
نداشتن بیماری روشن ماندن چراغ اکران  با پردیس سینمایی
روحی دلیل 
سالمت روان فرد 
نیست

نگاهی به رفع  مشکالت سینماهای اصفهان
 میلیاردرهای ایران به زودی

4 معرفی می شوند
ماجرا از یک نامه قرمز

6 شروع شد! 3
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هوای اصفهان 
 بارانی می شود
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روزنامه فرهنگی 
اجتماعی 

چینی ها خودروسازان اروپایی 
را غافلگیر کردند

چینی ها با بهره گیری از فرص��ت بحران اقتصاد جهانی، 
خودروسازان اروپایی را غافلگیر کردند.

چش��م بادامی های آس��یایی که با کپی ک��ردن پلتفرم 
خودروهای اروپایی و آمریکایی وارد صنعت خودرو شده 
بودند، اینک صاحب تکنولوژی های پیشرفته ای هستند 

که آن را مدیون مدیریت بحران...

افزایش اعتبار دفترچه  های
 تامین  اجتماعی

 خانه های میان راهی
 اسکان معتادان در استان

معاون درمان س��ازمان تامین اجتماعی از افزایش اعتبار 
دفترچه های بیمه و سرانه درمان بخش دولتی و خصوصی 
در سال جاری خبر داد و گفت: این رشد سرانه برای بخش 
دولتی 44 درصد است و جهش خوبی در پرداخت مطالبات 

بیمه ها به مراکز دولتی ایجاد خواهد کرد.
دکتر محمدعلی همتی درباره جزیی��ات افزایش اعتبار 
دفترچه های بیمه تامین اجتماعی اظه��ار کرد: افزایش 
اعتبار دفترچه های بیمه به دو معناست؛ نخست افزایش 

سرانه درمان و دیگری افزایش اعتبار خدمات.

رییس مرکز توس��عه پیش��گیری س��ازمان بهزیس��تی 
کش��ور از راه اندازی خانه های میان راهی برای اس��کان 
معتادان بهب��ود یافت��ه در 10 اس��تان کش��ور خبر داد 
 و گفت: س��ال آینده ای��ن خانه ه��ا در اغلب اس��تان ها 
راه اندازی می شود. مجید رضازاده با بیان این مطلب افزود: 

برخی از معتادان بهبود یافته به...
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اصفهان، عصاره ۸۰۰ ساله تلفیق 
فرهنگ های اسالمی و ایرانی 

عضو گروه مشاوران مقام معظم رهبری در امور فرهنگی با تاکید بر این که 
اصفهان یک شهر نیست بلکه یک مکتب است، اظهارداشت: اصفهان، عصاره 
۸00 ساله تلفیقی از فرهنگ های اسالمی و ایرانی در همه مکتب های متعالیه 

است. دکتر حسن بلخاری در مراسم....
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فرصت سه ماهه به بانک ها 
برای تسهیالت صنایع 

استاندار اصفهان در جمع خبرنگاران پس از جلسه  کارگروه 
اش��تغال اس��تان اصفهان اظهار داش��ت: یکی از مصوبات 
این جلس��ه، ارایه فرص��ت 3 ماهه به بانک های اس��تان در 
خصوص حل معضل ارایه تسهیالت بانکی به صنایع است. 
رسول زرگرپور با بیان این که بانک های استان باید خود را 
باسیاست های دولت و مدیریت اس��تان همراه کنند، ادامه 
داد: در سال گذشته یک هزار و 300 میلیارد تومان اعتبار در 
بخش های صنعت، کشاورزی، مشاغل خانگی و شرکت های 
دانش بنیان به شورای هماهنگی اشتغال استان اختصاص 
یافت که ش��ورای بانکی اس��تان این مبلغ را تا یک هزار و 
160 میلیارد تومان کاهش داده اس��ت. وی افزود: یکی از 
راهکارهای کاهش نرخ بیکاری و حل مش��کالت اقتصادی 
و اجتماعی، ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت زندگی مردم از 
طریق افزایش میزان تسهیالت و اعتبارات و جذب صحیح 
اعتبارات و تسهیالت است. استاندار اصفهان به نرخ بیکاری 
استان اصفهان اشاره کرد و افزود: میانگین نرخ بیکاری در 
اس��تان اصفهان، یک درصد باالتر از میانگین کش��ور و در 
حال حاضر 12 درصد اس��ت. وی با بیان این که در س��ال 

 ۹2 کارگروه های مختل��ف، طرح هایی به می��زان 2 هزار و
 200 میلیارد تومان یعنی 1/5برابر تسهیالتی که در اختیار 
بوده را به سیستم بانکی استان معرفی کرده اند، ادامه داد: 
سیستم بانکی استان اصفهان از این میزان تنها ۸00 میلیارد 
تومان آن را تعهد کرده است. زرگر پور با بیان این که صنایع 
استان در سال گذش��ته تنها 430 میلیارد تومان از اعتبار 
بانکی مصوب شده را جذب کرده اند، اظهار داشت: این میزان 
جذب تسهیالت تنها 37 درصد از تسهیالت تصویب شده 
اس��ت و این ضعف بزرگی در استان است. استاندار اصفهان 
به تسهیالت ۸۹ میلیاردی برای کشاورزی استان در سال 
گذشته اشاره کرد و افزود: متاسفانه در سال گذشته از این 
میزان تنها 4 درصد مورد اس��تفاده قرار گرفته است. وی با 
بیان این که در سال جاری اعتبار قابل قبولی برای کارگروه 
اشتغال استان اصفهان اختصاص یافته اس��ت، افزود: باید 
صنایع استان در س��ال جاری، جذب باالی ۹0 درصد این 
اعتبار را داشته باش��ند. یکی از مشکالت این زمینه به ارایه 
نکردن تسهیالت به فرد دارای یک چک برگشتی برمی گردد 

که باید برای آن تدبیری اندیشیده شود.

استاندار اصفهان:

تنها 4 درصد از اعتبار در نظر گرفته شده برای کشاورزان در سال گذشته جذب شده است
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دوره هشتم سینما حقیقت با نام اصفهان برگزار می شود
رییس مرکز گسترش سینمای مس��تند تجربی در آیین 
اختتامیه نخستین جشنواره مستند اصفهان از نام گذاری 
دوره هشتم س��ینما حقیقت با نام »نکوداشت اصفهان« 
خب��ر داد. طباطبایی در این مراس��م گف��ت: وجه تمایز 

حال جهان با گذش��ته آن، رس��انه در هر مدیومی است. 
بزرگ ترین خیالی که در ذهن انس��ان می تواند رخ دهد، 
توسط رس��انه ثبت می ش��ود و اگر تولیدات فیلم صورت 
نگیرد، رسالت رسانه به انجام نرسیده اس��ت. او ادامه داد: 

باید این نوید را به ش��ما بدهم که آثار برگزیده دوره هفتم 
 جشنواره حقیقت در جشنواره مسکو و هم چنین جشنواره 
باستان شناسی الگان آمریکا به نمایش درمی آید و دوره 

هشتم سینما حقیقت ...
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ركوردهاى بهارى توليد ، نشان از عزم جدى تالشگران  
ذوب آهن اصفهان با مديريت جهادى است 

در سال 



اخبار کوتاهيادداشت

 مرکل: بايد به مذاکرات 
با ايران فرصت داد

صدراعظم آلمان خواست تا فرصت دیگری به مذاکرات گروه 1+5 با 
ایران داده شود. آنگال مرکل در سخنانی در بین اعضای اتاق بازرگانی 
آمریکا گفت که بهتر اس��ت به مذاکرات با ای��ران در خصوص برنامه  
هسته ای اش فرصتی داده ش��ود، ولی در عین حال هم چنان امکان 
اعمال تحریم ها در صورت لزوم وجود داش��ته باش��د. وی هم چنین 
پایبندی و تعهد ایران به توافق امضا ش��ده را خواس��تار شد و افزود: 
در صورتی که ایران به تعهداتش عمل نکند، ما آماده خواهیم بود تا 

تعلیق محدودی که در تحریم ها ایجاد شده را بازگردانیم.

لزوم ايجاد انسجام تشکیالتی
 میان نهادهای فرهنگی فالورجان

فرمانده س��پاه ناحیه مقاومت فالورجان گفت: الزم اس��ت انسجام 
تش��کیالتی میان نهادهای فرهنگی شهرس��تان در حوزه  فرهنگ 
ایجاد ش��ود. حجت اهلل صفرپور ضمن گالیه از ک��م کاری بعضی از 
مس��ؤوالن در بحث فرهنگ، اظهار کرد: نگرانی رهبر معظم انقالب 
نسبت به مس��اله فرهنگ، قابل توجه اس��ت و همگی نسبت به این 
موضوع مسؤول هس��تیم. وی با بیان این که از ابتدای سال قرارگاه 
جهاد فرهنگی در شهرستان ش��روع به فعالیت کرده است، افزود: با 
کمک اعضای شورای ناحیه و مجمع بس��یج شهرستان، باید اهداف 
سیاست فرهنگی و چشم انداز فرهنگی کشور در شهرستان فالورجان 
بومی سازی و ترسیم شود و پایگاه های مقاومت نسبت به این موضوع 
کامال آگاه شوند. فرمانده ناحیه مقاومت سپاه فالورجان با نامشخص 
دانستن چشم انداز فرهنگی شهرستان، اذعان کرد: در صدد هستیم 
تا معضالت فرهنگی و اجتماعی در شهرستان را توسط کارگروه های 

تخصصی با همکاری سازمان های مختلف شناسایی کنیم.

امکان تصحیح اطالعات متقاضیان 
دريافت يارانه نقدی مهیا شود

نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسالمی گفت: برخی افراد 
در مرحله ثبت نام درخواست یارانه دچار اشتباهاتی در ثبت اطالعات 
ش��ده اند که باید ام��کان تصحیح در ای��ن زمینه مهیا ش��ود. عوض 
حیدرپور با بیان این مطلب اظهار کرد: براس��اس برنامه ریزی انجام 
گرفته انتظار می رود در راس��تای اجرای گام دوم قانون هدفمندی 
یارانه ها، اولوی��ت در زمینه پرداخت یارانه نقدی با اقش��ار محروم و 

مستضعف جامعه باشد. 
وی ادامه داد: براس��اس آمار و اطالعات موجود تع��داد 24 میلیون 
سرپرست خانوار برای دریافت یارانه نقدی اقدام کرده اند و بی شک 
تعدادی از این افراد در مرحله ثبت اطالعات دچار اشتباهاتی شده اند 
که ممکن است زمینه حذف آنها از دریافت یارانه نقدی را ایجاد کند. 
نماینده مردم شهرضا بیان داشت: همان گونه که در مرحله نخست 
اجرای قانون هدفمندی یارانه ها امکان تصحیح اطالعات میسر شد، 
باید در مرحله دوم نیز این امر مهم به ش��کل مطلوب از سوی دولت 

انجام بگیرد.

طرح احیای امر به معروف به زودی 
در صحن علنی مجلس

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی گفت: کمیسیون 
فرهنگی مجلس با قوت تمام به دنبال بررس��ی طرح ارایه ش��ده در 
خصوص امر ب��ه معروف و نه��ی از منکر بوده و مراح��ل پایانی خود 
را می گذراند تا به زودی در صحن علنی مجلس ش��ورای اس��المی 

ارایه شود. 
حجت االسالم احمد س��الک در بازدید از ستاد احیای امر به معروف 
و نهی از منکر شهرستان اصفهان، خواس��تار تبیین سند چشم انداز 
این س��تاد ش��د و اظهار کرد: امر به معروف و نه��ی از منکر جایگاه 
بس��یار باال و پراهمیت��ی دارد. رییس کمیس��یون فرهنگی مجلس 
ش��ورای اس��المی با اش��اره به فرمان حض��رت ام��ام )ره( مبنی بر 
 ایجاد تش��کیالتی مس��تقل در کنار دولت جمهوری اسالمی به نام

»امر به معروف و نهی از منکر« ادامه داد: جایگاه تشکیالتی »امر به 
معروف و نهی ا ز منکر« باید باالتر و مشرف بر همه دستگاه ها و نهادها 

باشد و در همین راستا نیز باید قوانین الزم تصویب شود.

تحريم روسیه در صورت مداخله 
درانتخابات اوکراين 

رییس جمهوری آمریکا و صدراعظم آلمان به روسیه هشدار دادند که 
اگر به دنبال ایجاد اختالل در روند برگزاری انتخابات 25 مه اوکراین 

باشد، تحریم های شدیدتری علیه مسکو اعمال می شود.
باراک اوباما و آنگال مرکل صدراعظم آلمان در دیداری در کاخ سفید 
در مورد جدیدترین تحوالت اوکراین مذاکره کردند. اوباما گفت که 
آمریکا و اروپا اتحاد چشمگیری در مسیر پاسخ به اقدامات روسیه از 

خود نشان داده اند.
وی با اش��اره به اقتصاد روس��یه گف��ت: گام بع��دی می تواند اعمال 
تحریم ها علیه بخش های دیگری از روسیه باشد. اگر اختاللی در روند 
انتخابات آتی اوکراین مشاهده ش��ود، شاهد تحریم های شدیدتری 
خواهیم بود. دیدار مرکل و اوباما در حالی انجام شد که اوکراین از روز 
گذشته، اولین عملیات نظامی گس��ترده خود را علیه جدایی طلبان 
حامی روسیه در شهر اسالویانسک آغاز کرد که این حمله تلفاتی نیز 

در پی داشته است. 
روس��یه اعالم کرده این حمله نظامی اوکراین تمامی شانس ها برای 

اجرای توافق نامه ژنو در مورد بحران اوکراین را از بین برده است.

کودتاچیان مصر در راستای اهداف 
رژيم صیهونیستی عمل می کنند

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاش��ان گفت: حکوم��ت کودتاچیان در 
 مصر در راس��تای اهداف و خواس��ته های رژیم صیهونیس��تی، آمریکا و 
اروپایی هاست. آیت اهلل  عبدالنبی نمازی  در خطبه های نمازجمعه در 
مصالی بقیه اهلل االعظم )عج( کاشان با اشاره به حکم اعدام و حبس صدها 
نفر از مسلمانان در مصر اظهار داش��ت: آمریکا و اروپایی ها که همواره با 
هیاهو، دم از حقوق بشر می زنند، در قبال این کشتارها و جنایات آل سعود 

و آل خلیفه سکوت کرده اند.
وی با یادآوری انتخابات مجلس در کش��ور عراق خاطرنشان کرد: مردم 
مسلمان این کش��ور با وجود توطئه های ضد ش��یعی و اسالمی، به طور 

گسترده در انتخابات شرکت کردند.
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ابراز همدردی جمهوری اسالمی ایران با افغانستان

در پی وقوع حادثه رانش زمین در منطقه ای در والیت بدخش��ان افغانستان که منجر به کشته و زخمی و 
ناپدید شدن شدن تعداد زیادی از شهروندان افغانستان شده است، خانم افخم سخنگوی وزارت خارجه با 

دولت و ملت این کشور ابراز همدردی کرد.
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 طراحی راکتور اراک
 برای تولید پلوتونیوم 

 نظم کارفرمايان 
در پرداخت حقوق

ریی��س س��ازمان ان��رژی اتمی ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه راکت��ور اراک ماهیت 
خ��ود را به عن��وان ی��ک راکتور آب س��نگین حف��ظ می کند، خاطر نش��ان 
 ک��رد: راکت��ور اراک ب��رای تولی��د می��زان پلوتونی��وم کمت��ر بازطراح��ی 

می شود. 
علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی در حاشیه مراسمی که به مناسبت 
سالگرد محمود مرتضا یی فر در مسجد نور تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران 
در واکنش به ادعای غرب مبنی بر این که هدف مذاکرات نهایی با ایران باید از 
بین بردن موشک های بالستیک ایران باشد تصریح کرد: از آنجایی که ظریف 
به عنوان مذاکره کننده جمهوری اسالمی ایران طرح چنین مطالبی را به طور 
کلی رد کرده، ما باید صحبت های وزیر امور خارجه خود را مبنا قرار دهیم؛ نه 

آنچه که غرب مطرح می کند.  

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان گفت: کارفرمایان در پرداخت حق الزحمه 
پرسنل و کارگران خود بسیار دقیق و منظم باشند. زیرا به توصیه اسالم دستمزد 
کارگر باید قبل از خشک شدن عرق پیش��انی اش پرداخت شود.  آیت اهلل سید 
یوسف طباطبایی نژاد، در دیدار با جمعی از مدیران وابسته به اداره تعاون، رفاه، 
کار و امور اجتماعی به اهمیت و جایگاه کارگر در اس��الم  اش��اره و اظهار کرد: 
پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( می گفتند دوست دارم که به دستانی که در 
اثر کار پینه بسته است، بوس��ه زنم. وی تصریح کرد: کارگران سهم بسزایی در 
 تحقق اقتصاد مقاومتی دارند. شما نباید کاری را کوچک شمرده و در انجام آن 
سهل انگاری کنید که پیامبر کارگری که بی دقت قبر می کند را نکوهش کرده 
و می فرمایند خداوند رحمت کند کس��ی را اگر کاری انجام می دهد محکم و 

متقن باشد.

رییس حوزه علمیه اصفهان گفت: استادان محترم حوزه 
باید مراقب باشند که جلسات درس آنان رنگ سیاسی به 
خود نگیرد. آیت اهلل العظمی مظاهری در مراسم تجلیل 
از اساتید حوزه  علمیه  اصفهان با اشاره به ارزش و منزلت 
معنوی حوزه های علمیه، طالب و اساتید علوم دینی را 
مشمول لطف حضرت ولی عصر)ارواحنافداه( دانست و 
اظهار کرد: عنایت خاص و محبت و لطف آن حضرت، در 
صورت تالش طالب و فضال در جهت کس��ب علم و تقوا 
نصیب آنان می شود. وی با بیان ابعاد و ارکان تقوا، افزود: 
شان و منزلت جلسات درس حوزه، باید با رعایت تقوای 
الهی حفظ شود و شایسته است اساتید محترم، عالوه بر 
آموزش عملی تقوا به طالب علوم دینی، در فرصت های 
مناسب و ضمن تدریس، به بیان نکات آموزنده  اخالقی 
نیز بپردازند. مرجع عالی قدر شیعه در این زمینه با بیان 
این که گناه و به خصوص گناهان زبانی، موجب بی برکتی 
تعلیم و تعلم است، خاطرنشان کرد: اساتید محترم حوزه 
باید از هرگونه اظهار نظ��ر جناحی و باندی پرهیز جدی 
داشته باشند و اجازه ندهند گناهان بزرگی نظیر غیبت، 
تهمت و شایعه، جلسه درس آنان را آلوده کندو عالوه بر 
مطالعه، برای ارایه  هرچه بهتر مطالب درسی، برنامه ریزی و 

تفکر داشته باشند.

امام جمعه ش��هرضا گفت: دش��منان داخلی و خارجی 
نظام به دلیل آگاهی از نقش س��ازنده جامعه روحانیت 
در روش��نگری مردم، سیاس��ت گذاری های گسترده ای 
برای تخریب این قش��ر جامعه تدوین و اج��را کرده اند.

حجت االسالم س��یف اهلل یعقوبی اظهار کرد: فرا رسیدن 
ماه رجب به عنوان یک فرصت طالیی برای خودس��ازی 
انسان مطرح است و بهره گیری از ایام اعتکاف به عنوان 
یک اصل سازنده در زندگی شخصی و اجتماعی باید در 
دستور کار اقشار مختلف جامعه و به خصوص جوانان قرار 
بگیرد. وی ادامه داد: طلب بخش��ش و آمرزش از درگاه 
الهی از دیگر اعمال سفارش شده از سوی ائمه )ع( در این 
ماه به ش��مار می رود و امیدواریم توفیق این عمل بزرگ 
شامل حال همگان ش��ود. وی با تش��ریح جایگاه بسیج 
سازندگی در توسعه و تعالی کش��ور افزود: رهبر معظم 
انقالب بر لزوم استفاده اصولی از ظرفیت های این نهاد در 
آبادانی مناطق محروم تاکید دارند و باید این امر مهم در 

دستور کار متولیان امر قرار بگیرد.
یعقوبی  اذعان داش��ت: تدوین برنامه ه��ای فرهنگی در 
جامعه باید مبتنی بر سنین خردسالی باشد و مسؤوالن 

در این حوزه برنامه ریزی کنند.

فرمانده س��پاه صاحب الزمان)عج( اصفه��ان گفت: تدوین 
کتاب زندگی نامه شهدای استان اصفهان به صورت مکتوب 
در اولیت برنامه فرهنگی این فرماندهی قرار دارد و به زودی 
اجرایی می شود. سردار غالمرضا سلیمانی در مراسم یادواره 
10 تن از شهدای روستای تیرانچی خمینی شهر اظهار کرد: 
امروز جوانان و هنرمندان ما باید ب��رای تولید آثار فرهنگی 
و هنری س��اخت فیلم های کوت��اه و بلند و فض��ای مجازی 
وارد عرص��ه کار و خدمت ش��وند. وی افزود: امروز س��اخت 
فیلم س��ینمایی از زندگی نامه ش��هدا و س��رداران شهید ما 
بر زمین مانده و م��ن از همه اصحاب فرهن��گ، هنر و ذوق 
 اس��تان می خواهم برای اجرای این وظیفه با حمایت س��پاه

 صاح��ب الزم��ان وارد صحن��ه ش��وند. فرمان��ده س��پاه 
صاحب الزمان)عج( اصفهان تصریح کرد: ما نیاز داریم فرهنگ 
ایثار وشهادت به زبان های زنده دنیا برای کشور دیگر صادر 
شود. زیرا شهدای ما افتخارات زیادی خلق کردند و افتخارات 
آنها قابلیت های زیادی برای تبدیل ش��دن به آثار فرهنگی 
و هنری را دارد. وی تصریح کرد: ما امروز به س��ادگی از کنار 
افتخارات شهدا در 8 سال دفاع مقدس عبور می کنیم  و باید 
حماسه زندگی و افتخارات شهدا برای آیندگان به صورت آثار 

مکتوب و هنری، به آثار ماندگار تبدیل شود.

دبیرکل جامعه اسالمی نمایندگان ادوار، با بیان این که تبعات 
منفی تشکیل فراکسیون اعتدال بیشتر از محاسن آن خواهد 
بود، گفت: پارلمان جای نمایندگان مردم اس��ت نه دولت. 
محسن کوهکن در واکنش به تش��کیل فراکسیون حامیان 
دولت موسوم به اعتدال در مجلس ش��ورای اسالمی گفت: 
تشکیل فراکسیون حامی دولت در هیچ مجلس و هیچ دولتی 

نه به نفع دولت و نه به نفع مجلس است. 
دبی��رکل جامع��ه  اس��المی نماین��دگان ادوار، ب��ا بی��ان 
ای��ن ک��ه پارلم��ان ج��ای نماین��دگان م��ردم اس��ت، نه 
نماین��ده دول��ت تاکی��د ک��رد: مجل��س جای��گاه تبلیغ 
 و تروی��ج دول��ت نیس��ت. وی مجل��س را جای��گاه 
 ری��ل گ��ذاری و کمک ب��ه دولت دانس��ت و گف��ت: وجود

 وکیل الدوله در مجلس حتی به ضرر خود دولت است. زیرا 
دفاع به حق نمایندگان، پای حمایت آنان از دولت گذاشته 
می شود و مردم نگاه شک و تردید به نطق ها و سخرانی های 

آنان خواهند داشت.
 عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری، با بیان 
این که ما در یک جامعه سیاسی زندگی می کنیم، ادامه داد: 
هرچند که نام این فراکس��یون اعتدال باشد،مردم خواهند 
فهمید که این فراکسیون مبلغ دولت است و نام وکیل الدوله 

را در پیشانی آنان حک خواهند کرد. 

امام جمعه سپاهحوزه عملیه  خانه ملت 

استادان حوزه مراقب 
سیاست زدگی باشند

تخريب چهره روحانیت  
مهم ترين اهداف دشمنان

تدوين کتاب زندگی نامه 
شهدای استان 

مجلس جای نمايندگان 
مردم است نه حامیان دولت
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رییس مجلس گفت: تئوری جمهوری در مکتب اس��الم، براساس 
عدالت شکل گرفته است. زیرا در فلسفه سیاسی اسالم، عدالت یک 
رکن است وتحقق جمهوریت با عدالت انجام می شود. علی الریجانی 
رییس مجلس شورای اسالمی در جمع فرماندهان عقیدتی سیاسی 
و حفاظت سپاه پاسداران انقالب اسالمی در سخنانی ضمن تسلیت 
به مناسبت شهادت امام هادی)ع( و همچنین سالروز شهادت استاد 
مطهری، گفت: اگر در آثار استاد مطهری تامل کنید، می بینید در 
شاخه های مختلف فکر اسالمی، ایشان آثار ارزشمندی دارند. وی 
افزود: در حوزه مسایل کالنی به مانند تاریخ اسالم و ایران، حقوق 
زنان در مسایل اقتصادی، اجتماعی، دفاع، ، اسالم و مقتضیات زمان 
نهضت های اسالمی و بیداری اسالمی خیلی متنوع است. رییس 
مجلس ادامه داد: باید دید از همه حرف هایی که اس��تاد مطهری 
می زدند، چ��ه مبنای مهمی ب��رای جامعه وی تروی��ج می کنند. 
الریجانی تاکید کرد: اینطور نیست که همه این افکار را جزیره های 
جداگانه از همه تشکیل دهند؛ بلکه یک روحی از همه اینها دمیده 
و دغدغه ای از همه این ها در آن نهفته اس��ت. مخصوصا برای همه 
ما به خصوص برای سپاه پاس��داران که مهم ترین شغل را در نظام 
اسالمی دارد و امین نظام و قدرت و توانمندی اصلی برای پیشبرد 
اهداف انقالب اس��ت. وی با بیان این که ش��هید مطهری یکی از 
پایه گذاران تفکر نوین در جمهوری اس��المی برای شکل دادن به 
چارچوب این نظام بود، افزود: بر همین اساس بود که رهبر معظم 

انقالب به ایشان لقب ایدئولوژیس��ت نظام دادند. رییس مجلس، 
تصریح کرد: رهبر معظم انقالب چند روز پیش فرمودند توس��عه 
اقتصادی  بدون توس��عه فرهنگی ممکن نیست. این حرف بسیار 
مهمی اس��ت که گاهی مورد غفلت قرار گرفته اس��ت. الریجانی 
ادامه داد: گاهی این گونه اندیش��یده می ش��ود که ما باید توسعه 
اقتصادی را با الگوهای متعارف پیگیری کنی��م. در ضمن باید به 
مسایل فرهنگی متناس��ب با مختصات بومی توجه داشته باشیم. 
وی ادامه داد: سخن رهبر معظم انقالب این است که اگر توسعه ای 
 براس��اس مکتب بخواهید انج��ام دهید، بدون توس��عه فرهنگی 
امکان پذیر نیس��ت. رییس مجلس گفت: اگر ما می خواهیم رشد 
متوازنی از نظر اقتصادی داشته باش��یم که هم آبادانی و رفاه برای 
مردم و عدالت و ارزش های مختلف اجتماعی را محقق کند، بدون 
درک مشترک از مسایل مکتب امکان پذیر نیست و این مساله به 
رشد فرهنگی نیاز دارد و این موضوع تنها به اقتصاد مربوط نیست 
و سیاست هم همین گونه اس��ت. الریجانی ادامه داد: اگر سیاست 
بخواهد در جامعه رش��د پیدا کند، به رش��د فرهنگی نیاز است و 
اگر مسیر مبتنی بر مکتب نباش��د، افراد را دچار تزلزل می کند یا 
ناخودآگاه چیزهایی را از افراد می گیرد و این مساله ای بود که شهید 
مطهری با آن مواجه بود. وی افزود: در زمان رژیم دیکتاتوری برای 
مبارزه با این رژیم، جریان هایی حتی درون مبارزین اسالمی ایجاد 
می شد که تالش می کردند مفاهیم اسالمی را با سایر مکاتب توجیه 

کنند که در آن زمان بیشتر جریان های مارکسیستی بود. رییس 
مجلس، گفت: اگر ما می گوییم آنها سعی می کردند مستضعفین را 
با پرولتاریا یکی کنند، چون در مکتب مارکسیس��م پرولتاریا باید 
جریان پیشرو در مبارزه باش��د، هیچ گاه ما این گونه نبوده ایم که 
در مکتب مارکسیسم این موضوع وجود دارد. الریجانی ادامه داد: 
اگر ما صحبت از مبارزه حق و باطل که امر وس��یع و مکتبی است 
را مطرح می کنیم، آنها براساس مبارزه با بورژوازی، این موضوع را 
مطرح می کنند. وی تصریح کرد: ش��هید مطهری یکی از کسانی 
بود که با این تفکر مواج��ه بود و با آن مبارزه می ک��رد و آن را یک 
التقاط می دانس��ت. چرا این حادثه رخ می داد؟ ب��ه خاطر این که 
رشد فرهنگی، پایه رشد سیاس��ی قرار نگرفته بود. رییس مجلس 

ادامه داد: بن��ده به خاطر دارم، 
یک زندانی سیاس��ی سال 56 
آزاد شده بود و شهید مطهری 
گفتند برویم ب��ه دیدن وی. در 
آن جلسه برخی افراد دیگری 
هم حضور داشتند که از همین 
موارد مطرح می کردند که امروز 
زمان مب��ارزه اس��ت و وحدت 
ایجاد شود، اما شهید مطهری 
می لرزید که پاس��خ او را بدهد 
که شما نمی فهمید، دو مکتب 
و دو هدف و دو مبنا وجود دارد؛ 
چطور می توانید با آنها وحدت 
کنید. الریجانی ادامه داد: این 
حکایت از این داشت که شهید 
مطهری با یک رش��د سیاسی 

مواجه بود که این رش��د سیاس��ی در بعضی از امور مبتنی بر رشد 
فرهنگی نیست.  همینطور رشد دفاعی کشور بدون فهم فرهنگ 

عمیق، امکانپذیر نیست. 
وی در ادامه با اش��اره به مس��اله حجاب و عفاف در کشور، گفت: 
پیشرفت در حوزه های اجتماعی بدون رش��د فرهنگی امکانپذیر 
نیس��ت. به طور مثال حجاب و عفاف یکی از دغدغه های ش��هید 
مطهری بود و این یک پدیده اجتماعی اس��ت که با دستورالعمل 
و بخشنامه عالج نمی شود و باید در این حوزه رشد فرهنگی ایجاد 
ش��ود. رییس مجلس، تصریح کرد: این که ش��ما می بینید در آثار 
شهید مطهری به استقالل فرهنگی تکیه شده، به این دلیل است و 
رهبر معظم انقالب به یک بخشی از آن در حوزه اقتصاد اشاره کردند 
و استقالل فرهنگی حکایت از یک موضوع می کند؛ این که ما صاحب 
یک مکتب هستیم که این مکتب همه جانبه است. ممکن است در 
برخی امور، تئوری پردازی کامل نباشد ولی رجوع به مکتب باعث 

می شود به روشی درست دست یابیم.
الریجانی با اش��اره به ترورهای گروه فرقان، گفت: این جریان یک 
جریان افراطی و بدون منطق بود که به س��راغ به شهادت رساندن 

شخصیت ها و برگزیدگان کشور رفتند. 

ريیس مجلس شورای اسالمی در جمع فرماندهان عقیدتی سیاسی: 

جمهوریت با عدالت تحقق می یابد
ايران خواستار خلع سالح های 

هسته ای درخاورمیانه شد
س��فیر و نماینده ای��ران در آژان��س بین الملل��ی انرژی 
اتمی خواس��تار تش��دید ت��الش ه��ای جهان��ی برای 
 ایج��اد منطق��ه ع��اری از س��الح ه��ای هس��ته ای در

 خاورمیانه شد.
رضا نجفی طی س��خنراني در س��ومین نشست کمیته 
 مقدمات��ی کنفران��س بازنگ��ری پیم��ان عدم اش��اعه 
هس��ته ای در نیویورک اظهار داش��ت: طرح ایجاد این 
منطقه در سال 1974 میالدی توس��ط ایران ارایه شد و 
اولین نشست ویژه مجمع عمومی در خصوص خلع سالح 
نیز ضرورت تحقق این طرح را مورد تاکید جدی قرار داد 
 و خواس��تار آغاز اقدامات اجرایی فوری ب��رای ایجاد آن

شد.
نجفی افزود: تصویب س��االنه قطعنامه ای در این زمینه 
در مجمع عمومی به اتفاق آرای همه کش��ورهای عضو 
س��ازمان ملل، نش��ان دهن��ده حمایت موثر و مس��تمر 
جهانی از ایجاد این منطقه اس��ت. وی اضافه کرد: افزون 
بر این، این ط��رح از حمایت جدی جنب��ش عدم تعهد، 
س��ازمان همکاری اس��المی، کنفرانس عمومی آژانس 
بین اللمللی انرژی اتمی و سایر س��ازمانهای منطقه ای 
و بین المللی نیز برخوردار است. س��فیر و نماینده دایم 
ایران در آژانس خطاب به شرکت کنندگان گفت: در این 
 نشس��ت که تقریبا نمایندگان همه گروه های سیاسی و 
دولت ه��ای عضو حمایت مج��دد خ��ود را از ایجاد این 
منطقه اعالم کردن��د، لزومی نم��ی بینم که بیش��تر از 
این ب��ر اهمیت قطعنام��ه های مص��وب کنفرانس های 
 بازنگری پیم��ان عدم اش��اعه هس��ته ای در ای��ن باره 

تاکید کنم.
 نجف��ی در ادام��ه خواس��تار اج��رای کام��ل و ف��وری

 قطعنامه ه��ای کنفرانس بازنگری در م��ورد ایجاد این 
منطقه شد و گفت: این موضوع باید به عنوان یک اولویت 
اساسی از س��وی کمیته مقدماتی و کنفرانس بازنگری 

مورد توجه قرار گیرد. 
سفیر کشورمان در ادامه اعالم کرد: این کنفرانس فقط 
به دلیل خودداری رژیم اسراییل از شرکت در آن برگزار 
 نش��ده اس��ت و تالش ها برای برگزاری آن باید تسریع 
ش��ود. نجف��ی اضاف��ه ک��رد: تنه��ا دلی��ل ب��ی نتیجه 
ب��ودن ت��الش ه��ای جهان��ی ط��ی چن��د ده��ه 
 گذش��ته برای ایج��اد منطق��ه ع��اری از س��الح های 
هسته ای در خاورمیانه، س��الح هسته ای رژیم اسراییل 
 و فعالیت های هس��ته ای خارج از پادمان این رژیم بوده

 است.

توسعه اقتصادی  
بدون توسعه 

فرهنگی ممکن 
نیست. اين حرف 

بسیار مهمی است 
که گاهی مورد غفلت 

قرار گرفته است



یادداشت

توجه به حقوق شهروندی 
در معماری جدید

    پنجاه و سومین نشس��ت از مجموعه نشست های 
شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران 
با موضوع »به سوی توس��عه پایدار و توسعه شهری 

کل نگر« برگزار شد.
در این نشست که با استقبال اساتید و دانشجویان 
رشته معماری برگزار ش��ده بود، ابتدا محمد سعید 
ایزدی معاون وزی��ر راه و شهرس��ازی و مدیرعامل 
ش��رکت عمران و بهس��ازی ش��هری، ب��ه معرفی 

میهمانان این نشست پرداخت. 
او گفت: راسم بدران، اس��تاد معماری برجسته در 
خاورمیانه و اهل فلسطین و دکتر نادر اردالن هم از 

اساتید برجسته این فن هستند. 
س��پس مترجم راسم بدران با نش��ان دادن اسالید 
ساختمان هایی که راسم بدران ساخته بود، گفت: 
او در بسیاری از مسابقات معماری جهان شرکت و 
برنده شده است و ویژگی معماری او، توجه به مردم 

وحقوق شهروندان است. 
بدران ادامه داد:موضوع اصلی کارم،طبیعت،توجه 
به س��نت و گذشته اس��ت تا فضای قابل زندگی در 

مقیاس انسانی خلق شود. 
او افزود: من مخالف خدشه در زندگی عمومی مردم 
به بهانه بهره گیری از جنبه ه��ای تکنولوژیک و یا 
هندسه های مخدوش هس��تم؛ این درحالی است 
که متاسفانه در شهرها، فضای عمومی در حال کم 

شدن است. 
این استاد معماری گفت: این نشست با موضوع »به 
سوی توسعه پایدار و توسعه شهری کل نگر« است 
و من در مورد موضوع  شهری و نه تهدیدات شهری 

صحبت می کنم. 
او با بیان این که من وقتی مسجد طراحی می کنم 
ش��ما احس��اس نمی کنید که آن تنها یک مسجد 
اس��ت، گفت: مس��جد در طراحی م��ن یک فضای 
عمومی است و چون منظور از مسجد، جمع کردن 
افراد است، آنها همیشه حضور دارند و من آنها را در 
س��اخت و طراحی در نظر می گی��رم. بدران گفت: 
س��اخته های من مانند یک موجود زنده، همیشه 
در حال تکمیل شدن هس��تند و پس از ساخت رها 
نمی ش��وند. او گفت: عموما ما در ش��هرهای مدرن 
کمتر لبخند می زنیم و به فضایی که در آن هستیم، 
توجه نمی کنیم، اما در فضاهایی با معماری عمومی 

شهری، شادتر خواهیم بود. 
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ثبت نام دو میلیون نفر در بیمه سالمت ایرانیان
مدیرعامل سازمان بیمه س��المت ایرانیان گفت: تا امروز بیش از 2 میلیون نفر از مردم در سامانه 
بیمه سالمت ثبت نام کرده اند. انوشیروان محسنی بندپی در حاشیه افتتاح صدمین مرکز جامع 
خدمت رسانی سازمان بیمه سالمت ایرانیان در مشهد افزود: ثبت نام تا پایان اردیبهشت ادامه دارد. 
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عضو گروه مشاوران مقام معظم رهبری در امور فرهنگی با تاکید بر 
این که اصفهان یک شهر نیست بلکه یک مکتب است، اظهارداشت: 
اصفهان، عصاره ۸۰۰ ساله تلفیقی از فرهنگ های اسالمی و ایرانی 

در همه مکتب های متعالیه است.
دکتر حسن بلخاری در مراسم اختتامیه کارگاه تخصصی ساخت 
نماد سردیس مش��اهیر صفوی اصفهان در مسجد شیخ لطف اهلل 
گفت: یکی از ۵ بنای مقدس در کل دنیا، مس��جد شیخ لطف اهلل 
 است که به همت هنرمندان دوره صفویه در اصفهان ساخته شده

 است. 
وی با بیان این که هنر در تمدن اس��المی بس��یار مهم اس��ت، اما 
متاسفانه مغفول مانده، اذعان داشت: هنر در ادبیات موالنا ذکر شده 
است و چون ساحت مقدسی است که بر بنیان فرهنگ متعالی نهاده 

شده، لذا هنر تزیین نیست؛ بلکه زنده است. 
این پژوهش��گر و اس��تاد دانش��گاه ب��ا اش��اره به این ک��ه مکتب 
هنری در تم��ام ادیان الهی انس��ان را ب��ه یاد حقیق��ت و فطرت 
خود می ان��دازد افزود: از دی��دگاه نظریه پردازان اس��المی، همه 
 هنرها بر این مبنا اس��ت که انس��ان را ب��ه حقیقت خ��ود ارجاع

 دهد. 
وی با اشاره به این که در دوران اسالم آثار هنری بی نظیری خلق 
شده است، اضافه کرد: هنرها باید نمایان حقیقت باشند و هر چه هنر 

انسان را به حقیقت بازگرداند، موفق تر خواهد بود. 

عضو گروه مش��اوران مقام معظم رهبری در امور فرهنگی، با بیان 
این مطلب که حکومت صفویه نخس��تین حکومت پ��س از ایران 
باستان است که تمدن اسالمی و ایرانی را با هم جمع کرده افزود: 
 از دل عرفان جمعی، حکومت شیعی و سیاسی قدرتمند تاسیس

 می شود. 
وی به ساخت سردیس های مشاهیر صفویه در اصفهان اشاره و بیان 
کرد: با توجه به این که در ۴۰۰ س��ال پیش در اصفهان جریانی به 
وجود آمد که تمام هویت ۴۰۰ سال تعیین شد، لذا ماندگار کردن 
 جسم کس��انی که این جریان مهم را خلق کردند، در ساحت هنر

 بت پرستی نیست؛ بلکه عالمتی اس��ت برای پاسداشت ذکر و یاد 
کسانی که نگهبانان این تمدن بوده اند. زیرا احداث سردیس بیانگر 

این است که جسم، عالمت روح است. 
بلخاری با تاکی��د بر این که س��اخت نماد و س��ردیس های دوره 
صفویه یاد بزرگان ش��یعه بوده، ادامه داد: ایران با صفویه به تمدن 
رسید و شیعه با صفویه به تمدن دست یافت و ساختار و حکومت 
پیدا کرد به طوری که صفویه نخستین دولتی است که تمرکز در 
ایران را به وجود آورد و جریان نظریه پردازان والیت فقیه، حکمت 
 و اندیشه و مکتب شهرسازی اصفهان، در حکومت شیعی صفویه

 آغاز شد . 
عضو گروه مش��اوران مقام معظم رهبری در امور فرهنگی تصریح 
کرد: درطول تاریخ تمدن اس��المي از صفویه به بع��د در اصفهان 

 آرام آرام پایه هاي مکتب شهرس��ازي تمدن ایراني اس��المي شکل
گرفت  و اصفهان با یک طرح شهري ساخته شد. 

بلخاری تاکید کرد: در صورت��ی که برای احیای مکت��ب متعالیه در 
اصفهان فقط به ساخت سردیس 
بس��نده کنی��م و این مه��م را به 
آیندگان بس��پاریم، به طور حتم 
خطا کرده ایم. لذا باید پاس��بان 

تاریخ و هویت این شهر باشیم. 

س�ردیس ها و تندیس ها در 
بوس�تان مش�اهیر اصفهان 

نصب می شود
مدیرعامل س��ازمان زیباس��ازی 
ش��هرداری اصفهان در ادامه این 
مراس��م نیز گفت: سه سال پیش 
س��ازمان زیباسازی ش��هرداری 
بنا به ضرورت در این کالن ش��هر 
تاسیس ش��د تا خدمات شهری 
 را در قالب تاری��خ و فرهنگ ارایه 

کند. 
محمدرضا نیلفروش��ان با تاکید بر این که مقرر ش��ده این  س��ازمان 
تاثیری که شایسته و در خور اصفهان است، داشته باشد اذعان داشت: 
به مناس��بت هفته نکوداش��ت اصفهان بنا به تجارب سال گذشته در 
خصوص برگزاری کارگاه تخصصی نماد دفاع مقدس در سال گذشته 
طرح ساخت تندیس و سردیس مشاهیر اصفهان با عنوان » اردیبهشت 

تا اردیبهشت « در شهر اصفهان اجرا شد. 
وی ب��ا بیان ای��ن که این س��ردیس ه��ا و تندی��س ها در بوس��تان 
مش��اهیر اصفهان نصب می ش��ود، افزود: تندیس ۱۴نفر از مشاهیر 
 اصفه��ان توس��ط هنرمن��دان باتجرب��ه این عرصه س��اخته ش��ده 

است. 
در ادامه مراس��م اختتامیه کارگاه تخصصی س��اخت نماد سردیس 
مش��اهیر صفوی اصفهان، نعمت الهی و حمید شانس، به نمایندگی 
از مجسمه س��ازان از ش��هرداری اصفهان جهت برگزاری این کارگاه 

تشکر کردند . 
گفتنی است: در پایان این مراسم از مجسمه س��ازان شرکت کننده 
درکارگاه تخصصی ساخت نماد سردیس مش��اهیر صفوی با حضور 
فالح عضو ش��ورای اس��المی ش��هر، جمالی نژاد مشاور ش��هردارو 
 معاون خدمات شهری ش��هرداری اصفهان با اهدا لوح سپاس تقدیر

 شد. 

 عضو گروه مشاوران مقام معظم رهبری در امور فرهنگی

اصفهان، عصاره ۸۰۰ ساله تلفیق فرهنگ های اسالمی و ایرانی 

درطول تاریخ تمدن 
اسالمي از صفویه به 
بعد در اصفهان آرام 

آرام پایه هاي مکتب 
شهرسازي تمدن 

 ایراني اسالمي شکل
گرفت  و اصفهان 

با یک طرح شهري 
ساخته شد

یادداشت

پیکر دو شهید در منطقه هسته ای 
اصفهان به خاک سپرده شد

پیکر دو شهید س��ال های دفاع مقدس، هم زمان با سالروز شهادت 
امام هادی )ع( با حضور مردم شهید پرور اصفهان تشییع و در منطقه 
هسته ای اصفهان )ucf( به خاک سپرده شد. یکی از مبلغان دینی 
در این مراسم با اشاره به ارزش ش��هادت گفت: هدف شهدا حرکت 
 به س��مت خدا بود و این مس��یر را با تقدیم جان خود دنبال کردند. 
حجت االس��الم حاجتی اظهار کرد: پس از دفن ش��هدا، مهم ترین 
 رس��الت جامعه، ادام��ه راه آنها اس��ت. مدیر کل بنیاد حف��ظ آثار و

 ارزش های دفاع مقدس اصفهان نیز اظهار کرد: این دو شهید گمنام 
س��ال های دفاع مقدس، متعلق به عملیات تک دش��من در مناطق 
عملیاتی مجنون و فاو هستند. سردار س��رتیپ دوم پاسدار مجتبی 
ش��یروانیان افزود: این ش��هدا در س��ال 67 در 22 و 2۵ سالگی به 

شهادت رسیدند.

هوای اصفهان  بارانی می شود
کارشناس مس��ؤول پیش بینی هوای اصفهان گفت: با توجه به گذر 
امواج ناپایدار از استان اصفهان تا اواسط هفته جاري، وضعیت جوي 
به صورت ابرناکي، وزش باد نسبتا شدید، بارش رگبار پراکنده بهاري 
و رعد و برق انتظار مي رود. لیال امینی گفت : بررسی آخرین نقشه های 
هواشناسی بیانگر گذر امواج ناپایدار از استان اصفهان تا اواسط هفته 
است؛ بر همین اس��اس، ابرناکي، وزش باد نسبتا شدید، بارش رگبار 

پراکنده بهاري و رعد و برق پیش بیني مي شود. 
وی با بیان این که کمینه دما در 2۴ س��اعت آین��ده، یک تا 2 درجه 
 کاهش می یابد، اف��زود: در این مدت، دمای شهرس��تان اصفهان در 
گرم ترین  ساعات به 26 درجه  و در خنک ترین  ساعات به ۱۳ درجه  
س��انتیگراد خواهد رس��ید. امینی اظهار کرد: در 2۴ ساعت آینده، 
گرم ترین  شهرستان در اس��تان اصفهان، خوروبیابانک با دمای ۳۳ 
درجه و خنک ترین  نقطه، فریدون ش��هر با دمای 6 درجه  سانتیگراد 

پیش بینی می شود. 

شوراها نقش توسعه ای دارند 
به گزارش روابط عموم��ی فرمانداری شهرس��تان فالورجان، اصغر 
هدایت فرماندار شهرستان فالورجان در همایش شوراهای اسالمی 
شهرستان خاطرنش��ان کرد: ش��وراها مهم ترین نقش را در عمران، 

آبادانی و توسعه شهر یا روستای خود برعهده دارند.
وی با اذعان بر نقش ش��وراها در کوتاه کردن مسیر کاغذ بازی های 
اداری و آسان سازی امور برای مردم، از آنها خواست مشکالت مردم 
را در کوتاه ترین زمان و با حداکث��ر ظرفیت های قانونی موجود رفع 
کنند. حجت االسالم والمسلمین محمد قدوسی امام جمعه فالورجان 
نیز با تاکید بر نقش اساسی آموزش و پرورش در فرهنگ تصریح کرد: 
اگر آموزش و پرورش در انقالب ما جایگاهی نداشت، انقالب از لحاظ 
مدیریت ضعیف می شد. وی افزود: قدرت نرم نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران در فرهنگ بالنده، تشیع است که دشمن این قدرت را 

درک کرده و با جنگ نرم به مقابله با ما برخاسته است.
امام جمعه فالورجان ادامه داد: در جنگ نرم دشمن با ما که انحرافات 
 فرهنگ��ی و اخالقی زی��ادی را برای جوان��ان به هم��راه دارد، تمام 

خانواده ها در خطر هستند.

اخبار کوتاه
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رییس مرکز توس��عه پیشگیری س��ازمان بهزیستی 
کشور از راه اندازی خانه های میان راهی برای اسکان 
معتادان بهبود یافته در ۱۰ اس��تان کش��ور خبر داد 
 و گفت: س��ال آینده این خانه ها در اغلب اس��تان ها 
راه اندازی می شود. مجید رضازاده با بیان این مطلب 
افزود: برخی از معت��ادان بهبود یافته ب��ه دلیل عدم 
پذیرش خان��واده ها، مکانی برای اقام��ت خود ندارند 
و مجبور می شوند در خیابان ها و پارک ها سرگردان 
ش��وند. به همین دلی��ل خانه های می��ان راهی برای 
اس��کان این افراد در نظر گرفته شده است. وی گفت: 
در سال جاری براس��اس برنامه ریزی های انجام شده 
 خانه های میان راهی برای معت��ادان بهبود یافته در

 اس��تان هایی مانند تهران ، البرز، کرمان، خراس��ان 
رضوی، سیس��تان و بلوچس��تان ، مرکزی، لرس��تان 
و اصفهان راه اندازی می ش��ود. رییس مرکز توس��عه 

پیشگیری سازمان بهزیستی کش��ور تاکید کرد: پس 
 از چندماه فعالی��ت این مراکز، عملک��رد آنها ارزیابی

 می شود و در صورت موفقیت آمیز بودن در سال آینده 

نسبت به راه اندازی تعداد بیشتری از خانه های میان 
راهی در استان های کشور اقدام خواهیم کرد.

رض��ازاده در مورد ارای��ه خدمات به معت��ادان بهبود 
یافته در این مراکز نیز گفت: ای��ن افراد در مراکز بین 
راهی ش��بانه روزی، مدتی اس��کان داده می شوند و 
طی این مدت با کمک و حمایت مددکاران در جهت 
 یافتن شغلی مناسب برای معتادان بهبود یافته اقدام

 می شود و البته زمینه بازگش��ت به خانواده نیز برای 
آنان فراهم خواهد ش��د. از س��وی دیگر روانشناسان 
مرکز باارایه خدمات مناسب از بازگشت فرد به سمت 
اعتیاد جلوگیری می کنند. به گفت��ه وی، دوره اولیه 
برای نگهداری معتادان بهبود یافته س��ه ماه است که 
البته با تایید مددکار و در صورت نیاز به اقامت بیشتر تا 
زمان آماده شدن شرایط بازگشت به خانواده و اشتغال 

مناسب، دراین مراکز اسکان داده می شوند.

رییس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور
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چاپ   دوم  

آگهی  مناقصه ) نوبت اول (   
 اداره كل تعاون ، كارو رفاه اجتماعی اس�تان اصفه�ان در نظر دارد
 پروژه های مش�روحه ذيل كه از محل اعتبارات عمرانی ملی س�ال 
1392 پيش بينی اعتبار گرديده را از طري�ق مناقصه به پيمانكاران 

واجد شرايط و تشخيص صالحيت شده واگذار نمايد . 

متقاضيان می توانند از زمان انتشار به مدت سه روز كاری پس از نوبت 
دوم جهت دريافت اس�ناد مناقصه به دفتر فنی اي�ن اداره كل واقع در 
بلوار آيينه خانه جنب بن بس�ت ماه مراجعه نم�وده و پس از تكميل به 
تحويل پيشنهاد ها اقدام نمايند. ضمنا شركت هايی می توانند نسبت 
به ارائه پيش�نهاد اقدام نمايند كه مدارک پرونده ارزيابی آنان تكميل 
 شده باشد . الزم به ذكر است هزينه درج آگهی به عهده برنده مناقصه

 خواهد بود .
اداره کل تعاون،کارو رفاه اجتماعی استان اصفهان 

م الف 2365

 مبلغ تضمين شركت برآورد اوليه به ريال رتبه و رشته مورد نيازنوع  قرار داد عنوان پروژه 
تاريخ بازگشائی تاريخ تحويل اسناددر مناقصه

پاكات

تکمیل زمین چمن و 
تاسیسات ورزشگاه 
کارگران گلپایگان

سرجمع
5 ابنیه و پیمانکار 

شخص حقیقی  یک 
ابنیه

975/000/00010/000/00093/2/3193/03/01

تکمیل تاسیسات سالن 
رزمی ورزشگاه کارگران 

بهارستان
سرجمع

5 تاسیسات و 
پیمانکارشخص 

حقیقی یک تاسیسات
1/196/000/00011/000/00093/2/3193/03/01
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رییس شوراي اسالمي شهر اصفهان:

ارتقای جایگاه اصفهان در مجامع بین المللی 

رییس ش��وراي اس��المي ش��هر اصفهان گفت: حجم تع��داد زمین هایي ک��ه کاربري 
 آموزش��ي دارد، بیش��تر از مقدار مورد نیاز اس��ت که تعیین تکلیف آن ها یک امر مهم و 

ضروري است.
مهندس رضا امیني در جلسه علني شوراي اسالمي شهر اصفهان با اعالم این مطلب و با 
اشاره به روز معلم اظهار داشت: نقش کلیدی معلمان به عنوان مجریان آموزش عمومی و 
الگوهای اولیه دانش آموزان، بسیار مهم جلوه می کند. زیرا معلمان جامعه، انسان سازان 
نسل بعدی هس��تند. لذا نقش آنان به گفته حضرت امام خمینی)ره(همچون نقش انبیا 

برای مردم است
 .

ارتقای جایگاه اصفهان در مجامع بین المللی 
امین��ي در ادام��ه ضم��ن تش��کر از اس��تاندار محت��رم اصفهان ب��ه جهت دع��وت از 
مدیرکل یونس��کو ب��رای آش��نایی و بازدی��د ایش��ان از آث��ار و ابنیه تاریخ��ی اصفهان 
 تاکی��د ک��رد: قطع��ا چنی��ن اقدامات��ي در ارتق��ای جای��گاه اصفه��ان در مجام��ع 

 بین المللی اثرات مثبتی خواهد داش��ت و در رفع مش��کالت مرتبط، مفید واقع خواهد 
شد. 

وي از معاون��ت خدم��ات ش��هری ب��ه خاط��ر برگ��زاری جش��ن ه��ای وی��ژه 
کارگ��ران و خان��واده ه��ای آنه��ا ب��ه مناس��بت هفت��ه گرامیداش��ت کار و کارگ��ر 
 نیز تش��کر ک��رد. رییس ش��وراي اس��المي ش��هر اصفه��ان همچنی��ن از مدی��ران و 
خصوص��ا  ش��هرداری  در  اصفه��ان  نکوداش��ت  هفت��ه  ان��درکاران   دس��ت 
 معاونت های هماهنگی امور مناطق و فرهنگی اجتماعی تشکر کرد و گفت: اشکاالتی در 
برنامه ریزی های این هفته وجود داشت که به جاست در برنامه های آتی مورد نظر قرار 

خواهد گرفت.

تسریع در ایجاد سازمان ورزش 
رییس شوراي اسالمي شهر اصفهان تسریع در ایجاد س��ازمان ورزش را مورد تاکید قرار 
داد و اظهار داش��ت: تس��ریع در ایجاد س��ازمان ورزش، با همکاری کمیسیون فرهنگی 
اجتماعی و ورزش ش��ورای اس��المی ش��هر و معاون��ت فرهنگی اجتماعی ش��هرداری 
برای تدوین اساس��نامه و تصویب در ش��ورای اس��المی ش��هر ب��ا توجه به ای��ن که در 
 اول س��ال هس��تیم و نباید جذب اعتبارات این س��ازمان با مش��کل رو به رو شود، یک 

ضرورت است. 
امین��ي ادام��ه داد: با توج��ه به مناس��ب ب��ودن ه��وا و اس��تقبال م��ردم و میهمانان 
از فضاه��ای س��بز ب��ه جاس��ت که ی��ک نظارت ج��دی ب��ر نمازخان��ه ه��ای موجود 
در فضاهای س��بز صورت گیرد. زی��را بعضا وضعیت فرش و موکت نامناس��ب اس��ت و 
 بعض��ا درب آنها در زمان ه��ای محدودی ب��از و بعضی از آنها هم بیش��تر اوقات بس��ته 

است. 
وي در ادام��ه از هم��ه ادارات نهادها و موسس��ات مختلف بخش عموم��ی و خصوصی 
که با ارس��ال مکاتبات و پیام های تبریک، س��الروز ش��وراها را گرامی داشتند و اعضای 
 ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان را مورد لط��ف خودش��ان ق��رار دادن��د، قدردانی و

 تشکر کرد. 



اخبار کوتاهيادداشت

قیمت خودروی تیبا۲ اين هفته 
نهايی می شود

معاون بازاریابی و فروش سایپا با اعالم این خبر که قیمت خودروی 
تیبا۲ این هفته نهایی خواهد شد، گفت: تا خرداد ماه، این خودرو به 

مشتریان تحویل داده خواهد شد.
 محم��د علی ق��ادری ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه مش��تریان خودروهای

 پیش خرید ش��ده یک س��ود مش��ارکت دارند، اف��زود: در تحویل 
خودروهای تیبا۲ مبلغ پیش خرید ش��ده ضربدر س��ود مش��ارکت 
محاسبه خواهد ش��د و به اضافه سود تاخیر براس��اس قیمت نهایی، 
مابقی مبلغ از مش��تریان دریافت می ش��ود. قادری در پاسخ به این 
که برخی از نمایندگان وعده قیمت 18 میلی��ون تومانی تیبا۲ را به 
 مش��تریان داده و آنان با پیش پرداخت 1۲ میلیونی توقع پرداخت

 6/5 میلیون تومان برای تحوی��ل این خودرو را داش��تند نیز گفت: 
شرکت های خودروس��از در قرار دادهای پیش فروش خود، به هیچ 
عنوان قیمت تمام شده خودرو را ذکر نکرده اند و مابقی مبالغ را در 

زمان تحویل به قیمت روز دریافت می کنند.

 تولید اتوبوس در کشور
 کاهش يافت

براساس آمارهای رسمی، تولید انواع اتوبوس در اسفند  ماه سال 9۲ 
با کاهش76/8 درصدی، از 56 دستگاه در اسفند  ماه سال 91 به 13 

دستگاه کاهش یافته است.
در این مدت تولید انواع اتوبوس در ش��رکت ایران خ��ودرو دیزل با 
افت صد درصدی از شش دس��تگاه در اسفند  ماه س��ال 91 به صفر 

رسیده است.
تولید انواع اتوبوس در شرکت رانیران نیز با کاهش صددرصدی، از ۲0 

دستگاه در اسفند  ماه سال 91 به صفر رسیده است.
در این مدت تولید انواع اتوبوس در شرکت عقاب افشان با افت53/8 
درصدی، از ۲6 دس��تگاه در اس��فند ماه 91 به 1۲ دستگاه کاهش 
یافته است. تولید انواع اتوبوس در ش��رکت آکیا دویچ نیز با کاهش 

صد درصدی از چهار دستگاه در اسفند ماه 91 به صفر رسیده است.

۲۰ ارديبهشت، توزيع اولین مرحله از 
سبد کاالهای ۶گانه امسال

مدیرعامل اتحادی��ه تعاونی های مصرف فرهنگیان با اش��اره به این 
که مرحله اول توزیع س��بد کاال طبق اعالم دولت از ۲0 اردیبهشت 
93 آغاز می شود، گفت: جش��نواره فروش اقساطی کاال از 1۲ تا ۲۲ 

اردیبهشت در تعاونی های مصرف فرهنگیان کشور برگزار می شود.
محمد جلیلیان با بیان این که طبق اعالم دولت، امسال اقالم اساسی 
سبد کاال در 6 نوبت عرضه می شود، اظهار داشت: مرحله اول توزیع 
سبد کاالی سال جاری بر اس��اس اعالم دولت از ۲0 اردیبهشت ماه 
آغاز می ش��ود، اما نوع کاال و میزان آن هنوز مش��خص نشده است.

جلیلیان با اش��اره به این که مش��موالن تحت حمایت کمیته امداد 
امام خمینی)ره(، بهزیستی و برخی اقش��ار این سبد کاال را دریافت 
می کنند، ادام��ه داد: ما آماده کم��ک به دولت در توزیع س��بد کاال 

همانند گذشته هستیم.

ورشکستگی تولیدکنندگان سنگ 
اصفهان با وجود مشکالت مالیاتی

رییس انجمن صنفی کارفرمایان تولید س��نگ اصفه��ان گفت: در 
صورتی که برای حل مشکالت مالیاتی تولیدکنندگان سنگ اصفهان 
اقدام مناس��بی صورت نگیرد، این صنعت با ورشکستگی و تعطیلی 

مواجه می شود و این مساله تنها به استان اصفهان تعلق ندارد.
رضا احمدی با اشاره به مشکالت تولیدکنندگان سنگ استان اصفهان 
اظهار ک��رد: قانون گذاران همیش��ه در صدد رفع مش��کالت دولت 
 هستند و به فکر بخش خصوصی نیستند و به طور مثال هدفمندی 
یارانه ها قرار بود کمکی برای بی بضاعت ها باشد، اما در حال حاضر این 
مساله برعکس شده و هزینه روی دوش بی بضاعت ها گذاشته است. 
 وی تصریح کرد: ما ب��ه این نکته توجه داریم که قان��ون گذار به نفع

 تولید کنن��ده ارزش افزوده را تصویب کرده و ب��ا تصویب این قانون 
کاری کرده ک��ه مالیات برای ما حذف ش��ود و در واق��ع 50 درصد 
ارزش اف��زوده مالیات و 50 درصد آن عوارض اس��ت. رییس انجمن 
صنفی کارفرمایان تولید س��نگ اصفهان خاطرنش��ان کرد: مشکل 
 این جاس��ت که چون هر س��ال بر درصد ارزش اف��زوده دریافتی از 
تولید کننده اضافه می ش��ود و از طرفی هم تکلیف ش��ده که ارزش 
افزوده حق دولت ب��وده و باید از از مصرف کننده دریافت ش��ود، ما 

نمی توانیم این کار را انجام دهیم.

کاهش سهمیه سوخت واحدهای 
تولیدی استان 

رییس خان��ه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: ریش��ه بس��یاری 
از مش��کالت اقتصادی و اجتماعی کش��ور، نفت محور بودن است و 
نه تولیدمحوری. س��یدعبدالوهاب س��هل آبادی در همایش تکریم 
کارفرمایان کارآفرین اس��تان اصفهان با انتق��اد از نفت محور بودن 
اقتصاد کش��ور، گفت: اگر اقتصاد ما بر پایه کار و تولی��د بود، در آن 
بیکاری و فساد و طالق کم می ش��د، اما درجامعه ای که نفت محور 
باشد، به اشتغال و مسایل اجتماعی و فرهنگ بی توجه می شود. وی 
با اشاره به افزایش آمار طالق، گفت: ریشه بسیاری از چنین مسایل، 
بیکاری است. وی گفت در کش��ور ما آن طور که باید، به نظام تولید 
اهمیت داده نمی شود و بس��یاری از مش��کالت اقتصاد ما از همین 
موضوع ناشی می شود. رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با 
بیان این که شرایط به گونه ای است که کارفرما کوچک ترین اطالعی 
از آینده ندارد و نمی تواند برنامه ریزی کند، اعالم کرد: در این شرایط 
 چگونه از کارگری دفاع نکنیم که به دلیل ش��رایط اقتصادی کشور

 نمی داند آیا در ماه های بعد هم بر سر کار خود خواهد بود یا نه.
سهل آبادی اعالم کرد: متاسفانه سهمیه سوخت واحدهای تولیدی 
استان اصفهان در ۲ ماه ابتدایی س��ال جاری نسبت ماه های پایانی 

سال 9۲ بسیار کاهش داشته است.
وی با اش��اره به حق بیم��ه تعلق گرفته ب��ه بن خواروبار و مس��کن 
کارگران گفت: در س��ال های گذش��ته با  این که ای��ن قانون وجود 
داش��ت، این ح��ق بیم��ه دریافت نمی ش��د ک��ه از امس��ال تامین 
 اجتماعی به واحده��ای تولیدی اع��الم کرده اس��ت آن را دریافت

 می کند. 
از سازمان تامین اجتماعی اس��تان اصفهان می خواهیم با توجه به 

شرایط ویژه تولیدکنندگان، در این خصوص تمهیداتی بیندیشند.

لزوم توجه به نحوه  
 واردات کاال

کنسرسیوم های صنعتی و  
افزايش توان صنعتگران

مدیر شهرک صنعتی س��روش بادران گفت: واردکنندگان و تجار ما باید از 
واردات اجناسی که مشابه داخلی آن ها وجود دارد، خودداری کنند تا بتوانیم 
به رشد اقتصادی و فرهنگی الزم برسیم. محمدرضا شانه ساززاده، با اشاره به 
وضعیت صنایع در سطح استان اصفهان اظهار کرد: در ارتباط با هدفمندی 
و نتیجه آن بر صنعت، باید کمی تامل و تحمل داشت تا تاثیر اجرای فاز دوم 
بر زندگی و خوراک مردم مشخص شود و بتوان در مورد تاثیر آن بر صنعت 
صحبت کرد. وی ادامه داد: البته موضوع مش��خص این است که هدفمندی 
به طور قطع اثر خود بر صنعت را خواهد گذاش��ت، اما آن ک��ه این اثر تا چه 
حدی باشد، به فرصت نیاز دارد. مدیر شهرک صنعتی سروش بادران افزود: 
باید حمایت از تولید در طول اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به طور مستمر 
همراه تولید و صنعت باش��د. در غیر این صورت با مشکالت زیادی در بخش 

صنعت و تولید رو به رو می شویم.

رییس کمیس��یون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان گفت: پیشرفت هایی برای 
ایجاد کنسرس��یوم های صنعتی بوده تا بتوانیم ت��وان تولیدکنندگان را باال 
ببریم. مصطفی رناسی با اشاره به فعالیت های اتاق بازرگانی اصفهان اظهار 
کرد: خوش��بختانه در کمیته صنایع اتاق بازرگانی فعالیت های گسترده ای  

برای کمک به صنایع انجام می دهیم.
وی ادامه داد: کمیته توسعه مرکز مبادالت پیمان کاری، یکی از کمیته هایی 
اس��ت که در کمیس��یون صنایع فعالیت می کن��د. این کمیت��ه توانمندی 

پیمان کاران را شناسایی کرده و در یک نرم افزار ملی قرار داده است.
رییس کمیس��یون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان افزود: در ارتباط با موضوع 
اقتصاد بدون نفت، جلس��ات فراوانی در اتاق برگ��زار می کنیم و راهکارهای 
اجرایی فراوانی را ارایه داده ایم و س��عی کرده ایم در این مورد از نظر تمامی 

کارشناسان و اساتید استفاده کنیم.

4
طالی جهانی ۱۳۰۲ دالر شد

قیمت طال در معامالت روز گذشته بازار جهانی19/5 دالر افزایش یافت و به 130۲ دالر در هر اونس رسید.
در حالی که افزایش تنش های ژئوپلتیک و پیش خریدهای قابل توجه در بازار به تقویت قیمت ها کمک کرده است، 
قیمت طال روز جمعه بیش از یک درصد افزایش یافت که بزرگ ترین رشد قیمت یک روزه در طی دو ماه اخیر بود.
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رییس اتحادیه فروش��ندگان لوازم یدکی اتومبیل اصفهان گفت: 
ممکن است قطعه ای به خاطر اعمال تحریم ها به ما داده نشده باشد 

ولی مشابه آن در بازار وجود داشته و جبران کمبودها شده است.
اسماعیل معصومی با اشاره به بازار لوازم یدکی اتومبیل اظهار کرد: 
هیچ گونه افزایش قیمت محسوسی را در بازار لوازم یدکی اتومبیل 

شاهد نیستیم.
وی ادامه داد: در ح��ال حاضر بازار با رکود رو به رو اس��ت و خرید 

زیادی از طرف مردم انجام نمی شود.

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل اصفهان با اشاره 
به بازار ارز ابراز کرد: تالطم در بازار ارز، تالطم در بازار لوازم یدکی 
اتومبیل را به دنبال دارد و با توجه به اوضاع بازار ارز، ممکن است 

افزایش قیمت داشته باشیم.
وی گف��ت: اگ��ر افزای��ش قیمت��ی ه��م در ب��ازار ل��وازم یدکی 
 اتومبی��ل ش��اهد باش��یم، ناچی��ز اس��ت و ب��ه ص��ورت حبابی

 نیست.
معصومی در پاس��خ ب��ه این س��وال ک��ه آی��ا کمب��ود قطعه یا 
قطع��ات خاص��ی در ب��ازار وج��ود دارد ی��ا خی��ر اع��الم کرد: 
خوش��بختانه وضعیت اجناس موجود در بازار به گونه ای اس��ت 
 ک��ه هیچ گونه کمب��ودی نیس��ت و همه ن��وع قطع��ه ای وجود

 دارد.
رییس اتحادیه فروش��ندگان لوازم یدکی اتومبیل اصفهان اظهار 
داش��ت: تحریم ها نتوانس��ته صنعت لوازم یدکی اتومبیل را از پا 

بیندازد.
وی همچنین افزود: با نگاهی به خیابان ها و رفت  و آمد اتومبیل ها 
در سطح شهر به خوبی می توان فهمید که کمبودی در بازار لوازم 

یدکی اتومبیل وجود ندارد.

معاون برنامه  ریزی و توسعه آبفای کشور با اعالم روش های اصلی 
تامین مالی برای اجرای طرح های آبی کش��ور، گفت: فاینانس 
خارجی و دریافت وام از بانک های توس��عه اس��المی، توسعه و 
تجارت اکو و بانک جهانی، روش های مورد استفاده برای تجهیز 
منابع مالی طرح های آب و فاضالب کشور است. علی  اصغر قانع با 
بیان این که در چند سال گذشته تالش شده تا از طریق 6 روش 
 اصلی تجهیز منابع مالی و توس��عه مش��ارکت بخش خصوصی، 
طرح  های آب و فاضالب از محل اعتبار غیردولتی تامین بودجه 

ش��ود، اظهار داش��ت: اخذ تس��هیالت از بانک  های توسعه  ای، 
 BOO پروژه  های ،BOT فاینانس، اوراق مشارکت، پروژه  های
و بیع متقابل، روش  های اصلی تجهیز منابع مالی طرح  های آب و 
فاضالب بوده است. معاون برنامه  ریزی و توسعه شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور از واگذاری کامل خدمات و سرمایه  گذاری 
در پروژه  های آب و فاضالب به بخش غیردولتی خبر داد و تصریح 
کرد: اخذ تس��هیالت از بانک توسعه اس��المی برای 8 پروژه به 
میزان 6۴6 میلیون یورو و 60,39 میلیون دالر، اخذ تسهیالت 
از بانک جهانی برای 5 پروژه به می��زان 6۴8 میلیون دالر و اخذ 
 تسهیالت از بانک توس��عه و تجارت اکو برای دو پروژه به میزان

 3۴ میلیون و 975 ه��زار یورو، از فعالیت  ه��ای مهم بخش آب 
 و فاضالب در اس��تفاده از تس��هیالت بانک  ه��ای خارجی بوده

 است.
 قانع اجرای 6 پ��روژه بخ��ش آب و فاضالب از مح��ل فاینانس 
خارجی به میزان 6357,8 میلیون یوان و 39,۲ میلیون یورو و 
ایجاد 1۲ پروژه از محل فاینانس داخلی ب��ه میزان 6 تریلیون و 
87۲ میلیارد و 500 میلیون ریال را از دیگر موارد تجهیز منابع 

مالی طرح  های آب و فاضالب به روش فاینانس اعالم کرد.

معاون برنامه  ريزی و توسعه آبفای کشور عنوان کرد

۶ روش اصلی تامین مالی طرح های آبی 
ريیس اتحاديه فروشندگان لوازم يدکی اتومبیل اصفهان:

کمبودی در بازار لوازم يدکی وجود ندارد 

رییس کل بانک مرک��زی با اعالم معیارهای تعیین نرخ س��ود 
س��پرده ها گفت: نرخ س��ود س��پرده های بانکی باید متناسب 
با ش��رایط بخش واقع��ی اقتصاد کش��ور و آین��ده ای که برای 
ش��اخص های کالن پیش بینی ش��ده، تعیین و اعمال شود نه 
شاخص های عملکرد اقتصاد در گذش��ته. ولی اهلل سیف افزود: 
به نظر می رس��د نرخ هایی که فعاالن بانکی کش��ور برای سود 
سپرده ها توافق کرده اند نیز از همین منطق پیروی می کند و به 
همین دلیل هم مورد تایید بانک مرکزی قرار گرفته است و بر 
اعمال آنها نظارت خواهد شد. بر اساس منطق اقتصاد، باید برای 
تعیین صحیح نرخ سود، تورم انتظاری بازه های زمانی پیش رو 
را مالک قرار دهیم نه نرخ هایی که برای تورم در گذشته ثبت 
شده است. رییس ش��ورای پول و اعتبار ادامه داد: توجه به نرخ 
تورم نقطه به نقطه طی ماه های اخیر نش��ان می دهد که تورم 

در سال پیش رو، به هیچ وجه قابل مقایسه با سال قبل نیست 
و در صورت حذف آثار مرحل��ه دوم هدفمندی یارانه  ها، حتما  
کمتر از ۲0 درصد خواهد بود. وی با اش��اره به پیش بینی نرخ 
۲5 درصدی برای تورم در سال جاری گفت: نرخ ۲5 درصدی 
که توس��ط مس��ؤوالن اقتصادی اعالم می ش��ود، با احتساب 
حداکثر آثار تورمی اصالحات ساختاری در اقتصاد است. سیف 
 گفت: در چنین فضایی، طبیعی و منطقی اس��ت که نرخ سود 
بانک��ی متناس��ب ب��ا ش��رایط بخ��ش  س��پرده ه��ای 
واقع��ی اقتص��اد و پی��ش بین��ی های��ی ک��ه از آین��ده 

برخ��ی ش��ود.  تعیی��ن  دارد،  وج��ود  ت��ورم   ن��رخ 
 تحلیل هایی که این روزها بیان می ش��ود و مبنای نرخ کنونی 
تورم یا متوسط سال گذش��ته را مالک قرار می دهند، درست 
نیس��ت. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به س��اختار تعیین و 
پرداخت نرخ سود س��پرده در چارچوب بانکداری بدون ربا در 
کشورمان گفت: نرخ سود اعالمی توسط بانک ها، به هیچ وجه 
جنبه قطعی ندارد. نباید این نرخ را به گونه ای تحلیل کرد که 
مشابه نرخ بهره در بانکداری ربوی )سنتی( تلقی شود. زیرا هیچ 
انطباقی با مفهوم آن در بانکداری بدون ربا ندارد. س��یف تاکید 

کرد: در بانکداری بدون ربا، سیاست گذار، حق کم یا زیاد کردن 
سهم سود سپرده گذاران را ندارد و س��هم قطعی سپرده گذار 
باید براساس دستورالعمل مشخصی محاس��به و تسویه شود. 
مابه التفاوت نرخ س��ود علی الحس��اب اعالمی و س��ود قطعی 
 محاسباتی که بعد از پایان دوره مالی انجام می شود نیز باید به 
س��پرده گ��ذاران پرداخت ش��ود. ب��ر همی��ن اس��اس، نرخ 
س��ود عل��ی الحس��اب بای��د ب��ه گون��ه ای تعیین ش��ود که 
 ب��ا توج��ه ب��ه احتم��االت پی��ش رو، قطع��ا قاب��ل تحق��ق 

باشد. 
مکانیزم ه��ای بانک مرک��زی برای محاس��به ماب��ه التفاوت 
 س��ود قابل پرداخت به س��پرده گذاران، به ش��کلی اس��ت که

 تفاوت های اندک میان ن��رخ های علی الحس��اب نیز قابلیت 
تعدیل پیدا می کند.

سیف معیارهای تعیین نرخ سود سپرده ها را اعالم کرد 

محدوديتی برای سپرده گذاری بیش از يک سال نیست

چینی ها ب��ا بهره گی��ری از فرصت بح��ران اقتص��اد جهانی، 
خودروسازان اروپایی را غافلگیر کردند.

چشم بادامی های آسیایی که با کپی کردن پلتفرم خودروهای 
اروپایی و آمریکای��ی وارد صنعت خودرو ش��ده بودند، اینک 
صاحب تکنولوژی های پیش��رفته ای هستند که آن را مدیون 
مدیریت بحران و استفاده از فرصت های جهانی اند و آن طور 
که مدیران خودروساز این کشور می گویند، توانسته اند دانش 
 طراحی پلتف��رم و تکنولوژی پیش��رفته صنعت خ��ودرو را از 
شرکت هایی همچون س��اب س��وئد خریداری و محصوالتی 
تولید کنند که چش��م ها را در آخرین نمایشگاه خودرو جهان 
به خود خیره کند. نمایشگاه خودرو پکن ۲01۴ که بیشتر به 
صحنه غافلگیری خودروسازان اروپا، آمریکا، کره و ژاپن تبدیل 
شده بود، در رده جذاب ترین نمایشگاه های خودرو جهان قرار 
گرفته و نگاه تمام ناظ��ران جهانی صنعت خ��ودرو را به خود 
معطوف کرد. ای��ن رویداد از آن جهت در بین نمایش��گاه های 
خودروی تراز اول جهان به ش��مار می آید که بیش از دو هزار 
تولیدکننده از کش��ورهای مختلف جهان را به پکن کش��اند و 
در مجموع یکهزار و 13۴ دس��تگاه خ��ودرو در آن به نمایش 
گذاشته ش��د که از این میان می توان به معرفی 118 خودرو 
جدید در 86 کنفرانس خبری اش��اره کرد که برای نخستین 
بار در معرض دید بازدیدکنندگان ق��رار گرفت و از این تعداد 

79 مدل، پیشرانه های دوستدار محیط زیس��ت بودند. مائو، 
رییس هیات مدیره ش��رکت بایک موتور در حاشیه برگزاری 
نمایش��گاه، میزان تولیدات این ش��رکت در س��ال ۲013 را 
۲ میلیون و 160 هزار دس��تگاه ، کل ف��روش را۴۴3 میلیارد 
و 97 میلیون دالر و س��ود خالص ای��ن گ��روه را ۲6 میلیارد 
 و 73 میلی��ون دالراع��الم کرد وگف��ت: برنامه تولید امس��ال 
۲ میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو است؛  ضمن این که سال 
گذشته تمام بخش های هلدینگ 80 هزار دستگاه خودرو به 
کشورهای مختلف جهان صادر کرد. قرار است امسال این رقم 
به 100 هزار دس��تگاه افزایش یابد. وی با اشاره به این که این 
شرکت در س��ال ۲013 در میان ۲0 شرکت خودروساز چین 
رتبه نخست را در بخش فروش محصول به دست آورده است، 
برنامه بلند مدت این گروه برای بازار ایران و خاورمیانه  را تولید 
گسترده انواع خودروهای سواری و تجاری با محوریت کارخانه 
خودروسازی دیار خودرو اعالم کرد و درخصوص برنامه انتقال 
تکنولوژی به صنعت خودروی کشورمان گفت: ما هم اکنون با 
راه اندازی و استفاده از خط تولید در ایران و با همکاری شرکت 
بایک اینترنشنال، درنظر داریم هزینه تولید و در نهایت قیمت 
تمام شده محصوالتمان در ایران را کاهش دهیم. به اعتقاد ما 
تکنولوژی، محصوالت و س��رمایه گذاری بایک موتور در کنار 
امکانات تولیدی مناسب و ش��بکه فروش قوی ایران می تواند 

برای هر دو کشور یک همکاری برد _ برد رقم زند.
رییس هیات مدیره ش��رکت بایک موتور اف��زود: محصوالت 
شرکت بایک موتور، بیشتر بر پایه 3 پلتفرم کامل، 3 سیستم 
قوای محرکه و ۲ نوع موتور پیش��رفته ش��رکت س��اب است 

  D50که نتیجه آن، خودروی
صادرات��ی ب��ه ایران اس��ت. 
خودروی E150  نی��ز که در 
بازار ایران نس��بتا مورد توجه 
واقع ش��ده، حاصل همکاری 

ما با شرکت دایملر بنز است.
وی با اش��اره به نقش شرکت 
دیارخودرو به عنوان نماینده 
بایک در ای��ران، تصریح کرد: 
در آینده م��ا باید ی��ک نظام 
خدمات پس از ف��روش قوی 
در ایران داش��ته باشیم که در 
این رابطه باید نظر  این شرکت 
را برای توس��عه هم��کاری ها 
جل��ب کنی��م و امیدواریم به 
زودی دیارخودرو ب��ه عنوان 
تولیدکننده محصوالت بایک 

در کل خاورمیانه عمل کند. مائو همچنین با اشاره به وضعیت 
قدرت خرید مش��تریان ایرانی، گفت: ما به این موضوع واقفیم 
و درنظر داری��م درآینده امکانات��ی را فراهم کنیم ت��ا با ارایه 
تسهیالت مناس��ب، بتوانیم محصوالتمان را از طریق وام و یا 
به ص��ورت لیزینگ در ب��ازار ایران عرضه کنی��م. در حالی که 
خودروسازانی از کشورهای آلمان، فرانسه، آمریکا، ژاپن و کره 
جنوبی نیز در این نمایشگاه حضور داشتند، نکته جالب توجه 
آن بود که برندهای چینی و برندهای مش��ترک این کش��ور و 
دیگر ش��رکت های خارجی در این نمایشگاه تمام تالش خود 
را بر معرفی مدل های اس یو وی و خودرو سبز جدید متمرکز 
کردند که نشان دهنده رویکرد بازار جهانی خودروی چین در 

آینده است.
 در این میان کش��ور چین، هم بزرگ ترین بازار خودرو جهان 
اس��ت و هم بیش��ترین نرخ افزایش تولید و فروش را به خود 
اختصاص داده اس��ت و در عین ح��ال پیش بینی می ش��ود 
فروش خودروسازان چینی در سال  ۲01۴ ، حدود 11 درصد 

افزایش یابد. 

با بهره گیری از فرصت بحران اقتصاد جهانی،

چینی ها خودروسازان اروپایی را غافلگیر کردند
میلیاردرهای ايران به زودی 

معرفی می شوند
میلیاردرهای ایران، همین هفت هش��ت نفری که دایما 
رس��انه ها و یا مردم از آنها یاد می کنند، نیستند. برخی 
از آنها ورشکسته ای بیش نیس��تند و فقط نام میلیاردر 
را یدک می کشند. محمدرضا س��بزعلیپور، رییس مرکز 
تجارت جهان��ی ایران، در خصوص زم��ان و تاریخ دقیق 
انتشار اسامی میلیاردرهای ایرانی که سه سال پیش خبر 
آن از طریق رسانه های داخلی و خارجی منتشر شده بود، 
گفت: انتشار اسامی ثروتمندان و میلیاردرهای سیاسی 
و اقتصادی در غالب کش��ورهای جه��ان، امری متداول 
و پسندیده بوده و همه ساله لیست اس��امی این افراد از 
طریق مراجع رس��می تهیه و منتشر می ش��ود؛ لکن در 
این لیس��ت نام هیچ یک از افراد ثروتمن��د و متمول آن 
کشور از قلم نمی افتند. درهمین راستا از سال ها پیش 
لیست صد نفره ای از ثروتمندان و میلیاردرهای سراسر 
جهان از طریق سازمان های بین المللی و نشریات معتبر 
جهانی شناسائیی و ساالنه منتشر می شود که متاسفانه 
و یا خوش��بختانه تاکنون نام هیچ یک از پولداران ایرانی 
در این لیست ها وجود نداشته است که خود جای تامل 

و بحث فراوان دارد. 
علیپور در ادامه اظهار کرد: در این میان تناقض بزرگی در 
سخن و عمل مردم و مس��ؤولین وجود دارد و آن این که 
هم پول و ثروت و ثروتمند می خواهیم و هم میلیاردرها 
را موجودات��ی خطرناک معرفی می کنی��م. باالخره باید 
تکلیف مان را مش��خص کنیم. زیرا این دو الزم و ملزوم 
یکدیگرند؛ ب��ه طوری که یک��ی بدون دیگ��ری، معنا و 

مفهومی نخواهد داشت.
رییس مرکز تجارت جهانی ایران با طرح این س��وال که 
ما چند شخص میلیاردر )البته به دالر( در ایران داریم؟ 
اظهار کرد: تعدادشان دقیقا مشخص نیست. زیرا خیلی 
از آنها از ت��رس این که مبادا ش��ناخته ش��وند و همین 
 امر موجب شود تا حاش��یه امنیتی ش��ان پایین آمده و 
موقعیت شان به خطر بیافتد، خود را مخفی می کنند. آن 
تعداد میلیاردر شناخته شده ای هم که شجاعانه و بدون 
ترس کار می کنند، آمارش��ان چندان چشمگیر و قابل 
توجه نیس��ت. لذا تصمیم براین گرفته شد تا با همکاری 
مرکز تجارت جهانی و حمایت دولت، اسامی، مشخصات 
و زندگی نام��ه ثروتمندان واقعی کش��ور و مردان بزرگ 
اقتصاد ایران با مدارک و ادله مس��تند و قابل قبول تهیه 
و در قال��ب کتابی با عنوان »میلیاردره��ا و مردان بزرگ 
اقتصاد ایران« به زبان فارسی و انگلیسی چاپ و در داخل 

و خارج از کشور توزیع شود.

 بايک موتور : 
 هم اکنون با 

راه اندازی و استفاده 
از خط تولید در ايران 
و با همکاری شرکت 
بايک اينترنشنال، 

درنظر داريم هزينه 
تولید و در نهايت 
قیمت تمام شده 
محصوالتمان در 

ايران را کاهش دهیم



یادداشت

علی مالقلی پور که قصد دارد با س��اخت فیلم »قندون جهیزیه« اولین تجربه کارگردانی خود در عرصه 
سینما را تجربه کند، معتقد است بخش بزرگی از صنعت سینما عالوه بر هنر، تفریح کردن است و مخاطب 

به تفریح در سینما نیاز دارد.
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»قندون جهیزیه« تفریحی جدید در سینمای ایران
هفتیادداشت

 لطفی، جالل آل احمد موسیقی 
ایران بود

پس از پرواز محمدرضا لطفی در 12 
اردیبهش��ت ماه ارس��ال پیام های 
تس��لیت در س��وگ ای��ن هنرمند 
همچنان ادامه دارد.عبدالحس��ین 
مختاباد، عضو ش��ورای شهر تهران 
در پیامی نوشته است:چه بی نشاط 
بهاری که بی رخ تو رسید. گلچین 
روزگار گلی بی بدیل از بوستان هنر 
موس��یقی ای��ران را چی��د و رفت. 
س��خت در باور می نش��یند که محمدرضا لطفی این یگان��ه در هنر 
موسیقی ملی ایران، اینگونه دردناک، مظلومانه و غریب پر به آسمان 
بگش��اید. بدون تردید او یکی از تاثیرگذارترین موسیقیدانان در طی 
 نیم قرن گذش��ته در تاریخ موس��یقی ایران زمین بوده اس��ت، آثار

 بی بدیلش در عین نو آوری، طراوت و زیبایی از ریشه ای تماما ایرانی 
حکایت می کرد. او حکایت تمام قد بازگش��ت به خویش��تن در عصر 
ترکتازی های مدرنیته بود و چه جانانه از عهده این پیمان س��خت و 

جانفرسا برآمد. 
محمد رضا لطفی همان جالل آل احمد موسیقی اصیل ایرانی بود.

 از نمایشگاه » گنجینه سیلک «
 دیدن کنید

نمایش��گاهی با عن��وان » گنجینه 
س��یلک« ت��ا 1۸ اردیبهش��ت ماه 
برگزار می شود. مسؤول برگزاری 
ای��ن نمایش��گاه گف��ت: در ای��ن 
نمایش��گاه مجموع��ه ای از آث��ار 
موجود در تپه معروف س��یلک در 
کاشان بازتولید شده اند. هوشنگ 
فتحی افزود: رویکرد اصلی برپایی 
این نمایشگاه، حفظ محیط زیست 
 اس��ت و 2۵ اث��ر موج��ود در آن، ب��ا اس��تفاده از قطع��ات 
چوب های دور ریز بازسازی شده اند. وی گفت: این آثار با تلفیقی از 
 تکنی��ک کار س��فالگری و کار چوب تهیه ش��ده اند. عالق��ه مندان

 می توانند جهت بازدید از این نمایشگاه، از 1۳ تا 1۸ اردیبهشت ماه 
و در ساعات ۹ تا 1۳ و 1۶ تا 2۰ به گالری شماره 2 کتابخانه مرکزی 

اصفهان، واقع در خیابان باغ گلدسته مراجعه کنند.

آینده روشن سینمای مستنداصفهان 
باتعامل مستندسازان

عضو هیات انتخاب اولین جشنواره 
فیل��م مس��تند اصفه��ان گف��ت: 
مستندس��ازان نباید به سادگی از 
مقوله تحقیق و پژوهش گذر کنند 
و باید دانش کافی را در این زمینه 
اندوخت��ه باش��ند.فرزان معظ��م، 
م��درس دانش��گاه و عض��و هیات 
انتخ��اب اولی��ن جش��نواره فیلم 
مس��تند اصفهان گفت: با توجه به 
بررسی و بازبینی آثار ارسالی می توان گفت استان اصفهان از سرمایه 
با ارزشی در س��ینمای مس��تند برخوردار اس��ت که حضور جوانان 
عالقه مند، این گفته را تایید می کند. معظم اذعان داش��ت: در زمان 
برگزاری جش��نواره، تعامل مستندس��ازان، آینده روش��نی را برای 
سینمای مستند اصفهان رقم زده است. این مدرس دانشگاه با تاکید 
بر غنای فرهنگ��ی اصفه��ان در حوزه دف��اع مق��دس تصریح کرد: 
همزیستی مسالمت آمیز پیروان ادیان مختلف، موجب شده است تا 
این شهر به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی معرفی شود 
که متاسفانه در آثار ارسالی توجه کافی و شایسته ای به این دو مقوله 

مهم نشده بود.

دومین شعبه انجمن موزه داران 
استان در نایین افتتاح شد

دومین ش��عبه انجمن موزه داران 
اس��تان اصفهان با حضور مدیرکل 
امور اجتماعی استانداری اصفهان 

در شهرستان نایین افتتاح شد.
فرماندار نایی��ن در آیین افتتاحیه  

دفت��ر ای��ن انجم��ن اظه��ار کرد: 
شهرستان نایین دارای آثار تاریخی 
و باس��تانی زیادی اس��ت و پس از 
اصفهان رتبه دوم را در اختیار دارد 
اما متاسفانه زمینه بهره برداری از این آثار فراهم نشده است. سهراب 
مظفر نجفی  افزود: این شهرستان با وجود این ظرفیت های تاریخی و 
باستانی، اداره میراث فرهنگی ندارد. وی از مسؤوالن استان اصفهان 
خواس��ت برای ارتقای این نمایندگی به اداره، اقدامات الزم را انجام 
دهند. فرماندار نایین با اش��اره به مش��ارکت خی��ران در بخش های 
سالمت و مدرسه سازی، ابراز امیدواری کرد که بخش میراث فرهنگی 
و هنری نایین نیز با مش��ارکت خیران و همیاری سازمان های مردم 

نهاد، بیش از پیش فعال شود.

مستندسازان دغدغه فعالیت در 
حوزه دفاع مقدس داشته باشند

عض��و هی��ات انتخاب نخس��تین   
جش��نواره فیلم مس��تند اصفهان 
گف��ت: پی��ش از برگ��زاری اولین 
جشنواره فیلم مس��تند اصفهان، 
شناس��ایی  و  ظه��ور  فرص��ت 
مستندس��ازان در س��طح استان 
فراه��م نش��ده بود.س��ید محمد 
طباطبایی رییس انجمن سینمای 
جوان اس��تان اصفهان با تاکید بر 
این که حجم آثار ارس��الی به دبیرخانه جش��نواره فراتر از تصور بود، 
گفت: در بخش دفاع مقدس تعداد آثار بسیار کم بود و کارهایی که به 
این مقوله پرداخته بودند، اقناع کننده نبود. نهادهای دخیل در حوزه 
دفاع مقدس برای تولید آثار مستند شاخص باید وارد میدان شوند و 
در عین حال نیز مستندس��ازان باید دغدغه فعالیت در این زمینه را 

داشته باشند.

سازها به افتخار 
اصفهان می نوازند

 »مونالیزا« اولین تصویر 
سه بعدی جهان است؟

مدیر هنرسرای خورش��ید گفت: جشنواره موس��یقی غیر رقابتی  از 14 تا 2۳ 
اردیبهشت ماه برگزار می شود. سازهای هنرمندان اصفهانی، کوک می شوند و 
به افتخار نصف جهان نگین ایران به صدا در می آیند. محمد علی ایزدخواستی 
اظهار کرد: اولین دوره موسیقی غیر رقابتی اصفهان در اردیبهشت سال گذشته 
هم زمان با هفته اصفهان برگزار شد. سال گذشته بیش از 11کنسرت موسیقی 
توسط هنرسرای خورشید برگزار شد که استقبال خوبی از آن به عمل آمد. سال 
گذشته این جشنواره در سه سالن تاالر هنر، فرشچیان و هنرسرای خورشید 
برگزار شد. ایزدخواستی  با بیان این که کنسرت های این جشنواره رایگان و آزاد 
برگزار می شود، گفت: در این جشنواره گروه های  موسیقی سنتی مهرآهنگ، 
وابات، اتانین، ناسوت، رامشگران، خزان، ارکس��تر مجلسی خورشید، پارسه، 

نغمه، پالماس، هنگام، دل افروز و ارکستر مضرابی اصفهان، به اجرامی پردازند.

 ع��ده ای از پژوهش��گران در حال بررس��ی این فرضیه هس��تند ک��ه تابلوی
 »لبخند ژکوند« لئوناردو داوینچی نخستین تصویر سه بعدی جهان است.

لئوناردو داوینچی به عنوان نقاش ، دانشمند و مخترعی بزرگ در قرن 1۵شناخته 
می شده، اما چه کس��ی فکر می کرد معروف ترین اثر او، مونالیزا، قدیمی ترین 
تصویر سه بعدی جهان باشد. تعدادی از پژوهش��گران آلمانی، مدعی هستند 
نقاشی اصلی داوینچی که در موزه  لوور نگه داری می شود و نسخه  دیگر آن که در 
موزه  »پرادو«ی مادرید است، تصویری برجسته را تشکیل می دهد. آنها بر این 
عقیده اند که نسخه  موزه  »پرادو« از زاویه  متفاوت، اما هم زمان با تابلوی »لبخند 
ژکوند« نصب شده در لوور فرانسه، توسط استاد نقاشی دوره رنسانس کشیده 
شده و فاصله  مختصر بین این دو زاویه دید ، بسیار نزدیک به فاصله بین دو چشم 

انسان است و ترکیب این دو نقاشی، تصویری سه بعدی را به ما ارایه می دهد.

رییس مرکز گسترش سینمای مس��تند تجربی در آیین اختتامیه 
نخستین جشنواره مستند اصفهان از نام گذاری دوره هشتم سینما 

حقیقت با نام »نکوداشت اصفهان« خبر داد.
طباطبایی در این مراسم گفت: وجه تمایز حال جهان با گذشته آن، 
رسانه در هر مدیومی اس��ت. بزرگ ترین خیالی که در ذهن انسان 
می تواند رخ دهد، توسط رس��انه ثبت می شود و اگر تولیدات فیلم 

صورت نگیرد، رسالت رسانه به انجام نرسیده است. 
او ادامه داد: باید این نوید را به ش��ما بدهم که آث��ار برگزیده دوره 
 هفتم جشنواره حقیقت در جشنواره مسکو و هم چنین جشنواره 
باس��تان شناس��ی الگان آمریکا به نمایش درمی آید و دوره هشتم 
سینما حقیقت با نام نکوداشت مستند اصفهان برگزار می شود. این 

خبر مستندسازان حاضر در سالن را به وجد آورد.

این جشنواره باعث آشنایی نقاط دور ایران با اصفهان 
شد

همچنین مدیر کل اداره کل فرهنگ و ارشاداسالمی استان اصفهان 
مستندسازی را این چنین توصیف کرد: فیلم، امتداد چشم ، گوش 
و حس ماست؛ فیلمس��از ما را به جایی می برد که خود نمی توانیم 
برویم؛ به کوچه پس کوچه های داستان هایی که به آن ها دسترسی 
نداریم و باور نمی کنیم. حجت االس��الم و المسلمین قطبی افزود: 
اصفهان با ظرفیت و پتانسیلی که دارد، جشنواره ای را برگزار کرد تا 
زوایای پنهان و ناشناخته از ما ، آشکار شود و کسانی که در نقاط دور 
از ایران زندگی می کنند، بتوانند با این مرز و بوم آشنا شوند. او اضافه 

ک��رد: مستندس��ازی به 
مثابه گرفتن و بازایستادن 
کبوت��ری در ح��ال پرواز 
 اس��ت ت��ا آن های��ی که

بینن��دش،  نم��ی   
ببینن��د. س��ال ه��ا بعد، 
هنگام��ی ک��ه بخواهند 
زندگ��ی ام��روز م��ا را در 

الیه ه��ای مختلف سیاس��ی، اجتماع��ی، اقتص��ادی و فرهنگی، 
 بررس��ی کنن��د، از ای��ن مس��تندها اس��تفاده م��ی ش��ود؛ مثل

 کتاب ه��ای تاریخی که برای ما یک س��ند قوی اس��ت. پس مهم 
اس��ت که زوای��ای مختلف زندگ��ی را ثب��ت کنی��م. وی در ادامه 
 به س��وژه هایی اش��اره کرد که با بی مه��ری و بی تفاوت��ی از کنار

 آنها رد شده ایم و گفت: اجالس میراث معنوی به زودی در اصفهان 
برگزار می ش��ود. آیین های گوناگونی در زندگی مردم وجود دارد 
که به آن ها پرداخت نش��ده؛مثل ش��اهنامه خوانی، پرده خوانی، 
نقالی، تعزیه، چاووش��ی، اذان گویی و ... در وهله بعدی، حوزه های 
حیات اجتماعی و فعالیت های اجتماعی مردم هس��تند، از تشکل 
های بزرگ گرفت��ه تا گروه ه��ای کوچکی که دور ه��م جمع می 

ش��وند. حوزه کارآفرینی، و 
ش��رکت های دانش بنیانی 
که م��ی توانند س��وژه آثار 
 مس��تند ق��رار بگیرن��د و 
پروژه های معماری که هر 
روز کلید م��ی خورند، همه 
نیاز به همکاری رس��انه ها 

دارند.
 این ها بخش هایی است که از آن ها غفلت شده. اگر به جای ایجاد 
س��ر و صدا در موقعیت هایی مثل تولد رویانا، مستندهای علمی از 
 این جریانات ساخته شود، نسل بعدی از این دانش استفاده خواهد 

کرد.

یک روز در هفته، نمایش فیلم مستند خواهیم داشت
 دبیر اولین جش��نواره فیلم مس��تند اصفهان نیز در ای��ن آیین از 

راه اندازی دبیرخانه دایمی جشنواره در مکان تاالر هنر خبر داد. 
میثم بکتاش��یان ادامه داد: با صحبت هایی که با دکتر پورحسین 
و آقای خلجی داش��تیم، تصمیم بر این گرفته ش��د تا برنامه هایی 
 مبنی بر تولید آثار مس��تند، اکران آث��ار و هم چنین اس��تفاده از 

باکس های شبکه مستند برای پخش آثار در دستور کار جشنواره 
 مستند و تاالر هنر اصفهان قرار بگیرد. در راستای احقاق این هدف و 
فرهنگ سازی میان مردم برای تماش��ای آثار مستند، یک روز در 
هفته را به پخش آثار مستند اختصاص خواهیم داد. آرشیوی از آثار 
استانی مستند نیزدر حال تهیه است که این آرشیو در آینده شامل 

آثار ملی و فراملی نیز خواهد بود. 

در شبکه مس�تند، یک باکس مشخص به نام اصفهان 
خواهیم داشت

رییس شبکه مس��تند نیز در این مراس��م به رسالت شبکه مستند 
و مستندس��ازان اش��اره کرد و افزود: با راه اندازی ش��بکه مستند، 
ذائقه مردم تغییر پیدا کرده، مستندهای گوناگون را می شناسند 
و جوانان زیادی طالب مستندسازی ش��ده اند. وظیفه ما به عنوان 
دست اندرکاران مس��تند، وظیفه ای سنگین اس��ت تا تالش ها با 
بیشترین کارایی به سرانجام برس��د. امیدوارم در سال های آینده 
جشنواره ای بین المللی داش��ته باش��یم. دکتر پورحسین تاکید 
کرد: اصفهان صاحب مکتب و پش��توانه فرهنگی، فقهی، اقلیمی و 
نیروی انسانی است که باعث می شود تا آثار با ارزشی معرفی شود. 
رمز موفقیت این حرکت، استمرار آن اس��ت و ما به عنوان نماینده 
تلویزیون، امیدواریم بتوانیم از مستندهای زیبایی درباره اصفهان، 
یا ساخته شده توسط اصفهانی ها استفاده کنیم. در این راستا یک 
 باکس مش��خص به نام اصفهان خواهیم داش��ت تا این آثار پخش

 شوند.

رییس مرکز گسترش سینمای مستند تجربی:

دوره هشتم سینما حقیقت با نام اصفهان برگزار می شود

 کاترین اشتون لباس
 ایرانی می پوشد

یک طراح لب��اس ایرانی برای کاترین اش��تون لباس��ی 
طراحی و تهیه ک��رده ک��ه در آن از طرح های لباس های 
تاریخی ایرانی مایه گرفته ش��ده اس��ت. گفته می ش��ود 
که قرار اس��ت اش��تون این لباس را در یکی از جلس��ات 
دیپلماتیک خود به تن کند. میترا تمجیدی طراح لباس 
اظهار کرد: به تازگی برای کاترین اش��تون، نماینده عالی 
اتحادیه اروپا در سیاس��ت خارجی و امور امنیتی، لباسی 
طراحی و تهیه کرد ه ام که این لباس به دست او رسیده و 
از آن نیز بسیار استقبال کرده  است و به دنبال آن مسؤول 
 دفتر او ه��م از ما خواس��ته که برایش لباس��ی طراحی و 

تهیه کنیم.
 لباس اشتون

این هنرمند درباره ی طرح  این لباس توضیح داد: اسلوب 
همه  طرح های من ایرانی است. به این صورت  که آن ها را 
از لباس های تاریخی ایران��ی اقتباس کرده و با طرح های 
روز دنیا، هماهنگ می کنم. این س��بک را در لباسی که 
برای کاترین اش��تون طراحی کردم نیز لح��اظ کرده ام. 
این لباس، نواردوزی مخصوصی دارد که با به هم دوختن 
تکه  نوارهای مختلف، تهیه شده است. تمجیدی با تقدیر 
از دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس برای فراهم کردن 
ش��رایط کار برای طراحان لباس ایرانی اظهار کرد: آرزو 
دارم که برای س��ایر طراحان کش��ورم نیز اتفاقات خوبی 
بیافتد. من طراحان دیگر را به چشم رقیبان خود نمی بینم 
و صمیمانه برایشان موفقیت آرزو می کنم. میترا تمجیدی 
متولد 1۳۵۳است. او پیش از این برای چهره های مراسم 
رسمی و جشنواره ها نیز لباس طراحی و تهیه کرده است؛ 
از جمل��ه می توان ب��ه لباس س��ونیا پوریامی��ن، مجری 
برنامه  اختتامیه  شش��مین جش��نواره  هنرهای تجسمی 
فجر اش��اره کرد. او همچنین س��ه بار از طرف بنیاد ملی 
م��د و لباس ایران��ی و اس��المی در آبان 1۳۹1، اس��فند 
 1۳۹1 و اس��فند 1۳۹2 به عن��وان طراح برت��ر انتخاب

 شده  است.

پایتخت فرهنگی جهان اسالم از گذشته های دور تا کنون مهد هنرهای مختلف و خاستگاه   گروه فرهنگ 
نام آوران علمی، فرهنگی و مذهبی بوده است و ردپای فرهنگ اصیل و بومی ایرانی را زاینده رود 

می توان در جای جای این شهر قدیمی به عیان مشاهده کرد. اصالت هنر در مرز و بومی 
که از هر گوشه آن بنایی الجوردی سر به فلک کشیده، به اندازه ای است که تئاتر کمدی کشور از این مرز و بوم پا 
گرفت و اکنون آوازه این نمایش ها از دورترین نقطه ایران نیز شنیده می شود به گونه ای که این هنر اصیل الگویی 
برای سایر هنرمندان فعال در عرصه تئاتر و سینمای کشور شد، اما مشکل مهمی که سال هاست عرصه هنر سینما 
در اصفهان را درگیر کرده است، اکران فیلم های تجاری در طول سال در سینماهای انگشت شماری است که همگی 

در یک نقطه متمرکز شده اند.

اگر از غیر ارزش��ی بودن بس��یاری از فیلم های اکران شده در 
اصفهان چشم پوش��ی کنیم، مشکل س��ینماهایی که همگی 
در محدوده خیابان های چهارباغ و حافظ متمرکز شده، خود 
مورد مهمی اس��ت که نیاز به توجه بیشتر مسؤوالن دارد. زیرا 
به جز این محدوده، بیشتر نقاط شهر اصفهان از نعمت سالنی 
که بتوان در آن فیلمی اکران کرد، محروم هستند و شهروندان 
اصفهانی یا باید مس��یری طوالنی را برای تماشای فیلم های 
مورد عالق��ه خود طی کنن��د و یا از رفتن به س��ینما منصرف 
ش��وند و منتظر ظهور فیلم در کلوپ ها باش��ند و این معضلی 
است مهم در راستای ترویج فرهنگی که به عقیده کارشناسان 
 فرهنگی تنها در فضای س��ینما و با تبادل اندیش��ه ها صورت 

می گیرد.

 اح�داث دو پردی�س س�ینمایی در نق�اط بدون 
سینمای اصفهان

علی تمنایی معاون هنری س��ینمایی اداره فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی اصفهان در پاس��خ به خبرنگار زاینده رود درباره این 
معضل اظهار داش��ت: با هماهنگی با شورای شهر و شهرداری 
اصفهان قرار ش��د دو پردیس س��ینمایی در نقاط فاقد سینما 
احداث ش��ود. وی افزود: این مس��اله مصوب ش��ده اس��ت و 
امیدواریم در آینده نزدیک کلنگ این دو پردیس س��ینمایی 
در اصفه��ان به زمی��ن خورده ش��ود. تمنایی ادام��ه داد:الزم 
اس��ت این نکته را ذکر کنم که تصمیم گی��ری نهایی در این 
زمینه برعهده شهرداری اصفهان اس��ت، اما حدس من بر این 
 اس��ت که منطقه دروازه تهران یکی از نقاط هدف احداث این

 پردیس ها قرار می گیرد. معاون هنری سینمایی اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی با اشاره به احداث سالن تئاتر شهر که شامل دو 
سالن اصلی و سالن های اقماری در اطراف آن است و قرار است 
به زودی و با تامین بودجه الزم در ش��هرک شهید کشوری در 
شرق اصفهان احداث شود،  تاکید کرد: دلیل تاخیر در ساخت 
این مجموعه که به یقین برای ارتقای س��طح تئاتر و سینمای 
اصفهان بس��یار موثر خواهد بود، گره های مج��وزی  بود که با 
تالش زیاد در طول س��ال گذشته توانس��تیم این مشکالت را 
رفع کنیم و اکنون نیز تنها منتظر ردیف بودجه آن هستیم تا 
س��اخت آن کلید بخورد که به یقین عالوه بر تئاتر و موسیقی 
برای اکران فیلم نیز مورد اس��تفاده قرار م��ی گیرد. وی ادامه 
داد: شاید در وهله نخست به نظر برس��د که این مکان از شهر 
 دور اس��ت، اما به زودی جمعیت زیادی در این منطقه ساکن

 می شوند. تمنایی تصریح کرد:عالوه بر شهرک های اطراف این 
منطقه بخشی از خانه های طرح مسکن مهر نیز در این نقطه 
قرار دارد و به نظر می رسد آینده خوبی در انتظار این نقطه از 
شهر اصفهان باش��د.وی افزود:  با توجه به پیشرفت روز افزون 
 این منطقه، ساخت سالنی مناس��ب و در خور ضروری به نظر 

می رسد.
ایجاد س�ینماهای پاره وقت، مهم ترین روش رفع 

معضل کمبود سینما در اصفهان
 محمد قطبی مدیر اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی اصفهان 
در زمینه رفع مشکل کمبود س��ینما در اصفهان ابراز داشت: 
با توجه به مش��کالت پراکندگی ناهمگون سینما در اصفهان، 
می توان با استقرار الگوی س��ینمای پاره وقت و با بهره گیری 
از سالن های س��طح شهر تا حدودی این مش��کل را رفع کرد. 
توانمند س��ازی و ارتق��ای قابلیت های مهارت��ی و فنی نیز در 
 حوزه منابع انس��انی  س��ینما از اهمی��ت وی��ژه ای برخوردار

 است.
  برنامه ریزی برای رفتن به سینما دشوار است

ثریا عباس��ی یکی از فعاالن فرهنگی اصفه��ان، درباره کمبود 
س��ینما در پایتخت فرهنگی جهان اس��الم اظهار داشت: من 
خودم در محدوده دروازه تهران س��کونت دارم و مس��اله نبود 
سینما در این منطقه مش��کل مهمی برای ما اس��ت. زیرا من 
 به ش��خصه عالقه زیادی به فیلم های س��ینمایی دارم و سعی 
می کنم پ��س از جش��نواره فجر فیل��م های خ��وب را دنبال 
کنم، ام��ا فاصله زی��اد منطقه مح��ل زندگی من ت��ا خیابان 
چهارباغ، باعث ش��ده نتوانم به این خواس��ته ام برس��م. زیرا 
ش��اغل نیز هس��تم  و س��اعات عصرگاهی را ب��رای رفتن به 
 س��ینما می توانم انتخاب کن��م، اما با وجود ای��ن همه فاصله 
برنامه ری��زی رفت��ن به س��ینما برای من س��خت اس��ت.از 
مس��ؤوالن می خواهم که تمهیدی در این باره بیندیش��ند تا 
با  ظرفیت س��ینماهای اصفهان در راس��تای ایج��اد تفریحی 
 مناس��ب برای مردم در کنار فرهنگ س��ازی به کمک اکران

 فیلم های ارزشی استفاده کنند.

نگاهی به رفع  مشکالت سینماهای اصفهان

ایجاد سینماهای پاره وقت ، پدیده ای نو 

روشن ماندن چراغ اکران  با پردیس سینمایی

هنر خوشنویسی

    استاد علی ش��یرازی در نشس��ت خوشنویس��ی به مکتب اصفهان و لزوم وجود 
فردیت و امضای هنرمند پای اثرش اش��اره کرد و افزود: اصفهان همیش��ه ش��هر 

هنرمندان خوشنویس بوده اس��ت؛ اصفهانی ها نباید منتظر باشند تا کسی برایشان 
کاری انجام دهد، بلکه این خودشان هستند که باید از میراث خود حفاظت کنند. زیرا 
این میراث متعلق به کل بشریت و جهان اس��ت. استاد علی شیرازی در این مراسم با 
اشاره به درگذشت مرحوم حاج سید رضا صدرالحسنی به تعریف خصایل اخالقی این 
خوشنویس برجسته پرداخت و گفت: اس��تاد صدر محفلی گرم و با نشاط و صمیمی 
داش��تند و هرگز زبان به نصیحت نگش��ودند و س��عی کردند تا با رفتار و اخالق خود 
الگوی دیگران باش��ند. وی تاکید کرد: به نظر برخی از دوستان در روزگار امروز اسم 
هنرمند است که س��بب خرید و فروش آثار می ش��ود نه اثر هنری. البته با قبول این 
نظر باید گفت اسم هنرمند باید اعتبار داشته باشد تا اثرش هم دیده شود و در عرصه 
بین المللی بدرخشد. اسم هنرمند باید دارای پشتوانه باشد تا اعتبار یابد. ما به عنوان 
خالقیت مان اس��ت که مردم ما را به عنوان هنرمند می شناسند. او تصریح کرد: هر  هنرمند نخست باید خودمان را در شهرمان به اثبات برسانیم و از مجموعه رفتار، آثار و 

هنرمندی باید برای خودش برنامه مشخص داشته باشد و حتما سالی یک بار با آثار 
جدید خود نمایشگاه بگذارد و منتظر نقد دیگران باش��د. هنرمند با نقدپذیری خود 
باعث می ش��ود تا دیگران او را نقد کنند و به این وس��یله پخته تر شود. هنرمند باید 
غیرقابل پیش بینی باشد و کسی نتواند آثار جدید او را حدس بزند و بازدیدکنندگان 
نمایش��گاه او باید از دیدن آثارش حیرت کنند و بگویند چرا ما ای��ن کار به ذهنمان 
نرسید. وی افزود: خط نباید تنها در کنج اتاق نوشته شود؛ بلکه باید به عرصه بیاید و 
با نمایشگاه و کتاب و به طرق مختلف خود را در جامعه به نمایش بگذارد. وقتی کاری 
به عنوان اثر هنری ارایه می ش��ود، باید تمام اجزای آن حرفه ای باشد و قبل از همه 
باید هنرمند آن حرفه ای باشد. استاد شیرازی خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از دوستان 
از اقتصاد هنر غافل مانده اند و هی��چ صحبتی در این زمینه ندارند، در این زمینه بیش��تر 
هنرمندان ناشیانه عمل می کنند و بر اساس آزمون و خطا کار انجام می دهند. پیشنهاد من 
به انجمن خوشنویسان این است که در این راستا از دوستانی که موفق بوده اند دعوت کنند 

تا برای دیگر هنرمندان کالس آموزشی دایر کنند.

میراث اصفهان متعلق به کل جهان است



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

پرداخت معوقات بازیکنان ذوب آهن
بخش باقیمانده قرارداد بازیکنان تیم 
ذوب آه��ن اصفهان بر اس��اس وعده 
مسؤوالن باشگاه تا پایان اردیبهشت 

پرداخت می شود. 
ب��ا ای��ن ک��ه ذوب آه��ن در فص��ل 
ج��اری یک��ی از مدعی��ان اصل��ی 
می رف��ت،  ش��مار  ب��ه  س��قوط 
مس��ؤوالن باش��گاه اصفهان��ی در 
 پرداخ��ت ق��رارداد بازیکن��ان ای��ن تی��م، هم��واره پیش��تاز 

بوده اند. 
مس��ؤوالن باش��گاه ذوب آهن اصفهان در روزهای پایانی اس��فند سال 
گذش��ته، 10 درصد از مبلغ ق��رارداد بازیکنان ذوب آه��ن را پرداخت 
 کردند و رقم پرداخت��ی به این بازیکن��ان در فصل ج��اری 70 درصد 

شد. 
آنها مبلغی را به حساب بازیکنان واریز و در آستانه سال جدید، بازیکنان 
ذوب آهن را شارژ مالی کردند و این مس��اله در کنار حمایت های سایر 
 مدیران باشگاه اصفهانی، س��بب ش��د که ذوب آهن در لیگ برتر باقی

 بماند.
 مدی��ران باش��گاه ذوب آه��ن ب��ه بازیکن��ان خ��ود ق��ول داده اند که

 30 درصد باقیمانده از قرارداد خود را در روزهای آینده و پیش از پایان 
 اردیبهش��ت به بازیکنان پرداخت کنند تا رقم پرداختی به آنها تکمیل

 شود. 
ذوب آهن در هفته پایانی لیگ برتر با پیروزی مقابل راه آهن شهرری، در 

لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور ماندگار شد.

ملی پوشان شمشیربازی
 گروگان گرفته شدند

محمد علی غف��اری، حامد صداقتی 
)قهرم��ان شمش��یر بازی ای��ران در 
اسلحه اپه( و مهدی حسینی )وکیل( 
برای س��فر به چابهار با یک دستگاه 
خودروی سواری پژو پارس از تهران 
مح��ور  در  افتادن��د.  راه   ب��ه 
ایرانش��هر-خاش س��اعت حدود ۲0 
ناگهان مورد حمله اشرار مسلح قرار 
گرفتند که بر اثر این حمله، محمد علی غفاری ۲۹ ساله به دلیل اصابت 
گلوله به ناحیه سر و پا جان خود را از دست داد و دو سرنشین دیگر این 

خودرو به گروگان گرفته شدند. 
سرهنگ عطار رییس پلیس آگاهی استان سیستان و بلوچستان درباره 
این خبر گفت: این خودرو در شامگاه چهارش��نبه توسط اشرار مسلح 
مورد حمله قرار گرفت و تا کنون اطالعی از سرنوشت دو سرنشین ربوده 

شده آنها در دست نیست.
 فض��ل اهلل باق��رزاده ریی��س فدراس��یون شمش��یربازی نی��ز ب��ا 
 تایی��د ای��ن خب��ر، س��فر صداقت��ی ب��ه چابه��ار را ش��خصی عنوان 

کرد.

 برنامه پخش مستقیم
 رقابت های فوتبال 

رقابت های لیگ های اروپایی به طور 
مستقیم از ش��بکه های سیما پخش 

خواهد شد.
پخش مستقیم رقابت های فوتبال در  

هفته جاری به شرح زیر است:
یکشنبه 14 اردیبهشت

 فوتس��ال ج��ام ملت ه��ای آس��یا : 
ایران - استرالیا

زنده از شبکه سه، ساعت : 13:30
هفته 37 لیگ برتر انگلیس: آرسنال - وست برومویچ

زنده از شبکه ورزش، ساعت : 17:00
هفته 37 لیگ برتر انگلیس: چلسی - نوریچ

زنده از شبکه ورزش، ساعت : 1۹:30
هفته 36 سری آ : میالن - اینتر

زنده از شبکه سه، ساعت: ۲3:15
هفته 36 اللیگا: رئال مادرید - والنسیا
زنده از شبکه ورزش، ساعت: ۲3:30

دوشنبه 15 اردیبهشت
هفته 37 لیگ برتر انگلیس: کریستال پاالس - لیورپول

زنده از شبکه ورزش، ساعت: ۲3:30
سه شنبه 16 اردیبهشت

معوقه هفته 34 لیگ برتر انگلیس: منچستریونایتد - هال سیتی
زنده از شبکه ورزش، ساعت: ۲3:15

چهارشنبه 17 اردیبهشت
معوقه هفته ۲۹ لیگ برتر انگلیس: منچسترسیتی - آستون ویال

زنده از شبکه ورزش، ساعت: ۲3:15

یعقوب کریمی

کرانچار بماند از 
سپاهان می روم

هافبک تیم سپاهان با انتقاد از عملکرد کادر فنی سپاهان 
در فصل گذشته و نیمکت نشینی های پیاپی  در این تیم 
گفت: اگر کرانچار در سپاهان بماند، من از این تیم جدا 
می شوم و با مس��ؤوالن باشگاه نیز این مس��اله را مطرح 
کرده ام.یعق��وب کریمی که در ابتدای فصل گذش��ته با 
پرداخت رضایت نامه س��نگینی از سوی باشگاه سپاهان 
به نفت، راهی این تیم اصفهانی ش��د، در فصل گذش��ته 
نتوانست عملکرد چندان خوبی از خود به نمایش بگذارد 
و نیمکت نشینی های مداوم وی، س��بب شد که او از تیم 
ملی هم دور ش��ود. او که یکی از س��تاره های س��پاهان 
در ابت��دای فصل به ش��مار می رفت، رفت��ه رفته به یک 
بازیکن نیمکت نشین تبدیل ش��د و به دلیل مشکلی که 
کادر فنی س��پاهان آن را مصدومیت عن��وان می کرد، از 
شرایط ایده آل خود دور ش��د؛ هرچند که او اعتقاد دارد 
هرگز مصدوم نبوده و از ابت��دای فصل در آمادگی کامل 
به سر می برده اس��ت. کریمی که این روزها و بعد از خط 
خوردنش از تیم ملی در استراحت به سر می برد، مقصر 
خط خوردنش از تیم ملی را زالتکو کرانچار می داند. این 

بازیکن در این گفت و گویی به سواالت پاسخ داد:
* از ابتدای فصل عنوان می شد که مصدوم هستی. 
مصدومیتی که در طول فصل با ت�و همراه بود، در 

بازی های پایانی برطرف شده بود؟
- من هیچ مصدومیتی نداشتم و نمی دانم چرا می گفتند 

مصدوم هستم؛ شاید از دیدگاه آنها مصدوم بودم.
* شایعه شده که کرانچار از سپاهان رفتنی است.

- نمی دانم کرانچار در تیم می ماند یا خیر، اما به باشگاه 
هم گفته ام که اگر او باش��د، دیگر نمی توانم در سپاهان 

بمانم.
* فکر می کنی مشکل او با تو چه بود؟

- مشکل این است که کرانچار یک فصل مرا بازی نداد، اما 
با این حال خیلی از بازیکنان تیم بودند که برای سپاهان 
30 بازی کردند، ولی عملکرد م��ن از آنها بهتر بود و آمار 

هم این مساله را نشان می دهد.
* حرفی با کرانچار نداری؟

کاری ب��ا کرانچ��ار ن��دارم و اص��ال برایم مهم نیس��ت، 
 ام��ا او هم تی��م مل��ی را از م��ن گرف��ت و هم باش��گاه

 را.

زاویه

6
به زودی سرمربی تیم را معرفی می کنیم

سعید آذری، گفته است سرمربی تیم فوتبال این باشگاه ساعت ۹ صبح روز ۲0 اردیبهشت یعنی شنبه 
دو هفته آینده از طریق سایت این باشگاه معرفی خواهد شد. او همچنین زمان نشست خبری سرمربی 

تیم را روز ۲3 اردیبهشت و شروع تمرینات را هم روز 10 خردادماه عنوان کرده است.

در حالی که بح��ث کارت های پایان خدم��ت جعلی بعضی از 
بازیکنان لیگ برتری به داغ ترین س��وژه فوتبالی تبدیل شده 
است، از ارتباط فدراس��یون فوتبال با باش��گاه فجر سپاسی و 
تالش برای حفظ این تیم در لیگ برتر ب��ه عنوان اصلی ترین 
منبع انتشار این خبر نام برده می شود. به گزارش زاینده رود، 
این شائبه ها در ش��رایطی مطرح ش��ده که بازیکنان نام برده، 
سابقه بازی در سپاهان و پرس��پولیس را هم دارند. روز جمعه 
بود که گزارشی از سندس��ازی بعضی از بازیکنان برای گرفتن 
کارت های پایان خدمت خود توسط یک باند جعلی در استان 
خوزستان در رسانه ها مطرح شد؛ موضوعی که مستقیما چهار 
بازیکن تیم فوالد خوزس��تان و یک بازیکن تی��م پیکان را که 
سابقه بازی در خوزستان را داش��تند، هدف گرفته بود. در این 
خصوص حتی حمیس��ی رییس حراست فدراس��یون فوتبال 
تاکید ک��رد: هادی آیت الله��ی )نایب رییس اول فدراس��یون 
فوتبال( قصد داشت این خبر پنهان بماند و رسانه ای نشود، اما 
باید بگویم که ما این خبر را ش��نیده ایم و در حال پیگیری آن 
هستیم، اما هنوز صحت و سقم آن بر ما هم مشخص نیست و 

همه چیز در حد حرف است.
 ماجرا از کجا آب می خورد؟

ش��ائبه حمایت نایب رییس ش��یرازی فدراس��یون فوتبال از 
باشگاه فجر سپاس��ی ش��یراز، موضوعی بوده که در سال های 

گذشته همیشه مطرح می شد؛ هرچند مدیران باشگاه فجر در 
این چند س��ال مدام این حمایت را نفی و تاکید کردند که اگر 
چنین حمایتی وجود داشت، این تیم برای باقی ماندن در لیگ 
برتر نمی جنگید. با این حال هنوز چند ساعتی از باخت فجر به 
پیکان و سقوط نماینده شیراز به لیگ دسته اول نگذشته بود که 
به یکباره تماس هایی مبنی بر جعلی بودن کارت پایان خدمت 
سعید حالفی بازیکن تیم پیکان و زننده گل برتری این تیم به 
فجر، برقرار شد. در همین رابطه فدراسیون فوتبال هم دست به 
کار شد و سرانجام خبر جعلی بودن کارت های پایان خدمت و 
سندسازی برای گرفتن کارت معافیت از خدمت از فدراسیون 
فوتبال به بیرون درز کرد. پس از بررس��ی های ابتدایی، دامنه 
این مساله فراتر از باشگاه پیکان رفت و باشگاه فوالد خوزستان 

و چهار بازیکن آن را هم در بر گرفت.
 دعوا در باال و پایین جدول

با توجه به قهرمانی تیم فوالد خوزستان در لیگ برتر، تیم های 
رده های پایین تر از جمله پرسپولیس و سپاهان هم به سرعت 
دست به کار شدند تا از این شرایط به نفع خود استفاده کنند. 
مسؤوالن باشگاه پرسپولیس مدعی شده اند که با محرز شدن 
این اتفاق، قهرمانی حق آنها بوده و باید این عنوان را از باشگاه 
فوالد خوزستان پس گرفت. مسؤوالن باشگاه سپاهان هم در 
موضع گیری محتاطانه ای اعالم کرده اند که منتظر رسیدگی 

به این شایعه هستند.
ماه��ی گرفت��ن از آب گل آلود لی��گ برتر، فقط ب��ه تیم های 
صدرنش��ین خالصه نمی شود. تیم فجر سپاس��ی که به نوعی 
این جریان را اس��تارت زده، مدعی اس��ت که ماندن در لیگ 
 برتر حق این تیم ب��وده و قطعا گلزنی س��عید حالفی در بازی 
پلی آف فجرسپاسی با پیکان، مردود است. البته جعفر جعفری 
مدیرعامل فج��ر در گفت و گویی کوتاه اع��الم کرد فعال قصد 

صحبت ندارد و در حال بررسی این موضوع است.
 واکنش باشگاه فوالد خوزستان

باشگاه فوالد خوزستان که تنها نماینده ایران در لیگ قهرمانان 
آسیا محسوب می شود، در 
آستانه سفر به قطر و بازی 
با تیم السد در مرحله یک 
هشتم نهایی این بازی ها 
شوکه شده است. حسین 
ابن قاس��م سرپرست تیم 
ف��والد در ای��ن خصوص 
گفت: این مس��ایل هیچ 
چی��زی ج��ز جوس��ازی 
نیس��ت. وقت��ی ف��والد 
قهرمان ش��د، حتی یک 
باش��گاه هم به ما تبریک 
نگف��ت. حاال ک��ه دو روز 
به س��فرمان به قطر باقی 
مانده، اینچنی��ن علیه ما 
جوسازی می شود. آیا آن 
که این مس��ایل را مطرح 

می کند، بویی از جبهه و قوانینش برده است؟وی با بیان این که 
هیچ باشگاهی به بحث کارت های پایان خدمت بازیکنانش ورود 
نمی کند، گفت: هم هیات فوتبال، هم سازمان لیگ و هم دیگر 
نهادهای مرتبط، در این خصوص اس��تعالم می گیرند. چطور 
می شود کارت یک بازیکن جعلی باشد ولی آن فرد پاسپورتش 
را بگیرد و حتی چندبار به خارج از کشور برود؟ با مطرح کردن 
این مس��ایل، همه را زیر س��وال بردند. اگر حرفی هس��ت، در 
میدان فوتبال بزنند؛ نه این که بگویند سونامی می آید و جدول 
تغییر می کند. مگر وقتی بازیکنی دوپینگ می کند، کل تیم را 

محروم می کنند؟
چند روز پیش نام��ه قرمز رن��گ محرمانه ای ب��دون امضا به 
فدراس��یون فوتبال تحویل داده می شود که هادی آیت اللهی 
پس از مطالعه، آن را در اختیار حراست فدراسیون فوتبال قرار 
می دهد تا به صورت محرمانه بررسی شود. در این نامه نام چهار 
بازیکن فوالد وجود داش��ت. یک مقام مس��ؤول در فدراسیون 
فوتبال با تایید این اتفاق، گفت که قرار نبود این ماجرا رسانه ای 
شود، اما آنها هم نمی دانند چه کسانی این موضوع را در اختیار 

رسانه ها قرار داده اند.

چه کسانی کارت های پایان خدمت را لو دادند؟

ماجرا از یک نامه قرمز شروع شد!

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1294 | یک شنبه 14 اردیبهشت 1393 | 4رجب   1435

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comNo. 1294 |  may  4  ,2014  |  8 Pages

مسی و نیمار شانس 
اول آقای گلی جام 

ایران، چین را گلباران 
کرد 

ج��ام جهان��ی ۲014 برزی��ل 3۹روز دیگ��ر آغ��از می ش��ود و تیم ه��ای 
 حاض��ر در ای��ن رقابت ه��ا در 8 گ��روه چه��ار تیم��ی براب��ر هم ب��ه میدان

 می روند. 
پایگاه اینترنتی bolavip در آستانه برگزاری جام جهانی شانس های نخست 
آقای گلی در این رقابت ها را معرفی کرد که لیونل مسی آرژانتینی باالتر از نیمار 

و کریستیانو رونالدو، در صدر این فهرست قرار دارد. 
لیونل مسی ستاره بارسلونا که عملکرد خوبی در تیم باشگاهی خود داشته است 
در رده ملی نتوانسته با آرژانتین خوش بدرخش��د. او در دو دوره جام جهانی 
فقط یک گل به ثمر رسانده است و انگیزه زیادی دارد که در جام جهانی ۲014 

عملکرد خوبی در جام جهانی داشته باشد. 
لیونل مسی و آرژانتین در جام جهانی ۲014 با تیم های ایران، بوسنی و نیجریه 
همگروه اس��ت و در اولین دیدار خود در این رقابت ها برابر بوس��نی به میدان 

می رود. 

تیم ملی فوتسال ایران در دومین دیدار خود در حالی به مصاف تیم ملی فوتسال 
چین رفت که در پایان با 1۲ گل به برتری رسید.

علی اصغر حس��ن زاده )دقای��ق 1، ۲، ۲5( حس��ین طیبی )دقای��ق ۲، 1۲، 
۲8( وحید ش��فیعی )دقای��ق 10، 30، 35( و محمد ش��جری، فرهاد فخیم 
 و حمی��د احم��دی در دقای��ق 5، ۲۲ و 40، گلزن��ان ای��ران در ای��ن دیدار

 بودند. 
تیم ملی فوتسال ایران در نخستین بازی خود مقابل اندونزی، این تیم را 5 بر 
یک را شکس��ت داده بود. پیش از این تیم ملی فوتسال چین ۲ بر یک مغلوب 
اس��ترالیا ش��ده بود و همچنین در دیگر دیدار این گروه، اس��ترالیا 5 بر صفر 
 اندونزی را مغلوب کرد تا به هم��راه ایران، صعودش را ب��ه مرحله بعد قطعی 

کند.
آخرین دیدار تیم ملی فوتس��ال ایران در مرحله گروهی ساعت 13:30 امروز 

یکشنبه 14 اردیبهشت مقابل استرالیا برگزار می شود.

بیلسا سرمربی مارسی شد 
باش��گاه مارسی فرانس��ه با انتش��ار بیانیه ای استخدام 
مارچلو بیلسا به عنوان سرمربی فصل آینده این تیم را 
تایید کرد. بیلسای 58 ساله قرار است جانشین خوسه 

آنیگو شود.

گلزنی نکونام و پیروزی الکویت 
تیم فوتبال الکویت با گلزنی هافبک ایرانی خود به پیروزی پرگلی 
دست پیدا کرد. این تیم در مرحله نیمه نهایی مسابقات امیر کاپ 
کویت با نتیجه 3 بر صفر از سد تیم الجهرا گذشت. جواد نکونام در 

دقیقه 31 از روی نقطه پنالتی ، این گل را به ثمر رساند.

صادقی: به اصفهان برمی گردم 
دروازه ب��ان تی��م فوتب��ال س��ایپای الب��رز تاکی��د ک��رد در صورت بازگش��ت 
 دوب��اره ب��ه فوتب��ال اصفه��ان تنه��ا در تی��م ذوب آهن ب��ازی خواه��د کرد.

محمدباقر صادقی در خصوص عملکردش در تیم سایپا اظهار داشت: فصل گذشته 
در سایپا شروعی دوباره داشتم و بازی های خوبی انجام دادم. 

روز جمعه بود که 
گزارشی از سندسازی 

بعضی از بازیکنان برای 
گرفتن کارت های پایان 
خدمت خود توسط یک 

باند جعلی در استان 
خوزستان در رسانه ها 

مطرح شد

در مسابقات دو و میدانی آغاز فصل رخ داد:

قهرماني اصفهاني ها در حضور قهرمانان آسیا و المپیک
مس��ابقات دوومیدانی آغاز فصل، عصر روز جمعه )1۲ اردیبهشت 
ماه( با قهرمانی تیم اصفهان به پایان رسید. در پایان مسابقات آغاز 
فصل تیم اصفهان با 66 امتیاز قهرمان و تیم فارس با 66 امتیاز نایب 

قهرمان شد و تیم تهران الف با 55 امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.
در این رقابت ها دوومیدانی کاران در دو نوبت صبح و عصر و در مواد 
100، ۲00، 400، 800، 1500، پن��ج هزار، 10 هزار، 10 کیلومتر 
پیاده روی، 100*4، 400*4، 110 با مانع، 400 با مانع، سه هزار 
متر با مانع، دهگانه، پرش ارتفاع، پرش ب��ا نیزه، پرش طول، پرش 
سه گام، پرتاب دیسک، پرتاب نیزه، پرتاب وزنه و پرتاب چکش، با 

یکدیگر به رقابت پرداختند.
نتایج روز دوم )روز پایانی(:

۲۰۰ متر:
1- رضا قاسمی از اصفهان با زمان ۲1 ثانیه و ۲ صدم ثانیه

۲- محمد حسین ابارقی از کرمان با زمان ۲1 ثانیه و 36 صدم ثانیه
3- مهدی زمانی از تهران الف با زمان ۲1 ثانیه و 4۹ صدم ثانیه

800 متر:
1- امیر مرادی از اصفهان با زمان 1 دقیقه و 4۹ ثانیه و 84 صدم ثانیه

۲- مصطفی ابراهیمی از خراسان رضوی با زمان 1 دقیقه و 50 ثانیه 
و 67 صدم ثانیه

 3- مس��لم نیا دوس��ت از فارس ب��ا زم��ان 1 دقیق��ه و 50 ثانیه و
 85 صدم ثانیه

4۰۰ متر با مانع:
1- احمد رضا خنفری از خوزستان با زمان 53 ثانیه و ۲۹ صدم ثانیه

۲- محمد سبب کار از قم با زمان 53 ثانیه و 65 صدم ثانیه
3- علیرضا کریمی از آذربایجان ش��رقی با زمان 54 ثانیه و 4 صدم 

ثانیه

۳۰۰۰ متر با مانع:
 1- حس��ین کیهانی از کرمانش��اه با زم��ان ۹ دقیق��ه و 4 ثانیه و

 70 صدم ثانیه
 ۲- به��زاد مصطف��وی از اصفهان ب��ا زم��ان ۹ دقیق��ه و 5 ثانیه و 

56 صدم ثانیه
3- محمد رضا ابوترابی از تهران الف ب��ا زمان ۹ دقیقه و 10 ثانیه و 

۹ صدم ثانیه
پرتاب وزنه:

1- علیرضا مهر صفوتی از تهران الف، 18 متر و 3۹ سانتی متر

۲- محمد حردانی از خوزستان، 17 متر و 53 سانتی متر
3- مرتضی ناظمی از کرمانشاه، 17 متر و 45 سانتی متر

پرش طول:
1- سبحان طاهر خانی از قزوین، 7 متر و 73 سانتی متر

۲- محمد ارزنده از گلستان، 7 متر و 60 سانتی متر
3- میالد دریساوی از قم، 7 متر و 3۲ سانتی متر

1۰ کیلومتر پیاده روی:
1- حمید زورآوند از همدان با زمان 44 دقیقه و 33 ثانیه
۲- وحید سپاهی از اصفهان با زمان 44 دقیقه و 50 ثانیه

 3- حام��د زه��دی غالم��ی از هم��دان ب��ا زم��ان 4۹ دقیق��ه و 
1۹ ثانیه

پرش ارتفاع:
1- کیوان قنبرزاده از مازندران، ۲ متر و ۲1 سانتی متر

۲- محمد رضا وظیفه از تهران الف، ۲ متر و 18 سانتی متر
3- آریان زرعکانی از تهران ب، ۲ متر و 5 سانتی متر

4۰۰ *4متر امدادی:
1- تیم کرمانشاه با زمان 3 دقیقه و 18 ثانیه و ۹1 صدم ثانیه

 ۲- تی��م آذربایج��ان ش��رقی ب��ا زم��ان 3 دقیق��ه و ۲1
 ثانیه

3- تیم فارس با زمان 3 دقیقه و ۲3 ثانیه و 5۲ صدم ثانیه
دهگانه:

1- عبدالجلیل توماج از گلستان با 656۲ امتیاز
۲- رضا دودانگه از قزوین با 6074 امتیاز

3- حسین فالح از تهران ب با 5763 امتیاز
دو 10 هزار متر:

1- محمد جواد صی��ادی از فارس با زمان 3۲ دقیق��ه و 6 ثانیه و 7 
صدم ثانیه

۲- پژمان کرزه ای از هم��دان با زمان 3۲ دقیق��ه و ۲4 ثانیه و 53 
صدم ثانیه

 3- مجید گنج��ی از زنج��ان ب��ا زم��ان 3۲ دقیق��ه و 5۲ ثانیه و 
3۲ صدم ثانیه

پرتاب چکش:
1- رضا مقدم از گلستان، 71 متر و 7۲ سانتی متر

۲- کاوه موسوی از آذربایجان، 68 متر و 3۹ سانتی متر
3- پژمان قلعه نویی از گلستان، 65 متر و 70 سانتی متر

چند بازیکن را به دلیل مسایل 
انضباطی کنار گذاشتیم

علی اسالمی 

به دلیل مس��ایل انضباطی چند بازیک��ن خود را از تیم کنار گذاش��تیم . 
برای فدراسیون فوتبال نامه ای ارس��ال کردیم که در صورتی که امکانش 
وجود دارد، ب��رای کاهش هزینه های تیم در دو ب��ازی پایانی خودمان به 
میدان نرویم، اما فدراس��یون این موضوع را قبول نک��رد. در دیدار با مس 
شهر بابک، از بیشتر بازیکنان ذخیره 
خودمان استفاده  کردیم و توانستیم 
 بازی بسیار خوبی را از خود به نمایش

 بگذاریم.
 در نیم��ه نخس��ت نی��ز با ی��ک گل 
 از تی��م حری��ف پی��ش افتادی��م،

 اما در نیمه دوم  نتیج��ه را به حریف 
واگذار کردیم.
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مفاد آراء نوبت دوم 
    2215 آگهي مفادآراصادره از هيات قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمی مستقردرثبت نایين
دراجرای ماده یک قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای 
این  از طرف  آرا ذیل که  فاقد سند رسمی وبر حسب ماده 3قانون مذکور  
گردیده  صادر  متقاضی  مفروزی  ویاسهم  عادی  انتقال  برتایيد  مبنی  هيات 
دردونوبت به فاصله 15روزآگهی  می شودتاشخص یااشخاصی که به آرا 
اعتراض  دوماه  مدت  ظرف  انتشارآگهی  اولين  دارندازتاریخ  مذکوراعتراض 
اعتراض  تسليم  ازتاریخ  ماه  یک  ودرمهلت  نموده  تسليم  اداره  این  خودرابه 
فرصت دارندنسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه وارایه گواهی مبنی 
برطرح دعوی اقدام نمایند دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حكم 
قطعی دادگاه خواهد بود ودرصورت انقضامهلت وعدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد وصدورسند مالكيت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
رجبيان  محمد  آقای   92/11/27-139260302031001016 شماره  رای 
ثبتی  پالک  در  احداثی  کارگاه  باب  یک  ششدانگ  فرزندغالمرضا  محمدی 
مساحت  به  نایين  ثبت   2 بخش  محمدیه  در  واقع  اصلی  از4534   قسمتی 
فاطمه  خانم  و  جهرميان  عفت  خانم  از  عادی  خریداری  مربع  متر   170/90

زاده محمدی 
رای شماره 139260302031001017-92/11/27 آقای ولی اله اکثيری جزن 
ثبتی  پالک  در  احداثی  دامداری  مفروزی  عباسعلی ششدانگ  فرزند  آبادی  
قسمتی از 4128 اصلی واقع درروستای مهرآباد بخش3  ثبت نایين به مساحت 

72/70متر مربع خریداری رسمی مشاعی از ماشااله اکبرپورمهرآبادی 
اکثيری  اله  ولی  آقای   92/11/27-139260302031001018 شماره  رای 
در  احداثی  خانه  باب  یک  مفروزی  ششدانگ  عباسعلی  فرزند  آبادی  جزن 
پالک ثبتی قسمتی از4128  اصلی واقع در روستای مهر آباد بخش 3 ثبت 
ماشااله  از  مشاعی  رسمی  خریداری  مربع   متر   154/85 مساحت  به  نایين 

اکبرپورمهرآبادی
رای شماره 139260302031001019-92/11/27 آقای ولی اله اکثيری جزن 
آبادی فرزند عباسعلی یكدانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه احداثی در 
ثبت   3 مهرآباد بخش  در روستای  واقع  اصلی  از 4128  ثبتی قسمتی  پالک 
از  مشاعی  رسمی  خریداری  مربع  214/95متر  ششدانگ  مساحت  به  نایين 

ماشااله اکبرپورمهرآبادی 
کاظمی  سلطان  جهان  خانم   92/11/27-1392603020310020 شماره  رای 
جزن آبادی فرزند عزیزاله  پنج دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه احداثی 
در پالک ثبتی قسمتی از 4128 اصلی واقع در روستای مهرآباد بخش 3 ثبت 
نایين به مساحت ششدانگ 214/95متر مربع خریداری عادی ازمالک رسمی 

ولی اله اکثيری جزن آبادی
علی محمدی  آقای محمد  رای شماره 92/11/27-139260302031000108 
مزرعه شاهی فرزند غالمعلی ششدانگ مفروزی یكباب خانه احداثی درپالک 
بمساحت  نایين   2 بخش  امام  درمزرعه  واقع  اصلی   5603 از  قسمتی  ثبتی 

302/50 مترمربع خریداری رسمی از غالمعلی محمدی مزرعه شاهی
نجيمی وزنه  رای شماره139260302031001137-92/12/14 خانم شوکت 
فرزند عباس ششدانگ مفروزی یكباب خانه احداثی درقسمتی ازپالک19فرعی 
الحاقی به ثبت  از 334 اصلی واقع درروستای مظفرآباد بخش 19 اصفهان 
نایين بمساحت 434/75 مترمربع خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی خانم 

بی بی جان خانم نجيمی
برخورداریان  خليل  آقای  شماره92/12/14-139260302031001140  رای 
پالک  از  قسمتی  در  احداثی  مغازه  مفروزی  حبيب ششدانگ  فرزند  محمدی 
144 فرعی از 4296 اصلی واقع درنایين بخش 3 ثبت نایين بمساحت 66/53 

مترمربع خریداری طی سند رسمی
پوربافرانی  مظاهر  آقای  شماره92/12/14-13926030203100141  رای 
فرزند غالمرضا ششدانگ مفروزی یكباب خانه احداثی درقسمتی ازپالک ثبتی 
19628 اصلی واقع دربافران بخش 2 ثبت نایين بمساحت 295/50 مترمربع 

خریداری مع الواسطه ازوراث حسن حميدپور 
رای شماره139260302031001151-92/12/17 آقای سيد حجت اله موسی 
کاظمی محمدی فرزند سيد رضا ششدانگ مفروزی مغازه احداثی درقسمتی 
ازپالک 45فرعی از 19690 اصلی واقع درنایين بخش 2 نایين بمساحت 84/76 
مترمربع باحفظ حقوق سند رهنی بانک کشاورزی خریداری عادی از مالک 

رسمی سيدرضاموسی کاظمی
اله موسی  رای شماره139260302031001152-92/12/17 آقای سيد روح 
کاظمی محمدی فرزند سيدرضا ششدانگ مفروزی مغازه احداثی درقسمتی 
ازپالک 45 فرعی از19690 اصلی واقع درنایين بخش 2 ثبت نایين بمساحت 
عادی  بانک کشاورزی خریداری  رهنی  باحفظ حقوق سند  مترمربع   90/60

ازمالک رسمی سيد رضاموسی کاظمی
نائينی  مفيدیان  ثمين  رای شماره139260302031001153-92/12/17 خانم 
فرزند محمد حسين بوالیت پدرش ششدانگ مفروزی یكباب ساختمان احداثی 
درقسمتی از پالک 48 فرعی از19690 اصلی واقع درنایين بخش 2 ثبت نایين 
بمساحت 120 مترمربع خریداری عادی از مالک رسمی معين مفيدیان نائينی

رای شماره139260302031001154-92/12/17 خانم اعظم مفيدیان نائينی 
بنا  احداث  درآن  که  محصور  زمين  قطعه  مفروزی  ششدانگ  حسين  فرزند 
از19690 اصلی واقع درنایين بخش  ثبتی 48 فرعی  ازپالک  شده درقسمتی 
2 ثبت نایين  بمساحت 120 مترمربع خریداری عادی از مالک رسمی معين 

مفيدیان نائينی
بافرانی  عرب  حسن  آقای  شماره92/12/17-139260302031001155  رای 
فرزند احمد چهاردانگ مشاع ازششدانگ خانه احداثی درقسمتی ازپالک 7003 
اصلی واقع دربافران بخش 2 ثبت نایين بمساحت ششدانگ288/10 مترمربع 

خریداری عادی مع الواسطه ازفاطمه عرب بافرانی مالک رسمی
رای شماره 139260302031001157-92/12/17 خانم مهناز عرب بافرانی 
فرزند علی دو دانگ مشاع ازششدانگ خانه احداثی درقسمتی ازپالک 7003 
اصلی واقع دربافران بخش 2 ثبت نایين بمساحت ششدانگ288/10 مترمربع 

خریداری عادی مع الواسطه ازفاطمه عرب بافرانی مالک رسمی
رای شماره139260302031001158-92/12/17 آقای احمد نجف پورفرزند 
حبيب اله ششدانگ مفروزی یكباب خانه احداثی درقسمتی ازپالک ثبتی 5852 
مترمربع خریداری  بمساحت 201  نایين  ثبت   2 بخش  دربافران  واقع  اصلی 

عادی ازوراث سلطان پوربافرانی
زاده  حسن  بتول  خانم  شماره92/12/17-139260302031001159  رای 
احداث  درآن  محصورکه  زمين  مفروزی  ششدانگ  مسيب  فرزند  محمدی 
ثبت   2 بخش  درمحمدیه  واقع  اصلی   4572 ثبتی  ازپالک  درقسمتی  بناشده 

نایين بمساحت 415/80 مترمربع خریداری طی سند رسمی
زاده  حسن  بتول  خانم   92/12/17-139260302031001160 شماره  رای 
احداث  درآن  محصورکه  زمين  مفروزی  ششدانگ  مسيب  فرزند  محمدی 
ثبت   2 بخش  درمحمدیه  واقع  اصلی   4572 ثبتی  پالک  از  درقسمتی  بناشده 

نایين بمساحت 432/15 مترمربع خریداری طی سند رسمی

اکبرحسن  علی  آقای   92/12/17-139260302031001161 شماره  رای 
نخ  وکارگاه  محصور  زمين  مفروزی  فرزند مصيب ششدانگ  محمدی  زاده 
تابی درقسمتی ازپالک ثبتی 4572 اصلی واقع درمحمدیه بخش 2 ثبت نایين 

بمساحت 445/35 مترمربع خریداری طی سند رسمی 

رای شماره139260302031001162-92/12/17 آقای هادی کریمی مزرعه 

شاه فرزند علی اکبر ششدانگ مفروزی یكباب خانه احداثی درقسمتی ازپالک 
ثبتی36 فرعی از4420و4428و4297/1 اصلی واقع درنایين بخش 3 ثبت نایين 

بمساحت 107/67 مترمربع نسبت به سهم خریداری رسمی مشاعی
نائينی  شهنازنایبی  خانم  شماره92/12/17-139260302031001163  رای 
درقسمتی  احداثی  خانه  یكباب  ازششدانگ  مشاع  دانگ  اکبرسه  علی  فرزند 
از پالک 4128 اصلی واقع درروستای مهرآباد بخش 3 ثبت نایين بمساحت 

ششدانگ 125.55 مترمربع خریداری رسمی مشاعی
الياسی  صدیقه  خانم  شماره92/12/17-139260302031001164  رای 
احداثی  خانه  یكباب  ازششدانگ  مشاع  دانگ  سه  ميرعلم  فرزند  محمدی 
درقسمتی از پالک 4128 اصلی واقع درروستای مهرآباد بخش 3 ثبت نایين 

بمساحت ششدانگ 125.55 مترمربع خریداری رسمی مشاعی
سلطانی  عبدالعظيم  آقای   92/12/17-139260302031001165 شماره  رای 
محمدی فرزند محمد سه دانگ مشاع ازششدانگ باغ ازپالک ثبتی 2 فرعی از 
3837 اصلی واقع درکشتزار حنفش موسوم به باغ کناره بخش 2 ثبت نایين 
بمساحت ششدانگ  2380.80 مترمربع خریداری عادی از وراث عبدالجواد 

توکلی مالكين رسمی مشروط به حفظ کاربری
توکلی  حسين  آقای   92/12/18  -139260302031001170 شماره  رای 
 3409 مانده  باقی  ازپالک  باغ  مفروزی  ششدانگ  محمدتقی  فرزند  محمدی 
اصلی واقع درمحمدیه بخش 2 ثبت نایين بمساحت 370 مترمربع خریداری 

عادی از وراث محمد تقی توکلی مشروط به حفظ کاربری
رای شماره 139260302031001171- 92/12/18 آقای غالمحسين رمضانی 
انارکی فرزند حسين ششدانگ مفروزی خانه ازپالک ثبتی 128 اصلی واقع 
مع  عادی  خریداری  مترمربع   303 بمساحت  نایين  ثبت   4 بخش  درانارک 

الواسطه ازمالک رسمی علی محمد رهنما
سعيدی  نرجس  خانم  شماره92/12/18-139260302031001172  رای 
72سهم ششدانگ  از  مشاع  سهم  سيزدهم  وسه  نه  مالمهدی  فرزند  انارکی 
قطعه زمينی که درآن احداث بناشده ازپالک ثبتی 124 اصلی واقع درانارک 
عادی  خریداری  مترمربع   195.50 ششدانگ  بمساحت  نایين  ثبت   4 بخش 

ازوراث محمد صفوی مالكين رسمی
سعيدی  نرجس  خانم   92/12/18  –  139260302031001173 شماره  رای 
از72 سهم ششدانگ  نه وسه سيزدهم سهم  مشاع  انارکی فرزند مالمهدی 
بمساحت  نایين  ثبت   4 بخش  درانارک  واقع  اصلی   125 ثبتی  ازپالک  خانه 
مالكين  محمد صفوی  وراث  از  عادی  مترمربع خریداری   558.70 ششدانگ 

رسمی
سلطانی  مجيد  آقای   92/12/18- شماره139260302031001174  رای 
ازپالک  اتاق آسياب  اتاق مخروبه مشهوربه  محمدی فرزند محمد ششدانگ 
ثبتی یكفرعی از 2718 اصلی واقع درمحمدیه بخش 2 ثبت نایين بمساحت 98 

مترمربع خریداری ازوراث غياث الدین وسيد محمد موسوی

عرب  علی  محمد  آقای   92/12/18-139260302031001175 شماره  رای 
بافرانی فرزند حسن ششدانگ مفروزی خانه احداثی درقسمتی ازپالک ثبتی 
نایين بمساحت ششدانگ 202.30  7187 اصلی واقع دربافران بخش 2 ثبت 

مترمربع خریداری عادی از غالمرضا پوربافرانی مالک رسمی 
مختاری  هادی  آقای   92/12/18  –  139260302031001176 شماره  رای 
پالک  از  درقسمتی  احداثی  خانه  مفروزی  اکبرششدانگ  علی  فرزند  محمدی 
ثبتی 2 فرعی از 4450 اصلی واقع درمحمدیه بخش 2 نایين بمساحت 159.25 

مترمربع خریداری عادی از خانم صدیقه بيگم موسی کاظمی مالک رسمی
مختاری  اکبر  علی  آقای   92/12/18-139260302031001177 شماره  رای 
محمدی فرزند حبيب ششدانگ مفروزی خانه احداثی درقسمتی از پالک ثبتی  
  196.30 بمساحت  نایين   2 بخش  درمحمدیه  واقع  اصلی   4450 از  فرعی   2

نسبت به مالكيت رسمی مشاعی 
سعيدی  احمد  آقای   92/12/18-139260302031001178 شماره  رای 

انارکی فرزند باقر ششدانگ اتاق پالک ثبتی 61 اصلی واقع درانارک بخش 
4 نایين بمساحت 66.64 مترمربع خریداری عادی مع الواسطه از نرگس خانم 

امينی چوپانانی
رای شماره139260302031001179-92/12/18 آقای احمد سعيدی انارکی 
فرزند باقر ششدانگ اتاق پالک ثبتی 62 اصلی واقع درانارک بخش 4 نایين 
بمساحت 21.25 مترمربع خریداری عادی مع الواسطه ازنرگس خانم امينی 

چوپانانی
92/12/18 آقای سيد احمد موسی  رای شماره 139260302031001180 – 
کاظمی محمدی فرزند سيد عباس ششدانگ مفروزی خانه احداثی درقسمتی 
 65.85 بمساحت  نایين   2 بخش  درمحمدیه  واقع  اصلی   2913 ثبتی  ازپالک 

مترمربع خریداری عادی از مالک رسمی خانم فاطمه گرگيان محمدی 
رای شماره 139260302031001181- 92/12/18 آقای سيد موسی موسی 
کاظمی فرزند سيد مصطفی 9 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ خانه ازپالک 
 304 ششدانگ  بمساحت  نایين   2 بخش  درمحمدیه  واقع  اصلی   3151 ثبتی 

مترمربع خریداری عادی از وراث سيد مصطفی موسی کاظمی
فرزند  اصفيا  مهدی  آقای  رای شماره 139260302031001182 92/12/18 
بخش  عليا  دربنوید  واقع  اصلی   13978 ثبتی  ازپالک  خانه  عباس ششدانگ 
ازمولود  الواسطه  مع  عادی  خریداری  مترمربع   415 بمساحت  نایين  ثبت   2

بنویدی
رای شماره 139260302031001210 – 92/12/28 آقای سيد محمد موسی 
کاظمی محمدی فرزند سيد حسين ششدانگ مفروزی خانه احداثی درقسمتی 
بمساحت 101.90  نایين   2 واقع درمحمدیه بخش  اصلی  ثبتی 4436  ازپالک 

مترمربع خریداری طی سند رسمی 
سلطانی  فاطمه  خانم   92/12/28  –  139260302031001211 شماره  رای 
محمدی فرزند جمال ششدانگ مفروزی خانه احداثی در قسمتی ازپالک ثبتی 
از 4436 اصلی واقع در محمدیه بخش 2 ثبت نایين بمساحت 167.87 مترمربع 

خریداری طی سند رسمی
رای شماره 139260302031001212- 92/12/28 آقای حميدرضا درخشان 
ثبتی 811 فرعی  از پالک  انباری احداثی درقسمتی  اله ششدانگ  فرزند ولی 
از 19627 اصلی واقع دربخش 2 نایين بمساحت 63.55 مترمربع خریداری 

طی سند رسمی 
تاریخ انتشار نوبت اول : 93/1/30 
 تاریخ انتشارنوبت دوم : 93/2/14

   کفيل ثبت نائين – رسول زمانی نائينی

مفقودی 

شاسی  شماره  و   6D16-768934 موتور  شماره  به  جرثقيل  سبز  برگ 

و  گردیده  مفقود  جوشقانی  تيمورزاده  اله  فرج  به  متعلق   TR  253-1914
تلفن  با شماره  تقاضا می شود  یابنده  از   . باشد  اعتبار ساقط می  از درجه 

09133008595 تماس حاصل فرمائيد.

ابالغ اجرائیه 

2381 شماره پرونده 9204002003001005/1 شماره بایگانی : 9201695/1 
سپهر  شرکت  به  139305102003000349بدینوسيله   : ابالغيه  شماره 

ماشين  اسپادانا به شماره ثبت 1498 به نشانی اتوبان ذوب آهن کرسگان 

نرسيده به اما م زاده و آقای غالمرضا دهقانی چمپيری فرزند حجت اله به 
شناسنامه شماره 396 به نشانی اصفهان خ ذوب آهن گلزار 8 پالک 179 و 

آقای مهدی دهقانی چمپيری فرزند حجت اله به شناسنامه شماره 1409 به 
 نشانی اصفهان اتوبان ذوب آهن نبش شفق پالک 27 بدهكاران پرونده کالسه

اصفهان  نشاط  پست  اداره  گزارش  برابر  که     9204002003001005/  1
شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر قرار داد شماره 400/36596229-

بابت  ریال   517729206 مبلغ  پارسيان  بانک  و  شما  بين   90/10/22-2127
روزانه  بعد  به  آن  از  و   92/8/14 تاریخ  تا  تاخير  خسارت  و  سود  اصل 
الوکاله متعلقه بانضمام 5 درصدحقوق دولتی بدهكار  352963 ریال و حق 
می باشيد  که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه 
نموده پس از تشریفات قانونی اجرائيه صادر و به کالسه فوق در این اجراء 
مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما 
اجرائيه محسوب  ابالغ  تاریخ  که  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  گردد  ابالغ می 
منتشر  و  درج  اصفهان  چاپ  رود  زاینده  روزنامه  در  نوبت  یک  فقط  است 
در  و  اقدام  خود  بدهی  پرداخت  به  نسبت  روز  ده  مدت  ظرف  گردد  می 
مقررات  طبق  اجرایی  عمليات  دیگری  آگهی  انتشار  بدون  صورت  این  غير 
رسمی  اسناد  اجرای  اداره  رئيس   – اسدی  شد.  خواهد  تعقيب  شما   عليه 

اصفهان 

اخطار اجرایی
2372 کالسه 1534/92 به موجب رأی شماره 1755 تاریخ 92/11/30 شعبه 
محكوم  است  یافته  قطعيت  که  اصفهان  اختالف شهرستان  حل  شورای   45
اقامت:  محل  نشانی  دار  خانه  عباسعلی شغل  فرزند  مير صادقی  آمنه  عليه 
مرتضی  شهيد  بست  بن  دادا  رستوران  از  بعد   ، عميد  خواجه  خ  آباد  احمد 
الصفی پالک 4 منزل سنگ سفيد درب سفيد رنگ نبش بن بست  به: پرداخت 
مبلغ چهل و پنج ميليون ریال بابت اصل خواسته وصد و نه هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و خسارت تاخير تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 92/9/30 
لغایت تاریخ وصول در حق خواهان و پرداخت نيم عشر حق اجرا به حساب 
محمد  حاج  فرزند  الدین  فتح  فرهاد  له  محكوم  در حق  دادگستری   صندوق 
رضا شغل آزاد  نشانی محل اقامت: اصفهان- خ بزرگمهر ، خ هشت بهشت 
غربی ساختمان کوثر طبقه چهارم . ماده 34 قانون اجرای احكام: همين که 
روز  ده  ظرف  است  مكلف  عليه  محكوم  شد  ابالغ  عليه  محكوم  به  اجرائيه 
بدهد  به  پرداخت محكوم  برای  ترتيبی  یا  بگذارد  اجرا  به موقع  را  مفاده آن 
یا مالی معرفی کند که اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند باید ظرف مهلت 
اگر مالی  اجرا تسليم کند و  به قسمت  مزبور صورت جامع دارائی خود را 
یک  شماره  مجتمع   45 شعبه  دفتر  الف:2429  م  نماید.  اعالم  صریحًا   ندارد 

اصفهان 

ابالغ رأی

2370شماره دادنامه : 92/1764 خواهان: فرهاد فتح الدین اصفهان خ بزرگمهر 
خ هشت بهشت غربی ساختمان کوثر . خوانده: عزیز  فياضی نشانی مجهول 
دوازده  مبلغ  تادیه  به  خوانده  محكوميت  بر  حكم  صدور  خواسته:  المكان. 
ميليون ریال وجه چهار فقره چک به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخير . 
گردشكار : شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و بشرح 
آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: رای قاضی شورای حل اختالف. در 
خصوص دعوی فرهاد فتح الدین  به طرفيت عزیز فياضی  به خواسته مطالبه 
مبلغ 12/000/000 ریال وجه 4 چک به شماره های 764640 مورخ 79/2/14 
و 764642 بتاریخ 79/4/14 و   764641 بتاریخ 79/3/14  و 764639 بتاریخ 
به  توجه  با  قانونی.  خسارات  مطلق  انضمام  به  ملت   بانک  عهده   79/1/14
محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدورگواهی عدم 
پرداخت توسط بانک محال عليه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینكه خوانده با ا بالغ قانونی و انتظار کافی 
در جلسه حضور نيافته و هيچگونه الیحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندی 
در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان ارایه ننموده  لذا دعوی مطروحه را 
ثابت و وارد دانسته  مستندا به مواد 310 و 313 و307و315 قانون تجارت 
بر محكوميت  دادرسی مدنی حكم  آیين  قانون  و 198 و 519 و 522 و515 
خوانده به پرداخت مبلغ )12/000/000 ریال( بابت اصل خواسته و 110000 
ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر با احتساب اجرای احكام و خسارت 
تاخير تادیه از تاریخ سررسيد 79/2/14 و 79/4/14و 79/3/14 و 79/1/14 
تا تاریخ اجرای حكم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غيابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين مرجع و 
حقوقی  عمومی  محترم  محاکم  در  اعتراض  قابل  آن  از  پس  روز   20 ظرف 
 اصفهان می باشد.  م الف  2428قاضی شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف

 اصفهان 

ابالغ رأی
2371شماره دادنامه : 92/1763 خواهان: فرهاد فتح الدین اصفهان خ بزرگمهر 
خ هشت بهشت غربی ساختمان کوثر . خوانده: محمد رضا راشدیان نشانی 
مبلغ  تادیه  به  خوانده  محكوميت  بر  حكم  صدور  خواسته:  المكان.  مجهول 
چهل ميليون ریال وجه دو فقره چک به انضمام هزینه دادرسی و هزینه نشر 
آگهی و خسارت تاخير در پرداخت  . گردشكار : شورا با عنایت به محتویات 
پرونده ختم رسيدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: 
به  الدین   فتح  فرهاد  در خصوص دعوی  اختالف.  قاضی شورای حل  رای 
طرفيت محمد رضا راشدیان   خواسته مطالبه مبلغ 40000000 ریال  وجه دو 
چک  به شماره های 831266بتاریخ 85/1/30 و 985250 بتاریخ 84/12/20 
توجه  با  قانونی  مطلق خسارات  انضمام   به  ملی   -2 مسكن  بانک  عهده  به 
به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدورگواهی 
و  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  که  عليه  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم 
قانونی  ا بالغ  با  اینكه خوانده  دارد و  استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
و انتظار کافی در جلسه حضور نيافته و هيچگونه الیحه و دفاعيات مستند 
ننموده   ارایه  خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی  محكمه  و 
 313 و   310 مواد  به  مستندا  دانسته   وارد  و  ثابت  را  مطروحه  دعوی  لذا 
و307و315 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 و515 قانون آیين دادرسی 
مدنی حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ )40/000/000 ریال( بابت 
اصل خواسته و 110000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر با احتساب 
اجرای احكام و خسارت تاخير تادیه از تاریخ سررسيد 85/1/30 و 84/12/20 
تا تاریخ اجرای حكم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غيابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين مرجع و 
حقوقی  عمومی  محترم  محاکم  در  اعتراض  قابل  آن  از  پس  روز   20 ظرف 
 اصفهان می باشد.  م الف  2430 قاضی شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان 

مزایده اموال منقول ) نوبت اول( 

2385 درپرونده 930008ح2 اجرا و به موجب اجرائيه 9200000593 مورخ 
92/12/19 صادره از شعبه 5 دادگستری اصفهان محكوم عليه شرکت گيتی 
پسند به پرداخت 190/771/530 ریال بابت اصل خواسته در حق محكوم له 
سيد رحمت اله هاشمی شيخ آبادی و مبلغ 8/500/000 ریال بابت هزینه اجراء 
محكوم گردیده است که محكوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقيف اموال 
محكوم عليه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسی شده است 

اموال مورد مزایده  و نظریه کارشناسی تعداد  اقدام نموده است . صورت 
اتک   – هواخنک  تن   2 به ظرفيت سرمایی   ، مينی چيلرمدوالرآک  4 دستگاه 
بوزن 105 کيلو گرم  کمپروسورال جی با گاز آ410 آر- تكفاز11/4 آمپر – 
پایه هر دو دستگاه مينی چيلر به مشخصات فوق 51000000 ریال و  نرخ 
جمعا 204000000 ریال با توجه به اینكه نظریه کارشناسی به محكوم عليه 
ابالغ  و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این اجراء قصد فروش 
اموال از طریق مزایده را دارد . زمان برگزاری مزایده : تاریخ 1393/3/7 از 
دوم  حقوقی ش  احكام  اجرای   : مزایده  برگزاری  محل   10 لغایت   9 ساعت 
دادگاه عمومی حقوقی شاهين شهر محل بازدید : محل وقوع مال با هماهنگی 
این اجرا مزایده از قيمت کارشناسی شروع و به کسی که باالترین قيمت را 
پيشنهاد دهد فروخته خواهد شد . برنده مزایده ميبایست 10 درصد از ثمن 
معامله را فی المجلس به حساب سپرده واریز نماید واال ضمن ابطال مزایده 
10 درصد اوليه پس از کسر هزینه های مزایده به صندوق دولت واریز می 
حداکثر  بایست  می  باشند  می  مزایده  در  شرکت  به  مایل  که  کسانی  گردد 
پنج روز قبل از مزایده به دایره اجرای احكام مدنی مراجعه تا ترتيب بازدید 
به  انجام مزایده در خواست کتبی خود  داده سود و در روز  اموال  از  آنها 
همراه قيمت پيشنهادی را به دایره اجرای احكام مدنی تحویل تا در مزایده 
دادگستری اجرای شعبه دوم حقوقی  مدیر   – داده شوند. طباطبائی   شرکت 

 شاهين شهر 

ابالغ رأی

  9209970361700787 دادنامه:  910747شماره  پرونده:  کالسه   2388
: 9109980361700738 خواهان: آقای محمد رضا عابدینی  شماره پرونده 
خواهان   به نشانی اصفهان – خ توحيد ميانی – مجتمع البرز – طبقه 3 واحد 
9 ،2- آقای عباس جنترانی خواهان با وکالت آقا ی محمد رضا عابدینی به 
آقای   -3،  9 واحد   3 طبقه  البرز  مجتمع   – ميانی  توحيد  خ  اصفهان  نشانی 
الهيه  خ  برازنده  به نشانی اصفهان خ  سيد جواد  مظاهری سودانی خوانده 
به  علی محمدی خوانده  آقای   -4 ،  2 طبقه  ( پالک 17  ) سبحان  اول  فرعی 
نشانی اصفهان – خ چمران خ آل محمد نبش فلكه آل محمد – امالک مولود  
: دادگاه با توجه به محتویات پرونده  خواسته: مطالبه وجه چک  گردشكار 
ختم رسيدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید رای دادگاه  
جنترانی  عباسعلی  از  وکالت  به  عابدینی  رضا  محمد  دعوی   خصوص  در 
فرزند محمد 2- علی  بطرفيت 1- سيد جواد مظاهری سورانی  فرزند رضا 
محمدی فرزند اسماعيل بخواسته مطالبه 55000000 ریال وجه یک فقره چک 
به شماره 11555260-91/5/20 به انضمام خسارات دادرسی و تاخير تادیه 
، دادگاه با توجه به تصویر مصدق چک و گواهينامه عدم پرداخت استنادی 
و با عنایت به عدم حضور خواندگان در جلسه رسيدگی عليرغم ابالغ و عدم 
و  وارد تشخيص  و  ثابت  را  ایشان دعوی خواهان  ناحيه  از  دفاعی  و  ایراد 
و  دادگاههای عمومی  دادرسی  آئين  قانون  مواد 522و519و198  به  مستندا 
انقالب در امور مدنی  و مواد 314 و 313 و249 قانون تجارت خواندگان را 
متضامنا به پرداخت 55000000 بابت اصل  خواسته و همچنين هزینه های 
دادرسی و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه و خسارت تاخير تادیه اززمان سر 
رسيد لغایت هنگام پرداخت بر اساس تغيير شاخص اعالمی از سوی بانک 
مرکزی در حق خواهان محكوم و اعالم می نماید . رای صادره  نسبت به 
قابل واخواهی  ابالغ  از  اول غيابی و ظرف مدت20 روز پس  خوانده ردیف 
 20 مدت  ظرف  و  دوم حضوری  ردیف  خوانده  به  نسبت  و  دادگاه  این  در 
روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می 
 باشد . م الف 2515 مهدی حاجيلو رئيس شعبه 28  دادگاه عمومی حقوقی

 اصفهان 

ابالغ 

پرونده   شماره   9310460358800004  : درخواست  شماره    2383
اعالم  بدینوسيله   921708  : شعبه  بایگانی  شماره   9209980358801676
قاسمی  عليرضا  آقای  عليه  اسماعيلی  مجتبی  آقای   شكایتی  گردد   می 
با  بازپرسی  این  به  ارجاع  از  پس  که  مطرح  بر سرقت  دایر  المكان  مجهول 
ساعت   1393/3/26 تاریخ  در  نامبردگان  از  لذا  گردیده  ثبت  ب9  کالسه 
ماده  تجویز  با  و  ميشود  حضور  به  دعوت  رسيدگی  جهت  صبح   8/30
های  روزنامه  از  یكی  در  ابالغ  منزله  به  کيفری  دادرسی  آئين  قانون   115
حضور  عدم  صورت  در  و  درج  نوبت  یک  برای  محلی  االنتشار  کثير 
شعبه  دفتر  مدیر   2511 الف  .م  کرد  خواهد  تصميم  اتخاذ  بازپرسی  این 
مجتمع  ( اصفهان  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای  پرسی  باز   نهم  

 بهارستان (  

ابالغ 

پرونده   شماره   9310460358800006  : درخواست  شماره    2384
بدینوسيله   921902  : شعبه  بایگانی  شماره   9209980358801868
چهرازی   سعيد  آقای  عليه  بين  جهان  فریبا  خانم  شكایتی  گردد   می  اعالم 
مجهول المكان دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی  مطرح که پس از ارجاع 
تاریخ  در  نامبردگان  از  لذا  گردیده  ثبت  ب9  کالسه  با  بازپرسی  این  به 
و  ميشود  حضور  به  دعوت  رسيدگی  جهت  صبح   8/30 ساعت   1393/4/8
از  یكی  در  ابالغ  منزله  به  کيفری  دادرسی  آئين  قانون   115 ماده  تجویز  با 
عدم  در صورت  و  درج  نوبت  یک  برای  محلی  االنتشار  کثير  های  روزنامه 
دفتر  مدیر   2512 الف  .م  کرد  خواهد  تصميم  اتخاذ  بازپرسی  این  حضور 
اصفهان  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای  پرسی  باز  نهم    شعبه 

) مجتمع بهارستان (  

ابالغ 
پرونده   شماره   9310460358800007  : درخواست  شماره    2386
بدینوسيله   921587  : شعبه  بایگانی  شماره   9209980358801561
جوان    کيوانمحب  آقای  عليه  آرین   مهشيد  خانم  شكایتی  گردد   می  اعالم 
از ارجاع  ایراد ضرب و جرح عمدی  مطرح که پس  المكان دایر بر  مجهول 
تاریخ  در  نامبردگان  از  لذا  گردیده  ثبت  ب9  کالسه  با  بازپرسی  این  به 
و  ميشود  حضور  به  دعوت  رسيدگی  جهت  صبح   8/30 ساعت   1393/4/9
از  یكی  در  ابالغ  منزله  به  کيفری  دادرسی  آئين  قانون   115 ماده  تجویز  با 
عدم  در صورت  و  درج  نوبت  یک  برای  محلی  االنتشار  کثير  های  روزنامه 
دفتر  مدیر   2513 الف  .م  کرد  خواهد  تصميم  اتخاذ  بازپرسی  این  حضور 
اصفهان شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای  پرسی  باز  نهم    شعبه 

 ) مجتمع بهارستان (  

ابالغ 
2387 در پرونده کالسه 930001 ت/17 آقای حميد قدوسی فرزند برات خان 
پرونده  محتویات  که حسب  قدیری  وحيد  مرحوم  عمدی  قتل  به  است  متهم 
مجهول المكان می باشد لذا به وی اخطار می شود چنانچه وکيل دارد ظرف 
یک هفته به شعبه 17 تجدید نظر کيفری استان اصفهان واقع در چهارراه نظر 
مجتمع دادگاههای تجدید نظر معرفی نماید در غير اینصورت وکيل تسخيری 
تعيين خواهد شد .م الف 2514 مدیر دفتر شعبه 17 تجدید نظر کيفری استان 

اصفهان 



امام على عليه السالم :
هر كس به خدا توكل كند، دشوارى ها براى او آسان مى شود 

و اسباب برايش فراهم مى گردد.

یک کارشناس روانشناسی با تاکید بر اهمیت بهداشت 
روان در خانواده ها، گفت: سالمت روان، چیزی بیش 
از نبود بیماری روحی اس��ت. بدین معنی که صرفا به 
لحاظ نداشتن بیماری روحی، نمی توان سالمت روان 

را در یک فرد صد در صد تایید کرد.
نگار بیات ، با بی��ان این مطلب، اظهار کرد: بس��یاری 
از اف��راد از بیماری خاص روحی قابل تش��خیص رنج 
نمی برند، اما واضح است که برخی از ما به لحاظ روحی 
سالم تر از دیگران هس��تیم.وی تصریح  کرد: سالمت 
روان مفهومی اس��ت که چگونگی تفکر، احس��اس و 
عملکرد ما را در مواجهه با موقعیت های زندگی نشان 
می دهد و به درک ما از خود و زندگی مان بستگی دارد.

این کارش��ناس روانشناس��ی با بیان ای��ن که حفظ 
س��المت روان نیز مانند سالمت جس��م حائز اهمیت 
است، افزود: ضروری است برای حفظ سالمت و آگاهی 
کامل، راه های مقابله با هیجانات کاذب و اس��ترس ها 
شناسایی ش��ود و در خانواده  والدین به فرزندان خود 
بیاموزند که در مواجه با شرایط مختلف چگونه رفتار 
کنند. در این وضعیت قطعا ش��اهد افزایش بهداشت 
روانی و کاهش فش��ارهای روانی وارد شده به اعضای 

خانواده خواهیم بود.
وی توانایی لذت بردن از زندگی برای داشتن سالمت 
روان را ضروری دانس��ت و خاطرنش��ان  ک��رد: هدف 
اصلی بهداشت روانی، پیش��گیری است و این منظور 
به وس��یله ایجاد محیط فردی و اجتماعی مناس��ب 

حاصل می شود.
بیات با یادآوری این مطلب که شناختن محدودیت ها 
در خود و اف��راد دیگر یکی از عواملی اس��ت که باعث 
داشتن روان سالم می شود، افزود: دانستن این حقیقت 
که رفتار انسان معلول عواملی است، باعث می شود که 
بهداش��ت روان در بین افراد ارتقا یابد و در این رابطه 
اس��تفاده از نظرات کارشناس��ی نیز می تواند بس��یار 
کارساز باش��د. وی ادامه داد: بهداشت روانی در نظام 
خانواده از آن جهت اهمیت دارد که خانواده مهم ترین 
نهاد اجتماعی است که در رشد و تکامل شخصیت افراد 
تاثیر دارد و کودکی که در این نهاد تربیت می شود، در 
شبکه ای از روابط عاطفی، اجتماعی، تاریخی و محیط 

زندگی خاص قرار می گیرد.

نداشتن بيماری روحى دليل 
سالمت روان فرد نيست
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

افسوس های تکراری 
پیری برای جمعی س��خن می راند؛ 
لطیفه ای ب��رای حضار تعریف کرد، 

همه دیوانه وار خندیدند.....
بعد از لحظ��ه ای او دوب��اره همان 
لطیفه را گفت و تع��داد کمتری از 

حضار خندیدند....
او مجددا لطیفه را تکرار کرد تا این  

که دیگر کس��ی در جمعیت به آن لطیفه نخندی��د. او لبخندی زد و 
گفت: وقتی که نمی توانید بارها و بارها به لطیفه ای یکسان بخندید، 
پس چرا بارها و بارها به گریه و افس��وس خوردن در مورد مساله ای 

مشابه ادامه می دهید؟
گذشته را فراموش کنید و به جلو نگاه کنید.

راه رفتن سگ روي آب 
شکارچي پرنده سگ جدیدي خریده 
ویژگ��ي  ک��ه  س��گي   ب��ود؛ 
منحصر به فردي داش��ت. این سگ 
م��ي توانس��ت روي آب راه ب��رود. 
 ش��کارچي وقت��ي ای��ن را دی��د،

 نمي توانس��ت ب��اور کن��د و خیلي 
مش��تاق بود که این را به دوستانش 
بگوید. براي همین یکي از دوستانش را به شکار مرغابي در برکه اي 
آن اطراف دعوت کرد. او و دوس��تش شکار را ش��روع و چند مرغابي 
شکار کردند. بعد به سگش دستور داد که مرغابي هاي شکار شده را 
جمع کند. در تمام مدت شکار، سگ روي آب مي دوید و مرغابي ها 
را جمع مي کرد. صاحب سگ انتظار داشت دوستش درباره این سگ 
ش��گفت انگیز نظري بدهد یا اظهار تعجب کند، اما دوستش چیزي 
نگفت. در راه برگشت، او از دوس��تش پرسید آیا متوجه چیز عجیبي 

در مورد سگش شده است؟
دوستش پاسخ داد: بله؛ در واقع متوجه چیز غیرمعمولي شدم. سگ 

تو نمي تواند شنا کند.
شرح حکايت

بعضي از افراد همیشه به ابعاد و نکات منفي توجه دارند. روي وجوه 
منفي تیم هاي کاري متمرکز نشوید. با توجه به جنبه هاي مثبت و 

نقاط قوت، در کارکنان و تیم هاي کاري ایجاد انگیزه کنید.

شهر حکايت

یکي از مهم ترین عوامل در تسلط بر گفت و گوها این است که 
قبل از پاس��خ دادن، س��ه تا پنج ثانیه فکر کنید و سپس پاسخ 

دهید...
  فوايد به تاخير انداختن پاسخ

نخس��ت این که با این کار، اگر طرف مقابل خواست نفسي تازه 
کند، ش��ما صحبت او را قطع نمي کنی��د. دوم این که به طرف 
مقابل نشان مي دهید به سخنان او دقت مي کنید و قصد ندارید 
در اولین فرصتي که به دس��ت آوردید، میان صحبت او بپرید. 
فایده س��وم این اس��ت که بهتر مي توانید به او گوش دهید. در 
این حالت سخنان او را بهتر درک خواهید کرد. با سکوت سه تا 
 پنج ثانیه اي قبل از پاسخ دادن، خود را فردي مسلط به مهارت 

گفت وگو نشان خواهید داد.
پرسش هايي را مطرح كنيد  

راه دیگر استادي در مهارت گفت و گو، پرسیدن سوال باهدف 
شفافیت بیشتر است.

هرگز فرض نکنید دقیقا مي دانید نفر مقابل چه مي گوید یا قصد 
گفتن چه چیزي را دارد. در عوض بپرسید:

» منظور شما دقيقا چيست؟«
 براي کنترل گفت و گو این س��وال، قدرتمندترین سوال است. 

پاسخ ندادن به این پرسش تقریبا غیر ممکن است. طرف مقابل 
حتما خیلي مفصل تر منظور خود را توضیح خواهد داد. سپس 
مي توانید با پرسش هایي دیگر روند گفت و گو را تسهیل کنید 

و تداوم بخشید.
  منظور طرف مقابل را با جمالت خود بيان كنيد

با بیان منظور طرف مقابل در جمالت کوتاه تر، به وضوح نشان 
 مي دهید که به س��خنان ط��رف مقابل گوش ک��رده و تالش 
کرده اید آن افکار و ایده ها را بفهمید. موضوع بسیار جالب این 
اس��ت که وقتي گوش کردن فعال را انتخاب مي کنید، دیگران 

شما را فردي جذاب محسوب مي کنند و مایلند کنار شما باشند. 
پس از پایان صحبت طرف مقابل، لبخن��د زده و بگویید اجازه 

دهید ببینم درست حرف شما را فهمیده ام؟ شما مي گویید...
گوش كردن، اعتماد مي آفريند  

علت آن که گوش کردن چنین ابزار نیرومندي در تسلط بر هنر 
گفت و گو است، اعتماد آفرینی است. هر چه بیشتر به سخنان 
دیگري گوش کنید، او بیشتر به شما اعتماد خواهد کرد. گوش 
کردن همچنین باعث به وجود آمدن احساس خود ارزشمندي 
 اس��ت. هنگامي که با دق��ت به س��خنان ط��رف مقابل گوش 
مي کنید، احساس خود ارزشمندي در او افزایش خواهد یافت.

 گوش كردن انضباط  و آرامش مي آفريند
با گوش سپردن به حرف هاي طرف مقابل، انضباط شخصي در 
او ایجاد می شود. چون مغز ش��ما مي تواند 500 تا 600 کلمه 
را در ه��ر دقیقه پردازش کن��د؛ در حالي که انس��ان تنها 150 
 لغت در دقیقه مي تواند بیان کند. ش��ما هنگام گوش کردن به

 صحبت هاي طرف مقابل باید تالش خیلي زیادي صرف متمرکز 
باقي ماندن کنید. اگر ذهن خ��ود را متمرکز نگه ندارید،هنگام 
گوش کردن، به صدها چیز فکر خواهید کرد. هر چه براي تمرکز 

تالش بیشتري کنید، انضباط فردي شما بیشتر خواهد شد. 

تکنيک ها و مهارت هايي براي گفت و گوي موثر

برخی از مواد غذایی برای س��المتی مفی��د، اما به دالیلی 
کشنده هستند که در اینجا با آنها آشنا می شوید.

برخی از م��واد غذایی ب��رای س��المت ما مفی��د و دارای 
ویتامین هایی هس��تند، اما به دالیلی کش��نده نیز هستند 
که باید از خ��وردن آنها خودداری کنی��د. این مواد غذایی 
بی ضررند، اما گاهی خوردن زیاد بعضی از آنها کشنده است.

گیالس  
هسته گیالس، سیانور دارد که خوردن دوتای آن کشنده 

است.
ریواس  

برگ ریواس اسید اکزالیک دارد که کشنده است.
کارامبوال  

بومی اندونزی است که در مناطق گرمسیری جهان یافت 
می ش��ود و به رنگ زرد متمایل به س��بز ی��ا زرد متمایل 
به نارنجی ودارای 5-6 دنده و به ش��کل س��تاره است. اگر 

ناراحتی کلی��وی دارید، این میوه را نخورید. زیرا داش��تن 
»کارامبوکسین« باعث حمالت قلبی و مرگ می شود.

 سیب زمینی
اگ��ر س��یب زمینی س��بز رن��گ ی��ا دارای س��ایه هایی 
از رنگ س��بز ب��ود را نخورید. چ��ون دارای »س��والنین« 

 )نوع��ی س��م( اس��ت و موج��ب اس��تفراغ و اس��هال 
می شود.

مانیوک یا کاساوا  
نوعی گیاه در آمری��کای مرکزی و جنوبی که بیش��تر در 
آم��ازون وجود دارد. همیش��ه باید شس��ته و پخته ش��ود 
 در غیر این ص��ورت می توان��د در بدن به س��یانور تبدیل

 شود.
لوبیا قرمز  

در صورتی که لوبی��ا قرمز خام خورده ش��ود، حالت تهوع 
شدید به وجود می آورد.

گردو  
خوردن بی��ش از حد گ��ردو می تواند ش��خص خورنده را 

دیوانه کند.
 پ��س توصی��ه م��ا ب��ه ش��ما ای��ن اس��ت ک��ه مراق��ب

 باشید.

موادغذايى بى ضرر و كشنده
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جمهوری اسالمی ایران آگهی  مناقصه    
وزارت کشور 

استانداری چهارمحال  و بختیاری 

اس�تانداری چهار مح�ال و بختياری در نظ�ر دارد حفظ و نگهداری فضای س�بز 
 اس�تانداری ، فرمانداريه�ا و بخش�داريهای تابع�ه را از طري�ق مناقصه عمومی
 ب�ه ش�ركتهای خدمات�ی واج�د ش�رايط واگ�ذار نمايد ل�ذا ش�ركتهای واجد 
ش�رايط ك�ه دارای تائيدي�ه از اداره كل تع�اون ، كار و رف�اه اجتماع�ی 
م�ی باش�ند ، م�ی توانن�د از تاري�خ 93/02/15 ب�ه م�دت ده روز كاری 
 در س�اعات اداری ب�ا ارائ�ه معرف�ی نام�ه كتب�ی از ش�ركت خدمات�ی ب�ه
 اداره ت�داركات و خدم�ات واقع در س�اختمان ش�ماره )1( اس�تانداری مراجعه 
و اس�ناد مناقص�ه را درياف�ت و ب�ا توجه به مف�اد آن قيم�ت پيش�نهادی خود 
 را تنظي�م و حداكثر ت�ا پاي�ان وق�ت اداری روز يک ش�نبه م�ورخ 93/02/28 

به دبير خانه استانداری تحويل و رسيد دريافت نمايند . 
تذكر : 

1- مناقصه بصورت يک مرحله ای می باشد .
 2- ارائ�ه ضمان�ت نام�ه بانكی ي�ا چ�ک  تضمين�ی صادر ش�ده توس�ط بانک 

در وجه استانداری به مبلغ 20/000/000 ريال ) دو ميليون تومان ( 
3- هزينه های نشر آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد 

4- مناقصه گذار در رد يا قبول پيشنهادات مختار ميباشد و شركت كنندگان در 
مناقصه حق هيچگونه اعتراضی نخواهند داشت. 

کرامت اله جهانبازی مدیر کل امور اداری و مالی استاندار ی چهار محال و بختیاری 
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