
جریان گرفتن ریل ملی ذوب آهن روانه بازار می شود
زندگی در 
روستاهای خالی 
از سکنه کوهرنگ

 با ساخت کارخانه تولید ریل ملی، تا سال آینده
یک سوم قربانیان سالح سرد 

در استان، رانندگان هستند 3
 جباری و یعقوب کریمی 

در جام جهانی 6 2
7

  مقابله با گرانی و بیکاری
 عزم جهادی می خواهد
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رانندگان حواسشان باشد
دیه  امروز ۲۰۰ میلیونی شد

مدیرعامل س��تاد دیه کش��ور با اش��اره ب��ه افزایش نرخ 
دیه در ماه ه��ای حرام، هم��ه رانندگان وس��ایل نقلیه 
موتوری را به رعایت کامل قوانی��ن و مقررات راهنمایی 
 و رانندگی و تهیه الحاقیه بیمه نامه شخص ثالث دعوت 
کرد. بر اس��اس نصوص فقه دینی و مطابق با ماده 299 

قانون مجازات اسالمی، ماه های رجب،...

 قول مسؤوالن برای افتتاح
 تونل سوم کوهرنگ

بهره برداری از جایگاه بنزین 
چهارباغ باال تا اوایل پاییز

مسؤول کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان گفت: قول هایی 
داده شده تا تونل سوم کوهرنگ تا حدود 6 ماه آینده افتتاح 

شود، اما اطالعات خاصی در این زمینه نداریم.
مهدی بصیری با اش��اره به وضعیت کش��اورزان اس��تان 
اصفهان اظهار کرد: متأسفانه همچنان کشاورزی استان 

اصفهان در حال آسیب دیدن از موضوع کم آبی است.
وی ادامه داد: قول هایی داده شده که تونل سوم کوهرنگ 
تا حدود 6 ماه آینده افتتاح ش��ود، اما اطالعات خاصی در 

این زمینه نداریم.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان 
گفت: تا اوایل پاییز امسال جایگاه شماره یک شرکت پخش 
فراورده های نفتی اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال به 
بهره برداری می رس��د. حسین کرد در خصوص تعطیلی 
جایگاه بنزی��ن چهارباغ باال، بیان داش��ت: جایگاه بنزین 

چهارباغ...
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 عالقه بیشتربینندگان تلویزیون
 به  فیلم  مستند

مدیرکل صدا و سیمای اس��تان اصفهان گفت: طبق نظر سنجی های صدا 
و س��یما53/4 درصد بینندگان تلویزیون به فیلم مستند عالقه دارند. علی 
کلباسی در مراسم افتتاح نخستین جشنواره فیلم مستند اصفهان با بیان این 
که یکی از شاخه های قوی برنامه سازی، فیلم مستند است، اضافه کرد: صدا 

و سیمای اصفهان حدود 150 فیلم...
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افزایش قیمت
 2 تا 5 میلیونی خودرو

 بازار خودرو طی روزهای گذشته با آشفتگی بسیاری مواجه 
بود به نحوی که نه تنها قیمت ها باال رف��ت، بلکه بازار باز هم 
با کاهش عرضه برخ��ی مدل های خودرو مواجه اس��ت. این 
 در حالی اس��ت که همه س��اله پیک تقاضا ب��رای خودرو در

 ماه های پایانی س��ال قرار می گیرد، اما امس��ال در ماه های 
ابتدایی، افزایش تقاضا رقم خورده اس��ت. ب��ازار این روزهای 
 خ��ودرو در پایتخت، ح��ال و روز خوش��ی ندارد و ن��ه تنها 
قیمت ها باال رفته است، بلکه محدودیت عرضه نیز برای برخی 
مدل های خودرو در بازار وجود دارد که همین امر، خود عاملی 
برای بر هم خوردن بازار شده است. قیمت ها نیز به شدت در 
این فضا باال رفته و دالالن نیز طبق معمول وارد عمل شدند و 

مردم را به خرید با قیمت های بسیار باال وادار می کنند.
ش��اید این اولین س��الی باش��د که بعد از تعطیالت نوروزی، 
تقاضا برای افزایش قیمت خودرو باال رفته و مردم سال خود 
را با خرید خودرو شروع کرده اند. زیرا همواره اوج تقاضا برای 
خرید خودرو در ماه های پایانی س��ال رقم م��ی خورده، ولی 
 سال گذشته خریدها به آغاز س��ال جدید موکول شده است.

 بررسی های میدانی در بازار نشانگر این است که قیمت انواع 
خودروها بین 2 تا 5 میلیون تومان افزایش داش��ته است؛ به 

نحوی که پراید که یکی از پرتقاضا ترین خودروها از س��وی 
مردم اس��ت، با افزایش قیم��ت بیش از 2 میلی��ون تومانی و 
خودروهای دیگر همچ��ون 206 و پژو پارس نی��ز با افزایش 
بیش از 4 میلیونی و گاه تا 5 میلیون توم��ان مواجه بوده اند. 
در این میان، برخی فعاالن بازار خودرو معتقدند که باال رفتن 
قیمت خودرو طی روزهای گذشته، به دلیل باال رفتن قیمت 
کاالها و حامل های انرژی و به تب��ع آن، نگرانی مردم از گران 
شدن خودرو اس��ت و همین امر، تقاضا را برای خرید در بازار 
افزایش داده است، برخی دیگر نیز معتقدند که جو روانی در 
بازار است که باعث افزایش تقاضا شده و قیمت ها را به دلیل بر 

هم خوردن عرضه و تقاضا باال برده است.
فعاالن بازار خودرو می گویند که در روزهای گذش��ته عرضه 
برخی انواع خودرو نی��ز در بازار کم و همین ام��ر، با توجه به 
افزایش تقاضا، باعث باال رفتن قیمت شده است. نمونه آن نیز 
پژو پارس و 206 است. در مورد پراید نیز البته داستان برعکس 
است و بعد از کاهش چند میلیون تومانی پراید ظرف ماه های 
گذشته، این بار دوباره قیمت رکورد زده است و هم اکنون به 
22 میلیون تومان رسیده است. برخی نیز فکر سوداگری در 

بازار خودرو....

نابسامانی در بازار خودرو و سرگردانی مردم
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ساخت زیربناي آینده كشور بر عهده معلمان است
مدیرکل آموزش و پرورش اس��تان اصفهان در نشس��تی 
ب��ا خبرنگاران ضم��ن تبریک به مناس��بت فرارس��یدن 
هفته بزرگداشت مقام معلم با اش��اره به جایگاه آموزش و 
پرورش در نظام مقدس جمهوری اس��المی ایران اظهار 

داشت: این ارگان وظیفه تربیت انسان هایی سالم و نیروی 
انسانی توانمند برای اداره کشور و مقابله با تهدید دشمنان را 
بر عهده دارد و از این رو باید در برنامه ریز ی های خود نهایت 
دقت و توجه را داشته باشد. ساخت زیربناي آینده کشور 

بر عهده معلمان است. گسترش فضاي نقادي، گفت و گو، 
صحبت و تعامل دوطرفه از جمله اهداف مدیریت آموزش 
و پرورش در برهه ي جدید است و شعار و شعور ما بر این 

معیارها قرار دارد...

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد
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اخبار کوتاهيادداشت

کارگران بسیجی حافظان 
شرافت ايران هستند

فرمانده پایگاه بسیج شرکت فوالد مبارکه گفت: کارگران بسیجی حافظان 
شرافت ایران هستند. مهدی کفایت از همرزمان شهید حاج حسین خرازی 
در مراسم بزرگداشت شهدای کارگر به ویژه شهید گرانقدر حاج عبداهلل 
برونسی  و روز بس��یج کارگری که به همت سازمان بسیج کارگری سپاه 
استان اصفهان و شرکت فوالد مبارکه برگزار شده بود، اظهار داشت: فوالد 
کشور سومین رتبه از نظر میزان اعتبار و اهمیت پس از فناوری هسته ای و 
صنایع نفت را در کشور دارد. مصداق این ادعای ما، تفاوت قائل شدن میان 
بسیج کارمندی و بسیج کارگری است. فرمانده پایگاه بسیج شرکت فوالد 
مبارکه در پایان متذکر شد: نمایندگان کارگری با تشویق کارگران بیش از 

پیش باعث حرکت کارگران به سمت راه موفقیت شوند.

شوراها بر دخل و خرج خود 
نظارت بیشتری داشته باشند 

امام جمعه نجف آباد در ادامه س��خنرانی خود با ورود به مباحث شورایی 
اظهار داشت: در زمینه کسب در آمد های پایدار و خوب برای اداره شهر و 
روستا باید نو آوری هایی مانند ساخت شهرک های جدید و فراهم کردن 
زمینه مشارکت بیشتر مردم، مورد توجه قرار گیرد و در کنار آن نظارت 
دقیق بر نحوه هزینه این در آمد ها نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد 
بود. طباطبایی نژاد همچنین با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در 
خصوص فرهنگ و اقتصاد در سال جاری ادامه داد: به نظر می رسد بخش 
عمده تاکیدات ایشان باید در زمینه اصالح فرهنگ مصرف، سبک زندگی، 
جلوگیری از ریخت و پاش های اضافی در دستگاه های دولتی و باالبردن 
سطح بازدهی کارمندان دولت مورد توجه ویژه قرار گیرد. در این صورت 

می توان به تحقق اصول اقتصاد مقاومتی امیدوار بود. 

رژيم اسرايیل به اصول پذيرفته شده 
بین المللی پايبند نیست

 سفیر و سرپرس��ت نمایندگی دایم جمهوری اسالمی ایران نزد سازمان 
ملل متحد گفت:  این بسیار مضحک است که رژیمی که خود به طور مکرر 
به مرزهای شناخته شده بین المللی تجاوز می کند و همواره دیگران را 
مورد تهدید و تجاوز قرار می دهد و بر اساس اسناد سازمان ملل مرتکب 
جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت شده است، به خود اجازه می دهد 
دیگران را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی بخواند. حسین دهقانی، 
سفیر و سرپرست نمایندگی دایم جمهوری اسالمی ایران نزد سازمان ملل 
متحد در نیویورک امروز طی سخنرانی در نشست شورای امنیت سازمان 
ملل به نمایندگی از سوی کشورهای جنبش عدم تعهد ضمن ابراز تاسف 
شدید نسبت به انفعال سازمان ملل دربرخورد با اقدامات تجاوزکارانه رژیم 
صهیونیستی در سرزمین های اشغالی اظهار داشت : جنبش عدم تعهد 
خواستار شدت بخشیدن به تالش های بین المللی به منظور احقاق حقوق 
فلسطینیان است. سفیر کشورمان اظهار داشت: تمام اقدامات تجاوزکارانه 
رژیم اسراییل و رفتارهای تحریک کننده آن، برخالف حقوق بین الملل 
و در تضاد با رعایت حقوق حقه فلسطینیان بوده و به تضعیف فرایند حل 
 مس��ایل کلیدی از جمله آوارگان فلس��طینی، وضعیت بیت المقدس،

 شهرک سازی ها، مسایل مرزی و امنیتی، زندانیان و نهایتا دستیابی به 
حل همه جانبه این بحران می انجامد. نماینده کشورمان در سازمان ملل 
در ادامه گفت: این رژیم همچنان به سیاست ها و اعمال غیرقانونی خود 
ادامه و به ادامه شهرک س��ازی ها، غصب اراضی فلسطینی، ایجاد دیوار 
حائل، تخریب منازل ، آواره کردن س��اکنان فلسطینی، عملیات نظامی 
منجر به قتل و جراحت غیرنظامیان، افراطی گری مذهبی و تداوم محاصره 

غزه ادامه می دهد.

ورود پرنده متجاوز به آسمان کشور
ممنوع!

جانشین فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( باحضور در 
منطقه پدافند هوایی جنوب ش��رق گفت: پدافند هوایی به سرعت در 
حال ارتقای توامندی های خود در همه ابعاد است و اجازه ورود پرنده 

متجاوزی را به آسمان کشور نخواهد داد. 
فرمان��ده  جانش��ین  ف��رد  رض��ا صباح��ی  عل��ی  امی��ر س��رتیپ 
ق��رارگاه پدافن��د هوای��ی خات��م االنبی��اء)ص( باحض��ور در منطقه 
پدافن��د هوای��ی جن��وب ش��رق و گ��روه پدافن��د هوای��ی چابه��ار 
 از س��ایت ه��ای مس��تقر در ای��ن منطق��ه بازدی��د ک��رد. امی��ر 
صباحی فرد ضمن تشکراز تالش کارکنان گروه پدافند هوایی چابهار 
گفت: ماموریت پدافند هوایی با توجه به نوع تهدیدات، نیازمند سرعت 
و دقت باالیی اس��ت و امروز با توجه به این تهدیدات با تالش جوانان 
موم��ن و همکاری صنعت و دانش��گاه های کش��ور، پدافند هوایی به 
س��رعت در حال ارتقای توانمندی های خود است.جانش��ین فرمانده 
قرارگاه پدافند هوایی اظهار داش��ت: پدافند هوایی با استفاده از انواع 
متنوع س��امانه های راداری پیش��رفته و بومی و بهره گیری از شبکه 
 منس��جم دیده بانی، آس��مان کشور را به صورت ش��بانه روزی رصد

می کند. وی در پایان افزود: ماموریت حراست از گستره عظیم آسمان 
مقدس میهن اسالمی به عهده کارکنان همیشه بیدار قرارگاه پدافند 
هوایی است و کارکنان پدافند در طول هشت سال دفاع مقدس و پس 
ازآن به دنیا ثابت کرده اند که در راه حفظ کشور و آرمان های مقدس 

انقالب از هیچ تالشی دریغ نخواهند کرد.

تحقق اعتماد عمومی در جامعه
 تنها وظیفه دولت نیست

یک نماینده پیشین مجلس گفت: اعتماد عمومی زمانی محقق می شود 
که افراد جامعه به سخن و رفتار یک مسؤول یقین داشته باشند و او را باور 

کنند و در نتیجه خواسته او را انجام دهند.
 نوراهلل حیدری با بیان این که زمانی که مردم به سخن و رفتار یک مسؤول 
که از سر صدق و راستی باشد، پایبند باشند و از او تبعیت کنند، در واقع به 
او اعتماد کرده اند، افزود: می توان گفت وقتی فردی فرامین الهی را از طریق 

پیامبران می شنود و عمل می کند، یعنی به آنها کامال اعتماد کرده است.
 چون بر این باور اس��ت که س��خن و رفتار آنه��ا از روی صداقت، حق و 
سعادت است و این موضوع در مراحل بعدی در مورد امام و رهبری و دیگر 
شخصیت ها نیز صدق می کند. وی با بیان این که به نظر من اعتماد عمومی 
در جامعه ایران فراز و فرودهایی داشته است، خاطرنشان کرد: مردم در 
مقاطعی به مسؤوالن کش��ور، افراد و برنامه ها اعتماد نشان داده اند و در 
مقاطعی نیز اینچنین نبوده است. حیدری افزود: در حال حاضر با توجه 
به این که رییس جمهور محترم مثل همه روسای جمهور دیگر، منتخب 
مردم اس��ت و  انتظار می رفت درصد قابل توجهی از کسانی که به ایشان 
رای داده اند، مطالبه و خواس��ت او را در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی 
یارانه ها، مورد توجه قرار دهند، متأسفانه وضعیت اعتماد عمومی نسبت به 

برنامه های دولت و گاه قوای دیگر خوب نیست.
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ایالم، مقصد چهارمین سفر کاروان تدبیر و امید

کاروان دولت تدبیر و امید در چهارمین سفر استانی خود 17 اردیبهشت به ایالم سفر خواهد کرد. پیش از 
این حسن روحانی رییس جمهوری به همراه کابینه یازدهم به استان های خوزستان، هرمزگان و سیستان 

و بلوچستان سفر کرده بود.
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نبايد فضای حاکم بر 
جامعه را  امنیتی کرد

دوازده زندانی ايرانی به 
کشور منتقل شدند

وزیر اطالعات تاکید کرد: برقراری امنیت باید در چارچوب شرع باشد و نباید 
در زندگی خصوصی مردم وارد شد و فضای حاکم در جامعه را تبدیل به فضایی 
امنیتی کرد. حجت االسالم علوی افزود: قرآن کریم امنیت متکی بر فرهنگ را 
عامل رشد اقتصادی معرفی کرده که امیدواریم با به کارگیری این تدبیر، بتوانیم 
شعار اقتصاد و فرهنگ را با عزم ملی و مدیریت جهادی محقق کنیم. وی گفت: 
تولید امنیت، حق مردم است و باید این امنیت همراه با ایجاد فضای شادی و 
احساس آرامش باشد. وزیر اطالعات گفت: وقتی مردم امنیت داشته باشند ، 
احساس شادی و نش��اط می کنند که تاثیر زیادی بر حل مشکالت اجتماعی 
خواهد داشت. علوی امنیت را از موهبت های الهی دانست و افزود: برای رسیدن 
به هدف نباید رفتاری غیر شرعی انجام داد. زیرا حرکت در چارچوب موازین 

الهی ما را به هدف نزدیک تر می کند.

در چارچوب موافقت نامه همکاری میان ای��ران و جمهوری آذربایجان، تعداد 
12 نفر از محکومین ایرانی محبوس در زندان ه��ای جمهوری آذربایجان، در 
نقطه صفر مرزی تحویل مقامات قضایی کشورمان شدند. سید محسن موالیی 
مسؤول امور کنسولی س��فارت ایران در باکو با اعالم این مطلب گفت: انتقال 
این زندانیان در اجرای موافقتنامه تبادل محکومین بین دو کشور و به منظور 
گذراندن باقیمانده محکومیت آنان در ایران ص��ورت گرفت. وی افزود: در پی 
تحوالت مثبتی که در ماه های اخیر در مناسبات دو کشور ایجاد شده و به دنبال 
تالش های سفارت ایران در جمهوری آذربایجان و همکاری خوبی این دولت، 
در یک ماه گذشته 34 نفر از زندانیان ایرانی به کشور منتقل شده اند و موافقت 
 اولیه برای انتقال 35 نفر دیگر نیز از دولت آذربایجان اخذ ش��ده است. انتظار 

می رود پس از طی مراحل اداری ظرف یک ماه آینده، آنان نیز منتقل شوند.

کارشناس مسایل دینی و مذهبی گفت:  مظهر جهان سازی 
بدون آدم سازی کشور آمریکا است که امروز همه ندای مرگ 
بر آمریکا سر می دهند. حجت االسالم محمدتقی حسین زاده 
در مراسم گرامیداشت روز بس��یج کارگری و شهدای کارگر 
از جمله ش��هید عبدالحس��ین برونس��ی که به همت سپاه 
صاحب الزمان ش��رکت فوالد مبارکه برگزار شده بود، اظهار 
داشت: برای ساختن کره زمین، اگر از آدم سازی شروع کردیم 
جهان س��ازی اتفاق می افتد وگرنه با آهن و چوب و س��نگ 
هرگز نمی توان جهان و کره زمین را ساخت. وی بیان داشت: 
جهان سازی بدون آدم سازی خروجی اش می شود آمریکا که 
به جایی می رس��د که همه ندای مرگ بر او را سر می دهند.

کارش��ناس مس��ایل دینی و مذهبی، خطاب ب��ه کارگران 
بسیجی که به همراه خانواده هایشان در این مراسم شرکت 
کرده بودند، به نقل از امام رضا )ع( گفت: برای آدم شدن و بهتر 
شدن، 5 ویژگی الزم است؛ نخست آن که کار خوب  کنیم و 

خوشحال باشیم. 
حس��ین زاده، پیدا کردن ویژگی های دیگ��ر را به مخاطبین 
جلسه سپرد و عنوان کرد: چنان چه ما بهترین شویم، جامعه 
بهتری خواهیم داشت، ولی اگر بهترین جامعه را از منظر رفاه 
و مادیات مهیا کردیم ولی آدم بهتری نشدیم، جامعه ای چون 

آمریکا را به وجود آورده ایم.

ام��ام جمعه اصفه��ان گف��ت: هدفمن��د س��ازی یارانه ها 
 از مهم تری��ن نیازهای کش��ور به ش��مار می آی��د، ولی در 
مدیریت های قبل��ی دادن یارانه به تمامی اقش��ار مردم به 
عنوان امری اش��تباه، زیان های جب��ران ناپذیری را متوجه 
اقتصاد کش��ور کرد و امیدواریم این رون��د در دولت جدید 

ادامه پیدا نکند. 
حج��ت االس��الم طباطبایی ن��ژاد ام��ام جمع��ه اصفهان 
 با اع��الم این مطل��ب اظه��ار داش��ت: انجام هزین��ه های

 بی رویه و ب��دون فایده از مهم ترین انتقادات وارد ش��ده به 
 عملکرد دولت های حاکم در جمهوری اس��المی به ش��مار 
می آید که در دولت کنونی نیز مواردی مانند دادن سبد کاال 
با وجود طرح ادعای خالی بودن خزانه، از جمله این موارد به 

شمار می آید. 
وی در ادامه س��خنان خود با تاکید بر ل��زوم ورود دولت به 
عرصه قطع یارانه اقشار غیر نیازمند جامعه افزود: در صورت 
 ش��فافیت بیش��تر مس��ؤولین فعلی و قبلی در مورد محل

 بودج��ه ه��ای پرداخ��ت یاران��ه ه��ای نق��دی، مطمئنا 
ش��اهد انص��راف بس��یاری از م��ردم از دریاف��ت چنی��ن 
مبالغ��ی م��ی بودی��م و در ای��ن ص��ورت ام��کان هزین��ه 
 بیش��تر در زمین��ه ه��ای م��ورد نی��از کش��ور فراه��م 

می شد. 

امام جمعه شهر آران و بیدگل گفت: دفن پیکر ریچارد فرای 
در ایران تهدی��د بالقوه برای منافع نظ��ام مقدس جمهوری 
اسالمی است. حجت االسالم س��ید محمد موسوی با اشاره 
 به انتش��ار بیانیه اش مبنی بر دفن نکردن ریچ��ارد فرای در

 آران و بیدگل اظهار ک��رد: با توجه به این که جاسوس��ی او 
توسط وزارت اطالعات اعالم شده و دوس��تان و همکاران او 
نظریه پردازان سازمان سیا و بهایی ها و مخالفان نظام اسالمی 
بودند، دفن او در ایران امری ناپسند اس��ت. وی افزود: فرای 
تئوریسین مکتب ایرانی بوده و در کتاب عصر زرین فرهنگ 
ایران می نویس��د: باید این نظر اسالمی را که همه چیز برای 
مسلمانان با پیامبر اسالم آغاز می شود، دگرگون ساخت وآنان 
را به فرهنگ باس��تان بازگرداند. امام جمع��ه آران و بیدگل 
بیان کرد: این ش��خص در حالی خود را ایران دوست معرفی 
می کند که هیچگاه حتی جمله ای در دف��اع از مردم نجیب 
ومظل��وم ایران که 8 س��ال مورد آماج گلوله  های دش��منان 
بودند و همچنین تحریم اقتصادی و ده ها جنایت دولتمردان 
آمریکایی بیان نکرد. وی تصریح کرد: مدفن او ممکن است به 
پایگاهی برای توطئه علیه نظام اسالمی تبدیل شود و یا شاید 
دوستان او پس از نبش قبرش مردم ایران را به نقض حقوق 
بشر و خشونت متهم کنند که تمامی این موضوعات تهدید 

برای نظام مقدس اسالمی ما است.

نایب رییس مجلس شورای اسالمی در همایش بزرگداشت 
 روز بس��یج کارگری که در یکی از ش��رکت های وابسته به

 ایران خودرو برگزار ش��د، گفت: یکی از اشکاالت وارد شده 
جدی به صنعت خودروی ما این است که در مرزهای علم و 
دانش حرکت نمی کند، اما در مهندسی موشک که کمتر از 
یک دهه از عمر آن می گذرد، به مرزهای علم و دانش نزدیک 

و به یکی از قدرت های منطقه تبدیل شده ایم. 
محمد حس��ن ابوترابی ف��رد نایب رییس مجلس ش��ورای 
اسالمی، گفت: واژه ای که باید به آن فکر کرد و همیشه باید 
 مانند تابلویی زیب��ا در مقابل ما بدرخش��د، واژه اقتدار ملی 

است.
 نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر 
این که باید به باالترین سطح از اقتدار دست پیدا کنیم، گفت: 
هیچ انسان و جامعه ای بدون اقتدار زنده نیست و جامعه بدون 

اقتدار نمی تواند به حیات خود ادامه دهد.
وی ادامه داد: همیشه قدرتمندان، استخوان های انسان ها 
 و جوامع ضعیف را زیر چکمه های خود خرد کرده اند. تاریخ 
پر رنگ مردم آسیا، آفریقا و کشورهای آمریکای التین، بیانگر 
 این واقعیت اس��ت.نایب رییس مجلس تاکید کرد: کسانی 
می توانند در این جهان با سربلندی زندگی کنند که از اقتدار 

برخوردار باشند.

نماینده ولی فقیه  سیاستدیدگاه مجلس

آمريکا؛مظهر جهان سازی 
بدون آدم سازی

روند اشتباه پرداخت 
يارانه ها را ادامه ندهید

دفن فرای در ايران تهديد 
بالقوه برای نظام است

صنعت خودرو در مسیر 
دانش حرکت کند
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عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که اقتصاد مقاومتی، 
اقتصادی مبتنی بر پیش��رفت اس��ت نه ریاضت، تاکید کرد: برای 
برداشتن موانع اقتصادی، عزم جهادی الزم است و اگر بخواهیم با 
گرانی و بیکاری مقابله کنیم، باید عزمی مانند دوران دفاع مقدس 
داشته باشیم. سعید جلیلی در تاالر اندیشه اداره فرهنگ و ارشاد 
اس��المی گلپایگان به اهمیت فرهنگ و تاثیرگذاری و مولد بودن 
آن در عرصه های مختلف که موجب پیشرفت می شود اشاره کرد 
و افزود: فرهنگ یک پدیده نیس��ت که در کنار سایر پدیده ها قرار 
گیرد؛ بلکه فرهنگ زیربنای همه پدیده ها و در عرصه های مختلف 
تاثیرگذار اس��ت. وی گفت: وقتی فرهنگ ظهور پیدا می کند، در 
عرصه های اقتصادی آثار خ��ودش را بر جای می گ��ذارد. جلیلی 
خاطرنشان کرد: زمانی که فرهنگ مارکسیسم ظهور پیدا می کند، 
به تعبیر حضرت امام )ره( این اندیش��ه را باید در موزه ها جستجو 
کرد، اما در مقابل، آن فرهنگی می تواند ریشه دار باشد و ظهور پیدا 
کند که در عرصه های مختلف حرفی برای گفتن داشته باشد. دبیر 
سابق شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: میراث ما انقالب اسالمی 
اس��ت که مبتنی بر اندیش��ه های ناب محمدی)ص( ق��رار دارد و 
حضرت امام)ره( آن را برای ما به ارمغان آورده اس��ت و به معنای 
کامل کلمه یک شجره طیبه اس��ت که ریشه های استواری دارد و 
میوه هایش به همه دنیا صادر شده  است. وی با طرح این سوال که 
چرا بین همه کشورهای دنیا اس��تکبار جهانی ایران را فقط تحت 

فشار قرار می دهد؟ بیان کرد: مشکل آن ها فقط سانتریفیوژهایی 
که در ایران وجود دارد، نیست. چون تمام مراکز هسته  ای ایران زیر 
نظر آژانس های بین المللی و دوربین های آن ها قرار دارد. مش��کل 
آن ها این است که ایران به قدرتی بزرگ بین قدرت های دنیا تبدیل 
ش��ده اس��ت و آنان از قدرت ایران در هراس هستند. عضو مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام با بیان این که قدرت های بزرگ دنیا به 
صراحت بیان کرده اند که باید آن ها از امتیازات خاصی مانند حق 
وتو برخوردار باشند که سایر کشورهای دنیا از آن ها محروم هستند، 
تصریح کرد: در دنیای دموکراسی آنان انحصاری بودن مجاز است 
و صرفا به خودش��ان تعلق دارد و آنان مجاز هستند حقوق بشر را 
نقض کنند و به سالح های هس��ته ای نیز دسترسی داشته باشند. 
جلیلی منطق قدیم استکبار را زور در کنار تزویر عنوان کرد و گفت: 
این طنز تلخ معاصر ماست که کشورهایی که مدعی دموکراسی و 
حقوق بشر هستند، خودش��ان با ممنوعیت هایی مواجه اند. عضو 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام اظهار کرد: کشورهایی که شعار 
دموکراسی سر می دهند عمیق ترین روابط را با کشورهایی دارند 
که بویی از دموکراس��ی نبرده اند و حتی قانون اساسی نیز ندارند. 
وی تصریح کرد: پدیده انقالب اس��المی و نظام مقدس جمهوری 
اسالمی در فضایی ظهور پیدا کرده که اندیشه های مارکسیستی 
در آن راه ندارد و روز به روز شکوفاتر می شود و می تواند اراده اش را 
بر سایر کشورها تحمیل کند و این عواملی است که موجب نگرانی 

کش��ورهای قدرتمند دنیا از ایران شده اس��ت. جلیلی به موضوع 
هسته ای ایران و بهانه هایی که بر سر سانتریفیوژها وجود دارد نیز 
اشاره کرد و گفت: بحث بر سر این نیس��ت که ما باید از این انرژی 
محروم باشیم و سانتریفیوژ نداشته باشیم؛ نگرانی آن ها از این است 
که این انرژی نباید در کشور ایران رشد پیدا کند. دبیر سابق شورای 

عالی امنیت مل��ی ثمره بزرگ 
انقالب اس��المی را استقالل و 
آزادی برش��مرد و عنوان کرد: 
در کشورهای اروپایی نه فقط 
شهروندان عادی، بلکه رییس 
دولت نی��ز آزادی کامل ندارد 
و می گویند ما ح��رف ایران را 
قبول داریم، ولی تحت فش��ار 
البی صهیونیس��تی قرار داریم 
و نمی توانیم حرف خود را بیان 

کنیم.
 آزادی و آزادگ�ی، 

ارمغان نظام واليی
وی ارمغان نظام والیی را آزادی 
و آزادگ��ی بیان ک��رد و گفت: 
وقتی ما خود را با کش��ورهای 

اروپایی مقایس��ه می کنیم، می بینیم که ما نه  تنها از اس��تقالل و 
آزادی برخوردار هس��تیم، بلکه پایه های نظام ما بر امنیت استوار 
است و ریشه های عمیق دارد. جلیلی اضافه کرد: کشورهای بیگانه 
به این نتیجه رسیده اند که ایران نه  تنها بدون آمریکا می تواند روی 
پای خود بایستد، بلکه می تواند پیشرفت های بزرگی داشته باشد. 
وی با بیان این که گزینه نظامی، گزینه مناسبی برای ایران نیست، 
تصریح کرد: دش��منان ایران دیدند در هشت سال دفاع مقدس با 
تمام اهرم هایی که به کار بستند، راه به جایی ببرند و امروز فرهنگ 
کشور ما را مورد هدف قرار داده اند. جلیلی اظهار کرد: مردم امروز به 
یمن انقالب اسالمی، به اندیشه های ناب اسالمی دست پیدا کرده اند 

و هوشمندانه از نظام اسالمی دفاع می کنند.
 اسالمیت نظام مانع آرای مردم نمی شود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به مدلی که ایران به جهانیان 
ارایه داد اشاره کرد و گفت: نظام جمهوری اسالمی بر مردم ساالری 
دینی واقعی بنا شده است و کانون های قدرت و ثروت نمی توانند 
تاثیری بر روی آنچه مردم بیان می کنن��د، بگذارند و این امر را در 
انتخابات سال 88 و 92 شاهد بوده ایم که اسالمیت نظام، مانع آرای 

مردم نمی شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

 مقابله با گرانی و بیکاری عزم جهادی می خواهد
بايد شخصیت انسانی کارگران 
محترم و واجب االحترام باشد

ریی��س مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام گف��ت: باید 
ش��خصیت انس��انی کارگران محترم و واجب االحترام 
باشد، چون بیش از همه زحمت می کشند و کمتر از همه 

مزد می گیرند. 
در آس��تانه روز جهان��ی کارگ��ر، جمع��ی از کارگ��ران 
از اس��تان های مختل��ف کش��ور ب��ا حض��ور در دفت��ر 
آی��ت اهلل هاش��می رفس��نجانی ب��ا وی دی��دار کردند. 
هاشمی رفس��نجانی در ای��ن دی��دار، کارگ��ران را 
زحمتکش ترین قش��ر در هم��ه جوامع خوان��د و گفت: 
حاصل دسترنج آنها رونق تولید، اقتصاد و بهبود زندگی 
مردم است. وی قناعت و متانت را دو ویژگی بارز کارگران 
دانست و گفت: در جامعه ایران، کارگران جزو متدینین 
هس��تند و این ویژگی آنان را از کارگران سایر کشورها، 

متمایز می کند.
 هاشمی رفس��نجانی با اشاره به یک داس��تان تاریخی از 
صدر اس��الم و زمان پیامبر اکرم )ص( که کس��ی از زهد 
و عبادت برادرش تعریف می کرد، گفت: ش��رافت کسی 
که کار می کند از کسانی که کار نمی کنند و زندگی آنها 
را دیگران تامین می کنند، بیش��تر و باالتر است. رییس 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام با بی��ان اوضاع جهان و 
مهاجرت های اجباری بعضی ها برای به دست آوردن کار 
که بعضا دچار مش��کالت زیاد مهاجرت می شوند، گفت: 
باید شخصیت انسانی کارگران محترم و واجب االحترام 
باشد. وی با اش��اره به نقش کارگران در مقاطع مختلف 
انقالب اسالمی و 8 سال دفاع مقدس، گفت: به عنوان یک 
مسؤول در نظام اسالمی شهادت می دهم که کارگران با 
همه نارسایی ها، همیشه در خدمت انقالب بوده اند و در 
 جنگ هم یا رزمنده س��نگرها بودند ی��ا در کارخانه های 
ن��ا ام��ن، در بمب��اران کار می کردن��د و یا مق��داری از 

درآمدهای اندک خویش را به جبهه کمک می کردند.
هاشمی رفسنجانی افزود: آرزو داش��تیم پس از جنگ، 
اشتغال در کشور به گونه ای باشد که کارگر، شغل خود را 
انتخاب کند. برنامه ها برای حذف بیکاری بود و توانستیم 
نرخ بیکاری را یک رقمی کنیم که متاسفانه پس از دوران 
سازندگی با همان روند ادامه نیافت. وی تامین نیازهای 
زندگ��ی کارگ��ران را از ضرورت های جامعه دانس��ت و 
گفت: اگر عرضه شغل از تقاضای کار بیشتر و یا مساوی 
باش��د، هیچ کس  نمی تواند از کارگران بیگاری بکش��د. 
وی سازماندهی تش��کل های کارگری برای مطالبات را 
شیوه ای مرسوم در دنیا دانست و گفت: خانه کارگر هم با 

این هدف تشکیل شد 

 کشورهايی که 
شعار دموکراسی 

سر می دهند 
عمیق ترين روابط 

را با کشورهايی 
دارند که بويی از 

دموکراسی نبرده اند 
و حتی قانون اساسی 

نیز ندارند



یادداشت

رانندگان حواسشان باشد

دیه  امروز ۲۰۰ میلیونی شد
مدیرعامل س��تاد دیه کش��ور با اش��اره به افزایش نرخ 
دیه در ماه ه��ای حرام، هم��ه رانندگان وس��ایل نقلیه 
موتوری را به رعایت کامل قوانین و مقررات راهنمایی و 
 رانندگی و تهیه الحاقیه بیمه نامه ش��خص ثالث دعوت 

کرد.
بر اساس نصوص فقه دینی و مطابق با ماده 299 قانون 
مجازات اسالمی، ماه های رجب، ذی القعده، ذی الحجه 
و محرم به عنوان ماه های حرام اعالم ش��ده است که در 
این ماه ها دی��ه افراد با افزایش یک س��وم )تغلیظ دیه( 

محاسبه می شود.
جوالیی مدیرعامل ستاد دیه با اشاره به این که هفتمین 
ماه سال قمری، ماهی اس��ت که در اسالم به آن اهمیت 
خاصی شده و در شمار ماه های پرفضیلت و یکی از چهار 
ماه برخوردار از حرمت و قداس��ت اس��ت، افزود: رجب، 
ماهی اس��ت که در آن مخلوق خود را برای ش��رکت در 
مهمانی بزرگ خالق خویش آم��اده می کند. چه خوب 
اس��ت در این ماه پربرکت، ضمن زدودن غبار تیرگی از 
روح و جان و توجه بیش��تر به معنویات یاد ش��ده، دقت 
نظر بیش��تری به ارزش��مندترین ث��روت و نعمت الهی 
که همان جان آدمی اس��ت داشته باش��یم و با رانندگی 
نادرس��ت و بی توج��ه به قوانی��ن، این موهب��ت بزرگ 
 خود و دیگر انس��ان ها را در مع��رض تهدید و خطر قرار

 ندهیم.
دی��ه، س��تاد  عام��ل  مدی��ر   جوالی��ی 

مناس��بت های خجس��ته ماه رجب را نام ب��رد. در این 
 م��اه والدت س��ه ام��ام معص��وم و همچنین س��الروز

 برانگیخته شدن خاتم انبیا به مقام رسالت اتفاق افتاده 
است.

وی خاطر نشان کرد: امید اس��ت با رعایت کامل قوانین 
مربوط به راهنمایی و رانندگی، ایام ش��یرین و معنوی 
این ماه بزرگ ب��ه کام هموطنان عزیز تلخ نش��ود و در 
 این ایام ش��اهد کاهش چش��مگیر حوادث رانندگی که 
هیچ گاه هم در شان ملت ش��ریف ایران اسالمی نبوده 

است، باشیم.
گفتنی اس��ت طب��ق تقویم هجری شمس��ی ش��روع و 
 پای��ان م��اه ه��ای ح��رام در س��ال 93 به ش��رح ذیر

 می باشد؛
 11 اریبهشت الی 8 خرداد ماه ؛  ) متقارن با ماه رجب (
 6  شهریور الی 3 مهر  ماه؛  ) متقارن با ماه ذی القعده (

 4  مهر ال�ی 3 آبان ماه؛   ) متقارن با ماه ذی الحجه(
 4 آبان ال�ی 2 آذر ماه؛    ) متقارن با ماه ذی الحجه(
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  ۳۱ واحد صنفي متخلف در اصفهان پلمپ شد
سرهنگ اکبر عاصمي رییس پلیس امنیت عمومي استان اصفهان گفت: در راستاي تشدید ارتقاي 
امنیت اجتماعي طرح کنترل و ساماندهي صنوف در سطح استان اصفهان اجرا و 31 واحد صنفي 

متخلف پلمپ شد.
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 مدیرکل آم��وزش و پ��رورش اس��تان اصفهان در نشس��تی 
با خبرنگاران ضم��ن تبریک به مناس��بت فرارس��یدن هفته  
بزرگداشت مقام معلم با اشاره به جایگاه آموزش و پرورش در 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران اظهار داشت: این ارگان 
وظیفه تربیت انس��ان هایی س��الم و نیروی انس��انی توانمندد 
برای اداره کش��ور و مقابله با تهدید دشمنان را بر عهده دارد و 
از این رو باید در برنامه ریز ی های خ��ود نهایت دقت و توجه را 

داشته باشد.
 ساخت زیربناي آینده كشور بر عهده معلمان است

 گس��ترش فضاي نقادي، گفت و گو، صحبت و تعامل دوطرفه 
از جمله اهداف مدیری��ت آموزش و پ��رورش در برهه  جدید 
است و شعار و شعور ما بر این معیارها قرار دارد. محمد حسن 
قائدی ها به تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اشاره 
کرد و ادامه داد: با استفاده از مفاد موجود در این سند می توان 
در راس��تای افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت های آموزش و 
پرورش گام های موثری را برداش��ت. وی عزم ملی و مدیریت 

جهادی را الزمه  رسیدن به اهداف واالی آموزش و پرورش در 
سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی دانست و 
افزود: آموزش و پرورش جز با حمایت و فعالیت های جهادگونه 
تک تک معلمان و مدیران به موفقیت نخواهد رسید. مدیرکل 
آموزش و پرورش اس��تان اصفهان تقویت تشکل های وابسته 
به آموزش و پرورش را الزمه  مش��ارکت همگانی در آموزش و 
پرورش استان دانست و افزود: در این راستا ضروری است که 
با اس��تفاده از ظرفیت دانش  آموزان، خیرین و واقفین در این 
تشکل ها بسیاری از مشکالت موجود در جامعه  آموزش و پروش 

استان اصفهان را مرتفع کرد.
آموزش و پرورش استان اصفهان از كمبود فضای 

آموزشی رنج می برد 
وی کمبود فضای آموزشی را یکی از مشکالت موجود در استان 
اصفهان اعالم کرد و افزود: در این راستا از خیران مدرسه ساز 
تقاضا داریم که در کنار دولت نسبت به تجهیز و ساخت مدارس 
در س��طح اس��تان اصفهان اداره کل آموزش و پرورش استان 

اصفهان را یاری دهند. قائدی ها ساخت هر کالس درس را معادل 
با تخریب یک بند از زندان عنوان کرد و افزود: هر چه سطح علمی 
افراد جامعه ارتقا یابد، کمتر ش��اهد جرایم و به وی��ژه اعتیاد در 
 سطح کشور خواهیم بود. وی با اشاره به تحصیل 744 هزار و 851

 دانش آموز در سطح اس��تان اصفهان اظهار داشت: از این تعداد 
377 هزار و 422 دانش  آموز پس��ر و 367 هزار و 429 دانش آموز 
دختر در سطح مدارس استان اصفهان مشغول تحصیل در سال 
تحصیلی  93- 92 هس��تند. مدیرکل آموزش و پرورش اس��تان 
 اصفهان کل کارکنان آم��وزش و پرورش اس��تان اصفهان را نیز 
52 هزار و 289 نفر اعالم کرد و افزود: از این تعداد 25 هزار و 527 
نفر مرد و 32 هزار و 762 نفر زن هستند. برای پرداخت بدهی های 
آموزش و پرورش در حال تعامل با ادارات هستیم.وی به تعامل با 
برخی از ادارات در خصوص بدهی های آموزش و پرورش اس��تان 
اصفهان به آنها نیز اش��اره کرد و افزود: در حال حاضرساماندهی 
بودجه در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت و طرح توسعه  مشارکت 
تشکل ها با این نهاد می تواند بسیار موثر باشد. اکبر پناهی، معاون 
پژوهش، برنامه ریزی و منابع انس��انی اداره کل آموزش و پرورش 
اس��تان اصفهان نیز در ادامه این مراس��م به برگ��زاری همایش 
بزرگداش��ت روز معلم در شهر ابریش��م در تاریخ 12 اردیبهشت 
اش��اره کرد و افزود: در این مراس��م عالوه بر تجلی��ل از 44 معلم 
نمونه استان، از پیشکسوتان جامعه  آموزش و پرورش استان نیز 
تجلیل به عمل خواهد آمد. وی به معرفی دو نفر از معلمان استان 
اصفهان به عنوان معلمان نمونه کش��وری نیز اشاره کرد و افزود: 
معلمان نمونه استان درمراحل مختلف از بین 515 معلم بر اساس 
فاکتورهای دانشی، مهارتی و ارزشی معرفی شده به اداره ارزیابی 

آموزش و پروش استان انتخاب شده اند.
بحران كمبود آموزگار در مدارس استان

معاون پژوهش، برنامه ریزی و منابع انس��انی اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان، به بحران کمبود نیرو در آموزش و پرورش 
استان نیز اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر در استان اصفهان 
چهار هزار و 870 نی��روی آموزگار در مقاط��ع مختلف تحصیل 

کمبود نیرو وجود دارد.
وی با اشاره به اجرای طرح کتاب الکترونیک در بیش از 30 درصد 
از مدارس استان اصفهان گفت: چنانچه زیرساخت های الزم برای 
اجرای این طرح در مدارس اس��تان فراهم شود، در تمام مدارس 

استان این طرح اجرا خواهد شد.
ثبت نام از اول خرداد-دریافت شهریه هنگام ثبت نام 

غیر قانونی است
س��ید محمد جواد س��ید معلم��ی، مع��اون ارزیاب��ی و عملکرد 
پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
نیز با بی��ان این که ثبت ن��ام دانش آموزان در م��دارس از ابتدای 
خرداد ماه آغاز خواهد شد، بیان داشت: ثبت نام مدارس ابتدایی 
 از اول و ثبت نام مقاطع راهنمایی و متوسطه از 17 خرداد ماه آغاز

  می ش��ود. وی  اف��زود: دریاف��ت ش��هریه در م��دارس دولتی و 
هیات امنایی، هنگام ثبت نام نباید انجام شود 

تجلیل از 44 معلم نمونه استان در روز بزرگداشت مقام معلم

ساخت زیربناي آینده كشور بر عهده معلمان است
 اصفهان بیش از 4800 آموزگار کم دارد

یادداشت

اعضای بدن كودک دو ساله اصفهانی 
اهدا شد

س��ه عضو بدن یک کودک دو س��اله اصفهانی که دچار مرگ مغزی 
ش��ده بود به بیماران نیازمند اهدا ش��د.»محمد حاجیان« که دچار 
مرگ مغزی شده بود پس از اخذ رضایت از خانواده اش، تحت عمل 
جراحی برداشت عضو قرار گرفت. بر اساس این گزارش، با هماهنگی 
واحد فراهم آوری پیوند اعضای معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان، دو کلیه و کبد این کودک برای انجام عمل پیوند به سه بیمار 

نیازمند عضو اهدا شد.
 س��االنه حدود 220 نفر در اس��تان اصفهان پیوند کلی��ه می زنند. 
زمانی که کلیه ش��خصی از کار باز ایستد، س��ه گزینه درمانی شامل 

همودیالیز، دیالیز صفاقی و یا پیوند کلیه پیش رو دارد.
بسیاری از بیماران احساس می کنند که یک پیوند کلیه مطلوب به 
کیفیت زندگی آنها می افزاید. زیرا این راه درمانی آزادی بیشتری را 

نسبت به دیگر گزینه ها در اختیار بیمار قرار می دهد.

همایش تجلیل از نارنجی پوشان 
خمینی شهر 

 ب��ه مناس��بت روز کارگر، نخس��تین همای��ش تجلی��ل از پاکبانان
 نارنجی پوش خمینی شهر برگزار شد. 

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی در این همایش 
اظهار کرد: در دین اس��الم و دیدگاه ائمه اطهار، کار و کارگر جایگاه 
واالیی دارد. محسن صرامی افزود: مردم و مسؤولین باید به زحمات 
کارگران توجه کنند و برگزاری این برنام��ه بهانه ای برای تجلیل از 
 همه کسانی است که زحمات آنها در نزد جامعه و مسؤوالن گاه دیده 
نمی شود. وی افزود: پاکبانان و نارنجی پوشان جامعه، باعث فراهم 
ش��دن امنیت بهداش��تی و نظافت شهرها می ش��وند. وی گفت: در 
خواست من از مردم این اس��ت که هر زمان که می خواهند در معابر 
و کوچه ها و فضای س��بز ش��هر زباله خود را بریزند، به فکر سالمت 
خود و زحم��ات کارگران زحمتکش ش��هرداری و نارنجی پوش��ان 

جامعه بیفتند.

 17 روستای فالورجان كم آبی 
دارند 

 عباس آقایی گفت: 17 روس��تا در شهرس��تان به ش��دت با مشکل 
کم آب��ی مواجه هس��تند. به گ��زارش رواب��ط عموم��ی فرمانداری 
شهرس��تان فالورجان، عباس آقایی مع��اون فرماندار شهرس��تان 
فالورجان در کمیته مدیریت بحران شهرستان که با موضوع بررسی 
 مسایل و مش��کالت کم آبی و خشکسالی برگزارش��د، گفت: بخش 
 عمده ای از جمعیت شهرستان کشاورز هستند، اما به علت کم آبی و 
خشکس��الی های اخیر دچار مش��کل ش��ده اند. آقایی اضافه کرد: 
 مسؤولین می توانند با تهیه مخازن آب، مش��کل کم آبی خود را در 

ماه های گرم سال برطرف کنند.

یک سوم قربانیان سالح سرد 
در استان، رانندگان هستند

بیشترین قربانیان مرگ های ناشی از سالح سرد در استان اصفهان را 
در سال گذشته رانندگان تشکیل دادند و با کسب آمار31/7 درصدی، 
یک سوم قربانیان سالح سرد در اس��تان اصفهان رانندگان هستند.

رانندگان  با 31/7 درصد، بیش��ترین قربانیان ناش��ی از به کارگیری 
سالح سرد در استان اصفهان را به خود اختصاص دادند و پس ازآن 
خانم های خانه دار با 19/5 درصد و کارگران با 17 درصد  در رده سوم 
قرار گرفتند. آمار قربانیان ناشی از به کار گیری سالح سرد در استان، 
در سال گذشته 41 نفر بود که نسبت به سال 1391 با 8 درصد رشد 
همراه بود.71 درصد کشته ش��دگان بین 20 تا40 سال و 5 درصد 
زیر 20 س��ال و  25  درصد باالی 40 سال سن داشتند.46/3 درصد 
قربانیان متاهل  و 51/2 درصد آنان را افراد مجرد تشکیل می دادند و 
وضعیت سنی2/5 درصد از آنها نامعلوم بوده است. در بررسی وضعیت  
تحصیلی قربانیان ناش��ی از به کار گیری سالح سرد، 17 درصد آنان 
بی س��واد، 58/6 درصد آنان واجد تحصیالتی کمتر از دیپلم ،19/5 
درصد دیپلم و فوق دیپلم،2/4 درصد لیس��انس و باالتر و2/4 درصد 
نیز نامعلوم گزارش شده است. ضاربان در 56 درصد ازموارد درگیری 
منجر به فوت باسالح سرد از بستگان، اقوام، دوستان و آشنایان و در 
34 درصد غریبه و ناشناس و در 10 درصد نیز نامعلوم بوده است. از 
نظر محل وقوع حادثه شهرس��تان اصفهان با 63/4 درصد بیشترین 
آمار مرتبط با فوت شدگان را به خود اختصاص داده اند و شهرستان 
برخوار در رده دوم و بعد از آن شهرستان های خمینی شهر و مبارکه 
در جایگاه سوم قرار دارند.سهم مردان از جامعه آماری قربانیان ناشی 
از بکار گیری سالح سرد 78 درصد و  سهم زنان 22 درصد بوده است.

اخبار كوتاه
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معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان 
گفت: آستانه تحمل جامعه و هم چنین سن خشونت 
کاهش یافته و باید در این زمین��ه برنامه ریزی های 

جامع و کاملی صورت گیرد.
 محمد گلزاری با بیان ای��ن مطلب که اعتیاد، طالق 
و خش��ونت از آس��یب های مط��رح جامعه اس��ت، 
گفت: متاس��فانه آس��تانه تحمل جامعه و هم چنین 
 س��ن خش��ونت کاهش یافته و باید در ای��ن زمینه 
برنامه ریزی هایی صورت گیرد. وی ادامه داد: طبق 
آمار و اطالعات ارایه ش��ده، خش��ونت در خانواده ها 
حت��ی در بین تحصیلکرده ه��ا و ک��ودکان نیز رو به 
افزایش اس��ت و دیده می ش��ود که در م��دارس نیز 
نوجوانان آالتی هم چون چاقو، قمه و ... برای دفاع از 
خود به همراه دارند که این موضوع باعث مشکالتی 
در مدارس شده اس��ت.گلزاری به برنامه های وزارت 
ورزش و جوانان با همکاری ش��هرداری اشاره کرد و 
افزود: توافقاتی با اداره کل سالمت شهرداری انجام 
شده و برنامه ریزی های مداوم و خوبی برای کنترل 
خشم و پیشگیری از گس��ترش آن در سطح جامعه 
داریم و امیدواریم که این همکاری منجر به اتفاقات 

خوبی در این خصوص باشد.
معاون ساماندهی امور جوانان، کارشناسان حاضر در 
جلس��ه را از تاثیر گذاران بر کنترل خشم در جامعه 

برشمرد و از آن ها خواس��ت تا در انجام مشاوره های 
فردی به شخص پرخاشگر و افراد در معرض خشم، 
ایجاد توانایی ب��رای برگ��زاری کارگاه های آموزش 
کنترل عصبانیت، توانایی س��خنرانی در گروه های 
بزرگ برای ایج��اد انگیزه در جامع��ه، توانایی تهیه 
اطالعات جامع و کامل مربوط به خشم، تالش کنند.

این مقام مسؤول افزود: ما امکانات آموزشی را بدون 
هزینه در اختیار شما خواهیم گذاشت تا با همکاری 
یکدیگر بتوانیم در رساندن جامعه به وضعیت مطلوب 
موفق باش��یم.گلزاری ضمن اع��الم حمایت وزارت 
ورزش و جوانان از این کارشناسان و مشاوران، گفت: 
این اولین برنامه منس��جم برای پیشگیری از خشم 

است که با همت شما ادامه خواهد داشت.
وی برگزاری کارگاه های آموزش��ی و جلسات طرح 
مشکالت را تا پایان اردیبهشت، از برنامه های آینده 
وزارت ورزش و جوانان برای کارشناس��ان دانس��ت 
و گف��ت: امیدواریم انتظ��ارات ما هم از ش��ما برای 
همراهی، برآورده ش��ود ت��ا همه ما از آن اس��تفاده 

مطلوب داشته باشیم. 
در ادام��ه مجاب��ی، مع��اون توس��عه مدیری��ت، 
حقوقی و امور مجلس س��ازمان محیط زیس��ت، از 
هزینه های وارد ش��ده ب��ر جامعه از طری��ق کنترل 
نکردن خش��م گفت و افزود: اگر نگاه دینی و ایمان 
به این که هر کس��ی نش��انه خداس��ت، داریم، پس 
باید ای��ن تفکر در جامع��ه به وضوح قابل مش��اهده 
 باشد، اما متاس��فانه در جامعه ما این گونه نیست و با 
کوچک ترین مشکل، افراد دچار خشونت و اشتباهات 
جبران ناپذیر و مرتکب جرم هایی می شوند که بعد 

از آن نیز پشیمان خواهند شد.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت جوانان: 

اعتیاد، طالق و خشونت از آسیب های مطرح جامعه

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از برخورد 
پلیس با آموزش��گاه های غیرمجاز و متخلف در اس��تان خبر 
داد. س��رهنگ  جهانگیر کریمی  افزود: ای��ن تصمیم در پی 
همفکری با مسؤوالن اداره کل آموزش و پرورش و فنی و حرفه 
ای استان گرفته شد. وی اظهار کرد: موضوع آموزشگاه های 
غیرمجاز و متخلف و آسیب هایی که دختران و پسران جوان 
را در این مکان ها تهدید می کند، هم��واره به عنوان یکی از 

دغدغه های خانواده ها محس��وب می شود و پلیس بر اساس 
وظیفه ذاتی خود با ه��ر گونه تخلفی در این ح��وزه برخورد 
خواهد کرد. وی با بیان این که آموزش��گاه های علمی و فنی 
باید ساماندهی ش��ود، گفت: طبق توافق اداره کل آموزش و 
پرورش و مرکز فنی و حرفه ای و نیروی انتظامی استان، تمام 
آموزشگاه هایی که تخلفات اساسی داشته و یا مجوز و پروانه 
فعالیت قانونی ندارند پلمپ می ش��وند .س��رهنگ کریمی با 
اشاره به کالهبرداری و سوء اس��تفاده برخی از افراد مجرم و 
 خالفکار از خانواده ه��ا و دانش آم��وزان از طریق دایر کردن 
آموزش��گاه های غیرمجاز گف��ت: با همکاری خ��وب اولیای 
دانش آموزان و آموزش و پرورش، در سال گذشته تعدادی از 
این آموزشگاه ها شناسایی و با افراد متخلف و مجرم برخورد 
قانونی صورت گرفت. معاون اجتماع��ی فرماندهی انتظامی 
 اصفهان افزود: ب��ه خانواده ها توصیه می ش��ود ک��ه قبل از

 ثبت نام فرزندان خود در آموزشگاه ها، در مورد سابقه و مجوز 
قانونی آن تحقیق کنن��د و فریب ظاهر و ش��هریه ارزان این 
آموزش��گاه ها را نخورند. همچنین از خانواده ها خواست در 
صورت مش��اهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را از طریق 

شماره تلفن 110 به اطالع پلیس برسانند.

 یک متخصص پوس��ت و مو هش��دار داد: رنگ کردن 
مکرر موها و دکلره کردن، خطر ابتال به سرطان مثانه را 
افزایش می دهد. دکتر ولی اهلل حسین پور اظهار کرد: 
کاله الستیکی که پس از رنگ کردن بر روی سر قرار 

می گیرد، بیشترین آسیب را ایجاد می کند.
وی ادامه داد: رنگ ها به سه دسته موقت، نیمه موقت 
و دایم تقسیم می ش��ود و هر چه رنگ دایمی تر باشد، 
احتمال آس��یب زایی و ع��وارض آن افزایش می یابد.

حسین پور افزود: آنتی اکس��یدان ها باعث جلوگیری 
از پیری زودرس می ش��وند و در حفظ س��المت تاثیر 

بسزایی دارند و استفاده از اکسیدان ها که در رنگ کردن 
 مو بسیار کاربرد دارد، تهدید کننده سالمت محسوب 

می شود. 
وی با هش��دار نس��بت به دکلره کردن مو عنوان کرد: 
استفاده از وازلین بر روی پوست سر قبل از رنگ کردن 

مو، تا حدودی از عوارض و آسیب ها می کاهد.
حسین پور یادآور ش��د: رنگ کردن مکرر موها زمینه 
ابتال به بسیاری از س��رطان ها به ویژه سرطان مثانه را 
به دلیل گیرنده های خاص موجود در این عضو، فراهم 

می آورد.

معاون طب سنتی وزیر بهداشت با تشریح شخصیت افراد بر 
اساس مزاج آنها گفت: افراد انعطاف پذیر و چاق، مزاج تر دارند 
و افرادی که ثبات عقی��ده دارند و کم خواب هس��تند، مزاج 
خشک. محمود خدادوس��ت در مورد مزاج های مختلف افراد 
و ارتباط آن با حاالت روانی، گفت: مزاج ها یا سرد و گرم یا تر 
و خشک هستند. وی افزود: آنهایی که معموال سریعا عصبانی 
می ش��وند و بی قرار و پرخاشگر هس��تند، دارای مزاج گرم و 

افرادی که معموال کین��ه ای و زودرنج هس��تند، دارای مزاج 
سرد هستند. خدادوست گفت : بر اس��اس این تقسیم بندی، 
افرادی ک��ه ثبات عقی��ده دارند، از مزاجی خش��ک و آنهایی 
که انعطاف پذیر هس��تند، ازمزاج تر برخوردارند. معاون طب 
سنتی وزیر بهداشت ادامه داد: همچنین افرادی با مزاج های 
س��رد و تر معموال پرخواب، ترس��و و کم  حافظه هستند. وی 
ادامه داد: افرادی که فکر و خیال بس��یاری داش��ته و تنهایی 
را ترجیح می دهند، مزاج های س��رد و خشک دارند و معموال  
افراد شاعر و هنرمند از این طیف هس��تند. وی همچنین در 
رابطه با میزان خواب و مزاج اف��راد، گفت: افرادی که مزاج تر 
دارند، افراد پرخوابی هستند. کم خواب ها مزاج خشک دارند، 
از سوی دیگر افراد چاق به دلیل اینکه جزو گروه تر محسوب 
می ش��وند، معموال خوش خواب تر هستند. خدادوست گفت: 
هر جا که صحبت از سرعت، قوت و حرکت می شود، ناشی از 

مزاج گرم افراد است. 
معاون طب س��نتی وزیر بهداش��ت ادامه داد: به همین دلیل 
کودکانی که پیش فعال هس��تند، معموال الغر و کم خوابند. 
به همین دلیل اگر سبک زندگی این کودکان تغییر و اصالح 

شود، در رفتار آنها تاثیر خواهد گذاشت.

پلیس اصفهان: 

با آموزشگاه های غیرمجاز برخورد می شود

خطر ابتال به سرطان مثانه با رنگ كردن مکرر موها 

معاون طب سنتی وزیر بهداشت:

افراد انعطاف پذیر مزاج  تر دارند

مدیركل آموزش و پرورش استان اصفهان در نشستی با خبرنگاران ضمن تبریک به مناسبت  گروه 
جامعه 
زاینده رود

فرارسیدن هفته  بزرگداشت مقام معلم با اش�اره به جایگاه آموزش و پرورش در نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران اظهار داشت: این ارگان، وظیفه تربیت انسان هایی سالم و نیروی انسانی 
توانمند برای اداره كشور و مقابله با تهدید دشمنان را بر عهده دارد و از این رو باید در برنامه ریز ی های خود نهایت 

دقت و توجه را داشته باشد. 
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اخبار کوتاهيادداشت

 بهره برداری از جايگاه بنزين 
چهارباغ باال تا اوايل پايیز امسال

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان گفت: تا 
اوایل پاییز امسال جایگاه شماره یک شرکت پخش فراورده های نفتی 
اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال به بهره برداری می رسد.حسین 
کرد در خصوص تعطیلی جایگاه بنزین چهارباغ باال، بیان داش��ت: 
جایگاه بنزین چهارباغ باال بعد از بازسازی به دلیل استفاده از موازین 
 و اصول معماری اصفهان به یکی از جایگاه های نمونه استان تبدیل 

می شود. 
وی با اشاره به این که برای بازسازی این جایگاه ۱۶ میلیارد ریال در 
نظر گرفته شده است، اظهار داش��ت: این جایگاه دارای ۴ مخزن به 
ظرفیت ۵۰ هزار لیتر بنزین برای هر ک��دام و در مجموع ۲۰۰ هزار 

لیتر بنزین است.
 مدیر ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان افزود: 
این جایگاه پس از بازسازی، دارای ۵ سکو و ۹ تلمبه به همراه ۴ نازل 
برای هر کدام است. به گفته کرد، استان اصفهان دارای ۲۲۲ جایگاه 
بنزین و ۱۴۸ جایگاه CNG است که از این تعداد ۴۴ جایگاه بنزین 

در شهر اصفهان واقع است. 
گفتنی اس��ت جایگاه بنزین خیابان چهارباغ باال از تیر ماه گذش��ته 
برای بازس��ازی تعطیل شده اس��ت و اکنون قادر به ارایه خدمات به 

مردم نیست.  

تسهیالت نوسازی بافت های فرسوده 
افزايش می يابد

وزیر راه و شهرس��ازی با تاکید بر بازگرداندن زندگ��ی به بافت های 
 تاریخ��ی کش��ور گف��ت: تس��هیالت نوس��ازی و بازس��ازی چنین 

بافت هایی افزایش می یابد.
 عباس آخوندی در حاش��یه بازدید از بافت های تاریخی و فرس��وده 
اس��تان بوش��هر، با بیان این که چنین بافت های��ی از لحاظ مادی و 
فرهنگی دارای اهمیت هستند، اظهار کرد: بافت های تاریخی از یک 
سو دارای خدمات زیربنایی الزم هستند و از سوی دیگر مردم نسبت 
به آنها حس تعلق تاریخی دارند.وی افزود: احیای بافت های تاریخی 
عالوه بر این که از نظر اقتصادی بسیار گسترده است، از نظر فرهنگی 
هم در راستای سیاست های ملی قرار می گیرد. وزیر راه و شهرسازی 
با اعالم این که تا حد ممکن توسعه بخش مسکن باید درون بافت های 
تاریخی و قدیمی اتفاق بیفتد، تصریح کرد: در حال هماهنگی با بانک 
مرکزی برای اختصاص دادن مقدار زی��ادی از اعتبارات پیش بینی 
شده در بخش مسکن به نوسازی و بازس��ازی خانه های درون بافت 

های تاریخی هستیم.

 غول نفتی چین
 از صنعت نفت ايران اخراج شد

ش��رکت ملی نفت ایران با ابالغ رس��می حکمی به ش��رکت چینی 
)CNPCI(، این پیمانکار چینی را رس��ما از طرح توس��عه میدان 

مشترک آزادگان جنوبی اخراج کرد.
در همین حال وزارت نفت با انتشار گزارشی، اعالم کرد: حکم اخراج 
این شرکت چینی، پس از طی مراحل قانونی از سوی مدیریت امور 

حقوقی شرکت ملی نفت ایران به طور رسمی ابالغ شده است.

افزايش ۲۰ درصدی حمل بار 
در اداره کل راه آهن استان 

مدیرکل راه آهن استان اصفهان گفت: افزایش ۲۰ درصدي حمل بار 
در سال جاري در راستاي تحقق اهداف راه آهن کشور است.

حسن ماسوري با اش��اره به این مطلب، اظهار داشت: تحقق افزایش 
۲۰ درصدی حمل ب��ار، نیازمند اج��راي کامل و دقی��ق مقررات و 
دس��تورالعمل ها اس��ت. زیرا باید تعداد قطارها و بهره وری افزایش 
 یافته و زمان توقف قطارها کاهش یابد که با توجه به ش��لوغ ش��دن
  ایس��تگاه ها، دقت در پیش��گیري از س��وانح ریلي بس��یار ضروري

 است. وي با اشاره به اهمیت بروز رساني فعالیت ها و بهبود روش ها 
و دقت در انجام کار، تصریح کرد: طبق آمارها بیشترین وقوع سوانح 
و حوادث ریلي، از خطاي نیروي انساني ناشي مي شود و سوء تدبیر و 
سوء مدیریت از عوامل بروز خطاي نیروي انساني است و اگر قوانین و 
مقررات ازسوي نیروي انساني به طور کامل و دقیق رعایت شود، دیگر 

شاهد هیچ گونه سانحه و یا حادثه نخواهیم بود. 

خدمات رسانی آبفای استان  
به واحدهای مسکن مهر فوالدشهر

 مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان گف��ت : تا پایان 
س��ال ۹۲ بیش از ۲۰ هزار و ۱۵۱ واحد مسکن مهر فوالدشهر تحت 
پوشش خدمات ش��رکت آب و فاضالب قرار گرفتند. هاشم امینی با 
اشاره به واگذاری انش��عابات آب و فاضالب به واحدهای مسکن مهر 
فوالدشهر بیان داشت: تا پایان سال گذش��ته، حدود ۲ هزار و ۵۶۸ 
فقره انش��عاب آب و فاضالب به مجتمع های مسکن مهر فوالدشهر 
واگذار شد. وی به نصب انشعاب آب و فاضالب واحدهای مسکن مهر 
 فوالدشهر پرداخت و ادامه داد: در حال حاضر انشعابات آب و فاضالب

 ۱3 ه��زار و 7۶۸ واح��د مس��کن مه��ر فوالدش��هر نص��ب ش��د و 
در صورتی که زیرس��اخت مابق��ی مجتمع های مس��کن مهر مهیا 
باشد، آبفای اس��تان اصفهان آماده خدمات رس��انی به این واحدها 
 نیز هس��ت. امینی ب��ه تعامل ش��رکت عم��ران فوالدش��هر و بنیاد

 مسکن اس��تان اصفهان با ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان 
در تس��ریع در خدمات رسانی به واحدهای مس��کن مهر فوالدشهر 
اش��اره کرد و اظهار داش��ت: مقرر ش��د ش��رکت عمران فوالدشهر 
و بنیاد مس��کن اس��تان اصفهان، بس��ترهای الزم را برای خدمات 
رسانی ش��رکت آب و فاضالب به واحدهای مس��کن مهر فوالدشهر 
 در کمتری��ن زم��ان ممک��ن مهیا س��ازند و ب��ر این اس��اس انتظار

 م��ی رود نهای��ت تا ۶ ال��ی ۹ م��اه آین��ده، ۲۵ هزار واحد مس��کن 
 مهر در فوالدش��هر تحت پوش��ش خدمات ش��رکت آب و فاضالب

 ق��رار گیرند.مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاض��الب اس��تان 
اصفه��ان، پ��روژه مس��کن مه��ر فوالدش��هر را یک��ی از ب��زرگ 
تری��ن ط��رح ه��ای مس��کن مه��ر در کش��ور خوان��د و تصری��ح 
 ک��رد: پ��روژه مس��کن مه��ر فوالدش��هر یک��ی از ب��زرگ تری��ن 
طرح ها در این زمینه در کشور اس��ت که با اجرای این پروژه بیش از 
3۲ هزار واحد مسکونی در فوالدشهر احداث می شود، این درحالی 
است که آبفای اس��تان اصفهان خدمات رسانی به واحدهای مسکن 

مهر در سطح استان را در اولویت قرار داده است.

4
صادرات نفت ایران در ماه آوریل کاهش یافت

 به گزارش رویترز بر اساس منابعی که جا به جایی تانکرها را ردیابی می کنند، صادرات نفت ایران در ماه آوریل به ۱/۱ 
میلیون بشکه در روز کاهش یافت؛ در حالی که این رقم، ماه قبل۱/3 میلیون بشکه بود  و تقریبا به سطحی که در ماه 
نوامبر بر اساس توافق موقت با کشورهای ۱+۵ برای صادرات ماهانه یک میلیون بشکه تعیین شده بود،  نزدیک شد.
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 ریی��س ش��ورای هماهگ��ی بانک ه��ای دولتی ب��ا بیان 
 این که اج��رای نرخ های جدید س��ود بانکی از روز ش��نبه 
)۱3 اردیبهش��ت ( ص��ورت خواهد گرف��ت، تصریح کرد: 
بهترین گزینه برای سپرده گذاری مردم عادی، سپرده های 
یکساله با سود ۲۲ درصد است. عبدالناصر همتی، درباره 
راهکارهای کاهش بی انضباطی پول��ی اظهار کرد: یکی از 
دالیل اصلی بی انضباطی های ایجاد شده، رشد نقدینگی 
بوده است، زیرا طی س��ال های اخیر، رشد نقدینگی بالی 
بدی را بر سر اقتصاد آورده اس��ت. وی تورم باال را ناشی از 
رشد بی رویه نقدینگی دانست و تصریح کرد: در کنار رشد 
نقدینگی باید افزایش ن��رخ ارز را به عن��وان یکی دیگر از 
عوامل افزایش نرخ تورم دانست.مدیر عامل بانک ملی در 
ادامه تاکید کرد: در صورتی که نقدینگی کنترل نشود، 
بی انضباطی در نظام بانکی ایجاد می شود و در پی 
آن افزایش ن��رخ تورم باعث 

می شود که از سیس��تم بانکی انتظار داشته باشند که نرخ 
سود ها را افزایش دهد. همتی با بیان این که دولت حرکت 
خوبی را آغاز کرده و آن را ادام��ه می دهد، اظهار کرد: اگر 
این روند ادامه یابد، نقدینگی کنترل شود و از سوی دیگر 
موسس��ات مالی و اعتباری انضباط بیش��تری پیدا کنند، 
وضعیت بهبود می یابد.وی ادامه داد: اگر بخش��نامه هایی 
که ابالغ می ش��ود واقع بینانه باش��د، امکان اجرای آنها از 
سوی سیس��تم بانکی وجود خواهد داش��ت و با توجه به 
این که موسس��ات غیرمجازی وجود نخواهند داشت، 
انضباط در سیس��تم بانکی کش��ور برقرار می شود. 
مدیر عامل بانک مل��ی درباره  اظه��ارات وزیر امور 
اقتصادی و دارایی مبنی بر این که ب��رای اولین بار 
در تاریخ ایران نرخ س��ود بانکی باالتر از نرخ تورم 
تعیین شده است، گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه 
در فروردین ماه س��ال جاری 
۱7 درص��د بوده اس��ت، اما 
واقعیت این اس��ت که باید 

نرخ تورم ۱۲ ماهه را در نظر بگیریم که در ۱۲ ماهه منتهی 
به فروردین ماه به حدود 3۰ درصد رس��یده است. همتی 
گفت: اظهارات وزیر امور اقتص��ادی و دارایی به معنای آن 
است که کاهش تورم نقطه به نقطه مانند لوکوموتیو، تورم 
۱۲ ماهه را نیز به دنبال خود کاهش می دهد. وی با اشاره به 
اظهارات رییس جمهور مبنی بر سیاست کنترل تورم اظهار 
کرد: افزایش قیمت حامل های انرژی، حقوق و دستمزد و 
برخی دیگر از عوامل ب��ر روی افزایش نرخ تورم تاثیر گذار 
است و پیش بینی می ش��ود چهار الی پنج واحد نرخ تورم 
را افزایش دهد. مدیر عامل بانک مل��ی با تاکید بر اهمیت 
افزایش تولید در کشور گفت: مسایل بین المللی در تولید 
و تعدیل قیمت دالر تاثیر گذار است و اکنون مجموعه ای از 
رخدادهای اقتصادی و سیاسی الزم است. همتی با اشاره 
به نقدینگی و پایه پولی کنترل ش��ده تصریح کرد: حجم 
نقدینگی در سال جاری اگر نسبت به سال گذشته کاهش 
نیابد، بیش��تر نخواهد ش��د. وی  افزود: اگر تورم انتظاری 
به کاهش تورم قطعی منجر ش��ود، می توان در مورد نرخ 

سود س��پرده ها مجددا تصمیم گیری کرد و نرخ سودها را 
کاهش داد. مدی��ر عامل بانک مل��ی میانگین قیمت تمام 
شده پول را در بانک ها، عاملی تاثیر گذار در تعیین نرخ سود 
 سپرده ها اعالم و اظهار کرد: اکنون قیمت تمام شده پول

 ۲۵ الی ۲۶ درصد اس��ت و بانک مرکزی نی��ز به بانک ها 
 اجازه داده تا ۵/۲ درصد به عنوان حق مش��ارکت دریافت 
کنند.همتی افزود: کاهش نرخ سود سپرده ها می تواند بر 
روی کاهش نرخ سود تسهیالت اثر گذار باشد که البته باید 
روال مورد نظر طی ش��ود. زیرا تصمیم گی��ری درباره این 
موضوع در حوزه اختیارات ش��ورای پول و اعتبار اس��ت. 
وی با اشاره به این که کاهش نرخ س��ود تسهیالت به نفع 
تولید کنندگان خواهد ب��ود، گفت: طی س��ال های اخیر 
بانک ها بیشتر به سمت پرداخت تسهیالت به صورت عقود 
مش��ارکتی پیش رفته اند.مدیر عامل بانک ملی با اشاره به 
این که این بانک تسهیالت تک نرخی بسیاری دارد، افزود: 
مانده تس��هیالت تکلیفی ای��ن بانک، ۱۱۰ه��زار میلیارد 
است که با نرخ سود ۱۴ الی ۱۵ درصد پرداخت شده و در 
شرایطی که نرخ تورم باال است، افراد تمایلی به بازپرداخت 
تسهیالت ندارند. همتی گفت: امیدواریم با انضباط ایجاد 
شده در نرخ سود س��پرده ها به نرخی معقول درباره  سود 

تسهیالت و عقود مبادله ای برسیم.

اجرای نرخ های جديد سود بانکی از 13 ارديبهشت 

پیشنهاد سودآور به سپرده گذاران

مدیر عامل ذوب آه��ن اصفهان گفت: س��اخت کارخانه تولید 
ریل ملی در مرحله اجرا قرار گرفت. اردش��یر سعدمحمدی در 
پاس��خ به  خبرنگار ما مبنی بر این که گویا به تازگی قراردادی 
برای تولید ریل UIC۶۰ بسته شده است و قرار است از این به 
بعد این ریل به صورت بومی در کارخانه ذوب آهن تولید شود، 
با توجه به این که در قب��ل نیز ذوب آهن توانای��ی تولید ریل 
ملی را داشت، اظهار داشت: با توجه به توانمندی متخصصین 
ذوب آهن، موفق شدیم قرارداد ساخت ریل را برای ذوب آهن 
نهایی کنیم و این قرارداد منعقد شد و وارد پروسه اجرا شدیم 
و امیدواریم که ظرف م��دت ۱۴ ماه، امکان تولی��د ریل را در 
سال ۹۴ داشته باش��یم. وی ادامه داد: ذوب آهن شرایط تولید 
UIC۶۰ را در کش��ور فراهم خواه��د ک��رد و مطمئنا خرید 
 ریل از خارج از کش��ور ک��ه ارز زیادی را طل��ب می کرد، قطع 

خواهد ش��د و با توجه به توس��عه زیربناهای کشور، ذوب آهن 
می تواندبه این نیاز جامه پاس��خگو باشد. مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان با اش��اره به جلس��ات مهمی که طی روزهای گذشته 
داشته اس��ت، متذکر ش��د: باید در کمترین زمان ممکن این 
ش��رایط را اجرایی کنیم. امیدواریم وزارت راه و شهرس��ازی 
و راه آه��ن جمه��وری اس��المی، ذوب آهن را حمای��ت کنند.

س��عدمحمدی با تاکید ب��ر این که م��ا نیز همه تالش��مان را 
می کنیم که با اس��تانداردهای بین المللی نسبت به تولید این 
ریل ملی اقدام کنیم، تصریح کرد: امیدواریم که راه آهن نیز با 
حمایت هایی که می کند، امکان خرید ریل از ذوب آهن را فراهم 

کند تا بتوانیم س��بد محصول را در ذوب آهن متنوع کرده و با 
این سرمایه گذاری و نگاه حمایتی بتوانیم در ایجاد تولیدات و 
محصوالت جدید در این کارخانه فوالدی شرایط جدید و خوبی 
را برای کشورمان فراهم کنیم. وی گفت: در قبل امکان تولید 
UI33 را در ذوب آهن داشتیم. با این خریدی که صورت گرفته 
اس��ت، امکان تولید انواع ریل را حتی تا مقطع ۸۵ نیز خواهیم 
داشت. این سیس��تم که خریداری کرده ایم، دارای توانمندی 
باالیی اس��ت و غلطک و صاف کن هایی که با سیستم روز دنیا 
خریداری شده، توانایی تولید ریل های استاندارد را دارد. مدیر 
عامل ذوب آهن اصفهان تاکید کرد: همه تالشمان را می کنیم 

که در ۱۴ ماه آینده یعنی در ش��هریور ۹۴ ، ریل UIC۶۰ در 
ذوب آهن تولید و به بازار عرضه شود. این مدیر فوالدی با اشاره 
به این که این خط تولیدی جدی��د می تواند حداقل ۴۰۰ هزار 
تن ریل را در س��ال تولید کند، افزود: ظرفیت تولید این خط 
تولیدی تا ۶۰۰ هزار تن در سال نیز وجود دارد. وی با اشاره به 
صرفه اقتصادی تولید ریل در داخل و جلوگیری از واردات این 
محصول به منظور خارج نشدن ارز از کشور، متذکر شد: در ۵ تا 
۶ سال گذشته، سالی بیش از ۵۰ هزار تن ریل توسط راه آهن از 
خارج از کشور خریداری می شد و با توجه به این که طبق برنامه 
توسعه پنجم و چشم انداز ۱۴۰۴ باید سالی یک هزار کیلومتر 
خط ریل جدید برای توسعه راه های کشور داشته باشیم، با ۵۰ 
هزار تن و یک هزار کیلومتر ریل می شود، سالی 7۰ تا ۸۰ هزار 

تن ریل وارد کشور کرد.

 با ساخت کارخانه تولید ريل ملی :

ريل ملی ذوب آهن تا سال آينده روانه بازار می شود

تالش هم زمان 
کارگران و کارفرمايان 

امکان واگذاری اينترنت 
1۰ مگابیت در مخابرات 

رییس اداره ارتباطات دیتا مخابرات استان اصفهان گفت: شرکت مخابرات 
اصفهان امکان واگذاری اینترنت پرسرعت )ADSL( تا ظرفیت ۱۰ مگابیت 
بر ثانیه را دارد. ابوالقاس��م بنی طبا در جلسه بررسی برنامه های این شرکت 
در سال جاری، افزود: واگذاری اینترنت پر سرعت تا ظرفیت ۱۰ مگابیت به 
شرط باال بودن کیفیت زوج س��یم امکان پذیر است. وی ادامه داد: با ارتقای 
پهن��ای باند اینترنت اس��تان اصفهان نیز مش��ترکان طرح زری��ن اینترنت 
پرسرعت می توانند از پهنای باند باالتر تا ظرفیت سه مگابیت استفاده کنند. 
بنی طبا اظهار کرد: ش��رکت مخابرات اصفهان برای واگذاری انبوه اینترنت 
 پر س��رعت اقداماتی همچون آماده س��ازی زیرس��اخت )Core( ش��بکه، 
آماده س��ازی برای ارتقاء تجهیزات )Bras( و  ترافیک سنجی را انجام داده 

است. 

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: ت��الش هم زمان کارگران 
 و کارفرمایان اس��ت ک��ه چرخ اقتص��اد را م��ی چرخاند. س��یدعبدالوهاب

 سهل آبادی در جش��نواره برترین های ایمنی اس��تان اصفهان که با حضور 
مدیران و کارفرمایان واحدهای برتر ایمنی، مس��ؤوالن ایمنی نمونه استان 
و بازرسان کار برتر اس��تان برگزار شد، گفت: بخش خصوصی، آمادگی ورود 
به مباحث ایمن��ی را دارد. اگر تفویض اختیارات الزم انجام ش��ود و آموزش 
 از س��وی اداره کار هم افزایش پیدا کند، ما نیز امکاناتی را فراهم می کنیم.

 س��هل آبادی در ادامه با ابراز تش��کر از زحم��ات کارگران و ب��ا بیان این که 
هزینه های درمان بسیار بیشتر از حقوق ماهانه کارگران است، تصریح کرد: 
این قشر توان پرداخت این هزینه های باال را ندارد. مثال هزینه های درمانی 

دهان و دندان  بسیار باالست و آنها از درمان پشیمان می شوند.

بازار خودرو طی روزهای گذشته با آش��فتگی بسیاری مواجه 
بود به نحوی که نه تنها قیمت ها باال رف��ت، بلکه بازار باز هم 
با کاهش عرضه برخی مدل های خودرو مواجه اس��ت. این در 
حالی است که همه ساله پیک تقاضا برای خودرو در ماه های 
پایانی س��ال قرار می گیرد، اما امس��ال در ماه ه��ای ابتدایی، 
افزایش تقاضا رقم خورده اس��ت. بازار این روزهای خودرو در 
پایتخت، حال و روز خوش��ی ندارد و نه تنها قیمت ها باال رفته 
است، بلکه محدودیت عرضه نیز برای برخی مدل های خودرو 
در بازار وج��ود دارد که همی��ن امر، خود عاملی ب��رای بر هم 
خوردن بازار شده است. قیمت ها نیز به شدت در این فضا باال 
رفته و دالالن نیز طبق معمول وارد عمل ش��دند و مردم را به 

خرید با قیمت های بسیار باال وادار می کنند.
پیک تقاضا به اوايل سال 93 منتقل شد

ش��اید این اولین س��الی باش��د که بعد از تعطیالت نوروزی، 
تقاضا برای افزایش قیمت خودرو باال رفته و مردم س��ال خود 
را با خرید خودرو شروع کرده اند. زیرا همواره اوج تقاضا برای 
خرید خودرو در ماه های پایانی س��ال رقم م��ی خورده، ولی 
 سال گذشته خریدها به آغاز س��ال جدید موکول شده است.

 بررسی های میدانی در بازار نشانگر این است که قیمت انواع 
خودروها بین ۲ تا ۵ میلیون تومان افزایش داش��ته اس��ت؛ به 
نحوی که پراید که یکی از پرتقاضا ترین خودروها از سوی مردم 

است، با افزایش قیمت بیش از ۲ میلیون تومانی و خودروهای 
دیگر همچون ۲۰۶ و پژو پارس نیز با افزایش بیش از ۴ میلیونی 
و گاه تا ۵ میلیون تومان مواجه بوده ان��د. در این میان، برخی 
فعاالن بازار خودرو معتقدند که ب��اال رفتن قیمت خودرو طی 
روزهای گذشته، به دلیل باال رفتن قیمت کاالها و حامل های 
انرژی و به تبع آن، نگرانی مردم از گران ش��دن خودرو اس��ت 
و همین امر، تقاضا را برای خرید در بازار افزایش داده اس��ت، 
برخی دیگر نیز معتقدند که جو روانی در بازار اس��ت که باعث 
افزایش تقاضا شده و قیمت ها را به دلیل بر هم خوردن عرضه 

و تقاضا باال برده است.
فعاالن بازار چه می گويند

فعاالن بازار خودرو می گویند که در روزهای گذش��ته عرضه 
برخی ان��واع خودرو نیز در ب��ازار کم و همین ام��ر، با توجه به 
افزایش تقاضا، باعث باال رفتن قیمت شده است. نمونه آن نیز 
پژو پارس و ۲۰۶ است. در مورد پراید نیز البته داستان برعکس 
است و بعد از کاهش چند میلیون تومانی پراید ظرف ماه های 
گذش��ته، این بار دوباره قیمت رکورد زده است و هم اکنون به 
۲۲ میلیون تومان رسیده اس��ت. برخی نیز فکر سوداگری در 
بازار خودرو را در سر دارند تا شاید با باال رفتن قیمت ها و آغاز 
رونق خرید بتوانند قیم��ت باالتری را در ب��ازار اعمال کنند و 
همین جو روانی هم مردم را به خریداران و فروشندگان خودرو 

در بازار تبدیل کند؛ همانند سال ۹۱ که بیشتر اتفاقات قیمتی 
که منجر به بروز قیمت های بس��یار باال در بازار ش��د، دالالن، 
فعاالن بازار و حتی مردم کوچه و بازار نیز خود به فروشندگان 

و خریداران عمده خودرو تبدیل شده بودند.
افزايش ۲ تا 5 میلیون تومانی قیمت انواع خودرو

به هرحال اکنون بیش��تر خودروها با افزای��ش قیمت در بازار 
مواجه بوده اند. به عنوان مثال، پراید ۱۱۱ به قیمت ۲۲ میلیون 
و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است، قیمت پراید ۱3۲ مدل ۹3 نیز 

معادل ۲۱ میلیون تومان در بازار است.
قیمت ۲۰۶ نی��ز ۴۰ میلیون 
تومان اس��ت؛ ای��ن در حالی 
است که ۲۰۶ تیپ ۵، در شب 
عید به قیم��ت 3۵ میلیون و 
 ۶۰۰ ه��زار توم��ان عرض��ه

 می ش��د. قیمت پ��ژو پارس 
نیز که در ایام پایانی سال، 37 
میلیون تومان ب��ود، اکنون به 
۴۰ میلی��ون تومان رس��یده 
اس��ت. قیم��ت ۴۰۵ نی��ز که 
در ای��ام پایانی س��ال معادل 
۲۸ میلی��ون توم��ان ب��وده 
 هم اکن��ون ب��ه 3۰ میلیون و

 ۸۰۰ ه��زار توم��ان رس��یده 
اس��ت. به هرحال، چند روزی 
اس��ت که خودرو در بازار کم 
و مشتری زیاد شده؛ بنابراین 

قیمت ها سر به فلک گذاشته اس��ت. البته به موازات آن، چند 
هفته ای اس��ت که دولت قیمت خودرو را تثبیت کرده است و 
همین امر، ممکن اس��ت منجر به کاهش رغبت خودروسازان 
برای عرض محصوالتشان باشد تا این که شورای رقابت شاید بر 
تقاضای افزایش قیمت تولیداتشان، صحه گذارد و آنها بتوانند 

با بهترین سود، خودروی خود را به فروش برسانند.
معاون نعمت زاده:خودروس�ازان عرضه را کاهش 

ندادند
ای��ن موض��وع ب��ه واقعی��ت نزدی��ک اس��ت، ام��ا غالمرضا 
 ش��افعی، معاون وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت آن را رد

 می کند و می گوید: هم اکنون تولید خودرو با نرخ رشد خوبی 
در حال افزایش است و تولید یک گروه خودروسازی به ۱۸۰۰ 
دستگاه در روز رسیده اس��ت. وی می افزاید: عرضه نکردن از 
سوی خودروس��ازان هیچگاه صحت نداشته است و تالطمات 
قیمتی، ربطی به عرضه نکردن ندارد. اکنون تولید مناسب است 
و قرار اس��ت تا خردادماه، همه تعهدات از سوی خودروسازان 

پاسخ داده شود.

نابسامانی در بازار خودرو و سرگردانی مردم

افزایش 2 تا 5 میلیونی قیمت ها در بازار
دولت قیمت خودرو

 را کنترل کند

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی کش��ور معتقد 
است: دولت با اتخاذ راهکارهایی می تواند قیمت فروش 
خودرو را کنترل کند. آرش محبی نژاد اظهار کرد: در سال 
جاری معضل قیمت گذاری گریبانگیر صنعت خودرو شده 
است؛ در حالی که قیمت خودرو و هر کاالی تولیدی دیگر 
باید براساس قواعد اقتصادی، شرایط بازار و قیمت مواد 
اولیه تولید تعیین شود. وی با بیان این که اختالف قیمت 
واقعی خودرو با قیمت فعلی منجر به زیان خودروسازان 
و قطعه سازان شده است، خاطرنش��ان کرد: البته قدرت 
خرید عموم م��ردم به دلیل تناس��ب نداش��تن افزایش 
درآمدها با افزایش هزینه ها محدود است و مطمئنا توان 
خرید و در نتیجه تقاضای خودرو با قیمت های واقعی را 
کاهش خواهد داد. دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی 
کشور ادامه داد: برای حفظ و تقویت تقاضای بازار خودرو، 
کنترل قیمت نهاده ه��ای تولید و افزایش تی��راژ تولید 
خودرو در کنار تخصیص ارز مبادل��ه ای به میزان کافی، 
بدون پیش ش��رط و امکان مبادالت مالی با کشورهای 
مبدا تامی��ن کننده م��واد اولی��ه از جمله کش��ورهای 
اروپایی مثمر ثمر خواهد ب��ود. وی افزود: پرداخت یارانه 
 بخش صنعت ب��رای جبران هزینه ه��ای افزایش قیمت

حامل های انرژی، اختصاص تسهیالت مالی با بهره پایین 
به این بخش، معافی��ت این صنعت از مالی��ات بر ارزش 
افزوده و همچنین بس��ته های حمایتی دولت در کنترل 

قیمت خودرو موثر است.
محبی ن��ژاد با بیان این ک��ه اختص��اص ارز مبادله ای به 
صنعت خودرو ب��دون در نظ��ر گرفتن س��ایر ابزارهای 
حمایتی از تولید داخل و کنترل نشدن قیمت نهاده های 
تولید نگران کننده است، خاطرنشان کرد: در این صورت 
به دلیل نداش��تن صرفه اقتصادی تولید قطعه در داخل 
کش��ور، انبوه واردات قطعات خارجی به دلیل مقرون به 
صرفه شدن واردات صورت می گیرد و صنعت قطعه سازی 

داخلی آسیب خواهد دید.

 به دلیل باال رفتن 
قیمت کاالها و حامل 

های انرژی و به تبع 
آن، نگرانی مردم از 
گران شدن خودرو 
است و همین امر، 

تقاضا را برای خريد 
در بازار افزايش داده 

است



یادداشت

مهدی جمالی نژاد معاون هماهنگی امور مناطق و سازمان های شهرداری اصفهان گفت: برگزاری هم زمان 
برنامه های هفته نکوداشت اصفهان در شهرهای خواهرخوانده نیازمند برنامه ریزی های بسیار دقیق است 

که برای سال آینده انجام می شود.
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برگزاری  هفته  نکوداشت  اصفهان  در شهرهای خواهرخوانده
هفتیادداشت

سخن فلسفی و روایت داستانی 
بررسی می شود

نشستی با عنوان » سخن فلسفی و   
روای��ت داس��تانی« در موسس��ه 
 مطالعات��ی روی��ش دیگ��ر برگزار 
می ش��ود. مدیر موسس��ه رویش 
دیگر گفت: این نشس��ت با حضور 
علیرضا توالیی، پژوهشگر و مدرس 
حوزه علوم انسانی برگزار می شود. 
محمدرض��ا واعظ اف��زود: در این 
نشس��ت ب��ا انتخ��اب موضوع��ی 
میان رشته ای، به بررس��ی ارتباط فلس��فه با ادبیات و به طور خاص 
ب��ا روایت داس��تانی پرداخته م��ی ش��ود و همچنین تاثی��ر متقابل 
 این دو ح��وزه از علوم انس��انی مورد پ��ردازش ق��رار خواهد گرفت. 
عالقه مندان میتوانند جهت ش��رکت در این برنامه، امروز در ساعت 
 ۱۷، به موسس��ه مطالعاتی رویش دیگر واقع در خیاب��ان بزرگمهر،

 رو به روی بیمارستان شهید آیت اهلل صدوقی، مجتمع تجاری اداری 
جام جم، طبقه اول مراجعه کنند

 هجدهمین  مجلد  دانشنامه 
جهان اسالم عرضه می شود

هجدهمین مجلد دانشنامه جهان     
اس��الم تازه ترین محصول بنیاد 
 دای��ره المع��ارف اس��المی در

 بیس��ت و هفتمی��ن نمایش��گاه 
 بین المللی کتاب ته��ران عرضه 
می شود. مجلد هجدهم دانشنامه  

جهان اسالم، برای نخستین بار در 
 نمایش��گاه کتاب امس��ال عرضه

می ش��ود. این دانش��نامه حاوی  
۳۴۰مقاله، ۳۰۶ مدخل اصلی و ۱۰۸ مدخل ارجاعی است که شامل 
مدخل هایی از حرف »د« و »ذ« می شود. غرفه بنیاد دایره المعارف 
اس��المی در راهرو ۸ غرفه ۲و  »کتاب مرجع« در راهرو ۲۴ غرفه ۳۴ 
سالن اصلی نمایشگاه دایر خواهد بود که هجده مجلد دانشنامه جهان 
اس��الم، ۴۰ عنوان کتاب مقاالت بنیاد و ۸۹  عن��وان کتاب » کتاب 
مرجع« در این غرفه ها عرضه خواهد ش��د. گفتنی اس��ت، بیست و 
هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، با شعار  بهشت دانایی در 
ضیافت کلمات  ۱۰ تا ۲۰ اردیبهشت ماه در مصلی امام خمینی )ره( 

برپا می شود. 

 طراحی نرم افزار فرزانه دانشنامه 
حضرت زینب کبری )س(     

ب��ه همت مرک��ز تحقیقات حوزه 
علمی��ه اصفهان نرم اف��زار فرزانه 
دانش��نامه حض��رت زینب کبری 
)س( طراحی و تولید ش��د. مدیر 
این مرکز با اعالم این خبر گفت: 
این ن��رم اف��زار ش��امل پژوهش 
جامع درباره ش��خصیت گرانقدر 
حض��رت زین��ب کب��ری )س( از 
والدت ت��ا وفات ب��ا بیش از ۸۰۰ 
موضوع است. حجت االسالم سجادی افزود: همچنین داستان هایی 
به صورت گویا درمورد حضرت زینب کبری )س(،کتابشناس��ی با 
معرف��ی بیش از ۴۰۰ عنوان کتاب، مت��ن ۶۴ جلد کتاب و مقاله 
برگزی��ده با امکان جس��ت و جو و یادداش��ت ب��رداری،۹۲ طرح 
گرافیکی به همراه تصاویری از بارگاه حضرت زینب)س( و بیش از 
۴۵ س��اعت س��خنرانی، نماهن��گ، مداحی، مرثی��ه، همخوانی و 
زیارت نامه بر روی این نرم افزار گردآوری ش��ده است. شایان ذکر 
http://www. اس��ت؛ نرم افزارفرزانه ب��ر روی پایگاه اینترنت��ی

hozeh.org قرارگرفته است.

 فراخوان کانون آفرینش های 
نقاشی خط حوزه هنری

فراخوان��ی ب��ا عنوان » هن��ر برای 
 زندگ��ی «  از س��وی کان��ون

آفرین��ش های نقاش��ی خط حوزه  
هنری اصفهان، وابسته به سازمان 
فرهنگ��ی تفریح��ی ش��هرداری 
اصفه��ان اع��الم ش��د. محس��ن 
سلیمانی، دبیر این همایش گفت: 
در متن این فراخوان به برشمردن 
رشته و موضوع همایشی با عنوان 
»همایش کارگاهی با موضوع سبک زندگی« پرداخته شده که شامل 
خلق آثار نقاش��ی خط با موضوع��ات مرتبط با س��بک زندگی نظیر 
خانواده، اخالق، خردورزی، سبک ازدواج، الگوی مصرف و مفاهیمی 
از این دست اس��ت و به بیان اهدافی همچون اشاعه و ترویج فرهنگ 
غنی و اصیل ایرانی و اسالمی نسبت به برپایی این همایش کارگاهی 
 پرداخته می ش��ود.گفتنی است ۲۰ اردیبهش��ت ماه آخرین مهلت

ثبت ن��ام و دریافت تصویر نمون��ه جهت ارزیابی اولی��ه خواهد بود و 
هنرمندان محترم می توانند آثار خود را به اصفهان، خیابان آبشار اول، 
پارک ایثارگران، خانه هنرمندان، دبیرخانه همایش نقاشی خط هنر 

برای زندگی ارسال کنند

عمو قناد دوباره به 
تلویزیون برمی گردد

سینماداران به شهرداری 
عوارض ندهند

 علی زارع��ان مدیر گروه کودک و خردس��ال ش��بکه دو گف��ت: پخش برنامه 
»جمعه به جمعه« متوقف ش��د تا آقای قناد نفس تازه کند و بتواند با ش��کل، 
محتوا و حرف تازه ای برای بچه ها دوباره به تلویزیون بیاید. علی زارعان گفت: 
الزم است خیلی وقت ها به س��راغ برنامه های روتین و در حال پخش برویم و با 
 توقف آن فرصتی برای عوامل فراهم کنیم تا برای بازگش��ت کیفی و خالقانه 
برنامه ریزی کنند. با همین رویکرد پخش برنامه »جمعه به جمعه« متوقف شد 
تا آقای قناد نفس تازه کند و بتواند با شکل، محتوا و حرف تازه ای برای بچه ها 
دوباره به تلویزیون بیاید. به گفته وی مجید قناد و دیگر دوستان گروه کودک 
مشغول طراحی مسابقه ای جذاب با ایده پردازی های خالقانه هستند. زارعان 
گفت: جزییات این مسابقه به طور دقیق روشن نیست، اما  قطعا مجید قناد اجرا 

و تهیه کنندگی آن را بر عهده خواهد داشت.

مدیرامور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان گفت: برای حمایت از صنعت 
سینما شهرداری از سینماداران عوارض نگیرد. سید مصطفی حسینی افزود: 
مسؤوالن شهری با این اقدام می توانند به مقوله فرهنگ کمک کنند. وی با بیان 
این که شهرداری برای گرفتن عوارض پافشاری می کند، اظهار کرد: در برخی 
از شهرها مانند شیراز و استان های دیگر شهرداری ها با معاف کردن عوارض از 
سینمادارن، به این امر کمک می کنند. حسینی با اشاره به این که اگر شهرداری 
از سینماداران حمایت نکند چهارسینمای موجود در شهر اصفهان نیزتعطیل 
می شود، افزود: قبال در شهراصفهان ۹ سینمای فعال بود که این تعداد اکنون 
به چهار باب تقلیل یافته است. وی با بیان این که سینماداران مالیات بر ارزش 
افزوده پرداخت می کنند گفت: این اقدام شهرداری و شورای شهر می تواند سالی 

۴۰ میلیون تومان به سینما داران کمک کند.

شاگرد استاد کسایی گفت: ش��هر هنر پرور اصفهان، مرکز پرورش 
نی نوازان بی نظیری همچون مرحوم اس��تاد حسن کسایی و قطب 

هنر نی نوازی ایران است. 
اس��تاد منوچهر غیوری اظهار کرد: امروز در کمتر گروه نوازندگی 
می توان دید که از ساِز نی استفاده نش��ود و این مرهون تالش ها و 
خدمات ارزشمندی است که استادان بزرگ هنر نی نوازی اصفهان 
به کشورمان ارایه کردند. وی با بیان این که نی، سازی عرفانی و در 
ارتباط با روح و جان آدمی اس��ت، افزود: از آنجا که این ساز با نفس 
انسان به صدا در می آید، نوای دلنشین نی از دل بر می آید و بر دل 

هم می نشیند. 
استاد غیوری، دکترای موسیقی س��نتی ایرانی با اشاره به این که 
همه زندگی خود را مدیون اس��تاد کسایی می داند، بیان کرد: بنده  
در۴۰ سال زندگی با این استاد بزرگ عالوه بر فراگیری درس های 
نی نوازی، شاهد فضایل اخالقی زیادی هم از ایشان بودم که همگی 
برای تعالی انس��ان و تمرین بندگی پروردگار بود. وی خاطر نشان 
 کرد: آن مرحوم از بداهه نوازان بی نظیر و مشهور ایران زمین بودند و

 نمی توان گفت فقط اثر س��الم صبحگاهی ایش��ان شاخص است. 
شاگرد استاد کس��ایی بهترین ش��یوه نی نوازی در استان اصفهان 
را نی نوازی استاد حسن کس��ایی عنوان کرد و گفت: در بین همه 
نوازندگان س��ازهای مختلف، رقبا و روش های نوازندگی مختلفی 
وجود دارد، اما در نی نوازی، سبک مرحوم استاد کسایی پیش از وی 

و تا امروز در هیچ جای کشور به گوش نرسیده است. 

اس��تاد غیوری، منظم، مرتب، مش��خص، موزون و موق��ر نوازی را 
 از ویژگی های ش��اخص نی نوازی استاد کسایی برش��مرد و افزود: 
متفاوت نوازی، از مهم ترین ویژگی های نوازندگی اس��تاد کسایی 
بود؛ به این معنی که هرگاه ایشان قطعه ای از دستگاه شور یا ابوعطا 
می نواختند، در نوبت بعدی دیگر همان ملودی نواخته نمی شد، چون 
ایشان با تکیه بر بداهه نوازی، موسیقی قبلی را تغییر می دادند و نوای 

جدیدی را به گوش مخاطب می رساندند.
وی اظهار کرد: از س��ال ۱۳۳۰ تا امروز همه نی ن��وازان پیرو و مقلد 
سبک اس��تاد حس��ن کس��ایی بوده اند و پس از درگذشت ایشان 
هم هی��چ هنرمندی نتوانس��ته اس��ت روش خاص��ی در نواختن 
این س��از عرفانی را بهتر از آن اس��تاد بزرگوار اب��داع و در نواختن 
اس��تادانه آن ادعا کند. اس��تاد غیوری با بیان این که در چند سال 
 گذش��ته عالوه بر استاد حسن کسایی، ش��اهد درگذشت تعدادی

 دیگر از استادان ارزش��مند موسیقی سنتی کش��ورمان همچون 
استاد جلیل شهناز، همایون خرم و پرویز یاحقی بوده ایم، تصریح 
کرد: با این که دیگر هیچ کس جایگزین این گنجینه های ارزشمند 
موس��یقی س��نتی ایران نمی ش��ود، تالش برای تربیت نوازندگان 
و خوانندگان موس��یقی س��نتی کش��ورمان، به یقی��ن آوازه این 

اس��تادان گرانقدر و هویت موسیقی اصیل 
 ایرانی همچون ن��ی نوازی را بیش��تر زنده
 نگه می دارد. وی جای��گاه کنونی نی نوازی 
در ایران را قاب��ل قبول و در ح��ال تکامل 
دانس��ت و گفت: در چند س��ال گذشته تا 
امروز تعداد زیادی از جوانان به فراگیری ساز 

نی روی  آورده اند که این نشان دهنده اهمیت 
موسیقی س��نتی در بین جوانان کشورمان به 
ویژه قداس��ت این س��از عرفانی در بین مردم 

است. شاگرد مرحوم استاد کسایی 
همچنین در م��ورد زنده نگه 
داشتن روح موسیقی اصیل 

ایرانی بیان کرد: نتیجه 
تقابل سنت و مدرنیته ، 
ابتال به شتاب زدگی و 
بی حوصل��ی و فاصل��ه 
گرفتن از فضای سنتی 
و آرامش بخش گذشته 

است.
 وی با اشاره به این که امروز شاهد ابداع سبک هایی 
از موس��یقی در جهان هس��تیم که قداس��ت 
موس��یقی س��نتی را ندارن��د و آرام��ش و 
روحی که در س��ازی همچ��ون نی دمیده 
 ش��ده کمتر در موس��یقی مدرن امروز 
می توان یاف��ت، خاطر نش��ان کرد: 
همان ط��ور ک��ه س��اختمان های 
جدید و مدرن گاهی در سبک 
معماری و زیبایی شگفت آور 
هستند، هیچ پل مدرنی، 
۳۳ پ��ل و پ��ل خواجو 

نمی شود. 
چون روحی از سنت 
و مذه��ب در پل 
ه��ای مدرن 
دمیده نشده 

است.

شاگرد استاد کسایی مطرح کرد
اصفهان قطب هنر نی نوازی ایران

فرهنگ

 سیاست های نادرست 
یک بام و دو هوای فرهنگی 

وزیر س��ابق فرهنگ و ارشاد اسالمی در اصفهان گفت: 
سیاس��ت های یک ب��ام و دو ه��وای فرهنگی صحیح 
نیس��ت و باید در این زمینه بر اس��اس اصول و مبانی 
انقالب حرکت کنیم. س��ید محمد حسینی در نشست 
فرهنگ��ی »نگ��ران هوای پاک هس��تیم« با اش��اره به 
اهمیت نظارت بر فعالیت های فرهنگی در کشور اظهار 
کرد: با توجه به این که در کش��ور ما حساس��یت های 
دینی و مذهبی بسیاری جود دارد، نمی توان گفت که 
در بخش ه��ای مختلف نباید کاری به نظارت داش��ت.

وی افزود: متاسفانه در برخی مواقع به آثار دانشجویان 
ایرادهای بسیاری وارد می شود، در حالی که پس از آن 
برخی به راحتی ارزش ها و اصول را زیر سوال می برند 
و ب��ه آنها هتاکی می کنند و به نظر من این سیاس��ت 

یک بام و دو هوا بوده که اصال مناسب نیست. 
وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسالمی در اصفهان با اشاره 
به اهمیت توجه به مبانی و اصول تصریح کرد: ما نباید 
به کس��انی که ثابت کرده اند در زندگی خود با مبانی و 
اصول زاویه داش��ته اند، به��ا دهیم و باید در این زمینه 

دقت کنیم. 
وی  تصری��ح کرد: ما نباید به کس��انی که س��ال ها در 
خ��ارج از کش��ور علیه نظ��ام صحبت ک��رده و به امام 
خمین��ی)ره( و انق��الب اس��المی توهی��ن می کردند، 
بها دهیم و از آنها در جش��نواره ش��عر انقالب تجلیل 
کنیم. حس��ینی تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر 
خودمان به سمت دیگری حرکت می کنیم و این اصاًل 
صحیح نیس��ت. زیرا رهبر انقالب اسالمی نیز در دیدار 
با اعضای ش��ورای عالی انق��الب فرهنگی دغدغه های 

بسیاری داشتند.
وزیر س��ابق فرهن��گ و ارش��اد اس��المی در اصفهان 
خاطرنش��ان کرد: مقام معظم رهبری در این دیدار بر 
وظیف��ه نظارتی دولت تاکی��د کردند و به نظر من باید 
در زمینه انتش��ار کتب دقت کرد و س��اخت فیلم ها بر 

اساس قانون باشد.

 مدی��رکل ص��دا و س��یمای اس��تان اصفه��ان گف��ت: طبق 
نظر سنجی های صدا و سیما۵۳/۴ درصد بینندگان تلویزیون 
به فیلم مس��تند عالقه دارند. علی کلباس��ی در مراسم افتتاح 
نخستین جشنواره فیلم مستند اصفهان با بیان این که یکی از 
شاخه های قوی برنامه سازی، فیلم مستند است، اضافه کرد: 
صدا و س��یمای اصفهان حدود ۱۵۰ فیلم از هنرمندان بزرگ 
هنرهای تجس��می، نگارگری، قلم زنی، کاش��ی کاری و سایر 
هنر ها ساخته است. مدیر کل صدا و س��یمای مرکز اصفهان 
اظهار کرد: آرش��یو قوی در ای��ن زمینه در اصفه��ان موجود 
 اس��ت و زندگینامه ۳۰ نفر از مش��اهیر اصفهان ساخته شده

  است. وی گفت: در باره تعداد ۵۰ نفر از معلمان و ۸۰ خیریه نیز 
برنامه های مستند ساخته شده است.

 وی با بیان این که در زمینه های فرهنگی و گردش��گری، آثار 
متعدد در اصفهان ساخته شده اس��ت، گفت: نیروی انسانی، 
تحقیق و پژوه��ش، برنامه ریزی و زمان مناس��ب، وس��ایل و 
تجهیزات پیش��رفته و منابع ملی، پنج عامل در س��اخت فیلم 

مستند خوب است.
کلباس��ی با اش��اره به این که باید به فیلم های مستند مانند 
فیلم های س��ینمایی و داس��تانی توجه ش��ود، گف��ت: غیر از 
 بخش دولت��ی، بخش خصوصی نی��ز می توان��د در این زمینه

 تاثیر گذار باشد. وی افزود: هر چه فرهنگ عمومی کشور باالتر 

می رود، گرایش به برنامه های مستند نیز بیشتر می شود. وی 
با اشاره به این که هالیوود و س��ینمای غرب چهره مسلمانان 
را تخری��ب می کند، گفت: متاس��فانه این صنع��ت در اختیار 
اس��تعماگران قرار گرفته اس��ت. وی گفت: فیلم های ۳۰۰ و 
 آرگو از جمله فیلم هایی اس��ت که چهره ایرانیان را بد نش��ان 

می دهد.
کلباسی افزود: فیلمسازان ما با ساخت فیلم های مناسب باید 
از هویت اسالمی و ایرانی و دینی مان در برابر استعمارگان دفاع 

کنند و جواب آنها را بدهند.

اکران 127 فیلم در جشنواره فیلم مستند اصفهان
 دبیر جش��نواره فیلم مس��تند اصفهان گف��ت: ۱۲۷ مورد از 
فیلم های ارس��ال ش��ده به دبیر خانه جش��نواره فیلم مستند 
اصفهان ط��ی روز های نهم، ده��م و یازدهم اردیبهش��ت ماه 
در اصفهان اکران می ش��ود. میثم بکتاش��یان ب��ا بیان این که 
برگزاری این جشنواره به مناس��بت نکوداشت هفته اصفهان 
صورت می گیرد، اضافه کرد: معرفی اصفهان در حوزه فرهنگ 
و تمدن اس��المی از اهمیت بس��یاری برخوردار اس��ت و این 
موضوع یکی از مهم ترین اهداف برگزاری این جشنواره تلقی 
می شود. دبیر نخستین جشنواره فیلم مستند اصفهان با تاکید 
بر این که عرضه بهتر فیلم مستند، ارتقای جایگاه فیلم مستند 

در س��طح ملی و فرا ملی و توجه به فیلم مس��تند در راستای 
فرهنگ س��ازی در این حوزه از رویکرد ها و اه��داف دیگر این 
جشنواره است، تصریح کرد: ۳۶۰ فیلم مستند در موضوعات 
مختلف به دبیر خانه این جش��نواره ارس��ال ش��ده بود که این 
فیلم ها توسط هیئت داوری مورد بررسی قرار گرفتند. وی ادامه 
داد: پیروز کالنتری، مهوش شیخ االسالمی، محمد طباطبایی، 
زان بوکاس��یان و عبدالحس��ین احمدی، هی��ات داوران این 

جشنواره هستند.کالنتری 
با بیان این که این فیلم ها در 
سالن های سوره، کتابخانه 
هن��ر،  ت��االر  مرک��زی، 
هنر س��رای خورشید و اتاق 
بازرگانی اکران می ش��ود، 
افزود: متقاضیان می توانند 
ب��ه ص��ورت رای��گان برای 
مش��اهده ای��ن فیلم ه��ا به 
سالن های مربوطه مراجعه 
کنن��د. دبی��ر نخس��تین 
جش��نواره فیل��م مس��تند 
اصفهان با اشاره به برگزاری 
این جشنواره در سه بخش 
موضوعی، ویژه و آزاد گفت: 

بیشتر فیلم های ارایه شده به این جشنواره مربوط به موضوعات 
تاریخ و تمدن و اجتماعی بوده است.

12 اردیبهش�ت؛  مراس�م اختتامیه فیلم مس�تند 
اصفهان 

دبیر س��تاد نکوداش��ت هفته اصفهان گفت: مراسم اختتامیه 
جش��نواره فیلم مس��تند اصفهان در روز دوازدهم اردیبهشت 
ماه امس��ال در تاالر هن��ر اصفه��ان برگزار می ش��ود. منصور 
س��لطانی زاده  اظهار کرد: ط��ی روز های گذش��ته برنامه های 
متنوع و مختلفی در راستای نکوداشت هفته اصفهان در سطح 
شهر برگزار شد. سلطانی زاده با اشاره به این که اکران فیلم ها 
از ساعت ۹ صبح آغاز می شود و س��اعت هشت و نیم شب نیز 
آخرین سانس اکران فیلم های مستند ارسال شده به دبیر خانه 
جشنواره اس��ت، تاکید کرد: در کنار ارایه فیلم ها، کارگاه های 

آموزشی و نقد و بررسی برگزار می شود. 
وی به زمان برگزاری مراس��م اختتامیه جشنواره فیلم مستند 
اش��اره کرد و افزود: مراسم اختتامیه جش��نواره فیلم مستند 
اصفهان در روز دوازدهم اردیبهش��ت ماه امسال در تاالر هنر 

اصفهان برگزار می شود.
دبیر ستاد نکوداشت هفته اصفهان گفت: تمام برنامه های ارایه 
شده به مناسبت نکوداشت هفته اصفهان، در راستای معرفی 

اصفهان به تمام مردم دنیا صورت گرفت.

مدیر کل صداو سیمای  اصفهان:

عالقه بیشتر بینندگان تلویزیون  به  فیلم  مستند

  باید به 
فیلم های سینمایی 

و داستانی توجه 
شود هر چه 

فرهنگ عمومی 
 کشور باالتر

 می رود، گرایش به 
برنامه های مستند 
نیز بیشتر می شود
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رای 

2378شماره دادنامه: 40 بتاریخ 93/1/20 کالسه : 92-1264 مرجع رسیدگی : شعبه 6 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان : سید حامد میر دامادیان فرزند جعفر  به نشانی : 
خمینی شهر  سه راه معلم انتهای خ جانبازان کوچه معلم 32 خوانده : سعید داودی فرزند 
احمد  به نشانی مجهول المکان خواسته : الزام به انتقال سند رسمی خودرو و تحویل 
کارت سوخت  شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید: “رای قاضی شورای “ در خصوص دعوای خواهان  به 
طرفیت خوانده یاد شده باال به خواسته الزام به انتقال سند رسمی خودرو سواری بنز 
280 مدل 1984 به شماره انتظامی 725ق59ایران 13 به انضمام مطلق خسارات وارده با  
عنایت به محتویات پرونده استعالم به عمل آمده از مرجع انتظامی در خصوص آخرین 
مالک خودرو مالحظه قولنامه های ارائه شده از طرف خواهان شورا دعوای مطروحه 

را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد ماده 198 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
قانون مدنی  امور مدنی و مواد 10و219و220 و 221و223و225  انقالب در  عمومی و 
حکم بر محکومیت خوانده سعید داودی به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال 
رسمی سند خودرو به نام خواهان و همچنین تحویل کارت  سوخت خودرو و پرداخت 

مبلغ 404000 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید . رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی 

ششم  شعبه  قاضی   1326 الف  م  باشد  می  اصفهان  حقوقی  و  عمومی  دادگاههای  در 
شورای حل اختالف 

ابالغ رای 
2379شماره دادنامه: 1581 بتاریخ 92/10/26 کالسه پرونده : 92-910 مرجع رسیدگی 
: شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان خواهان : کوروش سلیمی   به نشانی : اصفهان 
مبل سی پل پ 49 خواندگان : سید محمد مهدی هزاوه ئی    – رهنان- شریف شرقی – 

به نشانی مجهول المکان خواسته : الزام به  تنظیم انتقال سند خط موبایل به شماره 
09136000162 مقوم به 950000 ریال شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی 
در   “ قاضی شورای  “رای  نماید:  می  رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  و  اعالم  را 
خصوص دعوای کوروش سلیمی  به طرفیت سید محمد مهدی هزاوه ئی  به خواسته 
الزام  خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی مبنی بر انتقال سند تلفن همراه به 
شماره 09136000162 نظر به اینکه قرارداد عادی مورخ 89/2/28 حکایت از وقوع بیع 
مورخ  رسیدگی  جلسه  در  آگهی  نشر  طریق  از  قانونی  ابالغ  با وصف  خوانده  و  دارد 
92/10/16 حضور نیافته و الیحه ای نیز تقدیم ننموده است و همچنین با توجه به پاسخ 
لذا  نام خوانده اعالم نموده است  از مخابرات که مالکیت شماره مذکور را به  استعالم 
شورا دعوی مطروحه را ثابت تشخیص و به استناد مواد 10و219و220و221و225و362  
حضور  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  م   د.  آ.  قانون  198و515  مواد  و  مدنی  قانون 

نام  به  به شماره 09136000162  تلفن همراه  انتقال سند  و  اسناد رسمی  در دفترخانه 
 خواهان صادر و اعالم می نماید م الف 1857 قاضی شعبه چهارده شورای حل اختالف

 اصفهان 

ابالغ رأی

محمد  خواهان:    1621/92 کالسه  شماره   1993 دادنامه:92/12/22-  شماره   2362
محمد  آقای  خوانده:   35 پ   –  49 کوچه  آباد  حسین  خ   : نشانی  عباس  فرزند  هاشمی 
المکان. خواسته: مطالبه یک فقره چک شورا  رضا زمانی فرزند کرامت نشانی مجهول 
به صدور  مبادرت  آتی  بشرح  و  اعالم  را  پرونده ختم رسیدگی  به محتویات  عنایت  با 
رأی می نماید: رای قاضی شورای حل اختالف. در خصوص دعوی  محمد هاشمی به 
طرفیت  محمد رضا زمانی به خواسته مطالبه مبلغ 4/000/000 ریال وجه یک چک به 
شماره 779924 به عهده بانک صادرات  به انضمام مطلق خسارت قانونی. با توجه به 
محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد   و اینکه خوانده  با ابالغ قانونی و انتظار کافی در جلسه حضور نیافته 
به  نسبت  اعتراض   مقام  در  پسندی   محکمه  و  مستند  دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و 
مواد  به  مستندا  و  دانسته  ثابت  را  مطروحه  دعوی  لذا  ننموده  ارایه  خواهان  دعوی 
. م حکم  د  آ.  قانون  تجارت و مواد 198و515و519و522  قانون  310و313و307و315 

بابت اصل خواسته و 190000  به پرداخت مبلغ 4000000 ریال  بر محکومیت خوانده 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه 
حق  در  حکم  اجرای  تاریخ  تا   92/10/8 دادخواست  تقویم   / چک  رسید  سر  تاریخ  از 
ابالغ  از  پس  روز   20 ظرف  و  غیابی  صادره  ریا   . نماید  می  اعالم  و  صادر  خواهان 
محاکم  در  اعتراض  قابل  آن  از  پس  روز   20 ظرف  و  مرجع  همین  در  واخواهی  قابل 
 محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد . قاضی شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف

 اصفهان 

انحالل شرکت 
 ( میمه  باریت وصال عالمه  انحالل شرکت سنگ  آگهی  2363  شماره 103/93/70/24 
سهامی خاص (  ثبت شده بشماره 325 و شناسه ملی 14003539626  برابر صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 92/11/23  تصمیمات ذیل در شرکت فوق  الذکر اتخاذ 
گردید . 1- سهامداران شرکت به دلیل عدم فعالیت و ضرر و زیان های وارده تصمیم  بر 
انحالل شرکت گرفتند در نتیجه شرکت را منحل نمودند . 2- آقای احمد طاهری به شماره 
ملی 6229833565 را به سمت مدیر تصفیه به مدت یکسال انتخاب نمودند. 3- آدرس 
کد پستی 8351939489 می   – کوچه پروین   – خیابان شریعتی   – : میمه  مدیر تصفیه 
باشد . امضا ء ذیل ثبت در تاریخ 1393/01/18 تکمیل گردید. رئیس ثبت میمه – حسین 

نوروز



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

ستاره سپاهان به استقالل
 می پیوندد؟

امید ابراهیمی هافبک سپاهان، بارها 
در مصاحبلله هایش اعللام کرده که 
فوتبال خود را مدیون قلعه نویی است 
چرا که توسط وی به لیگ برتر معرفی 
شللد. با توجه بلله ارتباط خللوب این 
بازیکن با ژنرال، حتی فصل گذشللته 
هللم صحبللت از آبللی پوش شللدن 
ابراهیمی بود که در نهایت سپاهانی ها 
مانع جدایی این بازیکن شدند. حاال 
گویا قلعه نویی برای فصل آینده به او پیشنهاد و از طریق یکی از دوستان 
مشترک شان، به هافبک سپاهان پیغام داده که فصل آینده شاگرد خود 

او شود.

 اردوي تیم ملي هندبال جوانان 
با 7 اصفهانی  

محسللن طاهری سللرمربی تیم ملی 
هندبال ایران با بیان این مطلب اظهار 
داشللت: مسللابقات هندبال آسیایی 
جوانان در مردادماه به میزبانی کشور 
 عزیزمللان و در شللهر تبریللز، برگزار

می شود. وی پیرامون انتخاب اصفهان  
بللرای اردوی تدارکاتی گفت: شللهر 
اصفهان شرایط مناسبی از نظر سالن 
و امکانات دارد و فدراسللیون تصمیم 
گرفت کلله اردوی تدارکاتی را در اصفهان برپا کنیم. محسللن طاهری 
تصریح کرد: در این اردو، هفت اصفهانی به نا مهای سعید رمضانی،کامیار 
طاهری،پوریا رئوفی،محمد زمانی،مهللدی خدارحمی،علی کاظمی و 

وحید مسعودی حضور دارند. 

روی خط ورزش شهرضا  
اولین گردهمایی روسای هیات های 
موتور سواری شهرستان های استان 
اصفهللان در سللال 93 بلله میزبانی 
شهرضا برگزار شد. در این مراسم که 
در روستای زیارتگاه با شرکت 35 نفر 
 برگللزار شللد، مسللایل و مشللکات 
موتور سواری اسللتان از قبیل کمبود 
پیست های استانی،کمبود بودجه و 
تردد موتورهای سنگین در سطح شهر 
بررسللی شللد. غامرضا مصدقیان رییس هیات موتور سللواری استان 
اصفهان بعد از شللنیدن مشکات شهرسللتان ها، قول مساعدت و رفع 
مشکات را داد. الزم به ذکر است پیست موتور سواری شهرضا حدود 2 
 سللال اسللت در ابتدای جاده روسللتای زیارتگاه، 10 کیلومتری جاده 

شهرضا - شیراز، آماده استفاده همشهریان است. 

 جلسه هیات های فوتبال
 منطقه چهار استان

اولین جلسه هیات های فوتبال منطقه 
چهللار اسللتان اصفهان برگزار شللد. 
گردهمایی هیات های فوتبال منطقه 
چهار اسللتان در محل اداره ورزش و 
جوانان شللهرضا با شللرکت 22 نفر 
برگزار شللد. در این جلسه چگونگی 
برگزاری مسابقات، آموزش و مدارس 
فوتبال در سال 93 مورد بحث و تبادل 
نظر قرار گرفت. این جلسللات هر سه 

ماه یک بار در یکی از شهرستان های منطقه برگزار می شود.

نمایندگان AFC از ورزشگاه
 نقش جهان بازدید کردند

نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا 
با حضور در ورزشللگاه نقش جهان از 
روند تکمیللل این ورزشللگاه بازدید 
کردند. در این بازدیللد دو نماینده از 
کنفدراسیون فوتبال آسیا و نماینده 
فدراسیون فوتبال به همراه دبیر هیات 
فوتبللال اسللتان اصفهللان، حضللور 
داشللتند. در این بازدیللد نمایندگان 
اي.اف.سللي جایللگاه وي.آي. پي و 
رختکن هللا را کلله مطابللق دسللتورات کنفدراسللیون فوتبال آسللیا 

استانداردسازي شده بود، مورد بررسي قرار دادند. 

تقابل کفاشیان و کی روش؛ دوران 
همکاری به پایان رسیده؟ 

تغییر رویه رییس فدراسیون
 و سرمربی تیم ملی 

کارلوس کی روش از روزی که سرمربی تیم ملی ایران شده، 
هر وقت با هر چهره ای که به مشکل خورده، حداقل خیالش 
راحت بوده که یک حامی بزرگ در ایران دارد؛ علی کفاشیان. 
کفاشیان به عنوان رییس فدراسیون فوتبال در طول این چند 
سال، همیشه از سرمربی تیم ملی حمایت کرده و اجازه نداده 
که کی روش مقابل منتقدانش تنها باشد. او هر وقت که الزم 
بوده، از کی روش حمایت و از عملکرد او دفاع کرده است، اما 
اخیرا اتفاقاتی افتاده که نشان می دهد کفاشیان و کی روش 

دیگر آن رابطه گرم گذشته را ندارند. 
رییس فدراسیون فوتبال هم ثابت کرده که نمی خواهد مثل 
قبل، از کی روش حمایت کند. تا یک سال قبل هر وقت که 
کی روش انتقادی می کللرد و از کاسللتی های فوتبال ایران 
حرف می زد، کفاشللیان حرف او را تایید می کرد و می گفت 
که با وجود این کاستی ها، فدراسللیون تمام توانش را به کار 
می گیرد تا مشللکات را حل کند، اما حاال کلله کی روش از 
کمبودها گایه می کند، کفاشیان می گوید کمبودی وجود 
ندارد. دوشللنبه شللب در برنامه نود کی روش گفت که تیم 
ملی در طول سلله هفته، فقط یک دسللت گرمکن داشته و 
این گرمکن ها حتی شسته هم نمی شود، اما علی کفاشیان 
وقتی که روی خط برنامه نود آمد، جواب او را داد و گفت که 
فدراسللیون یک میلیارد و 300 میلیون تومان برای اردوی 
آفریقای جنوبی هزینه کرده و به اندازه کافی برای تیم ملی 

لباس فرستاده است. 
او در حالی حرف های کی روش را نقض کرد و گفت تیم ملی 
کمبودی ندارد که کارلوس کی روش سعی کرد ظاهر قضیه را 
حفظ کند و کفاشیان را مقصر ناکامی ها نداند. کی روش حتی 
تاکید کرد که تیم ملی با تاش های کفاشیان و نبی به جام 
جهانی رسیده و اختافی میان آن ها وجود ندارد. اما کفاشیان 
با صراحت حرف های سرمربی تیم ملی را رد کرد. کفاشیان 
پیش از این سعی می کرد با کی روش در یک موضع باشد، اما 

در حال حاضر رو به روی او می ایستد.
 این البته اولین باری نیست که رییس فدراسیون مخالفت 
ضمنی خود با کی روش را نشان می دهد. شاید دلیل تغییر 
رویه کی روش و کفاشیان این باشد که می دانند همکاری شان 
به پایان خط رسیده، اما سعی می کنند روابط فعلی را حداقل 

تا جام جهانی حفظ کنند.

زاویه

6
صادق زاده ریيس هيات بسكتبال ماند  

محسللن صادق زاده با کسللب 10 راي از مجموع 19 راي ماخوذه براي چهار سال دیگر ریاست هیات 
بسکتبال استان اصفهان را در اختیار گرفت. در این انتخابات محسن صادق زاده،احمد رضایي و محمد 

پورمقدم، کاندیدا بودند که غیبت پورمقدم به منزله انصراف وي تلقي شد. 

خبرگزاری رویترز در گزارشللی بازیکنان تیم ملی ایران را در 
جام جهانی 201۴ برزیل پیش بینی کرد. نکته جالب در این 
لیست اشللتباهاتی نظیر حضور جباری اسللت که از تیم ملی 
خداحافظی کرده است. همچنین فقط 3 مهاجم در این لیست 
دیده می شود و در مورد باشللگاه حال حاضر انصاری فرد نیز 

اشتباهاتی به چشم می خورد.
دروازه  بان ها: 

رحمان احمدی )سپاهان ایران(، سن: 33، 10 بازی ملی. وی 
اولین انتخاب تیم ملی ایران برای حضور درون دروازه بود، اما 
برای قرار گرفتن در این پست تحت فشار قرار گرفته است. وی 
در تمام دوران حرفه ای اش در فوتبال ایران بازی کرده و برای 
سومین بار به سللپاهان رفته اسللت و در حال حاضر برای این 
تیم بازی می کند. دنیل داوری )بازیکن اینتراخت برانشوایگ 
آلمان(، سن: 2۶، 3 بازی ملی. یکی از بازیکنان کی روش که در 
خارج از ایران متولد شده، پسر پدری ایرانی و مادری لهستانی 
است. داوری که در آلمان متولد شللده در اولین بازی خود در 
رقابت های مقدماتی جام ملت های آسیا و پیروزی ایران مقابل 
تایلند در ماه نوامبر دروازه اش را بسللته نگه داشللت. علیرضا 
حقیقی )بازیکن اسپورتینگ کوویلیا پرتغال؛ به صورت قرضی 

بازی ملی. از روبین کازان روسیه(، سن: 2۶، ۶ 
پس از مهار ضربلله پنالتی 
علی دایی، اسطوره فوتبال 
ایران بلله دروازه بللان ثابت 

پرسپولیس تبدیل شد.

مدافعان:
منتظللری   پژمللان 
)بازیکللن ام صللال 
قطللر(، سللن: 30، 
19 بللازی ملللی. 
مدافع راسللتی که 
در تیللم کی روش 
در ترکیللب اصلی 
گرفللت. قللرار 

استیون )مهرداد( 
بیت آشور )بازیکن 
ونکللوور وایتکپس 
کانادا(، سللن: 2۷، 

۴ بازی ملللی. مدافع 

متولد کالیفرنیا که پدر و مادری ایرانی دارد، در تیم ملی ایران 
پذیرفته شد و انتظار می رود برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی 
رقیب منتظری باشللد. جال حسللینی )بازیکن پرسپولیس 
ایران(، سن: 32، ۸۴ بازی ملی. صخره ای در قلب خط دفاعی 
ایران که با عملکرد فوق العللاده اش چهارمین حضور ایران در 
رقابت های جام جهانی را رقم زد. خسللرو حیللدری )بازیکن 
استقال ایران(، سللن: 30، ۴۶ بازی ملی. یک بازیکن دفاعی 
راست دیگر که در رقابت های مقدماتی جام جهانی نقش زیادی 
داشت. این بازیکن باتجربه برای ۶ باشگاه مختلف در ایران بازی 
کرده است. مهرداد پوالدی )بازیکن پرسپولیس ایران(، سن: 
2۷، 1۷ بازی ملللی. کی روش اولین بازی ملللی را در پیروزی 
یک بر صفر ایران مقابل ماداگاسللکار به وی تقدیم کرد و به او 
را در خط هافبک و دفاع چپ بازی داد. امیر صادقی )بازیکن 
استقال ایران(، سن: 32، 12 بازی ملی. یک مدافع قدرتمند 
دیگر که کی روش در سال 2013 پس از غیبتی ۶ ساله به تیم 
ملی بازگرداند. وی اولین گل ایللران در رقابت های مقدماتی 
جام ملت های آسللیا مقابل لبنان در نوامبر را به ثمر رسللاند.

هاشم بیک زاده )بازیکن اسللتقال ایران(، سن: 30، 1۶ بازی 
ملی. یک مدافع چپ قوی که او هم به اندازه کافی تحرک دارد 

میانی زمانی که که بتواند در مرکز خط دفاعی یا در خط 

الزم باشد، به میدان برود. احسان حاج صفی )بازیکن سپاهان 
ایران(، سن: 2۴، 5۶ بازی ملی. یک مدافع پرتحرک دیگر؛ یک 
متخصص خطرناک در ضربات ایسللتگاهی با توانایی ارسللال 

پاس های فوق العاده و ضربه با پای چپ. 
هافبک ها:

جواد نکونللام )بازیکن الکویت کویت(، سللن: 33، 139 بازی 
ملی. کاپیتان و بازی سللاز تیم ملی ایران آندرانیک تیموریان 
)اسللتقال ایران(، سللن: 31، ۷۶ بازی ملللی. هافبک دفاعی 
قدرتمندی که مدت هللا حضوری ثابللت در ترکیب تیم ملی 
داشت. اشللکان دژاگه )بازیکن فوالم انگلیس(، سن: 2۸، 11 

بازی ملی. وی در تهران 
متولد شللد، اما در سنین 
کودکی به آلمان مهاجرت 
کللرد. دژاگلله هافبکللی 
باهللوش اسللت کلله در 
آگوست 2012 به فوالم 
پیوست. مسعود شجاعی 
)بازیکللن الس پالمللاس 
اسپانیا(، سللن: 30، ۴9 
بازی ملی. یک هافبک با 
استعداد و باتجربه دیگر. 
دوران خللوب وی پس از 
مصدومیت رو بلله پایان 
رفت.علیرضا جهانبخش 
)بازیکللن ان ای سللی 

هلند( سن: 

20، ۴بازی  ملللی. وی در ایران 
در 2۶ بازی هشللت گل برای 
دامللاش به ثمر رسللاند و 
سللپس به هلند سللفر 
کرد. بختیللار رحمانی 
)بازیکن فللوالد ایران(، 
سللن: 22، 3 بازی ملی. 
یک هافبک جللوان که از 
سللطح نوجوانان رشد کرد 
تا به ترکیللب تیم کی روش 
راه یافللت. مجتبی جباری 
)بازیکللن االهلللی قطر(، 
سللن: 30، 29 بازی ملی. 
یللک هافبک راسللت پا با 
قدرت پاسکاری زیاد که 
کی روش در سللال 2011 
پس از غیبتی سه ساله او 
را درسطح ملی بازی داد. 

لیست تیم ملی به سبک رویترز

جباری و یعقوب کریمی در جام جهانی
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افشاگری بزرگ :تیم ملی فوتبال نیجریه با تبانی به جام جهانی رفت
همللکاری  بللر  مبنللی  سللنگاپوری  یللک  اعتللراف 

وی بللا تیللم ملللی فوتبللال نیجریلله بللرای انجللام تبانللی در 
بلله صللورت   2010 انتخابللی جللام جهانللی  مسللابقات 
 گسللترده در رسللانه هللای نیجریلله بازتللاب یافللت. برخللی از 
 رسللانه هللای نیجریلله از جمللله روزناملله هللای »ونگللوآرد« و 
»اسپورت دیلی« این کشور نوشتند:»ویلسون راج پروما« یکی از 
فعاالن در شرکت های شللرط بندی و تبانی سنگاپور اعتراف کرد 
که در سللال 2010 در انجام یک تبانی برای صعود تیم نیجریه به 
جام جهانی نقش داشته است. به نوشته این روزنامه ها، »پروما « که 
۴9 سال سن دارد، به تازگی در اظهاراتی که در کتاب» پادشاهان 
کینگ« به چاپ رسیده است، به انجام صدها تبانی و شرط بندی 

در جریان مسللابقات فوتبال جهان در سللال های 2010 و 2011 
میادی اعتراف کرد.

وی در این اعتراف ها، به پرداخت رشوه به مسووالن و بازیکنان فاسد 
فوتبال اشاره و صعود نیجریه به مسابقات جام جهانی 2010 را یکی 
از این مفاسد اعام کرد. پروما که از سال 2011 تحت تعقیب قرار 
گرفته اسللت، با کمک دو روزنامه نگار، کتاب »پادشاهان کینگ« 
 را به رشللته تحریر در آورده و از فعالیت خللود در زمینه انجام این 
تبانی ها پرده برداشته است. وی در اظهارات تکان دهنده خود که در 
این کتاب به چاپ رسیده است، اعتراف کرده بر اثر انجام این فعالیت 
در یک شللب، برای برد و یا باخت تیم ها سه میلیون پوند به دست 

آورده است. پروما در باره تبانی تیم ملی فوتبال نیجریه در مسابقات 
انتخابی جام جهانی 2010 توضیح داد: در یکی از اردوهای آمادگی 
نیجریه این پیشنهاد را به مسؤوالن این تیم ارایه دادم و خواستم در 
ازای سه پیروزی در سه دیدار، مبلغ مورد درخواست را بگیرم. وی 
افزود: در این معامله با کمک سه بازیکن تیم ملی فوتبال موزامبیک 
توانسللتیم نیجریه را به جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی ببریم.

در این سال تیم نیجریه با پیروزی یک بر صفر مقابل موزامبیک در 
هفته پایانی مرحله دوم مسابقات انتخابی جام جهانی در قاره آفریقا، 
توانست با 12 امتیاز به عنوان تیم صدرنشین به جام جهانی برود.

تونس تعقیب کننده نیجریه در رقابت های گروه دوم این مسابقات 

با یک امتیاز کمتر و با 11 امتیاز در مکان دوم قرار گرفت و از 
راهیابی به جام جهانی 2010 بازماند. به نوشته روزنامه های نیجریه، 
این فرد سنگاپوری، در سال 2011 دستگیر و به مدت دو سال در 

کشور فناند زندانی شده بود.

بکن باوئر: بایرن ابزار تاکتیکی نداشت
فرانتللس بکن باوئر پللس از باخت سللنگین ۴ بر صفر 
باوارایی ها از تیم اسللپانیایی، گفت: شکست سنگینی 
بود. بایرن ابزار تاکتیکی کافی نداشللت. روی گل های 

دریافتی، هیچ سازماندهی مناسبی وجود نداشت.

رکورد  برای  رونالدو 
کریستیانو رونالدو ستاره رئال مادرید سلله شنبه شب در جریان 
برتری تیمش مقابل بایرن مونیخ آلمان دو بار دروازه مونیخی ها 
را به لرزه درآورد تا پانزدهمین و شانزدهمین گل خود را در لیگ 

قهرمانان اروپا به ثمر برساند.

بازگشت کوروش باقری به وزنه برداری 
کوروش باقری سرمربی سابق تیم ملی وزنه برداری کشورمان که پس از مسابقات 
جهانی لهستان از تیم ملی وزنه برداری برای همیشه خداحافظی کرد، به عنوان 
استعدادیاب باشگاه گل گهرسیرجان انتخاب شد تا بدین ترتیب در مسیر بازگشت 

به وزنه برداری قرار گیرد 

احسان حاج صفی 
)بازیکن سپاهان 

ایران(، سن: ۲۴، ۵6 
بازی ملی. یک مدافع 
پرتحرک دیگر؛ یک 

متخصص خطرناک در 
ضربات ایستگاهی با 

توانایی ارسال پاس های 
فوق العاده و ضربه با 

پای چپ

خلیل زاده:

عمرا  بگذارم  عقیلی به پرسپولیس  برود
مدافع تیم فوتبال سپاهان گفت: استقال هم مثل سپاهان از داوری 

ضربه خورد. در کل این دو تیم را داوران حذف کردند.
سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا با یک گل مشکوک به آفساید نتیجه 
را به الهال واگذار کرد تا حذف تلخی داشللته باشد. حذف از آسیا 
بیشتر به ضرر ملی پوشان تمام شد. چون آنها به راحتی اردوی آفریقا 

را هم از دست دادند و شاید هم جام جهانی را از دست بدهند.
 البته از شش بازیکن سه نفر به اردو رفتند و سه نفر دیگر روی هوا 
هستند. یکی از این نفرات شجاع خلیل زاده مدافع سپاهان است که 

گفت و گوی با او را می خوانید:
 شجاع، کجا هستی؟

- جای خاصی نیستم . در راه شمالم.
  چرا شمال؟

- می روم به خانواده ام سر بزنم وکمی هم استراحت کنم.
  پس تکلیف اردوی آفریقا و تیم ملی چه شد؟

- هیچ خبری ندارم و نمی دانم باید چکار کنم! کسی به من چیزی 
نگفته و من هم گفتم بروم شمال.

 پس چرا حاج صفی و شریفی رفتند آفریقا اما تو با امید 
ابراهیمی و یعقوب کریمی ماندید؟

- خب، کادرفنی تیم ملی تشخیص داده که آنها بروند و سلیقه آقای 
کی روش است! من چه بگویم؟!

 یعنی شما خط خورده اید؟
- من از کجللا بدانم خط خورده ایم یا نه؟ ما تابع دسللتور باشللگاه 
و کادرفنی تیم ملی هسللتیم. هر چه بگویند، همللان کار را انجام 

می دهیم.
  امکان دارد به اردوی اتریش بروید؟

- شاید برویم و شللاید هم نرویم. هیچ چیز معلوم نیست و هر چه 
قسمت باشد.

   ناراحت نیستی این اتفاق افتاده؟
- ناراحت هستم، ولی کاری نمی توانم انجام بدهم. خدا بزرگ است 

و درست می شود.
  از لیگ قهرمانان هم با بدشانسی حذف شدید؟

- ما بدشانس که بودیم، اما حذف اصلی ما توسط داور صورت گرفت 
که گل آفساید را نگرفت. استقال هم مثل سپاهان از داوری ضربه 

خورد. در کل این دو تیم را داوران حذف کردند.
 در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا یک گل کم آوردید 

که حذف شدید.
- این هم از بدشانسی ما بود که همه جا یقه مان را می گرفت.

 راست است نویدکیا می خواهد خداحافظی کند؟
- مطمئن باشید که چهار ، پنج سال دیگر بازی خواهد کرد. محرم 

همینجوری از خیلی ها بهتر است.
  کرانچار هم رفتنی شد؟

- کرانچار جایی نمی رود و در سپاهان خواهد ماند. اگر هم برود به 
قول عقیلی، بعدها متوجه می شوند چه کسی را از دست داده اند.

 ام�ا مدیرعام�ل س�پاهان گفته ب�ه کرانچ�ار گفتیم 
خداحافظ!

- تا جایی که من در جلسه بودم، کسی خداحافظی نکرد و کرانچار 

رفت و برمی گردد.
 بحث جدایی عقیلی هم مطرح شد؟

- اصا ایللن حرف ها نیسللت و من خللودم عقیلی را 
نگه می دارم. من کنار هادی خیلی راحت هسللتم و 

نمی گذارم برود.
 ولی حضورش در پرسپولیس جدی شده.

- اگر من گذاشتم هادی برود پرسپولیس! باور کنید 
اگر برود، نمی بخشمش.

  محمد غالمی چطور؟
- امیدوارم مشکلش حل شود و بماند. باور کنید اگر برود به ضرر 

ما می شود، چون تنها مهاجمی است که ما از او می ترسیم.
  ول�ی با توجه ب�ه حض�ور رحیمی مدیرعامل س�ابق 

سپاهان در پرسپولیس شاید خیلی ها راهی این تیم شوند
- اتفاقا آقای رحیمی قرارداد بازیکنان را طوری بسللته که کسللی 
نمی تواند جدا شللود. همه قراردادها دو سللاله اسللت و عقیلی و 

ابراهیمی نیز عمرا از اصفهان بروند.
 حاال خودت به پرسپولیس نمی روی؟
- من فعا در اصفهان هستم و بازیکن سپاهانم.

 س�پاهان دوبار با الس�د بازی کرده، فکر می کنی 
فوالد بتواند این تیم  را حذف کند؟

- السد تیم خوبی اسللت و دوسللت دارم فوالد رفت و برگشت 
 ببرد و حذفللش کند. در فوتبللال نباید به تیم هللای عربی رحم 

کرد.

  چه توصیه ای به فوالدی ها داری؟
- من چه کاره ام که توصیه کنم؟

  حاال ی�ک آنالیز بده تا ب�ه نفع فوالد 
باشد.

- تنها توصیه من به فوالدی ها این اسللت که 
تیم را نباید عقب نگه داشت. چون آنها خط 
حمله خوبی دارند و خطرناک 

هستند. 

 تصویب قوانین حمایتي 
مهم ترین پیشنهاد ما بود

محمد سالمتيان رييس هيات مديره 

مجمع خيران ورزش  يار
اولین پیشللنهاد ما تصویللب قوانین حمایتي بللود تا خیللران ورزش یار 
نیللز همچللون خیللران مدرسلله سللاز از مزایللاي دولللت در سللاخت 
و سللازهاي خیرخواهانه بهللره ببرند. مجمللع خیران ورزش یار اسللتان 
 اصفهللان به دنبللال این اسللت تا در

 سللاخت و سللاز اماکللن ورزشللي 
 همچون مدرسه سللازي الگوي سایر

 استان  ها شود. 
خیراني که در سللاخت و ساز اماکن 
ورزشللي فعالیت مي کنند و سرمایه 
خللود را بلله کار مي گیرنللد باید در 
 اداره آن مللکان ورزشللي دخیللل

 باشند. 
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اجرای نخستین تئاتر دانش بنیان 

کشور در شهرکرد
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��امی چهارمحال و بختی��اری گفت: تور 
دیجیتال و نخستین تئاتر دانش بنیان کشور به مدت ۱۰ روز کار خود را 
در مجتمع فرهنگی مهر شهرکرد آغاز کرد. حسین گنجی اظهار کرد: در 
این تور دیجیتال تئاتر دانش بنیان، کدو قلقله زن در سرزمین عجایب با 
ایده نخبگان فرهنگی استان، برای نخستین بار در کشور به شیوه ای نوین 

و در فضای مجازی اجرا می شود. 
وی تصریح کرد: آشنایی خانواده ها و فرزندان با شیوه های صحیح استفاده 
از کامپیوتر و فضای مجازی و مصون ماندن از مخاطرات و آسیب های این 

فضا، از اهداف اجرای این تئاتر است.

توجه به رفع مشکالت پروژه های 
عمرانی شهرستان  بن

معاون برنامه ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: رفع مشکات 
پروژه های عمرانی شهرستان بن مورد توجه قرار می گیرد.

اسماعیل عامری گلس��تان، در شورای اداری شهرس��تان بن با اشاره به 
این که شهرستان بن شهرس��تانی تازه تاسیس اس��ت، عنوان کرد: این 
شهرستان دارای ظرفیت های باالیی است که باید برای توسعه از آنها بهره 
 گرفت. وی ادامه داد: هم اکنون دولت طرح های منسجمی را برای توسعه

 استان ها به ویژه استان های محروم و کمتر توسعه یافته در نظر گرفته 
است. وی بیان داشت: ظرفیت های توسعه ای هر شهرستان باید بررسی و 

برنامه ریزی در مسیر آن انجام شود.

کشاورزان شهرنشین چهارمحالی 
بیمه می شوند

مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر چهارمحال و بختیاری از 
تحت پوشش قرار گرفتن کشاورزان ساکن شهرهای این استان خبر داد. 
جعفر علی شاه بندری در نشست شوراها در شهرکرد اظهار کرد: با پیگیری 
معاونت عمرانی استانداری بحث بیمه ها در این استان روند خوبی گرفته 

و سقف بیمه از ۱8 سال به باال رسیده است. 
وی افزود: بیم��ه همگانی و اصل 29 قانون اساس��ی بیمه اجتماعی،یک 
ح��ق همگانی اس��ت و مق��ام معظ��م رهب��ری س��ندی 2۰ س��اله به 
دس��تگاه های اجرایی اباغ کرد. ش��اه بن��دری گفت: بع��د از اتمام این 
 برنام��ه، ب��ه س��راغ بیم��ه کش��اورزان س��اکن در روس��تاها خواهیم

 رفت.

 احداث جاده ارتباطی زیارتگاه 
شاه منظر خاتون 

ش��هردار هفش��جان گفت: جاده ارتباطی ب��ا زیارتگاه ش��اه منظر 
خات��ون)س( در منطقه هفش��جان در ح��ال احداث اس��ت. فرهاد 
باقری  اظهار داشت: این زیارتگاه به علت   در باالترین نقطه کوه بزلر 
 قرار گرفته و برای زایرین راه مش��کلی بوده، تصمیم گرفته ش��د که 

جاده ای برای دسترسی بیشتر به این زیارتگاه احداث شود.

اخبار کوتاه 

همایش پدافند غیر عامل با حضور کارشناسان فناوری اطاعات و مدیران دستگاه های اجرایی استان 
چهارمحال و بختیاری در شهرکرد برگزار شد. مدیر فناوری اطاعات استانداری این استان گفت: این 
همایش در راستای فرمایشات رهبری برای مستحکم شدن کشور در تمام حوزه ها برگزار شده است.
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استاندار:

چهارمحال و بختیاری
 در مسیر توسعه بیشتر 

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: استان چهارمحال 
و بختیاری با انجام طرح های اشتغالزا در مسیر پیشرفت 
و توسعه بیشتر قرار می گیرد. قاسم سلیمانی در همایش 
اعضای شوراهای اسامی شهر و روستا در شهرکرد اذعان 
داش��ت:  اعضای شوراهای اس��امی، نخبگان هر منطقه 

هستند که نقطه اتصال مردم به یکدیگر هستند. 
قاسم س��لیمانی اذعان داش��ت: شوراهای اس��امی باید 
با تاش ش��بانه روزی در مس��یر توسعه ش��هر و روستای 
 خ��ود گام ب��ر دارند. وی بیان داش��ت: مدیران اس��تان و 
شهرس��تان ه��ا بای��د ب��ه شایس��تگی پذی��رای اعضای 
 ش��وراهای اسامی شهر و روس��تا باشند و نقطه نظرات و 

درخواست های آنها را مورد پیگیری قرار دهند.
 اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری تاکید کرد: اس��تان 
چهارمحال و بختیاری اس��تانی پر پتانس��یل و پر ظرفیت 
اس��ت و اعضای ش��وراهای اس��امی باید در راه پیشرفت 
 منطق��ه خ��ود گام ب��ر دارن��د. فراه��م آوردن ش��رایط

سرمایه گذاری از مهم ترین راه های توسعه جوامع شهری 
و روستایی است. نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای 
اس��امی نیز در این همایش اظهار داش��ت: بهره گیری از 
ظرفی��ت های موجود هر منطقه و فراهم آوردن ش��رایط 
سرمایه گذاری از مهم ترین راه های توسعه جوامع شهری 
و روستایی استان چهارمحال و بختیاری است. سید سعید 
زمانیان اذعان داش��ت: برای توس��عه استان چهارمحال و 
بختیاری باید همه دس��ت در دس��ت ه��م دهیم و تاش 
گسترده انجام دهیم. وی گفت: آموزش تخصصی اعضای 
ش��وراهای اس��امی باید مورد توجه قرار گی��رد و به آن 

اهمیت داده شود. 
برخی طرح های نیمه تمام به بخش 

خصوصی واگذار می شود 
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: طرح های نیمه تمام 
قابل واگذاری به بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی باالی 

8۰ درصد، واگذار می شود.
 قاسم س��لیمانی دشتکی تاکید کرد: طرح های نیمه تمام 
مانند ورزش��گاه ها، بیمارس��تان ها، بزرگراه ها و طرح های 
آموزش��ی صنعتی از طرح ه��ای قابل واگ��ذاری به بخش 

خصوص هستند. 
وی اف��زود: مجموعه مدیریت چهارمحال و بختیاری برای 
حمایت از س��رمایه گذاران داخلی و خارجی در طرح های 

مختلف آمادگی دارند. 
س��لیمانی دش��تکی تصریح کرد: بازپرداخت تس��هیات 
 واگذاری به متقاضیان با پایان و بهره برداری از طرح ها آغاز 

می شود.

ورود عشایر از مناطق گرمسیر جنوب به استان چهارمحال و بختیاری و س�کنی گزیدن در شهرستان کوهرنگ 
دوباره رنگ زندگی را به این منطقه هدیه کرد و هم اکنون زندگی در روس�تاهای خالی از س�کنه این شهرستان 

دوباره جریان گرفته است.
استان چهارمحال و بختیاری، استانی عشایری و برف گیر در رشته کوه زاگرس مرکزی است. همان گونه که از نام 

استان چهارمحال و بختیاری پیداست، این استان از دو بخش چهارمحال و بختیاری تشکیل شده است.

ورود عش��ایر از مناطق گرمس��یر جنوب به اس��تان چهارمحال و 
بختیاری و س��کنی گزیدن در شهرس��تان کوهرنگ دوباره رنگ 
زندگی را به این منطقه هدیه کرد و هم اکنون زندگی در روستاهای 

خالی از سکنه این شهرستان دوباره جریان گرفته است.
 اس��تان چهارمحال و بختیاری اس��تانی عش��ایری و برف گیر در 
رش��ته کوه زاگرس مرکزی اس��ت. همان گونه که از نام اس��تان 
چهارمحال و بختیاری پیداست، این استان از دو بخش چهارمحال 

و بختیاری تشکیل شده است.
منطقه بختیاری که موطن اصلی بخش عش��ایر بختیاری است، 
با تمدن و فرهنگ دیرینه ایران پیوند ناگسس��تنی دارد. مردمان 
بختیاری بیش��تر به صورت ک��وچ گری زندگ��ی می کردند و بین 

استان ها و نواحی زاگرس میانی کوچ می کنند.
ناحیه بختیاری ناحیه ای است کوهستانی، برف گیر و با مناظر بدیع 
مشتمل بر بخش هایی از دهس��تان های جانکی، فارد، خانمیرزا، 
تنگزی، بازفت، دوآب صمصامی، دیناران، اردل، مشایخ، میانکوه 
و چغاخور و به طور کلی تر عش��ایر در شهرس��تان های کوهرنگ، 

اردل، فارسان و لردگان و برخی از مناطق شهری و روستایی دیگر 
زندگی می کنند.

بیشتر عش��ایر چهارمحال و بختیاری، در شهرستان کوهرنگ به 
دلیل وجود منابع خدادادی و شرایط آب و هوایی مستقر می شوند.

آغاز کوچ  پاییزه عشایر شهرستان کوهرنگ از اواخر تابستان آغاز شد 
و عشایر از استان خارج شده اند و خانه های روستاهای عشایرنشین 
این شهرستان خالی از سکنه شده است. بسیاری از روستاها محل 
 زندگی عشایر اس��ت که با خروج عشایر از اس��تان خالی از سکنه

 می شوند و زندگی تا بهار سال آینده در آنها وجود ندارد.
تعداد زیادی روستای عشایر نشین در شهرستان کوهرنگ وجود 
دارد و خانه های این روستاها از س��نگ و مصالح طبیعی ساخته 

شده است.
 بارش شدید برف در شهرستان کوهرنگ و باال رفتن ارتفاع برف به 
بیش از 3 متر در بسیاری از اوقات موجب ناپدید شدن بسیاری از 
خانه های روستایی عشایری می شود وخانه ها به زیر برف می روند.

هم اکنون با گرم ش��دن هوا و آب ش��دن برف ها کوهستان های 

شهرستان کوهرنگ سرس��بز می شوند و کوچ عش��ایر از مناطق 
گرمسیر کشور به استان آغاز می شود.

ورود عشایر از ۱5 فروردین سال جاری آغاز شده و هم اکنون بیشتر 
عشایر وارد استان چهارمحال و بختیاری شده اند.

منطقه بازفت کوهرنگ یکی از مهم ترین مناطق عشایری کشور 
است که بیشتر عشایر بختیاری در این منطقه سکونت می کنند.

عشایر امسال کوچ زودهنگامی داشته اند
بخشدار بازفت در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: عشایر از تاریخ 
۱5 فروردین ماه کوچ را به مناطق مختلف شهرس��تان کوهرنگ 
آغاز کرده اند و هم اکنون بیشتر عش��ایر وارد شهرستان شده اند 

و در روستاهای عشایری و کانون های عشایری سکنی گزیده اند.
 س��یف اهلل جعفری ادامه داد: عش��ایر امس��ال کوچ زودهنگامی

 داشته اند و باید از3۱ فروردین کوچ را آغاز می کردند و خیلی زودتر 
وارد منطقه کوهرنگ شده اند.

 جمعیت منطقه 25 هزار نفر افزایش پیدا کرد
وی ادام��ه داد:  منطقه بازفت، حدود ۱5 ه��زار نفر جمعیت ثابت 
دارد که با ورود 25 هزار نفر عشایر، جمعیت آن هم اکنون افزایش 

پیدا کرده است.
بخشدار بازفت اذعان داشت: زندگی دوباره در بسیاری از روستاهایی 
که در کوچ پاییزه سال گذشته خالی از سکنه شده بودند، هم اکنون 

با ورود عشایر جریان گرفته است.
وی تصریح کرد: منطقه بافت زیباترین منطقه استان چهارمحال و 

بختیاری است که منابع خدادادی و ارزشمندی دارد.
 جعفری بیان داش��ت: توس��عه منطقه بازفت یک��ی از مهم ترین

 ضرورت ها به ش��مار می رود و این منطقه با داشتن پتانسیل ها و 
استعداد های باالی گردشگری، همچنان محروم است.

در پی ورود عشایر بختیاری؛

جمعیت شهرستان 25 هزار نفر افزایش یافت

جریان گرفتن زندگی در روستاهای خالی از سکنه کوهرنگ 
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مفاد آرا
2126شماره 92/7283/33/و آگهی مفاد آراء قانون نعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
امالک  و  اسنادد  ثبت  اداره  در  مستقر  اختالف  حل  هیات  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
در  اختالف مستقر  هیات حل  توسط  مذکور  قانون  یک  ماده  اجرای  در  که  اردستان 
اداره ثبت اسناد و امالک اردستان صادر گردیده و در اجرای ماده سه قانون مذکور 
در 2 نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی میشود 
تا شخص یا اشخاصی که به آرای مذکور اعتراض دارند ار تاریخ اولین آگهی ظرف 
مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد و امالک اردستان تسلیم و رسید 
اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم 
ثبت  به  اخذ و  تقدیم دادخواست  به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی  دادخواست 
اردستان تسلیم نماید در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطغی دادگاه 
یا معترض گواهی  قانونی واصل نگردد و  اعتراض در مهلت  . در صورتی که  است 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ثبت اردستان مبادرت به صدور 
سند مالکیت مینماید ضمنا صدور سند مالکیت مانع ار مراجعه متزرر به دادگاه نیست 
.رای شماره139260302032000406مورخ92/11/20 بانک مهر اقتصاد ششدانگ یکباب 
ساختمان اداری بمساحت103/96 متر مربع بر روی قسمتی ازپالک3405 فرعی از یک 
انتقالی رسمی از طرف سید حسین  اصلی اردستان واقع در بخش 17 ثبت اصفهان 

مظلوم و غیره.
عصاری  الف563خیراله  دوم93/02/11م  نوبت  انتشار  اول93/01/26  نوبت  انتشار   

رییس اداره ثبت و اسناد و امالک اردستان

فقدان سند مالكيت
نظر به اینکه ورثه حسین شماعي فرزندحسن باستناد دو برگ استشهادیه محلي که 
هویت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده وباارائه گواهي حصروراثت وفرم 19 مالیاتي 
مشاع  حبه  چهارم   – وسه  حبه  یک  تمامت  مالکیت  سند  مفقود شدن  مدعي  مربوطه 
از72 حبه  ششدانگ پالک 2133 واقع درابنیه یک اصلي بخش یک ثبتي شهرضاشده 
مشاع  حبه   13 تمامت  نصرت شماعي  بنام   1 دفتر   416 در صفحه   97 ثبت  ذیل  که 
سندصادرشده که نامبرده بموجب سند 7808 – 5 / 10 / 27 دفتر68 مالکیت خودرابه 
حسین شماعي انتقال داده که حسین شماعي نیزبموجب سند 44748 – 24 / 6 / 63 
دفتردوشهرضا تمامت یازده حبه ویک چهارم حبه ازمالکیت خودرابه غیر انتقال شده 
شماعي  حسین  درسهم  حبه  چهارم   – وسه  حبه  یک  میزان  به  سنداولیه  وته  است 
ماده  دراجراي  اندکه  نموده  سندالمثني  درخواست  نامبرده  ورثه  اینک  قرارگرفته 
120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت 
به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در فوق به آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود 
سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهي 
اعتراض خودرابامدارک مثبت تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسدویا 
طبق  را  المثني  مالکیت  سند  ثبت  اداره  نگردد  تسلیم  یاسندمعامله  مالکیت  سند  اصل 

مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد کرد .واگرسند مالکیت یا سند معامله ارائه 
گرددصورت جلسه مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن 

به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد خواهدشد 
       میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

ابالغ 
نظربه اینکه آقاي مسلم اباذري فرزند مصطفي در اجراي  تبصره یک ماده 105آیین 
نامه اصالحي قانون ثبت طي درخواستي تقاضاي پرداخت بهاء ثمنیه اعیاني تمامت 
یکصدودوسهم وپنجاه ونه شصتم سهم مشاع از 95 / 758 ششدانگ پالک 337 / 21 
واقع دررشکنه بخش یک ثبتي شهرضارانموده اندوموضوع جهت ارزیابي مقادیرفوق 
الذکرتوسط کارشناس رسمي دادگستري طي شمارة 25 / 5061 / 92 / 103 – 10 / 
12 / 92  به کانون کارشناس رسمي استان اصفهان اعالم که کانون کارشناس رسمي 
دادگستري طي نامةشمارة 00 / 1135 / 112 – 27 / 1 / 93 بوارده 25 / 1009 / 93 
مورخه 30 / 1 / 93 باارسال گزارش ارزیابي کارشناس مربوطه اعالم نموده است که 
پالک 337 / 21 واقع دررشکنه بخش یک ثبتي شهرضا درمحل به صورت یک قطعه 
زمین مي باشدکه فاقدهرگونه کشت واعیاني است وآقاي مسلم اباذري اعالم نموده 
است که هیچ گونه آدرس واطالعي ازمالک بهاء نداردلذادراجراي تبصره یک ماده 105 
آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت درروزنامه زاینده رودآگهي مي شود تا چنانچه 
پس  ماه  یک  ظرف   ازخودمیباشد  حقي  تضییع  مدعي  صفوراترکي  خانم  بهاء  مالک 
راازدادگستري  دعوي  طرح  وگواهي  مراجعه  دادگستري شهرضا  به  انتشارآگهي  از 

اخذوبه این اداره ارائه نماید درغیراینصورت برابرمقررات اقدام خواهدشددرصورت 
رسیدن اعتراض موکول به حکم نهایي دادگاه مي باشد 

   میرمحمدي رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا

اخطار اجرایی
2373  کالسه 284/91به موجب رأی شماره 516 تاریخ 91/10/20 شعبه 34 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه غالمرضا منصوری 
مبلغ  پرداخت  به:  است  محکوم  المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  محمد   فرزند 
4050000 ریال معادل چهارصد و پنج هزار تومان  در حق محکوم له زهره دوهندو 
فرزند حسین خانه دار اصفهان خ جی شرقی مسجد علی محله سلطان آباد کوچه بدر 
ابالغ شد  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده   .51 پالک 
ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  به موقع  را  محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 

ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف:1860 شورای حل اختالف شعبه 34 حقوقی اصفهان 

تحدید حدود اختصاصی
2364 شماره 103/93/346/337  چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین محصور و 
بشماره پالک 2126- فرعی از 128- اصلی واقع در هنجن جزء بخش 10 که بنام محمد 
رضا مقیمی هنجنی فرزند احمد  در جریان ثبت می باشد بعلت عدم حضور مالک در 
ثبت و  قانون  ماده 15  اخیر  به موجب دستور  اینک  تجدید گردد  بایستی  قبلی  آگهی 
تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 9 صبح روز 1393/3/3 در محل 
شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان 
امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور  بهم 
از  رسانند ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف 30 مجتبی 

شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 

تحدید حدود اختصاصی

معروف  خانه  یکباب  تحدید حدود ششدانگ  103/93/347/337  چون  2365 شماره 
یوسف و باغچه محقرجلوی آن بشماره پالک 959 فرعی از 33- اصلی واقع در شهر 
نطنز جزء بخش 9 که بنام خانم مریم طالبی فرزند علی  در جریان ثبت می باشد بعلت 
عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 
15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 9 صبح روز 

1393/3/5 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و 
مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در 
محل حضور  بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م 

الف 31 مجتبی شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 

اخطاریه 
 /  1: پرونده  بایگانی  شماره    9204002003000744  /1: پرونده  شماره   2366
 87 ماده  اخطاریه  ابالغ  آگهی   139305102003000252  : ابالغیه  شماره   9201260
ریاحی  تاجمیر  محمود  آقای  به  بدینوسیله   9204002003000744/1 شماره  پرونده 
اعالم می گردد  به شماره شناسنامه 81 و کد ملی 1290039259  فرزند حسن علی 
 9 بخش  کارالدان  در  واقع   1/1083 ثبتی  پالک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  تمامت 
ثبت اصفهان متعلق به شما در قبال طلب مدیریت  شعب بانک سپه بازداشت گردیده 
است لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرا ی مراتب بشمااخطار میشود ضمنا هرگونه نقل 
انتقالی از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمیشود . 
 در ضمن این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان منتشر گردیده

 است .
اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

تغييرات 
2374 شماره 92/337/33/و آگهی تغییرات شرکت مهندسی بازرگانی مدرن سپاهان 
مدیره  هیات  و  عادی  عمومی  مجمع  جلسات  صورت  استناد  به  خاص  سهامی  آریا 
ملی  شناسه  و   142 ثبت  شماره  به  آریا  سپاهان  مدرن  بازرگانی  مهندسی  شرکت 
  1392/10/30-100-19 شماره  نامه  ذیل  که   1392/4/30 مورخه   10260037716
شرکت مذکور در تاریخ 1393/1/20 به این اداره تحویل شده است تصمیماتی اتخاذ و 
تغییراتی به شرح زیر در شرکت به عمل آمده است : 1- آقای ایرج اصالنی فرزند کاظم 
با کد ملی 1288532288 و کد پستی 8173744843 به عنوان عضو هیات مدیره و به 
سمت رئیس هیات مدیره و خانم ملوک طهماسبی فرزند بمانعلی با کد ملی 4431363246 
و کد پستی 8173744843 به عنوان عضو هیات مدیره و به سمت نایب رئیس هیات 
مدیره و آقای محمد سلمان اصالنی فرزند ایرج با کد ملی 1289156824 و کدپستی 
8173744843 به عنوان عضو هیات مدیره و به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت 
دو سال انتخاب شدند . 2- کلیه اوراق و اسناد  مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر 
عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است . 3- آقای مرتضی 
به عنوان  با کد ملی 0073507385 و کد پستی 85818863861  فرزند مجتبی  امینی 
بازرس شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. 4- روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود 
 جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.خیر اله عصاری – رئیس ثبت اسناد و امالک

 اردستان  

مزایده
2375 شعبه سوم اجرای  احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده 
کالسه 5215/91 ش ج سوم له مهدی کریمی علیه محمد حسن گالبی به وکالت محمد 
رضا دری به آدرس خیابان  شریف واقفی مقابل بانک تجارت مجتمع نگین سبز واحد 
5 بابت محکوم به هزینه های اجرایی جمعا به مبلغ 62/391/545 ریال به منظور فروش 
اموال توفیقی محکوم علیه به شرح 1- یک دستگاه اره آلومینیوم بر ساخت ماشین 
سازی ولی عصر با توان موتور 1/1 کیلو وات و قدرت 3 اسب بخار کار کرده به قیمت 
11500000 ریال 2- یک دستگاه اره آلومینیوم بربا فارسی بر با موتور با قدرت 3 
به مبلغ 12500000 ریال 3- یک دستگاه دریل ستونی تکنیک  اسب بخار کار کرده 
دریل مته 18 با توان موتور 4 اسب بخار موتوژن تبریز با کار کرد کمتر از شش ماه 
به قیمت 27500000 ریال 4- یک دستگاه موتور جوش 160 آمپر الکترو فایر با سیم 
پیچ مسی با کار کرد کمتر از شش ماه به قیمت 3600000 ریال 5- یک دستگاه موتور 
یک   -6 ریال   4200000 قیمت  به  سال  کرد سه  کار  با  مارک  فاقد  آمپر   450 جوش 
دستگاه سنگ ساب رومیزی مارک محک به قیمت 1200000 ریال 7- دو دستگاه قیچی 
برشی دستی هر کدام به قیمت 650000 ریال جمعا به مبلغ 1300000 ریال 8- هیجده 
شاخه ناودانی دو جداره کوپال آلومینیوم به وزن تقریبی 50 کیلو گرم جمعا به مبلغ 
6000000 ریال 9- چهل شاخه ناودانی تک جداره آلومینیوم کوپال به وزن تقریبی 
جداره  دو  دماغه  و سه شاخه  1- سی  ریال  مبلغ 7200000  به  گرم جمعا  کیلو   60
آلومینیوم به وزن تقریبی 130 کیلو گرم جمعا به مبلغ 12000000 ریال که جمع اقالم 
فوق الذکر طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 8700000 ریال ارزیابی شده 
است الزم  به ذکر اقالم فوق الذکر از طرف خوانده آقای محمد حسن جاللی معرفی 
شده که از کالنتری 12 شهرضا طی نامه 103/92 مورخ 92/12/2 توقیف شده است 
در تاریخ 93/3/20 در ساعت 12-11 صبح  در محل اجرای احکام واقع در خیابان حاج 
رحیم ارباب روبروی مدرسه نیلی پور مجتمع شوراها جلسه مزایده ای برگزار می 
شود طالبین شرکت در مزایده می توانند با واریز 10 درصد مبلغ کارشناسی از اموال 
نمایند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  یا اشخاصی  نمایند شخص  بازدید  مورد مزایده 
 برنده مزایده خواهند بود  م الف 1861 اجرای احکام شعبه سوم شورای حل اختالف

 اصفهان 

ابالغ رای 
2376 شماره دادنامه: 9209970350202041 شماره پرونده : 9209980350201020 
سهامی   ( نایین  کاشی  صنایع  شرکت   : خواهان   921152  : شعبه  بایگانی  شماره 
فاصل  حد  وحید  خیابان  اصفهان  نشانی  به  فر  یکتا  بهداد  آقای   وکالت  با  خاص( 
فوقانی  طبقه   ) قلم  راست  شهید   (  8 کوچه  نبش  محسن  امامزاده  و  خاقانی  چهاراه 
پیتزا طال دفتر وکالت خواندگان : 1- آقای مسعود عزیزی 2- خانم زهره شجاعی به 

نشانی مجهول المکان خواسته : 1- مطالبه وجه سفته 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
گردشکار : دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وب ه شرح ذیل 
دادگاه در خصوص دعوی خواهان شرکت  .را ی  نماید  به صدور رای می  مبادرت 
فر بطرفیت خواندگان  یکتا  بهداد  آقا ی  با وکالت  نائین سهامی خاص  صنایع کاشی 
1- مسعود عزیزی 2- زهره شجاعی  به خواسته مطالبه مبلغ هفتصد میلیون ریال 
تاریخ سر رسید 92/6/20  به  الی 388725 همگی  به شماره 388719  ها  وجه سفته 
با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و هزینه واخواست سفته ها ، نظر 
وجه  پرداخت  عدم  گواهینامه  ظهر  و  متن  مصدق  فتوکپی  و  تقدیمی  دادخواست  به 
سفته های صادره از ناحیه محال علیه که اساس داللت بر اشتغال ذمه خواندگان در 
قبال خواهان به میزان مبلغ فوق الذکر را دارد و اینکه خواندگان با اطالع از دعوی 
به دعوی  اند و نسبت  مطروحه و جریان رسیدگی در جلسه دادرسی حاضر نشده 
دفاع موثری به عمل نیاوردند و دلیلی بر پرداخت وجه سند مدرکی اقامه نکرده اند 
، دعوی را وارد تشخیص و مستندا  با استصحاب اشتغال ذمه خواندگان  لذا دادگاه 
دادرسی  آئین  198و515و519قانون  مواد  و  تجارت  قانون  310و311و312  مواد  به 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون 
چک استفساریه آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام خواندگان را متضامنا به 
پرداخت مبلغ هفتصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز مبلغ چهارده میلیون و 
نهصد و چهل و چهار هزار  ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت شصت درصد حق 
تادیه  تاخیر  پرداخت خسارت  بدوی و  قانونی در مرحله  تعرفه  الوکاله وکیل مطابق 
لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص تورم مربوطه و  تاریخ سر رسید سفته ها  از 
مبلغ پانزده میلیون و یکصد و نود و هفت هزار ریال بابت هزینه واخواست سفته ها 
در حق خواهان محکوم می نماید . اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه را 
به شرح فوق محاسبه و از خواندگان اخذ و به خواهان پرداخت می نماید . اجرای 
احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه را به شرح فوق محاسبه و از خواندگان اخذ 
از  بیست روز  بوده و ظرف مدت  . رای صادره غیابی  نماید  پرداخت  به خواهان  و 
تاریخ ابالغ  دادنامه قابل واخواهی در محکمه صادر کننده رای بوده و پس از بیست 
می  اصفهان  استان  مرکز  نظر  تجدید  محاکم  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  دیگر  روز 
حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  رئیس  معقولی  علی  محمد   1864 الف  م   .  باشد 

اصفهان 

 ابالغ رای 
2377  شماره دادنامه : 9309970367300082 شماره پرونده : 9109980362001542 
با   ( تهران  نشانی  به   ، متهم  اصغربدیعی  علی  آقای   -1   921479  : بایگانی  شماره 
راهنمایی شاکی ( 2- خانم ناهید عمادی شاکی و متهم به نشانی تهران خ پاسداران 
پاسداران  خ  تهران  بنشانی  شاکی  بدیعی  سودابه  خانم    -3،  1 واحد  3پ15  بستان 
و  آالت  اخفای   -2 گردان  روان  مواد  نگهداری   -1  : ها  اتهام   1 واحد  بستان 3پ15 
ادوات استعمال مواد مخدر 3- نگهداری و مالکیت مواد مخدر  دادگاه پس از بررسی 
با استعانت از خداوند متعال به  اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
آقای  اتهام  در خصوص  دادگاه  را ی   . نماید  می  رای  به صدور  مبادرت  زیر  شرح 
علی اصغر بدیعی فرزند عبدالوهاب ) متواری ( دایر بر نگهداری 246 گرم تریاک و 
سوخته تریاک و 70 سانتی گرم شیشه و آالت و ادوات استعمال مواد ) 5 عدد پایپ 
و یک عدد وافور ( با توجه به کیفر خواست صادره و گزارش مامورین انتظامی ، عدم 
حضور متهم در دادسرا و دادگاه جهت تدارک دفاع ، کشف مواد مذکور از منزل وی 
، برگ توزین مواد و سایر اوراق و محتویات پرونده و جمیع قرائن و اوضاع و احوال 
موجود در پرونده ، بزهکاریش محرز و مسلم می باشد لذا دادگاه مستندا به بند 2 ماده 
5 و بند 2 ماده 8 و 20 قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر نامبرده را از حیث 
نگهداری تریاک و سوخته تریاک به پرداخت مبلغ شش میلیون و پانصد هزار ریال 
جزای  نقدی و تحمل سی ضربه شالق تعزیری و از حیث نگهداری شیشه به پرداخت 

مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی و تحمل 50 ضربه شالق و از حیث نگهداری شیشه 

پایپها و وافور هم وی را عالوه بر ضبط اقالم مذکور به پرداخت مبلغ ششصد هزار 
ریال جزای نقدی محکوم می نماید مواد مکشوفه در اجرای ماده 215 قانون مجازات 
اسالمی ضبط می گردد . رای صادره غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و سپس قطعی می باشد .     م الف 1863  رئیس شعبه دوم 

دادگاه انقالب اسالمی اصفهان



قرآن کریم سوره بقره  :
بسا چیزى را ناخوش داشته باشید كه آن به سود شماست و 
بسا چیزى را دوست داشته باشید كه به زیان شماست، و خدا 

مى  داند و شما نمى  دانید.

هرگز به دلي��ل كمبود خواب ش��ب، بي��ش از اندازه 
نخوابيد و بدانيد كه هر روز در ساعت مشخصى بيدار 
شويد، مخصوصا در صبح شب هايى كه دچار كم خوابى 
بوده ايد. دكتر مهری موسوی، متخصص مغز و اعصاب 
با اش��اره به اين كه خواب به اندازه غذا، هوا و آب برای 
شما ضروری است با اين حال ممكن است كه شما در 
زندگى خود اختالل در خ��واب را تجربه كنيد، عنوان 
كرد: يك سوم بزرگساالن مواقعى درجاتى از بى خوابى 
را گ��زارش مى دهند. اي��ن متخصص مغ��ز و اعصاب 
گفت: ت�ا دي�ر وقت خوابيدن فقط برای يكى دو روز، 
مى تواند ساعت فيزيولوژيك شما را در چرخه ديگری 
ق�رار ده�د و اين مساله ش��ما را متعاقبا خواب آلوده و 
كسل مى كند و ديرتر بيدار مى شويد. وی با بيان اين 
كه س��اعت فيزيولوژيك خود را مي��زان كنيد، يادآور 
شد: نور به شروع مجدد س��اعت فيزيولوژيك شما با 
حالت فعال روزان�ه اش كم�ك مى كند. بنابراين وقتى 
كه بيدار مى ش��ويد، بيرون برويد و كمى از نور آفتاب 
اس��تفاده كنيد يا اگر اين كار مش��كل است، تمامى 
چراغ ها را در اتاق خود روش��ن كنيد و چند دقيقه ای 
دور اتاق قدم بزنيد. س��اق پاهای شما همچون پمپى 
عمل مى كنند ك��ه خون را به گ��ردش در مى آورند و 
به منظور كمك به پيش��برد كارهای روزانه، اكسيژن 
بيش��تری به مغز شما مى رس��اند. موس��وی با تاكيد 
بر اين كه در ط��ول روز از لح��اظ فعاليت های بدنى، 
فعال باشيد، اين عمل را مخصوصا در روز بعد از شب 
ه�م�راه ب�ا ب�دخ�واب�ى م�هم دانست و افزود: زمانى 
كه كمتر مى خوابيد، بايد در طول روز فعال تر باشيد. 
فعاليت كمتر داشتن، يكى از بدترين چيزهايى است 
كه يك ش��خص بى خوابى كش��يده مى توان��د انجام 
دهد. وی ادام��ه داد: به نظر مى رس��د كه ورزش های 
پرتحرك مثل پياده روی س���ري�ع، ش�ن�ا، اسكواش 
و.... در لحظات پايانى بعدازظهر ب��ه خواب راحت تر 
كمك مى كند. همچنين اف��رادی كه دچار بى خوابى 
 هستند، به بى تحركى در يكى دو ساعت قبل از خواب

 تمايل دارند.
وی اظهاركرد: در روز بعد از بى خوابى اصال چرت نزنيد. 
وقتى كه احساس خواب آلودگى كرديد، بلند شويد و 

كاری انجام دهيد.

یك سوم بزرگساالن دچار 
بی خوابی هستند
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10عامل خطر مرگ ایرانیان
سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سالمت وزارت بهداشت، 10 عامل 
خطر اصلى بيم��اری و مرگ در كش��ور را اعالم كرد. دكتر ش��هرام 
رفيعى فر رژيم غذايى نامطلوب، فشارخون باال، توده بدنى باال، تحرك 
ناكافى، سيگار، ديابت، آلودگى هوا، كلسترول باال، خطرات شغلى و 
مواد مخدر را 10 عامل خطر سالمت و مرگ در كشور خواند. وی در 
اين باره گفت: ارتقای سالمت در كش��ور نيازمند برنامه ريزی فردی 
و خانوادگى و اجتماعى برای خودمراقبت��ى در زمينه مصرف غذای 
سالم، تحرك فيزيكى كافى روزانه و دوری از سيگار است. وی افزود: 
 در كشور ما 5/2 ميليون نفر ايرانى روزانه سيگار مى كشند و در سال 
11 هزار نفر از مردم كش��ور به علت مصرف دخانيات جان خود را از 
دس��ت مى دهند. رفيعى فر ادامه داد: به اين آمار بايد موارد بيماری 
قلبى، س��كته مغزی، انواع سرطان و بس��ياری از بيماری های ديگر 
و حوادث خانگى ناش��ى از آتش س��وزی را نيز اضافه ك��رد. اين در 
 حالى اس��ت كه با محاس��به مصرف تفننى و مصرف قليان، بر تعداد 

مصرف كنندگان محصوالت دخانى افزوده مى شود.

با خیال راحت مسکن نخورید
كمتر كسى پيدا مى ش��ود كه در طول عمر خود از انواع مسكن های 
غيرنسخه ای همچون آسپرين، ايبوپروفن و استامينوفن برای درمان 
س��ردرد يا دردهای مفصلى مصرف نكرده باشد. اگر از جمله افرادی 
هس��تيد كه هر روز از اين نوع داروها مصرف مى كنيد، بايد بدانيد با 
اين عادت در بلندمدت آسيب های جدی و جبران ناپذيری به سالمت 
خود وارد خواهيد كرد. در مورد خطرات احتمالى و البته جدی مصرف 
بيش از اندازه  مسكن های غيرنسخه ای برای سالمت بدن مى توان به 

نكات زير اشاره كرد:
زخم معده

مصرف بى رويه داروه��ای ضدالتهابى غيراس��تروئيدی به خصوص 
ايبوپروفن و آسپرين باعث ايجاد زخم و التهاب در جداره داخلى معده 

و موجب بروز عارضه »ترك معده« مى شود.
آسیب دیدگی کبد

استامينوفن مانند ايبوبروفن و آس��پرين باعث بروز زخم های معده 
نمى شود، اما در عوض آسيب كبدی را به همراه دارد. 

بیماری قلبی
داروهای ضدالتهابى غيراستروئيدی مى توانند خطر بروز بيماری های 

قلبى را افزايش دهند. 

خود مراقبتی

يك زوج مبتكر شيوه نوينى برای پوشش جاده ها و خيابان ها 
ارايه كرده اند كه مى تواند برق توليد شده و عاليم راهنمايى 
و رانندگى و هشدارهای جاده ای را بر روی خود نمايش دهد. 
ح��دود هش��ت س��ال پي��ش ي��ك مهن��دس ب��رق و 
همس��رش، اي��ده جايگزين��ى آس��فالت در بزرگ��راه ه��ا 
و ج��اده ه��ای فرع��ى سراس��ر آمري��كا را ب��ا پان��ل های 
خورش��يدی فوتوولتايي��ك ك��ه ام��كان رانندگ��ى ب��ر 
 روی آن وجود داش��ته باش��د، مط��رح كردند. اي��ن ايده به

 پ��روژه ای رس��يد ك��ه در آن الم��پ ه��ای LED درون 
پان��ل هاي��ى تعبيه ش��د ك��ه م��ى توانس��ت نش��انگر ها و 
هش��دارهای ج��اده ای را ب��ر روی خ��ود نماي��ش داده و 
با گرم ش��دن مانع از ش��كل گيری برف و يخ زمس��تانى بر 
روی س��طح جاده ش��ود. بس��ياری از جاده ها، بزرگ��راه ها، 
پاركين��گ ها ي��ا ورودی من��ازل در مدت زم��ان طوالنى از 
 روز بى اس��تفاده اند و نور خورش��يد مى توان��د حتى به زير 
جاده ها نيز نف��وذ كند. در س��ال 2006 »اس��كات و جولى 

بروس��او« طرحى را مطرح كردند كه بر اس��اس آن از تمامى 
انرژی بدون استفاده خورشيدی با جايگزينى آسفالت با پانل 

های خورشيدی محكم، استفاده مى شود.
در اي��ن پان��ل ه��ای خورش��يدی، چ��راغ هاي��ى تعبي��ه 
مى ش��ود ك��ه ب��ه عن��وان نش��انگرهای ج��اده و هش��دار 
ب��ه رانن��ده ب��ه كار م��ى رود. در اي��ن سيس��تم بخش��ى 

 ب��ه عن��وان مس��ير كاب��ل در نظ��ر گرفت��ه ش��ده ك��ه 
كابل های مخابرات و برق را مى توان به جای خطوط هوايى 

در زير سطح جاده تعبيه كرد.
نمونه اوليه اين پانل ها ش��امل پيل های خورشيدی و نوعى 

شيشه مستحكم با المنت گرم كننده تلفيقى ساخته شد.
آنها س��پس پانل های بزرگ تری را ويژه قسمت خط كشى 
شده خيابان ها و جاده ها ساختند تا سازوكار تشخيص عبور 
عابر پياده و يا حيوانات وحش��ى را آزمايش كند. اين ساختار 
 وقتى وزنى را بر روی سطح خود تشخيص مى دهد، نور ساطع

 مى كند تا راننده سرعت خود را كاهش دهد.
اين زوج س��ال گذش��ته پانل جاده ای خود را در شكل شش 
ضلعى عرضه و  نخستين قطعه از پانل جديد خود را سپتامبر 

2013 برای نصب و آزمايش آماده كردند.
 نمونه اوليه پاركين��گ آنها نيمى مونو- كريس��تالى و نيمى

 پلى – كريس��تالى اس��ت. اين پاركينگ مع��ادل يك آرايه 
خورشيدی سه هزار و 600 وات عمل مى كند.

جاده هایی که برق تولید می کنند
جمع آوری کابل های برق و مخابرات از کنار جاده 

طبيعى است انس��ان از حيواناتى مانند ش��ير يا كوسه كه 
دندان های بزرگ و شهرت ترس��ناك دارند، بترسد و آنها 
را قاتل تري��ن حيوانات جه��ان بداند، ام��ا در اين گزارش 
 فهرس��ت جالبى از قاتل تري��ن موج��ودات زمين عرضه 
مى ش��ود. اگر مى خواهيد در مورد موج��ودات قاتلى كه 
ساالنه بيش��ترين انس��ان ها را مى كش��ند قضاوت كنيد، 
بايد بدانيد كه يك پش��ه كوچك در صدر قرار دارد. ماالريا 
از جمله بيماری هايى اس��ت كه توسط پش��ه منتقل مى 
 شود و ساالنه 725 هزار انسان را به كام مرگ مى كشاند و 
 200 ميليون نف��ر روزانه به اين بيماری مبتال مى ش��وند 
كه بسيار بيش��تر از افراد بدش��انس و بيچاره ای است كه 
قربانى كروكوديل يا گرگ مى شوند. بيل گيتس نموداری 
 را ب��ر روی وبالگ خود منتش��ر ك��رده كه نش��ان دهنده 
15 موجود قاتل جهان بر اس��اس تعداد انس��انى است كه 

ساالنه مى كشند. 
اين نمودار حاكى از آن است كه پش��ه، بيش از هر حيوان 

ديگری، قاتل انسان است.

بيل گيتس مى گوي��د ماالريا نيم��ى از جمعيت جهان را 
 تهديد م��ى كند و س��االنه ميليارده��ا دالر از نظر كاهش 

بهره وری خسارت مى زند.
 بيل و ملين��دا گيتس بر روی روش ه��ای درمان ماالريا و 
ديگر بيماری هايى كه توسط پش��ه منتقل مى شود مانند 

تب دانگى، تب زرد و آنسفاليتى، سرمايه گذاری كرده اند.
بيش از دو هزار و پانصد گونه پشه در بيش از 100 كشور و 

تمامى مناطق جهان به جز قطب جنوب وجود دارد.
در طول فصل اوج زاد و ولد، جمعيت پشه ها حتى از تمامى 
حيوانات زمين، البته ب��ه جز مورچه و موريانه ها بيش��تر 

مى شود.
بر اساس اين نمودار، ساالنه، با وجود ظاهر بسيار ترسناك 
 و بزرگ، كوس��ه ه��ا فق��ط 10 نف��ر، ش��يرها 100 نفر و

 كروكوديل ها هزار نفر را مى كشند.
اي��ن در حالى اس��ت كه انس��ان خ��ود نيز قاتل اس��ت و 
 س��االنه در قتل ها و جنگ ه��ا 475 هزار انس��ان ديگر را 

مى كشند.
در اين بين بيماری هايى مانند schistosomiasis كه 
ناشى از وجود نوعى مار انگلى آب ش��يرين است، بيماری 
چاگاس كه توس��ط كنه بروز مى كن��د، بيماری خواب كه 
توسط پشه تسه تسه شيوع مى يابد و بيماری هاری توسط 

سگ ها نيزباعث مرگ هزاران انسانند.

قاتل ترین موجودات زمین را بهتر بشناسید

پشه ها در صدر 
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