
Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R ،استیــضاح  شهردار
سیاسی  نبود

اعضای شورای شهربا تاکید بر تخلفات شهری و لجبازی در حوزه شهرداری گفتند؛

نباید زحمات آقای سقائیان نژاد را نادیده  بگیریم
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ذوب آهن – نفت؛ پیش به سوی هت تریک قهرمانی
امروز دوشنبه یازده خرداد ماه 94 تیم های ذوب آهن 
و نفت تهران در ورزشگاه تختی به مصاف هم می روند 
تا جام حذفی امس��ال را به پایان ببرند. جام قهرمانی 
نصیب تیمی می شود که در این تک بازی به پیروزی 
برسد. همچنین با توجه به شرایط جدولی لیگ برتر، 
تیم قهرمان به صورت مستقیم به لیگ قهرمانان آسیا 
صعود می کند و نای��ب قهرمان در پل��ی آف این لیگ 

حاضر خواهد شد.
به گزارش فارس،  همیش��ه فینال ه��ای جام حذفی 
بازی ه��ای جذاب��ی از آب در آمده اند چ��ه آن روزها 

که ملوان پ��ای ثاب��ت فینال ها بود و چ��ه آن وقت ها 
که س��پاهان و پر س��پولیس در فین��ال، اوج هیجان 
را به نمایش می گذاش��تند، ام��ا این ب��ار فینال جام 
حذف��ی طع��م دیگ��ری دارد. امس��ال دو تیم��ی 
به فین��ال حذف��ی رس��یده اند ک��ه در ط��ول فصل 
بهتری��ن بازی ها را به نمایش گذاش��ته اند و با ش��یوه 
 کارش��ان از عالقمندان ب��ه فو تبا ل دلب��ری کرده اند. 
ذوب آهن با یحیی گل محمدی، به روزهای خوب خود 
بازگشته و پس از چندین سال غیبت در جمع مدعیان 

لیگ و جام حذفی...
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رشد دو برابری ورود گردشگر به اصفهان
باید با تخلفات  انتخاباتی 

سریع برخورد کرد

 دانشگاه کاشان ، موثرترین
 دانشگاه جهان شد

درس عبرت شبکه های 
اجتماعی به اپراتورها

 ۳۷ هزار نفر، بیش 
از ۱۰ سیم کارت دارند
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نیاز به اعتبار ۸۰ میلیارد 
تومانی برای تصفیه خانه های 

اصفهان

غزال، از خط ریلی اصفهان 
حذف می شود

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: امروز هیچ تهدیدی 
متوجه مرزها و امنیت سرزمینی ما نبوده و با اقدامات 
اطالعاتی، امنیتی و دفاعی هوشمندانه عناصر تهدید زا 
کیلومترها، از حریم امنیتی جمهوری اسالمی ایران به 

عقب رانده شده اند.
 به گزارش فارس، دریابان علی شمخانی، نماینده مقام 
معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی با حضور 
در برنامه نگاه یک شنبه شب، تحلیلی جامع از شرایط 
منطقه ای، مذاکرات هسته ای و شرایط امنیتی داخلی 

کشور ارائه کرد.

ش��مخانی در ای��ن مصاحبه با اش��اره به ریش��ه های 
شکل گیری گروه های افراطی و تروریست های تکفیری، 
عواملی چ��ون ارتجاع منطقه، صهیونیس��م بین الملل 
و س��رویس های جاسوس��ی غرب را در ش��کل گیری 

گروه های افراط��ی با یکدیگر همراه دانس��ت و 
اظهار داش��ت: یکی از مهمتری��ن اهداف این 

جریان، فرسایشی کردن و تضعیف محور مقاومت 
و مقابله با خاستگاه این مقاومت یعنی انقالب اسالمی 

و حکومت مقتدر بر آمده از آن است.
شمخانی با اشاره به خسارت های ..

هیچ تهدیدی متوجه امنیت  ومرزهای ما نیست
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آل سعود از حفظ 
شهروندانش عاجز است

 یکی از مراجع تقلید با ص��دور پیامی ضمن 
محکوم كردن جنایات آل سعود، اظهار داشت: 
این نهایت ذلّت، خباثت و عجز و ناتوانی است 
كه نمازگزاران روز جمعه را در مسجد با عمل 

انتحارى و مخفیانه به خاك و خون كشند.
 پیام  آیت اهلل العظمی ناصر مکارم شیرازى به 
این شرح است: در فاصله یك هفته دو جنایت 
بزرگ در عربستان سعودى نسبت به شیعیان 
واقع ش��د، جنایتی در مس��جد امام علی در 
شهر قطیف و جنایت دیگرى در مسجد امام 
حسین در شهر دمام كه كشته ها و زخمی هاى 

فراوان داشت.
ما ضم��ن محکوم كردن ش��دید این جنایات 
تروریستی سوال می كنیم آیا دولت عربستان 
موافق این اعمال است؟ اگر موافق نیست چرا 
جلوگیرى نمی كند؟ چرا در اطراف مساجد و 
مراكز شیعیان نیروهاى حفاظتی نمی گمارد؟ 
 چرا نس��بت ب��ه ش��هروندانش ای��ن چنین

 بی اعتناست؟
آيا فقط توانايى دارند كشور آباد يمن را 

به ويرانه اى تبديل كنند!؟
می گویند: دولت عربس��تان و مفتیان حجاز 
این اعمال تروریس��تی را محک��وم كرده اند؛ 
اگر چنین است، پس چرا هنوز در كتاب هاى 
درسی آنها نوشته شده: »ش��یعیان كافرند و 
جان و مال شان مباح است«؟ چرا ریشه ها را 
نمی خشکانند؟ چرا سبب می شوند كه اسالم 

با اعمال آنها بدنام شود؟
از سوى دیگر در اخبار آمده است داعش این 
جنایات را كار خ��ود می داند.این ش��جاعت 
نیس��ت. این نهایت ذلّت و خباث��ت و عجز و 
ناتوانی اس��ت كه نمازگزاران روز جمعه را در 
مسجد یا در كنار مسجد با یك عمل انتحارى 

و مخفیانه به خاك و خون كشند.
و باز از سوى دیگر آیا دبیركل سازمان ملل در 
خواب است؟ آیا مراكز جهانی حقوق بشر در 
خوابند؟ اگر در ایران یك جاسوس را دستگیر 
كنند داد همه آنها بلند می ش��ود، اما در برابر 

این جنایات عظیم خونسرند!
امیدواری��م به لطف خ��دا و به هم��ت مردم 
منطقه ریشه این بیدادگرى ها سوزانده شود 
و مسلمین جهان در امن و امان و با محبت و 

دوستی زندگی كنند.

 چهاردهمین جلسه كمیسیون طرح و مش��اوره دانشجویی  برگزار 
شد.در این جلس��ه كه به ادامه بررسی »پیش نویس منشور حقوق و 
مسوولیت هاى دانشجویان« اختصاص داشت،  مواد مرتبط با حقوق 
بنیادین و آزادى هاى عمومی دانشجویان توسط اعضا مورد بحث و 
بررسی قرار گرفت. بهره گیرى از مفاهیم منشور حقوق بشر اسالمی 
و حقوق عمومی جمهورى اسالمی ایران در بندهاى منشور، افزودن 
مؤلفه هاى مذكور در قانون اساسی جمهورى اسالمی ایران در رابطه با 
آزادى مذهب، توجه به شرایط استقالل طلبانه دانشگاه ها با دورى از 
جریانات صرفاً سیاسی، تحدید برخوردهاى سلیقه اى در حوزه آزادى 
بیان دانشجویی، اس��تفاده از مبانی فقهی و دینی در متون منشور، 
لزوم بررس��ی و  رفع ابهام در برخی از مواد منش��ور جهت ممانعت 
از تفس��یر پذیرى آن و نیاز به بهره گیرى از تج��ارب و ظرفیت هاى 
دانش��گاهیان جهت دقیق و ش��فاف تر نمودن برخی از مواد منشور 

مهمترین نظرات ارائه شده در این جلسه بود.

علی الریجانی، رییس مجلس ش��وراى اس��المی طی س��خنانی به موضوع 
انتخابات اش��اره كرد و گفت: ما باید براى برگزارى س��الم استراتژى داشته 
باش��یم تا انتخابات س��الم باش��د. رهبر معظم انقالب فرمودن��د راى مردم 
حق الناس است؛ بنابراین این كالم مهمی است و ما باید به لوازم آن پایبند 
باشد.وى افزود: استراتژى ما باید این باشد كه اگر كسی تخلف كرد و مخل 
انتخابات بود آن فرد را مس��یر انتخابات كنار بگذاریم ن��ه اینکه مردم را از 
انتخابات محروم كنیم بلکه باید راى مردم حفظ شود.رییس مجلس شوراى 
اس��المی تاكید كرد: در این موضوع هیات هاى اجرایی انتخابات و س��رعت 
رس��یدگی به تخلفات بس��یار اهمیت دارد. نباید بگذاریم فضاى انتخابات 
مشوش شود؛ چرا كه این محروم كردن مردم از انتخابات است.الریجانی در 
ادامه گفت: قانون در این زمینه شفاف است و تخلفات را مشخص كرده است. 
به عنوان مثال توهین كردن به نامزدها و خرید و فروش راى مصداق تخلف 
است ؛ بنابراین نکته اى كه می تواند از راى مردم صیانت كند سرعت العمل 

در رسیدگی به تخلفات است.
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دبیر شوراى عالی امنیت ملی گفت: امروز هیچ تهدیدى متوجه مرزها 
و امنیت س��رزمینی ما نبوده و با اقدامات اطالعات��ی، امنیتی و دفاعی 
هوش��مندانه عناصر تهدید زا كیلومترها، از حری��م امنیتی جمهورى 

اسالمی ایران به عقب رانده شده اند.
 به گزارش فارس، دریابان علی ش��مخانی، نماینده مقام معظم رهبرى 
و دبیر شوراى عالی امنیت ملی با حضور در برنامه نگاه یك شنبه شب، 
تحلیلی جامع از شرایط منطقه اى، مذاكرات هسته اى و شرایط امنیتی 

داخلی كشور ارائه كرد.
شمخانی در این مصاحبه با اش��اره به ریشه هاى شکل گیرى گروه هاى 
افراط��ی و تروریس��ت هاى تکفیرى، عوامل��ی چون ارتج��اع منطقه، 
صهیونیسم بین الملل و سرویس هاى جاسوسی غرب را در شکل گیرى 
گروه هاى افراطی ب��ا یکدیگر همراه دانس��ت و اظهار داش��ت: یکی از 
مهمترین اهداف این جریان، فرسایشی كردن و تضعیف محور مقاومت 
و مقابله با خاستگاه این مقاومت یعنی انقالب اسالمی و حکومت مقتدر 

بر آمده از آن است.
ش��مخانی با اش��اره به خس��ارت هاى م��ادى و انس��انی عظیمی كه 
تروریست هاى تکفیرى به جامعه اهل تس��نن تحمیل كرده اند افزود: 
جمهورى اس��المی ایران نسبت به مشکالت جهان اس��الم اعم از اهل 
تسنن و تشیع بی تفاوت نخواهد بود و در این راستا نخبگان اهل تسنن 
در ایران و جهان را به هم اندیشی و اجماع براى برچیدن مشکل بزرگ 

تکفیرى ها فرا می خواند.
وى در پاسخ به نقش ائتالف ادعایی مقابله با داعش در عراق گفت: امروز 
این سؤال به صورت جدى از س��وى اندیشمندان غربی مطرح است كه 
مبناى اعمال استاندارد دوگانه ائتالف به اصطالح مبارزه با تروریسم در 
برابر تروریست هاى حاضر در سوریه و دنباله هاى آنان در عراق چیست؟

دبیر شوراى عالی امنیت ملی گفت: ارزیابی من از ائتالف غربی- عربی در 
منطقه این است كه شعار مبارزه با تروریسم صرفاً به ابزارى براى تحمیل 

اراده غیر مشروع نظام سلطه در منطقه مبدل شده و به هیچ وجه عزمی 
راسخ براى ریشه كنی این پدیده شوم وجود ندارد.

ش��مخانی جنگ نیابتی را جنگ مکمل در تضعیف مح��ور مقاومت و 
انقالب اسالمی دانست و افزود: نظام سلطه براى مقابله با موج بیدارى 
اسالمی و مهار نفوذ روبه تزاید انقالب اس��المی به دنبال درگیر سازى 
ظرفیت هاى جهان اسالم و ایجاد و توس��عه نزاع هاى مذهبی، قومی و 

طایفه اى با هدف افزایش امنیت رژیم صهیونیستی است.
دبیر ش��وراى عالی امنیت ملی با تاكید بر اش��راف اطالعاتی و امنیتی 
جمهورى اسالمی ایران بر كانون هاى تهدید و خنثی سازى توطئه هایی 
كه علیه امنیت ملی كشور شکل می گیرد، خاطرنشان كرد: بدون تردید، 
ایران به دلیل س��اختار حکومتی خود كه بر محور والیت شکل گرفته 
است، امروز مستقل ترین، مقتدرترین، امن ترین و با ثبات ترین وضعیت 

را در منطقه پر آشوب خاورمیانه دارد.
نماینده مقام معظم رهبرى در شوراى عالی امنیت ملی گفت: امروز هیچ 
تهدیدى متوجه مرزها و امنیت سرزمینی ما نبوده و با اقدامات اطالعاتی، 
امنیتی و دفاعی هوشمندانه عناصر تهدید زا كیلومترها از حریم امنیتی 

جمهورى اسالمی ایران به عقب رانده شده اند.
شمخانی ادامه داد: امروز كارشناسان امور راهبردى به این واقعیت اذعان 
دارند كه جمهورى اسالمی ایران به دلیل صبر استراتژیك و اجتناب از 
رفتارهاى هیجانی و ماجراجویانه، ضمن شناس��ایی دقیق فرصت ها به 
بازیگرى فعال در عرصه ایجاد و مدیریت هوشمندانه تحوالت منطقه اى 

مبدل شده است.
وى در ادامه با اشاره به تجاوز غیرقانونی عربستان سعودى به كشور یمن 
گفت: اهداف خام و مبتنی بر تفکر و رفتار هیجانی حاكمان جدید این 
كشور منجر به اتخاذ تصمیم اشتباهی شد كه به زودى اثرات مخرب آن 

با شکست و هزیمت كامل در برابر اراده مردم یمن هویدا خواهد شد.
ش��مخانی عدم تحقق اهداف تجاوز نظامی س��عودى به یمن را پس از 

گذش��ت بیش از دو ماه حمله بی رحمانه به این كشور، دلیل روشنی بر 
اشتباه بودن این تصمیم غیر انسانی عنوان كرد و افزود: امروز ضمن آنکه 
هیچ زمینه مردمی براى بازگشت رییس جمهور مستعفی به قدرت وجود 
ندارد، گروه انصاراهلل با همکارى ارتش یمن به عنوان قدرتی نظامی بر 
سرزمین یمن احاطه یافته و محور اتحاد همه گروه هاى قومی و مذهبی 

شده است.
علی شمخانی با اش��اره به اینکه بحث تجزیه كشورهاى عربی ریشه در 
سیاست هاى آمریکا دارد، افزود: امثال جو بایدن و كسینجر معتقدند كه 
اگر تجزیه كشورهاى عربی صورت پذیرد،  بزرگترین سرزمین منطقه، 
اس��رائیل خواهد بود؛ بنابراین آنها نه تنها به عراق بلکه به عربس��تان و 

سوریه هم به دید تجزیه طلبانه نگاه می كنند؛ اما موفق نخواهند شد.
دریابان شمخانی در بخش دیگرى از اظهارات خود در موضوع مذاكرات 
هسته اى گفت: آمریکایی ها زمانی تصمیم به مذاكره گرفتند كه در مورد 
ناكارآمد بودن ابزار نظامی و تحریم هاى اقتصادى به جمع بندى رسیدند.

وى افزود: اعمال تهدید نظامی علیه ایران قابل تصور نیس��ت، زیرا آنها 
ممکن است كه ش��روع كننده باش��ند؛ اما تمام كننده نخواهند بود و 

نمی دانند كه پیامدهاى تهدید نظامی چه خواهد شد.
دبیر ش��وراى عالی امنیت ملی افزود: اعمال تحریم هاى ظالمانه نیز نه 
تنها برنامه صلح آمیز هسته اى ایران را متوقف نکرد؛ بلکه موجب رشد 
و شکوفایی آن شد بنابر این راهی به غیر از مذاكره با ایران مقتدر براى 

غرب باقی نماند.
ش��مخانی گفت: آمریکایی ها به منظور رس��یدن ب��ه حداكثر منافع و 
راضی كردن متحدان نامشروع منطقه اى خود ادعاهاى گزاف مطرح و 
یا گروه هاى تروریس��تی از جمله احزاب در كمین نشسته را به خدمت 

می گیرند. اما این تهدیدات در تصمیم گیرى ایران هیچ تأثیرى ندارد.
 دریاب��ان علی ش��مخانی در ادام��ه برنامه ن��گاه یك اف��زود: قلدرى و 
سلطه جویی در برابر كشورى چون جمهورى اسالمی ایران كه بر توان 
دفاعی بومی و  قدرت حاصل از پشتوانه مردمی تکیه دارد عاقبتی تلخ 

چون فرجام صدام معدوم را به دنبال خواهد داشت.
وى با تبیین راهبرد نرمش قهرمانانه و هم راستا بودن آن با آرمان هاى 
غیر قابل تغییر جمهورى اس��المی در تعامالت منطقه اى و بین المللی 
افزود: مذاكرات هسته اى بدون توجه به نتیجه آن، مسیرى براى ارتقاء 
جایگاه و نقش جمهورى اسالمی ایران و گفتمان انقالب اسالمی بوده و 
از این رو اصول و مبانی توافق، تحت تاثیر شتاب زدگی، تعجیل و زمان 

بندى هاى غیر ضرور قرار نخواهد گرفت.
دریابان علی شمخانی در عین حال خاطرنشان كرد: مذاكرات هسته اى 
مهمترین پرونده امنیت ملی كشور اس��ت و نباید تبدیل به موضوعی 

جناحی شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به بهانه هاى غرب در مساله 
هس��ته اى و اعمال تحریم علیه ملت ایران گف��ت: تحمیل تحریم هاى 
ظالمانه و غیر قانونی از سوى غرب بر علیه ایران، اشتباه بزرگی بود كه 
 امروز براى پاس��خگویی به افکار عمومی جهانیان در خصوص اقدامات

 بی پایه خود به دنبال اثبات اتهامات واهی هستند.

شمخانى:

هیچ تهدیدی متوجه امنیت  ومرزهای ما نیست
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ورود على الريجانى به پرونده 
سعید مرتضوى

حس��ین دهدش��تی، عضو كمیته تحقی��ق و تفحص از 
سازمان تأمین اجتماعی از ورود علی الریجانی به پرونده 
سعید مرتضوى جهت تسریع در رس��یدگی به آن خبر 
داده و گفته: شخص آقاى علی الریجانی بعد از برگزارى 
چند جلسه مشترك با اعضاى كمیته تحقیق و تفحص 
نیز مکاتبات و مالقاتی با قوه قضاییه داشتیم تا نهایتا طی 

چند هفته اخیر شاهد تحركات جدیدى باشیم.

اين دفعه رقم اختالس ها با ماشین 
حساب هم به دست نمى آيد

ابراهیم اصغرزاده به نداى ایرانیان گفته: اگر دولت تن به 
سیاست زدایی جامعه بدهد و بگذارد افراطیون و گروه 
هاى فشار به نام توده، ولی به كام خود توده سوارى كنند 
و اجازه ندهد جامعه مدنی براى كمك به دولت تجهیز 
شود، آنگاه افراطیون كه هم سازمان دارند، هم از منابع 
مالی الیزال برخوردارند و هم به خألهاى قانونی و ضعف 
نیروهاى انتظامی واقفند، مبسوط الید جامعه را به سوى 
قطبی شدن و هرج و مرج احمدى نژادیسمی می برند و 
دیگر این دفعه رقم اختالس ها را با ماش��ین حساب هم 

نمی توان محاسبه كرد.

 تحريم ها باعث شد احمدى نژاد
 را بركنار نکنیم!

مصباحی مق��دم نماینده تهران در مجل��س به روزنامه 
 اعتماد گفت��ه: در دو س��ال آخر آق��اى احمدى نژاد كه 
كج روى ها از حد و اندازه خارج ش��ده بود، دولت اصال و 
به هیچ عنوان قانون را تمکین نمی كرد و اتفاقا در همین 
سال ها اگر پاى برخی مس��ائل به میان نمی آمد، حتی 
امکان داش��ت دولت دهم نتواند به س��ال چهارم خود 
برسد. به هر حال، ناگزیر یکسرى مصلحت اندیشی هایی 
بوده است. ما در قضیه خانه نشینی ١١ روزه احمدى نژاد 

خیلی به استیضاح رییس جمهور نزدیك شده بودیم.
اصل اساس��ی مجلس این بود در ش��رایطی ك��ه ما در 
یك نوع محاصره اقتصادى قرار داش��تیم و نوعی جنگ 
اقتص��ادى در جریان ب��ود، نباید در داخ��ل تنش را به 
اوج برس��انیم. در همین حال در منطقه هم ما مسائلی 
داشتیم كه هم مساله عراق و س��وریه بود و هم موضوع 
كشورهاى عربی. این مسائل هم نمی توانست مورد غفلت 
قرار بگیرد. خصوصا اگر مس��یل خارج��ی آن روزهاى 
ما نبود، خیلی احتمال داش��ت كه آق��اى احمدى نژاد 
را بركن��ار كنی��م. در  آن روزه��ا چند ب��ارى صحبت از 
اس��تیضاح رییس جمهور ش��د و یك ب��ار در روز دهم 
خانه نش��ینی موضوع جدى ش��د. در آن روز امضاها را 
هم جمع كردیم و مقدمات آن هم فراهم ش��ده بود. من 
حتی در آن روز درخواست جلس��ه غیرعلنی كردم و از 
آقاى الریجانی خواستم كه جلسه را غیرعلنی كند تا ما 
بدانیم وظیفه مان در قبال رها كردن اداره كشور چیست. 
فرداى آن روز خانه نشینی تمام شد. حتی اگر چند روز 
دیگر این خانه نش��ینی ادامه می یافت باز هم به احتمال 
بسیار رییس جمهور را بركنار می كردیم. یعنی اگر آقاى 
احمدى نژاد به دفتر كارش برنمی گش��ت مسأله جمع 
نمی شد. تا آنجا هم كه ما صبر كردیم و آن ١٠ روز دست 
به كارى نزدی��م، فکر وضعیت كش��ور را می كردیم. اگر 
بحث تحریم ها نبود یا بحث هاى منطقه اى نبود، ش��اید 
خانه نشینی احمدى نژاد به ١١ روز نمی كشید و قبل از 
آن خیلی سریع ما در مجلس كارش را یکسره می كردیم. 
به هر حال ما مالحظات سیاس��ی داش��تیم و مصلحت 
نظام در جاهایی ایجاب می كرد كه ب��ا صبر و طمأنینه 
رفتار كنیم، اما این مالحظات یك حد نصابی داشت كه 
خیلی مواقع از حد نصاب گذشت و مجلس واكنش نشان 
داد و در همین جریان خانه نش��ینی آقاى احمدى نژاد 
 از ی��ك قدمی ع��دم كفایت سیاس��ی به مح��ل كارش

 بازگشت.

 قرار است وزير اطالعات
 عوض شود؟!

وزی��ر اطالع��ات در همای��ش فرمان��داران ب��ا بی��ان 
اینک��ه ش��وراى تأیی��د صالحی��ت ب��راى انتخاب��ات 
آین��ده در این وزارتخانه تش��کیل ش��ده اس��ت گفته: 
متأس��فانه به وضوح می بینیم مجموعه اى كه دس��ت 
ش��ان در انتخابات دخال��ت دارد، حال��ت جهت دارى 
پیدا كرده و ب��ا همین ویژگ��ی اش دنب��ال جایگزینی 
 ب��راى م��ن در وزرات اطالع��ات هس��تند ك��ه اهاًل و 

سهاًل.

 عده اى در شیراز وزير
 كشور را به مبارزه طلبیدند!

س��اعتی پس از تأكی��د وزیر كش��ور مبنی ب��ر این كه 
براى جلوگیرى از دوقطبی ش��دن فضا اجازه برگزارى 
هیچ تجمعی ل��ه یا علیه مذاكرات هس��ته اى را نخواهد 
داد، مرتضای��ی راد س��خنگوى گروه موس��وم به جبهه 
مردمی دفاع از عزت ملی با اعالم خبر برگزارى اجتماع 
مخالفی��ن مذاك��ره زیر ش��بح تهدید در روز یکش��نبه 
گفته: ای��ن اجتماع با عن��وان »كدام اس��تقالل؟ كدام 
پیروزى؟« یکشنبه ش��ب همزمان با نماز مغرب و عشا 
در مس��جد امتیاز ش��یراز واقع در چه��ارراه گمرك با 
س��خنرانی آقایان دكتر س��عید زیباكالم و دكتر باقرى 
 لنکران��ی و مداحی حاج عب��اس زحمتکش��ان برگزار 

می شود.

شنیده ها 

منشور حقوق و مسوولیت هاى 
دانشجويان بررسى شد

بايد با تخلفات  انتخاباتى 
سريع برخورد كرد

در سال هاى ابتدایی انقالب اسالمی، پس از آنکه دستگاه هاى 
اطالعاتی مربوط به رژیم سابق منحل شد، وظیفه جمع آورى 
اطالعات و امور امنیتی جامعه به كمیته هایی سپرده شدكه از 
میان مردم شکل گرفته بودند و عمده فعالیت هاى اطالعاتی 
آنها داخل��ی بود، اما ب��ه دلیل ع��دم تمركز الزم ب��ر فعالیت 
این كمیته ه��ا، پس از گذش��ت نزدیك به 5 س��ال از انقالب 
اسالمی، وزارتخانه اى در داخل دولت تشکیل شد تا در زمینه 

فعالیت هاى اطالعاتی فعالیت كند.
در این مس��یر امام راح��ل نیز عنوان س��ربازان گمن��ام امام 
زمان)عج( را بر سینه نیروها و پرسنل وزارت اطالعات نشاندند 
و همین امر سبب شد تا گمنامی آنان در كنار سربازى حضرت 
ولیعصر)عج( بر وظایف خطیر فعاالن عرصه اطالعات كش��ور 

بیفزاید.
به طور حتم اما اولین وظیفه پرسنل وزارت اطالعات برقرارى 
امنیت اس��ت. امنیت به   عنوان یک��ی از مفاهیمی كه در حال 
تغییر بوده و در برهه هاى مختلف معانی جدیدى به    خود گرفته 
است، در گفتمان اس��المی به    عنوان بسترى براى تیب خاطر 

امت قلمداد شده است.
این موضوع هم در دیدگاه حضرت امیر)ع(، هم در نگرش امام 
راحل و مقام معظم رهبرى و هم در نگاه وزیر اطالعات واحد 

است و در ادامه به این مضامین اشاراتی كوتاه شده است:
اول؛ موضوع امنیت را از نگاه موالى متقیان مورد بررسی قرار 
می دهیم، جایی كه امام علی علیه الس��الم در اهمیت امنیت 
انس��ان ها می فرمایند: “ال نِْعَمَة اَْهَناُء ِمَن االَْمِن. هیچ نعمتی 
گواراتر از امنیت نیس��ت”. خداوند نعمت هاى مختلفی را به 
انسان هدیه كرده و در آیات قرآن كریم نیز از تعدد نعمت هایی 

كه قابل شمارش نیست، سخن به میان آمده است.
در این بین با توجه به این روای��ت گهربار از امیرالمومنین)ع( 
می توان گفت در سایه امنیت است كه آسایش زندگی تأمین 
می شود و ش��ادى و س��رور مردمان در گرو وجود این نعمت 

گواراست است. این عبارات از جمله تأكیداتی است كه سایر 
معصومین علیهم الس��الم نیز بر اهمیت امنیت داش��ته اند تا 

جایی كه شهر بدون امنیت را بدترین شهر معرفی كرده اند.
دوم؛ رهبر معظم انقالب نیز بارها و بارها بر لزوم ایجاد امنیت 
ملی و امنیت عمومی به عنوان 2 مفهوم متفاوت از هم تاكید 
داش��ته اند. ایش��ان در یکی از اولین س��خنرانی هاى خود در 
جایگاه رهبر انقالب اسالمی در سال 68، در بابت ایجاد امنیت 
این گونه خطابه فرمودند: در مس��ائل داخل��ی تامین عدالت 
اجتماعی و امنیت عمومی و رعایت طبقات ضعیف و محروم 

یك ركن اصلی است.
س��وم؛ در قانون اساسی مس��ئولیت وزارت اطالعات بر عهده 
یك عالم و مجتهد گذاشته شده تا بدین ترتیب، فعالیت هاى 
اطالعاتی اوال با مشروعیت مجتهد انجام شده و در مرحله دوم 
نظارت بر ابعاد اخالقی این قبیل فعالیت ها وجود داشته باشد.

در دولت یازدهم نیز این امر به حجت االس��الم والمس��لمین 
سیدمحمود علوى سپرده شد تا بر مسند مهم و خطیر وزارت 
اطالعات تکیه زده و بر مس��ائل شرعی و اخالقی حاكم بر این 

وزارتخانه، نظارت كافی و وافی را داشته باشد.
در این باره حجت االس��الم علوى نی��ز در جایگاه یك مجتهد 
و وزی��ر اطالعات دولت یازده��م، امنیت را به عن��وان یکی از 
رهاوردهاى حکومت مهدوى و نعمتی ناشناخته می داند و در 
توصیف آن می گوید »تا افراد آن را از دست ندهند یا كشورى 
آن را از دست ندهد قدرش را نمی شناس��د.  به تعبیر رسول 
گرامی اسالم»نعمتان مجهولتان الصحه و االمان « دو نعمت 
ناشناخته اند، یکی تندرس��تی و یکی امنیت كه »من فقدهما 
ارفع هما« كسی كه این دو را از دست بدهد ارزش و قدر آنها 

را متوجه می شود.«
در دوران غیبت هر یك از افراد جامعه وظیفه دارند كه در حد 
و اندازه خود در مسیر ظهور زمینه سازى كرده و شرایط را براى 

حضور حضرت مهیا كنند.

عضو جامعه روحانیت با بیان اینکه یکی از دالیل موفقیت 
امام)ره( در مقابل استکبار قاطعیت ایشان بود گفت: امام 
اصل تعامل با دنیا را نفی نم��ی كردند؛  اما هیچ گاه عقب 

نشینی نکردند و كوتاه نیامدند.
حجت االسالم حسین ابراهیمی، عضو جامعه روحانیت 
مبارز با اشاره به دیدار جمعی از فرماندهان وزارت دفاع 
با امام )ره( در دوران جنگ اظهار ك��رد: من در آن زمان 
مسوول عقیدتی سیاس��ی وزارت دفاع بودم. آن دوران، 
دوران سختی بود و همه امکانات را به صدام داده بودند و 

ما محدودیت هاى زیادى داشتیم.
وى افزود: امام)ره( در آن دی��دار فرمودند باور كنید كه 
می توانید و اگر این باور در شما ایجاد شود، قطعا خواهید 
توانست با تکیه بر امکانات فکرى و فنی و سایر امکانات، 

در مقابل دشمن بایستید.
ابراهیمی تاكید كرد: رهبر معظم انقالب نیز امروز عبارات 
گوناگونی همانند سخن امام )ره( را بیان می كنند؛یعنی 
درون نگرى و تکیه بر امکانات خود و در سخنان اخیرشان 
هم تاكید كردند كه كلید گشایش محدودیت ها، تولید و 

توجه بر ظرفیت هاى داخلی است.
عضو جامعه روحانیت مبارز تصریح كرد: بنابراین حضرت 
امام )ره( خطی را كه به ما دادند، واقعا براى شرایط امروز 
ما كاربرد دارد و خوش��بختانه رهبر معظم انقالب همان 
جریان فکرى و اندیش��ه ه��اى ناب ام��ام )ره( را تعقیب 

می كنند.
وى ادامه داد: من فک��ر می كنم براى تکی��ه بر امکانات 
خودمان و تالش در راس��تاى توس��عه داخلی و توجه بر 
مقدورات مردم��ی و بومی، می توانیم مش��کالت خود را 
به نحو احسن حل كنیم؛ بنابراین تبعیت ازمنویات مقام 
معظم رهبرى كه در راستاى اندیشه هاى امام )ره( است 

راهگشاى همه مشکالت خواهد بود.

ابراهیمی با اشاره به تعبیر امام خمینی )ره( از استکبار، 
گفت: امام)ره( فرمودند كه مستکبرین حال آن حیوان را 
دارند كه اگر به آن حمله كنی، عقب می نشیند اما اگر از 
آن بترسی و فرار كنی به تو حمله می كند؛ البته امام)ره( 
نفرمودند آن كدام حیوان است اما بعدها معلوم شد منظور 

امام )ره( از آن حیوان، سگ بوده است.
عضو جامعه روحانی��ت مبارز با بیان اینک��ه واقعیت این 
اس��ت كه روح اس��تکبار همین طبیعت و خوى را دارد، 
اظهار كرد: اگر با قدرت در مقابل استکبار بایستی، عقب 
نش��ینی می كند، اما اگر فرار كنی تهدیدت می كند و به 

تو حمله ور می شود.
وى با اش��اره به بهانه جویی هاى غربی ه��ا در مذاكرات 
هسته اى خاطرنش��ان كرد: آنها ابتدا حاضر شدند همه 
تحریم ها را بردارند اما س��پس طمع كردند و گفتند كه 
می خواهیم از پادگان ها و مراكز نظامی ش��ما بازرس��ی 
كنیم و از طرفی بازجویی از دانش��مندان هس��ته اى را 

خواستار شدند.
ابراهیمی ادامه داد: این امر به دلیل آن است كه ترحم بر 
پلنگ تیزدندان، س��تم كارى بود بر گوسفندان؛ یعنی ما 
اگر بخواهیم امت اسالمی حفظ شود و در آرمان هایمان 
موفق باشیم، نباید نس��بت به رهنمودهاى حضرت امام 

)ره( و مقام معظم رهبرى بی توجهی كنی.
عضو جامعه روحانیت مبارز افزود: یکی از دالیل موفقیت 
امام )ره( در مقابل استکبار قاطعیت ایشان بود و توفیقات 
امروز رهبر معظم انقالب هم، پیروى از همین مشی است.

وى تاكید كرد: ما هر كجا ب��ه رهنمودهاى رهبرى عمل 
كردیم، موفق بودیم و تیم هس��ته اى هم باید به سخنان 
رهبر انقالب توجه كند و دچار اش��تباه نش��ود. امام )ره( 
 اصل تعامل با دنیا را نفی نمی كردند اما اینکه بخواهیم از
 آرمان هاى مان كوتاه بیاییم خالف نظر امام )ره( است.

راهبرد امام تعامل بود؛ نه عقب نشینىسفیران امنیت،  زمینه سازان ظهور



یادداشت

برگزاری مانور دو ساالنه عملیاتی سقوط 
هواپیما در اصفهان

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان گفت:  مانور 
دوساالنه عملیاتی سقوط هواپیما با حضور تیم های عملیاتی جمعیت 
هالل احمر و با مشارکت اورژانس، آتش نشانی، مدیریت بحران فرودگاه 

و نظارت مدیریت بحران استان اصفهان برگزار شد.
داریوش کریمی اظهار کرد: این مانور به ص��ورت زمان صفر و در قالب 
برنامه های مس��تمر، به صورت دوس��االنه و به منظور ارتقای آمادگی 
تیم های دخیل در امدادرسانی به سوانح هوایی و ارزیابی نیروها و رفع 

حفره های مدیریتی زنجیره مدیریت بحران انجام می شود.
وی اضافه کرد: این برنامه با حضور بیش از 100 نفر از نیروهای عملیاتی 
سازمان ها و بر اساس سناریوی تنظیمی و با ارزیابی مدیریت استاندارد 
هواپیمایی کشوری برگزار شد.معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
اس��تان اصفهان ادامه داد: تیم های توانا، جس��ت وجو و نجات، امداد و 
نجات، آنست )سگ های زنده یاب(، EOC )مرکز کنترل و هماهنگی 
عملیات(، RDC )مرکز ارتباطات بی سیم( و اسکان اضطراری به همت 
57 تن از پرسنل و نجات گران جمعیت استان در قالب 13 تیم عملیاتی 
ارزیابی، نجات و رهاس��ازی به انجام ماموریت پرداختند.وی با اش��اره 
به تجهیزات امدادی به  کارگیری ش��ده در این مانور افزود: 6 دستگاه 
آمبوالنس، دو دستگاه س��ت نجات، یک دستگاه خودروی آنست، یک 
دستگاه خودروی فرماندهی عملیات، یک دستگاه خودروی ارتباطات، 
دو دستگاه موتور سیکلت و یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس هالل احمر 
در این مانور به کار گرفته ش��دند.کریمی در پای��ان اهداف اجرای این 
مانور را هماهنگی سازمان های پاسخگو در موارد اضطراری، تحریک و 
ارزیابی سرعت عمل، تمرین شرح وظایف و هماهنگی بین سازمان های 

مرتبط، عنوان کرد.

 دانشگاه کاشان موثرترین
 دانشگاه جهان شد

پایگاه اس��تنادی علوم جهان اسالم ISC، دانشگاه کاش��ان را در رده 
موثرترین دانشگاه های جهان معرفی کرد.

رییس این دانشگاه اظهار داش��ت: بنابر گزارش پایگاه استنادی علوم 
جهان اسالم، 30 دانشگاه از جمهوری اسالمی ایران در میان یک درصد 
دانشگاه های برتر که دارای بیش��ترین میزان اثرگذاری بوده اند، قرار 
گرفتند.عباس زراعت افزود: در بین دانشگاه های جامع نام 12 دانشگاه 
از جمله دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، ش��یراز، تبریز، فردوسی 
مشهد، رازی، بوعلی سینا، کاشان، یاسوج، شهید باهنر کرمان، ارومیه و 
سمنان به ترتیب اثرگذاری در این فهرست معرفی شده اند.به گفته وی 
میزان استنادها به انتشارات علمی از جمله شاخص های ارتقاء علمی 

این دانشگاه بوده است.
دانش��گاه کاش��ان بیش از هفت هزار دانش��جو و قریب به 190 رشته 
گرایش در سه مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و 

300 عضو هیات علمی تمام وقت دارد.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:

۶۰ نفر از کارکنان سازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداری اصفهان اخراج شدند

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 60 نفر از نیروهای ساعتی سازمان 
فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان اخراج شده اند.به گزارش مهر، محمدرضا 
فالح در هش��تاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسالمی ش��هر با بیان اینکه 
هفته گذشته س��ازمان فرهنگی، تفریحی شهرداری اقدام به اخراج 60 نفر از 
نیرو های ساعتی خود کرده است، اظهار داشت: این افراد با دارا بودن چند سال 
سابقه کاری و با مدارک دانشگاهی و حقوق 500 هزار تومانی در کتابخانه ها 
و فرهنگس��راهای ش��هرداری کار می کردند.وی با بیان اینکه در حال حاضر 
کتابخانه ها و فرهنگسراهای ش��هرداری اصفهان از کمبود نیرو رنج می برند، 
افزود: این در حالی است که اخراج نیروها به منزله تعدیل نیرو بوده است و پس 
از اخراج نیروهای س��اعتی تعدادی دیگر به جای آنها استخدام شده اند.عضو 
شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه شهرداری اصفهان باید در راستای 
اشتغال زایی گام بردارد، ادامه داد: این درحالی است که اخراج نیروهای حق 
الس��اعتی به معنای اش��تغال زدایی است که پسندیده نیس��ت.علیرضا نصر 
اصفهانی، دیگر عضو شورای اسالمی ش��هر اصفهان نیز در ادامه این جلسه با 
انتقاد از عدم توجه به افزایش سرانه مطالعه در کشور و به ویژه شهر اصفهان 
اظهار داش��ت: فراهم نبودن زمینه مطالعه فرهنگی خانواده ها، جذاب نبودن 
مکان های عمومی مطالعه، باال بودن قیم��ت کتاب و کاهش روز افزون مراکز 

توزیع و فروش کتاب از جمله دالیل این موضوع است.

حسین کشایی ، مسوول کمیته مخابرات 
ستاد انتخابات استان شد

س��یدرضا عقدای��ی، مدیرعام��ل ش��رکت مخاب��رات اصفه��ان را 
 به عنوان مس��وول کمیت��ه مخابرات س��تاد انتخابات اس��تان منصوب

 کرد. 
به گزارش اداره روابط عمومی شرکت مخابرات استان اصفهان، سیدرضا 
عقدایی مع��اون سیاس��ی، امنیتی و اجتماع��ی اس��تانداری اصفهان و 
رییس س��تاد انتخابات اس��تان، طی احکامی جداگانه حسین کشایی، 
حس��ین نجار و اس��ماعیل قربانی را به ترتیب به عنوان عضو و مس��وول 
کمیته مخابرات س��تاد انتخابات، مش��اور مخابرات و زیرس��اخت های 
ستاد، و مشاور فناوری و اطالعات س��تاد انتخابات دهمین دوره مجلس 
 ش��ورای اس��المی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری را  منصوب

 کرد. س��یدرضا عقدایی به موجب حکمی، حس��ین کشایی عضو هیات 
مدیره و مدیرعامل ش��رکت مخابرات اس��تان اصفهان را با حفظ سمت 
به عنوان عضو و مسوول کمیته مخابرات س��تاد انتخابات استان در امر 
برگ��زاری انتخابات دهمین دوره مجلس ش��ورای اس��المی و پنجمین 
دوره مجلس خبرگان رهب��ری منصوب کرد.وی در ای��ن خصوص ابراز 
امیدواری کرد که حس��ین کش��ایی، با بهره گیری از رهنمودهای مقام 
معظم رهبری)مدظله العالی( و سیاست های دولت تدبیر و امید و با انجام 
تمهیدات الزم و ضروری با عنایت به وظایف و اختیارات سازمانی اهتمام 
کرده و از کلیه امکانات و ظرفیت های هماهنگ با رویکرد و مصوبات ستاد 

انتخابات استان بهره گیرد. 

رای گیری آغاز شد؛ »با حجت ش��رعی برگه های رای خود را در 
گلدان بیندازید؛ خداوکیلی و بینی و بین اهلل رای دهید؛ ما همه 
اصفهانی هستیم و باید برای خدمت رسانی به جامعه خود تالش 
کنیم؛ امروز روز حس��اس و سرنوش��ت س��ازی در تاریخ است.« 
»مخالف« به معنی مخالف ادامه کار شهردار است؛ رای داده شده 
شما، باز پس گرفته نمی شود بنابراین بهتر است بر روی برگه های 
رای یا بنویسید »موافق ادامه فعالیت شهردار هستم« و یا بنویسید 

»مخالف ادامه فعالیت شهردار هستم«.
به گزارش ایسنا ، شهردار برکنار ش��د با 14 رای مخالف و 7 رای 
موافقی که اگرچه رای ش��ان ب��رای ماندن س��قائیان نژاد بود؛ اما 
سکوت شان نشانه دیگری داش��ت! آنچه در ذیل می خوانید نظر 
9 عضو شواری شهر اصفهان  )موافق و مخالف( درباره استیضاح 

شهردار و دالیل آن است.
شهردار ، تک رو بود

علیرضا نصر اصفهانی، عضو ش��ورای ش��هر اصفهان در خصوص 
برکناری ش��هردار گفت: عدم قبول صحبت های منطقی اعضا و 
اصرار بر تخلف انجام شده، به عنوان یک نمونه از مجموعه تخلفات 
شهرداری در صحن علنی شورای شهر ارائه شد. گرانی 40 هزار 
تومانی بلیط شهر رویاها با توجه به اینکه مصوبه شورای شهر بلیط 
این شهربازی را 5 هزار تومان اعالم کرده بود و بحث عمیق مترو 

اصفهان از دیگر مواردی بود که جز تخلفات محسوب می شد.
وی با بیان اینکه قطعاً دالیل اعضای شورای شهر برای استیضاح 
کافی بود، افزود: وقتی قرار است بحث استیضاح صورت بگیرد، این 

مبحث باید ابزار داشته باشد و ما می خواستیم موردی که فقط به 
شهردار مربوط می شود را برای بحث استیضاح وصول کنیم و بقیه 
بدنه شهرداری را درگیر این موضوع نکنیم، پس موضوع مدیرکلی 
را مطرح کردیم و با نهایت تأسف باید گفت که آقای شهردار این 
موضوع را سخیف و کم وزن جلوه دادند و تالش داشتند آن را بی 
مورد بدانند.این عضو شورای شهر با اش��اره به اینکه شهر زمانی 
پیش��رفت می کند که تمام مدیران ش��هری از جمله ش��هردار و 
شورای شهر با هم همراهی و همکاری داش��ته باشند، ادامه داد: 
اینکه شهردار خود را ش��هردار 10 نفر بداند و فقط به دنبال این 
باشد که چه کسانی به او رأی داده اند و یا چه کسانی رأی نداده اند، 
اصاًل درست نیست؛ قطعاً تک روی شهردار و کمرنگ کردن نقش 
دیگران جز مواردی بود که اتفاق افتاده است البته نباید زحمات و 
تالش های ایشان را در این چند سال نادیده بگیریم.نصراصفهانی 
تاکید کرد: این اتفاق درس عبرتی برای شهرداران دیگر اصفهان 
است و نشان می دهد ش��ورا جلوی تخلف را خواهد گرفت؛ خواه 
شهردار سقائیان نژاد باشد یا ش��خص دیگر. به اعتقاد من از این 
اس��تیضاح باید به عنوان یک دس��تاورد یاد کرد؛ چراکه مدیران 
شهری تصور کرده بودند که در سنگری هستند و هیچ شخصی 

نمی تواند از آنها انتقاد کند.
بلیط 4۰ هزار تومانی تخلف است

همچنین احمدعلی عاملی در خصوص استیضاح شهردار گفت: 
چند مورد از تخلفات آقای شهردار بارها و بارها از طریق شورای 
شهر به ایشان اطالع داده ش��ده بود. بلیط 40 هزار تومانی شهر 

رویاها که بی توجه به مصوبه شورا قیمت گذاری شده بود، بحث 
عقب ماندگی متروی اصفهان و مباحث پژوهش��ی شهرداری از 
تخلفات آشکار ش��هردار بود.این عضو شورای شهر به بحث مترو 
اش��اره کرد و افزود: اصفهان در اوایل انقالب از شهرهای پیشرو 
کشور بود و اولین کلنگ مترو در اصفهان به زمین زده شد، اما هنوز 
این مترو اندر خم یک پیچ است و اصفهان سرآمد، امروز به اصفهان 
کنونی تبدیل شده است؛ در کنار این مبحث بحث مدیرکلی دفتر 
شهردار و اصرار بر این قضیه و پاسخ های غیر منطقی قطعاً مزید 
بر علت بوده اس��ت. وی تاکید کرد: وقتی ش��هرداری با 14 رأی 
استیضاح می شود، قطعاً مباحث سیاسی پشت قضیه نبوده است، 
شاید کسی با شخص شهردار اختالف داشته باشد ولی قطعاً 14 
نفر اختالف آنچنانی ندارند؛ پس قطعاً دالیل استیضاح اینقدر قوی 

بوده که 14 نفر را مصمم کرده تا این اتفاق رخ بدهد.
استیضاح شهردار، بلوغ شورای شهر است

غالمحس��ین صادقیان، دیگر عضو شورای ش��هر اصفهان گفت: 
علت استیضاح عدم رعایت مفاد تذکر تنی چند از اعضای شورای 
شهر در خصوص عنوان مدیرکلی حوزه شهری که مصوبه و مبنای 
قانونی ندارد، است. این اتفاق با دالیل شهردار اصفهان رفع و رجوع 
نشد؛  چراکه دالیل اصاًل محکمه پسند نبود و اکثریت شورا با این 
جواب ها قانع نشدند.این عضو شورای شهر با بیان اینکه به جای 
 رعایت مفاد تذکر، شهردار سعی بر توضیحات بی مورد و دالیل و

 بی محکمه کرد، افزود: استیضاح شهردار اصفهان دارای دو بخش 
بود، یک بخش شکوایه ای و یک بخش اختالفی که هر دو مطرح 
شد و قطعاً اختالف سیاس��ی در این بین وجود نداشته است.وی 
تاکید کرد: برخی به دنبال این هستند که اعضای شورای شهر را 
به مسائلی همچون حب و بغض، سیاسی و خطی بودن متهم کنند 
که این ظلم بزرگ به شهر و مردم شهر اصفهان است. استیضاح 
جزو اختیارات شورای شهر است و اینکه شهرداری با 14 رأی از 
21 رأی استیضاح شود مبنی بر قاطع بودن اتفاق رخ داده و بلوغ 

شورا است.
استیضاح، نتیجه لجبازی شهردار بود

رس��ول جهانگیری نیز درخصوص استیضاح ش��هردار اصفهان 
گفت: بیش از حد بحث استیضاح را نمی توان باز کرد؛ اما بسیاری 
از موارد در یک سؤال قانونی گنجانده شد از جمله مترو، شفافیت 
امور مالی، اجرایی نشدن مصوبات شورا و بلیط شهر رویاها چراکه 
فکر می کردیم با این کار فضای عمومی شهر تأثیر کمتری خواهد 
پذیرفت.این عضور شورای شهر اظهار کرد: اعضای شورای شهر 
یک سؤال قانونی را به عنوان سؤال استیضاح در حوزه مدیرکلی 
مطرح کردند که از پاسخ ها قانع نشدند، نمی شود شهردار اصفهان 
را بدون دلیل اس��تیضاح کرد. موارد زیادی برای استیضاح وجود 
داشت که یک مورد مطرح ش��د، البته نباید تالش های شهردار 

اصفهان را در این سال ها مدنظر قرار نداد.
وی با اش��اره به اینکه طوالنی شدن مدیریت باعث یک اطمینان 
خاطری برای ش��هردار و اطرافیانش ش��ده بود، افزود: این افراد 
اینقدر مطمئن بودند که مصوبات شورای شهر را نادیده می گرفتند 
این بحث اصاًل سیاسی نبود و درست است که اختالف داشتیم اما 
اختالفات سیاسی نبود؛ چراکه ما در یک جبهه سیاسی هستیم؛ 

اما شهردار اصفهان سعی داشت کار را سیاسی جلوه دهد، لجبازی 
و لجبازی بیش از حد ایشان چنین اتفاقی را رقم زد.

اخالق با طوالنی شدن مدیریت از بین می رود
غالمرضا ش��یران گفت: بحث استیضاح ش��هردار اصفهان اصاًل 
سیاسی نبود؛ برعکس بحث بسیار مهم شهری و تخلفات شهری 
بود چراکه ایشان تذکرات زیادی را از اعضای شورای شهر دریافت 
کرده بود، اما به هیچ کدام رسیدگی نکرد و اصاًل به تذکرات شورا 
اهمیت نمی داد در حالی که شهرداری محل خدمت و مراقبت از 
منافع مردم است. وی خطاب به ش��هردار بعدی اظهار کرد: این 
فرد باید فردی انقالبی باش��د که مدیریت ش��هری را به درستی 
بداند و منافع مردم را در نظر بگیرند نه اینکه خود محور باش��د، 
البته نباید زحمات آقای س��قاییان نژاد را نادی��ده بگیریم و باید 
از تالش های ایش��ان سپاس��گزار باش��یم.این عضو شورای شهر 
اصفهان با بیان اینکه وقتی طول مدت مدیریت زیاد شود اخالق 
از بین می رود، ادامه داد: اگر سال های فرصت و مسولیت محدود 
باشد فرصت پهن کردن یکس��ری بی اخالقی ها از بین می رود و 
 خدمت بیشتر می شود انسان ها هرچه قدر دانا و فهیم باشند اما

 مدیریت شان باید حدی داشته باشد. این اتفاق باعث شد تا تحولی 
در شهرداری رخ بدهد و فرصت به جوانان داده شود.

اعضا در هر صورت از جواب ها قانع نمی شدند
ابوالفضل قربانی سؤال مطرح شده را برای استیضاح کافی ندانست 
و گفت: سؤال، قدرت استیضاح نداشت و این بحث ثانویه ای برای 
استیضاح ش��هردار اصفهان بود چراکه برای اس��تیضاح شهردار 
شهری همچون اصفهان نباید تنها یک سؤال مطرح شود.این عضو 
شورای شهر اصفهان با بیان اینکه بسیار واضح است که اختالفات 
شورا و شهرداری در دو سال گذش��ته این اتفاق را رقم زد، افزود: 
قطعاً سؤال بهانه بود و پاس��خ ها به هر جهت داده می شد اعضای 

شورا قانع نمی شدند، از قبل هم مشخص بود.
وی اظهار کرد: باید به آقای سقاییان نژاد خسته نباشید بگوییم 
چراکه مدیریت شهری مثل اصفهان با این حجم کار بسیار سخت 
و دشوار بود و هر شخصی در این س��مت بدون اشکال نمی تواند 

کار کند.
سلسه اتفاقات، شهردار را برکنار کرد

سیدکریم داودی گفت: برخی از اعضای شورای شهر تنها به سوال 
در خصوص حکم مدیرکلی حوزه شهری برای استیضاح  کفایت 
کردند و از پاسخ های شهردار قانع نشدند، وقتی بحث شورای شهر 
مطرح می شود باید نظر اعضای شورای شهر احترام بگذاریم. یک 

سری سلسله اتفاقاتی منجر به برکناری شهردار شد.
منافع برخی در استیضاح بود

وحید فوالدگر دیگر عضو شورای شهر اصفهان آنچه به عنوان سؤال 
برای استیضاح شهردار مطرح شده را در حد سوال ندانست و گفت: 
سوال حتی در حد سوال هم نبود چه برسد به استیضاح! به نظر من 
انگیزه این اتفاق سیاسی و شخصی بود.سوال اعضا در حد و اندازه 
استیضاح نبود و نیازی به دفاع نداشت؛ زیرا تصمیم برکناری از قبل 
گرفته شده بود.وی تصریح کرد: البته همه افرادی که رأی دادند 
منافع سیاسی نداشتند اما قطعاً برخی دیگر که منافعشان در این 

استیضاح بود دیگران را هم مجاب کردند.

اعضای شورای شهربا تاکید بر تخلفات شهری و لجبازی در حوزه شهرداری گفتند؛

نباید زحمات آقای سقائیان نژاد را نادیده بگیریم

استیضاح شهردار، سیاسی نبود

یادداشت

اخبار کوتاه
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مدیر کل راه آهن استان اصفهان گفت: قطار غزال در صورتیکه با شرایط کنونی به 
فعالیت ادامه دهد، از خط ریلی اصفهان حذف می شود و قطار نور الرضا جایگزین 
آن میشود.حسن ماسوری اظهار داشت: قطار غزال به دلیل عدم سرویس دهی 
مناسب به مسافران و گالیه های بسیاری که مسافران از این نوع قطار داشتند از 
خط ریلی اصفهان حذف می شود.وی بیان داشت: در صورتی که پیمانکاران قطار 
غزال بتوانند نوع خدمات دهی خود را مطابق با رضایتمندی مشتریان قرار دهند، 
فرصتی دوباره به آنها داده می شود.مدیر کل راه آهن استان اصفهان یادآور شد: 

در حال حاضر سه قطار نور الرضا به ناوگان ریلی استان اصفهان اضافه شده است.
وی اعالم کرد: نوس��ازی ناوگان تمام قطارهای بندرعباس، مش��هد، اصفهان و 

کاشان در دستور کار است و مقرر شده که از قطارهای نور الرضا استفاده کنیم.
ماسوری افزود: حداقل به پنج قطار جدید برای اضافه شدن به خطوط ریلی استان 
اصفهان نیاز است تا بتوانیم جوابگوی تعداد مسافران استان اصفهان باشیم.مدیر 
کل راه آهن استان اصفهان اعالم کرد: روند حرکت ما به سمت توسعه شبکه ریلی 
در استان اصفهان است.وی بازسازی ۸0 و 90 درصد خدمات ایستگاهی را یکی از 
برنامه های محوری امسال نام برد و اعالم کرد: ترمینال شماره یک کاشان شرایط 
چندان مناسبی ندارد و در برنامه های امسال ضمن اینکه بازسازی این ترمینال را 
در دستور کار داریم ، اعتبارات برای ترمینال شماره  دو کاشان فراهم شده است.

ماسوری اعالم کرد: در کاشان به جای اعمال سیاس��ت تخریب برای بازسازی 
ترمینال شماره یک، برنامه ای برای س��اخت یک ترمینال جدید ایجاد شد.وی 
اعالم کرد: یک قطار جدید نیز به ناوگان ریلی در کاش��ان اضافه ش��د.مدیر کل 
راه آهن استان اصفهان بیان داشت: در همین راس��تا توسعه ایستگاه راه آهن و 
نمازخانه در اصفهان و کاشان را در برنامه های کاری خود داریم.وی با بیان اینکه 
ایجاد راه آهن اراک – گلپایگان در اولویت برنامه ها نیست و اولویت سوم کاری ما 
قرار دارد، گفت: اولویت نخست ایجاد خط ریلی در اصفهان و خوزستان است که 
از شهرکرد عبور می کند و اولویت دوم نیز خط ریلی از اصفهان به الیگودرز - ازنا 

است.

عضو شورای اس��المی ش��هر اصفهان گفت: بر اس��اس آمار ارایه شده برای 
تصفیه خانه های شمال و جنوب اصفهان ۸0 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز 

است.
 سید کریم داوودی در هشتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر 
اصفهان با بیان اینکه بدون شک حفظ محیط زیست و توسعه پایدار از اهداف 
کالن برنامه ریزی شهری است، اظهار داشت: در راستای ایجاد شهرهای جدید 
در دنیا شرط اساسی ایجاد تصفیه خانه فاضالب با کیفیت مطلوب و تکنولوژی 
پیشرفته است که باید در شهر اصفهان نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی و 

خشکسالی که سال هاست با آن درگیر است مورد عنایت ویژه قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه تصفیه خانه قابلیت تبدیل فاضالب به اندازه آب شرب 
را دارد، افزود: از این رو برای ش��هر اصفهان دو تصفیه خانه ش��مال و جنوب 

برنامه ریزی شده است که باید مورد توجه قرار گیرد.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه بر اساس آمار ارائه شده برای 
تصفیه خانه های شمال و جنوب اصفهان ۸0 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز 
است، ابراز داشت: از این رو مدیریت شهری شهرداری اصفهان نیز باید به این 

امر توجه ویژه داشته باشد.
وی با بیان اینکه تاکنون در کمیسیون بهداش��ت، درمان و خدمات شهری 
شورای اسالمی ش��هر اصفهان اقدامات خوبی پیگیری ش��ده است، افزود: 
شهرداری اصفهان نیز باید توجه به این امر را در اولویت کارهای خود قرار دهد.

داوودی با بیان اینکه در حال حاضر 500 هزار مش��ترک در شهر اصفهان از 
امکانات فاضالب استفاده می کنند، اظهار داشت: اگر به جز اقشار کم درآمد، 
از 400 هزار مشترک ماهانه 3 هزار تومان برای فاضالب دریافت شود ساالنه 

1۸ میلیارد تومان برای راه اندازی تصفیه خانه جمع آوری می  شود.
وی اضافه کرد: در صورت برنامه ریزی درست می توان تا دو سال آینده تصفیه 
خانه  های اصفهان را راه اندازی و مشکالت ناش��ی از روان آب های اصفهان را 

نیز مرتفع کرد.

مدیر کل راه آهن استان اصفهان:

غزال، از خط ریلی اصفهان حذف می شود
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان اعالم کرد:

نیاز به اعتبار ۸۰ میلیارد تومانی برای تصفیه خانه های اصفهان

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد
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آگهی مناقصه 94/31

علیرضا اطهری فر - شهردار دولت آباد

شهرداری دولت آباد در نظر دارد بيست و سه قطعه زمين واقع در منطقه 
صنعتی شهر دولت آباد متعلق به شهرداری دولت آباد از طريق مزايده و 

قيمت كارشناسی به فروش برساند.
لذا عالقمندان ش�ركت در مزاي�ده می توانند جهت دريافت اس�ناد و 
مدارک مزايده به ش�هرداری مراجع�ه و حداكثر تا پاي�ان وقت اداری 
روز چهارشنبه 94/3/20 جهت تس�ليم مدارک به دبيرخانه حراست 

شهرداری اقدام نمايند.

شركت مخابرات استان اصفهان در نظر دارد نگهداری شبكه كابل و هوايی مراكز تلفن شهرستان ويژه كاشان با برآورد 12/000/000/000 ريال 
)دوازده ميليارد ريال( و با سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 440/000/000 ريال را به صورت مناقصه يک مرحله ای به پيمانكار واگذار نمايد.

لذا از كليه اشخاص حقيقی و حقوقی واجد شرايط كه دارای گواهينامه صالحيت ايمنی پيمانكاری و تأييديه صالحيت از اداره كل تعاون كار و 
رفاه اجتماعی در كد فعاليت مربوطه می باشند دعوت به عمل می آيد.

از تاريخ 94/3/4 لغايت 94/3/16 جهت دريافت استعالم ارزيابی و اسناد مناقصه با در دست داشتن فيش واريزی به مبلغ 50/000 ريال به حساب 
جاری شماره 1640740762 بانک ملت )شناسه واريز 13000801127192( به اين شركت واقع در خيابان چهارباغ باال – ساختمان شماره2 – اطاق 
216 – مديريت تداركات و جهت كسب اطالعات بيشتر به آدرس سايت اينترنتی شركت WWW.TCE.IR و يا WWW.TCI.ir مراجعه 

و يا با شماره تلفن 36660141 تماس حاصل نمايند.
متقاضيان حداكثر تا دو هفته پس از آخرين مهلت دريافت اسناد فرصت دارند پاكتهای تكميل شده را به همراه ساير مدارک الزم به دبيرخانه 

ساختمان شماره يک مخابرات استان اصفهان واقع در خيابان چهارباغ باال تحويل و رسيد دريافت نمايند.
توضيح اينكه:

1-آخرين مهلت تحويل پاكتها و تاريخ بازگشايی آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه می باشد.
2- سپرده شركت در مناقصه می تواند ضمانتنامه بانكی و يا چک بانكی تضمينی باشد.

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

ميسر خواهد بود.
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يادداشت

تورم به هسته سخت خود رسید

 بانک مرکزی، کنترل نقدينگی 
را از دست داد

وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه تورم به هس��ته س��خت 
خود رس��یده اس��ت، بر ل��زوم کاهش وابس��تگی دولت ب��ه درآمد 
 نفتی اش��اره و ب��ر پرهی��ز از اس��تقراض از بان��ک مرک��زی تاکید

 کرد.
 علی طیب نیا، در بیس��ت و پنجمین همایش س��االنه سیاست های 
پولی و ارزی ب��ه راهبرد دول��ت در دس��تیابی به ت��ورم تک رقمی 
پایدار اش��اره ک��رده و گف��ت: دو س��ال پی��ش اقتصاد م��ا ترکیب 
 از ت��ورم و رک��ود ب��ود ک��ه در تاری��خ اقتص��ادی ایران بی س��ابقه 

بود.
وی ادام��ه داد: آمارهای اقتصای گ��واه حرکت صحی��ح این دولت 
در مس��یر مهار تورم ش��تابان، بازگردان��دن ثبات به ب��ازار، خروج 
 تدریج��ی و آرام از رک��ود اقتص��ادی و بهب��ود فضای کس��ب و کار

 است.
وزیر اقتصاد و دارایی افزود: پس از 8 فصل از رش��د اقتصادی منفی، 
رشد اقتصادی در کشور مثبت شد و تورم در اسفند 93 به 15 درصد 

کاهش یافت.
طیب نیا، با بی��ان اینکه ت��داوم کاهش فرآیند تورمی با مش��کالتی 
مواجه اس��ت، گفت: در دو س��ال گذش��ته مدیریت انضباط پولی، 
بودجه ای و مالی، ثب��ات نرخ ارز و مثبت ش��دن رش��د اقتصادی و 
 سهم بیش��تر ضریب فزاینده در رش��د نقدینگی، کمک کرد تا تورم

 کاهش یابد.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در دو سال گذشته سهم رشد پایه پولی از 
رشد نقدینگی کاهش یافته است؛ سال گذشته نقش ضریب فزاینده 

به طور معناداری افزایش یافت.
طیب نیا گفت: نقش دولت در رشد پایه پولی، در سال های گذشته، 
عامل اصلی رش��د پای��ه پولی بدهی ه��ای دولت، ب��ه بانک مرکزی 
 بوده اس��ت؛ که در یک س��ال گذش��ته این عامل تأثیری نداش��ته

 است.
طیب نی��ا گفت: کاهش محس��وس نرخ ت��ورم و دس��تیابی به تورم 
 15/5 درصدی یک توفیق اس��ت، اما هنوز با شرایط مطلوب فاصله

 است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی،گفت:  نرخ تورم در اقتصادهای پیشرفته 
در سال 2014 میالدی عدد 1/4 درصد بود؛ از 198 کشور جهان تنها 
11 کش��ور دارای تورم دو رقمی بودند که رتبه ایران بین کشورهای 

جهان پنجم بود.
 طیب نی��ا، اظهار داش��ت: ام��روز اولین اص��ل س��المت اقتصادی، 
تورم پایین با نوسان اندک است؛ و اغلب کشورها سعی می کنند، تورم 

بین یک تا 3 درصد باشد.
طیب نیا گفت: معنای تورم باال، افزایش واردات، س��رکوب صادرات 

و رکود تولید است.
وی با بیان اینکه تورم به مرحله هس��ته س��خت خود رسیده است، 
افزود: در 2 سال گذشته با انضباط پولی و مالی تورم کاهش یافت، اما 

امروز کاهش هر درصد تورم تالش زیادتری می طلبد.
وزیر اقتصاد و دارایی، به چالش های س��اختاری در مس��یر مقابله با 
تورم اشاره کرد و گفت: وابس��تگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی 
 منشأ اصلی نوسان اقتصادی، آسیب پذیری اقتصاد ایران به تکانه ها، 
میزان اندک رش��د اقتصادی و سهم پایین رش��د بهره وری در ریشه 

اقتصادی و عامل گسترش فساد در اقتصاد است.
وی اف��زود: در ده��ه گذش��ته وابس��تگی اقتص��اد ب��ه درآمدهای 
 نفت��ی افزای��ش یاف��ت، و در س��ال 87 ای��ن رق��م ب��ه 69 درصد

 رسید.
وی گفت: کاهش وابس��تگی بودجه به درآمد نفتی، افزایش س��هم 
 درآمدهای بانک و اس��تفاده صحی��ح از نهاد صندوق توس��عه ملی، 

یعنی: استفاده بهینه از درآمدهای نفتی الزم است.
وی به دیگر چالش های مسیر مقابله با تورم اش��اره کرد و گفت: در 
اقتصاد ایران در دهه های گذشته با مشکل سلطه مالی مواجه بودیم. 
این س��لطه مالی امکان ارائه سیاست پولی مس��تقل و کنترل حجم 

نقدینگی از بانک مرکزی را سلب کرده است.
طیب نیا گفت: هر زمان ک��ه درآمدهای نفتی افزایش یافته اس��ت، 
تزریق درآمدهای نفتی در بودجه دولت، به افزایش خالص دارایی های 

بانک مرکزی می انجامد و این به رشد نقدینگی و تورم می رسد.
وی گفت:کاهش و افزایش نرخ نفت از طریق بودجه دولت موجبات 

رشد نقدینگی را فراهم می کند.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت:  اگر قرار است بانک مرکزی مستقل عمل 
کند و مهار تورم و رشد نقدینگی داشته باشد، باید سلطه سیاست های 

مالی و بودجه ای به سیاست های پولی برداشته شود.
وزیر اقتصاد و دارایی، بیان کرد: در ش��رایط موج��ود بانک مرکزی 
امکان کنترل نقدینگی را از دست داده اس��ت؛ اما ما استدالل بانک 

مرکزی را محترم شمرده ایم.
 وی همچنی��ن بیان ک��رد: ب��رای حفظ اس��تقالل بان��ک مرکزی، 
مؤسس��ه های پولی و مالی غیرمجاز، باید تحت کنت��رل این بانک 

عمل کنند.
وی تنگناهای مناب��ع بودجه دولت را از چالش ه��ای موجود عنوان 
کرد، و گفت: درح��ال حاضر به دلیل تحریم ه��ا و کاهش نرخ نفت، 
منابع دولت در بودجه عمومی کاهش یافته است و چنین شرایطی 
پروژه های عمرانی را کساد می کند، که امکان استقراض دولت از بانک 
مرکزی را فراهم می آورد و این وسوسه همیشه متوجه دولت ها است.

طیب نیا، بیان کرد: حل مش��کل تنگناهای اعتباری مستلزم فروش 
اموال مازاد نظ��ام بانکی کش��ور و هدایت منابع حاصله به س��مت 

فعالیت های تولیدی است.
وی بیان کرد: چال��ش دیگری ک��ه در مقابله با تورم داریم، فش��ار 
برندگان ت��ورم باال اس��ت؛ نرخ ت��ورم ب��اال برن��دگان و بازندگانی 
دارد،کس��انی که از تورم باال نفع می برند کس��انی هستند که سود 
 اصلی آنه��ا از طریق افزای��ش نرخ ها حاصل می ش��ود و ای��ن افراد 
پشت سر حمایت از تولید، پنهان می شوند و دنبال سیاست های پولی 

انبساطی هستند.
وی یادآور ش��د: به هر حال مخاطره اصلی در برابر کاهش نرخ تورم 

وجود دارد، که رسیدن به هسته سخت تورم یکی از آنها است.
طیب نیا بیان کرد: مش��کالت نظام بانکی که اثر خود را در افزایش 
بده��ی بانک ها ب��ه بانک مرک��زی نش��ان می دهد، ب��ه محدودیت 
مناب��ع دولت ب��ه اس��تقراض از بانک مرک��زی می انجام��د؛ و ورود 
کش��ور به ش��رایط پس��ا تحریم و نف��وذ گروه ه��ای فش��ار حامی 
 ت��ورم ب��اال از مخاط��رات اصل��ی در براب��ر کاه��ش ن��رخ ت��ورم 

است.
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افت شدید پیامک های ارسالی در شبکه موبایل و کاهش سنگین 
مکالمات صوتی، از جمله درس هایی بود که شبکه های مبتنی 
بر موبایل ب��ه اپراتورهای جه��ان دادند؛ و از این رو بس��یاری از 
مخابرات ها به سمت محدودسازی وایبر، واتس آپ، تلگرام، الین و 
... رفته  اند و مشترکان موبایل هر روزه بین استفاده از کدامین یک 

از این نرم افزارها آواره اند.
در نتیجه مخابرات ها و اپراتورهای دنیا با کاهش مکالمات صوتی، 
افت شدید ارسال پیامک  و در مجموع شبکه ای کم ترافیک، مواجه 

شده اند که بسیاری را تا مرز ورشستگی کشانده است.
 اپراتوره��ای مب��دع ک��ه غالب��ا در کش��ورهای توس��عه یافته 
به رقابت مش��غول ان��د، به محض احس��اس این خط��ر از یکی 
دو س��ال گذش��ته، مبنای توس��عه خدمات OTT را با اولویت 
یک، س��رلوحه کار خود قرار دادن��د تا درآمدهای آتی ش��ان را 
تضمین کنند. اما کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه 
 نظیر کش��ور ما، زمانی به خطر ش��بکه های پیام رسان موبایلی 
پی بردند که ش��اید کار از کار گذش��ته و مردم با این نرم افزارها 

آشنا شده بودند.
 نوروز امسال، شبکه های پیام رسان موبایلی چنان درس عبرتی 
به اپراتورهای بزرگ کشور دادند تا هیچ گاه از اهمیت جایگاه این 
بسترهای نوظهور مبتنی بر دیتای موبایل، غافل نشوند و از طرفی 

رقیب را دست کم نگیرند.

 افت ش��دید پیامک های ارس��الی در ش��بکه موبایل و کاهش 
 سنگین مکالمات صوتی از جمله درس هایی بود که شبکه های

 مبتن��ی ب��ر موبای��ل ب��ه اپراتوره��ای جه��ان دادند. ف��ارغ از 
اینک��ه سیاس��ت ها در مواجه ش��دن با ای��ن بس��ترهای نوین 
ارتباط��ی ک��ه روز ب��ه روز بر گس��تره آنه��ا افزوده می ش��ود، 
درس��ت اس��ت یا خیر، اما بای��د گفت ک��ه دنی��ای ارتباطات 
با انس��داد، مح��دود نمی ش��ود؛ ل��ذا ب��ه جاس��ت دولت ها به 
 ج��ای برخورده��ای س��لبی نظی��ر فیلترین��گ، ب��ه دنب��ال 
به دست آوردن راه  جایگزین و تشویقی برای برخورد با نگرانی های 

احتمالی باشند.
 اپراتوره��ا ه��م می توانن��د مانن��د بس��یاری از کش��ورهای 
 اروپای��ی ب��ا  اج��رای طرح ه��ای تخفیف��ی ترغی��ب کننده و 
باال بردن کیفیت کار خود از یک سو، و توسعه خود به عنوان یک 
نرم افزار پیام رسان موبایلی از سوی دیگر از کاهش درآمدی شان 
جلوگیری کنند؛ زیرا مردمی که طعم استفاده از خدمات رایگان 

را چشیدند، حاضر به پرداخت بابت خدمات مشابه نمی شوند.
 در همین ح��ال وزارت ارتباطات به عنوان متولی س��اماندهی 
فضای ارتباطی کشور، تاکنون سیاس��ت مشخصی در مواجه با 
این شبکه ها نداشته و تنها به ذکر اینکه برنامه ای برای فیلترینگ 
آنها ندارد، بسنده کرده است؛ اما در همین حال تأثیرگذاری این 
شبکه ها به اندازه ای بوده که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 

رادیویی در نظر دارد سیاست هایی برای استفاده از آنها وضع کند. 
با این حال وزارت ارتباطات، همواره سعی کرده تا کاربران ایرانی را 
تشویق به عضویت در شبکه های پیام رسان داخلی کند، تا حداقل 
اطالعات ایرانی ها در س��رورهای خارجی که میزبانی آن دست 
ما نیس��ت، قرار نگیرد؛ از طرفی هم کاربران ایرانی همواره نوعی 
ترس درونی در ارتباط با احتمال رصد شدن شان در شبکه  های 
داخلی داشته اند، اما فارغ از اینکه شبکه های خارجی نیز به دنبال 
جمع آوری اطالعات از کاربران هس��تند. تنه��ا تفاوتی که میان 
شبکه های داخلی و خارجی وجود دارد، امنیت و امکان پیگیری 
تخلفات احتمالی از س��مت شبکه اس��ت؛ تا زمانی که میزبانی 
خارج از کشور باشد در صورت نقض اطالعات هویتی و محرمانه، 
کاری نمی توان کرد؛ اما برعکس اگر پش��تیبانی کاربران توسط 

شبکه های داخلی باشد این موضوع قابلیت پیگیری دارد.
 وزارت ارتباطات، در راستای حمایت خود از شبکه های داخلی 
حاضر ب��ه عضویت در آنها ش��ده و چندین پیج در ش��بکه های 
اجتماعی داخلی به نام وزیر ارتباطات بازگش��ایی کرده است؛ از 
طرفی در تریبون های مختلف نیز نام این ش��بکه ها که به نوعی 
موجب اش��تغال زایی ش��ده را می آورد تا ش��اید به این واسطه 

زمینه ساز رونق هر چه بیشتر آنها شود.
 اما جدیدتری��ن اق��دام ای��ن وزارت خانه ح��ذف پیامک های 
اطالع رسانی از س��وی روابط عمومی به اصحاب رسانه و فعاالن 
رس��انه ای اس��ت. اخبار و اطالع رس��انی این وزارت خانه، عالوه 
بر ایمیل از طریق پیامک نیز صورت می گرفت، اما س��خنگوی 
 وزارت ارتباط��ات در همایش سراس��ری رواب��ط عمومی های 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات که روز گذش��ته برگزار شد، 
عنوان کرد: اطالع رس��انی از این پس بدون پیام��ک و از طریق 
شبکه های فناورانه و کلوب و شبکه پیام رسان موبایلی بیسفون 
صورت می گیرد؛ افرادی که تمایل داش��ته باشند می توانند در 
ش��بکه روابط عمومی ثبت نام کنند تا اخبار از این طریق برای 
شان ارسال ش��ود. این اقدام به نوعی تحریم پیامکی و استقبال 
از ش��بکه های رایگان موبایل اس��ت؛ اقدامی که شاید در جهت 
مخالف ب��ا حرکت جهانی دولت ها باش��د؛ زیرا برخی کش��ورها 
دنبال تحریم شبکه های رایگان موبایلی برای درآمدزایی بیشتر 
از طریق مخابرات های خود هستند. این اقدام وزارت ارتباطات به 
نوعی تشویق مردم به استفاده بیشتر از OTTهاست و هر چند 
در نهایت به نفع مردم و ضرر خودشان از محل کاهش درآمدهای 
موبایلی تمام می شود اما در پس این کار، هدف دیگری نیز نهفته 
است.  وزارت ارتباطات در واقع با این کار عالوه بر اینکه پولی از 
محل ارسال پیامک ها به مخابرات نمی دهد، مردم را به استفاده از 
شبکه های داخلی تشویق می کند اما در نهایت سیاست اصلی در 

مواجهه با این شبکه ها چه خواهد بود؟

افت شديد پیامک های ارسالی  و کاهش سنگین مکالمات صوتی؛

درس عبرت شبکه های اجتماعی به اپراتورها
معاون اقتصادی بانک مرکزی: 

تورم کمتر از دو  درصدی 
بنزين

 پیمان قربان��ی، در جمع خبرنگاران ب��ا بیان اینکه
 بان��ک مرک��زی در س��ال 81 توانس��ت یکس��ان 
س��ازی ن��رخ ارز را اجرایی کن��د، اظهار داش��ت: 
ام��ا ای��ن سیاس��ت، ب��ه دلی��ل مس��ایل مختلف 
 و تحری��م ه��ا و تغیی��ر رواب��ط کارگ��زاری 

بین المللی با مشکل مواجه شد.
وی با بیان اینکه هم اکنون نظ��ام دو نرخی در بازار 
ارز وجود دارد، گفت: البته بایددر نظر داشت که در 
کنار بحث نرخ مبادالت، کیفیت عرضه بازار مبادالت 
با بازار آزاد متفاوت است؛ که این امر به دلیل شکاف 

نرخ ارز است.
 بانک مرکزی در نظر دارد، ب��ه محض اینکه پیش 
زمینه های الزم و بس��ترهای الزم جهت یکس��ان 
س��ازی فراهم ش��ود. این سیاس��ت را اجرایی کند 
و تمهیدات الزم در این زمینه اندیش��یده ش��ده و 

تجربیات الزم را نیز داریم.
 يکسان سازی نرخ ارز، کی اجرا می شود؟

 قربانی اف��زود: امیدواری��م در این زمین��ه بتوانیم 
گام های��ی را برداری��م، و به ط��ور حت��م در زمان 
 مناسب اطالع رسانی های الزم انجام می شود؛ زیرا 
یکسان س��ازی نرخ ارز، همواره یکی از اولویت های 
اصلی بانک مرکزی اس��ت؛ اما یکسان س��ازی را با 
این هدف انجام می دهیم که هم پایدار باش��د و هم 
متضمن حرکت و جهت دهی نرخ ارز در مسیر پایدار 

و در راستای مطالبه اقتصاد کالن باشد.
معاون اقتص��ادی بان��ک مرکزی در پاس��خ به این 
پرسش، که آیا یکسان س��ازی نرخ ارز در سال 94 
انجام می شود یا خیر،گفت: تاریخ مشخص بستگی 
به روابط کارگزاری بین المللی دارد، و این امر سبب 

شده تا شرایط کنونی را انتخاب کنیم.
تورم افزايش بنزين کمتر از دو درصد است

قربانی، در پاس��خ به این پرس��ش که افزایش نرخ 
بنزین چه تاثیری بر نرخ تورم خواهد داشت، اظهار 
داشت: افزایش نرخ بنزین، تاثیر معنا داری بر تورم 

نخواهد داشت. 
هر چند که تعدیل قیمت حامل ه��ای انرژی تاثیر 
موقتی را بر روی ش��اخص تولیدکنن��ده و مصرف 

کننده می گذارد.
وی با تاکید بر اینکه جای نگرانی در زمینه نرخ تورم 
وجود ندارد گفت: با بهبود انضباط پولی و مالی کشور 
و اصالحات س��اختاری می توانیم ب��ه اهداف خود 

دست یابیم.

 ۳۷ هزار نفر، بیش 
از ۱۰ سیم کارت دارند

آب مشترکان پرمصرف 
قطع می شود

 غالمرض��ا داداش زاده، از اج��رای مرحله دوم طرح س��اماندهی 
 س��یم کارت های فاقد اطالعات مش��خص خبر داد، و اظهار کرد: 
باتوجه به اینکه افراد حقیقی از نظر قانونی نمی توانند بیش از 10 
سیم کارت داشته باش��ند، در مرحله دوم اجرای طرح ساماندهی 
سیم کارت های فاقد اطالعات مش��خص به تمامی مشترکان این 
سیم کارت ها پیامکی ارسال می شود، تا با مراجعه به امور مشترکان 

اپراتور خود، سیم کارت های فعال مورد نیازشان را اعالم کنند.
وی درباره مهلت زمان��ی مراجعه به امور مش��ترکان عنوان کرد: 
 مش��ترکان دارای بی��ش از 10 س��یم کارت، تا پایان خ��رداد ماه

 سال جاری فرصت دارند به امور مش��ترکان اپراتور خود مراجعه 
کنند و درصورت عدم مراجعه، تمامی سیم کارت های این افراد از 

ابتدای تیرماه قطع می شود.

حمید چیت چیان، در حاش��یه اجالس شورای هماهنگی حقوقی 
دس��تگاه های اجرایی در جمع خبرنگاران، اظهار داش��ت: اگر در 
 بخش شرب 20 درصد و در بخش کش��اورزی و صنعت 10 درصد 
صرفه جویی صورت گیرد، در فصل تابستان مشکلی در تأمین آب 
نداریم. وی افزود: از ابتدای س��ال آبی جاری، ب��ارش ها 17 درصد 
نسبت به متوسط سال های قبل کاهش داشته، و در برخی از مناطق 
کشور مانند استان خوزستان این میزان بارش با کاهش 45 درصدی 
همراه است؛ که بدون مدیریت مصرف قادر به مدیریت صحیح منابع 
آبی نخواهیم بود. وزی��ر نیرو با بیان آنک��ه وزارت نیرو در خصوص 
مصرف آب مشترکین پرمصرف طرحی را به هیات دولت ارائه کرده 
بود، گفت: با پیگیری ها و بررسی های صورت گرفته این طرح قبل 

از تابستان سال جاری به تصویب می رسد.

 تولی��د ف��والد خ��ام در گ��روه ف��والد مبارک��ه اصفه��ان 
) فوالد مبارکه، هرمزگان و سبا(، در چهار ماه ابتدای سال 2015 
 میالدي با رشد 17 درصدي نس��بت به مدت مشابه سال قبل به

 2 میلیون و 564 هزار تن رس��ید. این در حالي است که در این 
گروه در ماه آوریل سال 2015 تولید فوالد خام، با رشد 6 درصدي 
نسبت به مدت مشابه س��ال قبل به 652 هزارتن رسید؛ که این 

میزان 51 درصد تولید فوالد خام ایران را تشکیل مي دهد.
به گزارش روابط عمومي شرکت فوالد مبارکه اصفهان، شرکت 
 فوالد مبارک��ه در بازه زمان��ي مذکور ب��ا تولید ی��ک میلیون و 
 913 ه��زار و 226 تن، 20 درصد رش��د؛ ناحیه فوالدس��ازي و

 نورد پیوسته س��با با تولید 251 هزارو 288 تن، 3 درصد رشد؛ 
و فوالد هرمزگان با تولید 399 هزار و 841 تن ،11 درصد رشد 

نسبت به مدت مشابه سال قبل را تجربه کردند. 
به گزارش انجمن جهاني فوالد، مجموع تولید فوالد خام ایران در 
4 ماه ابتداي سال 2015 با رشد 3/4درصدي همراه شد؛ این در 
شرایطي است که در این مدت تولیدکنندگان بزرگ این فلز در 

جهان با روند نزولي تولید روبه رو بوده اند.
در 4 ماه س��ال جاري میالدي مجموع 65 کش��ور عضو انجمن 
 جهان��ي ف��والد بی��ش از 536 میلیون تن ف��والد خ��ام تولید 
کرده اند، که این میزان 1/7درصد کمتر از تولید 4 ماه نخس��ت 

سال 2014 محسوب مي شود.

سهم 5۱ درصدی فوالدمبارکه 
اصفهان، در تولید فوالد خام

وزیر راه و شهرس��ازی، با تاکید بر بی ضابطه بودن فضای ش��هرها، 
افزایش وام مس��کن را برای ش��هرهای کوچک مناس��ب خواند و از 
رایزنی ای��ن وزارت خانه با بانک ه��ا برای تخصی��ص وام بافت های 

فرسوده خبر داد.
عباس آخوندی، در اختتامیه نمایش��گاه » نقد بنا و فضای شهری«، 
اظهار کرد: مدت هاست راجع به فضای شهری و کیفیت زندگی در 
شهرها سخنان فراوانی مطرح می شود؛ اما این واقعیت امروز جامعه 
معاصر اس��ت، که شهرها اس��یر س��اختمان های بلندمرتبه و آلوده 
شده اند و برای بهبود کیفیت زندگی در شهرها نیازمند اراده مردمی 

و همت مسووالنه هستیم.
وزیر راه و شهرسازی درباره افزایش وام خرید مسکن گفت: تسهیالت 
و وام های بانکی خرید مس��کن در ش��رایط فعلی مناسب شهرهای 
کوچک است، و پاس��خگوی کالن شهرها نیس��ت. این قبیل وام ها 
می توانند کیفیت تملک مس��کن در ش��هرهای کوچ��ک را بهبود 

ببخشند و این مسیری است که ما در پی آن هستیم.
آخوندی، برنامه های ش��ورای عالی معماری و شهرس��ازی را برای 
تحقق ایده های مطرح ش��ده توس��ط مجموعه خ��ود در گرو حذف 
سوداگری عنوان کرد و ادامه داد: اصلی ترین بحث در شورای عالی 
معماری و شهرسازی ایجاد انضباط شهری است، اما در حال حاضر 
شهر جوالنگاه سوداگرانی است که حقوق ش��هروندان را با ساخت 

ساختمان مرتفع نادیده می گیرند.

وام خريد مسکن برای شهرهای 
کوچک، مناسب است

یک ش��رکت آمریکایی برای 
همه شرکت های دخانیات، 
مجوزهای الزم برای صادرات 
به ایران را فراهم کرده است.

مجتب��ی خس��روتاج، روز 
یکش��نبه در همایش هفته 
 ب��دون دخانی��ات، اف��زود: 
در ش��رایط تحری��م، ی��ک 
 شرکت آمریکایی برای همه 
ش��رکت ه��ای دخانی��ات، 

مجوزهای الزم برای صادرات ب��ه ایران را فراهم 
کرده است.

 وی خاطرنش��ان کرد: س��یگار برای بسیاری از 
کشورها درآمدزا است، زیرا بر آن مالیات اعمال 
می شود، اما وقتی کشورهای غربی مطمئن شدند 
حجم صادرات سیگار به ایران، زمینه ساز افزایش 

درآمد برای ایران نیست، از آن حمایت کردند.
 خس��روتاج یادآور ش��د: در سال گذش��ته، 30 
 درصد واردات س��یگار از طریق قاچاق به کشور 
داشته ایم، و در صورت کنترل آن می توانستیم 
حدود یک هزار میلیارد تومان، به خرانه کش��ور 
اضافه کنیم؛ که متاسفانه به علت عدم کنترل آن، 

این منابع را نیز از دست دادیم.
 قائم مقام وزیر صنعت، مع��دن و تجارت گفت: 
سال گذش��ته افزون بر 28/7 میلیارد نخ سیگار 
در کشور تولید شده و حدود 13/6 میلیارد نخ نیز 

واردات رسمی سیگار به کشور داشته ایم.
خس��روتاج افزود: از 55 تا 65 میلیارد نخ سیگار 
مصرف شده در سال گذشته در کشور، حدود 18 
میلیارد نخ مربوط به قاچاق سیگار در کشور بوده 

و این تقریبا 30 درصد مصرف کشور است.

خاطرنش��ان  وی   
س  س��ا ا بر : د  کر
گزارش های جهانی، 
ح��دود 30 درصد از 
تولیدات س��یگار در 
دنیا مشخص نیست 
ک��ه از چ��ه راه��ی 

مصرف شده است.
 خس��روتاج تاکی��د 
کرد: صنعت سیگار، 
سودآورترین صنعت تجاری دنیا و از سوی دیگر 
مرگ آورترین صنعت دنیا نیز هس��ت؛ در سال 
 2013 میالدی، 722 میلیارد دالر حاصل فروش

 خرده فروشی ها بوده و این صنعت به طور رسمی 
در دست پنج شرکت عمده دنیا است.

 قائم مقام وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت ادامه 
داد: مهم ترین و موفق ترین روش کنترل مصرف 
س��یگار، افزایش مالیات بر این محصول اس��ت؛ 
عرضه و تقاض��ا رابطه معک��وس دارد به آن معنا 
که قیمت پایین س��یگار موجب مصرف بیش��تر 
آن می شود، و چون نیکوتین سیگار باعث اعتیاد 
می ش��ود، بنابرای��ن بازارهای جهانی ب��ا پایین 
نگهداش��تن قیمت س��یگار زمینه مصرف باالی 
آن را فراهم می آورند، پس الزم است با افزایش 

مالیات بر سیگار با مصرف آن برخورد کنیم.
 خس��رو تاج گفت: س��ازمان بهداش��ت جهانی 
ط��رح جام��ع ردیاب��ی و پیگی��ری مس��یرها را 
برای پیگی��ری از قاچاق از لحظ��ه ورود هر کاال 
تا مص��رف نهایی توس��ط مصرف کنن��ده ارایه 
 ک��رده و الزم اس��ت این ط��رح در کش��ور اجرا 

شود.

  حمايت آمريکا از واردات سیگار
 به ايران در شرايط تحريم
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یادداشت یادداشت

گردشگری

 اصفهان، نیازمند سرمایه گذاری در حوزه ساخت 
اقامتگاه های گردشگری است

معاون س��رمایه گذاری و برنامه ریزی میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردشگری اس��تان اصفهان گفت: یکی از عرصه هایی که صنایع سنگین 
اصفهان می تواند در پیشبرد و توس��عه اهداف و برنامه های آن موثر واقع 

شود، عرصه گردشگری است.
حمید امینی ، پیرامون س��والی مبنی بر اینکه صنایع سنگین چگونه می 
توانند به کمک صنعت گردش��گری بیایند، اظهار داشت: اصفهان یکی از 
صنعتی ترین اس��تان های کش��ور بوده و کارخانجات عظیم و تولیدگری 
هم چ��ون فوالدمبارکه، ذوب آهن،س��یمان، پاالیش��گاه، پل��ی اکریل و 
نیروگاه ها با تولی��دات انبوه خود اعتبار و رونقی مث��ال زدنی به اقتصاد و 
صنعت کشور و اصفهان بخش��یده و نیروی کار عظیمی را مشغول به کار 

کرده است.
وی با بیان اینکه بعضی از این کارخانج��ات و صنایع در حوزه های دیگر 
از جمله ورزش یا امور اجتماعی نیز س��رمایه گذاری، مشارکت و فعالیت 
می کنند، افزود:  به باور بنده این، همه توان و ظرفیت این صنایع نیس��ت 
و یکی از عرصه هایی که صنایع س��نگین اصفهان می تواند در پیشبرد و 

توسعه اهداف و برنامه های آن موثر واقع شود، عرصه گردشگری است.
معاون س��رمایه گذاری و برنامه ری��زی میراث فرهنگی، صنایع دس��تی 
و گردش��گری اس��تان اصفهان گفت: ب��ه عنوان یک مس��وول و صاحب 
نظر عرصه گردش��گری، معتقد هستم ورود صنایع س��نگین اصفهان به 
عرصه گردش��گری می تواند تداوم بخش موفقیت ها و درخشش صنایع 
بزرگ استان باش��د.وی پیرامون نحوه حضور و مشارکت صنایع سنگین 
اصفهان در عرصه گردشگری تصریح کرد: هم اکنون ما در استان پهناور 
اصفهان که از تعدد و تنوع ظرفیت های گردش��گری برخوردار اس��ت، به 
شدت نیازمند س��رمایه گذاری در حوزه هایی نظیر س��اخت اقامتگاه در 
کالس ها و درجات محتلف، مراکز پذیرایی، مراکز تعطیالت و س��رگرمی 
و سایر تاسیسات گردشگری هستیم.امینی با بیان اینکه استان اصفهان 
دارای 98 منطقه نمونه گردشگری مصوب بوده که تنها برای 20 منطقه 
ازاین مناطق مجوزتاسیس صادرشده و سرمایه گذار دارند، افزود: استان 
اصفه��ان دارای صدها مرکز و بن��ای تاریخی ارزش��مند هم چون حمام، 
کاروانس��را، خانه ، رباط و دژ و قلعه است که قابل تغییر کاربری به منظور 
استفاده اقامتی، پذیرایی و هرنوع س��رویس دهی به گردشگران درقالب 
تاسیسات گردشگری است.وی بیان کرد: این موارد نیاز به جذب سرمایه 
گذار توانمند دارد که  بتواند بدون چشم داش��ت به تس��هیالت بانک ها، 
پروژه ای را راه ان��دازی کند، البته م��ا قائل به جذب و حمایت س��رمایه 
گذاری های خرد و کالن، هردو باهم هس��تیم.معاون س��رمایه گذاری و 
برنامه ریزی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: درحال حاضر،  کاروانس��راهای مرنجاب، گز، گبرآباد و 
قلعه هایی نظیر نهچیر مبارکه، مورچه خ��ورت و قورتان، به دلیل حجم 
و زیربنای عظیم س��ازه ها و نیاز ب��ه مرمت های بنیادین و تاسیس��ات و 
تجهیزات فراوان، نمونه های مشخصی هستند که صاحبان صنایع سنگین 
اصفهان می توانند در آن ها سرمایه گذاری کرده و به بهره برداری برسانند.

ارزانی:

هرم مدیریتی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی باید واژگون باشد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اس��تان اصفهان گفت: برنامه ریزی ها 
 در اصفهان باید در ش��أن پایتخت فرهنگ و تمدن اس��المی باشد. اگر

 برنامه ریزی ها درست انجام شود، اصفهان می تواند به عنوان الگویی برای 
شهرهای دیگر کشورها نیز باشد.

به گزارش ایسنا ، حجت االسالم و المسلمین حبیب رضا ارزانی به شورای 
سیاس��ت گذاری فرهنگ و هنر اش��اره و اظهار کرد: قرار اس��ت شورای 
سیاست گذاری فرهنگ و هنر در نخستین جلسه شورای فرهنگ عمومی 

استان تشکیل شود.
وی افزود: در این ش��ورا، نمایندگانی برای 18 شاخه فرهنگی و هنری 
اس��تان برای مدت دو سال انتخاب می ش��وند و کمیته های بین الملل، 
نخبگان و اقتصاد هنر به عنوان زیرمجموعه این شورای سیاست گذاری، 

تشکیل خواهند شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اس��تان اصفهان به وظایف هر کدام از 
کمیته ها اشاره کرد و ادامه داد: وظیفه کمیته بین الملل در این شورای 
سیاس��ت گذاری، برقراری ارتب��اط و تعامل با 14 ش��هر خواهرخوانده 

اصفهان، کشورهای اسالمی و عضو اکو است.
حجت االسالم ارزانی اضافه کرد: وظیفه کمیته اقتصاد هنر نیز معرفی 
برند اصفهان و ثبت جهانی این برند برای عرضه آثار هنرهای تجسمی، 

تئاتر، سینما، شعر، خط و ... است.
وی با بیان اینکه خط و مشی های اداره کل ارشاد استان اصفهان در قالب 
اصول ده گانه تنظیم ش��ده است، خاطرنش��ان کرد: اصل اول بر مبنای 
پویایی و نش��اط برای رس��یدن به پایایی و ماندگاری و اصل دوم، ایجاد 
تعام��ل در دو عرصه داخلی و خارجی اس��ت، اصفهان پایتخت فرهنگ 
و تمدن ایران اسالمی اس��ت و با تعامل با هنرمندان داخلی و ارتباطات 
بین المللی می ت��وان در جهت ارتقا و تقویت فرهنگ و هنر این اس��تان 

قدم برداشت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اس��المی اصفهان اصل سوم را خودباوری ذکر 
کرد و افزود: جمعیت کش��ور ایران، یک صدم جمعیت جهان را تشکیل 
می دهد، اما بیش از 1/7 درصد تولید علم جهان در اختیار ایران است؛ با 
وجود جایگاه ویژه کشور در تولید علم، متاسفانه نتوانسته ایم این علم را در 
اشتغال به خوبی به کار گیریم. به همین دلیل هنرمندان، اندیشمندان و 

فرهیختگان می توانند در این زمینه موثر واقع شوند.
حجت االسالم ارزانی، استفاده حداکثری از منابع را اصل چهارم مطرح 
کرد و گفت: برای رس��یدن به این اصل  باید منابع در س��طوح انسانی، 

سرمایه ای، راهبردی و مالی تقسیم و برنامه ریزی شوند.
وی اظهار کرد: قرار دادن لبخند بر چهره مردم اصل پنجم از اصول اداره 
کل ارشاد اسالمی استان اصفهان اس��ت. با توجه به توصیه های قرآن و 

سیره اهل بیت )ع( باید با لبخند، نشاط را در جامعه فراگیر کنیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان گفت: برنامه ریزی ها در اصفهان 
باید در شأن پایتخت فرهنگ و تمدن اسالمی باشد، اگر برنامه ریزی ها 
درست انجام شود، اصفهان می تواند به عنوان الگویی برای شهرهای دیگر 

کشورها نیز باشد.

 اس��تاندار اصفه��ان با بیان اینکه در س��ال گذش��ته
 2۵0 هزار گردش��گری خارجی از اصفه��ان بازدید 
کرده اند، گف��ت: در دولت تدبیر و امی��د میزان ورود 
گردش��گران به ش��هر اصفهان بیش از  دو برابر شده 

است.
به گزارش تسنیم ، رس��ول زرگرپور در دیدار رییس 
خبرگزاری ملی بلغارستان با اش��اره به ظرفیت های 
باالی اصفه��ان در بخش های کش��اورزی، صنعت و 
گردشگری اظهار داشت:  اصفهان پایتخت فرهنگ و 
تمدن ایران اسالمی بوده و در سال 2017 نیز پایتخت 

گردشگری جهان اسالم می شود.
اس��تاندار اصفهان یکی از بزرگ ترین ش��اخص های 
اس��تان اصفهان را زندگ��ی مس��المت آمیز مذاهب 
توحیدی در کنار هم عنوان و بیان کرد:  پیروان ادیان 
اسالم، مس��یحیت، کلیمیت و زرتش��ت قرن ها است 
که در کنار هم زندگی کرده و هر سال همایش ادیان 
توحیدی را در اس��تان اصفهان برگ��زار می کنند که 
در بازدید از کلیساهای اس��تان متوجه می شوید که 
واقعیت ها تفاوت بس��یاری با تبلیغات و شایعات غلط 

غرب دارد.
وی ب��ا بیان اینکه اصفه��ان در بین اس��تان های تراز 
نخس��ت کش��ور قرار گرفته، تصریح کرد: اصفهان با 
14 ش��هر و پایتخت بزرگ دنیا خواهر خوانده بوده و 
با بس��یاری از کش��ورهای دنیا نیز ارتباط بازرگانی و 

اقتصادی دارد.

زرگرپور گفت: پیش بینی می شود که پس از به نتیجه 
رسیدن مذاکرات هسته ای ایران با گروه 1+۵ ارتباط 
اس��تان اصفهان با کش��ورهای خارجی چندین برابر 
افزایش یابد و اصفهان در حال آماده کردن خود برای 

این شرایط است.
وی با اش��اره به حض��ور بیش از 60 هی��ات بازرگانی 
خارج��ی در اصفه��ان در 1 و نی��م س��ال گذش��ته 
خاطرنش��ان کرد: این هیئت ها آمادگی خود را برای 

همکاری و تعامالت با اصفهان اعالم کردند.
استاندار اصفهان اظهار داشت: انعکاس واقعیت های 
ای��ران و مقابل��ه ب��ا ای��ران هراس��ی ک��ه از س��وی 
برخی رس��انه های غربی منتش��ر ش��ده از وظایف و 
مسوولیت های خبرگزاری های آزاد صادق و امانت دار 

است.
وی افزود: اس��تان اصفهان هر روز و هر هفته میزبان 
شخصیت های علمی، دانش��گاهی و رسانه ای جهان 
بوده، و نقش شخصیت های رسانه ای در این دیدارها 

بسیار مهم است.
زرگرپور با بیان اینک��ه برخی از رس��انه های جهان، 
اطالعات غلطی را در زمینه جمهوری اسالمی ایران 
و ملت ما به دنیا مخابره می کنن��د، بیان کرد: یکی از 
وظایف ما ارسال اطالعات صحیح و تصویر درست از 

ایران برای مردم دنیا است.
وی ارتباط با رسانه های بین المللی را یکی از راه های 
مقابله ب��ا تبلیغات منف��ی علیه جمهوری اس��المی 

ایران و مردم آن برشمرد و تصریح کرد: خوشبختانه 
خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران با این هدف در این 

مسیر بزرگ، وارد شده است.
اعمال فش�ارها و تحریم ها ب�ر مردم ایران 

تاثیری نگذاشته است
رییس خبرگزاری رس��می بلغارس��تان در این دیدار 
گفت: به عنوان یک روزنامه نگار در سفر اخیر خود به 
ایران متوجه تغییرات و تحوالت بسیاری در این کشور 

شدم و حقایق بسیاری آشکار شد.
ماکس��یم منچف با بیان اینکه رفت��ار و منش خوب 
و چه��ره خندان مردم ای��ران مرا ش��گفت زده کرده، 
افزود: در این سفر متوجه شدم که در این مدت اعمال 

فشارها و تحریم ها بر آن ها تاثیری نگذاشته است.
وی به رون��د نامتعادل اطالع رس��انی در دنیای امروز 
و فعالی��ت ش��بکه های مختل��ف اینترنتی اش��اره و 
خاطرنش��ان کرد: نبود اطالعات صحی��ح و انعکاس 
اخبار غیر واقعی از رخداد های جهان یکی از مشکالت 

عرصه اطالع رسانی است.
رییس خبرگزاری رس��می بلغارس��تان با اش��اره به 
اینکه مرز بین اطالع رسانی درست و نادرست بسیار 
ظریف و باریک بوده، اظهار داش��ت: تقویت و توسعه 
گردش��گری یکی از راه های خنثی کردن و مقابله با 

تبلیغات منفی است.
وی افزود: ورود گردشگران خارجی به ایران می تواند 
منعکس کننده واقعیت ها و وضعیت مناسب این کشور 
در سطح بین الملل بوده و یکی از بهترین راه ها برای 

انعکاس واقعیت ها توسعه گردشگری است.
منچف اصفهان را ب��ه دلیل رتبه ه��ای باالئی که در 
بس��یاری از بخش ه��ای مختلف دارد، اس��تانی ویژه 
خوانده و بیان کرد: مشکل کمبود آب در ایران به ویژه 
اصفهان منحصر به این کشور و این استان نبوده، بلکه 
در بسیاری از کشورهای اروپائی از جمله یونان نیز این 

مشکل وجود دارد.
وی با اش��اره به وجود خواهرخوانده ه��ای مختلف با 
اصفهان تصریح کرد: بلغارستان نیز برای قرار گرفتن 
در بین شهرهای خواهر خوانده اصفهان آمادگی دارد.

رییس خبرگزاری رسمی بلغارستان به بازدید حدود 
7 میلیون نفر گردشگر خارجی از این کشور در سال 
گذشته اشاره کرد و گفت: مس��احت بلغارستان یک 
شانزدهم ایران بوده و دارای 9 اثر ثبت جهانی است، 
بنابراین ایران ب��ا توجه به وج��ود جاذبه های فراوان 
گردشگری و آثار تاریخی متعدد می تواند در این بخش 

به موفقیت های بزرگی دست یابد.
وی خاطرنشان کرد: نقش صنعت توریسم و مبادالت 
فرهنگی بی��ن گردش��گران کش��ورهای مختلف در 
انعکاس واقعیت ها و مقابله با اس��الم هراسی و ایران 

هراسی بسیار مهم است.

استاندار اصفهان:

رشد دو برابری ورود گردشگر به اصفهان
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مفاد آرا
3/150 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اشخاص  که  آگهی می شود در صورتی  فاصله 15 روز  به  دونوبت  در  اطالع عموم 
تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  به صدور  نسبت 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل 
تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
علی محمد شماره  فرزند  آرانی  زارع دوست  علی  آقای  هیأت:  1(رأی شماره 10010 
 296 شناسنامه  شماره  دخیل  فرزند  آرانی  دهقانی  مریم  خانم  و   203 شناسنامه 
47فرعی  پالک  شماره  131.14مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(، 
مجزا از شماره4 فرعی از پالک 105اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.مالکیت مشاعی
292و  رحیم شماره شناسنامه  فرزند  رحیمی  محمد  آقای  هیأت:  2(رأی شماره7852 
ششدانگ   شناسنامه93)بالمناصفه(،  شماره  فرزنداحمد  بیدگلی  عبدالهی  طاهره  خانم 
یکبابخانه به مساحت 168.85 مترمربع شماره پالک 43 فرعی مجزا از شماره 4 فرعی 

از پالک 105 اصلی واقع در اماکن بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
3(رأی شماره 435 هیأت: آقای ابوالقاسم یونسی بیدگلی فرزند احمد شماره شناسنامه 
337و خانم فاطمه علی اکبرزاده بیدگلی  فرزند حسن شماره شناسنامه 17 )بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 215.11مترمربع شماره پالک 186 فرعی مجزا از شماره 
3 فرعی از پالک 112اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از سید جالل مطلبی
شناسنامه521   شماره  غالمعلی  فرزند  لوائی  مجتبی  آقای  هیأت:   438 شماره  4(رأی 
از  مجزا  فرعی  پالک184  شماره  مترمربع  مساحت62.63  به  یکبابخانه  ششدانگ 

شماره3فرعی از پالک112 اصلی واقع اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.
5(رأی شماره353هیأت: آقای حسین نوحیان بیدگلی فرزند یداله شماره شناسنامه 128 
و خانم فاطمه دلیری فرزند محمد شماره شناسنامه9618  بترتیب هریک نسبت به 4 و2 
دانگ مشاع ششدانگ یکبابخانه به مساحت 142.77 مترمربع شماره پالک 185 فرعی 
مجزا از شماره3فرعی از پالک112 اصلی واقع اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.

 ،5717 شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  باداش  فرخ  خانم  هیأت:  شماره351  6(رأی 
از  مجزا  فرعی   183 پالک  شماره  مترمربع  مساحت106.72  به  یکبابخانه  ششدانگ 
شماره3فرعی از پالک112 اصلی واقع اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از سید جالل مطلبی 
7(رأی شماره12577 هیأت: آقای احمد کچوپور بیدگلی فرزند محمد شماره شناسنامه 
9156، ششدانگ یکبابخانه به مساحت348.15 مترمربع شماره پالک 178فرعی مجزا از 
شماره3فرعی از پالک112 اصلی واقع اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از سید جالل مطلبی 
8(رأی شماره 12530 هیأت: آقای ابوالفضل عباس پور مقدم فرزند محمدعلی شماره 
176فرعی  پالک  شماره  مترمربع  مساحت95  به  یکبابخانه  شناسنامه2133، ششدانگ 
مجزا از شماره3فرعی از پالک112 اصلی واقع اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از عباس نجفی
شماره  ابوالقاسم  فرزند  بیدگلی  فقیری  طاهره  خانم  هیأت:   12578 شماره  9(رأی 
شناسنامه 89 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 147.8 مترمربع شماره پالک 175 فرعی 
مجزا از شماره3فرعی از پالک112 اصلی واقع اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی ازنجف دوست
10(رأی شماره 434 هیأت: آقای احمدرمضانی بیدگلی فرزند محمد شماره شناسنامه 
125 ششدانگ یکبابخانه به مساحت325.85 مترمربع شماره پالک 182فرعی مجزا از 
شماره3فرعی از پالک112 اصلی واقع اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از علی نوحیان

11(رأی شماره 433هیأت: خانم فاطمه یونسی بیدگلی فرزند هاشم شماره شناسنامه 
121، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 148.46 مترمربع شماره پالک181 فرعی مجزا از 
شماره2 فرعی از پالک112 اصلی واقع دراماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از علی نوحیان
12(رأی شماره 12600هیأت: آقای محسن روحی فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه 
1149، ششدانگ یکبابخانه به مساحت139.77 مترمربع شماره پالک 179فرعی مجزا 
از شماره3 فرعی از پالک 112اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از سید جالل مطلبی
13(رأی شماره421 هیأت: آقای بهمن دخیلی  بیدگلی فرزند علی شماره شناسنامه 515 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 61.2مترمربع شماره پالک 77 فرعی مجزا از شماره3 
ابتیاعی  فرعی از پالک 235 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

از مالک عادی
شناسنامه  شماره  علی  فرزند  بیدگلی  عباسی  محمد  آقای  هیأت:  شماره396  14(رأی 
5844و خانم معصومه منجمی بیدگلی فرزند حبیب شماره شناسنامه5541  )بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 210.22مترمربع شماره پالک 76 فرعی مجزا از شماره 
3 فرعی از پالک 235اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت 

مشاعی
15(رأی شماره10053 هیأت: آقای حسین فامیلی بیدگلی فرزند محمد شماره شناسنامه 
5285 و خانم انسیه سربندی بیدگلی فرزندعباس شماره شناسنامه 5997 )بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت374.18 مترمربع شماره پالک 79 فرعی مجزا از شماره 
 4فرعی از پالک235 اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی

شماره  اکبر  علی  فرزند  بیدگلی  ربیعی  احمد  آقای  هیأت:  شماره10053  16(رأی 
شناسنامه 1023 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 139.2مترمربع شماره پالک 10فرعی 
مجزا از شماره2و7 فرعی از پالک 208 اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از  مالکیت مشاعی 
17(رأی شماره 537هیأت: آقای سید ولی مریخی دوم بیدگلی  فرزند آقا حسین شماره 
شناسنامه250، ششدانگ یکبابخانه به مساحت169.8 مترمربع شماره پالک 43 فرعی 
مجزا از شماره 4 فرعی از پالک285 اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی ازخانم میرحسینی 
18(رأی شماره 748هیأت: آقای سید شهاب کاظمی بیدگلی فرزند  سید مرتضی شماره 
شناسنامه7131 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت119.8 مترمربع شماره پالک45 فرعی 
مجزا از شماره12 فرعی از پالک 285اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. مالکیت مشاعی
 893 شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  زهرا صحرائی  آقای  هیأت:  شماره747  19(رأی 
از  مجزا  فرعی   44 پالک  شماره  مترمربع   174.25 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 
بیدگل.  آران و  ثبتی  از پالک285 اصلی واقع دراماکن بخش 3حوزه  شماره14 فرعی 

ابتیاعی از سید عباس حسینی
شماره  عباس  فرزند  بیدگلی  سربندی  علیرضا  آقای  10765هیأت:  شماره  20(رأی 
شناسنامه 77 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 179.35 مترمربع شماره پالک 9فرعی 
مجزا از شماره 8وقسمتی از مشاعات از پالک602 اصلی واقع در آماکن بخش3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
شماره  عباس  فرزند  بیدگلی  موخر  مقنی  محمدعلی  آقای  633هیأت:  شماره  21(رأی 
شناسنامه 8975 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 77.56مترمربع شماره پالک 8 فرعی 
مجزا از شماره3 فرعی از پالک665 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی ازعلی محمد مقنی موخر
شماره  ماشااله  فرزند  بیدگلی  خورشیدی  رقیه  آقای  هیأت:  شماره437  22(رأی 
شناسنامه215ششدانگ یکبابخانه به مساحت 190.8 مترمربع شماره پالک 666 اصلی 

واقع در اماکنبخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی ازحسین ابرئی
شماره  محمد  علی  فرزند  بیدگلی  خیبری  مصطفی  آقای  هیأت:  شماره529  23(رأی 
از  14فرعی  شماره  71.8مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،1790 شناسنامه 
پالک 2و5و9 وقسمتی از مشاعات از پالک721 اصلی واقع در اماکن بخش3  حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی ازسید ابوالفضل حسینی

محمد  علی  فرزند  بیدگلی  اکبرزاده  علی  معصومه  خانم  10759هیأت:  24(رأی شماره 
شماره شناسنامه 70 ، ششدانگ  یکبا ب مغازه  به مساحت 31.8 مترمربع شماره پالک2 
فرعی مجزا از شماره 2 فرعی از پالک 864 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
غالمحسین  فرزند  بیدگلی  اکبرزاده  علی  جواد  آقای  هیأت:   10760 شماره  25(رأی 
شماره شناسنامه977 و خانم زینب خاتون علی اکبرزاده بیدگلی فرزند حمز اله  شماره 
شماره  مترمربع  مساحت171.5  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(،   196 شناسنامه 
پالک 9فرعی مجزا از شماره 4فرعی وقسمتی از مشاعات از پالک 864 اصلی واقع در 

اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
26(رأی شماره 6519هیأت: خانم طاهره ضرغامی فرزند آقا حسن شماره شناسنامه 
از  به مساحت 24.5مترمربع شماره پالک 3 فرعی مجزا  یکباب مغازه  323 ششدانگ 
احمد  از  ابتیاعی  بیدگل.  و  آران  ثبتی  بخش 3حوزه  اماکن  در  واقع  1106اصلی  پالک 

مکاری نژاد 
27(رأی شماره 10279 هیأت: آقای مهدی گلشن آرانی فرزند عباس شماره شناسنامه 
668نسبت به 1/5 دانگ مشاع و خانم مریم کویری مفرد آرانی فرزند رمضانعلی شماره 
شناسنامه249 نسبت به 4/5دانگ مشاع، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 160.2مترمربع 
شماره پالک 3فرعی از پالک 1456و1457 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
شماره  عباس  فرزند  آرانی  زاده  احسن  مریم  خانم  11567هیأت:  شماره  28(رأی 
فرعی  مترمربع شماره پالک16  به مساحت 52.85  یکبابخانه  شناسنامه 95 ششدانگ 
مجزا از شماره 11 و12 فرعی وقسمتی ازمشاعات آن  از پالک 1677 اصلی واقع در 

اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
29(رأی شماره488 هیأت: آقای علی ناصریان آرانی فرزند رجب علی  شماره شناسنامه 
)بالمناصفه(،  شناسنامه67  محمدشماره  فرزند  پور  امین  معصومه  خانم  و   10563
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 153.9 مترمربع شماره پالک 17 فرعی مجزا از شماره 
2و7وقسمتی از مشاعات آن فرعی از پالک 1796 اصلی واقع در اماکن  بخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
شماره  فرزندرمضانعلی  آرانی  نژاد  خاری  اسمعیل  آقای  423هیأت:  شماره  30(رأی 
  94 شناسنامه  شماره  رضا  پورفرزند  ابوالحسنی  امینه  خانم  و  شناسنامه383 
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت204.8 مترمربع شماره پالک1 فرعی مجزا 
از پالک 1948 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی

31(رأی شماره521 هیأت: خانم محدثه ساکنی بیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه 
2028ششدانگ یکبابخانه به مساحت 144.45مترمربع شماره پالک 277فرعی مجزا از 
شماره 83 فرعی از پالک1965 اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی ازعباس انگوری
32(رأی شماره 533 هیأت: آقای حسین خوشه چرخ فرزند علی محمد شماره شناسنامه 
از  مجزا  فرعی  پالک16  شماره  545.25مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  256ششدانگ 
ثبتی آران و  اماکن بخش 3 حوزه  از پالک2048 اصلی واقع در  شماره 11و14فرعی 

بیدگل. مالکیت مشاعی
شناسنامه  شماره  علی  فرزند  آرانی  کمال  رسول  آقای  هیأت:  شماره534  33(رأی 
شناسنامه8747   شماره  محمد  علی  فرزند  افشان  بذر  طاهره  خانم  و   1250148707
)بالمناصفه(، ششدانگ یکباب کارگاه جوشکاری به مساحت205 مترمربع شماره پالک 
3فرعی مجزا از شماره 1و2وقسمتی از مشاعات 2367 اصلی و1 فرعی از 2368 اصلی 

واقع در اماکن  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
34(رأی شماره 743 هیأت: آقای حسین مهدیه آرانی فرزند علی اکبر شماره شناسنامه467 
اله شماره شناسنامه 290)بالمناصفه(، ششدانگ   و خانم رضوان عظیمی فرزند ماشا 
یکبابخانه به مساحت276.69 مترمربع شماره پالک85 فرعی مجزا از شماره 4 فرعی 

از پالک 2257اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
35(رأی شماره 391 هیأت: آقای عباس به حالج  آرانی  فرزند حسن شماره شناسنامه 
279و خانم زهرا سنجر آرانی  فرزند احمد شماره شناسنامه 30 )بالمناصفه(، ششدانگ  
قسمتی از  یکبابخانه به مساحت295 مترمربع شماره پالک 84فرعی مجزا از شماره 
بیدگل.  و  آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  اماکن  در  واقع  اصلی   2257 پالک  از   4فرعی 

مالک مشاعی  

36(رأی شماره389 هیأت: خانم خاتون مالباقری آرانی فرزند آقا احمد شماره شناسنامه 
189 نسبت به 1/5 دانگ مشاع و آقای عزیزاله  مالباقری آرانی  فرزندآقا محمد  شماره 
 276.5 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   4/5 به  نسبت  شناسنامه247 
مترمربع شماره پالک 5 فرعی مجزا از شماره 1 الی 4 وقسمتی از مشاعات و شماره 

2204و2205 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
شماره  رضا  فرزند  آرانی  زاده  شبانی  عباس  آقای  هیأت:  شماره788  37(رأی 
شناسنامه266 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 116.18مترمربع شماره پالک 1 فرعی 
مجزا از شماره 1و2و3وقسمتی از مشاعات از پالک2199و2200 اصلی واقع در اماکن 

بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از رضا شبانی زاده 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/3/11
تاریخ انتشار نوبت دوم:94/3/27

عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
تاسیس شرکت 

3/154 شماره: 103/93/1803/66-93/03/31 خالصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت شهر 
زیباسازان ایرانیان سهامی خاص که در تاریخ 93/04/31 تحت شماره 2326 و به شناسه 
ملی 14004257993 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 93/04/31 از لحاظ امضاء ذیل 
 ثبت تکمیل گردیده و برای اطالع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه زاینده رود
آگهی می شود: 1- موضوع شرکت: انجام کلیه کارهای خدماتی اعم از اجرا و نگهداری 
فضای سبز شهری و صنعتی - جمع آوری زباله و انجام کلیه امور بازیافت- تامین 
نیروی انسانی موقت - خرید و فروش ساخت و تولید و نصب انواع مبلمان و تجهیزات 
تولید  و  فروش  و  - خرید  ابعاد  هر  با  تبلیغاتی  تابلوهای  انواع  و  ملزومات شهری  و 
و  اتوبوس  ایستگاههای  و  سایبان  انواع  و  فلزی  های  سازه  و  زباله  مخازن  انواع 
راهسازی  سازی  تونل  و  سازی  جاده  و  سازی  پل  و  سد  سازی  محوطه   - آالچیق 
بندی- جدول   - زیرسازی   - خاکریزی  خاکبرداری  معادن  اکتشاف  و   استخراج 
زیباسازی و رنگ آمیزی جداول و ساختمان شهر سازی - طراحی و ساخت و نصب 
انواع سازه های فلزی و استراکچر و مخازن اجرای طرحهای خطوط لوله اعم از گاز 
و آب و فاضالب - عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی - اخذ و اعطای نمایندگی 
از  دریافت تسهیالت   - از کشور  داخل و خارج  در  دولتی و خصوصی  از شرکتهای 
بانکهای خصوصی و دولتی - شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی- 
خرید و فروش آهن آالت و فلزات و قراضه - ترخیص کاال - خرید فروش صادرات و 
واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی انجام موضوع شرکت پس از اخذ مجوز از مراجع 
صدور  و  اخذ  منزله  به  مذکور  فعالیت  موضوع  می باشد.ثبت  پذیر  امکان  صالح  ذی 
نامحدود. 3- مرکز  به مدت  ثبت  تاریخ  از  پروانه فعالیت نمی باشد. 2- مدت شرکت: 
 .8476137558 کدپستی  پالک16-   – بوستان  خیابان   – باغبهادران  شرکت:  اصلی 
هزار  ده  سهم  یکصد  به  منقسم  نقدی  ریال  میلیون  یک  مبلغ  به  شرکت:  سرمایه   -4
مورخ   103 شماره  گواهی  طی  آن  ریال  هزار  چهارصد  مبلغ  که  عادی  نام  با  ریالی 
در  و  تعهدی  مابقی  و  است  گردیده  پرداخت  باغبهادران  شعبه  ملی  بانک   93/04/29
تعهد سهامداران می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: مطهره طالبی – فرزند هوشنگ – 
متولد 1371- به شناسنامه کدملی 6200008132- کدپستی 8476137558- به سمت 
بشناسنامه 251   – ا...  حبیب  فرزند   – باغبادرانی  طاهری  زهرا  و  مدیره  هیات  رئیس 
نائب  متولد 1360- کدملی 6209696767- کدپستی 8176737946 به سمت   – لنجان 
کدملی  بشناسنامه  متولد 1368-   – ماشاءا...  فرزند   – باغبادرانی  ترکی  علی  و  رئیس 
1900092240- کدپستی 8476137558 به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب 
شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء 
با مهر شرکت معتبر است. ممنوعیتهای مندرج در اصل 141 قانون  مدیرعامل همراه 
از  یک  هیچ  مشمول  تجارت  قانون  اصالحی  الیحه  111و126و147  مواد  و  اساسی 
مدیرعامل: مجری  اختیارات   -6 باشد.  نمی  بازرسان  و  مدیرعامل  مدیره  هیات  اعضا 
مصوبات هیئت مدیره می باشد. 7- بازرس اصلی و علی البدل: میثم امیری باغبادرانی 
– فرزند علمدار – بشناسنامه 226 باغبهادران – متولد 1360- کدملی 6209696511- 
بشناسنامه   – خداداد  فرزند   – باغبادرانی  ترکی  محمد  و   8176737946 کدپستی 
به   8175836941 کدپستی   -1911785524 کدملی   -1366 متولد   – رامهرمز   5696
 ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. 

پورمقدم – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان لنجان 
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بالتکلیفی در هیات 
ژیمناستیک اصفهان 

 بسکتبال،  رکورددار
نمونه های مثبت دوپینگ

در ش��رایطی که دوران ریاس��ت اصغر نکوگل، در هیات ژیمناستیک اصفهان به 
 پایان رسیده است، اداره ورزش و جوانان برای تعیین تکلیف این هیات برنامه ای

 ندارد.
پیش از پایان رسیدن رسمی دوران ریاست نکوگل، ثبت نام از کاندیداهای ریاست 
هیات انجام شد و قرار بود یک شنبه دو هفته قبل مجمع انتخاباتی این هیات برگزار 

شود که به تاخیر افتاد.
در حال حاضر دوران ریاست نکوگل به پایان رسیده و وی نیز برای ریاست دوباره 
هیات ثبت نام نکرده است؛  اما با این حال نه سرپرستی برای این هیات تعیین شده و 
نه زمانی برای برگزاری مجمع تعیین شده است هیات ژیمناستیک استان اصفهان 
خانه ژیمناستیک را در اختیار دارد که این مکان در سه ماهه تابستان می تواند برای 
درآمدزایی و تامین بودجه هیات مدنظر قرار بگیرد؛ اما به نظر می رسد مسووالن 
اداره ورزش و جوانان استان اصفهان به ویژه معاون توسعه ورزش این اداره توجهی 
به این مساله مهم ندارند و با ادامه این وضعیت، این موقعیت مناسب نیز از دست 

خواهد رفت.

روز گذشته قائم مقام ستاد ملی مبارزه با دوپینگ کشور حامل یکی از اخبار دلهره آور 
و ناخوشایند بود . 

دکتر طباطبایی، از مثب��ت بودن چهار نمونه ارس��الی به آزمایش��گاه کلن آلمان 
خبر داد و تاکید کرد که نیمی از ای��ن تعداد متعلق به وزنه ب��رداری و نیمی دیگر 
مربوط به بس��کتبال اس��ت. مثبت ش��دن نمونه ها در وزنه برداری آن هم در رده 
جوانان متاس��فانه چندان اتفاق عجیب و تازه ای به حساب نمی آید؛زیرا این رشته 
ورزشی مدت هاست که با این معضل دس��ت و پنجه نرم می کند؛ اما رسیدن آمار 
نمونه های مثبت بس��کتبال به عدد ۷ در فصل جاری تکان دهنده و نگران کننده 
اس��ت. این دومین باری اس��ت که دوپینگ موجی از نگران��ی را در بین اهالی این 
رشته دانشگاهی موجب می ش��ود. مرتبه پیش و پس از آنکه معلوم شد آمار قبلی 
همه متعلق به یک تیم بوده نگرانی ها تا حدودی کاهش یافت؛ زیرا معلوم شد این 
 معضل در این رشته ورزشی همه  گیر نش��ده و تخلف محدود به یک باشگاه خاص 

بوده است. 

فینال جام حذفی باشگاه های کشور؛

ذوب آهن – نفت؛ پیش به سوی هت تریک قهرمانی 

 قول قهرمانی فیروز کریمی 
به هواداران استقالل

 س��رمربی فصل گذش��ته تیم مل��وان انزلی گفت:دوس��ت دارم 
بار دیگر سرمربی استقالل شوم.

فیروز کریم��ی، در خصوص اینکه امروز نامش ب��ه عنوان یکی از 
گزینه های سرمربیگری استقالل مطرح شده است، اظهار داشت: 
من امروز برنامه ام را به طور مکتوب به مسووالن باشگاه استقالل 
ارائه کردم. حتی به هیات مدیره استقالل اعالم کردم هفته بیست 

و هشتم، استقالل را قهرمان لیگ خواهم کرد. 
وی اف��زود: من خاطرات بس��یار خوب��ی از روزه��ای حضورم در 
استقالل داشتم؛ و دوس��ت دارم بار دیگر س��رمربیگری این تیم 
را تجربه کنم. امیدوارم اگر به این عنوان دست پیدا کردم بتوانم 

خواسته های هواداران و مجموعه استقالل را برآورده کنم.

 پایان قرارداد
 ۱۱ بازیکن پرسپولیس 

۱۱ نفر از از بازیکنان پرس��پولیس برای فصل آینده با این باشگاه 
قرارداد ندارند.

باشگاه پرس��پولیس در حالی باید پس از پایان فینال جام حذفی 
به صورت رس��می وارد فصل نقل وانتقاالت ش��ود که این باشگاه 

شرایط خاصی دارد.
مهم ترین نکته در مورد پرس��پولیس این اس��ت که پس از پایان 
فصل 94-93 ، قرارداد ۱۱ بازیکن این تیم، با باشگاه پرسپولیس 

تمام شده است.
 حمی��د علی عس��گر، علیرض��ا نورمحم��دی، هادی ن��وروزی، 
محمد نوری، محمدرضا خانزاده، امید عالیش��اه، رضا خالقی فر، 
فرناندو گابریل، پیام صادقیان، رضا نوروزی و افشین اسماعیل زاده 

بازیکنانی هستند که دیگر با باشگاه پرسپولیس قرارداد ندارند.
در این بین تقریباً جدای��ی بازیکنانی مانند خان��زاده، خالقی فر، 
گابریل، صادقیان، رضا نوروزی و اس��ماعیل زاده از پرس��پولیس 
قطعی است؛ اما معلوم نیست بازیکنان تأثیرگذاری مانند عالیشاه، 
نوری، هادی نوروزی و نورمحمدی قرارداد خود را با پرسپولیس 

تمدید می کنند یا خیر.

حرکت قابل تحسین مهاجم 
پرسپولیس 

 مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس بخشی از قراردادش را صرف امور 
خیریه کرد. 

  مه��دی طارم��ی، مهاج��م تی��م فوتب��ال پرس��پولیس، اعالم 
 کرد: مبلغی از ق��راردادش با تی��م فوتبال پرس��پولیس را صرف 

امور خیریه خواهد کرد.
در این نامه آمده اس��ت: خدایا خ��ودت می دانی م��ن راضی به 
نوش��تن این بیانیه نبودم. هدف من جلب رضایت تو و نش��اندن 
لبخند روی صورت بندگانت بود و بر عهدم پایدارم؛ اما اصرارهای 
 وکیلم مرا ناچار به نوش��تن ای��ن بیانیه کرد. خ��وب و بد و گناه و 
غیر گناه بودنش را ازگردن من حقیر ساقط فرما که اکنون هم زیر 

بار خروارها گناه غرق هستم.
وکیلم اصرار کرد و گفت مهدی این ها ریا نیس��ت. حاال که نیت 
تو خیر اس��ت بگذار دیگران هم از موضوع آگاه ش��وند، حتی اگر 
 این کار الگویی برای یک نفر هم باش��د باز خوب است. گفت: نوع

  نگاه ها متاسفانه به فوتبال و فوتبالیست زیبنده نیست. شاید این 
 کار تو باعث شود نگرش ها به فوتبال و فوتبالی ها هم تغییر کند .

نمی دانم حق ب��ا او بود یا ن��ه اما، در ه��ر حال م��را مجاب کرد 
به نوش��تن این بیانی��ه. بیانیه ای ک��ه ویرایش آن ه��م به دوش 
 خودش افتاد.  قرار داد من با پرس��پولیس در فصلی که گذش��ت 
۱۵۰ میلیون تومان بود که با احتساب برخی آپشن هاو شرایطی 
که در آن وجود داش��ت ت��ا 4۰۰ میلی��ون تومان می رس��ید. از 
این مبلغ با محاس��بات خودم حدود ۱۵۰ میلی��ون تومان اولیه 
 را دریافت کرده ام و از مس��ووالن محترم باش��گاه اس��تدعا دارم

 ۲۵۰ میلیون تومان باقی مانده را در موارد ذیل هزینه کنند:
۱- مبلغ ۵۰ میلیون تومان از باقیمان��ده قراردادم برای کمک به 
انجمن حمایت ازکودکان کار بوش��هر قرار گی��رد، کودکانی که 
تمرینات شان را دیده ام و همه مستعدند. امیدوارم هدیه ناقابلم 

را بپذیرند.
۲- مبلغ ۵۰ میلیون توم��ان در اختیار س��ازمان لیگ قرار گیرد 
ت��ا از آن محل دو جایزه تهیه ش��ود. اول  جایزه ای ب��ه نام جایزه 
ناصرحجازی، اس��طوره فراموش نش��دنی فوتبال ایران و آسیا به 
بهترین گلر فصل قبل لیگ برتر تعلق بگیرد و با دس��تان یادگار 
عزیز ناصر خان حجازی یعنی آتیالحج��ازی تقدیم فرد منتخب 
گردد، تا بدین وس��یله به س��هم خود کاری برای شادی روح  آن 
چهره بی تکرار کرده باشم. دوم جایزه ای به نام جایزه علی دایی 
گلزن برتر فوتبال جهان برای تقدیم به بهترین گلزن لیگ برتر که 

انشااهلل توسط خود علی آقا تقدیم برنده خواهد شد.
3- ۵۰ میلیون از قراردادم را هدیه می کن��م به مهدی نفر که به 
پسرش علیرضا نفر داده ش��ود  و امیدوارم در صداقت و مهربانی 

رهرو پدر باشد.
 4.همه ما امکان خط��ا داریم و البت��ه خداوند خطاه��ای مان را 
می پوشاند. به اینکه علی اکبریان با خودش چه کرده کاری ندارم.

قضاوتش بماند برای قضات، اما خان��واده او چه گناهی کرده اند؟ 
خانواده ای که حاال فرزندانش می دانند روزگاری روی سکوهای 
ورزش��گاه آزادی هزاران نفر با فریاد روماریوی ایران، پدرش��ان 
را تشویق می کرده اند .دوس��ت ندارم نگاه آن طفل معصوم ها به 
فوتبال نگاهی توام با حس��رت و کینه و بغض باشد پس به عنوان 
کوچکترین عضو خانواده فوتب��ال ۵۰ میلیون تومان هدیه ناقابل 
را تقدیم می کنم به خانواده عل��ی اکبریان و امیدوارم به زودی با 

حضور پدر، کانون گرم خانواده شان رونقی دوباره بگیرد.
۵- از استعداد جنوبی ها در بند اول گفتم، کسانی که سمبل درد 
و رنج هستند. س��مبل محرومیت، در محروم ترین دوران فوتبال 
ایران در ده��ه ۶۰ ، جوانی با چهره ای آفتاب س��وخته و پایی که 
بخاطر ترکش های یادگاری دوران حماس��ه و ایث��ار می لنگید؛ 
بلندپ��رواز ترین ش��اگرد دهداری عزیز ش��د. افس��وس که انگار 
 فوتبال م��ان را آلزایمر گرفت��ه و کریم باوی را به ی��اد نمی آورد،

 ولی من ب��ا افتخار هدیه ناقاب��ل ۵۰ میلیون تومان��ی ام را تقدیم 
مهاجم سابق تیم های ملی، شاهین و پرسپولیس می کنم.
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لیب��ال کش��ورمان، در  تی��م مل��ی وا
نخس��تین بازی خ��ود در لی��گ جهانی 
 مقاب��ل آمری��کا نتیج��ه را واگ��ذار کرد. 
تیم ملی والیبال کش��ومان در نخس��تین 
بازی خ��ود در لیگ جهان��ی ۲۰۱۵ صبح 
دیروز از س��اعت ۶:4۰ در لس آنجلس به 
مصاف آمریکا، قهرمان دوره گذشته رفت 
و در پایان 3 بر یک نتیجه را به حریف خود 

واگذار کرد. اسلوبودان کواچ س��رمربی تیم ملی والیبال کشورمان، برای آغاز 
مسابقه سعید معروف، عادل غالمی، سید محمد موسوی، عبدالرضا علیزاده، 
 ش��هرام محمودی، فرهاد قائمی و مجتبی میرزاجانپور را به میدان فرس��تاد.

در ست اول مسابقه آمریکایی ها تیم برتر میدان بوند و در طول مسابقه اختالف 
امتیاز را به 4 یا ۵ هم رساندند. برتری آنها تا پایان ادامه داشت و در نهایت آنها 
۲۵ بر ۱9 به پیروزی رسیدند. در ست دوم هر دو تیم تا امتیاز 8 پایاپای مساوی 
پیش رفتند، اما آمریکایی ها به یک باره اختالف را زیاد کردند و حساب ۱3 بر 9 
شد و همین روند تا امتیاز ۲۰ بر ۱۵ نیز ادامه داشت، اما بازیکنان کشورمان در 
ادامه نمایش بهتری را از خود داشتند و چندین امتیاز پیاپی را کسب کردند و 
اختالف به ۲ رسید و در پایان برتری ۲۵ بر ۲۲ از آن میزبان شد.در ست سوم 
شاگردان کواچ در تیم ملی ایران مسابقه را بس��یار خوب آغاز کردند و حتی 
به برتری ۱۲ بر ۵ هم رس��یدند، اما به یک باره بازی از دست شان خارج شد 
 و این آمریکایی ها بودند که ضمن جبران اختالف ب��ه وجود آمده ۲ امتیاز از 
تیم کش��ورمان پیش افتادند.در ادامه کار ملی پوشان کش��ورمان بازی را به 
تساوی ۱۷ بر ۱۷ کشاندند، اما دوباره اوج گرفتند و با نمایش خوبی که داشتند 

اختالف را به سه امتیاز رساندند و ست سوم را ۲۵ بر ۲3 پیروز شدند.
در ست چهارم ملی پوشان کشورمان تا امتیاز ۱4 مقابل میزبان پایاپای پیش 
رفتند، اما در ادام��ه کار این آمریکا بود که اختالف را رفته رفته بیش��تر کرد. 
شاگردان کواچ در امتیازهای پایانی به بازی برگشتند و فاصله را کم کردند اما 
در نهایت ۲۵ بر ۲3 شکست خوردند تا در نهایت آمریکا 3 بر یک برنده بازی 
 شود. د ر سالن ۱۰ هزار نفری یو اس س��ی گی لن سنتر لس آنجلس بیش از 
8 هزار ایرانی حضور داشتند و تیم ملی کشورمان را به شدت تشویق می کردند.

لیگ جهانی والیبال - ۲۰۱۵
 نیمکت های لیگ برتر در انتظار فینالبازی اول را به آمریکا باختیم

 جام حذفی
با پایان فینال جام حذفی، شرایط نیمکت های لیگ برتر مشخص 

می شود.
ش��اید فینال جام حذفی سرنوش��ت لی��گ برتر را ب��ه کلی عوض 
کند. بع��د از این بازی اس��ت که چرخ��ش مربی��ان در لیگ برتر 
 اس��تارت م��ی خ��ورد. برنام��ه ای ک��ه هم��ه ش��رایط را عوض 

می کند.
  اس��تقاللی ها به امید این بازی نشس��تند تا در پایان��ش به دنبال 
علیرض��ا منصوری��ان برون��د. اگرچ��ه گروه��ی در هی��ات 
مدی��ره اس��تقالل ب��ا آوردن او مش��کل دارن��د ام��ا منصوری��ان 
ای��ن روزه��ا خواس��ته ه��واداران اس��تقالل اس��ت. اتفاق��ی که 
 س��بب م��ی ش��ود ت��ا هی��ات مدی��ره او را گزین��ه اول تیم��ش

  بدان��د. اگرچه نفتی ه��ا هم نم��ی خواهند به این س��ادگی مربی 
جوان ش��ان را از دس��ت بدهند و تا به حال با چند بیانیه رسمی از 

مدیران استقالل برای آوردن نام منصوریان انتقاد کرده اند. 
نفتی ها امید دارند با حمایت هواداران استقالل بتوانند اولین جام 

قهرمانی باشگاه شان را بدست بیاورند.
در ص��ورت پیوس��تن منصوری��ان ب��ه اس��تقالل ، گ��ردش 
مربی��ان در لی��گ برت��ر اتف��اق م��ی افت��د. در روزهای��ی ک��ه 
حس��ین فرکی گفته برای برگش��تن به س��پاهان تردی��د دارد، او 
 اگ��ر بخواه��د در ته��ران کار کن��د. نف��ت بهتری��ن گزین��ه اش 

است.
 قهرم��ان دو دوره متوال��ی لی��گ ب��ه تیم��ی م��ی رود ک��ه یکی 
 از 8 تیم برت��ر آسیاس��ت؛ تیمی که پای��ه موفقیت��ش را خودش 

گذاشته بود.
رفتن فرکی از س��پاهان هم سبب می ش��ود اصفهانی ها به دنبال 
مربی باشند. برای آنها بهترین گزینه برانکو ایوانکوویچ است. مربی 
پرسپولیس که قرارداد یک س��اله با قرمزها دارد؛ اما چون شرایط 
 مالی ق��راردادش هنوز پرداخت نش��ده ، می تواند ب��ه جدایی فکر 
کند؛ آن هم در ش��رایطی که اصال مشخص نیست چه اتفاقی برای 

تیم محبوب پایتخت می افتد.

 سهمیه  قاره ها در جام جهانی 
تغییر نکرد

 اولین جلسه رییس و کمیته اجرایی فدراسیون جهانی فوتبال پس از آغاز 
دور جدید ریاست سپ بالتر، امروز در مقر فیفا برگزار شد.

در ابتدای جلسه جوزف سپ بالتر، ضمن خوش آمدگویی به اعضای جدید 
کمیته اجرایی فیفا، تأکید ک��رد که یک بخش فوتب��ال حرفه ای در فیفا 

تشکیل خواهد شد.
مهم ترین موض��وع در دس��تور کار این جلس��ه، اختصاص س��همیه هر 

کنفدراسیون در جام جهانی ۲۰۱8 روسیه و ۲۰۲۲ قطر بود. 
بر این اساس سهمیه های اختصاص یافته به شرح زیر است:

- آفریقا ۵ سهمیه مستقیم
- آسیا 4 سهمیه مستقیم و یک سهمیه غیرمستقیم

- اروپا ۱3 سهمیه مستقیم
- آمریکای ش��مالی و مرکزی و کارائیب 3 سهمیه مستقیم و یک سهمیه 

غیرمستقیم
- اقیانوسیه یک سهمیه غیرمستقیم

- آمریکای جنوبی 4 سهمیه مستقیم و یک سهمیه غیرمستقیم
- میزبان یک سهمیه مستقیم

در ادامه با توجه به فرایند درخواس��ت میزبانی ب��رای جام جهانی ۲۰۲۶، 
کمیته اجرایی تأیید ک��رد حق میزبانی براس��اس اساس��نامه فیفا نباید 
 به اعضای ی��ک کنفدراس��یون برای دو ج��ام جهانی متوالی اعطا ش��ود.

 از این رو فدراسیون های عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا امکان درخواست 
میزبانی برای جام ۲۰۲۶ را نخواهند داشت.همچنین کمیته اجرایی فیفا با 
توجه به ترکیب جدید خود، در مورد ترکیب کمیته های مالی و اضطراری 
فیفا و نیز نماین��ده اعضای کمیته اجرایی در تع��دادی از کمیته های فیفا 
تصمیم گیری کرد.گفتنی است، در این جلسه کمیته اجرایی تصمیم گرفت 
فدراسیون فوتبال اندونزی را تا زمانی که این فدراسیون بتواند به تعهدات 
خود براساس اساس��نامه فیفا عمل کند، تعلیق کند. این تصمیم گیری به 
علت دخالت مقامات اندونزی در فعالیت های این فدراس��یون اتخاذ شده 
است اما تیم ملی این کش��ور اجازه حضور در بازی های جنوب شرق آسیا 
۲۰۱۵ را خواهد داش��ت.اجالس بعدی کمیته اجرایی فیفا روزهای ۲ و 3 

مهر 94 در مقر فیفا در زوریخ برگزار می شود.

�

امروز دوش��نبه یازده خرداد م��اه 94 تیم های 
ذوب آهن و نفت تهران در ورزش��گاه تختی به 
مصاف هم می روند تا جام حذفی امس��ال را به 
پایان ببرند. جام قهرمانی نصیب تیمی می شود 
که در این تک بازی به پیروزی برسد. همچنین 
با توجه به شرایط جدولی لیگ برتر، تیم قهرمان 
به صورت مستقیم به لیگ قهرمانان آسیا صعود 
می کند و نای��ب قهرمان در پل��ی آف این لیگ 

حاضر خواهد شد.
به گزارش فارس،  همیشه فینال های جام حذفی 
بازی های جذابی از آب در آمده اند چه آن روزها 
که ملوان پای ثابت فینال ها بود و چه آن وقت ها 
که سپاهان و پر سپولیس در فینال، اوج هیجان 
را ب��ه نمایش می گذاش��تند، اما این ب��ار فینال 
جام حذفی طعم دیگری دارد. امسال دو تیمی 
به فینال حذفی رس��یده اند ک��ه در طول فصل 
بهترین بازی ها را به نمایش گذاشته اند و با شیوه 
 کارشان از عالقمندان به فو تبا ل دلبری کرده اند. 
ذوب آهن ب��ا یحیی گل محم��دی، به روزهای 

خوب خود بازگشته و پس از چندین سال غیبت 
در جمع مدعیان لیگ و جام حذفی امسال هم 
س��همیه لیگ قهرمانان آس��یا را از لیگ کسب 
 کرده و هم ی��ک پای فینال جام حذفی اس��ت.

گل محم��دی پی��ش از ای��ن باز هم رس��یدن 
ب��ه فین��ال ج��ام حذف��ی را تجرب��ه ک��رده 
ب��ود، ول��ی ب��ه ج��ام نرس��یده ب��ود. ای��ن بار 
ام��ا ه��دف ذوب آه��ن و س��رمربی جوان��ش 
 فقط فتح جام اس��ت.در آن س��و نف��ت تهران،

 تیم جوان و نماینده شایس��ته ای��ران در لیگ 
قهرمانان آس��یا قرار دارد. نفت ش��اگرد ممتاز 
کالس فو تبا ل ایران است که به گفته مدیر عامل 
موفق اش یک لحظه ج��ام قهرمانی لیگ برتر را 
زمین گذاشت و آن را تقدیم سپاهان کرد. نفت 
در فینال جام حذفی می خواه��د انتقام لیگ را 
از همشهری س��پاهان یعنی ذوب آهن بگیرد. 
ش��اگردان علیرضا منصوریان پس از س��ه سال 
طی کردن روند رو به رش��د، امسال دیگر بدون 
گرفتن جام راح��ت نمی نش��ینند.ذوب آهن و 

نفت، تیم های جوان و کم هزینه لیگ چهاردهم 
بودند که با استفاده از تفکر تازه سرمربیان جوان 
و نوگرا توانستند تیم های پر ادعا و تفکرات کهنه 
را کنار بزنن��د. فینال ذوب آه��ن و نفت، فینال 

تیم های دوست داشتنی فو تبا ل ایران است.
هر کدام از دو تیم جام حذفی را به دست بیاورد، 

اتفاق خوبی در فو تبا ل ایران می افتد.
آماری از جام حذفی

رقابت دو تیم آسیایی فصل آینده فوتبال ایران 
برای فتح جام بیست و هش��تم حذفی درحالی 
امروز برگزار می  ش��ود ک��ه طعم ش��یرین این 
قهرمانی با بدست آوردن سهمیه مستقیم لیگ 

قهرمانان آسیا لذت بخش تر می شود.
 تیم نفت در ای��ن رقابت به فکر فتح نخس��تین 
جام قهرمان��ی خ��ود در فوتبال ایران اس��ت و 
ذوب آهن می تواند سومین قهرمانی خود در این 
رقابت ها را جشن بگیرد؛ جامی که برای هر دو در 
کنار ارزش قهرمانی، یک امتیاز ویژه دیگر را هم 
به همراه خواهد داشت و آن هم صعود مستقیم 

به آسیا است.
دو تیم نفت تهران و ذوب آهن ک��ه به ترتیب با 
کسب رتبه های س��وم و چهارم لیگ چهاردهم 
و با توجه به فینالیس��ت جام حذفی بودن، جواز 
حضور در رقابت های فصل آینده لیگ قهرمانان 
آسیا را کسب کردند، در صورت قهرمانی در این 
 جام مستقیما به مرحله گروهی فصل آینده این

 رقابت ها صعود می کنند.
در این مس��ابقه که رقاب��ت دو مرب��ی جوان و 
 موفق س��رخابی، یعن��ی علیرض��ا منصوریان و 
یحیی گل محمدی با همدیگر است، تیم بازنده 
باید به پل��ی  آف لیگ قهرمانان آس��یا رفته و در 
رقابتی سخت با حریفان کش��ورهای عربی و یا 
آس��یایی میانه، باید ش��انس حضور در مرحله 
گروهی آن رقابت ها را امتحان کند. مسابقه ای 
هر دو سرمربی تیم ها، به فکر نخستین قهرمانی 

دوران کوتاه سرمربیگری خود هستند.
شگفتی ساز لیگ و فتح سومین جام

اعتماد سعید آذری به یحیی گل محمدی که در 
نیم فصل نخست لیگ نتوانست عملکرد خوبی 
به همراه تیم ذوب آهن داش��ته باشد، باعث شد 
این تیم اصفهانی در نیم فص��ل دوم، تنها برابر 
تراکتورسازی بازنده شد، همچنین از ۱3 بازی 
پایانی خود در لیگ چهاردهم، 9 برد و 4 تساوی 
به دست آورد. این اتفاق باعث شد تا ذوب آهن به 
 رده چهارم رسیده و سهمیه آسیایی خود در این

 رقابت ها را قطعی کند. 
ذوب آهن متحول ش��ده که در هفته بیس��ت و 
شش��م لیگ هم در خانه با نتیجه ۵ بر 3 مقابل 
نفت به پیروزی رسید، نتیجه ای که یکی از دالیل 
از دست رفتن قهرمانی نفت در این فصل بود، در 
اندیشه آن است که در این مسابقه هم به پیروزی 
رسیده و برای س��ومین مرتبه در تاریخ فعالیت 

حرفه ای خود، جام قهرمانی را باالی سر ببرد.
این قهرمانی، باعث می شود که قهرمانان فوتبال 
ایران در فصل جاری اصفهانی شوند زیرا سپاهان 
قهرمان لیگ شد. همچنین تیم گل محمدی را 
مستقیما به آسیا می رساند تا این تیم که پیشینه 
نایب قهرمانی در لیگ قهرمانان را دارد، باز هم 
 فرصت حض��ور در مرحله گروهی ای��ن جام را

 بدس��ت آورد. م��ردان یحی��ی گل  محم��دی 
جام حذفی امس��ال را با برتری 3 بر صفر مقابل 
پیام چغادک بوشهر آغاز کرد. سپس در اهواز با 
نتیجه 3 بر مقابل اس��تقالل خوزستان به پیروز 
رس��ید و در مرحل��ه یک چهارم نهای��ی مقابل 
اس��تقالل در ضربات پنالتی پیروز ش��د. در آن 
بازی دو تیم در جریان مسابقه به تساوی ۲ بر ۲ 
رضایت دادند اما ذوب آهنی در ضربات پنالتی 3 
بر صفر پیروز شده و به دیدار نیمه نهایی رسیدند. 
رویارویی با پرسپولیس در پای فینال، یک اتفاق 
ویژه برای یحیی گل محمدی بود، مسابقه ای که 
در نهایت با برتری ۲ بر ی��ک اصفهانی ها همراه 
ش��د و گل محمدی تیم س��ابقش را حذف کرد.

ذوب آهنی برای موفقیت در بازی فینال، چشم به 
عملکرد خوب نفراتی باتجربه ای از جمله مهدی 
رج��ب زاده، قاس��م حدادی فر، قاس��م دهنوی، 
کارلوس سانتوس و درخش��ش نفرات جوانی از 
جمله مسعود حس��ن زاده، کاوه رضایی، دانیال 
اسماعیلی فر و مرتضی تبریزی چشم دوخته اند، 
بازیکنان��ی که می توانند حت��ی موفق ترین تیم 

ایران در آسیا را هم در خانه ناکام بگذارند.
استقالل باالتر از پرسپولیس

هرچند عمر رقاب��ت های جام حذف��ی فوتبال 
 ایران 39 س��ال اس��ت ؛ ام��ا به خاط��ر انقالب 
ش��کوه مند ای��ران اس��المی و س��پس جنگ 
تحمیلی، از سال ۵۶ تا س��ال ۶۵ این رقابت ها 
برگزار نشد. همچنین تا سال ۷۲ یک دو مرتبه 
دیگر این جام انجام نگرفت تا عصر فردا دوشنبه 
ش��اهد معرفی بیست و هش��تمین قهرمان این 

رقابت ها باشیم
.در بیس��ت و هفت دوره گذش��ته ج��ام حذفی 
ای��ران، اس��تقالل ب��ا ۶ قهرمان��ی و 3 نای��ب 
قهرمانی، عنوان بهترین تی��م رقابت ها را از آن 
خود کرده اس��ت و پس از آبی پوش��ان تهرانی، 
تیم های پرس��پولیس با ۵ قهرمان��ی و ۲ نایب 
قهرمانی و س��پاهان اصفه��ان ب��ا 4 قهرمانی،.

تیم های ملوان با 3 قهرمانی و 4 نایب قهرمانی، 
ذوب آه��ن اصفهان ب��ا ۲ قهرمان��ی و یک نایب 
 قهرمانی، رده های بعدی را ب��ه خود اختصاص

 داده اند.

استقالل  و پرسپولیس



یادداشت

همدلی و همزبان، 
یک راهبرد است

فرماندار شهرکرد گفت: ش��عار همدلی و همزبانی یک شعار 
نیست، بلکه یک راهبرد است.

حمید ملک پور، در جلسه شورای اداری شهرستان شهرکرد 
برقراری امنیت در انتخابات اسفندماه سال جاری را از وظایف 
مس��ووالن و مردم دانس��ت و گفت: برای برگزاری انتخابات 
مجلس ش��ورای اس��امی باید تدابیر جدی فراهم ش��ود تا 
انتخابات مجلس و خبرگان، پرش��ور و با حض��ور حداکثری 

مردم انجام شود.
وی، یکی از عمده مش��کات شهرس��تان را مهاجرت افراد به 
خارج از این استان اعام کرد، و خواستار همکاری مدیران و 
مسووالن مربوطه در توس��عه زیرساخت های شهرستان شد؛ 
چراکه این عمل موجب توس��عه اس��تان و در نتیجه افزایش 

ضریب ماندگاری مردم در زادگاه شان می شود.
فرماندار ش��هرکرد، بهره برداری از کمربندی شرق و شمال، 
بازگش��ایی انتهای خیابان کاش��انی و عقب نش��ینی خیابان 
ملت ش��هرکرد را از مهم تری��ن اقدامات ص��ورت گرفته در 
س��ال 93 اعام کرد، و گفت: ه��دف از اجرای ای��ن پروژه ها 
تس��هیل در عبور و مرور، روان س��ازی ترافی��ک و جلوگیری 
از اتاف وقت ش��هروندان است. وی افزود: س��اخت و ساز در 
زمین های کش��اورزی بدون مجوز ممنوع است، و در صورت 
 مش��اهده، متخلفان به محاک��م قضایی معرفی می ش��وند.

 در پای��ان جلس��ه از تع��دادی مدی��ران شهرس��تان، ک��ه 
در برنامه ه��ای س��تاد ده��ه فج��ر س��ال 93 هم��کاری 
 و ت��اش مضاعف داش��تند، با اه��دای لوح تقدی��ر قدردانی

 شد.

 نابسامانی بیمه، به خاطر شرایط
 بد اقتصادی است

نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه دانا گفت: شرایط 
اقتصادی موجود باعث نابسامانی شرایط بیمه در کشور شده 

است. 
بیژن صادق، در مراسم س��اختمان جدیدالتاسیس بیمه دانا، 
اظهار کرد: از آنجایی که صنعت بیمه در کشور ایران متاثر از 

شرایط اقتصادی است، شرایط خوبی ندارد.
وی تصریح کرد: بیمه عمر یکی از مهم ترین بیمه ها است که 
متاسفانه در کش��ور ایران در خصوص آن ضعیف عمل شده 
است؛ و باید در زمینه بیمه عمر برای مردم فرهنگ سازی های 

الزم صورت بگیرد.
صادق، ضریب نفوذ بیمه در هند و پاکستان را بیشتر از ایران 
دانس��ت و گفت: بیمه عمر در این دو کشور بیش��تر از ایران 
رشد یافته اس��ت، و امیدواریم در زمینه بیمه در کشور شاهد 
پیشرفت های خوبی باشیم، و این مهم تنها با تاش دوستان و 

همکاران فعال در این زمینه میسر می شود.

 افزایش 15 درصدی کرایه     
اتوبوس های درون شهری 

شهرکرد
مدیرعامل س��ازمان اتوبوس رانی شهرکرد و حومه، از 
افزایش 15 درصدی کرایه اتوبوس های درون شهری 

در شهرکرد خبر داد.
عل��ی اس��کندری،از افزای��ش کرای��ه اتوبوس ه��ای 
درون ش��هری خبر داد و اظهار کرد: تمام اتوبوس های 
بخش خصوصی و دولتی مجهز به سیستم کارت خوان 
هستند و پرداخت نرخ کرایه با کارت بلیط 350 تومان 

و بدون کارت 500 تومان است.
وی از نظارت بر 95 دس��تگاه اتوبوس فعال در سطح 
ش��هر ش��هرکرد خبر داد و گف��ت: از مجم��وع تمام 
اتوبو س های سطح شهر 53 دس��تگاه اتوبوس مربوط 

به بخش خصوصی است.
اس��کندری، با اعام اینکه حمل و نقل با اتوبوس های 
 بی��ن ش��هری تنه��ا ب��ا کارت ص��ورت می گی��رد.

وی افزود: کارت بلیط به عنوان کیف پول الکترونیکی 
از چاپ و تبادل س��که جلوگیری می کن��د و مردم با 
خرید یک عدد از ای��ن کارت ها می توانند س��ال های 
 متم��ادی از پرداخ��ت الکترونیکی کرای��ه بهره مند

 شوند.
وی از اجباری شدن اس��تفاده از کارت برای پرداخت 
هزینه اتوبوس خبر داد و گفت: از این به بعد جابه جایی 
مسافر در مسیرهای پایانه آزادی به دانشگاه شهرکرد، 
میدان معلم به پایانه آزادی، پایان��ه آزادی به میرآباد 
 غربی، معارف، منظریه ، مسیر ابوذر و گودال چشمه،

 با کارت بلیط میسر می شود.
مدیرعامل اتوبوس��رانی ش��هرکرد و حومه، از نظارت 
مداوم بازرسان س��ازمان اتوبوس��رانی در طول روز بر 
حرکت منظ��م اتوبوس ها خبر داد، و  اذعان داش��ت: 
همش��هریان می توانند درخصوص تخلفات رانندگان 
این س��ازمان ب��ا ش��ماره 33331425 انتق��ادات و 

پیشنهادات خود را اعام کنند.
این مقام مسوول خاطرنشان کرد: حجم باالیی از مردم 
از اتوبوس های درون شهری برای رفت و آمد استفاده 
 می کنن��د، و این موضوع یک��ی از عوامل راه گش��ا در 

باز کردن گره ترافیک است.
وی با تاکید بر تشویق مردم به سوی استفاده از وسایل 
 نقلیه عمومی یادآور ش��د: در سال گذش��ته با وجود

 فراهم ش��دن دس��تگاه کارت خوان بلیط، متاسفانه 
شاهد آن بودیم که اکثر مردم هنوز هم برای پرداخت 
کرایه خود، از روش سنتی و پر دردسر نقدی استفاده 
می کردند؛ ولی امس��ال پرداخت کرایه فقط با کارت 

امکان پذیر است.

یادداشت

 حجت االسام محمدعلی نکونام، در خطبه های نماز جمعه 
این هفته که ظهر امروز در مصلی بزرگ این شهر برگزار شد، 
ضمن تفس��یر س��وره توبه اظهار کرد: در این سلسله آیات، 
خداوند متعال دس��تورالعمل ش��فاف و صحیح برای ارتباط 
با کفار تبیین می کند که در آن هم مقابله با مش��رکان و هم 

رعایت تقوا مورد اشاره قرار می گیرد.
وی با اشاره به اینکه اگر مشرکان در مذاکرات دبه درآوردند 
 دیگر قاب��ل اعتماد نیس��تند، افزود: آن زمان هم مش��رکان، 
پیامبر اکرم)ص( را ب��ه تفرقه اندازی مته��م کردند و همان 
طور که امروز ایران را مخالف حقوق بشر و تفرقه انداز خطاب 

می  کنند.

 نکونام، با اش��اره به اینکه قرآن به مس��لمانان تأکید می کند 
در مقابل کفار کوتاه نیایند، اضافه کرد: اگر در مقابل آمریکا 
کوتاه بیاییم دشمن قوی تر می ش��ود؛ و ما در این 36 سال به 
چشم خود دیده ایم که آمریکا در مقابل مقاومت و ایستادگی 
ایران ناتوان است و تنها با کوتاه آمدن ملت است که به قدرت 

این استکبار جهانی افزوده می شود.
 نماین��ده ولی فقی��ه در اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری، 
تأکید کرد: خ��دا کوتاه آم��دن مقابل کفار را ت��رس از آن ها 
می داند و در ق��رآن می فرماید تنها باید از خدا ترس��ید و در 

مقابل کفار باید ایستادگی کرد.
وی عنوان داشت: این موضوع که آمریکا را دوست خود تلقی 

مالچ زیس��تی، که ب��رای مه��ار ریزگردها و تثبیت ش��ن های 
 روان، توس��ط محقق��ان پ��ارک عل��م و فن��اوری اس��تان 
چهارمحال و بختیاری ساخته شده در دو منطقه بیابانی ریگ بلند 
کاشان و تاالب میقان اراک مورد آزمایش قرار گرفت؛ و موفق به 
دریافت تاییدیه  از سوی دو دانش��گاه و سازمان جنگل ها، مراتع 

وآبخیزداری کشور شد.
 دکت��ر پروی��ن ب��رادران، مج��ری ای��ن ط��رح اظهارک��رد: 
 مال��چ پلیمری س��لولزی نانو س��ولفید، ب��ه عن��وان جایگزین 
مال��چ نفت��ی، در تثبی��ت ماس��ه های روان، مه��ار ریزگردها و 
توسعه پوشش گیاهی قابل اس��تفاده اس��ت. وی با بیان اینکه 
این محصول از پلیمرهای س��لولزی و کاما طبیعی و از جنس 
گیاهان است، افزود: پس از کاشت درختچه ها در مناطق بیابانی 
 مورد نظر این مالچ طبیعی بر روی س��طح اس��پری خواهد شد.

 وی، ب��ا بی��ان اینکه ای��ن محص��ول بی رن��گ و بی بو اس��ت،
خاطر نش��ان کرد: این مالچ پس از اس��تفاده، به سرعت خشک 
می شود؛ و رنگ طبیعت را به صورت رنگ طبیعی باقی می گذارد.

وی ادام��ه داد: مال��چ تولید ش��ده، خصل��ت هیدروژل��ی دارد 

 که این ویژگی س��بب می ش��ود رطوب��ت هوا را ج��ذب کند و 
در اختیار گیاه قرار دهد؛ ضم��ن آنکه در طول روز مانع از تبخیر 
ش��دن آب گیاهان خواهد ش��د؛ لذا گیاه تا پایان عمر نیازی به 
 Just in time آبیاری ندارد. وی آماده س��ازی این محصول را
)تولید در محل( دانس��ت و گفت: این مالچ به صورت پرتابل در 
محل مورد نظر قابل تولید است؛ و مواد اولیه آن نیز در منطقه به 
دست می آید؛ و از سوی دیگر مردم منطقه نیز در راستای صیانت 

از محیط زیست، در اجرا به کمک ما خواهند آمد.
برادران  اف��زود: مالچ ه��ای تولید ش��ده به محض رس��یدن به 
طبیعت ب��ر اثر نور خورش��ید، ب��اران، س��یل و عوام��ل جوی 
تجزی��ه می ش��وند؛ ول��ی محصولی ک��ه م��ا تولی��د کردیم تا 
 پنج س��ال در طبیع��ت دوام دارد و پ��س از آن مالچ ش��روع به 

تخریب پذیری می کند و در اختیار گیاه قرار خواهد گرفت.

کنیم، خطای اس��تراتژیک اس��ت؛ و ش��ما هرگز نمی توانید 
دشمن را از دشمنی بازدارید.

این مسوول با اشاره به بحث مذاکرات، افزود: ما بحث مذاکرات 
را مطرح می کنیم تا تحریم ها برداشته شود، اما این در صورتی 
اس��ت که دش��من در حین مذاکرات هم به تحریم ها اضافه 

می کند.
وی،کوتاه آمدن دش��من در مقابل ایران را در صورتی ممکن 
دانست که مردم ایران دس��ت از انقاب، امام و شهیدان شان 
بردارند و بیان داشت: ما تا آخرین نفس پای انقاب و رهبرمان 

ایستاده ایم.
نکونام، دغدغه اهل تقوا را پرهیز از استبداد رأی عنوان و تأکید 
کرد: قرآن استبداد رأی را عامل هاکت معرفی کرده است و 
مؤمن واقعی در اموری که به او محول می شود بدون مشورت 

تصمیم گیری نخواهد کرد.
وی به 11 ش��عبان روز والدت حضرت علی اکبر)ع(، اش��اره 
 و تبیی��ن کرد: جوان��ان نباید ابزار سیاس��ت بازی ها ش��وند؛

 چراکه جوانان س��رمایه ای��ن مملکت هس��تند و باید از این 
سرمایه ملی به بهترین شکل بهره برد.

امام جمعه شهرکرد، با بیان اینکه روز نیمه شعبان عید بزرگ 
مسلمین است، افزود: انقاب اسامی یکی از عرصه های مهم 

برای انتظار فرج است.
وی در پای��ان، روی کار آمدن گروهک تروریس��تی داعش و 
حمایت از آن توسط مستکبران را دلیل بر ترس آن ها از ظهور 
امام عصر)عج( دانست و ادامه داد: شیعه هراسی و ایران هراسی 

همه از دالیل ترس آمریکا از ظهور امام زمان)عج( است.

امام جمعه شهرکرد:

استفاده از مالچ پلیمری، در دو منطقه بیابانی کشور

آمریکاهرگزدستازدشمنیباایرانبرنمیدارد
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ابالغ وقت رسیدگی و ابالغ دادخواست و ضمائم
3/190 آقای سعید فاضل نجف آبادی درخواستی به الزام انتقال سند رسمی به شماره 
انتظامی 66-752ط85 به طرفیت آقای ابراهیم صدوقی – حسن فتح اله که اعالم شده 
مجهول المکان است تقدیم و به کالسه 131/94 در شعبه یک حقوقی شورای حل اختالف 
لنجان ثبت گردیده و به علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده برای دفتر شورا 
و بنا به تقاضای خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار نشر و از نامبرده دعوت می شود در روز 
با  94/4/22 مورخ دوشنبه ساعت 4 عصر در جلسه شورا حاضر و در همین خالل 
مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نماید در غیر این 
صورت وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و شورا غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد 

نمود.شعبه یک حقوقی شورای حل اختالف لنجان 
ابالغ وقت رسیدگی

3/209 در خصوص پرونده کالسه 252/93 شعبه سوم خواهان عباس فدائی اردستانی 
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند یک دستگاه سواری زانتیا به شماره انتظامی 
673س27-ایران43 به طرفیت علی عظیم زاده آرانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
با توجه به  برای روز شنبه 1394/04/13 ساعت 4:30 بعدازظهر تعیین گردیده است 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
و  مراجعه  نشانی  آتش  مهاباد ساختمان  در  واقع  این شعبه  به  وقت رسیدگی  از  قبل 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:606 شعبه سوم حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اردستان
حصر وراثت

3/210 آقای امید شینی زاده عمادی دارای شناسنامه شماره 1521 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 101/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان ایرج شینی زاده عمادی بشناسنامه 5 در تاریخ 93/12/15 اقامتگاه 
امید  به:1-  گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است  بدرود زندگی  دائمی خود 
شینی زاده عمادی فرزند ایرج ش.ش 1521 ت.ت 1361 صادره از اهواز )پسر متوفی( 
صادره   1368 ت.ت   1740275055 ش.ش  ایرج  فرزند  عمادی  زاده  شینی  امین   -2
ت.ت   5063 ش.ش  ایرج  فرزند  عمادی  زاده  شینی  شبنم   -3 متوفی(  )پسر  اهواز  از 
1350 صادره از تهران )دختر متوفی( 4- شقایق شینی زاده عمادی فرزند ایرج ش.ش 
1244 ت.ت 1356 صادره از اهواز )دختر متوفی( 5- منیژه خواجه مهمدی فرزند ولی 
با  اینک  والغیر.  متوفی(  )همسر  مسجدسلیمان  از  صادره   1328 ت.ت   1044 ش.ش 
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 
پانزدهم حقوقی  م الف:209 شعبه  دارد واال گواهی صادر خواهد شد.  تقدیم  به شورا 

شورای حل اختالف لنجان
اخطار اجرایی

3/212 شماره: 92-1445ش14 به موجب رای شماره 108 تاریخ 93/1/31 شعبه 14 
حسین  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
منصف فرزند محمدرحیم به نشانی مجهول المکان محکوم است به حضور در دفترخانه 
اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو کیا موهاوی مدل 2010 به شماره انتظامی 
13-938هـ49 و پرداخت مبلغ یکصد و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل بر مبنای تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی در حق محکوم له 
با وکالت آقای احمدی اسکندری به نشانی اصفهان  مسعود عارفیان فرزند حیدرعلی 
– خ.آتشگاه – صدمتر پس از آتش نشانی – سمت مقابل ساختمان یاس – طبقه سوم 
به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  االجرا.  نیم عشر حق  و  واحد6   –
به  موقع  به  آنرا  مفاد  ده روز  است ظرف  مکلف  علیه  ابالغ شد، محکوم  علیه  محکوم 
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:5035 شعبه 14 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
3/213 شماره: 93-1515ش9 به موجب رای شماره 2082 تاریخ 93/11/30 شعبه 9 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه عبدالرضا 
قدیری قهدریجانی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به حضور در دفترخانه اسناد 
رسمی و انتقال سند رسمی خودرو پژو405 به شماره انتظامی 256ه18ایران23 و مبلغ 
یکصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی 
در حق محکوم له مهدی مظهری به نشانی اصفهان – بلوار کشاورز – کوچه پیام)58(- 
اجرای  قانون   34 ماده  حق االجرا.  بابت  عشر  نیم  مبلغ  و  پالک14   – بن.بست صادق 
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 
نماید.م الف:5038  ندارد، صریحا اعالم  اگر مالی  خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 

شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

در   94/1/31 تاریخ  به  دادنامه: 94/2/10-230  پرونده:729/93 شماره  3/214 کالسه 
تصدی  به  اصفهان  اختالف  حل  شورای  حقوقی  هفت  شعبه  جلسه  العاده  فوق  وقت 
امضاء کننده ذیل تشکیل است و پرونده کالسه 729/93 تحت نظر است قاضی شورا 
دارد.  می  اعالم  ذیل  به شرح  و  اعالم  را  پرونده ختم رسیدگی  محتویات  به  توجه  با 
کوچه   - امام  کوی   - خ.هزارجریب   - شیراز  دروازه  نشانی  سلمان  امین  خواهان: 
رای  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  جازمی  زهرا  خوانده:  پ482  سپاهان- 
قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای امین سلمان فرزند جواد به طرفیت زهرا جازمی 
فرزند باقر به میزان 18/500/000 ریال موجب یک فقره چک به شماره 014904 مورخ 
تادیه  تاخیر  و خسارت  دادرسی  انضمام خسارات  به  بانک صادرات  عهده   93/3/15
اسناد  در  ایرادات  توجه  عدم  تجاری/اصل  اسناد  بودن  تجریدی  اصل  به  عنایت  با 
و  ثالث  اشخاص  یا  شخص  به  اولیه  دارنده  از  اسناد  این  انتقال  صورت  در  تجاری 
اینکه خوانده دعوی علیرغم ابالغ قانونی 73 در جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه 
دفاعیه ای ارسال ننموده و دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خود به نحوی از انحاء 
قانونی ارائه ننموده و دعوی مطروحه مصون از هرگونه تعرض و ایراد و مستندات 
عنایت  با  و  فوق  مراتب  بنابر  فلذا  اند  مانده  باقی  تردید  و  انکار  از  مبری  نیز  ابرازی 
و  مطروحه  دعوی  در  خواهان  بودن  ذینفع  احراز  و  پرداخت صادره  عدم  گواهی  به 
صدور آن از ناحیه خوانده/صدور آن از ناحیه شرکت و امضای آن از ناحیه شخص 
حقیقی)خوانده( و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول ماده 1301 قانون مدنی 
و آثار حاکم بر امضای ذیل سند و در حین حال نظر به اینکه وجود/اصل سند/اصول 
اشتغال  و  دین  بقاء  بر  ظهور  و  داللت  خواهان  ید  در  االشعار  فوق  اسنادی/تجاری 
ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته دانسته و نظر به قاعده استصحاب دین و توجها 
 به نظریه مشورتی اعضاء محترم شوراهای حل اختالف مصوب 1387/4/18 و مواد
1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و مواد 310-311-314 تجارت 
و مواد 194-197-198-503-515-519-522 ق.آ.د.م و ماده واحده قانون استفساریه 
مجمع  مصوب  چک  صدور  قانون  از  موادی  اصالح  قانون   2 ماده  الحاقی  تبصره 
تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ هیجده 
مبلغ  پرداخت  و  آگهی  بابت اصل خواسته و هزینه نشر  ریال  پانصد هزار  و  میلیون 
یکصد و هفتاد و پنج هزار ریال بابت خسارات دادرسی )هزینه های دادرسی و ورودی 
دادخواست و اوراق دادخواست و تصدیق منضمات به دادخواست و حق الوکاله وکیل 
/وکالی انتخابی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه/وجه سند/وجوه اسناد/تجاری مستند 
دعوی از تاریخ های سررسید 93/3/15 تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی 
بانک مرکزی که حین االجرا محاسبه و تعیین می شود در حق خواهان محکوم مینماید 
رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی از ناحیه محکوم 
قابل  واخواهی  مهلت  انقضای  تاریخ  از  روز   20 و سپس ظرف  همین شورا  در  علیه 
شعبه  می باشد.م الف:5041  اصفهان  دادگستری  حقوقی  عمومی  محاکم  در  تجدیدنظر 

هفتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

3/215 کالسه پرونده: 93-1626 شماره دادنامه: 180-94/2/6 مرجع رسیدگی:شعبه 
 – ناصر جمالی عسگرانی نشانی اصفهان  اختالف اصفهان خواهان:  32 شورای حل 

عاطفه  وکیل:  پالک128   – مسعود  بن.بست  نبش   – شریعتی  خیابان   – باال  چهارباغ 
رنجبر – مسعود زاغیان هر دو به نشانی اصفهان – هتل پل – مجتمع کوثر – فاز یک 
– طبقه چهارم – واحد602 خوانده: رضا رحیمی نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه 
خسارت ناشی از تاخیر در تخلیه یکباب مغازه به موجب قرارداد اجاره مورخ 92/6/10 
از مورخ 93/6/16 لغایت 93/8/4 گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 
به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی ناصر جمالی عسگرانی با وکالت خانم عاطفه رنجبر و مسعود زاغیان 
از تاخیر در تخلیه  ناغانی به خواسته مطالبه خسارت ناشی  به طرفیت رضا رحیمی 
لغایت 93/6/15 و مطالبه اجاره  از 92/6/16  یک باب مغازه به موجب قرارداد اجاره 
بهای معوقه با توجه به مدارک ابرازی خواهان که شامل مبایعه نامه مورخ 92/6/10 
می باشد که حکایت از تصرف ملک خواهان توسط خوانده داشته و تاریخ انقضاء اجاره 
تخلیه  از  به صورت مجلس مورخ 93/8/4 که حکایت  با توجه  بوده و  نامه 93/6/15 
ملک توسط اجرای احکام را دارد و با توجه به تعهد خوانده طبق بند 14-6 که خوانده 
را مکلف به تخلیه ملک در موعد مقرر دانسته و در غیر اینصورت »خوانده مکلف به 
پرداخت روزانه دویست هزار تومان به موجر می باشد« و با توجه به اظهارات وکیل 
خواهان مبنی بر عدم پرداخت یک ماه اجاره بها به مبلغ سه میلیون و ششصد هزار 
ریال و عدم حضور خوانده در دادگاه و عدم ارایه الیحه مبنی بر دفاع از خویش شورا 
به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 515و519 همان قانون و خواسته 
خواهان خوانده را محکوم به پرداخت چهل میلیون ریال بابت خسارت تاخیر در تخلیه 
و سه میلیون و ششصد هزار ریال اجاره معوقه و همچنین به پرداخت حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی و پرداخت یکصد و نود هزار ریال هزینه دادرسی در حق خواهان 
این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  و ظرف  غیابی  رای صادره  می نماید 
شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.م الف:5042 شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   94/1/31-68 دادنامه:  شماره   1997/93 پرونده:  کالسه   3/216
شعبه هشت شورای حل اختالف اصفهان خواهان: محسن فتحی فرزند مجید نشانی: 
خوانده:  فتحی  فروشگاه   – ملت  خ.18متری   – خ.امیرکبیر   – جدید  اصفهان- شاهپور 
بهمن سراجی فرزند صفدر نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 19/080/000 
ریال بابت 6 فقره چک به عهده بانک ملت به انضمام خسارات و هزینه دادرسی و تاخیر 
تادیه گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم 
مبادرت  آتی  به شرح  متعال  از خداوند  استعانت  با  اعالم ختم رسیدگی  شورا ضمن 
به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست محسن فتحی به 
طرفیت بهمن سراج به خواسته مطالبه مبلغ 19/080/000 ریال وجه 6 فقره سفته به 
مورخ   1343/709155/48  -2 و   93/10/18 مورخ   1343/709158/57  -1 شماره های 
و 4- 1343/709157/20 مورخ  و 3- 1343/709154/62 مورخ 92/10/28   92/1/28
مورخ   1343/709156/34  -6 و   91/8/18 مورخ   1343/709153/25  -5 و   92/7/28
92/4/18 به عهده بانک ملت به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به 
اینکه خوانده با ابالغ قانونی  دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و 
وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی 
خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه 
خوانده به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 
198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 315و310و309و307و249 قانون 
تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 19/080/000 ریال به عنوان اصل 
خسارت  عنوان  به  ریال   335/000 مبلغ  و  آگهی  نشر  هزینه های  پرداخت  و  خواسته 
 92/1/28-2 و   93/10/18  -1 تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  پرداخت خسارات  به  دادرسی 
و 3- 92/10/28 و 4- 92/7/28 و 5- 91/8/18 و 6- 92/4/18 لغایت زمان وصول و 
ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای 
 صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود.

م الف:5043 شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

3/217 کالسه پرونده: 1133/93 شماره دادنامه: 50-94/2/5 مرجع رسیدگی: شعبه 17 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: محسن فتح نشانی: اصفهان – خ.امام خمینی – 
فروشگاه فتح خوانده: امیرحسین جمشیدیان نشانی:   – خ.18متری ملت   – خ.امیرکبیر 

مجهول المکان خواسته: مطالبه با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی 
شورا: دعوی محسن فتح به طرفیت امیرحسین جمشیدیان به خواسته مطالبه مبلغ ده 
میلیون و هشتصد هزار ریال وجه چک شماره 559591-93/5/3و93/1/10-559590 
عهده بانک ملت خمینی شهر به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه 
خوانده با توجه به ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای 
قانون  310و313  مواد  استناد  به  لذا  است  ثابت  شورا  بر  ننموده  ارائه  شعبه  این  به 
به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و519و522  و  تجارت 
نود  بابت اصل خواسته و دویست و  میلیون و هشتصد هزار ریال  مبلغ ده  پرداخت 
هزار ریال 290/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از 
تاریخ سررسید تا تاریخ اجرای حکم که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک 
رای  می نماید  اعالم  و  می باشد درحق خواهان صادر  احکام  اجرای  عهده  بر  مرکزی 
صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد.

م الف:5044 شعبه 17 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

3/218 کالسه پرونده: 1130/93 شماره دادنامه: 24-94/2/5 مرجع رسیدگی: شعبه 17 
شاهپور جدید-  شورای حل اختالف اصفهان خواهان: محسن فتح نشانی: اصفهان – 
نشانی:  مارانی  حسینی  زهرا  خوانده:  فتح  فروشگاه   – ملت  خ.18متری   – خ.امیرکبیر 
مجهول المکان خواسته: مطالبه با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی 
شورا: دعوی محسن فتح به طرفیت زهرا حسینی مارانی به خواسته مطالبه مبلغ سی 
میلیون ریال وجه چک شماره 795950-93/1/20و795949-93/7/10 عهده بانک ملی 
اصول  بقای  به  توجه  با  قانونی،  خسارات  مطلق  انضمام  به  احمدآباد  خیابان  شعبه 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه 
خوانده با توجه به ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به 
این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310و313 قانون تجارت 
و 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
 سی میلیون ریال 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و دویست و نود هزار ریال

290/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده 
و  غیابی  رای صادره  می نماید  اعالم  و  درحق خواهان صادر  می باشد  احکام  اجرای 
می باشد.م الف:5045  شعبه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز   20 مهلت   ظرف 

شعبه 17 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

شاتوری  قدرتی  حمید  خواهان:  آمار:94/2/6-206   1347/93 پرونده:  شماره   3/219
امید  خوانده:  پ42   – شکوفه  بن.بست   – مهرآباد   – دوم  مشتاق   – اصفهان  نشانی 
قربانی سینی نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: شورا با عنایت 
رای  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به 
مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای حمید قدرتی شاتوری به طرفیت 
به  فقره چک  یک  وجه  ریال   15/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  قربانی  امید  آقای 
شماره 380174-93/5/15 عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه 
به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه 
علی رغم  اینکه خواندگان  و  دارد  را  آنها  مطالبه وجه  در  استحقاق خواهان  و  خوانده 
محکمه  و  مستند  دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و  ندارد  جلسه حضور  در  قانونی  ابالغ 
پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی 
مواد 198و515و519و522  به  که مستنداً  نظر می رسد  به  ثابت  علیه خوانده  خواهان 
قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل 
تاریخ  از  تادیه  در  تاخیر  دادرسی و خسارت  هزینه  بابت  ریال  و 240/000  خواسته 
اعالم می نماید رای صادره  تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و  تا  سررسید 
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:5046 

شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
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آیا همیش��ه دیر به قرار مالقات های خود می رسید؟ تا به حال 
شده س��اعت ها زمان در دفتر خود صرف کنید؛ اما هیچ کاری 
را به سرانجام نرسانید؟ ۲۴ ساعت روز را زمان کمی برای انجام 
کار های روزمره خود می دانید؟ اگر جواب هر کدام از این سوال ها 
برای شما مثبت است، پس باید یاد بگیرید چگونه زمان را بهتر 
مدیریت کنید. در ادامه مطلب ۱۰ نکته و راهنمایی درباره این 

موضوع به شما خواهیم رساند.
۱-بررسی شیوه صرف زمان

برای اینکه یاد بگیرید چگونه وقت خود را بهتر مدیریت کنید، 
باید اول از همه متوجه نقطه شروع کار خود باشید. در چند روز 
آینده شیوه صرف زمان خود را زیر نظر بگیرید. با خودتان رک 
و رو راست باشید، چه مقدار زمان برای چک کردن شبکه های 
اجتماعی می گذارید؟ چه زمان هایی بیشتر از همه اوقات در روز 

بهره وری باالیی دارید؟
۲- نصب تقویم دیواری

همه ما در دفتر های خود و درون کامپیوتر ها تقویم داریم. اما یک 
تقویم دیواری قابل پنهان شدن از دید شما نیست و با وجود آن ها 
در محل کار همیشه تاریخ قابل مشاهده است. این تقویم دیواری 
را جایی نصب کنید که قابل دیدن باشد )پشت سر خود نگذارید( 
و تاریخ های مهمی که در ماه باید به یاد داش��ته باشید را واضح 
عالمت بزنید. اینگونه شما می توانید تاریخ و گذشت روز، هفته و 
ماه را کنترل کنید و هیچ رویداد مهم در آینده فراموش نمی شود.

۳- برنامه ریزی برای کل روز
قبل از اینکه هر شب به خانه بروید، برنامه کار هایی که باید فردا 
انجام دهید را مشخص کنید. دو وظیفه مهم و با اولویت خود را 
مشخص کنید تا فردا با تمرکز بیشتر آن ها را تکمیل یا به سمت 
تکمیل ش��دن ببرید. چرا فقط دو وظیفه اولوی��ت دار؟ زیرا دو 
وظیفه حتی با یک وقفه یک روزه باالخره انجام شدنی هستند و 
زمانی که آن دو را به سرانجام برسانید، به پیدا شدن حس بهره ور 

بودن درون شما کمک می کنند.
۴- چک نکردن دائم ایمیل ها

آیا هر زمان که روی صندلی خود در دفتر می نش��ینید، شروع 
به چک کردن ایمیل های تازه می کنید؟ اینکار شما را به درون 
کار های پیچیده دیگری سوق می دهد و در نهایت با خراب کردن 
برنامه شما، تمام نقشه هایی که دیشب کشیده بودید را به تاخیر 
می اندازد. ساعت های اولیه روز خود را روی وظایفی قرار دهید 
که بیشترین اولویت و اهمیت را دارند. از این طریق پیشرفتی در 

کار خود خواهید دید و بعدا نیز با احتمال بیشتری برمی گردید 
و کار خود را تکمیل می کنید.

۵- زمانی برای ارتباط با دیگران
تمرکز در زمانی که دائم گوش��ی ش��ما زنگ می خورد، ایمیل 
دریافت می کنید یا دیگران با یکدیگر صحبت می کنند، بسیار 
سخت است. ۳۰ دقیقه از زمان کار هر روز خود را برای برقراری 
ارتباط با دیگران بگذارید. پس از آن در کمال تعجب می توانید 

کارهایی بیشتری را تکمیل کنید.
۶- بستن در ها

اگر یک دفتر مخصوص خود دارید، در زمان نیاز از بس��تن در و 
گذاشتن یک عالمت »مزاحم نشوید« بر روی آن نترسید. اگر 
نیاز هس��ت با تلفن درخواس��ت های مالقاتی که در زمان های 
حس��اس می ش��ود را رد کنید یا مودبان��ه از همکار های خود 
بخواهید بعدا پیش ش��ما بازگردند یا بعدا به آن ها س��ر بزنید. 
زمانی که در حال کار حساس و مهم خود هستید، در ها را بر روی 

اینترنت هم ببندید و نگذارید حواس شما را پرت کند.
۷- زمانی برای کار نکردن

وقفه در بی��ن کار آزار دهنده اس��ت اما گاه��ی اوقات ضروری 
می  کند. ش��اید چیزی به توجه آنی ش��ما نیاز داش��ته باشد یا 
 ممکن اس��ت یک جلس��ه ناگهانی آغاز ش��ود. الزم نیس��ت با

 برنامه ریزی دقیقه به دقیقه روز خود را نابود کنید، به جای آن، 
انتظار انجام کار واقعی به مدت ۴ تا ۵ س��اعت در روز را از خود 

داشته باشید و باقی وقت را به رفع پیش آمد ها مشغول شوید.

۸- ادغام وظایف مشابه
زمانی ک��ه به مح��ل کار خ��ود وارد می ش��وید، س��عی کنید 
وظایف مش��ابه را با هم انجام دهید. با این��کار حجم کاری که 
باید در ط��ول روز انجام دهی��د ناگهان کاهش پی��دا می کند 
 و تمرک��ز ب��ر روی وظای��ف اصل��ی در مح��ل کار بیش��تر 

می شود.
۹- مراقبت از سالمتی

تا به حال ش��ده ش��ب ها ت��ا دی��ر وق��ت کار کنی��د و فردای 
آن روز خس��ته و بی حوصل��ه روز کاری خود را ش��روع کنید؟ 
خواب مناس��ب و کافی، غذا خ��وردن با برنام��ه و ورزش قطعا 
 بهره وری ش��ما را افزایش خواه��د داد. مراقب س��المتی خود

 باشید.
۱۰- توجه به آهنگ زندگی

به قدم اول بازمی گردیم، چه زمانی ش��ما بیشترین و باالترین 
مقدار بهره وری خ��ود را حس می کنید؟ ممکن اس��ت پس از 
صرف یک وعده غذا یا ش��اید ۴۵ دقیقه پ��س از خوردن چایی 
یا قهوه صبحگاه��ی. با توجه به تجربه روزانه خود س��عی کنید 
اوقات حداکثر به��ره وری خود را پیدا و از آن برای پیش��رفت و 
انجام کار هایی مهم و حساس اس��تفاده کنید. برای زمان های 
حداکثر بهره وری خود برنامه ریزی کنید و با انرژی زیاد کار های 
خود را انجام دهی��د. بهتر اس��ت کار های روتی��ن و روزمره را 
 بگذارید برای زمان هایی که بهره وری ش��ما کاهش پیدا کرده

 است.

عارض��ه  آندومتری��وز را می ت��وان با انج��ام عمل 
الپاروسکوپی درمان کرد؛ اما این مشکل چه عالئم 

و نشانه هایی دارد؟
یک ج��راح و متخص��ص زنان ب��ا تاکید ب��ر اینکه 
آندومتریوز با طیفی از عالیم همراه اس��ت، گفت: 
شایع ترین نشانه آندومتریوز درد مزمن لگنی است 

و تشخیص این عارضه جراحی الپاراسکوپی است.
دکتر هاشمیان با اشاره به اینکه آندومتریوز بیماری 
ش��ایعی در زنان اس��ت، گفت: این عارض��ه با قرار 
گرفتن غیرطبیعی بافت غددی و استرومایی شبه 
آندومت��ر )آندومتر بافت داخلی رحم اس��ت( بروز 
می کند. وی افزود: یک عالم��ت عمده آندومتریوز 
درد مزم��ن لگنی اس��ت ک��ه می تواند ب��ه ناتوانی 
فیزیکی و عوارض روانی – اجتماعی منجر ش��ود. 
این بیم��اری کار، مقاربت و رواب��ط اجتماعی فرد 

مبتال را تحت تاثیر قرار می دهد.
 آندومتریوز، یک اختالل پیچیده اس��ت که اغلب 
تش��خیص داده می ش��ود، اما به صورت مناس��ب 
درمان نمی شود. کیس��ت های آندومتریوز از جمله 
شایع ترین کیس��ت های تخمدان هس��تند که در 
جراحی مشاهده می شوند و الپاراسکوپی می تواند 
در درمان آن موثر و کارآمد باشد. پس از انجام عمل 
جراحی اغلب پزشک درمان های هورمونی را تجویز 
می کنن��د و به طور معمول کیس��ت آندومتریوز به 

زودی عود نمی کند.
 هاشمیان با تاکید بر اینکه آندومتریوما به سادگی 
با جراحی و برداشتن کیست خارج می شود، روش 
تش��خیص آندومتری��وز را جراحی الپاراس��کوپی 
عنوان کرد و گفت: ابتالی اقوام نزدیک به بیماری 

آندومتریوز، شانس ابتال را در افراد بیشتر می کند.
آندومتریوز هرچه در سنین پایین تر بروز کند، نشان 
دهنده شدیدتر بودن بیماری است. مهم ترین نکته 
در علل ژنتیکی بیماری آندومتریوز چند ژنی بودن 
آن است؛ به نحوی که از ۱۰ها تا ۱۰۰ها ژن در بروز 
این بیماری تاثیر دارند و متعدد بودن ژن ها مطالعه 

آن را از نظر ژنتیکی مشکل تر می کند.
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کهیر چیست؟
کهیر یک بیماری پوس��تی 
اس��ت که با خارش ش��دید 
همراه می  باشد. در بیماری 
کهیر لک��ه  ه��ا و نقطه های 
قرمز رن��گ و برجس��ته در 
قس��مت های مختلف بدن 
ظاه��ر م��ی  ش��ود. معموالً 
 ضایع��ات ف��وق در ع��رض

 کم  تر از ۲۴ ساعت فروکش می  کنند، ولی ممکن است در سایر 
قس��مت ها دوباره بروز کند. یک متخصص طب سنتی راه های 
رفع کهیر و خارش از منظر طب سنتی را تشریح کرد. شیربیگی 
متخصص طب س��نتی درباره راه های رفع کهیر اظهار داشت: 
کهیر منشاء عصبی دارد چون حاالت روحی به طور ناگهانی بدن 

را گرم می کنند که این گرم شدن به بروز کهیر کمک می کند.
 بهترین غذا ب�رای رفع کهیر س�وپ جو و عدس�ی 

هستند
به گفته وی مصرف س��وپ جو به عنوان غذای روزانه برای فرد 
می تواند تا حدی به رفع کهیر کمک کند؛ چرا که سوپ جو یک 
غذای دوایی محسوب می شود. این متخصص طب سنتی ادامه 
داد: ماساژ با روغن بنفش��ه یا روغن بادام شیرین به رفع عالئم 
کهیر کمک می کند؛ به خصوص اگر بعد از اس��تحمام این کار 
صورت گیرد، همچنین این افراد از شس��تن بیش از حد با آب 

داغ باید پرهیز کنند.
ش�ربت آبلیموی تازه، برای رف�ع عالئم کهیر مفید    

است
این متخصص طب سنتی گفت: شربت آبلیموی تازه برای رفع 
عالئم کهیر مفید است؛ چرا که لیموی تازه به رفع خارش مزمن 
کمک می کند البته بهترین نوع لیمو درشت و رسیده آن است. 
شیربیگی خاطرنشان کرد: شربت آبلیمو برای رفع عالئم تب و 

گرمی کودکان نیز مفید است.
اجابت مزاج به موقع، به رفع عالئم کهیر کمک می کند

شیربیگی عنوان کرد: اجابت مزاج به موقع به رفع عالئم کهیر 
کمک می کند مصرف روزانه چندین ب��ار آب گرم در طول روز 
خود به رفع یبوست کمک می کند هرچه قدر اجابت مزاج بهتر 
صورت پذیرد، کهیر و خ��ارش زودتر رفع می ش��ود. وی ادامه 
داد: باید سعی ش��ود که بیماران را با غذا درمان کنیم، مصرف 
عدسی و س��وپ جو برای این افراد مفید اس��ت. بهتر است که 
 در هن��گام پخت عدس��ی کمی س��رکه طبیعی ب��ه آن اضافه 

شود.
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