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شورا حامی استاندار
 در حوزه آب است

 رییس ش��ورای اس��امی ش��هر اصفهان در نشستی با 
خبرنگاران که به مناس��بت هفته نکوداش��ت اصفهان و 
روز شوراها برگزار شد، نقش شوراها را زمینه ساز ارتباط 
مستقیم مردم با حاکمیت دانست و افزود: با ایجاد شوراها 
مردم به صورت مستقیم درتصمیم گیری های حاکمیتی 

نقش و نظارت دقیقی...

سکه در اصفهان
 میلیونی شد

 مصرف روزانه 40 میلیون
 متر مکعب گاز در اصفهان

س��که تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم دیروز در بازار 
طای اصفهان به قیمت 10 میلیون ریال معامله شد.

در بازار طای اصفهان، نیم سکه بهار آزادی پنج میلیون 
و 370 هزار ریال، ربع سکه سه میلیون و 200 هزار ریال 
و س��که یک گرمی به قیمت دو میلی��ون و 50 هزار ریال 
فروخته شد. هر گرم طای 18 عیار در بازار مرکزی طا 
و جواهرات اصفهان، یک میلیون و 24 هزار و 520 ریال و 
هر مثقال آن چهار میلیون و 440 هزار ریال به خریداران 

عرضه شد.

معاون بهره برداری شرکت گاز استان اصفهان در نشستی 
با خبرنگاران ضمن تبریک هفته گرامیداشت مادر و میاد 
حضرت فاطمه )س( و هم چنین هفته نکوداشت اصفهان، 
شرکت گاز استان اصفهان را یکی از فعال ترین شرکت های 
گاز سراسر استان معرفی کرد و اظهار داشت: در این راستا 

در حال حاضر 103 شهر ...
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 افتتاح مراکز مشاوره ازدواج
 و کنترل خشم در هفته جوان

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از افتتاح مراکز مشاوره 
ازدواج و مراکز کنترل خشم هم زمان با آغاز هفته جوان در خرداد ماه خبر داد 
و گفت: بر اساس توافق های انجام شده با سازمان نظام مشاوره، 50 روانشناس 

برای فعالیت در مراکز مشاوره ازدواج گزینش و انتخاب شده اند.
6دکتر محمود گلزاری با بیان این مطلب گفت...
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لبخندبهایران
بالهجهآلمانی

»کس��ی که اهرام ثاثه  مصر را دیده، پرسپولیس 
را هم باید ببیند« این روایتی از »آنت اش��میت « 
هنرمند آلمان��ی از گروه »صلح و ن��وروز وایمار« 
است که برای دومین بار با پیام دوستی از وایمار به 
ایران سفر کرده؛ شهری که مدفن »گوته« است، 
شاعر آلمانی که شیفته  حافظ شد و غزلیات او را به 

ادبیات آلمان وارد کرد.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار س��رویس گردش��گری 
خبرگزاری دانش��جویان ایران )ایسنا(، »وایمار« 
)Weimar( ب��ا ش��یراز قرارداد دوس��تی دارد، 
نه خواهرخواندگی ؛  اما ش��هردار، فرهیختگان و 
ایرانی های مقیم این شهر می خواهند هرچه زودتر  
قرارداد خواهرخواندگی بسته شود تا حمایت های 
بیش��تری را جلب کنند . این تمایل را در شهردار 
وایمار وقتی که می گوید، تا کنون سه بار به ایران 
سفر کردم تا بس��تر گفت وگو با شهر شیراز برقرار 
شود و تدام داشته باش��د، به خوبی می توان حس 

کرد.
ماج��رای ای��ن دوس��تی ب��ه پن��ج س��ال پیش 

برمی گ��ردد؛  وقتی خانه  ایران در ش��هر فرهنگی 
وایمار راه اندازی شد . هرچند »پیروزان محبوب« 
رییس این خانه ،داستان این دوستی را به عقب تر 
برمی گردان��د؛ یعنی س��ال 2000 می��ادی که 
سیدمحمد خاتمی، رییس جمهور وقت ایران در 
بازدیدی رسمی از شهر وایمار با رییس جمهور وقت 

آلمان دیدار کرد.
البته به اعتقاد محبوب ، پایه  اصلی این دوس��تی، 
»گوت��ه« و »حافظ« ب��ود و چون ش��هر حافظ، 
ش��یراز بوده  و آرزوی گوته هم س��فر به آن، برای 
همین، تصمیم به برقراری گفتمان دوستی بین 
شهرهای گوته و حافظ گرفته شد. خانه  ایران در 
وایمار پنج سال پیش، در حالی برنامه هایش را با 
رویکرد فرهنگی و معرفی ایران آغاز کرد که فضای 
سیاسی در آلمان، چندان با این حرکت ها همراه 
نبود، اما به گفته  محبوب ، از دو سال پیش به دلیل 
پایداری شهردار وایمار و همراهی رایزن جمهوری 
اسامی ایران در برلین، به ویژه دکتر ایمانی پور و 

همچنین...

گروه صلح آلمان برای دومین بار به ایران آمد
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هفتهنکوداشتاصفهاندرراهبینالمللیشدن
همزمان با س��وم اردیبهشت س��الروز تولد ش��یخ بهایی، هفته 
نکوداشت اصفهان با جشنواره ای متنوع در این شهر آغاز شد و 

میزبان چهره های ملی و بین المللی است.
رویدادهای گردش��گری یکی از عوامل جذب گردش��گران در 

سراس��ر دنیا به ش��مار می آید. برگزاری یک روی��داد در ابعاد 
 جهان��ی، باعث اعتبار بخش��ی ب��ه مقصد گردش��گری، توجه 
رسانه های داخلی و خارجی و س��رازیر شدن سرمایه ها به یک 
محل می شود. امروز حتی در مسابقات مهم ورزشی نظیر جام 

جهانی فوتبال و مسابقات المپیک نیز بیش از جنبه های ورزشی 
 به نقش آنه��ا در جذب گردش��گر و درآمد حاص��ل از آن توجه 
می شود و به این سبب کشورهای بسیاری تقاضای میزبانی این 

مسابقات را دارند...



اخبار کوتاهيادداشت

دستور الريجانی برای ديدار 
نمايندگان  اصفهان  با وزير کشور

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس شورای 
اسالمی، منصور حقیقت پور با اشاره به حضور وزیر کشور در کمیسیون 
 امنیت ملی گفت: با توجه به دس��تور ریاست مجلس، نمایندگان مجمع 
استان های اصفهان، البرز و گلستان نیز در کمیسیون امنیت ملی برای 

گفتگو با رحمانی فضلی حضور یافتند.
نماینده مردم اردبیل در مجلس ش��ورای اس��المی اظهار داشت: جلسه 
دوستانه بود و به جز آقای موسوی الرگانی نماینده مردم فالورجان و آقای 
محمدی نماینده خرم آباد ، تمام نمایندگان از پاسخ های وزیر کشور به 

سواالتشان قانع شدند.
به گزارش مهر پیش از این تعداد زیادی از نمایندگان مجلس نس��بت به 
انتصاب فرمانداران و استانداران در استان هایشان اعتراض داشتند که به 
همین دلیل بارها طرح استیضاح وزیر کشور به امضای نمایندگان رسید 

اما به دلیل مخالفت ریاست مجلس و رایزنی ها ملغی شد.
بر اس��اس این گزارش س��وال ابراهیم آقامحمدی درب��اره دیدار هیات 
پارلمانی اروپ��ا با عناص��ر فتنه ب��ود که وزیر کش��ور به عن��وان فردی 
 که نقش مهم��ی در امنیت کش��ور دارد چ��را اجازه چنین دی��داری را 

داده است.

 آمريکا بازهم روسیه را به
 تحريم های جديد تهديد کرد

جوزف بایدن، معاون رییس جمهور آمریکا در جریان س��فر به اوکراین، 
با کفیل پست ریاست جمهوری و نخس��ت وزیر موقت این کشور دیدار 

و گفت وگو کرد.
به گزارش ایمنا، معاون رییس جمهور آمریکا در نظر داشت در حین سفر 
دو روزه به اوکراین، یک بس��ته کمک های فنی با تمرکز بر توزیع کمک 
اقتصادی و انرژی را به دولت کی یف پیش��نهاد دهد. بایدن در این سفر، 

اوضاع در مناطق شرق و جنوب اوکراین را مورد بررسی قرار داد.  
پیش تر، رییس سازمان سازمان اطالعات آمریکا نیز در تاریخ 12 آوریل 
به پایتخت اوکراین س��فر کرده و با مقامات نظامی این کشور گفت وگو 
کرده بود. بعد از این سفر شورای امنیت اوکراین تصمیم گرفت تا عملیات 
نظامی گسترده ای را برای مقابله با ناآرامی های مردمی در مناطق شرقی 

کشور اجرا کند. 
سفیر آمریکا در اوکراین نیز به روسیه هشدار داد که اگر روسیه در راستای 
 اجرای توافقات حاصل ش��ده در ژنو گام برندارد، واش��نگتن به س��رعت 

تحریم های اقتصادی جدیدی را علیه مسکو اعمال می کند. 
در همین حال، روسای س��ازمان های جاسوسی انگلیس هشدار داده اند 
هر گونه اقدام نظامی غرب یا انگلیس در اوکراین می تواند به جنگ همه 

جانبه با روسیه منجر شود.

 تعیین روسای چهار دانشگاه کشور
جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی به ریاست حجت االسالم والمسلمین 

حسن روحانی رییس جمهور تشکیل شد.
در این جلسه اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی درباره مسایل مربوط 
با حوزه فرهنگ کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند و در ادامه مباحث 
جلسه گذشته این شورا، پیشنهادات و نظرات خود را درباره نامگذاری سال 
93 با عنوان »اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی با مدیریت جهادی« ارایه کردند. 
همچنین در این جلسه دکتر احمد رضی به عنوان رییس دانشگاه گیالن،  
دکتر رحیم حب نقی رییس دانشگاه ارومیه، دکتر اسماعیل ایدنی رییس 
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و دکتر مصطفی محرابی بهار 
رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد،  از سوی اعضای شورای عالی انقالب 

فرهنگی انتخاب شدند.

آمريکا به تعهداتش برای انتقال 
منافقین عمل کند

یکی از نمایندگان ائتالف جناح های کردستان عراق از آمریکا خواست تا به 
تعهدات و وعده هایش در قبال انتقال عناصر گروهک تروریستی منافقین 

از کمپ لیبرتی در نزدیکی بغداد، عمل کند.
محمود عثمان در ی��ک بیانیه مطبوعات��ی که نس��خه ای از آن به دفتر 
اشرف نیوز ارسال شده، آورده اس��ت: این جزو وظایف سازمان ملل است 
که بر اساس قوانین بین المللی موجود درباره رعایت اصل حقوق بشر، بر 

تعهدات همه طرف ها در تعامل با ساکنان این کمپ نظارت داشته باشد.
وی ادامه داد: همچنین آمریکا باید به ایفای نقش خود و انجام تعهداتش 
در برابر حمایت از روند انتقال عناصر این گروهک به خارج از عراق بپردازد.

عثمان در این بیانیه گفت که مشکل ساکنان لیبرتی، در اعتماد به آمریکا و 
تعهداتی است که این کشور درباره حمایت از آنها در طول مدت حضورشان 
در عراق داده است. وی در پایان، نس��بت به عمل نکردن سازمان ملل و 
آمریکا به تعهداتش��ان در قبال انتقال اعضای منافقین به خارج از عراق 

ابراز تأسف کرد.

ها بايد از افراط و  در برگزاری مراسم 
تفريط جلوگیری کرد

رییس ش��ورای فرهنگی نهاد ریاس��ت جمهوری گفت: باید برای اصالح 
الگوی مصرف کارهای علمی ص��ورت گیرد و از اف��راط و تفریط در این 
زمینه جلوگیری شود و از برگزرای همایش ها و برنامه هایی که می تواند 

هزینه های زیادی داشته باشد، جلوگیری کنیم.
حجت االسالم سیدرضا اکرمی، با تاکید بر رعایت سبک زندگی اسالمی 
از سوی آحاد مردم و مسؤوالن کشوری، گفت: رهبر معظم انقالب بارها 
بر اصالح الگوی مصرف و رعایت س��بک زندگی اسالمی تاکید داشته اند 

و باید در این راستا اقدامات ارزشمندی از سوی مسؤوالن صورت بگیرد.
وی افزود: باید برای اصالح الگوی مص��رف کارهای علمی صورت گیرد. 
رئیس شورای فرهنگی نهادریاست جمهوری با بیان اینکه برای یک کشور 
اسالمی زیبنده نیس��ت که برنامه هایی با هزینه های گزاف برگزار کند،  
افزود: البته که باید برای گرامیداشت بزرگان و ائمه اطهار برنامه هایی را 
در نظر داشته باشیم، اما دقت کنیم که این برنامه ها در شأن شخصیت آن 

عزیزان و بزرگان دینی باشد.

مقامات منامه فرافکنی نکنند
یک مقام آگاه در وزارت خارجه اتهامات محاکم بحرینی را به جمهوری 
اس��المی ایران در صدور احکام محکومیت 14 نفر از جوانان این کشور، 
مردود دانست. این مقام آگاه اظهار داشت: مقامات بحرین شایسته است 
به جای فرافکنی و ایراد اتهامات بی اساس به سایرین، مطالبات مدنی مردم 
کشورشان را مورد توجه جدی قرار دهند و از رویکردهای امنیتی، پلیسی 
و طایفه ای اجتناب و با انجام  اقدامات اعتماد ساز زمینه الزم را برای انجام 

گفت و گوهای جدی فراهم کنند. 
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بازدید اعضای کمیسیون انرژی مجلس از نیروگاه اتمی بوشهر

عضو کمیسیون انرژی مجلس، جلیل جعفری از بازدید تعدادی از اعضای این کمیسیون از تأسیسات نیروگاه 
اتمی بوشهر خبر داد و گفت: قرار ست این بازدید در نیمه اردیبهشت انجام و روند پیشرفت آن بررسی شود، 

اما زمان دقیق آن هنوز مشخص نیست.
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اختالف بزرگ ترين 
آفت جامعه است

سفر هیات پارلمانی 
ايران به منطقه 

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان گفت: اختالف، بزرگ ترین آفت و تهدید 
برای هر جامعه است.

آیت اهلل عبدالنبی نمازی، در همایش ائمه جمعه ش��مال استان اصفهان در 
سفیدشهر از توابع شهرستان آران و بیدگل اظهار داشت: یکی از بهترین راه های 
رفع اختالفات جامعه شرکت عموم مردم در آیین عبادی، سیاسی نمازجمعه و 

نشستن مسلمین در کنار یکدیگر برای عبادت خداست.
وی افزود: نماز محمل پیوند اجتماعی مردم جامعه، پاسدار سالمت جوانان از 
گزند بدی ها، وسیله ش��ناخت پروردگار و بزرگ ترین جذب کننده انسان به 
مخلوق است. وی تاکید کرد: نماز هدیه ای آسمانی از سوی خداوند برای رشد 
اهل زمین است و برای انس��ان نیز هیچ جاذبه ای بهتر از شناخت پروردگار از 

طریق نماز نیست.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس از سفر اعضای این کمیسیون به کشورهای 
عراق، سوریه و لبنان خبر داد.

سیدعیسی دارایی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی 
از سفر اعضای این کمیسیون به کشورهای عراق، سوریه و لبنان خبر داد و گفت: 
براساس برنامه ریزی های انجام شده، قرار است اعضای این کمیسیون به منظور 
انتقال تجربیات میان کشورمان و این کشورها در حوزه انتخابات شوراها و قانون 

آن، سفری به کشورهای عراق، سوریه و لبنان داشته باشد.
وی بیان کرد: هدف از این س��فر انتقال تجربیات نمایندگان مجلس ش��ورای 
اسالمی و نمایندگان مجلس این 3 کشور است و قرار است در این سفر دیدارهایی 
با رؤسای مجالس کش��ورهای عراق، س��وریه و لبنان و برخی دیگر از مقامات 

پارلمانی و نمایندگان مجلس این کشورها داشته باشیم.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به جلسه 
این کمیسیون با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس 
جمهور گفت: ارایه الگوی پیشرفت اسالمی از سوی دولت و 
همچنین تنظیم سیاس��ت های کلی برنامه ششم توسعه با 

هماهنگی دولت و مجلس، از مصوبات این جلسه بود.
غالمرضا کاتب اظهار کرد: در این جلس��ه ب��ا حضور معاون 
برنامه ریزی ریی��س جمهور، برنامه یک س��اله روند اجرایی 
کار کمیس��یون و معاون��ت م��ورد بررس��ی ق��رار گرفت و 

اولویت بندی هایی در این باره انجام شد.
وی افزود: یکی از اولویت هایی که در این جلس��ه در دستور 
کار قرار گرفت، ارایه گزارش دولت در مورد آمایش سرزمینی 
است که هفته اول بعد از تعطیالت مجلس در دستور کار قرار 
می گیرد و بعد از گزارش دول��ت، این موضوع در قالب الیحه 

طرح در مجلس مطرح می شود.
نماینده مردم گرمسار در مجلس ش��ورای اسالمی، اصالح 
قانون برنامه و بودجه را از دیگر اولویت های کمیسیون برنامه 
و معاونت برنامه ریزی رییس جمهور عنوان و خاطرنشان کرد: 
در این جلسه مقرر شد پیش نویس تبصره هایی که هر سال در 
قانون بودجه به شکل تکراری آورده می شود، در قالب قانون 
دایمی مصوب شود و بودجه ارایه شده از سوی دولت تنها یک 

ماده واحده و بدون تبصره های تکراری باشد.

نایب رییس مجلس ش��ورای اس��المی گفت:  رویکرد نظام 
جمهوری اسالمی همواره رویکردی حمایتی از طبقه فهیم و 

تالشگر کارگری بوده است.
محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس شورای اسالمی صبح 
دیروز، در نطق پیش از دستور خود در صحن علنی با اشاره به 
فرا رسیدن هفته کارگر اظهار داشت: مراسم هفته کارگر پس 
از پیروزی انقالب اسالمی هر ساله همانند سایر نقاط جهان 
برگزار شده اس��ت، با این تفاوت که رویکرد نظام جمهوری 
اسالمی همواره رویکردی حمایتی از طبقه فهیم و تالشگر 
کارگری بوده اس��ت. وی با اشاره به س��الروز شهادت شهید 
مطهری و روز معلم افزود: ما روز معلم را در پیش داریم و از 

این قشر فرهیخته  تجلیل می شود.
نایب رییس مجلس ش��ورای اس��المی خاطرنش��ان کرد: 
این هفته فرصت مناس��بی اس��ت تا هم به موضوع اساسی 
فرهنگ کار و هم ب��ه جایگاه و نقش جامعه س��خت کوش، 
فهیم، والیتمدار و تالشگر کارگری در جهت رشد، توسعه و 
پیشرفت کشور پرداخته شود. باهنر تصریح کرد: کارگران و 
معلمان ما در همه صحنه ها، عقبه ها و حضوری فعال و جانانه 
داشته اند؛ چه در دوران شکل گیری و پیروزی انقالب، چه در 
دوران دفاع مقدس و چه در مقاطع بعدی انقالب و ما همواره 

شاهد رشادت ، جانفشانی  و پایمردی های آنها بوده ایم.

در پی درخواست نمایندگی دایم کشورمان از کمیته میزبان 
سازمان ملل متحد برای تشکیل جلسه فوری جهت رسیدگی 
به اعت��راض جمهوری اس��المی ایران درباره ص��ادر نکردن 
روادید برای حمید ابوطالبی نماینده دایم تعیین شده توسط 

کشورمان، این کمیته تشکیل جلسه داد.
در این جلس��ه غالمحس��ین دهقانی س��فیر و سرپرس��ت 
نمایندگی کشورمان نزد س��ازمان ملل در نیویورک ضمن 
تبیین تضییقات تحمیلی بر هیات جمهوری اسالمی ایران 
توس��ط دولت میزبان، موض��وع صادر نک��ردن روادید برای 
نماینده ایران را تخلفی آشکار از تعهد دولت آمریکا بر اساس 
مقررات حقوق بین الملل از جمله توافق مقر دانست و تاکید 
کرد که همه دولت های عضو و مسؤوالن سازمان ملل باید در 
مخالفت با این تخلف و جلوگیری از آن احساس مسؤولیت 
و به منظور حفظ اعتبار س��ازمان ملل و اطمینان از کارایی 
نمایندگی های دول عضو  این سازمان، با این موضوع به طور 

جدی برخورد کنند.  
با توجه باینکه معموال در کمیته روابط با دولت میزبان تعداد 
محدودي از کش��ورها ش��رکت مي کنند، برخي از کشورها 
از جمله روسیه، چین، اکوادر، روس��یه سفید، کوبا و سوریه 
 در حمای��ت از موضع جمهوري اس��المي ایران س��خنراني 

کردند.

دبیرکمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: صادر نکردن روادید 
برای حمید ابوطالبی از سوی دولت آمریکا، مخالفت صریح 
با توافق نامه مقر بوده که باید دبیرکل سازمان ملل به وظیفه 
قانونی خود که برخورد باحرک��ت غیرقانونی دولت آمریکا 

است، عمل کند.
محمدحسن آصفری با اشاره به این حرکت غیرقانونی آمریکا 
اظهار کرد: مجلس شورای اسالمی براین اعتقاد است که این 
حرکت دولت آمریکا برخالف توافق نام��ه مقر بوده که این 
توافق نامه به تصویب اغلب کش��ورهای عضو سازمان ملل 

رسیده و به همه مسایل مربوط به آن پرداخته شده است.
وی افزود: در این توافق نامه هیچ گونه بهانه جویی مورد قبول 
نبوده و حتی آنر ا رد می کند و این حرک��ت بهانه جویانه و 
خالف قانون از سوی دولتآمریکا پذیرفتنی نیست.آصفری 
تصریح کرد: دبیرکل سازمان ملل باید به جای دخالت در امور 
کشورها و سخنان براساس دروغ پردازی غربی ها، در اینجا 
حداقل به وظایف قانونی خود عمل کند و با دخالت در مساله 

و متهم کردن عمل دولت آمریکا این موضوع را حل کند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس ش��ورای 
اسالمی با اش��اره به وظایف دولت جمهوری اسالمی ایران 
درباره پیگیری این مساله گفت: دولت باید با دقت ویژه با فعال 
کردن دستگاه دیپلماسی کشور، این مساله را پیگیری کند.

مجلس سیاست خارجیخانه ملت امنیت ملی

دولت الگوی پیشرفت 
اسالمی را ارايه می کند

رويکرد نظام، حمايت از 
طبقه کارگر 

حمايت روسیه و چین از 
موضع ايران

بان کی مون در مقابل اعمال 
غیرقانونی آمريکا  بايستد
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دريای خزر، بزرگ ترين درياچه درون خشکی در کره زمین، از شمال به جنوب، دارای طول ۱2۰۴ کیلومتر، میانگین 
پهنای ۳2۰ کیلومتر، و محیطی برابر ۶۵۰۰ کیلومتر است. از اين وسعت کرانه ای ۱۹۰۰ کیلومتر به قزاقستان،۸2۰ 

کیلومتر به آذربايجان، ۶۵۷ کیلومتر به ايران و ۳22۰ کیلومتر باقیمانده به روسیه و ترکمنستان تعلق دارد.
به گزارش ايمنا، اين درياچه دارای منابع غنی بی شماری از نفت، گاز، انواع آبزيان می باشد. ذخاير نفت اين درياچه 
بیش از 2۰۰ میلیارد بشکه تخمین زده شده است. از اين لحاظ اين درياچه در رتبه سوم بعد از خلیج فارس و سیبری 
قرار دارد. طبیعت بسته خزر آن را منزلگاه جانوران و گیاهان منحصر به  فردی کرده است که در عین حال موجب 
شده تا در مقابل آلودگی های کشاورزی و صنعتی و نفتی بسیار آسیب پذير باشد. از منابع مهم اين دريا ذخاير نفت 

و گاز موجود در زير بستر دريا و همچنین انواع ماهیان خاوياری را می توان نام برد. 

شوروی نظم حقوقی دريای خزر را برهم زد
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پیدایش نفت در دریای خزر 
و ظهور کشورهای تازه اس��تقالل یافته درحاشیه آن، کشورهای 
نوخاس��ته، خواهان مش��خص ش��دن وضعیت مالکیت و تعیین 
حدود خود برای استخراج منابع بس��تر و زیر بستر دریای خزر به 
طورمستقل شده اند. مبنای حقوقی دریای خزر به دنبال پدیدآمدن 
سه کشور دیگر در حاشیه آن در چند سال اخیر، به عنوان منطقه ای 
حیاتی و اقتصادی و یکی از مهم ترین مناطق راهبردی جهان، باعث 
بروز اختالفات و رقابت های مهم منطقه ای و کانون توجه کشورهای 
منطقه ای و فرامنطقه ای شده و کشورهای ساحلی دریای خزر، هر 
کدام نظرات خاصی در مورد نظام حقوقی این دریا ارایه می دهند. 
اما درحال حاضر، برمبنای حقوق بی��ن الملل، معاهدات 1921 و 

194میالدی بر وضعیت حقوقی دریای خزر حاکم است. 

وزیر امور خارجه کش��ورمان به منظور ش��رکت در نشست وزرای 
خارجه کشورهای س��احلی دریای خزر عازم مسکو شد تا آخرین 
تحوالت را در رابطه با نظام حقوقی دریای خزر مورد بررس��ی قرار 
دهد. سال هاست که بر سر حق ایران از این دریا اختالف نظرهایی 

وجود دارد. 
در همی��ن ارتباط با ابوالفض��ل ابوترابی نماینده مجلس ش��ورای 
اس��المی و عضو کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس گفت وگو 

کردیم.
کش�ورهای حاش�یه خ�زر هنوز ب�ه نتیج�ه قطعی 

نرسیده اند
وی در پاسخ به این س��وال که در حال حاضر رژیم حقوقی دریای 
خزر تا چه حد مورد توافق کش��ورهای س��هیم در منابع این دریا 
است، گفت: متاس��فانه برخالف سال ها جلس��ه و نشست که در 

ارتباط با نظام حقوقی این دریا برگزار شده هنوز نمی توان گفت که 
کشورهای ذی نفع به توافق جامع دست یافته اند. 

وی در ادامه به فروپاشی شوروی سابق اش��اره کرد و گفت: بعد از 
تجزیه شوروی تعداد همسایگان دریای خزر افزایش یافت و نظام 
حقوقی این دریا را بر هم زد و کش��ورها هنوز نتوانستند به نتیجه 

قطعی برسند. 
از  کش�ورها  س�هم 
دريای خزر هنوز مش�خص 

نشده است
ابوتراب��ی همچنین به س��هم 
ایران از این دریا اشاره و خاطر 
 نشان کرد: اینکه بعضی عنوان 
می کنند که س��هم ای��ران از 
دریای خزر کمتر از 1۵درصد 
است، مبنای قانونی ندارد. زیرا 
تا کشورهای حاشیه دریای خزر 
به نتیجه و تفاهم کامل نرسند 
برای هیچ کش��وری نمی توان 
سهم مش��خصی قایل شد. هر 
کشوری بر طبق منافع خودش 
مدعی س��همی از دریای خزر 

است. تا زمان تصویب رژیم حقوقی دریای خزر هیچ کشوری حق 
اظهار نظر در مورد سهم سایر کشورها را ندارد.

هر کشوری بايد عادالنه از خزر سهم ببرد
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به مرز قابل توجهی 
که ایران با دری��ای خزر دارد، بیان کرد: ایران در تمام نشس��ت ها 
قاطعانه از حقوق خود در تدوین نظام حقوقی دریای خزر دفاع کرده 
است، ولی در عین حال به گفت وگو و تکیه بر قوانین برای یافتن 
 راه حل تقسیم دریای خزر معتقد اس��ت و باید در نظر داشت که

 این گونه بحث های بین المللی تا رسیدن به نتیجه قطعی بسیار 
زمان بر و پیچیده خواهد بود. 

از طريق رسیدن به درک مشترک، نظام حقوقی خزر 
تدوين خواهد شد

ابوترابی در ادامه به رابطه ایران با همسایگانش اشاره و تصریح کرد: 
کشور ما در تمام این سال ها رابطه خوبی با همسایگانش داشته و 
خواهد داشت و از این جهت می توان کامال امیدوار بود که از طریق 
رسیدن به درک و منافع مشترک، هر چه زودتر نظام حقوقی دریای 
خزر به تصویب برسد و هر کشوری سهمی عادالنه و منصفانه از این 

دریا داشته باشد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضايی مجلس شورای اسالمی 

ايران خواهان سهم عادالنه برای همه کشورهاست

دشمنی های آمريکايی ها سهم 15درصد ایران از دریای خزر مبنای قانونی ندارد
فراموش نشده است 

امام جمعه موق��ت اصفهان گفت: در مقط��ع فعلی و در 
جریان مذاکرات هس��ته ای، آمریکایی ها تصور می کنند 
مردم ایران دش��منی های آنها را فرام��وش کرده اند؛ در 

حالی که این موضوع واقعیت ندارد.
حجت االس��الم محمدتق��ی رهب��ر پیرام��ون اقدامات 
زنجیره ای و ضدایرانی غرب در هفته های گذشته اظهار 
کرد: بر خالف خوش بینی بعض��ی افراد که فکر می کنند 
با غربی ها می ش��ود تعامل عادالنه ک��رد، باید گفت که 

پیمان شکنی در ذات غربی ها است.
وی با بیان این که خوی تجاوزگ��ری در آمریکا نهادینه 
شده، تصریح کرد: ملت ایران و رهبر معظم انقالب مواضع 
محکم و قاطع خود را در قبال اس��تکبار حفظ کرده اند و 
ایس��تادگی در مقابل ظلم جزو اصول جمهوری اسالمی 
ایران است. وی با توضیح این که مقاومت حزب اهلل و مردم 
سوریه در مقابل استکبار نیز در همین راستا است، بیان 
کرد: آمریکایی ه��ا 4 میلیارد دالر پول ه��ای ملت ایران 
را آزاد کردن��د و تصور می کنند ما نیازمند آنها هس��تیم 
در صورتی که این گونه نیس��ت. حجت االس��الم رهبر با 
بیان این که مردم ایران ب��ه توانمندی های داخلی تکیه 
می کنند، گف��ت: معاون وزیر امور خارج��ه آمریکا بحث 
س��بد کاال را به آزادس��ازی 4 میلیارد دالر ربط داد؛ در 
حالی که همه می دانیم آنها به دنبال سوءاستفاده هستند. 
وی با توضیح این ک��ه مردم ایران بر اص��ول خود پایبند 
هس��تند، تصریح کرد: آمریکایی ها و کش��ورهای غربی 
همزمان با مذاکرات هس��ته ای از حقوق بشر صحبت به 
میان می آورند که همی��ن موضوع نش��ان می دهد آنها 
مواضع ضدایرانی خود را حفظ کرده اند. امام جمعه موقت 
اصفهان خاطرنشان کرد: تحریم مقامات ایرانی، مصادره 
بنیاد علوی، بیانیه ضدایرانی پارلمان اروپا و اجازه ورود 
ندادن به نماینده جدید ایران در سازمان ملل، در راستای 
همین اقدامات ضدایرانی کش��ورهای غربی بوده که بر 
کسی پوشیده نیست. وی با بیان این که غرب خصومت 
دیرینه با اس��الم و ملت ایران دارد، بیان کرد: عزم ایران 
در مذاکرات هسته ای نش��ان داد که مشکالت به وجود 
آمده از ناحیه دول��ت و ملت ما نیس��ت و این موضوع به 
اثبات رسید. حجت االسالم رهبر اظهار کرد: ملت ایران 
همچنان با اقتدار مسیر پیشرفت و تعالی را ادامه می دهد 
و نه تنها برای تهدید های غربی ها ارزش قایل نیست، بلکه 

با اتکا به توان داخلی، نیازهای خود را رفع می کند.

ديدگاه؟

 هر کشوری بر طبق 
منافع خودش مدعی 
سهمی از دريای خزر 

است. تا زمان تصويب 
رژيم حقوقی دريای 

خزر هیچ کشوری 
حق اظهار نظر در 
مورد سهم ساير 
کشورها را ندارد



یادداشت

 70 درصد سمن های حوزه جوان
 غیر فعال شده اند

 افتتاح مراکز مشاوره ازدواج
 و کنترل خشم در هفته جوان

معاون س��اماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان 
از افتتاح مراکز مش��اوره ازدواج و مراکز کنترل خش��م 
همزمان با آغاز هفته جوان در خرداد ماه خبر داد و گفت: 
بر اساس توافق های انجام شده با سازمان نظام مشاوره، 
50 روانش��ناس برای فعالیت در مراکز مش��اوره ازدواج 

گزینش و انتخاب شده اند.
دکت��ر محمود گل��زاری با بی��ان این مطل��ب گفت: در 
جلساتی که طی چند روز گذشته با سازمان نظام مشاوره 
و روانشناسی برگزار کرده ایم، خوشبختانه مشکالت حل 
شد و بن بست بین وزارت ورزش و جوانان و این سازمان 

از بین رفته است.
وی افزود: قرار است وظایف و عملکرد این 50 روانشناس 
در یک گردهمایی دو روزه که تادو هفته آینده تشکیل 

می شود، مشخص و اعالم شود.
گلزاری در ادامه از تدوین بسته های واحد مشاوره ازدواج 
که با تایید علمی سازمان نظام مشاوره و روانشناسی تهیه 
شده خبر داد و گفت: این بسته ها را در اختیار  مشاوران 
قرار می دهیم تا در مراکز مشاوره به زوج های متقاضی 
ارایه دهند. معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش 
با بیان اینکه مراکز مشاوره ازدواج با تابلوی مشترک بین 
وزارت خانه و سازمان نظام مشاوره راه اندازی می شود، 
توضیح داد: در هفت��ه جوان تعدادی از مراکز مش��اوره 
ازدواج و دو مرکز کنترل خش��م راه اندازی می ش��ود. 
وی درباره شرایط تمدید مجوز مراکزی که پیش از این 
مجوز خود را از سازمان ملی جوانان دریافت می کردند 
گفت: مجوز این افراد از سوی سازمان نظام روانشناسی و 
مشاوره باید به روز و تمدید شود که تاکنون یکصد مجوز 

از سوی این سازمان به روز شده است. 
وزارت ورزش همچنین درباره فعالیت های این وزارتخانه 
برای ساماندهی سازمان های مردم نهاد )سمن ( گفت: 
در حال حاضر اصالح ش��یوه نامه تاسیس سازمان های 
مردم نهاد را در دستور کار خود قرار داده ایم. متاسفانه 
 در س��ال های گذشته س��خت گیری های بس��یاری به 
س��من های حوزه جوانان شده اس��ت، به طوری که در 

حدود 70 درصد آنها غیر فعال شده اند. 
وی ادامه داد: در تالش��یم با اصالح ش��یوه نامه تاسیس 
س��ازمان های مردم نه��اد، دوباره فعاالن ای��ن حوزه را 

تشویق به ادامه کار کنیم.
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هکر ایمیل در اصفهان دستگیر شد
کارشناس��ان پلیس فتای اس��تان، ف��ردی را که اقدام ب��ه هک ایمی��ل یکی از 
 شهروندان و دسترسی به اطالعات ش��خصی او کرده بود، شناس��ایی و دستگیر

 کرد.
3

 گروه جامعه  : رییس ش��ورای اسالمی شهر اصفهان در نشستی با 
خبرنگاران که به مناس��بت هفته نکوداشت اصفهان و روز شوراها 
برگزار شد، نقش ش��وراها را زمینه ساز ارتباط مس��تقیم مردم با 
حاکمیت دانست و افزود: با ایجاد شوراها مردم به صورت مستقیم 
درتصمیم گیری های حاکمیتی نقش و نظارت دقیقی را نسبت به 
فعالیت آنها دارند. رضا امینی با بیان این که شوراها مطالبات قانونی 
مردم را از دس��تگاه های دولتی پیگیری می کنن��د، ادامه داد: در 
این راستا شوراها این اختیار قانونی را دارند که چنانچه ارگانی در 
ارایه خدمات به مردم کوتاهی کند، باید به شورای اسالمی شهر و 
روستا پاسخگو باشد.  به گزارش خبرنگارزاینده رود وی با اشاره به 
فعالیت 7 ماهه چهارمین دوره شورای اسالمی شهر اصفهان و ایجاد 
تغییراتی در فعالیت ها و رویکردهای شورا در این دوره بیان داشت: 
در این راستا در دوره جدید شورای اس��المی شهر عالوه بر اضافه 
شدن 10 نفر به شورای قبلی، کمیته های  جدیدی مانند ورزش، 
بانوان، بهداشت و سالمت، گردشگری، هنر و رسانه و قرآن و عترت 
در قالب فعالیت های شورای اسالمی شهر اصفهان اضافه شده است.
از عملکرد ش�هرداری اصفهان راضی نیس�تیم، ولی 

منکر زحمات نمی شویم
رییس شورای اسالمی ش��هر اصفهان در ادامه به ارزیابی عملکرد 
شهرداری اصفهان نیز اش��اره کرد و افزود: ما از عملکرد شهرداری 
 اصفهان راض��ی نیستس��م، ولی منک��ر زحمات انجام ش��ده نیز

 نمی توانیم باش��یم. وی درباره وضعیت آب شهرستان اصفهان و 
اعتراضاتی که اخیرا برخی از نمایندگان اس��تان های همجوار در 
مجلس شورای اسالمی در راس��تای وضعیت آب زاینده رود اعالم 
 کرده بودن��د نیز گفت: ما عالقه ای به دس��ت گرفت��ن پالکارت و

 بی نظمی نداریم. ما می خواهیم مطابق قانون خواسته های خود را 
طرح و آنها را از مسؤوالن در چهارچوب قانون مطالبه کنیم.
شورای شهر حامی استاندار در حوزه آب است

امینی بابیان این که اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان در بحث 
آب حامی مدیریت استان هستند و اس��تاندار اصفهان را به عنوان 
راس امور آبی مورد تایید می دانند، ادامه داد: استاندار اصفهان از 
ابتدای فعالیت خود در اس��تان تاکنون دستاوردهای خوب و قابل 
قبولی را در حوزه آب استان داشته اند که قابل تقدیر و سپاسگذاری 
اس��ت. وی   در ادامه درباره استیضاح ش��هردار اصفهان نیز گفت: 
 برخی از اعضای شورای اس��المی ش��هر اصفهان درباره برخی از

 فعالیت های شهرداری سواالتی را از شهردار داشته اند که شهردار 
در موعد مقرر قانونی پاسخگوی سواالت اعضای شورای شهر نبوده 
اس��ت و چنانچه این طوالنی شدن زمان پاس��خگویی شهردار به 
سواالت اعضا و هم چنین راضی کننده نبودن پاسخ های شهردار 
برای اعضا شورا ادامه یابد، ممکن است با درخواست اعضای شورای 
اسالمی شهر اصفهان این کار صورت پذیرد که البته در حال حاضر 
این امر چون به مرحله اجرا نرس��یده، شایعه است. رییس شورای 

اسالمی شهر اصفهان به درخواست ها و تماس های مکرر شهروندان 
اصفهان با وی درب��اره دفن »ریچارد فرای« نیز اظهار داش��ت: تعداد 
زیادی از ش��هروندان و حتی خبرنگاران در ای��ن رابطه با بنده تماس 
 گرفتند، ولی از آنجایی که این امر باید در س��طح ملی تصمیم گیری 
می شد و کسی از مسؤوالن ملی در این باره از اعضای شورای اسالمی 
ش��هر اصفهان نظر خواهی نکرده بود، بنابراین صحبتی در این مورد 

ندارم.
معاونت سالمت در شهرداری اصفهان ایجاد نمی شود

وی با رد موضوع ایجاد معاونت سالمت در شهراری اصفهان نیز بیان 
داشت: این معاونت در شهرداری 
اصفهان  تش��کیل نمی شود، ولی 
در باره افزای��ش اطالعات عموم 
ش��هروندان در خصوص مباحث 
س��المت برنامه ریزی هایی انجام 
شده و بودجه ای نیز در این راستا 

پیش بینی شده است.
امینی در ادامه به کمبود ظرفیت 
هتل های اصفهان برای پذیرش 
مهمانان ش��هر اصفهان نیز اشاره 
کرد و افزود: باید از ظرفیت بخش 
خصوصی برای ایجاد هتل جدید 
در اصفهان نهایت بهره برداری را 
داشته باشیم و تسهیالت مورد نیاز 
را برای ایجاد این ظرفیت فراهم 
آوری��م. وی با بی��ان اینکه برخی 
اظهار نظر مسؤوالن در خصوص 

موقعیت اصفهان ممکن است حسادت مس��ؤوالن دیگر استا ن ها را 
برانگیزد، افزود: در این راستا مسؤوالن باید فعالیت های انجام شده در 
دیگر استان ها را ارزیابی کنند و از کار در اصفهان دست نکشند؛ چرا 
که در حال حاضر اصفهان در برخی از زمینه ها از دیگر شهرهای کشور 

عقب افتاده است.
اعالم نرخ تاکسی و اتوبوس، منتظر تصمیم هیات اختالف

رییس شورای اس��المی ش��هر اصفهان در رابطه با افزایش نرخ کرایه 
تاکسی و اتوبوس در شهر اصفهان نیز بیان داشت: در حال حاضر تایید 
افزایش نهایی نرخ ای��ن دو واحد حمل و نقل عموم در حال بررس��ی 
 در هیات حل اختالف اس��ت و ب��ا اعالم نظر این هی��ات در این مورد

 تصمی��م گیری م��ی ش��ود. وی در ادام��ه به ایج��اد مراک��ز بزرگ 
گردشگری برای بانوان در ش��هر اصفهان اش��اره کرد و بیان داشت: 
این مرکز تا دو س��ال آین��ده در اصفه��ان ایجاد می ش��ود. امینی به 
کمبود دکه های مطبوعاتی در س��طح ش��هر اصفهان نیز اشاره کرد 
و ادام��ه داد: مطبوعات بای��د به عنوان یک��ی از اجزای اصلی س��بد 
کاالی خان��واده ها تبدیل ش��وند و در این راس��تا باید در دس��ترس 
بودن مطبوعات برای م��ردم در اولویت قرار گی��رد و ایجاد دکه های 
 جدید مطبوعاتی در س��طح ش��هر یکی از اصلی تری��ن برنامه های

 شهرداری اصفهان باشد.

رییس شورای اسالمی شهر استان :

شورا حامی استاندار در حوزه آب است

ما عالقه ای به دست 
 گرفتن پالکارت و

 بی نظمی نداریم. ما 
می خواهیم مطابق 
قانون خواسته های 
خود را طرح و آنها 
را از مسؤوالن در 
چهارچوب قانون 

مطالبه کنیم.

یادداشت

 حل مشکالت آبی فریدون شهر
 در اولویت است

رسول زرگرپور در حاشیه س��فر به فریدونش��هر، اظهار داشت: این 
دومین س��فر بنده به شهرستان های اصفهان اس��ت که سفر اول به 
شهرس��تان خور و بیابانک و دومین س��فر به شهرستان فریدونشهر 
است که این امر نشان دهنده توجه دولت به شهرستان های محروم و 
کمتر توسعه یافته است. وی ادامه داد: هدف بنده از سفر به شهرستان 
زیبای فریدونشهر، بررسی مشکالت منطقه و نیز بازدید از طرح های 
آبی این شهرستان اس��ت؛ چراکه یکی از مش��کالت مهم اصفهان و 
دغدغه های بنده مشکل و مس��اله کمبود آب در این استان به شمار 
می رود. استاندار اصفهان درباره جلسه خود با مسؤوالن شهرستان 
فریدونشهر، گفت: مسؤوالن شهرس��تان بخشی از مشکالت منطقه 
و به ویژه مش��کالت آب را مطرح کردند که در این باره یک کارگروه 
تشکیل و مقرر شد طی مدت یک ماه آینده تعهداتی را که دولت قبلی 
داده و انجام نشده است، بررسی و برای انجام آنها برنامه ریزی کنند.

اولین نکوداشت حکیم جهانگیرخان 
قشقایی برگزار می شود

اولین نکوداش��ت حکی��م جهانگیرخ��ان قش��قایی، روز  ام��روز با 
حضور جمعی از مردم ایل قش��قایی، جوانان فع��ال فرهنگی، علما 
و مس��ؤوالن، در تکیه جهانگیرخان قش��قایی واق��ع در تخت فوالد 
اصفهان برگزار می ش��ود. معاون ام��ور جوان��ان اداره کل ورزش و 
جوانان اس��تان اصفهان گفت: با توجه به اهمیت موضوع هویت در 
 قشر جوان و تاکید رهبر معظم انقالب در این باره و با توجه به کمبود

 برنامه های موثر در معرفی ش��خصیت های فاخر و ارزش��مند بین 
جوانان که روش��ی اثر بخ��ش در احیای هویت دینی و ملی اس��ت، 
اداره کل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان در نظر دارد اولین برنامه 
نکوداشت حکیم جهانگیرخان قشقایی را با همکاری سازمان مردم 
نهاد حکیم جهانگیرخان قش��قایی و با حضور جمع��ی از مردم ایل 
قشقایی، جوانان فعال فرهنگی، علما و مس��ؤوالن استان در ساعت 
17 روز پنجش��نبه چهارم اردیبهش��ت م��اه ج��اری در محل تکیه 

جهانگیرخان قشقایی واقع در تخت فوالد اصفهان برگزار کند. 

انارک اصفهان لرزید
دیروز  زلزله ای به بزرگی س��ه ریشتر شهرس��تان انارک اصفهان را 
لرزاند. مرکز لرزه نگاری موسس��ه ژئوفیزیک دانش��گاه تهران زمان 
این زمین لرزه را پنج و پانزده دقیقه صبح سه شنبه در حوالی انارک 
در اصفهان ثبت کرده اس��ت. مرکز سطحي این زمین لرزه در عرض 
شمالي33/782 و طول ش��رقي53/874 به ثبت رسیده است. این 
زمین لرزه در عمق هشت کیلومتری زمین بوده است.تا کنون هیچ 

گونه خسارتی در این مورد گزارش نشده است.

تودیع و معارفه معاون امور جوانان 
هالل احمر استان 

ریی��س ح��وزه مدیرعام��ل جمعی��ت ه��الل احم��ر اس��تان 
اصفه��ان گف��ت: محم��د نوی��د متق��ی مع��اون اس��بق جوان��ان 
ه��الل احم��ر اس��تان، ب��ه عن��وان مش��اور مدیرعام��ل جمعیت 
اس��تان معرف��ی و حیدرعلی خانب��ازی نی��ز به عنوان سرپرس��ت 
 جدی��د معاون��ت ام��ور جوان��ان اس��تان اصفه��ان معارف��ه ش��د.

 ذبی��ح اهلل اکبری به برگزاری نخس��تین جلس��ه ش��ورای معاونین 
هالل احمر اس��تان در س��ال جاری  اش��اره ک��رد و گف��ت : در این 
جلس��ه که در محل دفتر مدیرعامل جمعیت اس��تان برگزار ش��د، 
 سرپرس��ت جدید معاونت امور جوانان جمعیت هالل احمر اس��تان 

معرفی شد.
 رییس حوزه مدیرعامل جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان اظهار 
کرد: ضمن تقدیر و تشکر از زحمات محمد نوید متقی معاون اسبق 
جوانان هالل احمر استان، وی به عنوان مشاور مدیرعامل جمعیت 
اس��تان و حیدرعلی خانبازی نیز به عنوان سرپرست جدید معاونت 

امور جوانان استان معرفی شد.                                   

برگزاری نخستین همایش علمی 
پژوهشی بسیج جامعه پزشکی

رییس سازمان بس��یج جامعه پزشکی اس��تان اصفهان از برگزاری 
نخس��تین همایش بخش علمی پژوهش��ی بس��یج جامعه پزشکی 
خبرداد و گف��ت: این همایش ب��ا موضوع سیاس��ت های جمعیتی، 
تاریخچه و فرصت ها وتهدیدهای پیش رو، در خرداد امس��ال برگزار 

می شود.

اخبار کوتاه
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تدوین برنامه درسی سالمت مدارس در سال جاری 

امکان مشاوره تلفنی با پزشکان به زودی
مدیرکل درمان اعتیاد و حمایت های اجتماعی: 

از سرگیری فعالیت دادگاه های درمان مدار معتادان

چه کنیم تا بعد از ازدواج تکراری نشویم

افراد قابل اعتماد برای ازدواج کدامند؟ 

سرپرس��ت دفتر آموزش و ارتقای س��المت وزارت بهداش��ت از 
اجرای برنام��ه مل��ی تروی��ج و توس��عه خودمراقبتی در س��ال 
جاری خب��ر داد.دکتر ش��هرام رفیعی ف��ر گفت: اج��رای برنامه 
ملی ترویج و توس��عه خودمراقبتی، مهم تری��ن برنامه عملیاتی 
در این زمینه اس��ت ک��ه به کمک دانش��گاه های علوم پزش��کی 
 و ش��بکه مراقبت های اولیه بهداش��تی در سطح کش��ور اجرایی

 م��ی ش��ود. وی اف��زود: ای��ن برنام��ه، از بخش ه��ای تدوی��ن 

کوریکول��وم  س��الم،  زندگ��ی  مل��ی  راهنم��ای  کت��اب 
 س��المت م��دارس، مجموع��ه راهنماه��ای خودمراقبت��ی 
بیماری های مزم��ن، برنامه های خودمراقبتی در ناخوش��ی های 
جزیی، ایجاد مراکز تماس مستقیم س��المت، ایجاد پورتال ملی 
خودمراقبتی سالمت، ایجاد س��رویس مشاوره تلفنی با پزشکان، 
اس��تفاده از فناوری های پای��ش از راه دور و اج��رای نظام جامع 
آموزش بیمار و توانمندس��ازی تیم س��المت، رابطان س��المت و 
 سفیران س��المت برای حمایت از خودمراقبتی تشکیل می شود. 
رفیع��ی فر گف��ت: ب��ا برنام��ه ریزی های انجام ش��ده بس��یاری 
از ای��ن برنامه ه��ا از جمله تدوین کت��اب راهنم��ای ملی زندگی 
س��الم و کوریکول��وم س��المت م��دارس ت��ا پای��ان س��ال 93 و 
برخی برنامه ه��ا نظیر ایجاد مراکز تماس مس��تقیم س��المت و 
 نظام جام��ع آم��وزش بیم��ار نیز ت��ا پای��ان س��ال 94 اجرایی

 می شوند. وی گفت: کوریکولوم )برنامه درسی( سالمت مدارس  
شامل نیازس��نجی دانش و مهارت های سالمت، تدوین سیالبس 
دانش سالمت و محتوای مرتبط به سیالبس دانش سالمت برای 

دانش آموزان پیش دبستانی تا پیش دانشگاهی خواهد بود.

مدیرکل درمان اعتیاد و حمایت های اجتماعی ستاد مبارزه با 
مواد مخدر از فعالیت مجدد دادگاه های درمان مدار خبر داد.

فریده براتی س��ده، درباره اینکه دادگاه ه��ای درمان مدار چه 
مزیت هایی دارند و مش��کالت پی��ش روی این رون��د درمانی 
چیست، گفت: در س��ال های 83 و 84 برنامه ای در بهزیستی 
اس��تان یزد و در شهرستان اردکان اجرا ش��د که نتیجه بسیار 
خوبی داشت و براساس آن معتادان دستگیر شده توسط قاضی 

می توانستند بین درمان و زندان یکی را انتخاب کنند که معموال 
درمان را انتخاب می کردند.

وی اف��زود:  براس��اس این طرح قاض��ی رای درم��ان معتادان 
دستگیرشده را صادر می کرد و این افراد به مراکز درمانی ارجاع 
می ش��دند. این برنامه حدود دو سال اجرا ش��د، اما متاسفانه 

ادامه نیافت.
براتی سده تصریح کرد: بر اس��اس ابالغیه قانون مبارزه با مواد 
مخدر که مصوبه مجمع تش��خیص مصلحت نظام است و ذیل 
تبصره 2 م��اده 16 نیز ق��رار دارد، در حال حاض��ر تعدادی از 
اس��تان ها این طرح را اجرا می کنند و معتادان دس��تگیر شده 
که فاقد کارت درمان باشند و یا تمایلی برای مراجعه به مراکز 
 ماده 15 نداشته باش��ند، با رای قاضی به مراکز درمانی ارجاع 

می شوند.
وی ادام��ه داد: همچنین اگر خانواده ها با دادگس��تری تماس 
گرفته و ابراز نگرانی از اعتیاد فرزند و یا عضوی از اعضای خانواده 
خود داشته باشند، قاضی با قرارداد تامین مناسب، فرد را برای 

درمان ارجاع می دهد.

سیما فردوس��ی با بیان ویژگی های افراد برای تش��کیل خانواده گفت بی اعتنایی 
نسبت به یکدیگر و خطاب کردن همدیگر با الفاظ نادرست به ویژه در جمع می تواند 
مودت را کم رنگ کند. سیما فردوسی در پاس��خ به سؤال یکی از شهروندان درباره 
ویژگی های قابل قبول افراد برای ازدواج اظهارداشت: وقتی انسان با ابتال به بیماری 
روانی، بخش یا بخش هایی از شخصیت  او دچار مشکل می شود. این بخش ها شامل 
کالم، تفکر، هیجان و رفتار است که نش��ان می دهد فرد عادی نیست و مشکالتی 
به لحاظ روانی دارد. وی افزود:  برخی بیماری های روانی ش��دید، برخی متوسط و 
برخی ضعیف هستند. فردی که خودمدیریتی را از دست داده و نمی تواند تصمیم 
بگیرد، مورد مناسبی برای ازدواج نیست. عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی 
با اشاره به سوءظن و بدگمانی به عنوان ویژگی ای که فرد را در گروه اختالالت روانی 
شدید قرار می دهد، گفت: این افراد قبل از ازدواج ابتدا باید درمان شوند، سپس برای 

ازدواج اقدام کنند. سوء ظن و بدگمانی ویژگی افرادی است که در زمره مبتالیان 
به اختالالت روانی شدید قرار می گیرند و اگر این افراد پیش از درمان ازدواج کنند، 
مش��کالت عدیده ای را برای خود و دیگران به وجود می آورند. بهره هوش��ی دیگر 
عاملی است که این متخصص حوزه بهداشت روان به آن اشاره کرد و افزود: وقتی 
فرد از نظر بهره هوشی پایین باشد، درک صحیح از مطالب نخواهد داشت. این همان 
هوش شناختی است که موجب شناخت صحیح از امور و وقایع می شود. همچنین 
هوش هیجانی پایین موجب می ش��ود تا فرد قدرت درک احساس��ات دیگران را 
نداشته باشد و در زندگی مشترک به مشکل مواجه شود. این مشاور خانواده با بیان 
اختالالت شخصیت در اختالفات زناشویی اظهار داشت:  برخی افراد هستند که در 
زمینه ای خاص مش��کل ندارند؛ بلکه در ویژگی های شخصیت خود دچار مشکل 
هس��تند. این افراد به صورت ناهنجار بار آمده اند و نمی پذیرند که مش��کل دارند.

فردوسی گفت: افرادی که مشکالت روانی و اجتماعی دارند، همچنین برخی افراد 
که تاریخچه زندگی نابسامانی دارند، افراد قابل اعتمادی برای ازدواج نیستند. این 
افراد فجایع زیادی در دوران کودکی شان اتفاق افتاده است و دچار تنش هستند.

وی با اشاره به الزمه عشق قبل از ازدواج تصریح کرد:  الزم نیست افراد از همان ابتدا 
عاشق هم باشند، بلکه این عشق به مرور به وجود می آید. زوجین باید قبل از ازدواج 
دوران شناخت را بگذرانند و این مهم با یکی دو جلسه ایجاد نمی شود. بهتر است 
طرفین قبل از ازدواج به مشاوران معتمد و حرفه ای مراجعه کنند و با انجام مشاوره 

و تست های شخصیت زوایای فکری و رفتاری خود را بشناسند.
وی در پاسخ به پرسش یکی دیگر از شهروندان درباره اینکه چه کنیم تا پس از ازدواج 
مودت بین مان بیشتر شود و عالقه مان از بین نرود اظهار داشت: افراد نباید فکر کنند 
که ازدواج پایان کار است، باید به مؤلفه هایی مانند احترام متقابل و حفظ شخصیت 

و حرمت یکدیگر اهمیت دهند.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی  

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان 

نوبت   اول

م الف 1766

1- موضوع مناقصه : اجرای عملیات حدود 9 کیلو متر خط تغذیه فوالدی در اقطار 4 الی 8 اینچ حدود 14 کیلومتر شبکه 
گذاری پلی اتیلن و فوالدی ، ساخت و نصب 150 مورد انشعابات فوالدی و پلی اتیلن ، کار های ساختمانی و مکانیکی 4 

مورد ایستگاه TBS جهت شهرکهای صنعتی و کار گاهی باغبهادران ، لنجان و زرین شهر 
2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : اصفهان ، خیابان چهار باغ باال ، شرکت گاز استان اصفهان 

3- مهلت اعالم آمادگی : حداکثر تا تاریخ)1393/02/17( 
4- می�زان تضمی�ن ش�رکت در مناقص�ه: 375/000/000  ری�ال )س�یصدو هفت�اد و پن�ج میلی�ون ری�ال (                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                         کد فراخوان: 1356344
 مناقص�ه گ�ران م�ی توانن�د جه�ت کس�ب اطاع�ات بیش�تر ب�ه پای�گاه اط�اع رس�انی الکترونیک�ی

 WWW.nigo-isfahan.ir   ، WWW.iets.mporg.ir  ش�رکت  گاز اس�تان اصفه�ان ب�ه آدرس 
 یا با ش�ماره تلف�ن ه�ای 5 - 6271031 - 0311 ام�ور ق�رار دادهای ش�رکت گاز اس�تان اصفهان تم�اس حاصل

 فرمایند.                                                                                                                                                                                       

 شرکت ملی گاز ایران
  شرکت گاز استان اصفهان سهامی خاص



اخبار کوتاهيادداشت

با کیفیت ترين خودروهای سواری 
معرفی شدند

 چهار خودروی سواری تولیدی در کشور در سطح کیفی خیلی خوب 
+A قرار گرفته اند.

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران هر ماهه کیفیت خودروهای 
سواری تولیدی را بررس��ی و جدول رده بندی کیفی این محصوالت 

را منتشر می کند.
براساس جدیدترین رده بندی این شرکت، چهار خودروی سوزوکی 
گراند ویتارا، مگان، پارس تندر و تندر 90 در سطح کیفی خیلی خوب 

+A قرار دارند.
هم اکنون قیمت س��وزوکی گراند ویت��ارا در ب��ازار آزاد حدود 129 
میلیون تومان،  م��گان 91 میلیون تومان، پارس تن��در 41 میلیون 

تومان و تندر 90 حدود 38 میلیون و 500 هزار تومان است.
البته به غیر از چهار خودروی یاد شده 10 خودروی داخلی دیگر نیز 
در سطح کیفی خیلی خوب قرار دارند. پژو 206، پژو SD 206، رانا، 
J5، لیفان X60، پژو پارس، سمند، پژو 405، ام وی ام 530 و ام وی ام 
315 نیز در این رده بندی در سطح کیفی خیلی خوب قرار گرفته اند.

البته میزان نمره منفی چن��د خودروی قرار گرفت��ه در انتهای این 
رده بندی تقریبا دو برابر میزان نمره منفی خودروهای قرار گرفته در 

ابتدای رده بندی است.

نوسازی خطوط فرسوده صنايع لبنی 
اصفهان الزامی است

مدیرعامل اتحادیه تعاونی صنایع لبنی پاس��توریزه استان اصفهان 
گفت: خطوط تولید صنایع لبنی استان نیازمند نوسازی است؛ چرا 
که باید تنوع محصوالت لبنی را افزایش داده و هزینه های تولید هم 

کاهش پیدا کند.
هومان امیری با تاکید بر اینکه صنایع لبنی اس��تان نیاز به نوسازی 
دارد، اظهار داش��ت: خطوط تولید این کارخانجات لبنی خصوصی 
فرس��وده اس��ت که این امر عالوه بر مصرف باالی انرژی ، مانع ارایه 
محصوالت متنوع شده اس��ت. وی با اشاره به 400 نوع پنیر مصرفی 
در کشور های اروپایی و آمریکا افزود: در ایران ذایقه مصرف و از سوی 
دیگر توان تولید کارخانجات در حدی نیست که بتوان از شیر خام تا 

این حد محصوالت متنوع ایجاد کرد.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی صنایع لبنی پاستوریزه استان یادآور شد: 
از س��ال 1383 ایجاد 83 کارخانه لبنی در استان در دستور کار قرار 
گرفت، اما به دلیل مشکالت متعدد مالی برای سرمایه گذاران فقط 
43 کارخانه تاکنون ایجاد شده است. امیری تاکید کرد: در حال حاضر 
به دلیل مشکالت سرمایه در گردش، همین تعداد کارخانه نیز با 50 

درصد توان تولید به کار مشغول هستند.

يک سوم ماهی های زينتی کشور در 
اصفهان تولید می شود

مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان از 
تولید 54 میلیون قطعه ماهی زینتی در سال 92 در اصفهان خبر داد 
و گفت: از این نظر، اس��تان اصفهان دارای رتبه نخست کشور بوده و 

یک سوم ماهی های زینتی کشور در اصفهان تولید می شود.
محمد رضا عباسی در مراسم اختتامیه سومین نمایشگاه اختصاصی 
گل و گیاه، گیاهان دارویی و ماهی های تزیینی اصفهان اظهار کرد: 

یک سوم ماهی زینتی کشور در اصفهان تولید می شود.

۵۰۰ هزار زوج در صف انتظار وام 
ازدواج

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بی��ان اینکه یک میلیون تقاضای 
تس��هیالت ازدواج در نوبت قرار دارد، گفت: در سال 92 حدود 900 

هزار فقره تسهیالت ازدواج توسط بانک های عامل پرداخت شد.
علی اصغر میرمحم��د صادقی در مورد عل��ت انتظارهای چند ماهه 
متقاضی��ان تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج اظهارداش��ت: منابع 
قرض الحسنه بانک ها جوابگوی اجرای تعهدات قانونی نیست و عالوه 
بر پرداخت تسهیالت قرض الحس��نه ازدواج، تکالیف سالیانه قانون 
بودجه برای پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به بخش های مختلف 

از جمله کمیته امداد، بهزیستی و اشتغال زایی وجود دارد.
وی افزود: به بانک ها اعالم کردیم پرداخت تس��هیالت ازدواج را در 
اولویت قرار دهند، اما بانک ها نمی توانند  منابع قرض الحس��نه خود 
را تنها به این بخش اختص��اص دهند. زیرا بای��د تکالیف بودجه ای 
هم مورد توجه قرار گیرد. به گفت��ه مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی 
با توجه به محدودیت منابع قرض الحس��نه بانک ه��ا، هم اکنون یک 
میلی��ون تقاضای تس��هیالت ازدواج در نوبت ق��رار دارد. میرمحمد 
صادقی در پاسخ به این سوال که در سال گذشته چه میزان تسهیالت 
ازدواج توسط بانک  های عامل پرداخت شده است، گفت: حدود 900 
هزار تسهیالت ازدواج در سال گذشته پرداخت شده است که ترکیب 

آنها 3 میلیون و 5 میلیون تومان بوده است.
وی تاکید کرد: البته تسهیالت 3 میلیون تومانی سهم بیشتری داشته 
زیرا با توجه به محدودیت منابع قرض الحسنه بانک ها و میزان تقاضا، 

سعی در توزیع منابع داشتیم.

پايش مشترکین پرمصرف آب در 
اصفهان آغاز شد

میزان مصرف آب مشترکین آبفاي اس��تان اصفهان درسال 1392 
نزدیک به 5 درصد نسبت به سال قبل ازآن رشد داشته است.

به گفته معاون خدمات مش��ترکین و درآمد ش��رکت آب و فاضالب 
استان اصفهان، مشترکین این شرکت در سال گذشته 312 میلیون 
متر مکعب آب مصرف کرده اند که نس��بت به س��ال 1391 رشدي 
بالغ بر 4/9 درصد داشته است. رضا رضایي گفت: درحدود 3 درصد 
از این افزایش مربوط به مش��ترکین جدید آبفا است، اما متاسفانه بر 
خالف هش��دارهاي الزم درخصوص کمبود آب،  بازهم شاهد رشد 
1/9 درصدي مصرف آب بودیم. مصرف آب مش��ترکین درپنج سال 
 گذش��ته، میانگین رش��د 3 تا 5 درصدي مصرف آب را در طول این 
سال ها نشان مي دهد و فقط درسال 1390 این میزان مصرف، بالغ 
بر 3 درصد کاهش داشته است. وی افزود : پایش مشترکین پرمصرف 
آغاز شده و درصورت مصرف بیش ازحد مجاز، مشمول اخطار اولیه 
شرکت آبفا می شوند. رضایی با اشاره به الگوی مصرف خانگی اعالم 
کرد : الگوي مصرف خانگي براي مشترکین مسکوني،  ماهانه به ازاي 

هر واحد 18 تا 20 مترمکعب تعریف شده است. 

س�هم اصفهان در جذب 
تسهیالت منابع خارجی 

تکمیل آزادراه ش�یراز-
اصفهان در 3 سال آينده

 مدیرکل راه و شهرسازی اس��تان فارس گفت: آزاد راه شیراز - اصفهان با 
تزریق کامل اعتبارات، در سه سال راه اندازی می شود.

به نقل از روابط عمومی وزارت راه و شهرس��ازی، هوش��نگ عشایری در 
بازدید  از آزاد راه شیراز - اصفهان، اظهار داشت: مشکالت مالی خللی در 

روند ساخت این آزادراه ایجاد نکرده است. 
وی با بیان اینکه با همکاری پیمانکار  پروژه روند س��اخت این آزادراه در 
حال انجام است، اضافه کرد: مش��کالت اعتباری وجود داشت، اما کار در 

این پروژه تعطیل نشده است. 
مدی��رکل راه و شهرس��ازی اس��تان ف��ارس ب��ا اش��اره ب��ه زم��ان 
بهره برداری از ای��ن پروژه، گف��ت: اگر اعتب��ارات به طور کام��ل به این 
 پروژه تزریق ش��ود، طي مدت س��ه س��ال، ای��ن آزادراه قابل اس��تفاده

 خواهد شد. 

معاون برنامه ریزی و اش��تغال اس��تانداری اصفهان با بیان اینکه دولت 
یازدهم تاکنون 11 میلیارد دالر تسهیالت از منابع خارجی در بخش های 
مختلف اقتصادی در کشور هزینه کرده است، گفت: متاسفانه سهم استان 

اصفهان در جذب این منابع کم بوده است.
 ،)LC( علیرضا همدانیان در نخستین جلسه اس��تفاده از منابع خارجی
افزود: با توجه ب��ه رکود اقتصادی در اروپا، ش��رکت ه��ای بزرگ بخش 
خصوصی و ش��رکت های دولتی، طرح های مه��م و دارای توجیه فنی و 
اقتصادی خود را براي اس��تفاده از 50 میلیارد دالر تس��هیالت در دست 

اقدام، احصاء کنند. 
وی گف��ت: اج��رای ط��رح ه��ای مه��م در بخ��ش نی��رو، حم��ل و 
 نق��ل و صنایع ب��زرگ از محل تس��هیالت مناب��ع خارج��ی، در اولویت

 قرار دارد.

4
تعیین قیمت جدید نان تا دو ماه دیگر

رییس سابق اتحادیه نانوایان گفت: پس از تعیین قیمت حامل های انرژی از دو ماه آینده برای افزایش قیمت نان 
تصمیم گیری می شود. حسین نظری با بیان این که سال 1392 هم سپری شد و دولت هیچ تصمیمی برای قیمت 

نان نگرفت، از احتمال افزایش قیمت نان در خرداد ماه امسال خبر داد.
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در حالی که یارانه شیر خام همچنان درحال پرداخت است، قیمت 
این محص��ول و فرآورده های لبنی برای امس��ال در وزارت جهاد 
کشاورزی در حال بررسی اس��ت. دامداران از ابتدای امسال برای 
تعیین قیمت جدید شیر خام که تاثیر مستقیمی روی قیمت تمام 
شده فرآورده های لبنی دارد، پیشنهاداتی به وزارت جهاد کشاورزی 

ارایه کرده اند که البته در این وزارت خانه در حال بررسی است.
حس��ن رکنی، مع��اون ام��ور دام وزیر جه��اد کش��اورزی گفت: 
برای تعیین تکلیف قیمت ش��یر خام در وزارت جهاد کشاورزی 

پیش��نهاداتی از دام��داران دریاف��ت کردیم که البت��ه افزایش یا 
ثابت ماندن قیمت این محصول بس��تگی به سیاست گذاری های 
وزارت جهاد کش��اورزی دارد. چراک��ه اگر قرار بر این باش��د که 
دولت یارانه ای برای دامداران مانند س��ال گذشته در نظر بگیرد، 
قیمت این محصول ثابت می ماند؛ در غیر این صورت باید به فکر 
تجدیدنظر قیمت شیر خام باشیم. وی افزود: شرایط سال جدید 
متناسب با افزایش برخی از تعرفه های قانونی مانند دستمزد که 
دولت آن را اعالم کرده و مجموعه عوامل تولید را شامل می شود، 
می تواند افزایش یابد، اما تولیدکنندگان به دنبال افزایش بی رویه و 
ایجاد التهاب در بازار نیستند. معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی 
تاکید کرد: بر اس��اس اظهارات بس��یاری از کارشناس��ان تولید 
باید ش��رایط معقول خودش را داشته باش��د و بتواند متناسب با 
هزینه ها قیمت هایش را کنت��رل کند، اما سیاس��ت های وزارت 
جهاد کشاورزی به گونه ای اس��ت که به هیچ وجه اجازه نمی دهد 
تولیدکنندگان متضرر ش��وند؛ بنابراین اگر سیاست ها به گونه ای 
باش��د که یارانه ای برای تولیدکنندگان و دامداران در نظر گرفته 
نشود، تجدیدنظر در قیمت شیر خام در دس��تور کار قرار خواهد 

گرفت.

معاون نظارت بیمه مرکزی با اشاره به افزایش نرخ دیه و به تبع آن 
افزایش حق بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه گفت: حق بیمه شخص 
ثالث، ش��امل حوادث راننده خودرو نیز می شود و مبنای محاسبه 
آن در ماه حرام 200 میلیون تومان اس��ت.حبیب میرزایی با بیان 
اینکه با اعالم نرخ دیه از سوی قوه قضاییه، بیمه مرکزی نیز هر سال 
 نرخ های جدید حق بیمه را تعیین و به شرکت های بیمه ای اعالم

 می کند، افزود: افرادی که پوشش بیمه نامه های شخص ثالث آنها 
کمتر از 200 میلیون تومان است، باید به نمایندگی ها مراجعه کنند 

و الحاقیه بگیرند تا تعهدات را به طور کامل داشته باشند.
 میرزایی خاطرنشان کرد: ماه رجب که از یازدهم اردیبهشت آغاز

 می شود، اولین ماه حرام در سال جدید است و مردم تا هشت روز 
دیگر ضروری است که الحاقیه دریافت کنند. زیرا در غیر این صورت 
اگر دچار حادثه ش��وند، مبنای بیمه هم��ان 152 میلیون تومان 
قبل برایشان محاسبه می ش��ود و 48 میلیون تومان باید از جیب 
خود بپردازد. معاون نظ��ارت بیمه مرکزی همچنین گفت: تقریبا 
2/5درصد تعهدات جانی ، تعیین کننده میزان خسارت مالی است 
که امسال حدود 5 میلیون تومان اس��ت  و بدون کروکی پرداخت 
می ش��ود. وی اظهار کرد: اگر خودرو سابقه خسارت داشته باشد، 
قیمت الحاقیه بیشتر است و اگر نداشته باشد حداکثر تا 70 درصد 
تخفیف برای کسانی که سابقه عدم خسارت دارند، داده می شود 
و از خودروهای باالی 15 س��ال، مبلغ کمی بابت اضافه حق بیمه 
دریافت می شود. اگر فردی بیمه نامه ای را شش ماه پیش خریداری 
کرده باشد، برای یک خودرو پراید روزانه 300 تا 400 تومان هزینه 
الحاقیه دارد و اگر سال را به دو قسمت تقس��یم و عدد باقی مانده 
روزهای بیمه نامه را ضربدر 400 توم��ان کنیم، هزینه الحاقیه در 

سال جدید به دست می آید.

معاون نظارت بیمه مرکزی 

دريافت الحاقیه بیمه شخص ثالث ضروری است
وزارت کشاورزی:

يارانه بدهند شیر گران نمی شود

معاون امور پستی اداره کل پست اصفهان از آغاز اجرای دو سرویس 
جدید پس��تی در این اداره کل خبر داد و گفت: سرویس پیشتاز با 

تعیین زمان توزیع، یکی از این سرویس هاست.
محمد ناصحی افزود: با استفاده از این سرویس فرستنده می تواند 
برای ارسال مرسوله خود زمان های تعیین شده توسط شرکت پست 
را مشخص کند و این ش��رکت نیز با زدن یک مهر که بر آن ساعت 

تعیین شده درج شده است، اقدام به توزیع مرسوله می کند.
وی ادامه داد: ساعت 8 تا 14، 14 تا 18 و 18 تا 22 زمان های تعیین 
شده برای این سرویس جدید پستی است و کشیک هایی تا ساعت 

22 هر شب برای این سرویس جدید تعیین شده است.
معاون امور پستی اداره کل پست اصفهان گفت: به دلیل اینکه تعداد 
زیادی از مرسوالت به دلیل حضور نداشتن گیرنده در مقصد توزیع 

نشده ، به وس��یله این سرویس جدید حداکثر مرس��والت را توزیع 
خواهیم ک��رد. وی اضافه کرد: اجرای این س��رویس پس��تی از اول 
اردیبهشت آغاز شده و هزینه در نظر گرفته شده برای آن نیز بسیار 

مقرون به صرفه است.
ناصحی دیگر سرویس جدید پستی را در رابطه با بنگاه های تجاری 
به دلیل ارس��ال محصوالت به صورت انبوه بیان کرد و افزود: در این 
سرویس هزینه پستی در مقصد توسط گیرنده پرداخت خواهد شد و 

فرستنده متحمل هزینه ای نمی شود.
وی اضافه کرد: برای هر کیلو مرسوله نیز5 هزار و 580 ریال تخفیف 

در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: اجرای این سرویس جدید پستی نیز از امروز در اصفهان 
آغاز می شود.

ناصحی همچنین گفت: 130 هزار و 193 خانوار از طریق سیستم 
شرکت پست اقدام به ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی کردند.

وی افزود: 18 هزار و 773 خانوار از طریق 69 دفتر پستی شهری، 92 
هزار و 163 خانوار از طریق 437 دفتر ICT روس��تایی و 19 هزار و 
257 خانوار از طریق 348 گروه سیار اداره کل پست اصفهان ثبت نام 
کردند. وی با بیان اینکه مراکز پستی و گروه های سیار از روز 20 تا 31 
فروردین اقدام به ثبت نام متقاضیان کردند، اضافه کرد: در این مدت، 
192 نفر در دفاتر دولتی، 552 نفر در گروه های سیار و 472 نفر در 

دفاتر ICT روستایی به عنوان متصدی شرکت پست فعالیت کردند.
معاون امور پس��تی اصفهان ادامه داد: تعداد یکهزار و 813 روس��تا 
طبق سرشماری سال 90 در استان وجود دارد که از این تعداد 807 
روس��تا بیش از 20 خانوار جمعیت دارد. وی تصریح کرد: ماموریت 
اصلی اداره کل پس��ت اصفهان ثبت نام متقاضی��ان دریافت یارانه 
نقدی در روس��تاها به ویژه روس��تاهایی که فاقد خدمات اینترنتی 
است، بود. معاون امور پستی اداره کل پست اصفهان بیشترین آمار 
 ثبت نام کنندگان از طریق دفاتر این اداره کل را در شهرستان های 
 شاهین ش��هر، فالورجان و اردس��تان بیان کرد و افزود: بیشترین 
ه��ای  شهرس��تان  در  نی��ز  س��یار  ه��ای  گ��روه 
فالورج��ان و  اردس��تان   فریدونش��هر، 

 حضور داشتند.

دو سرويس جديد پستی در اصفهان راه اندازی شد

 

معاون بهره برداری ش��رکت گاز اس��تان اصفهان در نشستی 
با خبرنگاران ضم��ن تبریک هفته گرامیداش��ت مادر و میالد 
حضرت فاطم��ه )س( و هم چنین هفته نکوداش��ت اصفهان، 
شرکت گاز اس��تان اصفهان را یکی از فعال ترین شرکت های 
گاز سراسر استان معرفی کرد و اظهار داشت: در این راستا در 
حال حاضر 103 شهر و یک هزار و 165 روستا در سطح استان 
اصفهان از نعم��ت گاز برخوردارند. محمد ج��واد آذین کیا با 
بیان اینکه 99 درصد از شهرهای استان اصفهان از نعمت گاز 
برخوردار هستند، ادامه داد: تعدادی از شهرهای منطقه خور و 
بیابانک تنها از نعمت گاز برخورار نیستند که آن هم به محض 

عبور خط لوله ی 11 به این مناطق نیز گازرسانی خواهد شد.
وی به سرانه  مصرف گاز در استان اصفهان نیز اشاره کرد و بیان 
داشت: س��رانه  توزیع گاز در اس��تان اصفهان 16 میلیارد متر 
مکعب در طول سال اس��ت که به طور میانگین روزانه 50 الی 

60 میلیون متر مکعب گاز در سراسر استان توزیع می شود.
مص�رف روزان�ه 4۰ میلیون مت�ر مکع�ب گاز در 

اصفهان
معاون بهره برداری ش��رکت گاز اس��تان اصفهان با بیان اینکه 
در فصل بهار و زمستان س��رانه توزیع گاز بین مصارف خانگی 
و صنعت متفاوت است، افزود: در فصل بهار روزانه  40 میلیون 

متر مکعب گاز اس��تان بین صنایع توزیع شده و مابقی صرف 
مصارف خانگی می ش��ود، ولی در فصل زمس��تان این سرانه 

توزیع برعکس می شود.
وی هم چین به س��رانه مص��رف صنایع ب��زرگ از جمله فوالد 
مبارکه و نیروگاه ش��هید محمد منتظری در اس��تان اصفهان 
اش��اره کرد و ادامه داد: این دو مرکز به ترتی��ب روزانه 9 و 10 

میلیون متر مکعب گاز مصرف می کنند.
آذین کیا در خصوص تامین س��وخت گاز نیروگاه ها در فصل 
سرما نیز اظهار داشت: تمام زیرساخت های الزم برای افزایش 
سرانه گاز در استان اصفهان آماده شده است و دولت نیز قول 
داده تا 2 س��ال آینده با افزایش گازی که به اس��تان اصفهان 

اختصاص می دهد، این مشکل را نیز در استان مرتفع کند.
وی به تدوین و برنامه ریزی برای 24 طرح در برنامه ی 5 ساله  
اصفهان 95 برای شرکت گاز نیز اشاره کرد و افزود: خوشبختانه 
در حال حاضر 20 طرح از این طرح ها به اجرا درآمده است که 
بر اساس آن 600 کیلومتر به شبکه  گازرسانی استان اصفهان 

اضافه شده است.
س�االنه 1۰۰ هزار اش�تراک ب�ه مش�ترکان اضافه 

می شود
معاون بهره برداری شرکت گاز استان اصفهان به یک میلیون و 

500 هزار مشترک در سطح اس��تان اصفهان نیز اشاره کرد و 
ادامه داد: ساالنه نزدیک به 100 هزار اش��تراک به مشترکان 
سطح استان اصفهان اضافه می شود. وی به توسعه  گازرسانی 
به 200 روستا در سطح استان اصفهان اشاره کرد و افزود: بر این 
اس��اس و با اجرای این طرح به روستاهای دور دست استان به 
ویژه در منطقه سمیرم گازرسانی انجام می شود. آذین کیا در 
ادامه به افزایش 20 درصدی قیمت گاز در استان اصفهان هم 
زمان با سراسر کشور و با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندسازی 
یارانه ها اش��اره کرد و گفت: این طرح از 16 فروردین ماه سال 
جاری بر روی قبوض مشترکان گاز استان اصفهان لحاظ شده 
است. وی با بیان اینکه شرکت گاز استان اصفهان هیچ نقشی در 
افزایش قیمت گاز ندارد، افزود: تمام هزینه هایی که مشترکان 
در ازای هزینه  مصرف گاز پرداخت می کنند، به حساب خزانه  
کشور واریز می شود و شرکت گاز استان اجازه برداشت از آن 
را ندارد. معاون بهره برداری شرکت گاز استان اصفهان با بیان 
اینکه مردم باید به سمت بهینه مصرف کردن گاز بروند، اظهار 
داشت: در این راستا صدا و سیما  و رس��انه ها می توانند نقش 

بسزایی داشته باشند.
36 هزار شیر گاز خیابانی در حال جمع آوری

وی در ادامه به اجرای طرح جمع آوری ش��یرهای خیابانی در 
سطح استان اصفهان نیز اش��اره کرد و افزود: بر این اساس 36 
هزار شیر خیابانی از سطح خیابان ها باید جمع آوری می شد که 
تا کنون 30 هزار شیر جمع آوری شده و قرار است تا پایان سال 

جاری نیز 6 هزار شیر دیگر جمع آوری شود.
مطالب�ه  7۰8 میلی�ارد تومان�ی ش�رکت گاز از 

مشترکان
آذین کیا به مطالبات 708 میلیاردی شرکت گاز استان اصفهان 
از صنایع، مشترکان خانگی و نیروگاه ها اشاره کرد و افزود: در 
حال حاضر شرکت گاز اس��تان اصفهان از صنایع و مشترکان 
خانگی 308 میلیارد تومان و از نیروگاه های اس��تان اصفهان 
400 میلیارد تومان طلبکار است که البته بدهی نیروگاه ها به 
شرکت گاز در بعد ملی و بین وزارت نیرو و وزارت نفت بررسی 
می شود. وی در ادامه و در پاسخ به خبرنگار روزنامه زاینده رود 
درباره تعطیلی جای��گاه فرزان��گان و اختالف ش��رکت گاز با 
شهرداری گفت: شهرداری 10 میلیارد تومان بابت استفاده از 
سوخت جایگاه فرزانگان به شرکت گاز بدهکار است و برخالف 
صحبت هایی که با مس��ئوالن ش��هرداری صورت گرفته هنوز 

اقدامی در راستای پرداخت این بدهی انجام نشده است.

افزايش 2۰ درصدی قیمت گاز از فروردين امسال

شرکت گاز 7۰8 میلیارد تومان از مشترکانش طلب دارد

مصرف روزانه 40 میلیون متر مکعب گاز در اصفهان
مشاور وزير راه خبر داد

چینی ها راه آهن سريع السیر 
قم - اصفهان را می سازند

رییس ش��ورای هماهنگی و سیاست گذاری تامین مالی 
خارجی پروژه های وزارت راه، از انعقاد اولین تفاهم نامه 
وزارت راه در دول��ت یازده��م ب��ا حضور س��رمایه گذار 
خارجی خب��ر داد و گفت: بعد از سلس��له جلس��اتی که 
با چینی ها ب��رای تامین مال��ی و اجرای پ��روژه راه آهن 
 سریع السیر قم - اصفهان داش��تیم، تفاهم الزم صورت

 گرفت.
جلسه ای با حضور مشاور وزیر، مسؤوالن شرکت ساخت 
و توسعه و هیات چینی برگزار شد تا تصمیمات نهایی در 
رابطه با قرارداد تامین مالی و اجرای راه آهن سریع السیر 

قم - اصفهان اتخاذ شود.
اصغ��ر فخ��ر کاش��انی، ریی��س ش��ورای هماهنگی و 
سیاس��ت گذاری تامین مالی خارجی پروژه های وزارت 
راه و شهرس��ازی، پس از اتمام این جلس��ه از به نتیجه 
رس��یدن اولین تفاهم نام��ه در دولت یازده��م با حضور 
س��رمایه گذار خارجی خبر داد و گفت: بعد از سلس��له 
جلساتی که با چینی ها برای تامین مالی و اجرای پروژه 
راه آهن سریع السیر قم - اصفهان داشتیم، جمع بندی 

نهایی حاصل شد.
وی افزود: تع��دادی ق��رارداد اولیه توس��ط وزارت راه و 
شهرس��ازی با یک ش��رکت چینی در رابطه با بعضی از 
پروژه ها منعقد شده بود که نیاز به بازنگری داشت و پس 
از جلس��اتی که با چینی ها در این رابطه داشتیم، شروط 
 و اص��ول مدنظر ای��ن وزارت خانه در ق��رارداد گنجانده

 شد.
مشاور وزیر راه و شهرس��ازی خاطر نشان کرد: بر اساس 
ق��رارداد منعقد ش��ده در صورتی که ش��رکت چینی از 
قطعاتی اس��تفاده کند یا ش��رکت هایی را در جریان کار 
وارد کند که مورد توافق وزارت راه نباش��د، خود شرکت 
ساخت و توسعه از محل مورد نظر خود اقدام به انجام این 
امور می کند و هزینه آن نیز از مح��ل فاینانس پرداخت 

می شود.
فخر کاش��انی برنامه وزارت راه و شهرس��ازی را تسهیل 
و فراهم کردن بس��ترهای الزم برای حض��ور پررنگ تر 
بخش خصوصی و س��رمایه گذران خارجی برای اجرای 
پروژه های عمرانی عنوان کرد و گفت: برنامه ما این است 
که ش��رایط را به گونه ای مهیا کنی��م تا بخش خصوصی 
داخل کش��ور بتواند از امکانات حضور س��رمایه گذاران 
 خارج��ی ب��رای اج��رای پروژه ه��ای عمران��ی به��ره 

ببرد.



یادداشت

شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی به زبان عربی ترجمه و مجدداً به زیور طبع آراسته شد. یک موسسه 
انتشاراتی در کویت نسبت به چاپ این اثر ماندگار جهانی و انتشار آن در جهان عرب اقدام کرده است. این 

اثر را  ابوالفتح بن علی البنداری در قرن هفتم هجری به زبان عربی برگردانده است.
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انتشار شاهنامه فردوسی به زبان عربی
هفتیادداشت

تجلیل از حافظان قرآن کریم نیروی 
انتظامی نطنز

طی همایش��ی در امامزاده آقا علی 
عباس )ع( از حافظ��ان قرآن کریم 
خان��واده نی��روی انتظام��ی نطنز 
تجلیل شد. آیین تجلیل از حافظان 
قرآن در نی��روی انتظامی با حضور 
فرماندار نطنز، ام��ام جمعه بادرود، 
بخش��داران مرک��زی و ب��ادرود، 
فرمان��ده انتظام��ی نطن��ز، رییس 
عقیدتی و سیاسی، رؤسای ادارات 
اوقاف بادرود، تبلیغات اس��امی و ارشاد اس��امی نطنز و جمعی از 
خانواده نیروی انتظامی با تجلیل از 46 حافظ برتر در امامزاده آقا علی 
عباس )ع( برگزار ش��د. در  این برنامه، امام جمعه ب��ادرود، در جمع 
خانواده نیروی انتظامی با بیان اینکه انس با قرآن کریم تنها راه مبارزه 
با فرهنگ غربی اس��ت، اظهار ک��رد: خوش��بختانه مجموعه نیروی 

انتظامی شهرستان امین مردم و کشور هستند.

 مش�کالت صنعت نش�ر ب�ه مناظره 
گذاشته می شود

سومین برنامه مناظره  شبکه 1 در 
س��ال 93 ب��ه موض��وع بررس��ی 
مشکات صنعت نشر در ایران می 
پردازد.بینن��دگان و عاقه مندان 
برنام��ه مناظره می توانن��د در کنار 
اظهارنظ��ر کارشناس��ان، صاحب 
نظران و منتقدان، نظرهای خود را 
از طریق ش��ماره پیامک 300001 

اعام کنند.

به بازدید از »تخت فوالد اصفهان« 
بروید

  ویژه برنامه ای ب��ا عنوان بازدید از 
تخت فوالد اصفهان از س��وی باغ 
بانوان طلوع، وابس��ته به سازمان 
فرهنگ��ی تفریح��ی ش��هرداری 

اصفهان برگزار می شود.
مس��ؤول امور فرهنگی باغ بانوان 
طلوع در گف��ت و گو ب��ا خبرنگار 
ایمنا ضمن اعام این خبر افزود: در 
این برنامه که ویژه هفته نکوداشت 
اصفهان برگزار می ش��ود، از مجموعه فرهنگی تفریحی تخت فوالد 
اصفهان بازدید به عمل می آید؛ ضمن این که در این بازدید اطاعات 
 مناس��بی درباره این مکان تاریخی در اختی��ار بازدید کنندگان قرار

 می گیرد. اکبری همچنین افزود: این برنامه امروز از ساعت ۸ تا 11 
صبح، ویژه بانوان برگزار می شود. 

از لوح معرفی شیخ بهایی پرده برداری 
می شود

در مراسم افتتاحیه هفته نکوداشت       
اصفهان از لوح معرفی شیخ بهایی 
پرده برداری می شود.مدیر سازمان 
زیباسازی اصفهان با اعام این خبر 
گفت: برای معرفی مش��اهیری که 
خیابان به نامشان نام گذاری شده، 
لوح معرفی تهیه و نصب می شودکه 
اولی��ن آن در هفت��ه نکوداش��ت 
اصفهان به نام شیخ بهایی اس��ت. محمدرضا نیلفروشان با بیان این 
مطلب گفت: یک کتیبه س��نگی به دو زبان فارس��ی و انگلیس��ی از 
سرگذشت مشاهیرنگاشته شده و چهره نمادین آنها در کنار آن نصب 
می ش��ود. وی ادامه داد: پس از این هم این ل��وح نمادین برای دیگر 
مش��اهیر دیگر اصفهان هم تهیه و کار می شود. شایان ذکر است این 
مراس��م با حضور مس��ؤولین و هنرمن��دان اصفهانی امروز س��اعت 

17:00در چهلستون اصفهان برگزار می شود. 

اصفهان گردی مجازی
برنامه ای با عنوان » اصفهان گردی 
مج��ازی« از س��وی فرهنگس��رای 
دانش، وابسته به سازمان فرهنگی 
تفریحی شهرداری اصفهان برگزار 
می شود. مدیر فرهنگسرای دانش 
گفت: شهروندانی که امکان شرکت 
در تورهای گردش��گری و بازدید از 
اماکن تاریخی را در هفته نکوداشت 
 اصفه��ان ندارن��د، م��ی توانند در

 اصفهان گردی به صورت مجازی، ش��رکت کنند. مصطفایی افزود: 
دراین برنامه با استفاده از نرم افزار سه بعدی همراه با عکس و فیلم، به 
معرفی آثار تاریخی اصفهان پرداخته خواهد ش��د. جهت ثبت نام به 
فرهنگسرای دانش، واقع در رهنان ، خیابان مطهری ، روبروی مسجد 
امام حسین )ع( مراجعه و یا با شماره تلفن 739419۵ تماس حاصل 

فرمایند. 

پنج کتاب ایرانی برای 
ثبت در حافظه جهانی 

لوازم شخصی بروس لی 
زیر چکش حراج

کلیات س��عدی، مثنوی معنوی، المسالک و الممالک اس��تخری، االبنیه عن 
الحقایق االدویه و سفرنامه ناصر خسرو از سوی کمیته ملی حافظه جهانی ایران 

برای ثبت در فهرست حافظه جهانی یونسکو پیشنهاد شد.
غامرضا امیرخانی معاون کتابخانه ملی س��ازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 
 در توضیح این خبر  گفت: کلیات سعدی معرفی شده به برنامه حافظه جهانی، 
نسخه ای است کامل به خط نسخ اثر احمد بن علی بن احمد شیرازی که در سال 

7۸4 ه�. ق کتابت شده و در کتابخانه ملی نگهداری می شود. 
به گفته وی نس��خه مثنوی مولوی هم دیگر اثر معرفی ش��ده به این فهرست 
اس��ت که پس از بررس��ی نس��خ موجود در ای��ران و جهان، 7 نس��خه نفیس 
 شناسایی شده و جهت ثبت در فهرس��ت حافظه جهانی یونسکو معرفی شده

 است.

دوستداران و هواداران بروس لی چهره رزمی کار فقید فیلم های اکشن می توانند 
لباس های و لوزام جانبی هنرهای رزمی او را خریداری کنند.

برخی از وسایل شخصی بروس لی شامل لباس ها و وسایلی که وی در حین انجام 
هنرهای رزمی از آنها استفاده می کرد، هفته آینده زیر چکش حراج می روند.

در حراجی که 29 آوریل )9 اردیبهش��ت( در لس آنجلس انجام می شود، این 
وس��ایل در معرض فروش قرار می گیرد. امکان خرید اینترنتی از این حراجی 

نیز وجود دارد.
یکی از این لباس ها کاپشن کتانی خاکستری است که متعلق به بروس لی بود و او 
بارها آن را پوشیده بود و حاال همسر و دخترش آن را برای خریدار امضا کرده اند. 
در داخل این کاپشن لیندا لی همسر لی نوشته است: این یکی از محبوب ترین 

کاپشن های بروس بود.

شهر فیروزه ای

همزمان با سوم اردیبهشت سالروز تولد شیخ بهایی، هفته نکوداشت اصفهان با جشنواره ای متنوع 
در این شهر آغاز شد و میزبان چهره های ملی و بین المللی است.

رویدادهای گردشگری یکی از عوامل جذب گردشگران در سراسر دنیا به شمار می آید.
برگزاری یک رویداد در ابعاد جهانی، باعث اعتبار بخشی به مقصد گردشگری، توجه رسانه های داخلی و خارجی 
و سرازیر شدن سرمایه ها به یک محل می شود. امروز حتی در مسابقات مهم ورزشی نظیر جام جهانی فوتبال 
 و مسابقات المپیک نیز بیش از جنبه های ورزشی به نقش آنها در جذب گردش��گر و درآمد حاصل از آن توجه 

می شود و به این سبب کشورهای بسیاری تقاضای میزبانی این مسابقات را دارند.
در ایران کمتر به این موضوع پرداخته شده است، اما می توان یکی از شهرهای موفق ایران را در زمینه گردشگری 
رویدادها، کاشان دانست. مراسم گابگیری کاشان یکی از آیین هایی است که در سراسر دنیا شناخته شده و هر 

سال بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی را به خود جذب می کند.
به گفته مهدی نریمانی نایب رییس اتحادیه هتلداران اس��تان اصفهان، تعداد زیادی از اتاق هتل های اصفهان 

برای حضور گردشگران در این مراسم رزرو شده است.

حال مسووالن اصفهان با بهره گیری از این الگوی موفق و با استفاده از ظرفیت بالقوه گردشگری این شهر سعی 
در خلق یک رویداد بین المللی با عنوان هفته نکوداشت اصفهان دارند.

پخت بزرگ ترین بریانی شهر، تئاتر و موسیقی، حجم سازی و تندیس سازی مشاهیر، نمایش اصفهان قدیم تا 
اصفهان جدید، بازی های بومی و محلی و ورزش های باستانی از جمله جاذبه های این جشنواره است.

برنامه ریزی ها به نحوی انجام شده تا تمام ذائقه ها و رده های س��نی امکان بهره وری از این جشنواره را داشته 
باشند. مشاور عالی ش��هردار اصفهان در این باره گفت: امسال سعی ش��ده که هفته نکوداشت اصفهان پوسته 

کوچک شهری خود را بشکافد و فراتر از شهر اصفهان خود را به نمایش بگذارد.
مهدی جمالی نژاد با اشاره به دعوت میهمانانی از کانشهرهای کشور برای حضور در جشن های هفته نکوداشت 

اصفهان، افزود: ابعاد ملی و فراملی هفته نکوداشت اصفهان هر سال بیشتر ازقبل تقویت می شود.
وی با بیان اینکه ش��هرداری اصفهان از دیپلماسی فعال شهری برای پیش��برد اهداف خود در این زمینه کمک 

خواهد گرفت، افزود: استفاده خاقانه و کاربردی از روابط بین المللی با شهرهای کشورهای جهان 
در دستور کار قرار دارد.

جمالی نژاد، دعوت از ش��خصیت های مهم ملی کش��ورمان برای حضور در مراسم نکوداش��ت هفته اصفهان، 
رونمایی از اسناد خطی چندین هزار ساله در باغ موزه چهلس��تون را  با حضور چهرهای سرشناس ملی، حضور 
مدیر کل سازمان یونسکو و دعوت از سفیران کشورهای خارجی حاضر در کشورمان در هفته فرهنگی اصفهان 
را از جمله این اقدامات عنوان کرد. مشاور عالی شهردار اصفهان هفته نکوداشت شهر اصفهان را در واقع تمرینی 
برای آمادگی میزبانی این کانش��هر از بزرگ ترین رخدادهای فرهنگی جهان در سال 2014 میادی در ایران 
و به میزبانی اصفهان با عنوان دومین مجمع عمومی، اولین اجاس زنان و جشنواره بین المللی میراث معنوی 

کشورهای عضو سازمان ICCN عنوان کرد.
سوم اردیبهش��ت س��الروز تولد بهاءالدین محمد عاملی مشهور به ش��یخ بهایی »روز معمار« و همچنین » روز 

اصفهان« نامگذاری شده است.
ازسوم تا 9 اردیبهشت ماه هفته نکوداشت شهر اصفهان است.

هفته نکوداشت اصفهان در راه بین المللی شدن

     نخس��تین آرزوی بازیگ��ر پیشکس��وت تئات��ر، س��ینما 
زیب��ای  ش��اهرگ  بازگش��ت  اصفه��ان  تلویزی��ون   و 

زنده رود است.
هوش��نگ حریرچیان بازیگر پیشکس��وت اصفهانی تئاتر، رادیو و 
تلویزیون در گفت وگو با خبرنگار سرویس فرهنگ و هنر ایمنا گفت: 
من در ناحیه 2 اصفهان که محله های قدیمی ش��هر در آنجا واقع 
است و خیابان مسجد سید به دنیا آمدم و بزرگ شده بافت سنتی و 
 قدیمی این شهر هستم و خاطرات خیلی خوبی از روزهای کودکی ام

 دارم .
آن وقت ها همه چی��ز بوی واقعی خ��ودش را داش��ت و انگارچیز 
تقلبی وج��ود نداش��ت. فصل ه��ا و غذاها ه��م همین ط��ور؛ هر 
 چیزی س��ر جای خودش بود و مثل االن همه س��ریع و ماش��ینی

 نشده بود.
برای همین لذت خودش را داش��ت و برای هر اتفاق ش��ور و شعف 

خاصی بود. 
مثا ب��ا توجه ب��ه نب��ودن تلویزی��ون و ای��ن همه ش��بکه بازدید 
از م��کان ه��ای تاریخ��ی ب��رای هم��ه خان��واده ها ب��ه خصوص 
در اواخ��ر هفت��ه ه��ا یک س��نت ب��ود. م��ردم ب��ه پی��ک نیک 
 می رفتن��د و از فضاه��ای س��بز اط��راف زاین��ده رود اس��تفاده

 می کردند.
زاین��ده رودی ک��ه االن متاس��فانه دیگ��ر زن��ده نیس��ت و ب��ه 
 عن��وان نب��ض تپن��ده اصفه��ان دیگ��ر در دل ای��ن ش��هر زیبا

 نمی زند.بازیگر س��ریال پژم��ان در ادامه این گفت وگ��و از محله 
های خاطره انگیز اصفهان مثل میدان عتی��ق یاد کرد و گفت: این 

 میدان که ما در قدیم آن را به نام میدان کهنه می شناختیم، یکی از 
مکان های بسیار آشنا برای مردم بود که االن هم  با توجه مسؤولین 
 شهر و بازس��ازی به مکانی زیبا، با ابهت و یک میدان ماندگار به نام

 امام علی تبدیل شده است. 
او گف��ت: هنر نمای��ش و تئاتر در اصفه��ان عمری دیری��ن دارد و 
این ش��هر در گذش��ته یکی از قط��ب های مه��م در ای��ن زمینه 
بوده اس��ت، ولی متاس��فانه االن س��الن های زیادی برای اجرای 
تئاتر در اصفه��ان نداری��م و مکان های��ی مثل تاالر هن��ر هم که 
 برای اج��رای گروه های نمایش��ی اصفه��ان در نظر گرفته ش��ده

 از مرکز شهر دور است. 
ب��رای  م��ن  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  حریرچی��ان 
اف��زود: دارم،  ش��یرین  آرزوی  چن��د   اصفه��ان 

  اولین آرزویم بازگشت ش��اهرگ زیبای زنده رود است که طراوت 
و ش��ادابی را به ش��هر و مردم برمی گرداند و بعد برای هنرش آرزو 
می کنم که در اصفهان هنرمند پرور انس��ان هایی از جنس استاد 
ارحام صدر، فرش��چیان، ش��هناز و کس��ایی دوباره ظه��ور کنند؛ 
البته این مطلب را بگویم که هیچ موقع کس��ی ج��ای این عزیزان 
را نخواهد گرف��ت، ولی اگ��ر جوانانی بیاین��د و پا ج��ای پای این 
 نازنینان بگذارند، شاید دوباره زنده رود، تئاتر و نمایش در این شهر

 هم زنده شود. 

نخستین آرزویم بازگشت شاهرگ زیبای زنده رود است

خانه  ایران در وایمار پنج س��ال پی��ش، در حالی 
برنامه هایش را با رویکرد فرهنگی و معرفی ایران 
آغاز کرد که فضای سیاس��ی در آلمان، چندان با 
این حرکت ها همراه نبود، اما ب��ه گفته  محبوب ، 
از دو سال پیش به دلیل پایداری شهردار وایمار و 
همراهی رایزن جمهوری اسامی ایران در برلین، 
به وی��ژه دکتر ایمانی پ��ور و همچنین انس��تیتو 
حافظ ، سفرهای کاروان »صلح و نوروز وایمار« به 
جریان افتاد تا این گفتمان رو در رو برقرار شود و 
در ذهنیت جوامع دو کشور تغییراتی حاصل شود.

گروه صلح وایمار  
کاروان »صلح و نوروز« سال گذشته با 13 آلمانی 

عاقه مند به فرهنگ ایران همراه شهردار وایمار 
به ایران س��فر کرد و امس��ال نیز با 34 نفر دیگر 
به ایران  می آید. بس��یاری از اعضای گروه، س��ال 
پیش هم به ای��ران آمده  بودن��د و بعضی از آن ها 
یقین دارند که دوباره هم به ای��ران خواهند آمد 
و این آخرین سفرشان به این س��رزمین نیست.

کاروان نخس��ت با 20 آلمانی، اکن��ون در ایران 
به س��ر می برد و کاروان دوم با 14 نف��ر دیگر، دو 
هفته  دیگ��ر در ای��ران خواهد بود. گ��روه صلح و 
نوروز وایمار، 14 روز در ایران می ماند و قرار است 
تهران ، همدان ، کرمانش��اه، اهواز ، شوش ، شیراز ، 
یزد ، اصفهان و کاش��ان را ببیند و در جریان این 

بازدیدها، گفت وگوهایی هم با ش��هردار همدان 
برای بس��تن پیمان دوس��تی و تدام این گفتمان 
ادیان و صلح بین ش��هرهای همدان و »ارفورت« 
داشته باشد و گفت وگو با شهرداری شیراز را برای 
زمینه چینی خواهرخواندگی با وایمار ادامه دهد. 
محبوب در این باره گفت: برای خواهرخواندگی 
این دو ش��هر ، منتظر برگزاری انتخابات شورای 
شهر وایمار هستیم . شورای ش��هر قبلی به دلیل 
شرایط سیاسی  آلمان، این طرح را تصویب نکرد ، 
برای همین در تمام این سال ها،  خانه  ایران تمام 
هزینه های برنامه ها و فعالیت های فرهنگی متقبل 
شد. رییس خانه  ایران در وایمار در این پنج سال، 
جشنواره ها و مراسم بسیاری را برای معرفی ایران 
با هزینه  شخصی برگزار کرده و به گفته  خودش ، 
در این مدت، ح��دود 200 هنرمن��د ایرانی را به 
وایمار دعوت کرده اس��ت. او امیدوار اس��ت تا با 
برگزاری انتخابات شورای شهر، سرانجام وایمار و 
شیراز خواهرخوانده شوند تا حمایت ها در سطح 
باالتری اتف��اق افتد. محبوب ب��ا اطمینان گفت: 
این اتف��اق حتم��ا رخ می دهد ، چراک��ه تأییدیه  
فراکسیون های ش��ورای ش��هر را گرفته ایم. اگر 
هم این طرح تأیید نش��ود ، اقلی��ت مخالف ضربه 
سیاسی می خورد. چون دوس��تی وایمار و شیراز 
به پروژه مردمی تبدیل ش��ده است.کاروان صلح 
و نوروز را همین مردم عادی ، اما عاقه مند مانند 
»گوته« تشکیل داده است که شهردار وایمار هم 
آن ها را در این راه همراه��ی می کند. آن ها پیش 

از ترک ته��ران در گپی کوتاه با خبرنگار ایس��نا، 
از عاقه ای که آن ها را به ایران کش��اند، صحبت 
کردند. داستان دلربایی ایران برای هر کدام شان 
از جایی شروع شده؛ از رفت وآمد به »خانه  ایران« 
و آشنایی با رییس جوانش که تاجر فرش است و 
در این سال ها، س��رمایه و زندگی اش را وقف این 
خانه کرده یا فرش های ایرانی که طرح هایش این 
مردم را شیفته و شگفت زده کرده و حاال به ایران 
کشانده یا شرح  خاطره ای از دوست و آشنایی که 
با ایران پیوند خورده اس��ت. آنت اشمیت، معلم 
ادبیات آلمانی و هنرمند عکاس، که سال پیش با 
کاروان »صلح و نوروز« به ای��ران آمده بود و حاال 
عاقه  خاصی به حافظ و ایران پیدا کرده،گوته را 
خیلی خوب می شناس��د و از عشق فرازمینی این 
ش��اعر آلمانی به حافظ ایرانی خبر دارد و ظاهرا 
خودش هم درگیر چنین عشقی ش��ده است. او 
با بهره گیری از هنر مونت��اژ عکس هایش از ایران 
با اشعار حافظ به زبان فارس��ی، نمایشگاهی را با 
عنوان »دیوان« در ش��هرهای برلین،  وایمار و یِنا 
برگزاری کرده اس��ت. اش��میت معتقد است: هر 
کسی که اهرام ثاثه  مصر را دیده، پرسپولیس  را 
هم باید ببیند، کسی که با فرهنگ مصر که نیمی 
از تاریخ جهان را ش��کل می دهد، آشنا می شود، 

باید با تاریخ ایران و یونان هم آشنا شود.
خانواده  »لوبر« دیگر اعضای این کاروان دوستی 
هس��تند. دکتر لوبر ک��ه همراه همس��رش برای 
اولین بار به ایران آمده، به تأیید رییس خانه ایران 
با س��رعت و اطمینان زیادی، آمادگی اش را برای 
این سفر اعام کرد و اولین شخص از گروه بود که 
برنامه  این سفر را رزرو کرد. ایران برای راینر لوبر 

از وقتی که پنجم دبستان بود،  جذابیت داشت . او 
آن زمان کتابی را درباره  جنگ های یونان و ایران 
خوانده بود و پس از حضور در جشنواره نوروزی 
خانه ایران در وایمار و تماشای عکس هایی از این 
س��رزمین ، تصمیم گرفت به ایران س��فر کند. او 
به خبرنگار ایس��نا گفت: همیش��ه عامت سوال 
بزرگی از ایران در ذهن داش��تم و می خواس��تم 
ببینم آن تمدن بزرگ، االن چه سرنوشتی دارد. 
البته در مطبوعات، مطالبی را از ایران می خواندم ؛ 
اما به نظرم آن ها تصویر ی��ک طرفه ای را از ایران 
نشان می دهند و من می خواستم خودم واقعیت 

را ببینم.  
گروه صلح وایمار سال پیش در ایران

اما »بآته لوبر« درباره  تصمیم همسرش برای سفر 
به ایران، گفت: من از طریق فرش ایرانی به شرق 
نزدیک شدم،  هنر  نقش و رنگ آمیزی فرش ایرانی 
من را ش��گفت زده کرد، اما برای این سفر جدا از 
نظر و تصمیم همسرم، از افرادی که پل فرهنگی 
بین ایران و آلم��ان را برقرار کرده ان��د و روابطی 
با ایران داش��تند، س��وال کردم. او اظهار کرد: در 
من حس��ی وجود دارد که اصوال دلم می خواهد 
با فرهنگ های مختلف و کش��ورهای دیگر آشنا 
شوم و با فرهنگ کشورم مشترکاتی ایجاد کنم. 
درباره  فرهنگ ایران هم چنین حسی دارم. لوبر 
همچنی��ن دفترچه ای را نش��ان داد که در مدت 
کوتاه سفرش ، نوشتن حروف  فارسی را در آن آغاز 
کرده  بود. او از فرش ایرانی و البته سفره هفت سین 
ن��وروز هم در آن دفت��ر، طرح های��ی زده بود که 
شیفتگی و عاقه مندی اش را به فرش و فرهنگ 

ایرانی را نشان می داد. 

گروه صلح آلمان برای دومین بار به ایران آمد

لبخند به ایران با لهجه آلمانی
»کس�ی که اهرام ثالثه  مصر را دیده، پرس�پولیس را هم باید ببیند« این روایتی از »آنت اش�میت « هنرمند آلمانی از گروه »صلح و نوروز 
وایمار« است که برای دومین بار با پیام دوستی از وایمار به ایران سفر کرده؛ شهری که مدفن »گوته« است، شاعر آلمانی که شیفته  حافظ 

شد و غزلیات او را به ادبیات آلمان وارد کرد.
به گزارش خبرنگار سرویس گردشگری خبرگزاری دانشجویان ایران )ایس�نا(، »وایمار« )Weimar( با شیراز قرارداد دوستی دارد، نه 
خواهرخواندگی ؛  اما ش�هردار، فرهیختگان و ایرانی های مقیم این ش�هر می خواهند هرچه زودتر  قرارداد خواهرخواندگی بسته شود تا 
حمایت های بیشتری را جلب کنند . این تمایل را در شهردار وایمار وقتی که می گوید، تا کنون سه بار به ایران سفر کردم تا بستر گفت وگو 

با شهر شیراز برقرار شود و تدام داشته باشد، به خوبی می توان حس کرد
ماجرای این دوستی به پنج سال پیش برمی گردد؛  وقتی خانه  ایران در ش�هر فرهنگی وایمار راه اندازی شد . هرچند »پیروزان محبوب« 
رییس این خانه ،داستان این دوستی را به عقب تر برمی گرداند؛ یعنی سال 2000 میالدی که سیدمحمد خاتمی، رییس جمهور وقت ایران 

در بازدیدی رسمی از شهر وایمار با رییس جمهور وقت آلمان دیدار کرد.
البته به اعتقاد محبوب ، پایه  اصلی این دوستی، »گوته« و »حافظ« بود و چون شهر حافظ، شیراز بوده  و آرزوی گوته هم سفر به آن، برای 

همین، تصمیم به برقراری گفتمان دوستی بین شهرهای گوته و حافظ گرفته شد.



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

کي روش: برد و باخت مهم نبود
کارلوس کی روش پس از پیروزی 
پر گل تی��م ملی فوتب��ال مقابل 
حریف تدارکاتی آفریقایي گفت: 
نتیجه این بازی مهم نبود و ما به 
دنبال شناخت نقاط ضعف و قوت 
تیم بودیم. وی اف��زود: برگزاری 
 چنی��ن دیدارهایی قطع��اً باعث

 می ش��ود تا ش��ناخت خوبی از 
بازیکنان پیدا کنیم. 

تونی رفت
تونی اولیویرا س��رمربی پرتغالی 
وموفق تیم فوتبال تراکتورسازی، 
با اتمام ق��راردادش تبری��ز را به 
مقص��د اس��تانبول وبعد ش��هر 
لیس��بون ت��رک ک��رد. بیماری 
همس��ر تونی یکی از دالیل مهم 
س��فر او اعالم ش��ده اس��ت. وی 
بالفاصله پس از بازی س��ه شنبه 
ش��ب مقابل لخوی��ای قطر وی 

تصمیم به ترک تبریز گرفت.

گیتی پسند قهرمان مسابقات 
دوومیدانی جانبازان و معلولین  

به گزارش پایگاه خبری ورزش و 
جوان��ان اصفه��ان، دومین دوره 
مسابقات دوومیدانی جانبازان و 
معلولی��ن بزرگداش��ت حس��ن 
سماواتی، پیشکس��وت تیم ملی 
دوومیدان��ی جانبازان و معلولین 
در ته��ران پیگی��ری ش��د و تیم 
دوومیدان��ی جانبازان و معلولین 
گیتی پسند اصفهان برای دومین 

بار به مقام قهرمانی دست یافت.
این مسابقات که به منزله انتخابی تیم ملی برای اعزام به مسابقات بین 
المللی تونس و پاراآسیایی کره جنوبی بود، در مجموعه انقالب تهران با 

حضور 100 ورزشکار زن و مرد در غالب 15 تیم پیگیری شد.

 همایش پیاده روي 
در شهرستان سمیرم  

همایش پیاده روي در شهرستان 
سمیرم به مناسبت هفته سالمت 
برگزار شد. اداره ورزش و جوانان 
شهرستان س��میرم به مناسبت 
هفته س��المت با همکاري هیات 
ورزش ه��اي همگان��ي با حضور 
جمع کثی��ري از دان��ش آموزان 
مدرس��ه ش��هید پیرمرادی��ان 
همایش پیاده روي را در مس��یر 
جاده سمیرم ونك برگزارکرد. در این همایش بیش از 100 نفر از دانش 
آموزان مقاطع مختلف حضور داشتند. در پایان به افرادي که در اجراي 
این برنامه با اداره ورزش و جوانان همکاري داش��تند، با حضور فلسفي 

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان سمیرم، لوح تقدیر اهدا شد.

مسابقات کراس کانتری در نجف آباد  
مسابقات دوچرخه سواری استان 
رش��ته  در  اصفه��ان 
کوهس��تان)کراس کانتری( روز 

جمعه برگزار می شود. 
مس��ابقات دوچرخ��ه س��واری 
ن��ان  جوا تی��م  نتخاب��ی  ا
اس��تان اصفه��ان در رش��ته 
کوهس��تان)کراس کانت��ری(

در پیس��ت دوچرخ��ه س��واری 
شهرستان نجف آباد روز جمعه س��اعت 15 بعدازظهر برگزار می شود. 
این مس��ابقات برای اعزام به لیگ برتر باشگاه های کش��ور است که از 
 دهم اردیبهش��ت ماه به مدت 5 روز در شهرس��تان خرم آب��اد برگزار 
می ش��ود. در این رقابت ها تیم هیات دوچرخه سواری شهرستان خرم 
 آباد در رده جوانان و تیم باش��گاه تیبای در رده بزرگس��االن ش��رکت

 می کنند.
 با توجه به برنامه ریزی های انجام ش��ده، برای بازیکنان دعوت ش��ده 
روزانه دو جلس��ه تمرین در نظر گرفته ش��ده اس��ت که یك جلس��ه 
 به کار بدنس��ازی و یك جلس��ه هم ب��ه کارهای تاکتیک��ی اختصاص

 دارد. 

حواشی دیدار الهالل و سپاهان 

 گل آفساید الهالل
 و خداحافظی سپاهان با آسیا

گل الهالل در شرایط آفساید به نظر رسید. پیش از شروع 
نیمه دوم، ش��بکه ۳ اقدام به نمایش صحنه آهسته این 
گل کرد. حواش��ی دیدار تیم های فوتبال سپاهان ایران 
و الهالل عربستان در هفته شش��م مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان آس��یا که از ساعت ۲۲:۲0 س��ه شنبه شب در 
ورزشگاه ملك عبداهلل ریاض برگزار شد به شرح زیر است: 
*الهالل در ورزش��گاه خانگ��ی خود از حمایت پرش��ور 
هوادارانش س��ود می برد. بیش از ۶0 هزار تماش��اگر در 
ورزش��گاه ملك عب��داهلل از نزدیك این دیدار را تماش��ا 
می کردند و به اشکال مخصوص به خود الهالل را تشویق 

می کردند. 
*کارگردان پخ��ش زنده این دیدار بارها تصویر س��امی 
الجابر که متفکرانه بازی تیمش را تماشا می کرد و گاهی 
مواردی را ب��ه بازیکنانش گوش��زد می کرد ب��ه نمایش 
گذاش��ت، اما خبری از نیمکت تیم میهم��ان در پخش 

زنده بازی بود. 
*در دقیقه ۲۲ دیدار، ش��هاب گردان که به دنبال مهار 
ضربه ارسالی بازیکنان الهالل با برخورد به زمین مصدوم 
ش��د و برای دقای��ق کوتاهی پزش��کان به م��داوای وی 

پرداختند. 
*سرنگون ش��دن قحطانی در محوطه جریمه سپاهان 
اعالم پنالتی از س��وی داور را به دنبال نداشت؛ در حالی 
که الهاللی ها معتقد بودن��د این صحنه باید پنالتی اعالم 

می شد. 
*»اجازه بدهید با هم مبارزه کنی��م تا تاریخ مثال زدنی 
خود را دوباره از نو بنویس��یم« این نوشته بنری است که 

در سکوی تماشاگران الهالل نصب شده بود. 
* بازیکن الهالل به هادی عقیلی ضربه زد، اما نیشی مورا 
با اعالم خطای سد از سوی عقیلی ضربه ایستگاهی را به 
نفع الهالل اعالم کرد. کادر فنی سپاهان هم به اعالم این 

خطا اعتراض داشتند. 
*عربس��تانی ها باز هم به ش��یوه معمول و همیشگی در 
هنگامی ک��ه از حریف پیش بودند، ب��ازی تاخیری را به 

نمایش گذاشتند. 
*وقت کش��ی بازیکنان اله��الل در دقای��ق پایانی بازی 
اعتراض کادرفنی س��پاهان را در پی داش��ت. داور نیز 5 

دقیقه وقت تلف شده برای نیمه دوم درنظر گرفت. 

زاویه

6
اردوی تیم ملی کبدی  

تیم ملی کبدی استاندارد ایران به منظور حضوری شایسته در رقابت های آسیایی اینچئون کره جنوبی 
چهارمین اردوی آماده سازی خود را در مجموعه انقالب تهران آغاز کرد. برای این اردوی 10 روزه، کادر 
فنی اسامی 19 بازیکن را اعالم کرد که بازیکنان دعوت شده خود را به سرپرست تیم ملی معرفی کردند.

مشکالت و ابهام های تیم ملی فوتبال امید ایران تمامی ندارد 
و باز در آستانه شروع حرکتی برای رسیدن به المپیك مصایب 

این تیم همچنان پابرجاست!
حس��رت ادامه دار صعود نکردن تیم ملی فوتبال امید ایران به 
بازی های المپیك انگار تمامی ندارد و هر دوره که فکر می کنیم 
این بار با عزم متولیان این تیم و اس��تعدادهای پرورش یافته 
از تیم های پایه می توانیم به المپیك برس��یم، باز در ادامه راه 
مشکالت و ضعف هایی در نحوه اداره این تیم دیده می شود که 

کم کم امید را از این امید هم برمی چیند!
** گاف مدیریت�ی پیش از المپیک لن�دن عبرت آموز 

نبود!
دوره قبل و پیش از بازی های المپی��ك ۲01۲ لندن آخرین 
ورژن از گاف  مدیریت��ی در تیم امید رونمایی ش��د و به دلیل 
استفاده از بازیکن ۲ کارته صرفا به دالیل غیرفنی و مدیریتی 
نتوانستیم به المپیك صعود کنیم تا نسلی دیگر از فوتبال ایران 
هم ناکام شود و همان موقع بود که مسؤوالن فدراسیون یك 
به یك، پشت ضعف ها و قصورها پنهان شدند و از عزم جدی در 
آینده برای ساختن تیمی قدرتمند سخن می گفتند؛ هرچند 

خنده ک��ی روش را درآورده ظاهرا آن شاهکار که 
بود ه��م درس عبرت 

نشد!
** از فدراسیون اصرار از وینگادا و افاضلی انکار!

به گزارش ایسنا، مش��کل بعدی، انتخاب سرمربی تیم بود که 
همچنان ماجراهای��ش ادامه دارد. پس از ک��ش و قوس های 
فراوان و اظهارنظرهای رسانه ای مدیران فدراسیون سرانجام 
تنها گزینه آنها یعنی نلو وینگادا هدایت تیم امید را پذیرفت. 
این مربی چندان باب میل کمیته المپیك هم نبود، اما آنها هم 
که تازه بر مسند کار آمده بودند س��رانجام پذیرفتند. وینگادا 
که تمایل داشت خودش کار استعدادیابی انجام دهد، پس از 
اردوها انتخاب شد و در شرایطی که باید در اواسط فرودین به 
تهران می آمد، به دلیل مش��کالت مالیاتی به جا مانده از زمان 
حضورش در پرسپولیس، هنوز نتوانسته بیاید و کارش را شروع 
کند. بحث انتخاب دستیار ایرانی او هم یکی دیگر از چالش ها 

بود که همچنان مبهم است. 
از فدراسیون اصرار که هومن افاضلی دس��تیار او می شود و از 
افاضلی انکار! این در حالی اس��ت که دور جدید تمرینات این 
تیم در سال 9۳ باز هم با هدایت افاضلی و چند نفر همکارانش 
انجام شد. این مربی می گوید دیگر نمی خواهد دستیار باشد، 
 اما در عین ح��ال پذیرفت در غی��اب وینگادا تی��م را تمرین

 دهد. از طرفی وینگادا که متوجه این ماجراها شده گفته است 

از دستیاری اس��تفاده می کند که دلش با تیم باشد و بخواهد 
دستیار باشد. در این اوضاع اگر فدراسیون نخواهد کوتاه بیاید 
معلوم نیست ماجرای وینگادا و افاضلی به کجا می رسد. اکبر 
محمدی سرمربی پیشین تیم جوانان هم یکی گزینه ها بود که 
فدراسیون ابتدا تمایل داش��ت اما ظاهرا نظرش تغییر کرده و 

رویه  دیگری را دنبال می کند.
**  از فدراسیون خبر می رسد که ۳ روز پیش اسامی بازیکنان 
و مربیان تی��م المپیك برای حض��ور در بازی های آس��یایی 
 اینچئون کره جنوبی رجیس��تر ش��ده اس��ت. آخرین مهلت

 ثبت نام بازیکنان همین چند روز پیش بود و ظاهرا اسامی 50 
بازیکن به شورای المپیك آسیا اعالم شده است؛ بازیکنانی که 
وینگادا هنوز یك بار هم آنها را ندیده است! از طرفی در لیست 
رجیستر ش��ده تیم المپیك نام هومن افاضلی و مسعود مقیم 
به عنوان مربیان ایرانی این تیم هم دیده می شود؛ مربیانی که 
هنوز معلوم نیست همکاری ش��ان با وینگادا میسر شود. البته 
فرصت تغییر نام مربیان تا شروع مسابقات وجود دارد، اما اصرار 
فدراسیون برای به خدمت گرفتن افاضلی در وضعی که خود او 

و سرمربی تیم تمایلی ندارند،  عجیب است.
** مس�ؤولیت یا  بی مس�ؤولیتی در تیم امید برعهده 

کیست؟
به گزارش ایسنا اگر این تیم هم نتواند در رسیدن به المپیك 
موفقیت برسد، ش��اید قابل پیش بینی باش��د که کمیته ملی 
المپیك بگوی��د از اول با حض��ور مربی خارج��ی در این تیم 
مخالف بوده؛ وینگادا بگوید تیم را من نبستم و احیانا دستیاران 
ایرانی ام تحمیلی بودند؛ دستیاران ایرانی او بگویند ما برخالف 
میل باطنی مس��ؤولیت پذیرفتی��م و فدراس��یون هم بگوید 
باتجربه ترین مربی خارجی را آوردی��م و همه امکانات 
را فراهم کردیم و مس��ایل فن��ی به ما مربوط 

نیست. 
می ش��ود ح��دس زد ک��ه اگ��ر ناکامی 
حاصل شود، احتماال کس��ی مسؤولیت 
را نمی پذی��رد؛ هرچن��د تاکن��ون هم که 

پذیرفته اند، آب از آب تکان نخورده است.
** امید با این امید کمرنگ می شود؟

س��یدهادی آیت الله��ی نایب رییس 
فدراسیون و مسؤول مستقیم این تیم 
معتقد است همه برنامه ریزی ها برای 
اردوهای آماده س��ازی این تیم انجام 
شده و کارها به موقع انجام می شود و از 
طرفی کفاشیان رییس فدراسیون هم 
گفته که وینگادا آخ��ر هفته به تهران 

می آید.
مش��کالت،  هم��ه  مجم��وع  در 
مذک��ور چراه��ای  و   دغدغه ه��ا 

 همچنان پابرجاست.

نقدی بر وضعیت همیشه پر ابهام در المپیک

امید« هم امید فوتبال را کم می کند؟! این »
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ذوب آهن در خانه به 
دنبال جبران

همایش باستاني کاران 
اصفهاني

ذوب آهن- پتروشیمي بندرامام، امروز پنج شنبه ساعت 1۶ سالن ملت
تیم بسکتبال ذوب آهن براي جبران دو شکست خود برابر پتروشیمي بندرامام 

امروز در خانه به مصاف این تیم مي رود.
در صورت پیروزي پتروش��یمي نیازي به برگزاري بازي چه��ارم نخواهد بود 
و این ش��اگردان مهران حاتمي هس��تند که ب��ه فینال لیگ برتر بس��کتبال 
صعود مي کنند، اما اگر ش��رایط به نفع ذوب آهن رقم بخ��ورد تا اصفهاني ها 
 برنده بازي با پتروش��یمي باش��ند، روز جمعه نیز دیدار چهارم دو تیم برگزار 

مي شود. 
 ش��رط صعود به فینال مس��ابقات، کس��ب ۳ پیروزي از 5 بازي برگزار شده

 است. 
مهرام دیگر تیم مرحله نیمه نهایي نیز یك پیروزي برابر دانشگاه آزاد نیاز دارد 
تا به فینال صعود کند. باید دید ذوب آهن براي جبران دو شکست خود امروز 

چگونه به میدان مي رود.

ستاره های فوتبال چگونه بودند و چگونه شدند 
 ی��ورو اس��پورت در گزارش��ی از تصاوی��ر کودک��ی چن��د بازیک��ن رونمای��ی و ای��ن تصاوی��ر را ب��ا چه��ره کنون��ی ای��ن بازیکن��ان مقایس��ه

 کرد.
این یك قاعده فوتبالی است که رسانه ها توجه بیشتری به ستاره ها دارند و کمتر روزی است که چهره آنها در سایت ها و روزنامه ها نیاید.

بسیار از ستاره ها عکس های کودکی خود را در صفحات شخصی شان در فیس بوک و توییتر منتشر یا رسانه ها از این تصاویر رونمایی می کنند. نکته جالب این است 
که بعضی از این تصاویر با وجود سال های که از آنها می گذرد با تصویر کنونی بازیکن تغییر نکرده است در این میان بعضی از بازیکنان هم هستند که تفاوت بسیار 

زیادی با عکس های قدیمی خود دارند.
 ی��ورو اس��پورت در گزارش��ی از تصاوی��ر کودک��ی چن��د بازیک��ن رونمای��ی ک��رد و ای��ن تصاوی��ر را ب��ا چه��ره کنون��ی ای��ن بازیکن��ان

 مقایسه کرد.

مسؤول برنامه هاي ورزش پهلواني و زورخانه اي که به مناسبت هفته اصفهان 
برگزار مي شود گفت: ورزش پهلواني ریشه در تاریخ و فرهنگ اصفهان دارد و 

اصفهان مهد پهلوانان و باستانی کاران بوده است.
ابراهیمی اظهار داشت: اجراي برنامه هاي ورزش پهلواني معرفي رشته کهن 

اصفهان و ایران به شهروندان بستگی دارد.
وی اظهار داش��ت: یکي از مهم ترین برنامه هاي ورزشي که به مناسبت هفته 
نکوداشت اصفهان برگزار مي ش��ود، برنامه ورزش پهلواني است. در غرفه هاي 
طراحي شده در میدان امام)ره( غرفه ویژه اي براي اجراي هنرهاي نمایشي و 

معرفي ادوات زورخانه اي به شهروندان تجهیز شده است. 
ابراهیمي گفت: حضور شهروندان در غرفه ورزش پهلواني و تماشاي هنرهاي 
نمایشي که توسط باستاني کاران اصفهاني اجرا مي شود، رایگان است و حتي 
خود ش��هروندان نیز مي توانند از ادوات ورزش پهلواني براي آشنایي بیشتر با 

آن استفاده کنند. 

انتخاب شعار
رای گیری برای انتخاب ش��عار اتوبوس های تیم های 
ملی حاضر در جام جهانی برزیل آغاز ش��د و هواداران 
فوتبال می توانند با مراجعه به تارنمای فیفا شعار مورد 

عالقه خود را انتخاب کنند.

توقف تیم ملی فوتسال در روسیه 

تیم ملی فوتسال ایران در اولین دیدار تدارکاتی خود در روسیه 
برابر تیم نوریل نیکل روس��یه متوقف ش��د. مصطفی نظری 

دروازه بان ایرانی تیم نوریل، عملکرد خوبی داشت.

انتخابات ریاست فدراسیون شمشیربازی 

مهلتی که از س��وی وزارت ورزش و جوانان برای ثبت ن��ام از کاندیداهای 
ریاست فدراسیون شمش��یربازی در نظر گرفته بود، به پایان  رسید و هیچ 
فردی برای حضور در مجمع انتخاباتی این فدراسیون ثبت نام نکرده  است .

90 دقیقه زیر توپ زدم و عادل 
را شکست دادم! 

علی فتح اهلل زاده/مدیرعامل استقالل

این بار در برنامه 90توانس��تم با بازی بس��ته دفاع��ی در مصاحبه با 
عادل فردوسی پور پیروز میدان باشم. درباره سواالت عادل فردوسی 
پور درباره ابهام های مالی تیم اس��تقالل در ۳ س��ال گذشته زدم به 
 دشت کمپ استقالل و شفافیت در اعداد قراردادها و توانستم از زیر

 س��وال های فردوس��ی پ��ور فرار 
کنم و با تش��ریح کلیات عملکردها 
توانس��تم وقت زی��ادی از برنامه را 
در اختیار بگی��رم ، در این باره باید 
بگویم» حاجی جان کیف کردید؟ 
90 دقیقه ضد فوتب��ال بازی کردم 
و عادل را شکس��ت دادم. من باید 
از عملکردم دفاع م��ی کردم. برای 

همین با دست پر به برنامه رفتم.

زالتان ابراهیموویچ

لیونل مسینیمار

دیگو مارادونارونالدو

رونالدینیو

مایکل اوون
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كتاب عضو هيأت علمي دانشگاه 

شهركرد در آلمان منتشر شد
رییس دانش��گاه ش��هرکرد گفت: کتاب »کابرد آنزیم آلفا آمیالز در 
زیست فناوری« تألیف دکتر محسن مبینی، عضو هیأت علمی گروه 
ژنتیک دانشکده  علوم پایه دانشگاه ش��هرکرد، به زبان انگلیسی در 

آلمان انتشار یافت. 
اس��ماعیل اس��دی اظهارک��رد: ای��ن کت��اب را انتش��ارات علمی 

)Lambert(  در آلمان منتشر کرده است.
 وی افزود: این کتاب حاصل پژوهش ه��ای دکتر مبینی با همکاری 
فهیم��ه افضل ج��وان، از فارغ التحصیالن دوره  کارشناس��ی ارش��د 
دانش��گاه ش��هرکرد اس��ت که در آن آنزیم آمیالز معرفی ش��ده و 
طبقه بندي ان��واع آن، کاربردهاي متنوع این آنزی��م در زمینه هاي 
 مختلف زیس��ت فناوري به تفصیل مورد بحث و بررسي قرار گرفته

 است. 
به گفته وی، در این کت��اب کاربرد آنزیم آلفا آمی��الز در زمینه های 
زیس��ت فناوري میکروبي، ژنتیک، داروس��ازي، کشاورزي و زیست 

شناسي نیز بیان شده است.

آغاز كوچ زود هنگام ۱۲ هزار خانوار 
عشایری 

مدیرکل عش��ایر چهارمح��ال وبختیاری گف��ت: ۱۲ ه��زار خانوار 
 عشایری کوچ زودهنگام خود را به مراتع چهارمحال و بختیاری آغاز 

کردند.
 مهراب حسین پور اظهار کرد: زمان ورود دام به مراتع ییالقی استان،  
۲0 اردیبهشت سال 93 و زمان خروج دام ۱5 شهریور است، اما برخی 
خانوارهای عشایری با کوچ زودهنگام خود به مراتع این استان دچار 

مشکل شدند. 
مدیرکل عشایر چهارمحال وبختیاری افزود: ۱۲ هزار خانوار عشایری 
امس��ال میهمان چهارمحال و بختیاری هس��تند که هم اکنون پنج 

درصد این خانوارها اقدام به کوچ پیش از موعد کرده اند

 مهاجرت ۱۰۰ هزار پرنده 
از تاالب های بروجن

رییس محیط زیست شهرستان بروجن از مهاجرت بیش از ۱00 هزار 
پرنده از تاالب های بین المللی این شهرستان خبر داد.

 مرتضی منصوری اظهار کرد : این پرندگان هرس��اله با گرم ش��دن 
هوای تاالب های این شهرس��تان در فروردین ماه ب��ه این تاالب ها 

مهاجرت می کنند. 
وی گفت:  مهاجرت پرن��دگان به تاالب ها فروردین ماه امس��ال به 

صورت پراکنده بوده است. 
منصوری ب��ا بی��ان اینکه با احی��ای دوباره ت��االب ها تع��داد ۱00 
هزار پرن��ده به تاالب های چغاخور،گنزمان و س��ولقان شهرس��تان 
بروجن مهاجرت کردن��د، افزود:  این پرندگان ت��ا آخر فروردین ماه 
 امسال، از این تاالب ها به سمت کش��ور های شمالی و سیبری کوچ 

کردند.

اخبار كوتاه 

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری از محکومیت  یک شرکت تولیدی فرآورده های 
گوشتی در استان خبر داد. محمود اسماعیلی گفت: برای این شرکت به اتهام رعایت نکردن فرمول 

تایید شده در پروانه ساخت،  پرونده ای در این زمینه تشکیل شد.
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شرط اصلی سالم زیستن 
داشتن تغذیه صحيح است

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: شرط اصلی سالم 
زیستن داشتن تغذیه صحیح است.

مرتضی هاشم زاده اظهار کرد: با رعایت دو اصل تنوع و تعادل 
در برنامه غذایی روزان��ه می توان از دریافت م��واد مغذی به 
میزان کافی اطمینان پیدا و با رعایت تنوع از تمام مواد غذایی 

در گروه های غذایی پنج گانه استفاده کرد. 
وی افزود: راهنمایی غدایی ایرانی ها به شکل هرم است و قرار 
گرفتن مواد غذایی در باالی هرم به این معنی است که افراد 
بزرگسال باید از این مواد غذایی کمتر مصرف کنند. هاشم زاده 
با بیان اهمیت گروه غالت و نان در ه��رم غذایی گفت: گروه 
نان و غالت در قاع��ده هرم غذایی ق��رار دارد که بزرگ ترین 
بخش هرم اس��ت و در طول روز باید از مواد غذایی این گروه 
بیشتر از سایر گروه های غذایی استفاده کرد. رییس دانشگاه 
علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد: گروه سبزیجات در دومین 
ردیف هرم غذایی قرار دارد و برای حفظ مقاومت بدن در برابر 
عفونت ها، ترمیم زخم ها، دید در تاریکی و س��المت پوشت 
ضروری است. وی با اشاره به گروه میوه ها در هرم غذایی یادآور 
شد: مصرف این گروه در جلوگیری از خشکی پوست، افزایش 
مقاومت بدن در برابر عفونت و س��المت چش��م موثر است و 

میوه ها دارای آنتی اکسیدان طبیعی هستند.
 هاشم زاده بر مصرف سبزی و میوه به عنوان میان وعده تاکید 
کرد و اذعان داشت: انواع حبوبات مانند گندم برشته و ذرت بو 
داده، تنقالت با ارزشی برای میان وعده دانش آموزان هستند.   

 كلينيک بيماران خاص 
در شهركرد احداث می شود

رییس مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری از کلنگ زنی 
کلینیک بیماران خاص همزمان با هفته سالمت در شهرکرد 

خبر داد. 
ضامن صالحی با تبریک هفته س��المت اظهار کرد: امسال از 
یکم تا هفتم اردیبهشت ماه با عنوان هفته سالمت و با شعار 

یک عمر سالمتی با خودمراقبتی نامگذاری شده است.
وی با بیان اینکه امروزه س��المت یک بحث فردی  نیس��ت 
و موضوعی ملی اس��ت، گف��ت: 50 درصد ارتقای س��المت 
فرد ب��ه خ��ود آن ف��رد و 50 درص��د آن به محی��ط اطراف 
آن بس��تگی دارد. صالح��ی از خودمراقبت��ی ب��ا عنوان یک 
ثروت ملی نام ب��رد و افزود: امروزه به این دلیل که بس��یاری 
 از بیماری ه��ا دارای عالی��م ب��ارز و مش��خصی نیس��تند،

 ضروری است تا افراد با خودمراقبتی از سالمت خود و دیگران 
حراست کنند.

جنگل های زاگرس در چهارمحال و بختیاری در س��ال های اخیر 
با عوامل تخریب و تهدیدکننده ای روبرو ش��ده ک��ه قاچاق زغال 
از عوامل اصلی و تش��دید کنن��ده این تخریب به ش��مار می  رود. 
جنگل های پنج منطق��ه بازفت، اردل، ل��ردگان، دوراهان و فالرد 
با 307 هزار هکتار وس��عت، کانون های عمده مناطق جنگلی در 
استان چهارمحال و بختیاری هس��تند. 98 درصد پوشش عمده 
جنگلی این مناطق را درخت بلوط تشکیل می دهد. مدیرکل منابع 
طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختی��اری اظهار کرد: ۱9 هزار 
خانوار ساکن در 370 روستای حاشیه جنگل، ساالنه هزار هکتار 
از جنگل های اس��تان معادل 447 هزار مترمکعب چوب درختان 
بلوط و بنه را به بهانه تامین س��وخت و تولید زغال می س��وزانند. 
خس��رو عبداللهی، حجم رویش جنگل های بلوط زاگرس را کمتر 
از یک مترمکع��ب در هکتار بیان کرد و افزود: این در حالی اس��ت 
که روستاییان و عشایر شش برابر این مقدار رویش، چوب جنگلی 
برداشت می کنند. وی گفت: بلوط بهترین درخت برای تبدیل به 
زغال محسوب می شود. از همین رو بازار قطع درختان کهنسال در 
مناطق جنگلی این استان داغ است. عبداللهی تصریح کرد: کشف 
بیش از ۱00 کوره زغال در مناطق جنگلی هلن، سبزکوه و مناطق 
 جنگلی لردگان، از فعالیت گس��ترده قاچاقچیان زغال در استان

 حکای��ت دارد. وی خاطرنش��ان ک��رد: ناب��ودی ه��ر هکت��ار 
جن��گل بی��ش از ۱0 میلی��ارد ری��ال ب��رای دول��ت خس��ارت 

 ب��ه دنب��ال دارد و ب��رای احی��ای ه��ر هکت��ار جنگل 30 س��ال
 زمان نی��از اس��ت. وی به کمب��ود نی��روی انس��انی و تجهیزات 
اش��اره ک��رد و گف��ت: جن��گل بان��ان در حال��ی ب��ه مب��ارزه با 
س��وداگران جن��گل می روند ک��ه از تجهیزات اولی��ه ای همچون 
 بی س��یم، موتورس��یکلت، دوربین ه��ای ش��کاری و س��الح

 مح��روم هس��تند. عبدالله��ی، تخریب کنن��دگان جن��گل 
 را س��ه گروه برش��مرد و تصریح کرد: گروه نخس��ت قاچاقچیان 
س��ازمان یافته هستند، س��پس روس��تاییانی که به مقدار جزیی 
زغال تولید و خرید و فروش می کنند و گروه سوم حاشیه نشینان 
 جنگل ک��ه فق��ط ب��رای تامین س��وخت خانگ��ی درخت��ان را

 قطع می کنند. این در حالی اس��ت که آمار دقیق��ی از کوره های 
زغال گیری در استان وجود ندارد، اما آمار کشفیات چوب و زغال 
نش��ان می دهد که بحث زغال گیری، رونق نگران کننده ای در این 
استان دارد. معاون اجتماعی فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری 
با اشاره به کش��ف و ضبط بیش از 30 هزار کیلوگرم زغال و چوب 
قاچاق از قاچاقچیان، اظهار کرد: این میزان چوب و زغال جنگلی 
قاچاق، با تالش ماموران پلیس راه اس��تان در محورهای لردگان و 
اردل حین کنترل خودروهای عبوری از ۲4 دستگاه وانت نیسان 
کشف شد. حیدری با اشاره به این که محموله قاچاق از جنگل های 
مناطق جنگلی و عرصه های منابع طبیعی شهرستان های لردگان، 
اردل و بروجن واقع در زاگرس مرکزی بارگیری ش��ده بود، گفت: 

قاچاقچیان قصد داشتند این چوب ها را در استان های همجوار به 
ویژه اصفهان بفروش��ند. مدیر طرح ملی حفاظت از تنوع زیستی 
زاگرس مرکزی هم با اشاره به خطر زوال گونه های مرتعی و بلوط 
ایرانی به ویژه در منطقه زاگرس میانی، افزود: آفت درختان جنگلی 
زاگرس از عنوان یک پدیده گذشته و اکنون به مرحله زوال گونه های 

جنگلی این منطقه رسیده است.
ش��یرین ابوالقاس��می که به 
منظ��ور برنامه ری��زی برای 
اجرای نخس��تین جشنواره 
زیس��ت  میدان��ی  تئات��ر 
محیطی به ش��هرکرد س��فر 
کرده در گفت و گو با خبرنگار 
تس��نیم، اظهار کرد: رش��ته 
کوه زاگرس مرکزی از تنوع 
زیستی با ارزش��ی در سطح 
جه��ان برخ��وردار اس��ت و 
شرایط اقلیمی و توپوگرافی 
بی نهای��ت مناس��ب آن ب��ه 
تنوع عظیم زیست محیطی 
و زیس��تگاهی ب��رای طیف 
وس��یعی از گونه ه��ا منجر 
ش��ده اس��ت. وی افزود: در 

دهه های اخیر به واس��طه تغیی��رات جمعیتی، تغیی��ر نظام های 
اجتماعی و اقتصادی و زوال مدیریت س��نتی و الگوهای کاربری 
زمی��ن، تنوع زیس��تی رو به کاهش نهاده اس��ت. ط��رح حفاظت 
از تنوع زیس��تی زاگرس مرکزی ب��ا هدف حفاظ��ت از محدوده 
۲/5 هکت��اری زاگرس مرکزی از طریق همس��و ک��ردن حفاظت 
از تنوع زیس��تی و بهره برداری پایدار ب��ا فعالیت های بخش های 
کشاورزی، جنگلداری، مراتع، آب و گردشگری ایجاد شده است. 
کارشناس��ان پیش از این با هش��دار در رابطه ب��ا افزایش قاچاق 
زغال از مس��ؤوالن خواس��ته بودند با راهکارهایی از جمله اعطای 
 وام، بستر مناس��ب برای اش��تغال افراد محلی را فراهم کنند، اما 
بی  توجهی به این هشدارهاسبب شده تا برخی افراد  به تهیه زغال 
 و فروش آن روی آورند. همچنین افزایش و تجهیز گروه های سیار

 جنگل بانان و ایجاد و توسعه شرکت های مردمی صیانت از جنگل 
نقش موثری در توقف فعالیت سوداگران جنگل دارد. عالوه بر عزم 
جدی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری این اس��تان در مقابله 
با س��وداگران زغال، ش��رکت های گاز و پخش فرآورده های نفتی 
استان هم با گازرسانی و توزیع نفت سفید می توانند در حفاظت از 

جنگل های استان نقش به سزایی ایفا کنند. 
معاون فنی اداره کل مناب��ع طبیعی و آبخی��زداری چهارمحال و 
بختیاری گفت: 5 ه��زار هکتار از جنگل های این اس��تان واقع در 
زاگرس مرک��زی احیا و سالم س��ازی ش��د.  علی  محمد محمدی 
اظهار کرد: این طرح در بخشی از جنگل های استان که به آفات و 

بیماری های قارچی آلوده بودند، اجرا شد. 

نابودی جنگل های استان  

وقتی بلوط زاگرس زغال می شود

     محکومیت شرکت تولیدی فرآورده های گوشتی

بلوط بهترین 
درخت برای تبدیل 

به زغال محسوب 
می شود

 از همين رو بازار 
قطع درختان 

كهنسال در مناطق 
جنگلی این استان 

داغ است
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فقدان سند مالكيت
استشهادمحلي  برگ  دو  باارائه  عبدالحسين  فرزند  صالح  اله  سيدنعمت  آقاي  اينكه  به  نظر 
مشاع  دانگ  پنج  مالكيت  سند  شدن  مفقود  مدعي  شده  رسمًاگواهي  وامضاءشهود  هويت  كه 
ازششدانگ خانه شماره 3558 / 1 واقع درابنيه بخش يك ثبتي شهرضاشده كه سندمذكورذيل 
بموجب سند  عليرضا خاتمي صادرگرديده وسپس  بنام  دفتر 277  ثبت 41805  درصفحه 272 
درخواست  نامبرده  اينك  گرديده  انتقال  نامبرده  به  دفتر سه شهرضا   90  /  8  /  22  –  195066
صدورسندمالكيت المثني نموده است كه دراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب 

يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در آن اشاره 

اي نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده  روز پس از 
انتشار اين آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله 
مالكيت  اعتراض اصل سند  اعتراضي نرسدويا در صورت  نمايد واگر ظرف مهلت مقرر  تسليم 
ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسليم خواهد كرد 
.در صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو 
نسخه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. مير 

محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا

آگهي فقدان سند مالكيت

نظر به اينكه آقاي سيدنعمت اله صالح فرزند عبدالحسين باارائه دو برگ استشهادمحلي كه هويت 
وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت يك دانگ مشاع ازششدانگ خانه 
شماره 3558 / 1 واقع درابنيه بخش يك ثبتي شهرضاشده كه سندمذكورذيل ثبت 51223 – 11 / 3 
/ 78  درصفحه 466 دفتر 324 بنام مهين آقاسي صادرگرديده وسپس بموجب سند 195066 – 22 
/ 8 / 90 دفتر سه شهرضا به نامبرده انتقال گرديده اينك نامبرده درخواست صدورسندمالكيت 
المثني نموده است كه دراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي 

شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در آن اشاره اي نشده ويا مدعي 

وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار اين آگهي به 
ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد واگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت 
سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسليم خواهد كرد .در صورت ارائه سند 
مالكيت يا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويك 
نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد.      مير محمدي - رئيس 

ثبت اسناد وامالك شهرضا

مفاد آراء
ثبتی  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  آراء  مفاد  آگهی  92/7664/33/و  2208شماره 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 
اردستان كه در اجرای ماده يك قانون مذكور توسط هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالك اردستان صادر گرديده و در اجرای ماده 3 قانون مذكور در 2 نوبت به فاصله 15 روز از 
طريق روزنامه های كثير االنتشار محلی آگهی می شود تا شخص يا اشخاصی كه به آراء مذكور 
اعتراض دارند از تاريخ اولين آگهی ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد و 

امالك اردستان تسليم و رسيد اخذ نمايند و از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت يك 

ماه مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقديم دادخواست اخذ و 
به ثبت اردستان تسليم نمايد در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعی دادگاه است 
– در صورتی كه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد و يا معترض گواهی تقديم دادخواست 

به دادگاه عمومی محل را ارائه نكند ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالكيت مينمايد  ضمنا 
صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متزرر به دادگاه نيست رای شماره 139260302032000415 
مورخه 1392/11/20 خانم شهين دهقانی فرزند اصغر ششدانگ  يكباب ساختمان بر روی قسمتی 
از يك اصلی اردستان واقع در بخش هفده ثبت اصفهان بمساحت 67/03  از پالك 5438 فرعی 
متر مربع انتقالی از خانم طيبه دهقانی م الف 575 – نوبت اول93/1/20نوبت دوم 93/2/4خيراهلل 

عصاری رييس اداره ثبت و امالك اردستان 

ابالغ رای 
شماره   9209980350800268  : پرونده  شماره   9209970350801099  : دادنامه  شماره   2310
بايگانی شعبه 920275خواهان آقای فرهاد فروغی با وكالت خانم كبری باقری جوزدانی به نشانی 
شهر كرد شلمزار ميدان نماز خواندگان : 1- آقای سعيد رمضانی 2- آقای كاوه گودرزی همگی 

به نشانی مجهول المكان خواسته : مطالبه وجه چك گردشكار : دادگاه با بررسی محتويات پرونده 
ختم رسيدگی را اعالم و بشرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد . رای دادگاه درخصوص 

گودرزی  كاوه  طرفيت  به  فروغی  فرهاد  از  وكالت  به  جوزدانی  باقری  كبری  و دادخواست 
بانك  عهده   046716 شماره  چك  بابت  ريال   85000000 مبلغ  مطالبه  بر  دائر  رمضانی  سعيد 
صادرات با احتساب خسارات دادرسی و تاخير تاديه ، دادگاه با مالحظه مستندات تقديمی پيوست 
شامل رونوشت مصدق چك و عدم پرداخت كه حكايت از اشتغال ذمه خواندگان داشته و بقای 
اصل چك در يد وكيل خواهان نيز ظهور در استمرار مديونيت دارد و با عنايت به اينكه از ناحيه 
خواندگان دفاع و ايرادی به عمل نيامده ادعای خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 313و314 
قانون تجارت و مواد 198و519و522 قانون آئين دادرسی خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ 
85000000 ريال بابت اصل خواسته با احتساب خسارت دادرسی به انضمام خسارت تاخير تاديه 
از تاريخ سر رسيد چك لغايت زمان تاديه محكوم و اعالم مينمايد رای صادره نسبت به خواندگان 
غيابی بوده و ظرف مدت بيست روز قابل واخواهی در اين مرجع ميباشد . م الف 1333بهراميان 

– رئيس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رای 

شماره   9209980350800910  : پرونده  شماره   9309970350800035  : دادنامه  شماره   2309
بايگانی شعبه 920941خواهان آقای حسين مولوی زاده با وكالت آقای مرتضی زارعی خوابجانی 
به نشانی  اصفهان – خ كاوه پل چمران ساختمان اداری آفتاب ط 3 واحد 12 خواندگان : 1- آقا 
اميد اشجع 2- آقای محمد عباسی  همگی به نشانی مجهول المكان 3- آقای عباس حيدريان به 
نشانی خ زينبيه خ آزادی كوچه منظر المهدی پ 169  خواسته : مطالبه وجه چك گردشكار : دادگاه 
با بررسی محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و بشرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد . 
رای دادگاه درخصوص دادخواست مرتضی زارعی به وكالت از حسين موسوی زاده  به طرفيت 
اميد اشجع – محمد عباسی – عباس حيدريان  دائر بر مطالبه مبلغ 80000000 ريال وجه يك فقره 
چك شماره 700956 عهده بانك صادرات با احتساب خسارات دادرسی و تاخير تاديه ، دادگاه 
با مالحظه مستندات تقديمی پيوست شامل رونوشت مصدق چك و عدم پرداخت كه حكايت از 
اشتغال ذمه خواندگان داشته و بقای اصل چك در يد وكيل خواهان نيز ظهور در استمرار مديونيت 
دارد و با عنايت به اينكه از ناحيه خواندگان دفاع و ايرادی به عمل نيامده ادعای خواهان را وارد 
دانسته و به استناد مواد 313و314 قانون تجارت و مواد 198و519و522 قانون آئين دادرسی 
خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ 80000000 ريال بابت اصل خواسته با احتساب خسارت 
دادرسی به انضمام خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چك لغايت زمان تاديه محكوم و اعالم 
مينمايد رای صادره نسبت به خواندگان غيابی بوده و ظرف مدت بيست روز قابل واخواهی در اين 

مرجع ميباشد . م الف 1335بهراميان – رئيس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

اجرائيه

ابالغيه:  شماره   9202209/2 بايگانی:  شماره   9204002004000723/1 پرونده:  شماره   2289
139305102004000135 بدينوسيله به شركت وزين راه ساكن اصفهان خيابان طيب اصفهانی 
آدرس  مامورابالغ  گزارش  برابر  كه   9204002004000723/1 پرونده كالسه   بدهكار   41 پالك 
دفتر   1388/11/18-38570 شماره  رهنی  سند  برابر  كه  گردد  می  ابالغ  ايد  نگرديده  شناخته  
مبلغ  و  طلب  اصل  ريال    1048512028 مبلغ  اصفهان  ملت  بانك  و  شما  بين  اصفهان   81 خانه 
400000000 ريال بابت خسارت تاخير تاديه تا تاريخ 1392/10/19 و از اين تاريخ به بعد روزانه 
به مبلغ 660706 ريال  بدهكار می باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور 
اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونی اجرائيه صادر و به كالسه فوق در اين اجراء مطرح می 
باشد لذا طبق ماده 18 آيين نامه اجرايی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاريخ انتشار اين 

آگهی كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان 
درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام در غير اين صورت  
بدون انتشار آگهی ديگری عمليات اجرائی ) موضوع ششدانگ پالك شماره 178 فرعی از 3181 
و3182و3183و3184 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان ( طبق  مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد . م 

الف: 1432 اسدی – رئيس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

اخطار اجرایی
2308 شماره اجرائيه : 9310420350800022 شماره پرونده : 9209980350800170

شماره بايگانی 920175مشخصات محكوم له نام تعاونی ثامن االئمه محمد حسين نظری و توكلی 

و مسعود مهردادی نشانی پل بزرگمهر مشخصات محكوم عليه 1- منصور شبانی شيدايی فرزند 
بخش ... 2- حمزه نيكبخت فرزند منصور 3- علی تركان فرزند شير خدا 4- مسعود شبانی شيدايی 
فرزند بخش ... همگی مجهول المكان مشخصات نماينده قانونی يا مقام مقام قانونی زهرا  نايب 

صادقی فرزند هادی نشانی : اصفهان فلكه فيض خيابان فيض جنب بانك صادرات مجتمع نگين 
طبقه سوم واحد 11 نوع رابطه وكيل تعاونی ثامن االئمه – محمد حسين نظری و توكلی و مسعود 
مهردادی به موجب درخواست اجرای حكم مربوطه به شماره 9310090350800123 و شماره 
دادنامه مربوطه 9209970350800943  محكوم عليهم محكوم هستند  متضامنا به پرداخت مبلغ 
92000000 ريال بابت اصل خواسته و با احتساب خسارت دادرسی ) هزينه دادرسی 1875000 
تاريخ سر رسيد چك  از  تاديه  به انضمام خسارت تاخير   ) الوكاله 3312000 ريال  ريال و حق 
91/12/16 لغايت زمان تاديه در حق محكوم له . رای صادره نسبت به خواندگان غيابی بوده و 
حق االجرا 4600000 ريال می باشد كه بر عهده محكوم عليه است. - پس از ابالغ اجرائيه ظرف 
ده روز مفاد آن را بموقع اجرا گذارد. 2- ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد. 3- مالی معروف 
كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند. 
اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء، مهلت مذكور معلوم شود 
كه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن برای فرار در پرداخت اموال خود را 
يا قسمتی از  از دارايی خود بدهيد بنحوی كه اجرای تمام  معرفی نكنيد يا صورت خالف واقع 
مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد. 4- عالوه بر 
موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای احكام مدنی ميباشد به قانون اجرای احكام مدنی و قانون 

آيين دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه ی اجرای محكوميت های مالی 

مصوب 10 آبان 1377 توجه نماييد.م الف 1340مدير دفتر شعبه هشتم دادگاه عمومی ) حقوقی 
( شهرستان اصفهان 

اخطار اجرایی

: 9209980350800172 شماره  : 9310420350800023 شماره پرونده  اجرائيه  2307  شماره 
بايگانی شعبه : 920177مشخصات محكوم له نام تعاونی ثامن االئمه محمد حسين نظری و توكلی 
و مسعود مهردادی نشانی پل بزرگمهر مشخصات محكوم عليه 1- حسن اكبری نشانی خ پروين 
عليرضا   -2  179 پ  حيدری  بست  بن  زاده  قاسم  بهرام  كوچه  االئمه  ثامن  درمانگاه  روبروی 
هاشمی دهنوی بلوار كشاورز اتوبان ذوب آهن بلوار شفق كوی شقايق كوچه شماره 12 انتهای 
مجهول  فرزند رضا  هاشمی  منصور   -3  21 واحد  نفشه  مسكونی  مجتمع  راست  كوچه سمت 

المكان  مشخصات نماينده قانونی يا مقام مقام قانونی زهرا  نايب صادقی فرزند هاد ی نشانی 
نگين طبقه سوم واحد 11 نوع  بانك صادرات مجتمع  فلكه فيض خيابان فيض جنب  : اصفهان 
محمد حسين نظری و توكلی و مسعود مهردادی به موجب  رابطه وكيل تعاونی ثامن االئمه – 

مربوطه  دادنامه  شماره  و   9310090350800122 شماره  به  مربوطه  حكم  اجرای  درخواست 
9209970350800942  محكوم عليهم محكوم هستند  متضامنا به پرداخت مبلغ 280000000 
ريال  بابت اصل خواسته و با احتساب خسارت دادرسی ) هزينه دادرسی 5623000 ريال و 
حق الوكاله 7920000 ريال ( به انضمام خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد چك 91/12/16 
لغايت زمان تاديه در حق محكوم له . رای صادره نسبت به منصور هاشمی غيابی بوده و حق 
االجرا 14000000 ريال می باشد كه بر عهده محكوم عليه است. - پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده 
روز مفاد آن را بموقع اجرا گذارد. 2- ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد. 3- مالی معروف كند 
كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند. اگر 
مالی ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء، مهلت مذكور معلوم شود 
كه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن برای فرار در پرداخت اموال خود را 

معرفی نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايی خود بدهيد بنحوی كه اجرای تمام يا قسمتی از 

مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد. 4- عالوه 
بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای احكام مدنی ميباشد به قانون اجرای احكام مدنی و 
قانون آيين دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه ی اجرای محكوميت 
های مالی مصوب 10 آبان 1377 توجه نماييد.م الف1341 مدير دفتر شعبه هشتم دادگاه عمومی 

) حقوقی ( شهرستان اصفهان 

اخطار اجرایی
شعبه   92/11/20 تاريخ   1693 شماره  غيابی   رأی  موجب  به   910/92  : كالسه  شماره   2306
نهم  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه ها 1- عليرضا 

مبلغ  پرداخت  به:  است  محكوم  المكان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  يمين  ابن  دو  هر  2- سهيل 
بانك  عهده  به   92/5/15 مورخ   311078 شماره  به  چك  فقره  يك  وجه  بابت  ريال   5000000
ملی شعبه چهار باغ باال و مبلغ 212000 ريال بابت هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه از 

تاريخ سر رسيد چك موصوف 92/5/15 لغايت زمان اجرای حكم طبق شاخص  بانك مركزی 
ولی  انتهای  الله  كوی   - ليمجر  محله  خمينی  امام  خ  بنشانی  قاضی  له حسين  محكوم  در حق 
همين  احكام:  اجرای  قانون   34 ماده   . ء  االجرا  بابت حق  عشر  نيم  مبلغ  پرداخت  و  يك  عصر 
به  را  آن  مفاده  روز  ده  ظرف  است  مكلف  عليه  محكوم  ابالغ شد  عليه  محكوم  به  اجرائيه  كه 
موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم 
و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه 
اگر  و  كند  تسليم  اجرا  قسمت  به  را  خود  دارائی  جامع  مزبور صورت  مهلت  ظرف  بايد  نداند 
استان حقوقی  نهم  شعبه  اختالف  حل  الف:1327شورای  م  نمايد.  اعالم  صريحًا  ندارد   مالی 

 اصفهان  

ابالغ رای 

مرجع   92/11/30 بتاريخ   1930  : دادنامه  شماره   33 ح  92-753/ش   : پرونده  كالسه   2312
رسيدگی : شعبه سی و سوم شورای حل اختالف خواهان : آقای رسول شعرباف كرمی نشانی 
غفار رستمی  آقای  نفت خوانده  كليجه روبروی شعبه  بهشت جاده  خ  آتشگاه  بلوار  اصفهان   :
به   2134 شماره  فاكتور  بابت  ريال   48500000 مبلغ  مطالبه   : خواسته  المكان  مجهول  نشانی 
انضمام كليه هزينه های دادرسی گردشكار : با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی 
اعضای محترم شورا ضمن ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال  بشرح آتی مبادرت به 
صدور رای مينمايد . رای قاضی شورای حل اختالف در خصوص دعوی آقای رسول شعرباف 
كرمی فرزند اكبر به طرفيت آقای غفار رستمی به خواسته مطالبه مبلغ 48500000 ريال بابت 
فاكتور شماره 2134 به انضمام مطلق  خسارات قانونی با توجه به اظهارات خواهان  و مطلعين 
در جلسات رسيدگی مبنی بر اينكه مندرجات فاكتور ابرازی برای  خوانده طی بارنامه شماره 
134607/91 مورخ 91/12/3 ارسال گرديده و كيل خوانده تاكنون نسبت به پرداخت وجه فاكتور 
اقدامی ننموده و پاسخ استعالم انجام شده از شركت حمل و نقل ياس اصفهان كه حاكی از  
در  قانونی  ابالغ  رغم  علی  اينكه خوانده  و  ميباشد  به خوانده  ابرازی  فاكتور  مندرجات  تحويل 
مدارك  از  ماندن  مصون  و  ننموده  ارائه  نيز  ای  اليحه  و  نيافته  حضور  كه  رسيدگی  جلسات 
را  مطروحه  دعوی  پرونده  محتويات  به جميع  عنايت  با  لذا شورا  اعتراض  از  ابرازی خواهان 
حكم  مدنی  دادرسی  طبق  كه  قانون  198و519  مواد  به  استناد  با  و  دانسته  به صحت  مقرون 
اصل  بابت  ريال  هزار  پانصد  و  ميليون  هشت  و  چهل  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محكوميت  بر 
خواسته و يكصد و هشت هزار ريال بابت هزينه دادرسی و هزينه نشر آگهی طبق تعرفه در 
ابالغ  از  غيابی و ظرف مدت 10 روز پس  نمايد رای صادره  اعالم می  و  حق خواهان صادر 
استان اختالف  حل  شورای  وسوم  سی  شعبه  .قاضی  باشد  می  شعبه  اين  در  واخواهی   قابل 

 اصفهان 

ابالغ رای 
مرجع   92/11/30 بتاريخ   1931  : دادنامه  شماره   33 ح  92-752/ش   : پرونده  كالسه   2311
رسيدگی : شعبه سی و سوم شورای حل اختالف خواهان : آقای رسول شعرباف كرمی نشانی 
غفار رستمی  آقای  نفت خوانده  كليجه روبروی شعبه  بهشت جاده  خ  آتشگاه  بلوار  اصفهان   :
نشانی مجهول المكان خواسته : مطالبه مبلغ 40750000 ريال بابت وجه فاكتور شماره 0057 به 
انضمام مطلق خسارات قانونی  گردشكار : با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی 
اعضای محترم شورا ضمن ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال  بشرح آتی مبادرت به 
صدور رای مينمايد . رای قاضی شورای حل اختالف در خصوص دعوی آقای رسول شعرباف 
كرمی فرزند اكبر به طرفيت آقای غفار رستمی به خواسته مطالبه مبلغ 40750000 ريال بابت 
فاكتور شماره 0057 به انضمام مطلق  خسارات قانونی با توجه به اظهارات خواهان  و مطلعين 
در جلسات رسيدگی مبنی بر اينكه مندرجات فاكتور ابرازی برای  خوانده طی بارنامه شماره 
251396/91 مورخ 91/12/27 ارسال گرديده و كيل خوانده تاكنون نسبت به پرداخت وجه فاكتور 
از   كه حاكی  اصفهان  ياس  نقل  و  از شركت حمل  انجام شده  استعالم  پاسخ  و  ننموده  اقدامی 
در  قانونی  ابالغ  رغم  علی  اينكه خوانده  و  ميباشد  به خوانده  ابرازی  فاكتور  مندرجات  تحويل 
مدارك  از  ماندن  مصون  و  ننموده  ارائه  نيز  ای  اليحه  و  نيافته  حضور  كه  رسيدگی  جلسات 
را  مطروحه  دعوی  پرونده  محتويات  به جميع  عنايت  با  لذا شورا  اعتراض  از  ابرازی خواهان 
حكم  مدنی  دادرسی  طبق  كه  قانون  198و519  مواد  به  استناد  با  و  دانسته  به صحت  مقرون 
بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ چهل ميليون ريال و هفتصد و پنجاه ميليون  ريال بابت 
اصل خواسته و يكصد و هشت هزار ريال بابت هزينه دادرسی و هزينه نشر آگهی طبق تعرفه 
در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف مدت 10 روز پس از ابالغ 
استان اختالف  حل  شورای  وسوم  سی  شعبه  .قاضی  باشد  می  شعبه  اين  در  واخواهی   قابل 

 اصفهان 

 



امام جعفر صادق )عليه السالم(:
 بهش��ت را جس��تجو نم��ودم، پ��س آن را در بخش��ندگى و 

جوانمردى يافتم.

یک متخصص تغذیه با بیان این مطلب که مکمل های 
کلسیم داخلی به لحاظ کیفیت، تفاوتی با مکمل های 
وارداتی ن��دارد، گفت: مکمل کلس��یم عمدتا از هفته 
20 بارداری تجویز می ش��ود و علت اصلی تجویز آن، 

پیشگیری از پرفشاری خون دوران بارداری است.
دکتر س��کینه ش��ب بیدار با اش��اره به اینکه یک زن 
باردار بای��د در روز 1200 تا 1500 میلی گرم لبنیات 
)4 واح��د لبنیات، ه��ر واحد معادل یک لیوان ش��یر 
یا ماس��ت( مصرف کند، گف��ت: جنین ب��رای تامین 
نیازهای رشد خود به کلسیم نیاز دارد و اگر این نیاز از 
طریق دریافت های غذایی تامین نشود، جنین کلسیم 
مورد نیاز خود را از اس��تخوان های مادر می گیرد و در 

درازمدت مادر دچار پوکی استخوان می شود.
وی ادام��ه داد: اگر مادری ب��ه اندازه کاف��ی لبنیات 
مصرف کند و نیاز کلس��یم خ��ود را از طریق مصرف 
مواد غذایی تامین کن��د، ضرورتی برای تجویز مکمل 

کلسیم نیست.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با 
بیان اینکه بیش��تر زنان ایرانی به ندرت کلسیم مورد 
نیاز خود را از گروه های غذایی تامین می کنند، اظهار 
کرد: مکمل کلسیم عمدتا از هفته 20 بارداری تجویز 
می شود و علت اصلی تجویز آن، پیشگیری از پرفشاری 

خون دوران بارداری است.
ای��ن متخصص تغذی��ه اف��زود: مکمل های کلس��یم 
سیترات بهتر از کلس��یم کربنات است. زیرا به آسانی 
قابل جذب بوده و نیازی به ترشح اسیدی معده ندارد و 

بین وعده های غذایی نیز قابل مصرف است.
ش��ب بیدار با اش��اره به اینک��ه دریاف��ت مکمل ها با 
مقادیر توصیه شده هیچ مش��کلی برای مادر و جنین 
ایجاد نمی کند، گف��ت: مکمل های کلس��یم داخلی 
به لح��اظ کیفیت، تفاوت��ی با مکمل خارج��ی ندارد 
 و مصرف مکمل خارج��ی تنها صرف هزینه بیش��تر

 است.
هم اکنون مراقبت ه��ای حین ب��ارداری از مادران و 
همین طور ارتق��ای فرهنگ بهداش��تی تاثیر مثبتی 
بر رویه س��امت مادر و نوزاد گذاش��ته و پژهشگران 
در جهان و ای��ران هر روز نکات ت��ازه ای را دراین باره 

منتشر می کنند.

جلوگيری از پرفشاری 
خون در دوران بارداری
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 موشی که مهار شتر
 می کشيد

 

موش��ی کوچک مهار ش��تری را در دس��ت گرفته به جلو می کشید و به 
 خود می بالید که این منم که شتر را می کشم. ش��تر با چاالکی در پی او 
می رفت. در این اثنا شتر به اندیش��ه غرور آمیز موش پی برد. پیش خود 
گفت: فعا سرخوش��ی کن تا به موقعش تو را به خودت بشناسم و رسوا 
گردی.  همین طور که می رفتند به جوی بزرگی رسیدند. موش که توان 
گذر از آن رودخانه را نداشت بر جای ایستاد و تکان نخورد. شتر رو به موش 
کرد و گفت : برای چه ایس��تاده ای؟ مردانه گام بردار و به جلو برو. آخر تو 

پیشاهنگ و جلودار منی.
موش گفت : این آب خیلی عمیق است. من می ترسم غرق شوم.

 شتر گفت: ببینم چقدر عمق دارد. سپس با سرعت پایش را در آب نهاد و 
گفت: این که تا زانوی من است. چرا تو می ترسی و ایستاده ای؟موش پاسخ 
داد: زانوی من کجا و زانوی تو کجا؛ این رودخانه برای تو مورچه و برای من 

اژدها است. اگر آب تا زانوی توست، صد گز از سر من می گذرد.
گفت گستاخی نکن بار دگر

تا نسوزد جسم و جانت زین شرر
 موش گفت : توبه کردم، مرا از این آب عبور بده.

  ش��تر جواب داد : بیا روی کوهانم بنش��ین. من صدها ه��زار چون تو را 
می توانم از این جا بگذرانم.

 چون پََيمَبر نيستی، پس َرو به راه
  تا رسی از چاه روزی سوی جاه

 غرور به خود راه نده، ابتدا پیروی کن، ش��اگردی کن، مرید باش، گوش 
کن تا زبانت باز شود آن گاه زبان گشا و آن هم نخست به صورت پرسش و 
فروتنانه و در همه حال معنی و باطن موضوع و مطلب را بنگر تا به معرفت 

حقیقی برسی. 

 عبداله کیانی ، رییس ش��ورای استان اصفهان و عضو ش��ورای راهبردی این کنگره طی 
گفت وگویی با اش��اره به برگزاری نخس��تین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شورای 
اسامی ش��هر ها که قرار است اردیبهشت س��ال ۹۳ با حضور مدیران ملی و منطقه ای و 
بیش از هزار نفر از اعضای شورای شهر کشور، در منطقه شمال کشور  برگزار شود گفت: 
امروز در کشورهای در حال توسعه، شهرها نشان دهنده بسیاری از تضادها هستند. آنها 
در توسعه انس��انی مش��ارکت می کنند؛ همچنان که آن را محدود می سازند. آنها مراکز 
ثروت هستند؛ همچنان که فقر در آن تمرکز یافته است،آنها بهترین خدمات را ارایه می 
کنند، اما در عین حال میزبان بسیاری از بیماری هایی اجتماعی از جمله تراکم، شرایط 

غیر بهداشتی، اعتیاد به مواد مخدر، ناآرامی های اجتماعی و غیره هستند.
وی افزود: مدیریت ش��هری باید بتواند به این چالش های توسعه ای جواب دهد و هدف 
آن باید تقویت ش��هر های بزرگ و کوچک در جهت رس��یدن به توس��عه انسانی شامل 
 رشد اقتصادی ،کیفیت محیطی ،کاهش فقر باش��د.کیانی ادامه داد: برگزاری این گونه

 کنگره ها می تواند در راس��تای توس��عه برنامه های کش��ور نقش موثری داشته باشد و 
مطمئنا شوراهای اس��امی باید از برگزاری این کنفرانس ها پشتیبانی و حمایت کنند.

رییس شورای استان اصفهان با اش��اره به اهمیت برگزاری چنین کنگره هایی در حوزه 
مدیریت شهری  تصریح نمود: یکی از مسایل اساسی در سر راه حرکت شوراها عدم ارتباط 
مناسب سازمانی بین آنهاست. قانونگذار با تعریف جایگاه شوراهای فرا دست سعی کرده 
است تا حلقه ارتباط ش��وراها از سطح روستا تا عالی ترین س��طح آن یعنی شورای عالی 
استان ها را ایجاد و حفظ کند، اما هر کدام از شوراهای پایه و فرا دست نهادهای مستقل 
حقوقی هستند و شیوه تعامل، ارتباط و نظارت آنها بر یکدیگر به صورت کارا و موثر تبیین 
نشده است. رییس شورای اس��تان اصفهان  نقش این کنگره برای رفع این مشکل را نیز 
این گونه عنوان کرد: برگزاری این کنگره می تواند زمینه تعامل و ایجاد ارتباط موثر بین 
ش��وراها را به منظور کس��ب تجربه،یادگیری نوآوری ها و خاقیت های یکدیگر فراهم 
سازد امری که به نظر می رس��د انجام آن به ش��دت مورد نیاز شوراهاست. وی افزود: با 
توجه به اینکه این کنگره با نگاه کاما تخصصی و با حضور اساتید برجسته دانشگاه های 
تهران، امیرکبیر، شهید بهش��تی، علم و صنعت، تربیت مدرس، و اساتید خارجی برگزار 
 می شود تصریح نمود: وظایف ش��هردار ی ها،در جهان روز به روز گسترده تر می شود و

شهرداری ها به عنوان نهادهای مدنی، عمومی و غیر انتفاعی وظایف بیشتری را بر عهده 
می گیرند. بدین ترتیب وظایفی که بر دوش دولت ها قرار داش��ت به این نهادهای مدنی 
واگذار می شود . آینده تحوالت مدیریت ش��هری در ایران نیز به سمت واگذاری وظایف 
بیشتر به ش��هرداری ها به پیش می رود. امری که در قوانین برنامه سوم ،چهارم و پنجم 
توسعه مورد توجه قرار گرفته است. در این میان ارتباط میان شوراهای شهر به عنوان رکن 
تصمیم گیری و نظارت و شهرداری ها به عنوان متولی اجرای تصمیمات از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. عضو شورای راهبردی این کنگره ادامه داد: بنابراین همسو شدن شهرداری 
ها و شوراهای اس��امی در یک زنجیره تعاملی مناس��ب می تواند در ارتقای کارایی و اثر 
بخشی مدیریت شهری نقش حیاتی ایفا کند. رییس شورای استان اصفهان یاد آور شد: 
برگزاری این گونه کنفرانس ها و سمینارها و استفاده از نظرات تخصص و کارشناسی بدون 
شک تاثیری مهم در افزایش این تعامل و همسویی دارد. وی برخی چالش های اساسی 
در پیش روی شوراهای اس��امی را عدم ضمانت اجرایی مصوبات شورا، کمبود اعتبار و 
 منابع مالی مناس��ب جهت توسعه و پیش��برد برنامه ها، تاثیر پذیری شورا از حرکت ها و 
جریان های سیاسی و چالش در حفظ استقال شور، نبودن بستر های الزم جهت ایجاد 
ارتباط مناسب بین شوراهای پایه، شهرستان، استان و عالی استان ها، نبودن بسترهای 
حقوقی، قانونی، اجتماعی و فرهنگی در جهت حرکت به سمت توسعه وظایف و اختیارات 
شوراها به منظور تحقق مدیریت های محلی کارآمد عنوان کرد. کیانی ادامه داد: یکی از 
راهکارهای اساسی به منظور تقویت حرکت شوراها، ایجاد بستر اطاعاتی الزم است. این 
بدان معناست که همواره باید جریان مس��تمر و پایدار اطاعات،تبادل تجربه ها، انتقال 
نظرات و بازخورد آنها بین مدیران ملی و محلی برقرار باش��د. توسعه این گفتمان، با کار 
اساسی برای برون رفت از بسیاری مشکات و چالش های پیش روی شوراها باشد. رییس 

شورای استان اصفهان اضافه کرد:  متاسفانه 
نبود این جریان مبادله اطاعاتی باعث شده 
است تا اعتقاد الزم و درک متقابل بین سطوح 
محلی و ملی دچار مش��کل و اش��کال شود.

توسعه فضای گفتگو شرط الزم برای تقویت 
ش��وراها به عنوان نهاده��ای محلی و کاهش 
 بار مش��کات و حل مسایل کش��ور در سطح 
 مل��ی اس��ت . کیان��ی برگ��زاری ای��ن گونه

 کنفرانس ها  را فضای مناس��بی دانست که 
مدیران ملی و اداره کنن��دگان محلی خارج 
از فضای سیاس��ی و در یک فض��ای علمی و 
دوستانه به بررسی نظرا ت یکدیگر بپردازند و 
زمینه برای گسترش درک متقابل از یکدیگر 
افزایش یابد. رییس ش��ورای استان ایام در 
خصوص بخش گردشگری که در این کنگره 
برای میهمان��ان در نظر گرفته ش��ده گفت: 
امروزه نقش مثبت و تعیین کننده ش��هرها، 
در توسعه بسیاری از کشورها چشمگیر است.

ش��هرها از رهگذر کارکردهای مهم تولیدی 
و خدماتی به رشد اقتصادی کش��ورهای رو به توسعه کمک 

می کنند. در بسیاری از کش��ورها بیش از دو س��وم تولید ملی برعهده شهرهاست.یکی 
از زمینه های موثر در توس��عه اقتصادی شهری،گس��ترش صنعت توریسم و گردشگری 
 است. صنعتی که با کم ترین سرمایه گذاری بیش��ترین بازدهی را نصیب شهر می کند.

 کیان��ی تصریح ک��رد: توس��عه زیرس��اخت ه��ای صنع��ت توریس��م از جمل��ه ایجاد 
هتل ها ، پارک ه��ا، فض��ای تفریح��ی، فرهنگی و گردشگری،تس��هیل ش��بکه حمل 
و نق��ل عموم��ی م��ی توان��د در ح��وزه اقتص��اد ش��هری اث��ری دو جانب��ه داش��ته 
باش��د؛ یک��ی آن ک��ه باع��ث ورود گردش��گران و ب��ه طب��ع رون��ق اقتص��ادی ش��هر 
ش��ود و دیگری آن که زندگ��ی افراد بومی ش��هر را به لحاظ دسترس��ی به تس��هیات 
 ش��هری آس��ان می کن��د. ام��روزه صنع��ت توریس��م یک��ی از الوی��ت های توس��عه 

کشورهاست.
 عضو ش��ورای راهبردی این کنگره اهمیت نشس��ت های تخصص��ی و علمی بر عملکرد 
شورای های سراسر کش��ور را مثبت ارزیابی کرد و خاطر نشان کرد: بدون شک برگزاری 
همایش ها، نشست ها و جلساتی از این قبیل باعث انتقال تجربیات سازنده و موثرشوراها 
و شهرداری ها و افزایش کیفیت تصمیم گیری و عملکرد کاری آنها خواهد شد. وی ادامه 
داد: مطمئنا هر حرکت برای پایداری و اثر بخشی مناسب، نیازمند این است که بر اساس 

اصول علمی،کارشناسی و تخصصی حرکت و رفتار کند .
ش��وراها نی��ز ب��ه عن��وان ب��زرگ تری��ن نه��اد مردم��ی غی��ر دولت��ی در ای��ران از 
ای��ن ام��ر مس��تثنی نیس��ت امیدواری��م ای��ن جلس��ات کارشناس��ی،علمی 
 و تخصص��ی ادام��ه یاب��د و باع��ث ب��رکات بیش��تر ب��رای نظ��ام ش��ورایی 

کشور شود.
قاب��ل ذکراس��ت این کنگ��ره دو روزه همراه  ب��ا کارگاه های آموزش��ی و  بر اس��اس 
چه��ار مح��ور اصل��ی مدیری��ت ش��هری،مدیریت شهرسازی،مدیریت ش��هر 
الکترونی��ک، مدیریت توس��عه شهری پیش��رفته، مختص اعضای ش��ورای اس��امی 
 شهرها،ش��هرداران و فع��االن در ای��ن عرص��ه در  برنام��ه ری��زی ش��ده اس��ت .

گفتنی اس��ت  در همین راس��تا مقرر ش��د به کلی��ه اعضای ش��رکت کنن��ده در این 
کنگ��ره 8 گواهینام��ه تخصصی ب��ه دو زبان فارس��ی و انگلیس��ی به ص��ورت رنگی، با 
 کد ش��اخص یکت��ا و هولگرام امنیت��ی، تندی��س بلورین کنگ��ره و لوح یادب��ود کنگره

 اعطا شود.

حکایت 

با روی کار آمدن کوئنیگزگ 1، رویاهای دست نیافتنی صنعت 
خودرو به تحقق می پیوندد. نیروی تولیدی این مگاخودرو، یک 

مگاوات و نسبت توان به وزن آن 1 به 1 است .
شرکت خودروسازی س��وئدی کوئنیگزگ اخیرا از مدل جدید 
ابرخودروی مشهور خود رونمایی کرد. این مدل یکی از منحصر 
به فردترین خودروهای تولیدی است که تاکنون روی کارآمده 
است. از این خودرو، شش دستگاه تولید خواهد شد که هر کدام 
به طور ویژه مراحل ساخت را پشت سر می گذارنند.نسبت توان 
به وزن این مدل در کمال ناباوری 1 به 1 اس��ت و بدین ترتیب 
رویایی که تا به امروز دس��ت نیافتنی خوانده می شد، به تحقق 
می پیوندد. باالتر از همه این که این خودرو نخستین خودروی 
تولیدی اس��ت که در پیس��ت های مختلف مورد آزمایش های 
متعدد قرار گرفته و یک مگاوات قدرت تولید می کند. به عبارت 
دیگر وان)1(، نخس��تین مگاخودروهای س��ری تولیدی است. 
این ها دالیلی هس��تند که این س��ری وان)1( نام گرفته است. 

سری 2014 وان)1(، راه حل های پیچیده، جدید و بی نظیری 
را به کار گرفته و استاندردهای عملکردی را باال برده است. این 
راه حل ها بدون لطمه زدن به سرعت، کارایی و ظاهر خیره کننده 

این خودرو، عملکردی ورای تصور به آن بخشیده است.
از خصوصی��ات وی��ژه ای��ن خ��ودرو می ت��وان ب��ه بالچه های 
آیرودینامیک ارتقایافته و منحصربه فرد پیس��ت، اس��پلیترها 

و ش��یارهای خوش س��اخت جانبی، بالچه فعال اله��ام گرفته 
از مس��ابقات له مان��س و اس��تفاده مناس��ب از س��ایر امکانات 
آیرودینامیکی در قسمت های دیگر اش��اره کرد. هواکش های 
بزرگ برای بهبود خنک س��ازی و پش��تیبانی از ی��ک مگاوات 
نیروی موتور در بخش های مختلف تعبیه ش��ده اند. محدودیت 
دور موتور 8250 دور در دقیقه اس��ت. از ط��رف دیگر تایرهای 
کاپ میش��لن سفارش��ی زیر بدنه زیبای وان)1(قرار گرفته اند 
و سیس��تم تعلیق س��ه گانه عقب به کمک فنره��ای کربنی و 
ضربه گیرهای فعال مجهز شده و ارتفاع آن از زمین قابل تنظیم 
است. چرخ های فیبرکربنی »ایرکور« کمپانی هم به این جمع 
اضافه شده است.کوئنیگزگ نخس��تین کمپانی خودروسازی 
اس��ت که در جهت ترویج فناوری س��بز قدم برداش��ته است. 
آن ها در سال 2007-1۳86 سوخت زیستی CCXR را تولید 
کردند. مدل وان)1(که برادر مدل جنجالی آگرا R است هم از 
سوخت های زیستی CCXR یا E85، سوخت مسابقه یا بنزین 

معمولی تغذیه می کند.

نخستين مگاخودروی تاریخ

کارشناسان حیات وحش 
در دانمارک و اس��ترالیا 
اعام کردند ادامه روند 
تغیی��رات  غیرع��ادی 
زمین ط��ی ی��ک قرن 
آین��ده، س��بب انقراض 
نسل گسترده  خزندگان 

و حشرات می شود.
جانوران خونسرد مانند 
حشرات، عنکبوت ها و سقنقورها برای تعادل دمای بدن خود 
به محیط اطراف وابسته هس��تند و در نتیجه این جانوران در 
مقابل تغییرات جوی آس��یب پذیرترند. ای��ن متخصصان در 
دانش��گاه های آرهوس دانمارک و دانش��گاه ملبورن استرالیا 
می گویند: افزایش ش��دید دمای زمین باید ب��ه عنوان عامل 

نابودکننده آینده حشرات و خزندگان در نظر گرفته شود.

مطالعه ص��ورت گرفته 
محقق��ان  توس��ط 
نش��ان  سوییس��ی 
می ده��د، مکمل غذایی 
باع��ث  گلوکزامی��ن 
افزای��ش 10 درص��دی 

عمر موش ها می شود. 
اکس��یر جوانی دارویی 
اس��ت که احتم��اال در 
پوس��ته خرچنگ، البس��تر و میگو نهفته اس��ت و می توان 
مکمل غذایی گلوکزامین را از آن تهیه کرد. تحقیقات صورت 
گرفته توسط محققان موسسه فدرال فناوری در زوریخ بر روی 
موش ها نشان می دهد مکمل غذایی گلوکزامین باعث افزایش 
10 درصدی عمر این حیوانات شده و احتماال می تواند 8 سال 

به عمر انسان بیفزاید. 

ی��ک هنرمن��د عکاس 
ب��ا س��فر ب��ه مناطق 
جه��ان،  مختل��ف 
مجموع��ه تصاویری از 
قدیمی ترین موجودات 
زنده جهان را از جمله 
خ��زه 5000 س��اله و 
درخ��ت صنوبر ۹000 
ساله تهیه کرده است. 
»راش��ل سس��مان« در طول یک دهه گذش��ته با سفر به 
قطب جنوب، گرنلند، صحرای موهاوی و استرالیا مجموعه 
تصاویری بی نظیری از قدیمی ترین موجودات زنده جهان 
را گرد آوری کرده اس��ت. ایده تهیه ای��ن مجموعه از زمان 
سفر به ژاپن و مشاهده درختی با عمر 2180 سال در ذهن 

سسمان شکل گرفت. 

بمب ساعتی صدساله برای 
حشرات و خزندگان

ریيس شورای استان اصفهان :
کنگره مدیریت شهری به چالش های توسعه ای جواب می دهد

برگزاری کنگره مدیریت شهری زمينه ساز تعامل و ایجاد ارتباط موثر بين شوراها است

قرص خرچنگ، کليد عمر 
طوالنی تر است 

قدیمی ترین موجودات زنده 
جهان رونمایی شدند 

همسو شدن 
شهرداری ها و 

شوراهای اسالمی در 
یک زنجیره تعاملی 

مناسب می تواند 
در ارتقای کارایی و 
اثر بخشی مدیریت 
شهری نقش حیاتی 

ایفا کند.
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