منطقه ای خيرين در نس��يم مهر 
خرداد ماه سال جاری با حضور ۸ استان از 
سراسر كشور در اصفهان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرن��گار  زاينده رود، حس��ن 
رحيمی در نشس��ت خبری همايش بزرگ 
نس��يم مهر با بيان اينكه در جامعه كنونی 
زندانی ش��دن يك فرد از نظ��ر اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی تاثي��رات نامطلوبی را 
دارد، اظهار داشت: بايد توجه داشته باشيم 
كه وجود زن��دان برای داش��تن جامعه ای 
عاری از جرم و مجرم امری اجتناب ناپذير 

است.
وی با اش��اره ب��ه برخی تبع��ات اقتصادی 
زندانی ك��ردن يك ف��رد در جامع��ه ابراز 
داش��ت: زندانی كردن هر فرد در جامعه به 
معنای كم كردن نيروی كار مولد است كه 
در نهايت منجر به فوت درآمد سرپرس��ت 

خانواده می شود.
دادستان عمومی و انقالب اصفهان وابسته 
شدن خانواده زندانيان به نهادهای حمايتی 
را نيز ار ديگر تبعات اقتصادی زندانی شدن 
هر فرد دانس��ت و افزود: به لح��اظ اقتصاد 
فردی نيز هرگاه فردی را زندانی می كنيم 
در واق��ع آن را از يك مولد ب��ه يك مصرف 
كنن��ده تبدي��ل می كني��م و هزينه ه��ای 
بازاجتماعی كردم يك ف��رد زندانی پس از 

آزادی نيز بسيار سنگين خواهد بود.
رواج فس�اد و ناامنی ناشی ازعدم 

حضور سرپرست 
وی با اش��اره به برخی از تبع��ات اجتماعی 
زندانی كردن افراد نيز گفت: رواج فس��اد، 
ناامنی ناش��ی از غيبت سرپرس��ت، انزوای 
خان��واده و تاثيراتی كه زندانی ش��دن يك 
فرد در رون��د تحصيل و ي��ا موفقيت ديگر 
اعضای خانواده دارد، می تواند از اصلی ترين 

آسيب های اجتماعی در اين حوزه باشد.
رحيم��ی گس��ترش و افزاي��ش اختالفات 
خانوادگی، افزاي��ش اعتياد، افزايش ميزان 
ط��الق و افزاي��ش جرائم ناش��ی از زندانی 
كردن افراد را نيز از ديگر تبعات اجتماعی 
زندانی شدن هر فرد در جامعه عنوان كرد 
و افزود: در اين راستا بايد يادآور شوم كه از 
نگاه بسياری از جر م شناسان زندان دانشگاه 
جرم است و نبايد تا حد امكان مجرمان تازه 

كار را راهی زندان كرد.
وی ب��ا بيان اينك��ه امروز نقش مش��اركت 
عموم��ی در جب��ران نارس��ايی ناش��ی از 
زندانی ش��دن افراد بايد بيش از گذش��ته 
مورد توجه ق��رار گيرد ادام��ه داد: جامعه 
باي��د از خان��واده زنداني��ان ب��ه منظ��ور 
پيش��گيری از آس��يب های احتمال��ی 
 ك��ه متوجه اي��ن خانواده هاس��ت حمايت 

كند.

دادس��تان عموم��ی و انق��الب اصفه��ان 
نامگ��ذاری 5 خرداد به ن��ام روز حمايت از 
خانواده زندانيان كه دارای مصوبه مجلس 
شورای اسالمی اس��ت را اقدامی مفيد در 
راستای مش��اركت عمومی در پيشگيری 
از جرايم احتمال��ی در خان��واده زندانيان 
دانس��ت و افزود: در اين راس��تا مقرر شده 
اس��ت هماي��ش  منطق��ه ای خيري��ن در 
 نسيم مهر در اس��تان های مختلف برگزار

 شود.
وی با بيان اينكه اس��تان اصفهان با توجه 
به جايگاهی كه در بح��ث خيرين و توجه 
به خان��واده زندانيان داش��ته اس��ت، يكی 
از اس��تان های ميزبان برگ��زاری همايش  
منطق��ه ای خيرين در نس��يم مهر باش��د، 
افزود: اس��تان اصفه��ان در اي��ن همايش 
كه در 2 خ��رداد م��اه برگزار خواهد ش��د 
 ميزبان ۸ اس��تان همجوار خود نيز خواهد 

بود.
رحيمی بهره گيری از ظرفيت های ادارات، 
س��ازمان ها و خيرين به منظور حمايت از 
خانواده زندانيان را از جمله اهداف برگزاری 
همايش  منطقه ای خيرين در نس��يم مهر 
دانس��ت و اضافه كرد: كاهش آسيب  های 
ناش��ی از حبس، ايجاد فرصت های شغلی 
برای زندانيان و خان��واده زندانيان، ارتقای 
سطح آگاهی مردم و مس��ووالن نسبت به 

تبعات ناشی از زندانی شدن افراد، افزايش 
حساس��يت مس��ووالن و م��ردم نس��بت 
به مش��كالت خانواده زنداني��ان، افزايش 
مشاركت های اجتماعی، فرهنگسازی برای 
حمايت از خانواده زندانيان و تقويت تعامل 
بين دس��تگاه ها و ارگان ه��ای حمايتی در 
سطح استان اصفهان از ديگر اهداف برگزار 

اين همايش است.
وی در خصوص برخی از خالءهای قانونی 
برای جلوگيری از ورود زندانيان تازه كار به 
زندان ها نيزگفت: در اين راس��تا بايد توجه 
داش��ته باش��يم كه تغيير قوانين در حوزه 
زندانی ك��ردن افراد نياز به فرهنگس��ازی 
دارد و چنانچ��ه بخواهيم قان��ون را تغيير 
 دهيم باي��د به تبعات آن نيز توجه داش��ته

 باشيم.
دادس��تان عموم��ی و انق��الب اصفهان در 
خصوص حمايت از زندانيان پس از آزادی 
برای اس��تخدام ش��دن در ارگان ها دولتی 
و يا بخش خصوصی به وي��ژه در زمانی كه 
كارفرمايان تقاضای سوء پيشينه می كنند 
نيز ابراز داش��ت: در اين راس��تا با توجه به 
قانونی كه در س��ال ۹2 به تصويب رسيده 
و اجرايی شده اس��ت، چنانچه مدت زمان 
قانونی از زمان پايان محكوميت گذش��ته 
باش��د و جرم��ی را تك��رار نك��رده باش��د 
سوءپيش��ينه وی حذف و برای استخدان 

مشكلی نخواهد داشت.
۹8 درصد از زندانيان اصفهان مرد 

هستند
همچني��ن رمض��ان امي��ری، مدي��ركل 
زندان های استان اصفهان با اشاره به حضور 
بيش از ۱5 ه��زار مددج��و در زندان های 
اس��تان اصفهان اظهار داشت: ۹۸ درصد از 
زندانيان استان اصفهان مرد و 2 درصد نيز 

زن هستند.
وی با بيان اينك��ه 57 درص��د از زندانيان 
اس��تان اصفه��ان متاه��ل و سرپرس��ت 
خانواده هس��تند، افزود: 7۰ درصد از تمام 
زندانيان استان در مراكز ماندگار هستند و 

خانواده های آنها نياز به حمايت ويژه دارد.
مدي��ركل زندان ه��ا و اقدام��ات تامينی و 
تربيتی اس��تان اصفهان گفت: خانواده ۱5 
هزار زندانی موجود در زندان های اس��تان 
اصفهان چشم انتظار مشاركت مردمی در 
راستای حمايت های فرهنگی، اجتماعی و 

اقتصادی هستند.

وی ب��ا بيان اينك��ه در حال حاض��ر دولت 
هزينه  های نگهداری و بهداشت و درمان و 
ديگر مسايل پشتيبانی زندانيان را پرداخت 
می كند، افزود: بايد توجه داشت كه دولت 
ت��وان پش��تيبانی از خان��واده زندانيان را 
ندارد و در اين راستا مش��اركت اجتماعی 
 و خيرين بايد در اين زمينه فعاليت داشته

 باشند.
امي��ری با اش��اره ب��ه اينك��ه در اس��تان 
اصفهان با توجه ب��ه خيرين فعالی كه دارد 
و   حمايت ه��ای قابل توجه��ی از خانواده 
زندانيان صورت گرفته است، افزود: در اين 
راستا استان اصفهان رتبه نخست حمايت از 
خانواده زندانيان را در سطح كشور به خود 

اختصاص داده است.
وی با بيان اينكه همايش خيرين در نسيم 
مهر به منظور فرهنگسازی در حوزه حمايت 
از خانواده زندانيان در دستور كار قرار گرفته 
اس��ت، افزود: در اين راستا اين همايش در 
چهار استان فعال كشور از جمله اصفهان، 
مازندران، سيستان و بلوچستان و كردستان 

برگزار خواهد ش��د. مدي��ركل زندان ها و 
اقدامات تامينی و تربيتی اس��تان اصفهان 
با بيان اينكه  هشت استان همجوار استان 
اصفهان نيز در همايش ب��زرگ خيرين در 
نس��يم مهر مهمان اصفه��ان خواهند بود، 
ابراز داش��ت: اين همايش با دعوت از يك 
ه��زار مهم��ان از جمل��ه رييس س��ازمان 
زندان ه��ا و اقدام��ات تامين��ی و تربيتی، 
ام��ام جمعه اصفه��ان، اس��تاندار اصفهان 
 و ديگر مس��ووالن اس��تان برگ��زار خواهد

 شد.
وی ب��ا بي��ان اينك��ه در ح��ال حاضر ۱2 
وكي��ل پايه ي��ك دادگس��تری ب��ا عنايت 
كانون وكالی اس��تان اصفه��ان به صورت 
راي��گان تم��ام فعاليت ه��ای وكالتی برای 
زندانيان نيازمند استان را انجام می دهند، 
افزود: از اين رو از هم��كاری تمام ارگان ها 
 ب��رای حماي��ت از زنداني��ان قدردان��ی 

می كنيم.

یادداشت

اخبار كوتاه

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟

معاون امور مشتركان آبفای استان اصفهان گفت: 
براساس آمار ۳۴ درصد از مشتركان آب در سطح 
استان بيش ازحد آب مصرف می كنند، كه ۴۰هزار 
اخطار قط��ع آب به اين دس��ته از مش��تركان در 
يكسال گذشته داده شد.رضا رضايی اظهار داشت: 
الگوی مجاز مصرف آب برای مش��تركان آب بين 
صفر تا 2۰ متر مكعب به ازای هر واحد بوده و اين 
در حالی است كه ۸۴ درصد از مشتركان ما در اين 
حدود از آب استفاده می كنند.وی به تقسيم بندی 
مصارف آب اش��اره كرد و گفت: با توجه به دو نوع 
مصارف آب خانگی و غير خانگی در حال حاضر 7۹ 
درصد مصارف آب در اصفهان خانگی است كه به 
تبع تعداد مشتركان پر مصرف آب هم در اين حوزه 
بيشتر اس��ت. معاون امور مشتركان آبفای استان 
اصفهان با اشاره به اينكه۶۶/۳ درصد از مشتركان 
آب در سطح استان بين صفر تا 2۰ متر مكعب آب 
مصرف می كنند، خاطرنشان كرد: ۱5/۴ درصد از 
مشتركان با مصرف 2۰ تا ۴۰مترمكعب آب حدود 
۳۰/5 دهم درصد آب را در استان اصفهان مصرف 

می كنند.

وی با بيان اينكه حدود ۹ دهم درصد از مشتركان 
از ۴۰ مترمكع��ب ب��ه ب��اال آب مص��رف كنند ، 
خاطرنشان كرد: حدود ۳/۳ درصد ميزان مصرف 

آب اين بخش از مشتركان در استان است.
رضايی اعالم كرد: بر اس��اس آم��ار ۳۴ درصد از 
مش��تركين آب در سطح اس��تان بيش از حد آب 
مصرف می كنند كه ۴۰ ه��زار اخطار قطع آب به 
اين دسته از مشتركان در يكسال گذشته داده شد.

وی گفت: اخطار قطع به مشتركان در حالی است 
كه اين اخطار در وهل��ه اول روی قبض درج و در 

مرحله بعد بين چند س��اعت آب واحد مورد نظر 
قطع می شود.معاون امور مشتركان آبفای استان 
اصفهان اظهار داش��ت: به طور طبيعی س��االنه با 
واگذاری ۳۰ هزار انشعاب بين 5 تا ۶ درصد افزايش 
مصرف آب را در استان داشتيم اما به دنبال اينكه 
۸۴ درصد از مشتركان بين صفر تا 2۰ مترمكعب 
آب مصرف می كردند، افزاي��ش مصرف به چهار 
درصد رس��يد و اين يعنی ب��االی 5 درصد صرفه 
جويی در مصرف آب شده است.وی با اعالم اينكه 
در سال گذشته از طرق مختلف توانستيم بحران 
آب را مديريت كنيم، اظهار داش��ت: در تذكراتی 
كه به خان��واده های پر مصرف داده می ش��د اين 
بود كه به هيچ وجه فضای س��بز را با آب ش��رب 
آبياری نكنند، اقدام به استفاده از شيرهای كاهنده 
ش��ود و در ايامی مانند شب های عيد از آب شرب 
برای شستشو استفاده نش��ود و خودروی خود را 
با آب آش��اميدنی تميز نكنند.رضايی اعالم كرد: 
تنها با مديري��ت مص��رف آب در كولرها و تعمير 
 كولرهايی كه آب از آن سرريز می شد توانستيم در

 صرفه جويی آب تالش كنيم.

دانش��گاه های  گف��ت:  اصفه��ان  اس��تاندار 
آزاد در راس��تای كم��ك ب��ه ش��ركت های 
 دان��ش بني��ان باي��د دو ش��اخص »درآم��د« و

 » نوع طرح« را مد نظر داشته باشند.
رسول زرگرپور با اشاره به پتانسيل شهرك علمی 
و تحقيقاتی اصفهان اظهار داش��ت: بيش از ۳۸۰ 
ش��ركت در ش��هرك علمی و تحقيقاتی اصفهان 
مستقر و فعال هستند كه تجربه خوبی برای كشور 

و منطقه محسوب می شوند.
وی افزود: دانش��گاه می خواهد بخشی از منابعش 
را از كمك به ش��ركت های دانش بنيان به دست 
آورد، تا عالوه بر ارتقای شركت ها خود نيز درآمدی 
داشته باشد.استاندار اصفهان با بيان اينكه دانشگاه 
آزاد در كنار كمك به طرح های دانش بنيان، بايد 
بداند درآمدش چقدر اس��ت؟ گفت: دو شاخص 
»درآمد« و »نوع طرح« بايد مش��خص باشد و با 
يك گروه بندی مشخص شود كه دانشگاه ها در چه 

گروه هايی عالقه مند به سرمايه گذاری هستند؟
هم چنين دبير شورای اقتصاد دانش بنيان دانشگاه 
آزاد اس��المی اس��تان اصفهان گفت: از 22 طرح 
تصويب شده در ش��ورا، پنج طرح آموزشی است 

و عالوه ب��ر طرح های دانش بني��ان پيگير اجرای 
طرح های سرمايه گذاری ديگر نيز هستيم.

احمد رضا مس��اح اظهار داشت: ش��ورای اقتصاد 
دانش بنيان دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان 
حدود يك سال است كه با حضور افراد متخصص 
از دانش��گاه و صنعت فعاليت می كند و هدف آن 
حمايت از شركت های دانش بنيان است و در اين 

زمينه به نتايج خوبی نيز رسيده ايم.
وی با بيان اينكه از واحدها خواسته ايم تا طرح هايی 
را برای جذب منابع دانشگاه به غير از شهريه ارايه 

دهند، افزود: طرح های بسياری در واحدهای بزرگ 
استان بررسی شده است. به عنوان نمونه دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد خوراس��گان ۱۱ طرح ارسالی 
داشته كه ش��ش طرح آن در كميته تصويب و از 
هشت طرح ارسالی دانشگاه آزاد شهرضا نيز پنج 

طرح به تصويب رسيده است.
مساح با بيان اينكه ممكن است در برخی طرح های 
تصويب شده مبالغ بااليی نياز باشد به همين دليل 
سعی شده طرح ها را مرحله به مرحله به تصويب 
برسانيم، تصريح كرد: به عنوان نمونه دانشگاه آزاد 
خوراس��گان طرح هايی از قبيل ف��رآوری زائدات 
درخت خرما، سيس��تم تغذيه هوشمند گلخانه، 
 توليد و ف��روش الرو مگس و ... ارايه داده اس��ت.

دبير ش��ورای اقتصاد دانش بنيان دانش��گاه آزاد 
اسالمی استان اصفهان با اشاره به اينكه طرح های 
سرمايه گذاری در حال بررسی است، اظهار داشت: 
احداث نيروگاه ۱۰ مگاوات خورشيدی در نايين، 
طرح مشاركت در احداث كارخانه توليد داروهای 
گياهی، طرح گردش��گری و طرح مش��اركت در 
احداث پااليشگاه در منطقه آزاد انرژی اصفهان از 

ديگر طرح های در حال بررسی است.

استاندار: 

 دانشگاه آزاد با كمك به شركت های دانش بنيان در آمدزایی كند

اخطار قطع آب برای 4۰ هزار مشترک پرمصرف 

ایست؛ آب نيست
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اصفهان؛ رتبه 
نخست حمایت از 
خانواده زندانیان

برگزاری همایش 
منطقه ای نسيم 
مهر ویژه كمك 

به خانواده 
زندانيان؛

  7۰ درصد از تمام زندانيان استان 
در مراكز ماندگار هس�تند و خانواده های 

آنها نياز به حمایت ویژه دارد

مدي��ر منطق��ه ۱2 ش��هرداري اصفه��ان 
و افتت��اح  مراس��م  در  ك��رد:   اع��الم 

 بهره برداری بالغ بر ۹۰ پروژه عمراني، خدماتي 
، ترافيكی و فرهنگي كه در پايان ارديبهش��ت 
ماه برگزار م��ی ش��ود ، كلنگ اح��داث پروژه 
 ميدان اس��تقالل نيز پس از ۱۰ س��ال به زمين 
می خورد.محمدرض��ا بركت افزود: ب��رای فاز 
نخس��ت پروژه مي��دان اس��تقالل ۳۰ ميليارد 
 توم��ان اعتب��ار در نظ��ر گرفته ش��ده اس��ت.

وی تصريح كرد:پايان اين ماه بالغ بر ۹۰ پروژه 
عمراني، خدماتي ، ترافيكی و فرهنگي منطقه 
۱2 اصفهان با صرف اعتباری بالغ بر ۱۰۰ ميليارد 

تومان افتتاح و در اختيار ش��هروندان قرار می گيرد كه راهگشای بسياری 
 از مباحث خدمات��ی ، فرهنگ��ی و ترافيكی در س��طح اين منطقه اس��ت.

مدير منطقه ۱2 ش��هرداري اصفهان از جمله 
پروژه ها كه با تالش شهروندان و خانواده های 
ش��هدا و همچنين حمايت بی دريغ ش��هردار 
اصفهان آم��اده بهره برداری اس��ت را ش��امل 
احداث فرهنگس��رای ش��هرك قدس ، خيابان 
سازي خيابان ۱2 بهمن، احداث سالن مطالعه 
محله امي��ن آباد ، اح��داث خيابان به��اران در 
محله امين، مي��دان كار و ت��الش محمود آباد 
، اح��داث فرهنگس��رای اميرالمومني��ن)ع(، 
اح��داث پ��ارك ب��زرگ محمودآب��اد، احداث 
باند غرب��ي خياب��ان آي��ت اهلل محمودآبادي، 
اح��داث پارك ب��زرگ عاش��ق آب��اد و احداث 
 مجموعه ورزش��ي ش��هرك كوثر به عنوان زيباترين ورزش��گاه اين استان

 برشمرد.

كلنگ پروژه ميدان استقالل  به زمين می خورد

آگهی مناقصه 94/26

                                 شرکت مخابرات استان اصفهان 

شركت مخابرات استان اصفهان در نظر دارد امور نگهداری و بهره برداری از تلفنهای همگانی ناحيه جنوب اصفهان  با برآورد 2/۹4۹/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال )دو ميليارد و نهصدو چهل و نه ميليون ریال( و با سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 118/۰۰۰/۰۰۰ ریال را به صورت مناقصه یك مرحله ای 

به پيمانکار واگذار نماید.
لذا از كليه اشخاص حقيقی و حقوقی واجد ش�رایط كه دارای گواهينامه صالحيت ایمنی پيمانکاری و تأیيدیه صالحيت كار معتبر از اداره كل 

تعاون، كار و رفاه اجتماعی دررشته مربوطه می باشند دعوت به عمل می آید.
از تاریخ ۹4/2/21 لغایت ۹4/2/3۰ جهت دریافت اس�تعالم ارزیابی و اسناد مناقصه با در دست داش�تن فيش واریزی به مبلغ 5۰/۰۰۰ ریال به 
حساب جاری 164۰74۰762 بانك ملت )شناسه واریزی 13۰۰۰8۰11271۹2( به این ش�ركت واقع در خيابان چهارباغ باال – ساختمان شماره 
 WWW.TCI.ir و یا WWW.TCE.ir 2 – اطاق 216 – مدیریت تداركات و جهت كسب اطالعات بيشتر به آدرس سایت اینترنتی شركت
مراجعه و یا با ش�ماره تلفن 3666۰141 تماس حاصل نمایند. متقاضيان حداكثر تا دو هفته پس از آخرین مهلت دریافت اس�ناد فرصت دارند 
پاكتهای تکميل شده را به همراه سایر مدارک الزم به دبيرخانه ساختمان شماره یك مخابرات اس�تان اصفهان واقع در خيابان چهارباغ باال 

تحویل و رسيد دریافت نمایند.
توضیح اینکه:

1-آخرین مهلت تحویل پاكتها و تاریخ بازگشایی آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه می باشد.
2- سپرده شركت در مناقصه می تواند ضمانتنامه بانکی و یا چك بانکی تضمينی باشد.

3- پاكت پيشنهاد قيمت آن دسته از مناقصه گرانی بازگشایی می شود كه در كميته فنی و بازرگانی امتياز الزم را كسب كرده باشند.
4- ارجاع كار به شركتهای ایرانی و یا مشاركت شركتهای ایرانی – خارجی صرفاً به شرط داشتن حداقل 51% سهم ارزشی كار برای طرف ایرانی 

ميسر خواهد بود.

شرکت مخابرات استان اصفهان )سهامی خاص (

 نوبت اول



يادداشت

مسکن

 راه اندازی لیزينگ مسکن 
جدی شد

بعد از کنار رفتن مقطعی طرح لیزینگ مس��کن از سوی بانک 
مرکزی، به نظر می رسد ش��رایط برای بازگشت لیزینگ ها به 
حوزه مسکن فراهم شده و کلیات آن مورد توافق بانک مرکزی 

قرار گرفته است.
 حدود یکس��ال پیش کانون ش��رکت های لیزینگ با حمایت 
وزرات راه و شهرس��ازی ط��رح فعالی��ت مج��دد لیزینگ در 
 حوزه مس��کن را با ارس��ال نامه ای ب��ه بانک مرک��زی مطرح

 کرد. 
این درحالی اس��ت که در دولت قبل، فعالی��ت لیزینگ ها در 
زمینه مس��کن با اس��تدالل افزایش نرخ تورم و رشد تصاعدی 
 قیم��ت خانه ب��ا ص��دور بخش��نامه به نوع��ی ممنوع ش��ده 

بود.
پیشنهاد این گونه بود که در صورت ورود لیزینگ ها به بخش 
مسکن آنها حدود 70 تا 80 درصد هزینه خرید خانه را پرداخت 

کرده و بقیه را مشتریان بپردازند.
اما بانک مرکزی که با کلیت طرح لیزینگ مس��کن مخالفتی 
نداشت مدتی بعد شرایط به ویژه شرایط اقتصاد کالن را برای 
عملی شدن این طرح مناسب ندانست و برای مدتی آن را منتفی 

اعالم کرد.
بعد از طرح موضوع در بانک مرکزی تهرانفر، معاون نظارت بانک 
مرکزی، با اعالم اینکه لیزینگ مسکن تنها در حد بحث و بررسی 
بود تا از نظر امکان سنجی مورد ارزیابی قرار گیرد عنوان کرد که 
جلساتی برای بررسی این موضوع برگزار شد، اما در این حد نبود 
که آیین نامه ای تدوین شده و از این به بعد تامین هزینه مسکن 
به لیزینگ ها و بانک ها واگذار شود، بنابراین اجازه ورود به این 

مساله را ندارند.
وی این را هم گفت که لیزینگ مسکن به طور کامل رد نشده 
بلکه بانک مرکزی به این نتیجه رس��ید و تشخیص داد که این 
 موضوع فعال انجام نش��ود زیرا از نظر زمان��ی موقعیت اجرایی

 ندارد.
موضوع لیزینگ مسکن مدتی مس��کوت ماند تا اینکه مواضع 
بانک مرکزی در سال جاری امید برای حضور جدی تر لیزینگ 
در صنعت س��اختمان را بیش��تر از قبل کرد. ب��ه گونه ای که 
ارجمندنژاد، مدیر کل مقررات و مجوزه��ای بانک مرکزی،  با 
اشاره به دالیلی که عمده آن ریش��ه در مسائل کالن اقتصادی 
دارند و مانع از رونق و توس��عه لیزینگ ها ش��ده اند اعالم کرد 
که با توجه ب��ه مجموع��ه اقداماتی ک��ه در ح��وزه اقتصادی 
انجام ش��ده به دنبال س��اماندهی و تنوع دادن به آن ها بوده و 
 بانک مرکزی با دید مثبت درخواس��ت های جدید را بررس��ی

 می کند.
وی تاکید کرد که بانک مرکزی نگاه مثبتی نسبت به لیزینگ 
مسکن داش��ته و در زمان مناس��ب به دنبال اجرایی کردن آن 

خواهد بود.
اما کاهش نرخ تورم به عنوان یکی از متغیرهای کالن اقتصادی 
همچنین ثبات نس��بی برقرار ش��ده در اقتصاد در باز ش��دن 
پرونده لیزینگ ها بی تاثیر نبود و اعالم اخی��ر معاون وزیر راه 
 و شهرس��ازی حاکی از پیش��رفت های قابل توجهی در طرح

 لیزینگهاست.
آنط��ور ک��ه مظاهری��ان عن��وان ک��رده کلی��ات لیزین��گ 
مس��کن م��ورد تواف��ق بان��ک مرک��زی ق��رار گرفت��ه 
اع��الم  را  آن  آیین نامه ه��ای  بای��د  بان��ک  ای��ن   و 

کند.
در حال��ی تصویب ط��رح دیگری ب��رای کمک به رون��ق بازار 
مسکن و خانه دار ش��دن متقاضیان باید از سوی بانک مرکزی 
مورد تایید قرار گرفته و در مورد س��ود تس��هیالت لیزینگ به 
جمع بندی برس��د که معاون وزیر راه و ش��هر س��ازی معتقد 
 است که اصوال تس��هیالت لیزینگ تس��هیالت گران قیمتی

 است.
اظهارات مظاهریان در شرایطی مطرح می شود که عموما سود 
تسهیالت لیزینگ ها متناس��ب با عقود مبادله ای تعیین می 
شود. که البته با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار نرخ سود این 
عقود در قالب کاهش نرخ سود بانکی از 22 به 21 درصد کاهش 

یافته است.
این در حالی است که سود تسهیالت در قالب عقود مبادله ای 
تا خرداد س��ال گذش��ته چند س��الی بود که حدود 14 تا 15 
درصد تعیین ش��ده و چندان برای لیزینگ ه��ا به صرفه نبود. 
 از این رو ش��ورای پ��ول و اعتبار به منظور اس��تفاده بیش��تر

 بانک ها از عقود مبادله ای همچنین اثر گذاری آن در بازگشت 
 رونق به لیزینگ ه��ا نرخ این س��ود را به 22 درص��د افزایش

 داده بود.
ام��ا در رابط��ه ب��ا اینک��ه در ص��ورت راه ان��دازی لیزین��گ 
مس��کن، این ط��رح ت��ا چ��ه می��زان از هزنه خرید مس��کن 
متقاضی��ان را تقب��ل خواه��د کرد جزئیاتی منتش��ر نش��ده 
ولی به ط��ور حتم س��هم 70 ت��ا 80 درصدی مدنظ��ر کانون 
 لیزینگه��ا ب��رای تامین به��ای تمام ش��ده مس��کن نخواهد

 بود.
این در حالی است که در همان ابتدای طرح پیشنهاد لیزینگ 
مسکن، معاون نظارت بانک مرکزی که ورود لیزنگ ها به حوزه 
مسکن را دور از ذهن ندانس��ت بر این هم تاکید کرد که تامین 
حداقل 70 درصد هزینه خرید خانه از س��وی لیزینگ ها رقم 
قابل توجهی ب��وده و تایید و موافقت بانک مرکزی با پوش��ش 
 هزینه تا ای��ن میزان از س��وی ش��رکت های لیزین��گ بعید

 است.
با این حال برای مشخص شدن جزییات بیشتری از راه اندازی 
لیزینگ مس��کن، اعم از زمان راه اندازی، درص��د تامین بهای 
تمام شده مس��کن، سود تس��هیالت و سایر ش��رایط آن باید 
آیین نامه مربوطه از س��وی بانک مرکزی تدوین شود و به نظر 
می رس��د که این طرح هم باید بعد از تایی��د بانک مرکزی در 
ش��ورای پول و اعتبار طرح و بررس��ی و در نهای��ت به تصویب 
برسد. با این وجود در صورت پیگیری جدی تر موضوع و فراهم 
آمدن شرایط، بعید نیست که لیزینگ مسکن تا قبل از انتهای 
 سال رس��میت یافته و باری از هزینه های مس��کن را بر دوش

 بگیرد.
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 با تصمیم شورای پول و اعتبار و البته بعد از ابالغ از سوی بانک 
مرکزی از چهارشنبه 16 اردیبهش��ت ماه نرخ سود سپرده های 

یک ساله در نظام بانکی 20 درصد شد.
البت��ه بانک مرک��زی ضمن اب��الغ بخش��نامه س��ود بانکی در 
بخش��نامه ای جداگانه هم اعالم ک��رد که اختی��ار تعیین نرخ 
سود سپرده های کوتاه مدت کمتر از یک سال به بانک ها واگذار 

شده است.
بانک مرکزی در این بخش��نامه تأکید کرده که سقف نرخ سود 
س��پرده های کمتر از یک س��ال نباید از 20 درصد تجاوز کند 
هرچند بانک مل��ی با تعدادی از بانک های بزرگ کش��ور توافق 
کرده اند که همان نرخ های قبلی را برای س��پرده های کمتر از 
یک سال اعمال کنند. آزاد شدن تصمیم گیری درباره سودهای 
روزشمار و کوتاه مدت این احتمال را تقویت کرد که تعدادی از 
بانک ها برای جذب س��پرده های بیش��تر رقابت در این حوزه را 
تش��دید کرده و نرخ هایی باال را به س��پرده گذاران ارائه دهند.

البته ه��دف بانک مرک��زی از این تفویض اختی��ار این بوده که 
رقابت در بازار بانکی تقویت ش��ود؛ ولی احتمال دارد که همین 
 رقابت عرصه را بر بانک هایی که روزشمارشان 10 درصد است

 تنگ کند.
به گزارش تس��نیم، پیش از این نرخ سود س��پرده های سرمایه 
گ��ذاری م��دت دار 9 ماه تا ی��ک س��ال 20 درصد، نرخ س��ود 

سپرده های س��رمایه گذاری مدت دار 6 ماه تا نه ماه 18 درصد، 
نرخ سود سپرده های س��رمایه گذاری مدت دار سه ماه تا شش 
ماه 14 درصد و نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت 
عادی 10 درصد بود.اکثر بانک ها بر نرخ روز ش��مار 10 درصد 
اجماع کرده ان��د و تنها تع��داد محدودی از بانک ها روزش��مار 
19 و 20 درص��دی را در دس��تور کار خود ق��رار داده اند.یکی 
از مس��ووالن ش��عب بانک های خصوص��ی در همی��ن ارتباط 
گفت: قرار بوده که بانک ها با هم جلس��ه ای داش��ته باش��ند و 
تکلیف نرخ های جدید روز ش��مار را مش��خص کنند ولی هنوز 
خبری نشده اس��ت.اما این درحالی اس��ت که اکثر شعب بانک 
های دولتی و خصوصی در هنگام اعالم سیاس��ت جدید س��ود 
بانکی گفتند که این بخش��نامه به تازگی ابالغ شده و براساس 
 آن س��ود روزش��مار 10 درصد و یکس��اله 20 درص��د تعیین

 شده است.
بنابراین می توان گفت که تقریباً اجماع بانکی ها بر این بوده که 
نرخ سود روزش��مار در دور جدید بدون تغییر و مانند قبل باشد 
ولی تعدادی از بانک ها به منظور جذب س��پرده س��قف تعیین 
ش��ده را برای روز ش��مار تعیین کرده اند از جمله این بانک ها 
بانک پارسیان می باش��د. در این بانک خصوصی نرخ سود 20 
درصد برای سپرده های یکس��اله حکم روزشمار را دارد چراکه 
متصدی شعبه هنگام افتتاح حساب می گویند این سپرده بعد 

 از یک ماه قابلیت برداش��ت را دارد و به معنای سپرده روزشمار
 می شود. 

گفتنی اس��ت که این سیاس��ت نه تنها در پارس��یان، بلکه در 
تع��داد دیگری از بانک ه��ا نیز اجاز می ش��ود؛ بنابراین رس��ماً 
در برخ��ی از بانک ه��ا، دیگر س��پرده کوتاه مدت زیر یکس��ال 
یا روزش��مار به مانن��د آنچه در مصوبه ش��ورای پ��ول و اعتبار 
معنا ندارد؛ چراک��ه این بانک ها به مش��تری اع��الم می کنند 
 در این بانک س��پرده اسماً یکس��اله با س��ود 20 درصد افتتاح

 می ش��ود که بعد از یک ماه قابلیت برداش��ت وج��وه مهیا می 
شود.ضمن آنکه در بانک آینده نیز نرخ سود روزشمار براساس 
سیاس��ت جدید س��ود بانکی 19 درصد تعیین ش��ده اس��ت. 
همچنین در بانک مسکن نرخ روز شمار 11 درصد تعیین شده 
است.در ادامه وضعیت جدید سود بانکی در تعدادی از بانک های 

بزرگ کشور را مشاهده می کنید.
بانک ملی

در این بانک دولتی همانطور که قب��اًل عبدالناصر همتی رئیس 
ش��ورای هماهنگی بانک های دولتی و مدیرعام��ل بانک ملی 
اعالم کرده بود نرخ سود سپرده های زیر یکسال تغییری نکرده 
و به مانند قبل می باش��د.برهمین اساس ش��عب بانک ملی به 
مش��تریان خود اعالم می کنند که بر اس��اس بخش��نامه بانک 
 مرکزی نرخ سود سپرده یک ساله این بانک 20 درصد، نرخ سود 
س��پرده های روز ش��مار 10 درصد، نرخ س��ود س��پرده های 
 س��ه ماهه 14  درصد، ش��ش ماه 16 درصد و 9 ماه 18 درصد

 است.
بانک پاسارگاد

 در بان��ک پاس��ارگاد نی��ز مانن��د بان��ک مل��ی ن��رخ س��ود
 سپرده های روزش��مار مانند آنچه قباًل مصوب شده بود، اعمال 
می شود این سیاست براس��اس توافق صورت گرفته بین بانک 
پاسارگاد با تعدادی از بانک ها از جمله بانک ملی در دستور کار 

قرار گرفته است.
بانک مسکن

براساس آنچه متصدیان شعب بانک مسکن اعالم می کنند در 
این بانک نرخ س��ود سپرده یک س��اله 20درصد، روز شمار 11 
درصد، سه ماهه 18 درصد و 9 ماهه 19 درصد تعیین شده است.

بانک تجارت
وضعیت س��ود بانکی در بان��ک تجارت طبق اعالم مس��ووالن 
ش��عبه کمی متف��اوت اس��ت چراک��ه کارمندان ش��عب بانک 
تج��ارت به مش��تریان خ��ود اع��الم می کنن��د که نرخ س��ود 
س��پرده ی��ک س��اله 20 درصد اس��ت اما اگ��ر مش��تریان در 
ش��عب این بانک حس��ابی با مبلغ بیش از 20میلی��ون تومان 
افتت��اح کنن��د؛  در صورتی که یک م��اه بعد از افتتاح حس��اب 
 آن را باط��ل کنند ب��از هم نرخ س��ود 20 درص��دی را دریافت 

می کنند.
البت��ه مس��ووالن ش��عب این بان��ک به مش��تریان اع��الم می 
کنند ک��ه از ای��ن امکان اس��تفاده کرده زیرا س��ود بیش��تری 
 نس��بت به نرخ س��ود حس��اب های س��ه ، 6 و 9 ماه عایدشان 

می شود.

 نرخ سود سپرده های يک ساله در نظام بانکی 20 درصد شد؛

آغاز مسابقه جذب سپرده
 برکناری جنجالی 
مديرعامل مخابرات

5 روز مانده به برگزاری مجمع ساالنه، رییس هیأت 
مدیره ش��رکت مخابرات نامه انفص��ال مدیرعامل 
مخابرات چهارمین ش��رکت بزرگ بورسی را امضا 
کرد. پش��ت این تصمیم که بدون موافقت دو عضو 
دولتی هیأت مدیره گرفته شده، حرف های زیادی 

است.
 این بار عمر دوره مدیرعاملی شرکت مخابرات ایران 
به یک سال نیز نکشید. از روزی که صابر فیضی پس 
از 25 سال مخابرات را ترک کرد، صندلی مدیرعاملی 

زیاد به مدیران جدید وفا نکرده است.
مظفر پوررنجبر اردیبهشت 91 مسند مدیرعاملی را 
تحویل گرفت و مردادماه 93 به ابراهیمی تحویل داد. 
در مجموع پوررنجبر اولی��ن مدیرعامل و ابراهیمی 
صدرآب��ادی دومی��ن مدیرعامل این ش��رکت پس 
از فیضی، برای 3 س��ال مس��ند مدیریت را برعهده 

داشتند.
رییس هیات مدیره ش��رکت مخابرات نامه انفصال 
ابراهیمی از مدیرعاملی مخابرات و سرپرستی اسداهلل 
دهناد )مدیرعامل مخابرات قم( بر چهارمین شرکت 
بزرگ بورس��ی را امضا کرد تا اخابر با سرپرس��ت به 

مجمع عمومی ساالنه امسال برود.
این اقدام در بین شرکت های بزرگ کم سابقه است؛ 
مدیرعاملی که قرار اس��ت در مجمع سهامداران از 
عملکرد خود در شرکتی با ارزش روز بازار سهام 11.5 
هزار میلیارد تومانی دفاع کند، اکنون جای خود را به 

سرپرستی داده که در استانی مستقر است.
کمتر از یک س��ال پیش در مرداد ماه 93 که سید 
مصطفی سیدهاشمی، رییس هیات مدیره مخابرات 
حکم انتصاب ابراهیمی را امضا می کرد، خیلی ها در 
خوشبینانه ترین حالت عمر این انتصاب را حداکثر 
یک س��ال پیش بینی می کردند. ابراهیمی 7 سال 
معاون صابر فیضی و چهره ای ش��ناخته ش��ده در 
مخابرات است. برخی معتقدند ابراهیمی از جنس 
مخابرات اس��ت. اکنون این پیش بینی محقق شده 

است.
ابراهیم��ی ک��ه در هیاه��وی جنج��ال بی��ن 
پوررنجب��ر و وزارت ارتباط��ات منصوب ش��ده بود  
و رای حداکث��ری هی��ات مدیره را نداش��ت موقع 
برکن��اری نی��ز رای حداکث��ری را نگرف��ت. دو 
عض��و دولت��ی هی��ات مدی��ره ش��رکت مخابرات 
ای��ران نماینده س��هام عدال��ت و نماین��ده وزارت 
 ارتباط��ات در جلس��ه برکن��اری ابراهیم��ی

نبوده اند.

عرضه اولیه سهام منوط به 
انتشار آگهی عرضه است

آغاز کشت برنج های 
تراريخته در کشور

 بهنام محس��نی درباره روند عرضه های اولیه در فرابورس، اظهار 
داشت: انجام عرضه اولیه سهام منوط به انتشار آگهی عرضه اولیه 
از طریق سایت رس��می فرابورس ایران است و متناسب با شرایط 

بازار انجام می شود.
 ریی��س اداره عملیات ب��ازار فرابورس ایران از س��رمایه گذاران و 
معامله گران فرابورس��ی خواس��ت که تنها اخبار رسمی را مالک 
عمل خود در بازار قرار دهند تا دچ��ار انحراف در تصمیم گیری و 

زیان احتمالی نشوند.
وی یادآور می ش��ود تا قبل از این انجام عرضه اولیه س��هام بدون 
انتشارآگهی عرضه از طریق سایت رسمی فرابورس انجام می شد 
که این امر باعث ایجاد انحراف در تصمیم گیری و در برخی موارد 

زیان سهامداران شده بود.

رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، ایران را نخستین کشور در تولید 
برنج تراریخته اعالم کرد. بهزاد قره یاضی ،  با بیان اینکه ایران نخس��تین 
کشور دنیاست که برنج تراریخته را در س��ال 1383 به تولید انبوه رساند، 
گفت: متاس��فانه با روی کار آمدن دولت نهم عقبگرد داشتیم ولی اکنون 
کشت آزمایشی و محدود برنج های تراریخته  از سرگرفته شده و تولید انبوه 
آن را طی سال آینده آغاز می کنیم.وی جایگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در 
ایران را  از لحاظ علمی، مناسب خواند و اظهار کرد: از حیث تعداد مقاالت 
ارائه شده در سطح منطقه خاورمیانه رتبه اول را داریم؛ اما از لحاظ کیفیت 
مقاالت در دنیا هنوز به جایگاه دلخواه دس��ت نیافته ای��م.وی افزود: ایران 
سالهاست در زمینه تولید محصوالتی چون واکسن های انسانی و دامی فعال 
است و در تامین بسیاری از آنها خودکفا ش��ده است و واکسن هایی چون 
فلج اطفال، اوریون، سزخک، سرخجه و ثالت  را در داخل تولید کرده است.

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت گفت: بدون احتساب 
معیانات یک میلیون بشکه و با افزودن معیانات نیز 1/2 تا 

1/3 میلیون بشکه صادرات داریم.
محسن قمصری،  مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت در 
حاشیه بیستمین نمایشگاه نفت، گاز پاالیش و پتروشیمی 
در پاسخ به سوالی مبنی بر تمهیداتی که اندیشیده شده تا 
جذب همکاری بخش خصوصی جهت فروش نفت منجر به 
ظهور دوباره امثال بابک زنجانی نشودگفت: تمام تمهیدات 

اندیشیده شده؛ ولی از ذکر نحوه کار معذورم.
وی در خصوص اینک��ه آیا این همکاری فق��ط برای زمان 
تحریم است و یا بعد از آن نیز ادامه دارد، اظهار داشت: این 
همکاری بعد از تحریم نیز ادامه دارد و اگر ش��رکت هایی 

بتوانند این کار را انجام دهند ما استقبال می کنیم.
مدیر امور بین الملل ش��رکت ملی نفت خاطرنش��ان کرد: 
 بخش خصوص��ی ب��رای بازگردان��دن وجوه نفت��ی ایران

 می تواند به ما کمک کند و همچنی��ن باید تالش کند در 
نقاط مختلف جهان بازار مصرف ایجاد و سهمی از این بازار 

دریافت کند.
وی همچنین در خصوص اینکه آیا در بخش سوآپ رقیب 
نیکو شده اید، تصریح کرد: این مساله یک تصمیم داخلی 
بود تصمیم هیات مدیره ب��ود یک زمانی تصمیم گرفت که 
این کار را به عهده نیکو بگ��ذارد اکنون این کار را خودمان 
انجام می دهیم.قمصری در خصوص نقش نیکو در پرونده 
بابک زنجانی، گفت: فروش نفت از طریق نیکو بوده و نقش 
آنچنانی نداشته است و اینکه گفته می شود پول به حساب 
نیکو واریز شده صحت ندارد چون نیکو تاکنون میلیاردها 
فاینانس کرده اس��ت.وی در خصوص صادرات گاز ایران به 
اروپا، گفت: االن به دلیل افت قیمت گاز اقتصادی نیس��ت 
که صادرات داشته باشیم.مدیر امور بین الملل شرکت ملی 
نفت در خصوص قیمت مناس��ب برای نفت، اظهار داشت: 

قیمتی که پاالیش��گران راضی باشند مناس��ب است االن 
پاالیشگران تقریبا ناراضی اند؛ بنابراین 70 تا 80 دالر برای 

آنان مناسب است.
وی در پی��ش بینی قیم��ت نفت گفت: چ��ون قیمت نفت 
مدیریت می ش��ود و عوامل بازار اثری در قیمت ها ندارند 
سخت می توان قیمت را پیش بینی کرد ولی فکر می کنم 

2015 تا اوایل 2016 قیمت ها به باالی 70 دالر نرود.
قمصری در پاس��خ به اینکه با کاهش قیمت نفت بسیاری 
ش��رکتهای بزرگ به س��مت پاالیش رفته اند، سیاست ما 
چیست؟، اظهار داشت: سیاست صفر و صد سیاست درستی 
نیست، ما باید بتوانیم هم صادرات نفت و هم فرآورده داشته 
باشیم و البته هر قدر می توانیم فرآورده تولید کنیم لذا باید 

حد وسط را رعایت کنیم.
وی درخصوص میزان نفت روی آب کشور، گفت: ما نفتی 
روی آب نداری��م و فقط اندکی میعان��ات روی آب موجود 
است.مدیر امور بین الملل ش��رکت ملی نفت افزود: گاهی 
برای ارسال میعانات دچار مشکل عملیاتی می شویم مثاًل 
در حال حاضر 2 تاور یکی از پاالیش��گران چینی که روزانه 
100هزار بش��که نفت می خرید؛ دچار آسیب شده و نمی 
تواند خریداری کند. مجبوریم محموله را تا رفع مشکل آنان 

روی آب نگه داریم.

پس از مذاک��رات لوزان تاکنون 5 کش��ور اروپایی در کنار 
کش��ورهای آس��یایی برای مذاکرات اقتصادی رو در رو و 
بررسی موقعیت بازار ایران آمده اند؛ اما باید دید این رفت 
و آمدها به نتیجه می رس��د یا باز هم نتیجه مذاکرات 5+1 

پیش شرط قرارداد همکاری خواهد بود؟
فاطمه بیات، پ��س از توافقات ل��وزان تقاضای هیات های 
تج��اری اروپایی ب��رای حض��ور در ای��ران و رایزنی برای 
سرمایه گذاری افزایش یافت. تا جایی که بنا بر تایید معاون 
بین الملل اتاق بازرگانی ایران تا کنون 5 کشور اروپایی از 
جمله آلمان، سوئیس، لهستان طی یک ماه اخیر وارد ایران 
شده اند، که در راس اغلب هیئت مقامات سیاسی از جمله 

معاونان وزرا هم حضور داشته اند.
سفر محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان، معاون 
وزیر امور خارجه س��نگاپور و رییس اتاق بازرگانی الجزایر 
که هر کدام ب��ه همراه تیمی از بازرگانان بنام کشورش��ان 
برای مذاکرات رو در رو در اتاق بازرگانی یا سازمان توسعه 

تجارت حضور یافتند، نیز طی یک ماه اخیر رخ داد.
اهمیت افزایش مبادالت تجاری با ایران به حدی است که 
اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان خود شخصاً در اتاق 
بازرگانی ایران حضور یافت و از بازرگانانی ایرانی خواست 
تا در به روز کردن نرم افزار گمرکات، ترانزیت و اصالح زیر 

ساخت های حمل و نقلی به افغانستان کمک کنند.
همه این هیات های تجاری در مذاکرات خود بر این نکته 
اذعان دارند ک��ه موقعی��ت جغرافیایی ای��ران در منطقه 
خاورمیان��ه و ب��ازار 300 میلیون نف��ری ک��ه در ایران و 
کشورهای اطراف آن وجود دارد، ارزش سرمایه گذاری را 
دو چندان می کند.نکته جالب ت��ر اینکه به دلیل تبلیغات 
مخرب رس��انه های غربی طی س��ال های اخیر علیه ایران 
و ناام��ن جل��وه دادن ایران برای س��رمایه گ��ذاری، همه 
هیئت های تج��اری و بازرگانان همراه مش��اهدات خود از 

شرایط ایران را بسیار متفاوت با شنیده ها عنوان می کنند.
با توج��ه به تورم و رکود حاکم بر کش��ور یک��ی از بهترین 
راهکارها برای رون��ق فضای کس��ب و کار و گردش مالی 
جذب س��رمایه خارجی به کشور اس��ت که اثر تورمی هم 
در پی نخواهد داشت. لهستان یکی از چند کشور اروپایی 
است که طی یک ماه گذشته در راس هیئت بلند پایه برای 

بررسی نحوه ارتباطات تجاری وارد ایران شد.
لهستان به عنوان یکی از 6 کشور قطب اروپا طی 25 سال 
اخیر در حال بازسازی وضعیت اقتصادی خود بوده است. 
ایران اکنون با لهستان سرمایه گذاری  های مشترکی مانند 
ساخت داروهای ویژه در منطقه آزاد قشم را در دست انجام 
دارد و پیشنهاد فعالیت های مشترک در حوزه انرژی، نفت 
و گاز، ماش��ین آالت صنعتی، کشتی س��ازی، مواد غذایی، 
ماشین آالت کش��اورزی، مواد ش��یمیایی ارگانیک و مواد 

دارویی در این دیدارها مطرح شد.
سوئیس هم از دیگر کش��ورهای اروپایی است که به دلیل 
کاهش منابع معدنی  ایران جذابیت های خاصی برایش دارد 
و از طرفی س��رمایه گذاران ایرانی در دیدار با سوئیسی ها 
اذعان داش��تند مایلند از تجارب سوئیس در حوزه صنعت 
غذایی به ویژه شکالت، صنعت ساعت سازی و گردشگری 

استفاده کنند.

 صادرات گاز به اروپا
 اقتصادی  نیست

 آيا اروپايی ها چشم به نتیجه
 مذاکرات دوخته اند
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یادداشت

هفت هنر

 نمایشگاه سفال 
در خانه هنرمندان

نمایشگاه سفال »جلوه افسانه و تاریخ بر کهنه نقش و لعاب« در خانه 
هنرمندان اصفهان برپاست.

این نمایش��گاه ک��ه ش��امل آثار خاط��ره زمانی اس��ت ب��ه همت 
 خان��ه تجس��می ح��وزه هن��ری اصفه��ان برپ��ا ش��ده اس��ت. 

ای��ن نمایش��گاه اولی��ن نمایش��گاه انف��رادی خاط��ره زمان��ی 
اس��ت که ش��امل ۲۰۰ اث��ر نقش برجس��ته ب��ا تکنیک نقاش��ی 
زیرلعاب��ی، نقاش��ی مینای��ی، لعاب ه��ای ت��رک و زیرخاک��ی 
 با تکیه ب��ر نق��وش کهن متأث��ر از مف��رغ های لرس��تان اس��ت. 

خاطره زمانی متولد ۱۳۴۱ و فارغ التحصیل رش��ته صنایع دس��تی 
دانشکده پردیس است که کار س��فال را از سال ۹۲ به صورت جدی 

آغاز کرد. 
این نمایش��گاه ۱۷ اردیبهش��ت م��اه در گالری خان��ه هنرمندان 
افتتاح شد و تا روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت. 

 نخل طالی افتخاری کن
 برای » آنیس واردا«

برگزارکنندگان شصت وهشتمین جشنواره فیلم کن از اعطای نخل 
طالی افتخاری این دوره به » آنیس واردا«، کارگردان سرش��ناس 

فرانسوی خبر دادند.
جشنواره فیلم کن ۲۰۱5 از »آنیس واردا« کارگردان، بازیگر، عکاس، 
نویسنده و هنرمند فرانسوی به عنوان اولین سینماگر زن با اعطای 

جایزه نخل طالی افتخاری تقدیر خواهد کرد.
تاکنون تنها »وودی آلن« )۲۰۰۲(، »کلینت ایس��توود« )۲۰۰۹( 
و »برناردو برتولوچی« )۲۰۱۱( موفق به کس��ب جایزه معتبر نخل 

طالی افتخاری این رویداد سینمایی شده اند.
جایزه نخل طالی افتخاری از سوی هیات مدیره جشنواره فیلم کن 
به کارگردانان سرشناسی اعطاء می شود که فیلم های آنان علی رغم 

تاثیر جهانی موفق به کسب جایزه اصلی جشنواره کن نشده اند.
»آنیس واردا« 86 ساله اولین فیلم بلند خود را در سال ۱۹55 با نام 
»نقطه کوتاه« ساخت. »س��واحل آنیس« آخرین ساخته اوست که 
جایزه بهترین اثر مستند جوایز سزار را کسب کرد و در سال ۲۰۱۱ 
به جهت خدماتش در عرصه فرهنگ و هنر فرانس��ه، به مقام لژیون 
دونور رسید.وی در سال ۱۹6۴ جایزه س��ینمایی »لوئی دلوک« را 
کسب کرد، در سال ۱۹۹۲ نامزد نخل طالی کن بود، در سال ۱۹85 
شیر طالی ونیز را برد و در سال ۱۹65 خرس نقره ای جشنواره برلین 
را به دست  آورد.این کارگردان زن مس��تقل فرانسوی از کارگردانان 
اصلی موج نوی سینمای فرانسه و یکی از بازماندگان این مکتب است 
که آثار او از جمله فیلم ها و عکس هایش با شیوه تجربی متمایز، عمدتاً 
بر مس��تندهای واقع گرا، مساله فمینیس��ت و موضوعات اجتماعی 

متمرکز هستند.

 »فنون شاعری«
 از نگاه شمس لنگرودی

»فنون شاعری« نام کتابی است که زوایای مراحل سرودن شعر را از نگاه 
شمس لنگرودی بررسی می کند.این کتاب که به تازگی در نمایشگاه کتاب 
تهران عرضه شده، حاصل گفت وگوهای پوریا گل محمدی با محمد شمس 
لنگرودی به عنوان یک شاعر بنام و مولف مجموعه ی »تاریخ تحلیلی شعر 
نو« است که در آن، طی یک پرسش و پاسخ طوالنی، عالوه بر تکنیک های 
به کار گرفته توسط این ش��اعر معاصر، نگاه او در زمینه مباحث فکری در 
حوزه شعر نیز بررسی و بعضا کنکاش شده است.در این کتاب، گل محمدی 
پس از آنکه در سه فصل مختصر توضیح داده که چرا شمس لنگرودی و 
با چه نگاه و پیشینه ای برای این بحث انتخاب شده، در پرسش اول آورده 
است: »قرار نیست گفت و گوی ما روی موضوعی خاص و یک بُعدی باشد. 
از هر دری گفت وگ��و می کنیم، با این هدف که برس��یم به تعریف یا نگاه 
شمس لنگرودی درباره شعر، ش��اعر، هویت و شاعر، شاعر روشنفکر، کار 
شاعر، سیاست و شاعر، چگونه سرودن ش��عر، مراحل خلق شعر، عناصر 
شعری و مس��ائل یا اصطالحاتی که شاعر و ش��عر به گونه ای با آن درگیر 
هستند. احتماالً شمس هم مانند دیگران ، با یک تعریف از دیگران که در 
ذهن داشته شروع کرده است، ما آن را می ش��نویم اما، هدف ما رسیدن 
به تعریف و برداشت خود شمس اس��ت  که پس از سال ها به آن رسیده و 
بیشتر به آن توجه دارد. مثاًل تعریف خود ش��مس از شعر چیست؟ اصال 
شمس لنگرودی کیست؟ منظورم تاریخ تولد یا زندگی نیست! شما، هم 
شعر سروده اید، هم تحقیق ادبی و هم رمان نوشته اید.  می خواهم بدانم از 
نظر خود شما شمسی که روبه روی من نشسته شاعر است، محقق است یا 
رمان نویس؟«این کتاب در 8۰ صفحه توسط انتشارات آرادمان منتشر و 

در نمایشگاه کتاب عرضه شده است.

 »چهارگوش«
 به نمایشگاه کتاب تهران رسید

کتاب »چهارگ��وش« نوش��ته داوود آجرلو،  برای اولین بار در بیس��ت و 
هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه شد.

نویس��نده چهارگوش بعد از س��ال ها تجربه  نویس��ندگی داستان، شعر 
و مطالعات فلس��فی و زیباشناس��ی برای اولین بار کتابی از نوش��ته های 
خود منتشر می کند، مجموعه ای که نویس��نده اش باور دارد بازتاب تمام 
تجربه های او تا امروز است.کتاب »چارگوش« داستانی دارد که گوش های 
یک و دو و سه و چار می گویند و داس��تان هایی که در گوش های مختلف 
می خوانیم. در گوش یک، ۹ داس��تان می خوانیم که هم در زبان و هم در 
روایت به عینیِت ادبیات داس��تانی پایبندند. در گوش دو اما، ۱۳ داستان 
می خوانیم که در آنها زبان هنوز در ادبیت اس��ت ولی روایت به سطحی 
از انتزاع فروکاس��ت شده اس��ت. در گوش سه، تعداد داس��تان هایی که 
می خوانیم سه تاست، سه داستان که هم در روایت و هم در زبان عاری از 
ادبیات اند. در گوش چهار، داستانی نمی خوانیم، گوش چهار سفید است.

 بهاءالدین خرمش��اهی می گوید که وقتی متوجه ش��ده 
کتاب ها در هر نوبت چاپ باید مجوز بگیرند، حیران شده 

واین حیرت هنوز هم ادامه دارد.
 این مترجم و حافظ پژوه هم در مورد مسائلی صحبت کرده 
که باعث دوری مردم ایران از مطالعه کتاب شده، و هم به 
استقبال از س��خنان رییس جمهور در مراس��م افتتاحیه 

نمایشگاه کتاب رفته است.
حس��ن روحانی روز ۱5 اردیبهشت در مراس��م افتتاحیه 
نمایشگاه کتاب تهران در مورد وضعیت صدور مجوز برای 

کتاب ها در هر نوبت چاپ سخن گفته بود. 
 خرمش��اهی با بیان این مطلب که ریاس��ت جمهوري در 
مراسم افتتاحیه نمایشگاه کتاب درباره مسائل و مشکالت 
نشر کتاب سخنان ارزنده اي ایراد کرد، گفته:» از آن میان 
مساله بررس��ي کتاب و صدور مجوز براي آن حایز اهمیت 
بود. من در حدود ۱۰ یا ۱5 سال پیش وقتي متوجه شدم 
که هر کتاب در هر مرتبه چ��اپ باید مجوز بگیرد، حیران 

شدم و هنوز هم این حیرت ادامه دارد.«
او می گوید:» وقتي کتابي مطابق قانون اساسي سه مشکل 
را ندارد و به آن اجازه چاپ داده مي شود، این اجازه ادامه 
خواهد داشت؛ چرا که آن کتاب دیگر دگرگون نمي شود. 
قبول دارم که اگ��ر کتابي در چاپ دوم دگرگون ش��ود به 
بررسي دوم و صدور مجوز نیاز دارد؛ اما در غیر این صورت 
هم مطابق اصل برائت و هم طبق اینکه دولت باید سیاست 

واحد داشته باشد نیازي به صدور مجدد مجوز نیست.«
به اعتقاد خرمش��اهی، اول کس��ي که باید به مجوزي که 

داده اس��ت احترام بگذارد خود دولت و خود وزارت ارشاد 
است. چطور خود را قبول ندارند! چنین اقدامي این معني 
را مي رس��اند که بررس��ان کتاب ابتدا به کتابي اجازه نشر 
داده اند، س��پس مي گویند که ما باید دوب��اره ببینیم. این 
به این معناس��ت که ما  در تفس��یر قانون اساس��ي ، ماده 
۲۴، درباره کتاب، نوس��ان احوال داری��م. چرا به خودمان 
ش��ک داریم، چرا خود را باور نداشته و مجوز خود را قبول 

نداریم.«
وی می افزاید:» این ب��ه نظر من خیلي عجیب اس��ت که 
در عالم کتاب و بررس��ي آن، از آغاز تاکن��ون یا از پیروزي 
انقالب ت��ا به ام��روز، چی��زي عجیب ت��ر از آن ندیده ام و 
این حجم افزایي وحش��تناک کتاب اس��ت. یعني ببینید 
خیلي از کتاب ها امس��ال که مجوز مي گیرند سال بعد نیز 
تجدید چاپ مي شوند، پس ببینید حدود یک سوم از حدود 
6۰ هزار کتابي که منتش��ر مي شود تجدید چاپ است که 
البته این جاي ش��کر دارد که کتابي یک یا دو سال بعد به 
تجدید چاپ مي رس��د. اما باید ۲۰ هزار بار مجوز غیر الزم 
صادر شود که پشت آن منطقي وجود ندارد. کاش وزارت 
ارش��اد براي این اقدام دلیلي مي آورد، اگر بگوید ناش��ر یا 
مولف در کتاب دس��ت برده یا ویرایش جدید اس��ت این 
را مي توان قبول کرد وگرنه سیاس��ت هاي دولت بر طبق 
قانون اساسي است که در مساله کتاب خیلي صریح است 
و مي گوید ممیزي کتاب روا نیس��ت مگر در س��ه زمینه؛ 
اول اینکه کتابي و حتي جمل��ه اي، عفت و اخالق عمومي 
را خدشه دار نکند. دوم، اس��رار مملکتي اي که باید حفظ 

شوند را فاش نکند تا ما را دش��من شاد کند یا مخالفان ما 
در سطح جهاني از آن علیه خودمان استفاده کنند. سومي 
هم درباره مسائل دیني اس��ت، چه مذهب شیعه چه دین 
اسالم و چه سایر ادیان الهي؛ کتاب ها نباید علیه اعتقادات 

دیني مردم ما باشد.«
خرمش��اهی با بیان این مطلب ک��ه برخوردهاي جناحي 
نباید به حوزه کتاب کش��یده ش��ودمی گوید:» دو جناح 
مسلمان هستند و کشور، دین و سنن خود را دوست دارند. 
آیا فقط اصولگرایان مسلمان و عاش��ق ایران هستند؟ آیا 
اصالح طلبان نماز نمي خوانند؟ روزه نمي گیرند؟ مسلمان 
نیس��تند؟ این مش��کلي اس��ت که خود ما براي خویش 
ساخته ایم. چه خوب است که ما دو حزب بزرگ در کشور 
داشته باشیم. یکي اصالح طلب و دیگري اصولگرا. همین 
دو حزب خیلي به اندیش��ه هاي سیاسي در کشور پوشش 

مي دهند و دیگر به تعدد احزاب نیز نیاز نداریم.«
وی معتقد است: »در غیر این صورت آرا شکسته مي شود 
و نیروها هدر مي رود. اما اینکه دو اندیش��ه بزرگ سیاسي 
در کشور وجود دارد یک فرصت است و بهتر است این دو 
اندیشه به دو حزب بزرگ تبدیل شوند.اگر حزب سومي هم 
پیدا شد که به همین میزان خواهان داشت به او هم اجازه 
فعالیت داده شود. آمریکا کشوري است که دو حزب بزرگ 
دموکرات و جمهوریخواه را دارد، آیا درآمریکا که کش��ور 
آزادي است نمي توانست ۲۰۰ حزب وجود داشته باشد؟ 
در این حد فایده ندارد. ام��ا دو حزب ما که منتقد یکدیگر 
هس��تند و در جزییات و روش ها و ن��ه در اصول اختالف 
نظرهای��ي دارند بهتر اس��ت به صورت دو ح��زب فعالیت 
کنند تا نیروها هدر نرود و مردم نیز بدانند از چه طرفداري 
مي کنند و راي و نظرشان به صورت یک نیروي پیش برنده 

به مصلحت کشور تمام شود.«
 به گزارش زاینده رود به نقل از خبرآنالین خرمشاهی در 
پاسخ به این پرسش که به نظر شما اینترنت و رسانه هاي 
جدید باعث کم شدن تاثیرگذاري روشنفکران نیز شده اند 
گفت:»امکان دارد. منتهی روشنفکران از چه طریقي تاثیر 
بگذارند؟ یا باید بنویسند یا سخن بگویند یا درس بدهند، 
باالخره روشنفکران نباید بي عمل باش��ند. به قول حافظ 
»ماللت علما ز علم بي عمل اس��ت«، روشنفکراني وجود 
دارند که اصال میلي به نوش��تن و ارتب��اط گرفتن با مردم 
ندارند. نمایش��گاه کتاب هم که برگزار مي شود ۲۰ نفر در 
آن حاضر مي ش��وند. رونمایي از یک کتاب جدید و بحث 
کردن درباره آن خیلي جاذب��ه دارد اما در عمل من تعداد 
زیادي از این افراد را در این گونه مناسبات ندیدم مگر اینکه 
ش��ام و ناهار هم دعوت کنند تا جاذبه باال برود.در مجموع 
باید بگویم به روشنفکران زیاد امید نبندید، از آنها هم زیاد 
انتظار نداشته باشید. روشنفکران مشکالت خود را دارند 
مشکالت جامعه را نیز مي خواهند به میزاني حالجي، حل 

و تحلیل کنند و خیلي هم کارنامه درخشاني ندارند.«

بهاءالدین خرمشاهی، در انتقاد به ارشاد مبنی برگرفتن مجوز بعد از چاپ: 

چرا مجوز خود را قبول نداریم؟!

قفسه

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آرا
اراضی وساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  »قانون  آراء  مفاد  آگهی   2/380

فاقد سند رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره
سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  »قانون  آراء  مفاد  آگهی 
رسمی« که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقردراداره 
ثبت اسناد و امالک زواره صادر گردیده ودر اجرای ماده 3قانون مذکور در دو نوبت 
به فاصله ی 15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی می شودودر 
روستاها عالوه بر انتشار آگهی ، رأی هیئت باحضور نماینده شورای اسالمی روستا 
در محل الصاق می گردد تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در 
شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت 
دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند 
به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  یکماه  ثبت ظرف  اداره  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  واز 
ثبت زواره  اداره  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  گواهي  و  نموده  دادگاه عمومی محل 
تسلیم نمایند،در این صورت اقدامات ثبت  موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است.در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،گواهی تقدیم دادخواست 
به صدور سندمالکیت  مبادرت  زواره  ثبت  ،اداره  نکند  راارائه  محل  عمومی  دادگاه   به 

می نماید. صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
1-رأی شماره 139460302021000018 مورخ 94/01/25 – آقای مهدی جمالی زواره 
فرزند جواد بشماره ملی 1189598991 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از 
ثبت  در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17  واقع  فرعی  پالک شماره 2337 
اصفهان به مساحت 206/90 متر مربع خریداری رسمی از خانم زهرا خادم مرتضوی 

زواره.
باقری  ابراهیم  آقای   –  94/01/25 مورخ   139460302021000019 شماره  رأی   -2
احداثی  یکبابخانه  ششدانگ   1189855941 ملی  بشماره  محمداسمعیل  فرزند  کهنگی 
برروی قسمتی از پالک شماره 2335 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 233/35 متر مربع خریداری رسمی از حسن صادقی.
 3- رأی شماره 139460302021000053 مورخ 94/02/10 – آقای احمد صادقی حداد 
زواره فرزند غالمرضا بشماره ملی 1189413140 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی 
قسمتی از پالک شماره 5785 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 
17 ثبت اصفهان به مساحت 208/65 متر مربع موروثی از غالمرضا صادقی وخریداری 

رسمی از محمود صادقی وخریداری عادی از ماشااله صادقی.
4- رأی شماره 139460302021000054 مورخ 94/02/10 – آقای نصرت اله رئیسی 
احداثی  دامداری  یکباب  ششدانگ   1189016291 ملی  بشماره  جلیل  فرزند  مزدآبادی 
برروی قسمتی از مزرعه خلیل آباد پالک 8 اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان 

به مساحت 1375 متر مربع خریداری رسمی از حسین مشیریان قدوسی.
عظیمی  زهرا  خانم   –  94/02/10 مورخ   139460302021000055 شماره  رأی   -5
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   1189490463 ملی  بشماره  اله  عنایت  فرزند  شهرابی 
یکبابخانه احداثی برروی پالک2516وقسمتی از پالک 1903 فرعی واقع در زواره 16 
اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ جمعًا به مساحت 307/80 متر 
مربع مالک رسمی پالک 2516 وخریداری عادی پالک 1903 از سیدنصراله مرتضوی.

6- رأی شماره 139460302021000056 مورخ 94/02/10 – آقای عبدالمحمود دیانت 
یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه   1188931156 ملی  بشماره  اله  ماشا  فرزند 
اصلی   16 زواره  در  واقع  فرعی   1903 و   2516 پالکهای  از  قسمتی  برروی  احداثی 
دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ جمعًا به مساحت 307/80 متر مربع 

مالک رسمی پالک 2516 وخریداری عادی پالک 1903 از سیدنصراله مرتضوی.
رجبی  محسن  آقای   –  94/02/10 مورخ   139460302021000057 شماره  رأی   -7
دکان  یکباب  ازششدانگ  مشاع  دانگ  سه   1189576783 ملی  بشماره  مصطفی  فرزند 
وانبار متصله احداثی برروی قسمتی از پالک شماره 1905 فرعی واقع در زواره 16 
اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت 201/62 متر مربع 

خریداری رسمی از حاجیه بی بی آموزگار.
آقای احسان اله رجبی  8- رأی شماره 139460302021000058 مورخ 94/02/10 – 
دکان  یکباب  ازششدانگ  مشاع  دانگ  سه   1189599163 ملی  بشماره  مصطفی  فرزند 
وانبار متصله احداثی برروی قسمتی از پالک شماره 1905 فرعی واقع در زواره 16 
اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت 201/62 متر مربع 

خریداری رسمی از حاجیه بی بی آموزگار.

عابدزاده  رضا  آقای   –  94/02/16 مورخ   139460302021000071 شماره  رأی   -9
از  فرزند علی بشماره ملی 1189401738 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی 
ثبت  در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17  واقع  فرعی  پالک شماره 5455 
فاطمه  خانمها  از  رسمی  خریداری  مربع  متر   179/54 ششدانگ  مساحت  به  اصفهان 

صادقی وپروانه باقری حبیب آبادی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/21                                                                                                                                      
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/03/5                                                                                                                 

ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره         
مزایده 

 2/203 اجرای احکام مدنی شعبه دوم دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای
 در خصوص پرونده اجرایی کالسه 930304ج.ح/له سعدا... قائدامینی علیه حاج اکبر یزدانی

بابت مبلغ 580/796/683 ریال مبنی بر مزایده 0/22 دانگ مشاع از یک دانگ از ششدانگ 
نشانی  به  اصفهان   5 بخش  اصلی   11515 از  فرعی   12 ثبتی  پالک  فروش  منظور  به 
نقش  کارواش   - اصلی  خیابان  بر  زوان-  محله   - سوم  مشتاق  خیابان   - اصفهان 
جهان - نبش جنوب غربی کوچه گل یاس با وصف کارشناسی ذیل الذکر که مصون از 
تعرض طرفین واقع گردیده است در روز مورخ 94/3/7 از ساعت 9 تا 9/30 صبح در 
محل این اجراء )طبقه چهارم - واحد 7- ساختمان اجرای احکام دادگستری - خیابان 
نیکبخت - جنب بیمه پارسیان( برگزار می نماید. در خصوص ملک مورد نظر اعمال 
قبل  روز   5 خرید  طالبین  است.  گرفته  صورت  مدنی  احکام  اجرای  قانون   111 ماده 
 %10 تودیع  با  تا  بود  خواهند  آن  از  بازدید  به  قادر  ملک  نشانی  به  مزایده  جلسه  از 
قیمت کارشناسی به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 نزد بانک 
شرکت  مزایده  جلسه  در  اجرا  این  به  واریزی  فیش  ارائه  و  اصفهان  دادگستری  ملی 
نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود.)موضوع مزایده عبارتست از 0/22 دانگ مشاع از یکدانگ از ششدانگ بابت 
مبلغ 580/796/683ریال(. نظریه کارشناسی: مشخصات ثبتی: شماره ملک 11515/12 
شماره ثبت 1841 دفتر 16 محلی خوراسگان ثبت در صفحه 248 بخش 5 ثبت اصفهان 
مسکونی  اعیانی  مترمربع   318 حدود  مترمربع شامل   622 حدود  عرصه  مساحت  به 
واقع در انتهای کوچه - نبش جوی آب - معبر عمومی شمالی + حدود 51 پنجاه و یک 
مترمربع بنا و اعیانی تجاری مجاور خیابان اصلی در قالب مغازه و اعیانی همکف و 
زیرزمین که حسب نامه شهرداری به شماره 4919283-1391/4/21 فاقد مجوز ساخت 
نمای سمت   - با سقف آهن و آجر  پروانه ساخته شده خانه مسکونی  بدون  است و 
حیاط آجر 4 سانتی بند کشی شده دیوار آشپزخانه تا 1/80 سنگ کاری - دورپذیرایی 
و نشیمن تا 1/5 متر سرامیک- نمای کوچه سیمان تخته ماله - مغازه بر خیابان تا سقف 
کاشی کاری و کف آن موزاییک اجرا گردیده با توجه به توضیحات فوق الذکر + راههای 
انشعابات  دسترسی + مصالح مصرفی در قسمتهای مسکونی و مغازه و کارواش - 
آب و برق و گاز ارزش پایه مزایده این ملک با در نظر گرفتن نداشتن مجوز به مبلغ 
پایه 15/740/000/000 ریال معادل پانزده میلیارد و هفتصد و چهل میلیون ریال جهت 
الف:3450 اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی  مزایده عمومی برآورد می گردد.م 

حقوقی اصفهان 
ابالغ وقت دادرسی 

2/371 شماره درخواست: 9410463623100006 شماره پرونده: 9309983623100974 
شماره بایگانی شعبه: 931245 کالسه پرونده:931245ح/1 خواهان: آقای قادر مانی فر 
فرزند خداداد خوانده: آقای جابر زارعی فرزند پرویز خواسته: تقاضای فک پالک یک 
دستگاه مینی بوس به شماره انتظامی 289ع19-ایران43 و هزینه دادرسی و خسارات 
تاریخ  به  خواهان  اردستان  حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  حضور:  محل  قانونی 
93/11/28 دادخواستی با موضوع فوق تقدیم این شعبه نموده که به کالسه 931245ح/1 
ثبت و برای روز سه شنبه مورخ 94/04/16 ساعت 08/30 صبح تعیین وقت رسیدگی 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده مراتب به درخواست خواهان طبق 
 ماده 73 ق.آ.د.م یک نوبت آگهی می شود خوانده مذکور می تواند جهت دریافت نسخه های

 ثانی و ضمائم دادخواست به دفتر شعبه اول حقوقی اردستان مراجعه نمایند یا در وقت 
تعیین شده جهت رسیدگی در شعبه اول دادگاه حقوقی اردستان حاضر شوند در غیر 
اول دادگاه عمومی  الف:582 شعبه  نماید.م  اتخاذ تصمیم می  این صورت دادگاه غیابًا 

حقوقی شهرستان اردستان 

فقدان سند مالکیت 
2/372 خانم رفعت خانم معقول به استناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء 
شهود رسمًا گواهی شده مدعی شده که سند مالکیت 4 سهم مشاع از 924 سهم ششدانگ 
مزرعه آهیه پالک شماره 8 اصلی اردستان بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 233 دفتر 
30 امالک ذیل ثبت 2607 به نام خانم رفعت خانم معقول ثبت و صادر گردیده و بر اثر 
جابجایی مفقود گردیده و معامله ای انجام نشده چون درخواست صدور سند مالکیت 
المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر 
کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با 
مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا 
وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله صدور سند مالکیت المثنی طبق 
مقررات اقدام خواهد شد.م الف:583 عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 

حصر وراثت
2/381 آقای علیمحمد هارونی دارای شناسنامه شماره 17 به شرح دادخواست به کالسۀ 
116/94ح14 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حیدر هارونی جمالوئی بشناسنامه 902 در تاریخ 83/9/19 اقامتگاه دائمی 
علیمحمد  به:1-  است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود 
هارونی ش.ش 17، 2- اردشیر هارونی ش.ش 4623014045، 3- رقیه هارونی ش.ش 
ایران هارونی ش.ش 1441، 6- توران هارونی  25، 4- گوهر هارونی ش.ش 14، 5- 
ش.ش 18 )فرزندان متوفی( 7- منور داودی ش.ش 11 )همسر متوفی(. متوفی به جز 
نامبردگان ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:806 شعبه چهاردهم حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد 
حصر وراثت

2/382 خانم عصمت حاجی بابایی دارای شناسنامه شماره 1145 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 115/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان فاطمه عباسیان نجف آبادی بشناسنامه 718 در تاریخ 1393/4/26 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
آبادی  بابائی نجف  آبادی ش.ش 2123، 2- عزت حاجی  بابائی نجف  ا... حاجی  روح 
ش.ش 132، 3- عفت حاجی بابائی نجف آبادی ش.ش 76، 4- زهرا حاجی بابائی نجف 
آبادی ش.ش 23253، 5- مهری حاجی بابائی نجف آبادی ش.ش 476، 6- اشرف حاجی 
بابائی نجف آبادی ش.ش 23254، 7- عصمت حاجی بابائی ش.ش 1145، 8- مرتضی 
حاجی بابائی نجف آبادی ش.ش 477، 9- حیدر حاجی بابائی نجف آبادی ش.ش 136، 
10- غالمعباس حاجی بابائی نجف آبادی ش.ش 16110. متوفی به جز نامبردگان ورثه 
دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
 نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:803 

شعبه چهاردهم حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد 
ابالغ وقت رسیدگی 

2/383 شماره ابالغیه: 9310103730407968 شماره پرونده: 9309983730400923 
فتح ا... صافی  بایگانی شعبه: 930940 خواهان عباسعلی جوزی نجف آبادی و  شماره 
نجف آبادی دادخواستی به طرفیت خوانده امین کاظمی و رمضان اکبری و محمدعلی 
تقدیم  سند  تنظیم  به  الزام  و   83/12/9 قرارداد  انفساخ  تایید  خواسته  به  جونبخش 
چهارم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  نجف آباد  شهرستان  عمومی  دادگاههای 
کالسه  به  و  ارجاع  نجف آباد  در  واقع  نجف آباد  شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه 
9309983730400923 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/04/01 و ساعت 08:30 
و  بودن خوانده  علت مجهول المکان  به  است  تعیین شده  استماع شهادت شهود  جهت 
و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
و  دادگاه مراجعه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  از نشر  تا خوانده پس  آگهی می شود 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:784 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان نجف آباد  

ابالغ رای 
شعبه  رسیدگی:  مرجع   94/2/9-58 دادنامه:  شماره   461/93 پرونده:  کالسه   2/384
نشانی  یوسفی  مهدی  خواهان:  نجف آباد  شهرستان  اختالف  حل  شورای  سوم 
 – ایزدی  دبیرستان  روبروی   – علی  امام  کوچه   – شمالی  خ.منتظری   – نجف آباد 
هر  عنایتی  سهیال   -2 عبداللهی  زمان   -1 خواندگان:  پالک3-کدپستی8519777581 
انتقال سند مالکیت رسمی  به  الزام  به نشانی مجهول المکان خواسته: صدور حکم  دو 
6دانگ یک دستگاه اُپل کورسا شماره انتظامی 454م25-ایران13 به رنگ نقره ای مدل 
و  این شعبه  به  پرونده  ارجاع  از  پس  گردشکار:  دادرسی  هزینه های  مطالبه  و   1994
قاضی  اعضا  مشورتی  نظریه  اخذ  و  قانونی  تشریفات  طی  و  فوق  کالسه  به  آن  ثبت 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. به تاریخ 
به  نجف آباد  اختالف  حل  شورای  سوم  شعبه  جلسه  فوق العاده  وقت  در   1394/2/8
تصدی امضاءکنندگان ذیل تشکیل است پرونده کالسه 461/93 تحت نظر است مالحظه 
محتویات  و  اوراق  جمیع  بررسی  با  لذا  می باشد  رای  صدور  معد  پرونده  می گردد 
انشاء رای مینماید. پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
سهیال  و  عبدالهی  زمان  طرفیت  به  یوسفی  مهدی  دعوی  خصوص  در  شورا:  رای 
عنایتی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه اُپل کورسا به شماره 
انتظامی 454م25-ایران13 به رنگ نقره ای مدل 1994 دادگاه نظر به مستندات تقدیمی 
به  توجه  با  و  می باشد  خواهان  به  خواسته  موضوع  مال  مالکیت  انتقال  بر  داللت  که 
اینکه تحت تصرف خواهان می باشد و دعوی  به  جواب استعالم 131225454 و نظر 
ثابت تشخیص  ابراز نشده دعوی مطروحه را محرز و  اقامه و  بر معارض بودن آن 
مستنداً به ماده 219 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده سهیال عنایتی به تنظیم سند 
رسمی انتقال موضوع خواسته و یک دستگاه اُپل کورسا به شماره انتظامی 454م25-
 5 مبلغ  تودیع  به  منوط  احکام  اجرای  در ضمن  مدل 1994  ای  نقره  رنگ  به  ایران13 
میلیون ریال در حق خانم سهیال عنایتی به صندوق دادگستری می باشد. رای صادره 
غیابی ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از انقضاء 
 همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقی دادگستری نجف آباد می باشد.م الف:779 

شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نجف آباد
ابالغ وقت رسیدگی

2/389 در خصوص پرونده کالسه 1853/93 خواهان حمیدرضا نوری با وکالت مسعود 
منصوری دادخواستی مبنی بر استرداد الشه چک و سفته به طرفیت اصغر زارع تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 94/3/26 ساعت 10صبح تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:4312 شعبه 14 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواهی  رضا  خواهان  964/93ش.ح25  کالسه  پرونده  خصوص  در   2/390
 -3 میرزایی  احمدرضا   -2 قدرتی  مهرداد   -1 طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
شروین محققیان تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 94/3/27 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب  با توجه  تعیین گردیده است  ساعت 4/30عصر 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:4334 شعبه 25 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  دادخواهی  پرونده کالسه 1/94 خواهان رضا  در خصوص   2/391
بر مطالبه به طرفیت علی ابراهیمی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه 
مورخ 94/3/27 ساعت 3:30عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:4335 شعبه 25 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان
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ادامهواکنشها
بهدریبلتحقیرآمیز

مسی

اینجاناآگاهی
وسهلانگاریجرماست

واکنش ها به دریبل لیونل مسی و تحقیر مدافع بایرن همچنان ادامه دارد 
و در تازه ترین اقدام کلیپ موسیقی هم برای این صحنه ساخته شده است.

چهارشنبه شب و در نیوکمپ، بارسلونا با سه گل بایرن مونیخ را شکست 
 داد. در ای��ن دیدار لیون��ل مس��ی در 15 دقیقه پایانی بازی درخش��ش 
خیره کننده ای از خود به نمایش گذاش��ت  و دو بار دروازه باوارایی ها را 

گشود.
گل دوم مسی با دریبلی فوق العاده و تحقیرآمیز همراه بود و وی بواتنگ 

مدافع بایرن را از پیش رو برداشت.
دریبل مس��ی واکنش ه��ای متفاوت��ی را در س��طح جهان ب��ه همراه 
 داش��ت و باعث ش��د تا بواتنگ س��وژه کاربران ش��بکه های اجتماعی

 شود.
بر این اساس واکنش ها همچنان به این دریبل و تقابل دو بازیکن ادامه 
 دارد و در تازه ترین اقدام یک کلیپ موس��یقی در این باره منتش��ر شده

 است.

 یکی از عجیب ترین و در عین حال تلخ ترین اتفاقات لیگ چهاردهم مثبت ش��دن 
نمونه آزمایش دوپینگ کاپیتان فوالد خوزستان بود و معلوم نشد ایوب والی بعد از 
این همه سال تجربه حضور در فوتبال حرفه ای و لیگ برتر چگونه از ماده ای استفاده 
کرد که مدت هاست در لیست مواد ممنوعه قرار دارد. خود این بازیکن مدعی است 
در تعطیالت لیگ و دو ماه مانده به شروع فصل، برای رفع بیماری و با تجویز پزشِک 
خارج از فوتبال، آمپولی تزریق کرده که از ممنوعه بودن آن کامال بی خبر بوده است.

از والی که گذشت و او هیچ چاره ای ندارد تا محرومیت دوساله خود را به هر طریقی 
که هست پشت س��ر بگذارد؛ اما سرنوش��ت تلخ این بازیکن باید مایه عبرت سایر 
فوتبالیس��ت های حرفه ای باش��د. آنها باید بدانند طبق قوانین دوپینگ، این خود 
ورزشکار است که مسوول مس��تقیم و نهایی آن چیزی به حساب می آید که وارد 
بدنش می شود و عمال تفاوتی بین دوپینگ آگاهانه و ناآگاهانه وجود ندارد. به عبارت 
دیگر، ورزشکاری که از روی سهل انگاری دوپینگش مثبت شده در نهایت به همان 

اندازه ورزشکاری محروم می شود که به قصد دوپینگ کرده است.

سرپرستفدراسیونبسکتبال:

خردجمعی در بسکتبال وجود نداشته است

بازیباتراکتورسازیرا
فدایداربینمیکنیم

امیر قلع��ه نویی، پیش از دی��دار تیمش و تراکتورس��ازی تبریز 
گفت: هر بازی شرایط خاص خودش را دارد و این دو بازی پیش 
روی هم حساسیت خودش��ان را دارند. فکر می کنم در این دو 
س��ال گذش��ته این تنها هفته ای بود که ما کلیه بازیکنان را در 
آن داشتیم. حاال دغدغه ها و مش��کالت مالی سرجایش هست؛ 
 اما ما تمرینات خوبی داش��ته ایم و با انگیزه و نشاط خاصی کار 
می کنیم. این نقطه قوت ما در بازی فرداست. تراکتور تیم خیلی 
خوبی است و از مربی و بازیکنان خوبی برخوردار است؛ ولی ما به 

دنبال سه امتیاز هستیم.
وی درپاس��خ به س��والی درباره تعداد باالی بازیکنان در آستانه 
محرومیت و اینکه آیا بازی تراکتورسازی را فدای داربی می کند 
 یا نه، گفت: به هی��چ عنوان بازی تراکتورس��ازی را فدای داربی

 نمی کنیم. ه��ر دو ب��ازی حیثیتی اس��ت و ما هر س��ه امتیاز 
دو بازی را م��ی خواهیم. در ط��ول هفته بازیکن��ان را از جمله 
 کرار توجیه ک��رده ایم که خودش��ان را کنترل کنن��د تا کارتی

 نگیرند.
قلع��ه نوی��ی، در پاس��خ ب��ه س��والی درب��اره مصدومی��ت 
ک��رار اف��زود: مش��کل خاص��ی وج��ود ن��دارد و او م��ی تواند 
به می��دان برود. ج��ا دارد از کادر پزش��کی هم تش��کر کنم که 
 بیش��تر وق��ت ه��ا بازیکن��ان مص��دوم را گرفتن��د و آنه��ا را 

مداوا کردند.
سرمربی اس��تقالل درباره تعویق داربی عنوان کرد: ما روی آن 
زمان بندی حس��اب کرده ایم. گرفتن هتل واقعا دردسر است. 
 به همین دلی��ل ما مخالف تغییر بازی هس��تیم. م��ا روی زمان

 برنامه ریزی کرده ایم.
او در پاس��خ به این س��وال که آیا فوتبال ایران درحال پیشرفت 
است یا نه، گفت: به نظرم نسبت به لیگ گذشته پیشرفتی نبوده 
است. همان اردوهای بلند مدت هنوز هم هست. ما در کیش با دو 
تیم هم هتل بودیم و آنها دل شان برای ما سوخت که چرا انقدر 
کم بودیم. تعداد بازیکنان ما در تیم ملی از همه بیش��تر بود و به 
 همین دلیل بیشتر از همه ضربه خوردیم. خیلی راحت می شود

 الگو برداری ک��رد، اگر برنامه ریزی بلد نیس��تیم. فنر باغچه در 
لیگ های مختلف اس��ت و تیم ملی ترکیه هم وج��ود دارد. آیا 
آنجا هم 50 روز تعطیل م��ی کنند؟ من ده س��ال پیش گفتم؛ 
ولی چون چشم آبی نیستیم کس��ی توجه نکرد، آن زمان گفتم 
که زمین های فوتبال ما باید بهتر ش��ود. توجه به تیم های پایه 
خیلی مهم است. الهالل و االتحاد هر وقت بازی دارند، تیم های 
امیدشان هم به مصاف هم می روند. اینها باعث پیشرفت فوتبال 
می شوند. نبود تماش��اگر هم مهم است. دو بازی مجانی شد که 
100 هزار تماشاگر آمدند. بروند ریش��ه یابی کنند تا دلیل این 

مساله در بیاید.
ب��ه گ��زارش س��ایت رس��می باش��گاه اس��تقالل، امی��ر 
قلع��ه نوی��ی و محم��د ن��وری ف��ر پی��ش از آغ��از نشس��ت 
ن��ژاد  نج��ف  مق��داد  ب��ه  را  وارده  مصیب��ت   خب��ری 

تسلیت گفتند.

مطمئنمهوادارانبازیبسیارخوبیرا
شاهدخواهندبود

سرمربی تیم فوتبال پرس��پولیس گفت: ما در مقابل هر حریفی 
فقط ب��رای ب��رد وارد می��دان می ش��ویم و ای��ن در قانون نامه 
پرسپولیس اس��ت و در این بازی نیز از بازیکنان آماده استفاده 

می کنیم.
 برانکو ایوانکوویچ، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در کنفرانس 
خبری پیش از دیدار گسترش فوالد تبریز با پرسپولیس از هفته 
بیست و نهم مس��ابقات لیگ برتر فوتبال )جام خلیج فارس( در 
جمع اصحاب رس��انه گفت: به تبریز آمده ایم تا در سطح آبروی 
پرسپولیس و در چارچوب فلس��فه آبروی این باشگاه بازی ارائه 
کنیم و باید در هر مسابقه برای پیروزی وارد میدان شویم. آگاهی 
داریم که گسترش فوالد در چه وضعیتی قرار دارد و آنچه باعث 
شادی من خواهد شد این است که این بازی در بهترین شرایط 
برگزار ش��ود و مطمئنم هواداران بازی بس��یار خوبی را ش��اهد 

خواهند بود.
وی اف��زود: مس��ابقه پرفش��اری مقاب��ل بنی��ادکار داش��تیم 
و بازیکن��ان م��ا بی��ش از ح��د ت��وان خ��ود ب��ازی کرده ان��د 
و برای این مس��ابقه علیرض��ا نورمحمدی را به عل��ت دوکارته 
بودن و محم��د نوری، امی��د عالیش��اه، مهدی طارم��ی و علی 
عس��گری به دلی��ل مصدومی��ت جزئی نتوانس��تند هم��راه ما 
 به تبری��ز بیاین��د و مجب��ور ش��دیم ب��ا 17 بازیکن ب��ه تبریز

 بیاییم.
سرمربی پرس��پولیس تصریح کرد: پس از این بازی، سه مسابقه 
حساس مقابل اس��تقالل و الهالل عربس��تان در دو بازی رفت و 
برگشت پیش رو داریم و خوشبختانه به غیر از مصدومیت محسن 
بنگر که مصدومیتی سنگین است، مصدومیت دیگر بازیکنان مان 

جزئی است.
برانک��و در ادامه خاطرنش��ان کرد: م��ا بازیکنان��ی داریم که در 
ای��ن مس��ابقه دو کارته هس��تند و م��ن اطالع��ی در خصوص 
دوکارته ه��ا ن��دارم و هرگون��ه نقشه کش��ی و حس��ابگری 
 ب��رای مس��ابقه منج��ر ب��ه مصدومی��ت بازیک��ن در داخ��ل

 زمین می شود.
ایوانکوویچ، در ادامه گفت: کمتر کشوری در دنیا داریم که وقتی 
دو تیم رقیب با هم بازی می کنند، چنین جمعیتی به ورزشگاه 
می آید و به همین دلیل هر دو مس��ابقه از اهمیت زیادی قبل از 
دربی برخوردار است؛ زیرا یکی از تیم های تبریزی برای قهرمانی 

و دیگری برای بقا در لیگ برتر می جنگد.
سرمربی پرسپولیس در مورد تیم گس��ترش فوالد نیز افزود: دو 
بازی آخر این تیم را نگاه کردیم. هر مسابقه از اهمیت خاص خود 
برخوردار است و به دنبال این هستیم که در شیوه بازی خود در 

زمین مسلط شویم تا بتوانیم بر حریف خود غلبه کنیم.
برانک��و ایوانکووی��چ در پای��ان گف��ت: تش��کر وی��ژه از آق��ای 
درخش��ان دارم ک��ه در واقع نیم��ی از امتی��ازات م��ا در لیگ 
 قهرمانان آس��یا را کس��ب ک��رد و نیم��ی از راه صع��ود را این 

مربی پیمود.
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ای��ده برگ��زاری مس��ابقات 
ش��هرهاي خواهرخوانده در 
زم��ان پایتخت��ی اصفهان در 

جهان اسالم کلید خورد.
حمیدرضا س��اکت، در مورد 
برگزاری مس��ابقات ورزشی 
ن��ده  ش��هرهای خواهرخوا
اصفهان اظهار داش��ت: اولین 
پیش��نهاد ب��رای برگ��زاری 
مس��ابقات بین الملل��ی ویژه 

جانبازان و معل��والن، در زمان��ی که اصفهان ب��ه عنوان 
پایتخت فرهنگی جهان اسالم معرفی شد از طرف هیات 
ورزش های جانبازان و معلوالن استان به شهرداری اصفهان 

داده شد که با استقبال دکتر سقائیان نژاد مواجه شد.
وی افزود: به این ترتی��ب اولین دوره این مس��ابقات را با 
حمایت ش��هرداری اصفهان، در رش��ته های دوومیدانی 
و بس��کتبال باویلچر برگزار کردیم. با توج��ه به اینکه آن 
مسابقات تجربه موفقی بود، پیشنهاد برگزاری مسابقات 
ش��هرهای خواهرخوانده اصفهان را به ش��هردار اصفهان 
ارائه دادیم و بر اس��اس تفاهمی که بین ایش��ان و رییس 
فدراسیون منعقد شد، ما در س��ال ۹0 میزبان اولین دوره 

مسابقات شهرهای خواهرخوانده اصفهان بودیم.
س��اکت گفت: این مس��ابقات با حضور 7 تیم خارجی از 
شهرهای خواهرخوانده اصفهان در سه رشته تیراندازی، 
تنیس روی میز و والیبال نشسته آقایان و بانوان برگزار شد 
و جدای از مراسم افتتاحیه بس��یار خوبی که در باغ غدیر 
برگزار ش��د، این رقابت ها از نظر فنی هم به وی ژه در مورد 

والیبال نشسته در سطح باالیی قرار داشت.
وی ادام��ه داد: قرار بود س��ال گذش��ته میزب��ان دومین 
دوره این مسابقات باش��یم که به دلیل همزمانی با برخی 
رویداده��ای بین الملل��ی ورزش جانب��ازان و معل��والن، 

این رویداد به اردیبهشت ماه 
امسال موکول شد.

ساکت، در مورد برگزاری این 
مسابقات در دو رشته والیبال 
نشسته و بس��کتبال باویلچر 
بیان داش��ت: بر اس��اس کار 
کارشناسی که صورت گرفت 
و با توج��ه ب��ه ظرفیت هایی 
ک��ه در ورزش جانب��ازان و 
معلوالن استان وجود داشت، 
رشته های والیبال نشسته و بسکتبال باویلچر در دو بخش 
آقایان و بانوان به همراه مسابقات فوتسال کم توانان ذهنی 
به فدراسیون پیشنهاد شد. پیرو هماهنگی با فدراسیون و 
آیین نامه ای که در این خصوص تنظیم کردیم، مقرر شد 
اگر حداقل چهار تیم خارجی در هر رش��ته اعالم آمادگی 
کنند، مس��ابقات آن رش��ته را برگزار کنیم که استقبال 
تیم های خارجی از این دو رش��ته بیش��تر بود و چون در 
سایر رشته ها دو تا س��ه تیم اعالم آمادگی کرده بودند، از 
برگزاری مس��ابقات صرفنظر کردیم تا جایگاه رقابت ها از 

نظر فنی پایین نیاید.
وی افزود: مقرر ش��د دو سهمیه در هر رش��ته به تیم های 
اصفهانی اختصاص یابد و اگر ظرفیت مازاد به وجود آمد، 
تصمیم گیری بر عهده فدراسیون باشد. قرار شد در رشته 
بس��کتبال باویلچر، عالوه بر ۶ تیم خارجی، تیم  مخابرات 
اصفهان به عنوان نایب قهرمان لیگ برتر و تیم بنیاد شهید 
و امور ایثارگران اصفهان حضور داشته باشند که با انصراف 
تیم تایلند، س��همیه این تیم نیز به تی��م ایثار قم قهرمان 
لیگ برتر تخصیص یافت. در رش��ته والیبال نشس��ته هم 
عالوه برچهار تیم خارجی و تیم های گز سکه و ذوب آهن 
اصفهان، به صالحدید فدراس��یون، دو تیم ملی »الف« و 

»ب« ایران هم شرکت دارند.

مسابقاتورزشيجانبازانومعلوالن
خواهرخواندههایاصفهانکلیدخورد

صنوبر، ملی پوش دو متر و یازده سانتی متری والیبال 
ایران گفت: کارمان در لیگ جهانی سخت است، اما 

والیبال ایران باید شایستگی های خود را ثابت کند.
محمدحسن صنوبر، درخصوص اولین حضورش در 
ترکیب اعزامی به لیگ جهانی 2015 اظهار داشت: 
سال قبل در تیم ش��هرداری تبریز، نجاتی خیلی به 
من کمک کرد ت��ا از نظر ذهنی به ش��رایط ایده آل 
برگردم و آس��یب دیدگی هایم را پشت سر بگذارم. 
امسال برای اولین بار است که این شانس را دارم تا با 

تیم ملی به مسابقات لیگ جهانی بروم.
ملی پوش دو متر و یازده سانتی متری والیبال ایران 
ادامه داد: در طول س��ال گذش��ته تمرینات بسیار 
خوبی داش��تم و از نظر بدنی در شرایط ایده آل قرار 
دارم؛ اما نمی توانم خیلی درمورد ش��رایط تیم ملی 
صحبت کنم؛ چراکه زمان زیادی نیست که بین سایر 

بازیکنان حضور پیدا کرده ام.
سرعتی زن تیم ملی والیبال ایران خاطرنشان کرد: 
خوشبختانه در تمرینات نکات زیادی را از کادر فنی 
و بازیکنان یاد گرفتم. فکر می کنم تمرینات مداوم 
بعد از تعطیالت عید موجب ش��د تا ب��ه هماهنگی 

نسبی با بازیکنان برسم.

کارماندرلیگجهانی
سختاست
�

 رده بن��دی انف��رادی و تیم��ی س��ه وزن نخس��ت 
رقابت های کش��تی فرنگی قهرمانی بزرگساالن آسیا در 
قطر اعالم ش��د.این  رقابت های در س��الن اسپایر دوحه 
قطر آغاز شده اس��ت و نمایندگان کش��ورمان در اوزان 
5۹، 71 و 85 کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفتند که 
تنها رامین طاهری در وزن 71 کیلوگرم موفق به کسب 

مدال طال شد.
ردهبندیانفرادیوتیمیس�هوزننخستاین

رقابتهابهشرحزیراست:
5۹ کیلوگرم: 1- المرات تسمراداف )ازبکستان( 2- چول 
ون یو )کره شمالی(3 - شینوبو اوتا )ژاپن( و آرسن ارالی 
یف )قرقیزستان( 5- کیو تیان )چین( و کیم سنگ هاک 

)کره جنوبی(... ۹- محسن حاجی پور )ایران(
71 کیلوگ��رم: 1- رامین طاهری )ایران( 2- روس��الن 
تساریف )قرقیزستان( 3- نوربیک محموداف )ازبکستان( 
و ری دون��گ ژانگ )چی��ن( 5- گیون جان��گ لی )کره 

جنوبی( و عظمت دامبیروف )قزاقستان(
85 کیلوگرم: 1- رس��تم آس��اکالوف )ازبکس��تان( 2- 
نورسلطان تورسینوف )قزاقستان( 3- سانگ جین پارک 
)کره جنوبی( و تائچی اوکا )ژاپن( 5- داود عابدین زاده 

)ایران( و جاناربیک کنجی یف )قرقیزستان(

کشتیفرنگیقهرمانی
آسیا-قطر

  

 

سرپرست فدراسیون بس��کتبال گفت: متاسفانه 
در گذشته اتحاد و خردجمعی در بسکتبال وجود 

نداشته است.
رمضانعل��ی دول��و ، از  آب��ان ماه س��ال گذش��ته 
سرپرستی فدراسیون بس��کتبال را عهده دار بود 
و حاال با اعالم وزارت ورزش قرار اس��ت انتخابات 
فدراسیون دوم خردادماه برگزار می شود. وی در 
این مدت کارهایی انجام داد و با چالش هایی هم 
روبه رو بود و حاال در اواخر دوران سرپرستی خود 
گفت وگویی را با فارس انجام داده است که در زیر 

می خوانید:
برخالفنظردوستانازاولهمبرنامهای

برایحضوردرانتخاباتنداشتم
دولو اظهار داش��ت: در ای��ن مدت ۶ م��اه که در 
فدراسیون حضور داشتیم، س��عی کردیم وظیفه 
خود را به نحو احسن انجام دهیم. همانطور که از 
روز اول گفتم هیچ قصدی برای حضور در انتخابات 

ن��دارم و تمام کارهای��ی که انج��ام می دهم تنها 
برای اعتالی ورزش بسکتبال است؛ اما متاسفانه 
برخی دوستان می گفتند سرپرست فدراسیون با 
کارهایی ک��ه می کند می خواه��د انتخابات عقب 

افتاده و خودش نامزد شود.
وی ادامه داد: امیدواریم رییس آینده فدراسیون 
تش��کیل س��اختار جدید مانند اس��تعدادیابی و 
استفاده از نیروهای زبده و جوان را در دستور کار 
داشته باشد. بسکتبال یک رش��ته علمی است و 
باید از افرادی استفاده کرد که هم علم دانشگاهی 
داشته باشند و هم تجربه. امیدواریم کسی انتخاب 
ش��ود که فکر نو به بس��کتبال بی��اورد و کارهای 
گذش��ته را تکرار نکند. باید نیروی جوان به بدنه 

فدراسیون و تیم  ملی تزریق شود.
جلسهباهیاتهایاستانیبرایشنیدن

مشکالتآنهاووفاقوهمدلیبود
سرپرست فدراسیون بسکتبال با اشاره به برگزاری 

جلسه با هیأت های استانی گفت: دوست داشتم در 
این مدت کار پسندیده ای انجام دهم و در خانواده 
بسکتبال وفاق و همدلی به وجود بیاید. به نوعی 
سعی کردیم رابطه خوبی با رؤسای هیأت ها داشته 
باشیم. تالش ما این بود که رو به جلو حرکت کنیم 
و اصال فکر ای��ن نبودیم که در انتخابات ش��رکت 
داشته باش��یم. اگر با رؤس��ای هیأت ها هر هفته 
جلسه می گذاشتم به این دلیل بود که از مشکالت 

آنها باخبر شوم.
وی تاکید کرد: رییس فدراسیون نمی تواند پشت 
میز بنش��یند و بگوید م��ا همه کاره فدراس��یون 
هس��تیم. باید درد دل جامعه بسکتبال را بشنود. 
بسکتبال یک برند است و نباید خودمان را ارزان 
بفروشیم. باید کار زیادی روی بحث های داوری، 
مربیگری و نظم و انضباط صورت بگیرد. ما خادم 
ورزش هستیم و سعی کردیم به عنوان فردی که 
دلش می س��وزد نگاهی ویژه به این رشته داشته 

باشد.
نمیخواس�تیمزمانراب�رایانتخاب

سرمربیتیمملیازدستبدهیم
دّولو در مورد انتخاب س��رمربی تی��م ملی عنوان 
کرد: برای اینکه کارها عقب نیفتد به سراغ مربیان 
بین المللی رفتیم و به همین منظور رزومه  س��ه 
مربی را درآورده و از نظر فنی هم به تایید وزارت 
ورزش رسید. نمی خواستیم سرمربی وقتی می آید 
مسابقات تمام ش��ده باشد. می خواس��تیم اواخر 
دور مقدماتی و حداقل مس��ابقات پل��ی آف را از 
نزدیک ببیند. در این س��ه ماه هم که تا برگزاری 
جام ملت ها باقی مانده اس��ت هر کسی بیاید باز 
هم فرصت خیلی کمی دارد. م��ا گزینه های مان 
را با خرد جمعی انتخاب کردی��م. مربی تیم ملی 
باید 30 ت��ا 40 بازیکن را در کوران مس��ابقات از 
نزدیک ببیند و رصد کند.وی ادامه داد: حاال با این 
شرایط رییس آینده فدراسیون خودش سرمربی 
را انتخاب می کند، هرچند فرصت بسیار کم است و 
امیدوارم تیم ملی با قهرمانی در آسیا جواز حضور 

در المپیک را هم بگیرد.
ترکی�بتی�ممل�ینوجوان�انب�رای
فدراسیونگذشتهبودوماهمبهآندست

نزدیم
وی با اش��اره به عملک��رد تیم مل��ی نوجوانان در 
مسابقات غرب آسیا و عدم صعود به قهرمانی آسیا 
گفت: ما در وهله اول سعی کردیم به قوانینی که 
فدراس��یون قبلی گذش��ته بود احترام بگذاریم و 
این کار را کردیم. لیگ مل��ی و حرفه ای را که در 
نظر گرفته بودند ب��دون تغییر انج��ام دادیم. در 
بحث نوجوانان ه��م کادر فنی برای فدراس��یون 
قبلی بود و ما دس��ت به ترکی��ب نزدیم تا خدایی 
ناکرده مش��کلی پیش نیای��د و از همان نیروهای 
موجود اس��تفاده کردیم؛ اما متاس��فانه دوستان 
صحبت هایی کردند و گفتند حاال که ما نیس��تیم 
مقصر ماییم؟ باید بگویم مقصر کس��انی هستند 
که مسوول پرورش دادن این نوجوانان بودند، اما 
توجهی به زیرساخت ها نداشتند. ما در این بخش 
بس��یار ضعیف عمل کردیم و اگر سرمایه گذاری 

خوبی انجام می شد این اتفاق نمی افتاد.
درغربآسیاواقعااذیتمانکردند

سرپرست فدراسیون بس��کتبال با اشاره به اینکه 
از 25 آذر ۹ مرحل��ه اردو در نظر گرفته ایم، گفت: 
حتی اردوهایی در شهرستان در نظر گرفته ایم تا 
تنوعی برای بازیکنان باشد. من به دنبال این بودم 
که محیط ورزش را سالم کنم. محیط سالم و پاک 

از همه چیز مهمتر اس��ت. واقعا تیم نوجوانان ما 
بدون هیچ صغر سنی به مسابقات اعزام شد. آنها 
در مس��ابقات از لحاظ روحی روانی بس��یار آماده 
بودند؛ اما با یک مقدار مشکالت آمادگی جسمانی 
وجود داشت. در رقابت های غرب آسیا عرب ها سر 
ما را بریدند و هر کار که می خواستند انجام دادند. 
در رقابت های تهران هم باز هم مشکل صغر سنی 
وجود داشت. برخی از بازیکنان این تیم ها بیش از 
20 سال سن داشتند؛ اما متاسفانه توجهی به این 
مساله نمی ش��ود. اگر ما آنجا یک مقدار حمایت 

می شدیم می توانستیم نتیجه بهتری بگیریم.
فدراسیونبسکتبالنبایدتنهاسهاتاق

داشتهباشد
وی در پاس��خ به این س��ؤال که چرا فدراس��یون 
بسکتبال به س��الن آزادی منتقل نشد گفت: در 
این مدت دوس��ت داش��تم کارهای خوبی انجام 
شود. قصد داشتیم فدراس��یون را به سالن آزادی 
ببریم چون بس��کتبال نباید تنها سه اتاق داشته 
باشد. اگر کنار س��الن حضور داشته باشیم خیلی 
بهتر اس��ت؛ اما متاس��فانه آنقدر انتقاد کردند که 
از این کار صرف نظر کردیم. اگر به جای س��ه اتاق 
10 اتاق داشته باشیم،  بد است؟ وی ادامه داد: باید 
از لحاظ سخت افزاری شرایطی داشته باشیم که 
وقتی مهمانی از خارج می آید باعث سرافکندگی 
نباشد. ما باید آئین نامه هایمان را قدرتمند کنیم. 
در بحث انضباطی، داوری و مس��ابقات قوانین ما 

ضعیف است.
اتحادوخردجمعیدربسکتبالوجود

نداشتهاست
وی ادامه داد:  مهمترین مس��اله این است که باید 
خرد جمعی وجود داشته باشد. در این چند ساله 
اتحاد، خردجمعی و استفاده از همه نیروها نبوده 
اس��ت. امیدوارم هر کسی س��کان فدراسیون را 
در دس��ت می گیرد از تمام ظرفیت ها استفاده و 
نیروی جوان را وارد کند. س��رمایه گذاری باید در 
بخش پایه صورت بگیرد تا در رقابت های آسیایی، 
عرب ها سر ما را نبرند. استعدادیابی باید به صورت 
جدی انجام شود که چه تعداد دانش آموز در کشور 
وجود دارد، اما از پتانسیل آنها استفاده نمی شود.

دّولو با اش��اره به حضور اسپانس��رها گفت: یکی 
از نقاط ضعف بسکتبال همین اس��ت. زمانی که 
من بودم 12-13 نفر از شرکت ها و اسپانسرهای 
مختلف آمدند و قصد س��رمایه گذاری داش��تند. 
 در گذش��ته متاس��فانه راه برای آنها بس��ته بوده

 است.

استقاللوپرسپولیس



یادداشت

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی کشور:

کاهش صادرات و واردات دارو در کشور 
۳۵۰ میلیارد دالر ارز آوری داشت

رسول دیناوروند، در دیدار با مسووالن علوم پزشکی شهرکرد 
با اش��اره به اینکه کاهش صادرات دارو در کشور 350 میلیارد 
دالر ارز آوری داشته است، اظهار داشت: ارز آوری صادرات  و 
واردات دارو در کش��ور نسبت به سه سال گذش��ته در کشور 
کاهش یافته اس��ت. وی با بیان اینکه س��ال گذشت کشور با 
کمترین مش��کل دارویی مواجه بوده اس��ت، افزود: علی رغم 
اقدام��ات ص��ورت گرفته ب��ه دلی��ل مش��کالت کارخانه ها و 
شرکت های دارویی هیچ گاه نمی توان ادعای عدم کمبود دارو 

را در کشور کرد.
معاون وزیر و رییس س��ازمان غذا و دارو کش��وربا بیان اینکه 
سال گذشته کش��ور بحران دارویی نداشته اس��ت، بیان کرد: 
در زمینه کاهش وارادات و بهبود وضعیت داروس��ازی موفق 
عمل کرده ایم.دیناروند توسعه صادرات دارو را از اولویت های 
سندیکای داروس��ازی ایران عنوان و خاطرنشان کرد: کاهش 
واردات دارو ب��ا تالش و جدیت ش��رکت های داروس��ازی در 
 حال پیگیری است. وی از افزایش حمایت از بیماران خاص و

 صعب العالج در کش��ور خبر داد و افزود: سال گذشته نزدیک 
به 300 قلم از داروهای مورد نیاز این بیماران توس��ط وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزش��کی با کاهش سهم پرداختی 
بیماران مورد حمایت قرار گرفت.معاون وزیر و رییس سازمان 
غذا و دارو کش��ور گفت: علی رغم کاهش 10 درصدی بودجه 
امسال نسبت به سال گذش��ته، این کمبود ها با کاهش قیمت 
برخی داروهای خاص بیماران صعب العالج جبران می شود و 
حمایت  از بیماران سرپایی و بس��تری کما فی سابق با جدیت 
ادامه می یابد.دینارون��د، با بی��ان اینکه تأمی��ن دارو فراتر از 
اقدامات��ی که صورت گرفت��ه نیازمند اعتبار اس��ت، افزود: در 
حال حاضر در چارچوب اعتبارات عمل می شود و به جز برخی 
بیماران که از داروهای خارج از فهرست وزارت و سازمان های 
بیمه گر اس��تفاده می کنند که تعدادش��ان هم بس��یار اندک 
اس��ت در بقیه موارد بیماران از حمایت های بیمه ای و وزارت 
بهداشت برخوردار هستند.وی بیان کرد: با اجرای برنامه ها و 
توسعه خدمات حوزه سالمت از سال 92 در حال حاضر بیماران 
بس��تری تنها 6 درصد از هزینه های بیمارس��تانی را پرداخت 
می کنن��د و 310 قلم از داروه��ا تحت حمایت م��ازاد وزارت 
بهداشت هستند.رییس س��ازمان غذا و دارو کشور بیان کرد: 
این داروها از نظر هزینه یک سوم کل بازار دارویی را که نزدیک 
به 11 هزار میلیارد تومان اس��ت در بر می گیرد که عمده این 

مبلغ را سازمان های بیمه  و وزارت بهداشت پرداخت می کند.
وی ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر محدودیت ظرفیت 
تولید دارو در کشور نداریم و تمام خطوط تولید دارو در کشور 

با ظرفیت مازاد بر نیاز در حال فعالیت هستند.

معاون توسعه منابع فرهنگ و ارشاد:

 ۱۴ خانه فرهنگ 
راه اندازی می شود

علی اصغر کاراندی��ش،  در دیدار ب��ا نماینده ولی فقیه 
چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: 14 خانه فرهنگ تا 

پایان امسال  در استان راه اندازی می شود.
وی با بیان اینکه چهارمحال و بختیاری از طرف وزارت 
فرهنگ و ارشاد اس��المی، به عنوان نخس��تین استان 
دارای شورای سیاستگذاری فضای مجازی انتخاب شد، 
افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اس��المی این استان را با 

توجه شرایط خاص فرهنگی و اجتماعی انتخاب کرد.
معاون توسعه منابع فرهنگ و ارش��اد اسالمی با اشاره 
به اینکه شورای سیاس��تگذاری در زیر مجموع شورای 
انقالب اس��المی اس��ت، بیان کرد: مدیری��ت و کنترل 
صحیح فضای مج��ازی از وظایف ش��ورای سیاس��ت 

گزاری است.
کاراندیش با اشاره به اینکه 300 خانه فرهنگ در کشور 
راه اندازی شده است، خاطر نشان کرد: 6 خانه فرهنگ 
در سراسر استان افتتاح می شود که تا پایان سال 94 این 

مراکز به 14 مرکز افزایش می  یابند.
وی با بیان اینکه فضای مجازی از اهمیت و گستردگی 
باالیی برخوردار است، بیان کرد: مراکز در دبستان ها و 
دبیرس��تان ها با هدف آموزش ک��ودکان و نوجوانان در 

حوزه استفاده از فضای مجازی راه اندازی می شوند.
معاون توسعه منابع فرهنگ و ارشاد اسالمی از ضرورت 
راه اندازی ش��وراهای سیاس��ت گزاری در استان های 
سراسر کشور خبر داد و افزود: شورای سیاست گزاری 
تا پایان سال 95 در استان های سراسر کشور راه اندازی 

می شود.
وی از جایگزینی کارت الکترونیکی خرید کتاب به جای 
بن کتاب در نمایشگاه کتاب تهران خبر داد و بیان کرد: 
امس��ال بیش از 50 هزار دانش��جو و طلبه یارانه کتاب 

دریافت می کنند.
معاون توسعه منابع فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد: 
بیش از 19 هزار کانون فرهنگی و هنری در حوزه قرآن 
و فعالیت های قرآنی در مس��اجد سراسر کشور فعالیت 

می کنند.
کاراندیش با بیان اینکه کنترل و مدیریت بر رسانه های 
دیجیتال افزایش یافته اس��ت، بیان ک��رد: 80 درصد 
هزینه های جشنواره رس��انه دیجیتال از طرف شرکت 

کنندگان دریافت شده است.
وی از شفاف س��ازی پرداخت یارانه نشریات و مجالت 
خبر داد و افزود: کلیه یارانه های پرداختی به نشریات و 
مجالت از طریق سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

قابل مشاهده است.

یادداشت

محمد علی نکونام ظهر در دیدار با معاون توسعه منابع فرهنگ و 
ارشاد اسالمی اظهار داشت: فضای مجازی نیازمند یک مدیریت 

کارآمد در حوزه فرهنگ است.
وی با بیان اینکه شورای سیاس��ت گزاری فضای مجازی برای 
نخستین بار در اس��تان راه اندازی شده اس��ت، افزود: فضای 
مجازی واقعیت دنیای جدید اس��ت که بشر امروز با آن مواجه 

است.
بختی��اری  و  چهارمح��ال  در  فقی��ه  ول��ی  نماین��ده 
بیان ک��رد: محت��وای فض��ای مج��ازی بای��د ب��ر اس��اس 
آموزه ه��ای ن��اب اس��المی باش��د ک��ه در غیر ای��ن صورت 
 خط��ری ب��زرگ ب��رای نس��ل ج��وان و نس��ل های بع��دی

 است.

مدیرعامل آب و فاضالب روستایی چهارمحال 
و بختیاری از بهرمندی 775 روس��تا در این 
استان از سیستم آب شرب بهداشتی خبر داد 
و گفت: هم اکنون ح��دود 334 هزار نفر زیر 

پوشش قرار دارند.
تورج احمدپور اظهار ک��رد: تاکنون به 775 
روستای این استان آبرس��انی صورت گرفته 
اس��ت و هم اکنون از آب ش��رب بهداش��تی 
استفاده می کنند. وی از بهره مندی 334 هزار 
نفر از خدمات شرکت آب و فاضالب روستایی 
خبر داد و گفت: در سال 93 توانستیم آبرسانی 
سیار به مناطق روستایی را به 54 روستا تقلیل 
داده و روس��تاهای بیش��تری از سیستم آب 
شرب س��الم و ثابت بهره مند شدند.احمدپور 
افزود: امس��ال در نظر داریم ب��ا برنامه ریزی 
صورت گرفته تعداد روستاهایی که از آبرسانی 
سیار استفاده می کنند را به 42 روستا تقلیل 

دهیم.
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب روستایی 
چهارمح��ال و بختیاری اعتبار این ش��رکت 
در ردیف های مختلف س��ال گذش��ته را 45 
میلیارد تومان عنوان ک��رد و گفت: تا به حال 
38 میلیارد تومان آن جذب ش��ده و در حال 

اجرا است.
 این مس��وول از قرار گرفتن چهار روس��تا در 
اولویت برخورداری از سیس��تم فاضالب خبر 
داد و گف��ت: فعالی��ت خوبی در ای��ن زمینه 
 صورت گرفت و در سال جاری تسریع خواهد

 شد.
وی از افزایش 1/5 برابری وص��ول مطالبات 
خب��ر داد و گف��ت: در س��ال گذش��ته 500 
میلی��ارد ری��ال کم��ک مردم��ی در زمینه 
 بهسازی سیستم آبرسانی به روستاها صورت 

گرفت.

 س��ام مردانی در کمیس��یون تنظیم 
ب��ازار اس��تان، از ذخیره س��ازی 548 
ت��ن مرغ گ��رم ویژه م��اه رمض��ان در 
اس��تان خب��رداد و اظه��ار داش��ت: 
فروردی��ن ماه س��ال ج��اری 100 تن 
مرغ منجمد در اس��تان توزیع شد که  
بعد از پای��ان تعطیالت ن��وروز عرضه 
بر تقاضا پیش��ی گرف��ت؛ بنابراین در 
مبادی تولید در س��طح مرغداری ها و 
 کشتارگاه ها به خرید مازاد تولید اقدام 

کردیم.
وی با بیان اینکه سال گذشته به منظور 
تنظیم بازار هزار و325 تن مرغ منجمد 
در استان توزیع شد، بیان کرد: 776 تن 
از این مقدار مربوط به ماه های بهمن و 

اسفند است.
مع��اون برنامه ریزی و ام��ور اقتصادی 

جه��اد کش��اورزی چهارمح��ال و 
بختی��اری مجم��وع جوجه ری��زی 
اس��تان در س��ال گذش��ته را بیش از 
10 میلیون قطعه اعالم و خاطرنش��ان 
کرد:  دو  واحد مرغ گوشتی با ظرفیت 
 110 ه��زار قطع��ه در اس��تان وجود

ن��ی بی��ان ک��رد: س��ه   دارد.مردا
کش��تارگاه ب��ا ظرفی��ت 27 ه��زار 
7 واح��د م��رغ  ت��ن در س��ال و 

 تخم گذار ب��ا ظرفیت 230 هزار قطعه 
در استان فعال است.

وی گف��ت: نیاز اس��تان به م��رغ برای 
م��اه مب��ارک رمض��ان بی��ش از یک 
میلی��ون قطعه جوجه ریزی اس��ت که 
با برنامه ریزی های انجام شده مشکلی 
 در خصوص قیمت و میزان مرغ وجود

 ندارد.

نکونام با بیان اینکه مدیریت فضای مجازی نیازمند خود باوری 
است، بیان کرد: مدیران کشور با تکیه بر باورمندی خود قادر به 

انجام کلیه امور هستند.
وی خاطرنشان کرد: فضای مجازی نیازمند مدیریت در زمینه 

محتوا، موضوع و عناوین است.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با اش��اره به اینکه 
محتوای فضای مج��ازی نیازمند مدیری��ت و کنترل صحیح 
است،گفت: طبع انسان تنوع طلب است و این تنوع طلبی فراتر 

از آموزه های دینی هستند.
نکونام با بیان اینکه در سال های گذشته شاهد تهاجم فرهنگی 
در زمینه های فرهنگی و اجتماعی هس��تیم، افزود: کشور در 

زمینه تولید محتوا در کلیه حوزه ها ضعیف بوده است.
وی با بیان اینکه فطرت انس��ان خداجو است، گفت: با برپایی 
مراس��م های دینی نظیر اعت��کاف می ت��وان در مقابل تهاجم 

فرهنگی ایستادگی کرد.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: 
فرهنگ و ارش��اد دارای وسعت و گس��تردگی در عرصه های 
 مختلف اس��ت ک��ه نیازمن��د ارتب��اط ب��ا آموزه ه��ای دینی

 اس��ت. نکونام با بیان اینکه مدیریت فرهنگ و ارشاد نیازمند 
یک سیاس��ت کلی اس��المی اس��ت، بیان کرد: خروجی های 
 فرهنگ و ارش��اد باید بر اس��اس آموزه های دینی و نه سالیق

 مدیران باشد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

۵۴۸ تن مرغ ، ویژه ماه رمضان ذخیره شدبهره مندی 77۵ روستا، از سیستم آب شرب

فضای مجازی نیازمند مدیریت جامع و فرهنگی است
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ وقت رسیدگی
2/392 در خصوص پرونده کالسه 210/94 خواهان پویا عمیدزاده دادخواستی مبنی 
بر مطالبه یک فقره چک به شماره 500088 بانک صادرات به مبلغ 15/000/000 ریال 
 به طرفیت 1- شرکت ساختمانی احسان دژ چهارمحال با مدیرعاملی احسان فضل الهی

تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 94/3/19 ساعت 9صبح تعیین گردیده 
در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است 
سجاد  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید 
پالک57 کدپستی   – جنب ساختمان صبا  نیلی  پور–  روبروی مدرسه   – ارباب  اول   –
و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای   8165756441
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
یک شورای  مجتمع شماره  حقوقی  م الف:4338 شعبه ششم  می شود.  اتخاذ  مقتضی 

حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  گان  زاده  مسعود  خواهان   16-94 کالسه  پرونده  خصوص  در   2/393
به انضمام هزینه دادرسی به طرفیت محمد  مبنی بر مطالبه مبلغ 15/100/000 ریال 
 11 94/3/24 ساعت  مورخ  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  گورتانی  خلیلیان 
تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  به مجهول المکان  توجه  با  است  تعیین گردیده 
از  قبل  تا خوانده  منتشر  دادرسی مدنی مراتب در جراید  آئین  قانون   73 ماده  برابر 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
در  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  شورای حل 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:4344 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/394 در خصوص پرونده کالسه 94-14 خواهان محمد فردوسی دادخواستی مبنی 
مورخ  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  سلیمی  سامان  طرفیت  به  مطالبه  بر 
بودن خوانده  به مجهول المکان  با توجه  تعیین گردیده است  94/3/24 ساعت 10/30 
جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع  حقوقی   7 شعبه  می شود.م الف:4345  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان
احضار متهم

2/395 شماره ابالغیه: 9410100354800531 شماره پرونده: 9309980364901231 
در  اصفهان  شهرستان  دادگستری  کیفری  محاکم   940126 شعبه:  بایگانی  شماره 
پرونده کالسه 9309980364901231 برای فرامرز بیاتی به اتهام ترک انفاق همسر 
به موضوع  نموده که رسیدگی  کیفر  تقاضای  بیاتی  فرزندان حسب شکایت طلعت  و 
 10:30 ساعت   1394/03/23 مورخه  برای  رسیدگی  وقت  و  ارجاع  شعبه  این   به 
به متهم و در  به مجهول المکان  بودن وعدم دسترسی  با عنایت  تعیین گردیده است. 
اجرای مقررات مواد 115و180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
وقت  در  انتسابی  اتهام  از  دفاع  جهت  متهم  تا  منتشر  نوبت  یک  مراتب  کیفری  امور 
مقررات  مطابق  حضور  عدم  صورت  در  است  بدیهی  گردد  حاضر  دادگاه  در  مقرر 
جزایی  عمومی  دادگاه   122 شعبه  م الف:4360  آمد.  خواهد  عمل  به  غیابی  رسیدگی 

شهرستان اصفهان 
احضار متهم

2/396 شماره ابالغیه: 9410100354800530 شماره پرونده: 9309980365302206 
در  اصفهان  شهرستان  دادگستری  کیفری  محاکم   940131 شعبه:  بایگانی  شماره 
اتهام  به  چی  ده  هاشمی  محمود  سید  برای   9309980365302206 کالسه  پرونده 
انفاق و ضرب و جرح عمدی و توهین به اشخاص عادی حسب شکایت بدری  ترک 
وقت  و  ارجاع  این شعبه  به  به موضوع  که رسیدگی  نموده  کیفر  تقاضای  زرکشیان 
به  با عنایت  تعیین گردیده است.  رسیدگی برای مورخه 1394/03/24 ساعت 10:00 
115و180  مواد  مقررات  اجرای  در  و  متهم  به  دسترسی  وعدم  بودن  مجهول المکان  
نوبت  یک  مراتب  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون 
گردد  حاضر  دادگاه  در  مقرر  وقت  در  انتسابی  اتهام  از  دفاع  جهت  متهم  تا  منتشر 
به عمل خواهد  بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی 

آمد. م الف:4361 شعبه 122 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
 9309980350200111 پرونده:  شماره   9410100350200988 ابالغیه:  شماره   2/397
شماره بایگانی شعبه: 930134 در خصوص تجدیدنظرخواهی سعید آقاکرمانی به طرفیت 
دادنامه 930997035020062مورخه  به  نسبت  ورپشتی  خدائی  عصمت  و  آتش  حسین 
خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه  دوم  شعبه   93/12/26
چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
304 به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده و درخواست تجدیدنظرخواه و به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب یک نوبت 
در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا تجدیدنظر خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن ظرف ده روز به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود چنانچه پاسخی 
دارند به دادگاه تحویل نمایند در غیر اینصورت پرونده با همین وضعیت به دادگاه تجدیدنظر 

ارسال می گردد.م الف:4374 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ اخطار تبادل لوایح 

مجهول المکان  خوانده  نظر  تجدید  به  آ.د.م  73و346  مواد  بموجب  بدینوسیله   2/398
پرونده بدوی 930813ح/14 به نام محمدعلی حبیبی ابالغ می گردد تجدید نظر خواه مهدی 
دادنامه شماره  از  به خواسته تجدید نظرخواهی  محمودآبادی فرزند محمد دادخواستی 
2176-93 مورخه 93/12/13 به طرفیت شما تقدیم نموده که تحت شماره 46-94 تاریخ 
94/2/14 در این شعبه ثبت شده و از تاریخ انتشار این آگهی 10 روز فرصت دارید  به دفتر 
شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  واقع در خیابان شهید نیکبخت مراجعه و پس از 
تحویل نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن نسبت به تبادل لوایح اقدام نماید. مراتب برای یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی  و در صورت عدم حضور و یا تقدیم الیحه 
در مهلت مقرر پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارسال خواهد شد.م الف:4379 

شعبه 14 حقوقی دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 ابالغ رای 

 2/399 شماره دادنامه:1608/93 شماره بایگانی:2045-93/12/6 خواهان: علی مقدسی تبار
نشانی  نیان  عبدی  احسان  خوانده:  بزرگ  بازار   – خ.عبدالرزاق   – اصفهان  نشانی 
مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ دوازده میلیون ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسی 
گردشکار: شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی علی مقدسی تبار به طرفیت 
احسان عبدی نیان به خواسته مطالبه مبلغ دوازده میلیون ریال وجه یک چک/سفته به 
شماره 151470-92/12/24 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه 
به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد و اینکه خوانده با ابالغ قانونی و انتظار کافی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان ارایه 
ننموده لذا دعوی مطروحه را ثابت دانسته و مستندا به مواد 310، 313و307و315 قانون 
تجارت 198-515-519-522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دوازده 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و صد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 92/12/24 تا تاریخ اجرای حکم و 
هزینه نشر آگهی مبلغ سی و دو هزار تومان در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز 
پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:2709 

شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

2/400 شماره: 965/93ش45 به موجب رای شماره 1582 تاریخ 93/9/11 شعبه 45 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مصطفی غریب زاده به 
نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و صد و 
شصت هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 90/12/20 
لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت نیم عشر حق اجرا به صندوق دولت. مشخصات محکوم 
له: ابراهیم زارع به نشانی اصفهان – خ.شهید نیکبخت – کوچه شماره3- بن.بست کیهان – 
پالک37- طبقه همکف. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

م الف:2710 شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

ابالغ رای 
2/401 شماره دادنامه:1724/93 شماره بایگانی: 22-94/1/18 خواهان: حجت برقی کار 
نشانی خ.شیخ صدوق شمالی – روبروی تاالر آیینه خانه – سرای تخت طاووس خوانده: 
محمدرضا نصوحی دهنوی نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ شش میلیون ریال 
به انضمام مطلق خسارات دادرسی گردشکار: شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم 
قاضی شورا:  رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی 
در خصوص دعوی حجت برقی کار به طرفیت محمدرضا نصوحی به خواسته مطالبه 
مبلغ شش میلیون ریال وجه یک چک به شماره 244141-93/10/8 به عهده بانک ملی به 
انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در 
ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده با ابالغ قانونی و 
انتظار کافی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان ارایه ننموده لذا دعوی مطروحه را ثابت دانسته 
و مستندا به مواد 310، 313و307و315 قانون تجارت 198-515-519-522 قانون آ.د.م 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شش میلیون ریال بابت اصل خواسته و صد 
و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی سی و دو هزار تومان و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 93/10/8 تا تاریخ اجرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:2711 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

2/402 شماره پرونده: 93-1859 شماره دادنامه: 47-94/1/16 مرجع رسیدگی: شعبه 
 – خ.منوچهری   – اصفهان  نشانی  خوشا  صاحب  خواهان:  اختالف  حل  شورای  پنجم 
مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  خسروبیگی  عباس  خوانده:  فردوسی  پ24- 
خسارات ناشی از تصادف و هزینه های دادرسی – کارشناسی گردشکار: قاضی شورا 
بررسی  ختم  و  کفایت  شورا  اعضای  مشورتی  نظریه  و  پرونده  محتویات  مالحظه  با 
را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده باال به خواسته 
مطالبه مبلغ 35/650/000 ریال بابت خسارات ناشی از تصادف به اضافه هزینه دادرسی 
با توجه به نظریه کارشناس فنی وقوع تصادف بین پژو206 به شماره  و کارشناسی 
411/13ل35 متعلق به خواهان و پراید به شماره 451/13هـ95 به رانندگی خوانده محرز 
بوده و خوانده مقصر شناخته شده است و حسب نظریه کارشناس دادگستری در پرونده 
تامین دلیل شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان خسارات وارده بر اتومبیل خواهان در 
با وصف  تعین گردیده است و خوانده  این تصادف مبلغ 35/650/000 ریال  اثر وقوع 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی شورا حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده است لذا 
قاضی شورا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و با استناد مواد 1و2 قانون 
بر محکومیت  آیین دادرسی مدنی حکم  قانون  مسئولیت مدنی و مواد 198و515و519 
خوانده به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال بابت خسارات 
وارده و 160/000 هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ یک میلیون ریال بابت هزینه 
کارشناسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ در همین مرجع قابل واخواهی است و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:2718 شعبه پنجم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی: شعبه  مرجع  دادنامه: 94/1/16-56  1897/93 شماره  پرونده:  کالسه   2/403
کوچه   – 5 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: احمدرضا دهش نشانی: شیخ بهایی 
کوپاهی  بابائیان  اسماعیل  خوانده:  پالک3/2   – نوشین  پاساژ  نبش   – ارفعی  شهید 
نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه شش میلیون و هشتصد هزار ریال با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی 
آقای احمدرضا دهش به طرفیت آقای اسماعیل بابائیان کوپاهی به خواسته مطالبه مبلغ 
6/800/000 ریال وجه چک به شماره 862498-88/6/25 به عهده بانک سپه به انضمام 
مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 

خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت 
به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شش میلیون و هشتصد 
هزار ریال بابت اصل خواسته و 185/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )88/6/25( 
تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

میباشد.م الف:2719 شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

2/404 کالسه پرونده: 1896/93 شماره دادنامه: 43-94/1/16 مرجع رسیدگی: شعبه 5 
شیخ بهایی   – شورای حل اختالف اصفهان خواهان: احمدرضا دهش نشانی: اصفهان 
– کوچه شهید ارفعی – نبش پاساژ نوشین – پ3/2 خوانده: محمد مسلم زاده نشانی: 
مجهول المکان خواسته: مطالبه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی 
شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای احمدرضا دهش به طرفیت آقای محمد 
به شماره 238111- به خواسته مطالبه مبلغ 32/490/000 ریال وجه چک  مسلم زاده 

با  84/8/26و051398-84/10/7 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی، 
توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد 
که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی و دو میلیون و چهارصد و نود 
هزار ریال بابت اصل خواسته و 180/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )فوق الذکر( 
تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

میباشد.م الف:2720 شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

2/405 کالسه پرونده: 1898/93 شماره دادنامه: 39-94/1/16 مرجع رسیدگی: شعبه 5 
شیخ بهایی   – شورای حل اختالف اصفهان خواهان: احمدرضا دهش نشانی: اصفهان 
فرزند  محمد شهریاری  پ3/2 خوانده:   – نوشین  پاساژ  نبش   – ارفعی  کوچه شهید   –
قدمعلی نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  و  اعالم  را  ختم رسیدگی  اعضا شورا  مشورتی 
مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای احمدرضا دهش به 
طرفیت آقای محمد شهریاری به خواسته مطالبه مبلغ 15/240/000 ریال وجه چک به 
بانک  عهده  به  996814-89/5/30و996812-89/2/30و89/4/30-996813  شماره های 
کشاورزی به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول 
در  که ظهور  علیه  بانک محال  توسط  پرداخت  عدم  گواهی  و  ید خواهان  در  مستندات 
اینکه خوانده علی  اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ پانزده میلیون و دویست و چهل هزار ریال بابت اصل خواسته و 200/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
رای صادره  می نماید  اعالم  و  درحق خواهان صادر  اجرای حکم  تاریخ  تا  )فوق الذکر( 
غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از 
اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی 

اصفهان میباشد.م الف:2721 شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان



امام صادق علیه السالم:
منزلت مردم را در نزد ما، از اندازه روايت شان 

چگونه از لق شدن دندان از ما بشناسيد.
پیشگیری کنیم؟
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

کره بادام زميني، ج��زو لذيذتري��ن محصوالت تهيه ش��ده از 
بادام زميني است و حدود يک سوم بادام زميني کشت شده در 
سراسر دنيا، صرف تهيه کره ي آن مي شود.  اما ببينيم خوردنش 

به چه کساني توصيه مي شود و براي چه کساني ممنوع است.
مروزه کره بادام زمينی جای خود را در بين مردم بازکرده است. 

اما آيا کره بادام زمينی برای سالمتی خوب است؟
برخی کره بادام زمينی را بر روی نان تس��ت ماليده و به عنوان 
صبحانه ميل می کنند و برخی در خمير کي��ک و کلوچه از آن 
استفاده می کنند؛ به هر شکلی که اس��تفاده شود غذای بسيار 
جذاب و پرطرفداری است که اگر يک بار آن را خريداری کنيد، 
بعدازآن هميشه يک بسته کره بادام زمينی در آشپزخانه خود 

خواهيد داشت.
همانند بس��ياری از کره های مغزه گياهی، کره بادام زمينی نيز 
حاوی چربی و کالری بسيار بااليی است )حدود 90 کالری و 16 
گرم چربی در هر 2قاشق غذاخوری(. خبرخوب اين است که با 
خوردن  دو قاشق کره بادام زمينی عالوه بر دريافت 190 کالری، 
مقدار بسياری زيادی مواد مغذی نيز دريافت می کنيد. مغزها و 
کره های آن ها منبع بسيار خوبی برای پروتئين، فيبر، ويتامين ها، 

مواد معدنی و مواد شيميايی گياهی هستند.
در سال 2003 سازمان نظارت بر غذا و داروی آمريکا ادعای فوايد 
سالمتی برای کره بادام زمينی و برخی مغزهای گياهی را تأييد و 
اعالم کرد شواهد علمی نشان می دهد که خوردن بيشتر مغزهای 
گياهی به مقدار  42 گرم در روز ) به عنوان بخشی از برنامه غذايی 
کم کلسترول و کم چربی اشباع شده( می تواند خطر بيماری های 

قلبی را کاهش دهد.
بيشتر تحقيقات نش��ان می دهد فوايد س��المتی مغزها شامل 
کاهش خطر بيماری های قلب��ی عروقی يا عوامل زمينه س��از 
آن هاست؛ اما شواهدی نيز وجود دارد که نشان می دهد ممکن 
اس��ت مغزها به کاهش بيماری های ديگری ني��ز کمک کنند 
مثاًل کره بادام زمينی منبع ماده ش��يميايی گياهی ريزوراترول 
)resveratrol( اس��ت )ماده ای که در پوست انگور نيز وجود 
دارد(. مطالع��ه اخي��ر در آلمان نش��ان داد که اين م��اده تأثير 

پيشگيری کننده برای سرطان کولورکتال )روده( دارد.
نکته جالب اين است که بادام زمينی درواقع يکی از حبوبات )از 
خانواده باقالئيان( بومی آمريکای جنوبی است که ظاهر و طعمی 

همانند مغزها دارد.
بادام زمين��ی ازنظر تغذي��ه ای نيز همانند مغزها اس��ت. حدود 
نيمی از وزن آن چربی است و بقيه وزنش تقريباً به طور مساوی 
پروتئين و کربوهيدرات )همراه با فيبر( اس��ت. حدود نيمی از 
کل چربی بادام زمين��ی چربی های تک پيوندی اشباع نش��ده 
هستند. اين همان چربی اس��ت که با سطح سالم تر ليپيدهای 

خون مرتبط اس��ت. يک س��وم چرب��ی آن را چربی های چند 
غيراشباع )Polyunsaturated( تشکيل می دهد که کاماًل 
در بادام زمينی از اس��يدهای چرب امگا-6 تشکيل شده است. 

حدود14 درصد چربی آن، به طور طبيعی اشباع شده است.
برای خرید  کره بادام زمینی به دنبال چه باشیم؟

هنگام خريد کره بادام زمينی ب��ه دنبال محصوالت طبيعی که 
چربی يا ش��کر افزوده ندارند يا مقدار آن بسيار کم است باشيد. 
برخی شرکت ها روغن های هيدروژنه بخشی نيز به نوع معمول 
کره بادام زمينی اضافه می کنند و بس��ته به مقداری که افزوده 
می شود، ممکن است چربی های ترنس نيز در آن وجود داشته 
باش��ند. از نظر س��ديم حتی طبيعی ترين برندهای کره بادام 
زمينی، مقداری نمک برای طعم به آن می افزايند. اگرچه با مقدار 
کم آن نيز می توان طعم خوبی ايجاد کرد و حدود 120 ميلی گرم 

سديم در هر دو قاشق غذاخوری معموالً مطلوب است.
این کره  ضد کلسترول است

کره بادام زميني براي کساني که مس��تعد ابتال به بيماري هاي 
قلبي هستند مفيد است؛ زيرا چربي هاي موجود در بادام زميني 
از نوع چربي هاي خوب هستند. به عالوه داراي فيتوسترول است 
که ساختاري شبيه به کلسترول موجود در غذاهاي حيواني دارد، 
با اين تفاوت که بر خالف کلسترول، فيتوسترول براي سالمت 
قلب و عروق مضر نيست. در ضمن، هر 32 گرم کره بادام زميني 
حدود 50 ميلي گرم فيتوس��ترول دارد و بررسي ها نشان داده 
مصرف روزانه 2 گرم فيتوسترول مي تواند تا 10 درصد از ميزان 
کلس��ترول LDL يا کلس��ترول بد بکاهد و در صورتي که فرد 
رژيم کم چربي داش��ته باش��د، مي تواند ميزان کلسترول بد را 
تا 20 درصد پايي��ن آورد. در کل تحقيقات نش��ان داده اند که 
مصرف حداقل 4 بار بادام زميني در هفته، تا 37 درصد از خطر 
بيماري هاي قلبي مي کاهد. پس اگر مي خواهيد از بيماري هاي 
قلبي در امان باشيد، از يک مشت بادام زميني )حاوي ده عدد( 
يا يک قاش��ق غذاخوري کره بادام زميني، آن هم 4 بار در هفته 

شروع کنيد.
ضد سرطان

کره بادام زمينی خواص ديگری هم دارد.از جمله ضد سرطان 
تحقيقات نشان داده اند که مصرف يک واحد بادام زميني )10 
عدد بادام زمين��ي( در هفته مي تواند از بروز س��رطان روده در 
زنان پيشگيري کند. فيتوسترول موجود در بادام زميني و کره 
بادام زميني نيز مي تواند رشد س��لو ل هاي سرطان سينه، روده 
بزرگ و پروستات را کند کرده و حتي از بروز سرطان ريه در افراد 
مستعد بکاهد. به عالوه، بادام زميني حاوي نوعي آنتي اکسيدان 
به نام رزوراترول است که مي تواند به نوعي ترکيب ضدسرطاني 
به نام پيساتانول تغيير شکل يابد. اين تغيير شکل به کمک نوعي 

آنزيم که در تومورهاي سرطاني يافت مي شود، ايجاد مي شود و 
به اين ترتيب مانع رشد تومورها خواهد شد.

ضد دیابت
جالب است بدانيد ثابت شده که مصرف منظم کره بادام زميني 
)حداقل 5 قاشق غذاخوري در هفته( مي تواند از بروز ديابت نوع 2 
در زنان پيشگيري کند. فيبر و منيزيم موجود در کره بادام زميني 

از جمله داليل خاصيت ضدديابتي اين ماده غذايي هستند.
دشمن سنگ کیسه صفرا

تحقيقات بي شماري نشان داده اند مصرف مرتب کره بادام زميني 
مي تواند احتمال ابتال به س��نگ صفرا را در م��ردان و احتمال 
برداشتن کيسه صفرا را در زنان کاهش دهد. دليل اين خاصيت 
بادام زميني نيز وجود فيبرهاي غذايي، فيتوس��ترول و منيزيم 
است. مطالعه 20ساله روي بيش از 80 هزار زن نشان مي دهد 
زناني ک��ه حداقل دو قاش��ق غذاخ��وري بادام زمين��ي يا کره 
بادام زميني در هفته مصرف مي کنند تا 25 درصد کمتر به سنگ 
صفرا مبتال مي شوند. شايد باور نکنيد، اما اين راه ساده و آساني 

براي پيشگيري از ابتال به اين بيماري است.
باز هم فیتواسترول

اما در مورد مصرف منظم اين نوع کره توس��ط خانم هاي باردار 
بايد بگوييم، ام��روزه بحث فيتواس��تراديول بس��يار داغ بوده 
و محققان اث��رات گوناگوني را ب��ه آن نس��بت مي دهند؛ مثال 
مش��کالت قاعدگي را به کمک آن مي توان برط��رف کرد، و يا 
 اينکه اين م��واد قادرند احتمال ب��روز پوکي اس��تخوان را کم 

کنند.
از آنجايي که فيتواستراديول  در بادام زميني وجود دارد )يعني 
در هر 100 گرم کره بادام زميني، 100 ميلي گ��رم از اين ماده 
يافت مي شود(، مي تواند براي بيماري هاي زنانه موثر باشد؛ اما 
مصرف آن در بارداري دلخواه است. يعني نه ضرر خاصي براي 
مادر و جنين دارد و ن��ه منفعت خاصي. فقط مصرف اش بايد به 
اندازه و در وعده صبحانه باشد؛ زيرا در صورت افزايش مصرف کره 
بادام زميني به دليل داش��تن چربي و انرژي زياد، مشکل اضافه 

وزن پيش خواهد آمد.
افرادی هم که مي خواهند شب ها شام سبکي بخورند، مي توانند 
با يک فنجان چاي، يک يا دو واحد نان آغش��ته به اين نوع کره 

را ميل کنند.

اگر لثه های تان حين مسواک زدن دچار خونريزی 
می ش��ود، بهتر اس��ت حواس تان را بيشتر جمع 
کنيد. اگر به موقع اق��دام به رفع مش��کل نکنيد، 
احتمال اينک��ه دندان های تان لق ش��ده و خدای 
نکرده بيافتند، بيشتر می شود. در اين مطلب چند 
راه حل ساده برای مراقبت هر چه بيشتر از دندان ها 
و پيشگيری از احتمال لق شدن آنها ارائه می دهيم.

 خونریزی لثه ها ؛ اولین نشانه خطر
خونريزی، درد و يا ورم لثه ه��ا زنگ خطری برای 
شماست که نس��بت به س��المت دندان های تان 
هوش��يارتر باش��يد. زمانی که جرم ه��ای دندانی 
 ک��ه ح��اوی باکتری هس��تند زي��اد می ش��وندو

 لثه ها ملتهب می شوند. با وجود اينکه اين مشکل 
دردناک نيست، اما به خودی خود نيز درمان نمی 
ش��ود. در نتيجه الزم اس��ت که به دندانپزش��ک 
مراجعه کرده و جرمگيری انجام دهيد.اگر به موقع 
اقدام نکنيد، امکان دارد مش��کل ش��ما از بيماری 
محدود به لثه يعنی ژنژيويت گذش��ته و تبديل به 
بيماری پريودنتال ش��ود که اين مشکل با تخريب 
استخوان فک باعث لق ش��دن و افتادن دندان ها 

می شود.
 علت لق شدن دندان ها چیست؟

در 80 درصد موارد، لق ش��دن دندان ها ناش��ی از 
يک بيم��اری مزمن التهابی به ن��ام »پريودنتيت« 
اس��ت. اين التهاب لثه از باکتری ه��ای موجود در 
دهان، به وي��ژه بزاق ناش��ی می ش��ود. زمانی که 
باکتری ها زي��ر لثه ه��ا تجمع می کنن��د، امکان 
ايجاد عفونت در لثه ايجاد شده و کم کم استخوان 
دور دندان تحليل م��ی رود. در نتيجه لثه ها عقب 
رفته و ريش��ه ی دندان ه��ا نمايان می ش��ود. در 
اين صورت نيز دندان ها باف��ت حفاظت کننده ی 
 خود را از دس��ت داده و امکان افتادن آنها بيش��تر

 می ش��ود. در 20 درص��د ديگر، ريش��ه ی دندان 
درگير می ش��ود اما پای مش��کل التهابی و عفونی 
در ميان نيست. در اين موارد مسواک زدن محکم 
يا درمان هايی مانند ارتودنس��ی، مشکل ساز می 
ش��وند.در نهايت باي��د بدانيد که عوام��ل ژنتيکی 
 نيز در لق ش��دن دندان ها موثر اس��ت. اگر ش��ما 
سابقه ی فاميلی لق ش��دن و افتادن دندان داريد، 
بهتر است هر سال يک تا دو مرتبه به دندانپزشک 

مراجعه کنيد.
 دندن ها را خیلی زود جرم گیری کنید

 اگ��ر لث��ه ه��ای ت��ان خونري��زی م��ی کنن��د و 
دندان هايتان در حال لق ش��دن هس��تند، بدون 
 ف��وت وق��ت ب��ه دندانپزش��ک مراجعه ک��رده و 
جرم گيری کنيد. با از بين ب��ردن جرم ها ) همان 
جرم های س��ختی که به دندان ها می چس��بند( 
 دندانپزش��ک باکت��ری هاي��ی ک��ه باع��ث بروز

 بيماری های لثه می شوند را از بين می برد.
 در واق��ع اولي��ن مرحل��ه جلوگيری از لق ش��دن

 دندان ها، جرم گي��ری دندان ها ب��ه منظور رفع 
عفونت از سطح ريش��ه ی دندان هاست که تحت 
سلطه ی باکتری ها قرار گرفته اند. در برخی موارد 
درمان و رفع جرم در دو جلسه با فاصله ی زمانی 24 
تا 48 ساعت يا در چهار جلسه انجام می شود. بعد 
از جرمگيری بايد به طور مرتب و روزانه دندان ها را 
مسواک بزنيد. همچنين الزم است که از دهانشويه 
های ضدعفونی کنن��ده )با تجويز دندانپزش��ک( 

استفاده شود.
توصيه می کنيم برای پيشگيری از مشکل التهاب 
لثه، هر س��ال دو مرتبه جرمگيری دندان ها انجام 

دهيد.
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وقتی شرایط اقتصادی سخت است 
چطور می توان گفت طالق نباشد؟

يک جامعه شناس با اش��اره به اينکه 
افراد زير 24 سال ما 40 درصد طالق 
می گيرند ودر افراد زير 27 س��ال 70 
درصد طالق داريم؛ گفت: » اين نشان 
می دهد ک��ه زيرس��اخت های ازدواج 
مشکل دارد. در ايران باالی 70 درصد 
طالق عاطفی داريم. اما به دليل وجود 
بچه ها در خانواده زندگی مشترک را 

ادامه می دهند، ولی آنهايی ادامه می دهن��د که مرد می تواند خرج خانه 
را بپردازد. ولی در طالق عاطفی با اينکه هر روز با هم مشاجره می کنند 
تنها به خاطر بچه به زندگی مشترک خود ادامه می دهند. حتی بچه ها به 

مادر خود پيشنهاد می کنند که » جدا شو و از شر پدرمان راحت شو!«.
 آمار طالق در ايران هر سال با س��رعت بيشتری از سال های گذشته باال 
می رود. ولی اين روند آنطور که دورکيم گفته نش��ان دهنده باز ش��دن 
جامعه نيست؛ بلکه مش��کالت اند که تلخی بيش��تری به زندگی اضافه 
می کنند. بر اس��اس گفته علی اکب��ر محزون مدي��رکل اطالعات و آمار 
جمعيتی سازمان ثبت احوال کشور، فقط در 14 روز اول سال 94، تعداد 
دو هزار و 476 طالق به ثبت رسيد. در صورتی که در تعطيالت نوروز سال 

گذشته  هزار و162 واقعه طالق به ثبت رسيده بود.
اين در حالی اس��ت که دکتر همايون هاش��می، رييس س��ابق سازمان 
بهزيس��تی، برای پيش��گيری و کاهش طالق در س��ال 94 از اختصاص 
20 ميليارد تومان اعتبار خبر داده و گفته بود» طالق عاطفی نسبت به 
سال گذشته در کشور افزايش يافته است. عدم مسووليت پذيری، طالق 
عاطفی، اعتياد، دخالت اطرافي��ان، کمبود مهارت های زندگی، بيکاری، 
عدم تسلط به مهارت های حل مساله، عدم حمايت های روانی و عاطفی، 
پايين بودن آس��تانه تحمل و همچنين عدم بلوغ فکری از جمله داليل 
مهم درخواست طالق هستند.« اينکه با اين اعتبار چگونه می توانند تمام 
مش��کالت خانواده ها را حل کرده و آمار طالق را پايين آورند، سوال ساز 
است. آيا با اين اعتبار فقط يکی از مشکالت شمرده شده قابل حل است؟

مصطفی اقليما، جامعه ش��ناس و رييس انجمن علم��ی مددکاری ايران 
درباره آماری که از روزهای نخس��ت س��ال جديد درب��اره طالق اعالم 
شد،گفت:» اين رس��می است که در دادگس��تری وجود دارد، اينکه ماه 
آخر سال همه طالق ها را به سال بعد ارجاع می دهند تا در آمار آن سال 
تعداد طالق کمتری باشد. چند سال است که اين کار را در ماه های بهمن 
و اس��فند انجام می دهند. اما بايد در نظر داش��ت خود طالق، معلولی از 
علت ها اس��ت. عوامل متعددی باعث می ش��ود که فرد طالق بگيرد. اگر 
در جامعه کار نباشد، درآمدی نيست، س��رپناهی نيست؛ پس دو انسان 
نمی توانند با هم زندگی کنند.حاال اگر درآمد حداقل باش��د، فرد شايد 
نتواند خرج زندگی خصوص را بپوشاند پس چطور می تواند کمک خرج 
ديگری باشد؟ در سال های قبل شغل آزاد بيشتری وجود داشت و مردم با 
آن می توانستند درآمد داشته باشند. ولی االن با شغل آزاد هم فرد بيش از 
70 درصد از هزينه ماهيانه کم می آورد. پس چطور می توان توقع داشت 

که آمارازدواج باال باشد؟«
اين جامعه شناس مشکل اصلی در خانواده ها را شرايط سخت اقتصادی 
اعالم کرد و اظهار داشت:» در صورتی که تمام مشکالت هست، چگونه 
می توان گفت طالق نباشد؟ وقتی امنيت ش��غلی نداريم و قراردادهايی 
وجود دارد که طبق آن کارفرما، هر روز می تواند کارمند را اخراج کنند. 
وقتی روز به روز کارخانه ها بسته می ش��وند. درصورتی که خانه و اجاره 
خانه هر روز گران تر می ش��ود. قديم در روس��تاهای کوچک و ش��هرها 
اگر کسی طالق می گرفت با شرايط س��ختی مواجه می شد. اما االن در 
ش��هرهای کوچک هم آمار طالق باال رفته اس��ت. چون مشکالت باعث 
می ش��ود که محبت از بين رود و در اين ش��رايط چرا دو انسان با دعوا و 
ناراحتی با هم زندگی کنند؟ زنی که از صبح تا شب با مردی که بيکار، در 
خانه نشسته و درگير مشکالت است، مگر می تواند زندگی را ادامه دهد؟«

باید به زیرساخت های جامعه رسیدگی شود
 اقليما رسيدگی به مسائل زيرساختی جامعه را ضروری دانسته و گفت:

» تا زمانی که به مسائل زيرساختی در جامعه رسيدگی نشود، ازدواج ها 
نيز پايدار نخواهد بود. مسووالن تا به حال به زيرساخت ها توجهی نکرده 
اند، مسووالن به جوانان وام ازدواج می دهد. مگر با 5 ميليون وام می توان 
شروع به زندگی کرد؟ توجه کنيد در هيچ کدام از کشورهای جهان وام 
برای کار هست؛  ولی چيزی به عنوان وام ازدواج وجود ندارد. ولی ما وام 
ازدواج می دهيم چون دولت وظايف خود را درست انجام نمی دهد. دولت 
مسوول کارآفرينی برای افراد است. اگر در ديگر کشورها بعد از چهار سال 
رياست جمهوری، بيکاری از  هشت درصد به 10 درصد برسد، ديگر به آن 

رييس جمهور رای نخواهند داد.«
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عینک هوشمند برای احساس  خوانی افراد
ش��رکت مايکروس��افت يک ط��رح را ب��رای عينک 
هوش��مند ثبت اختراع ک��رده که به کارب��ران اجازه 
می  دهد احساس��ات افراد پيش رو را تشخيص داده 
و تعبير کنند. درخواست ثبت اختراع برای سيستم 
بازخورد شناسايی احساسات قابل پوشش در اکتبر 
2012 ثبت و به تازگی با آن موافقت شده است.کاربر 
اين عينک می تواند فرد موردنظر را برای بررسی ، فرد 
يا گروه ، بدون اينکه آنها متوجه ش��وند، تعيين کند. 
حس��گرهايی مانند دوربين عمقی و ميکروفون روی 
پل بينی به ثبت اطالعات صوتی و بصری از موضوع می پردازند. اين اطالعات برای چيزهايی مانند 
تغييرات دقيق و ظريف در ريتم و دايره گفتار، انتخاب کلمات، نوع و سرعت حرکات، تمرکز چشم 
و حالت های بدنی پردازش خواهند شد. اطالعات نهايی سپس به پايگاه داده مايکروسافت ارسال 
شده و يک تعريف عاطفی از طريق عينک به کاربر بازگردانده خواهد شد. اگر فرد مورد نظر برای 
مثال در يک موقعيت اجتماعی با موهايش بازی کند، اين رفتار می تواند نشانگر حالت دوستانه يا 
عالقه  مندی باشد؛ اما همين رفتار در موقعيت کاری می تواند نشان از بی  حوصلگی و خستگی باشد.

گوگل، گوشی مرا پیدا کن!
ب��ا قابلي��ت جديد گ��وگل اگر ش��ما گوش��ی 
اندرويدی خود را در خانه يا محل کار گم کنيد 
با يک جست وجوی ساده در اينترنت، به راحتی 

می توانيد آن را پيدا کنيد.
قابليت جديد، ساده و رايگان گوگل هم اکنون با 

تمام گوشی های اندرويدی کار می کند.
با اين قابليت اگر گوش��ی شما زير مبل يا جای 
ديگری در خانه گم ش��ود، کافيس��ت عبارت 
 FIND MY( »گوش��ی م��را پي��دا ک��ن«

PHONE( را در گوگل جست وجو کنيد که باعث می ش��ود گوشی شما شروع به زنگ 
زدن کند.

اگر گوشی شما جايی باش��د که نتوانيد صدای زنگ آن را بشنويد، محل گوشی در نقشه 
گوگل نمايش داده می شود.برای اس��تفاده از اين قابليت بايد گوشی و رايانه ای که با آن 

جست وجو را انجام می دهيد به يک حساب کاربری گوگل متصل و آنالين باشند.

فناوری

آگهی مناقصه نوبت اول 

م الف 4513

شرکت عمران شهر جدید مجلسی وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد اجرای عملیات خاکی، احداث پل و آبرو واقع در محور 
شهر جدید مجلسی – طالخونچه با اطالعات مشروحه ذیل را به شرکتهای پیمانکاری تشخیص صالحیت شده واگذار نماید.
1-موضوع پروژه: اجرای عملیات خاکی، احداث پل و آبرو واقع در محور شهر جدید مجلسی – طالخونچه به صورت تهاتر 

2- برآورد تقریبی و هزینه انجام کار: 2/703/000/000 ریال براساس فهرست بهای راه و باند و ابنیه سال 94
3- رشته و پایه پیمانکار: پیمانکاران باید دارای گواهینامه صالحیت حداقل پایه پنج در رشته راه و باند و ابنیه باشند.

4- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: واجدین شرایط می توانند ظرف مدت هفت روز از نش�ر آگه�ی، جهت خرید و دریافت اسناد 
مناقصه به امور قراردادهای این ش�رکت مراجعه نمایند. اس�ناد مناقصه به نماینده مناقصه گر با ارائه گواهینامه صالحیت، رتبه بندی و 

معرفی نامه از شرکت مربوطه با مهر و امضاء مجاز تحویل داده خواهد شد.
5- مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: پیمانکاران پس از تکمیل اس�ناد حداکثر تا تاریخ 94/2/30 مهلت دارند تا اسناد مربوطه را در 

پاکتهای الک و مهر شده به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید تحویل دریافت نمایند.
6- نام و نشانی کارفرما: اصفهان – کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن – شهر جدید مجلسی – بلوار ارم – شرکت عمران مجلسی تلفن: 

52472733-031، دورنگار 52472214-031    صندوق پستی 86316-11178 
www.majlessi-ntoir.gov.ir :سایت اینترنتی

کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

شرکت عمران شهر جدید مجلسی 

به شماره ثبت 675 و شناسه ملی 10860008869 

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت حمل و نقل سیمان ساز اردستان )سهامی خاص( دعوت به عمل می آید در جلسه 
مجمع عمومی ساالنه شرکت که ساعت 9 صبح روز ش�نبه 1394/3/2 در محل مرکزی ش�رکت واقع در کیلومتر 65 جاده 

اصفهان – اردستان تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه به شرح زیر می باشد:

1(استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت در مورد فعالیت، عملکرد و صورتهای مالی سال 1393
2( بررسی و تصویب ترازنامه در تاریخ 1393/12/29 و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور 

3( انتخاب هیأت مدیره 
4( انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و همچنین تعیین حق الزحمه ایشان 

5( تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت 
6( سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد

  هیأت مدیره شرکت حمل و نقل سیمان ساز اردستان سهامی خاص

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت
 حمل و نقل سیمان ساز اردستان )سهامی خاص(
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