
وقتی زن اوباما حقوقشاغالنوبازنشستگانبهترمیشود
او را از برخورد 
صمیمانه با زنان 
منع کرد!

رییس مدیریت مشاغل  و حقوق معاونت توسعه ریاست جمهوری:
کارگاه اکسیژن در ذوب آهن 

اصفهان ساخته می شود 4
جام جهانی بدون پیام صادقیان، 

مهدی رحمتی و علی کریمی! 6 3
8

موتورسیكلت هاي توقیفي
 با تسهیالت ترخیص مي شوند
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روزنامه فرهنگی 
اجتماعی 

اعالم جزییات ثبت نام 
مدارس دولتی و شاهد

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با تشریح 
جزییات ثبت نام در م��دارس مختلف گفت: براس��اس 
توافقی که با سازمان پژوهش وزارت خانه صورت گرفته، 
تا دو س��ال آینده هیچ گونه تغییری در کتاب های دوره 
متوسطه دوم نخواهیم داشت.علی زرافشان با بیان این که 

دستورالعمل عمومی...

 تولید یک شاسی بلند ایرانی 
بر روی پلت فرم پژو

هزینه هاي کفن و دفن 
شهریور ماه افزایش مي یابد

  مدیرعامل شرکت ایران  خودرو با تشریح جزییات جلسه
 ۱۰ ساعته با مدیر عامل ش��رکت پژو گفت: در این جلسه 
مقرر شد دو محصول جدید بر روی پلت فرم های مختلف از 
محصوالت شرکت پژو در ایران تولید شود. هاشم یکه زارع 
در مورد جلسه ۱۰ ساعته با مدیر عامل شرکت پژو اظهار 
داشت: در این جلسه در مورد تولید دو محصول جدید بر 
روی دو پلت فرم متفاوت، به عنوان نقطه شروع کار صحبت 
شد. در ابتدا این محصوالت به صورت CBU به کشور وارد 

خواهد شد و هر زمان که در مورد...

  سرپرس��ت س��ازمان آرامس��تان ه��ای اصفه��ان ب��ا
اش��اره ب��ه ای��ن ک��ه تاکن��ون هزین��ه کف��ن و دف��ن 
ام��وات در گورس��تان ب��اغ رضوان افزایش��ی نداش��ته 
اس��ت، اع��ام ک��رد: طب��ق روال ه��ر س��اله اوای��ل 
 ش��هریورماه به ص��ورت میانگی��ن ۱۵ ال��ي ۲۰ درصد 

هزینه هاي کفن و دفن افزایش مي یابد.
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 در دانشگاه ها  باید از منافع
 فردی و جناحی خودداری کرد

معاون فرهنگی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در اصفهان گفت: در دانشگاه ها 
باید از منافع فردی و جناحی خودداری کرد و مکانی برای نقد س��ازنده در 
راستای پیشرفت و آبادانی کشور باشد. سید ضیاء هاشمی اظهار کرد: استاد، 
اندیشه ها را آموخته و بر اساس اندیشه  ها حرکت کرده و به دیگران منتقل 

2می کند و شان استادان به مانند شغل انبیاست و انبیا آمده اند...
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امروزخطمقدمایران
سواحلمدیترانهاست

جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان 
اصفهان گفت: ام��روز خط مقدم ایران س��واحل 
مدیتران��ه است.س��ردار مجتبی فدا، جانش��ین 
فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( در جمع اعضای 
شورای قشر بسیج رسانه استان اظهار کرد: حقیقتا 
رهبر معظم انقاب بسیار هوشمندانه فرمودند که 
فرهنگ همچون هوا است؛ آلوده و سالم بودن آن 
بس��یار بر س��امت ما افراد یک جامعه تاثیرگذار 
اس��ت. وی بیان کرد: در بحث عزم ملی معتقدم 
که مصداق بارز آن بسیج اس��ت و بسیجیان این 
ظرفیت را دارند که فعل عزم ملی را به خوبی صرف 
کنند. جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( 
اس��تان اصفهان عنوان کرد: انتظ��ار رهبر معظم 
انقاب تشکیل یک جبهه فرهنگی از همه آحاد 
مردم به منظور مقابله با هجمه های دشمن است 
و اصحاب رس��انه توانایی تش��کیل این جبهه را 
دارند.وی توضیح داد: ما کاری به سیاست دولت 
نداریم، ولی این نکته که آمریکا دش��من ما است 
را همه دولت های نظام جمهوری اس��امی ایران 
قبول دارند. فدا خاطرنشان کرد: داشتن ظرفیت 
و قابلیت بی نظیری چون دیان��ت و والیت فقیه 

برای محور بودن در کش��ور ایران باعث می شود 
که  سرنوشتی چون س��وریه، عراق، مصر و لیبی 
برای ایران اتفاق نیفتد. وی تصریح کرد: امروز خط 
مقدم ما از اهواز، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، 
کردس��تان به س��واحل مدیترانه رفته است. زیرا 
تفکر اسامی و انقابی نظام ایران در آنجا به خوبی 
مش��هود و پابرجا است. جانش��ین فرمانده سپاه 
صاحب الزمان)عج(اس��تان اصفهان افزود: امروز 
دفاع از مرزهای تفکری دینی � اس��امی در همه 
جای جهان یک وظیفه است و با این وجود عده ای 
متاسفانه عمدا یا از روی غفلت دفاع از مردم سوریه 
و حمایت از آنها را توسط حاکمیت ایران زیر سوال 
می برند. فدا عنوان کرد: جبهه فرهنگی در دفاع و 
حمایت از نظام، آرمان ه��ای انقاب و ارزش های 
 اس��امی و مس��ؤوالنی که در دفاع از والیت گام

 بر می دارند، باید تشکیل شود و سریعا اقدام کند. ما 
باید به دنبال ظرفیت سازی برای مقابله با دشمن 
بروی��م. وی اضافه کرد: دش��منان و خائنان نظام 
به دنبال درگیری داخلی بین مس��ؤوالن، مردم و 
دولت با یکدیگر هس��تند و جبهه فرهنگی باید با 

این چنین توطئه ها مقابله کند.

جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج(:
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آغازعملیاتاجرایخطوط۲و۳بی.آر.تیبهزودی
مدیر پروژه بی.آر.تی شهرداری اصفهان از آغاز عملیات اجرایی 
خطوط ۲ و ۳ بی.آر.تی تا اواسط س��ال جاری خبر داد. علیرضا 
صلواتی اظهار داش��ت: طراحی خطوط ۲ و ۳ بی.آر.تی در حال 
اتمام است و بعد از تصویب پیش بینی می شود عملیات اجرایی 

احداث این خطوط تا اواسط س��ال جاری آغاز شود. وی اذعان 
داش��ت: خط ۲ از میدان جمهوری تا می��دان آزادی و خط ۳ از 

ارغوانیه تا خیابان صمدیه را پوشش می دهد.
 مدیر پروژه بی.آر.تی شهرداری اصفهان ادامه داد: خرید اتوبوس 

و پل عابر مکانیزه عمده ترین هزینه را در بردارد که این خریدها 
انجام شده و احداث ایستگاه ها زمان زیادی طول نمی کشد. لذا 
پس از تصویب طرح، عملیات اجرایی خطوط بي.آر.تي تا اواسط 

سال جاری...

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد
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اخبار کوتاهيادداشت

به آينده مسايل هسته ای و روابط
 با جهان خوش بین هستیم

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با توجه به جامعه تحصیلکرده 
و حض��ور خانم ها در مقاطع عال��ی تحصیلی و حاکمی��ت تعقل و تدبیر 
دیپلماتیک در فضای مذاکرات، به آینده مسایل هسته ای و روابط با جهان 
خوش بین هستیم.علی اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، در دیدار اعضای هیات پارلمانی ایتالیا، تاریخ باستانی را 
وجه مشترک دو کش��ور خواند و گفت: س��ابقه دیرینه ایران و ایتالیا در 
تاریخ جهان، آینده ای را برای مس��ؤوالن دو کش��ور ترسیم می کند که 
برای همکاری عمیق تر، فکر و برنامه ریزی بیشتری کنند. وی در پاسخ به 
تقاضای سرپرست هیات ایتالیایی در خصوص ترسیم دورنمای سیاست 
خارجی ایران، گفت: نگاه دولت فعلی که برخاسته از آرای مردم است، در 
تعامل و همکاری براس��اس احترام متقابل با دنیا، جدی است و تصادفی 
نیست که حل مسایل هسته ای در اولویت برنامه های دولت برای سیاست 
خارجی قرار می گیرد.رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، فضای باز 
را اساس برنامه های دولت در سیاس��ت داخلی دانست و گفت: موافقان 
و مخالفان ابراز عقیده می کنند و دولت با ثبات سیاسی و بر اساس اصل 
قرآنی همه حرف ها را می ش��نود و بهترین ها را انتخاب می کند. هاشمی 
با اش��اره به س��فر قبل از انقالب خود به ایتالیا و ارایه تحلیلی از عملکرد 
دولت های متعدد ایتالیا در دوره های مختلف، گفت: در زمان جنگ، ایتالیا 
به تعهداتش عمل نمی کرد، اما در دوران سازندگی، همکاری های خوبی 
در تقویت صنعت و تولید فوالد داش��ت و برای حال و آینده هم منافع دو 

کشور در همکاری بیشتر است.

لزوم ورود جدی دولت در زمینه 
فرهنگ حجاب و عفاف  

امام جمعه موقت اصفهان گفت: دولت بای��د در زمینه فرهنگ حجاب و 
عفاف به صورت جدی تر ورود کند و بر اساس قولی که رییس جمهور در 
شورای نگهبان داد، وظیفه فرهنگی خود را در این زمینه به انجام برساند.

حجت االس��الم محمدتقی رهبر با بیان این که زمانی که مبحث س��بک 
زندگی اسالمی مطرح می ش��ود، خانواده، تولد، ازدواج، جهیزیه، مهریه، 
زندگی مجردی و بسیاری از موارد دیگر مطرح بوده، اظهار کرد: در حال 
حاضر پس��ر و دختران جوان جامعه ما به سمت زندگی مجردی رفتند و 
دختران زندگی مجردی را بیشتر دنبال می کنند و این شرایط هیچ نشانی 
از سبک زندگی اسالمی ندارد. وی افزود: رییس جمهور در ابتدای فعالیت 
خود در شورای نگهبان اعالم کرد که اقداماتی را در این زمینه با هماهنگی 
مسؤوالن فرهنگی و نیروی انتظامی انجام می دهد، اما در این مدت گذشته 
از کار دولت در هیچ بخش��ی از جمله فرهنگ عفاف و حجاب و خانواده 
اثری از اقدام موثر دیده نمی شود و این موارد، غربت فرهنگ اسالمی را در 

جامعه نشان می دهد.

حفظ محیط زيست برای همگان 
واجب شرعی است

رییس حوزه علمیه اصفهان گفت: حفظ محیط زیست برای همگان واجب 
شرعی است و همه ما باید به اندازه وسع و توان خود در حفظ محیط زیست 
کمک کنیم. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در نخستین 
هفته آغاز کار خود در استان، با آیت اهلل العظمی مظاهری دیدار و گفت  وگو 
کرد. رییس حوزه علمیه اصفهان در این دیدار با تقدیر از عملکرد مدیریتی 
اعتدال گرایانه معصومه ابتکار، معاون رییس جمهور و رییس س��ازمان 
حفاظت محیط زیست در این سمت در سال های گذشته و در آغاز دولت 
یازدهم، حمایت پیوسته خود را از دستگاه حفاظت محیط زیست اعالم 
کرد. وی با اشاره به 2 معضل آلودگی هوا و کمبود آب در استان اصفهان، 
الزمه رفع این مس��ایل بغرنج محیط زیست اس��تان را تالش مجموعه 

کارکنان حفاظت محیط زیست و همکاری موثر همه مسؤوالن دانست.

تحقق اقتصاد مقاومتی در کمیسیون 
عمران دنبال می شود

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت: نشست های تحقق 
 اقتصاد مقاومتی این کمیسیون با دس��تگاه های مرتبط با جدیت دنبال

  می ش��ود. محمد فیروزی اظهار داش��ت: در نشس��ت این کمیسیون با 
صاحب نظران اقتصادی و دستگاه های مرتبط، بر ادامه مذاکرات تا حصول 
نتیجه تاکید شد. وی گفت: اجرای اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم 
رهبری و تحول در عرصه اقتصادی کشور، نیازمند اراده جمعی و بررسی 
راهکارهای اساس��ی جهت تحقق این مهم اس��ت. فیروزی تصریح کرد: 
کمیته ای متش��کل از وزارت نیرو، راه و شهرسازی، شهرداری ها و دیگر 
سازمان ها با کمیسیون عمران برای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در 

حوزه مسؤولیت شان تشکیل شده است.

ايران خواستار رفع محدوديت
 در انتقال تجهیزات هسته ای  

 رضا نجفی سفیر و نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستار 
رفع هرگونه محدودیت و برخورد تبعیض آمیز در انتقال مواد و تجهیزات 

هسته ای برای مصارف صلح آمیز شد.
 نجفی که در س��ومین نشس��ت کمیت��ه مقدماتی کنفران��س بازنگری 
پیم��ان ع��دم اش��اعه هس��ته ای در نیوی��ورک س��خنرانی م��ی کرد، 
گفت: تحق��ق کام��ل دس��تیابی ب��ه ح��ق مس��لم دولت ه��ای عضو 
در اس��تفاده صلح آمیز از ان��رژی هس��ته ای، از اه��داف بنیادین پیمان 
عدم اش��اعه هس��ته ای اس��ت و بای��د س��ازوکار الزم ب��رای پایبندی و 
احت��رام کام��ل همه کش��ورها به ای��ن حق و تعه��دات خ��ود مبنی بر 
 تس��هیل انتقال مواد، تجهی��زات و فن آوری هس��ته ای ب��رای مصارف

صلح آمیز اندیشیده شود. تعیین سیاس��ت های ملی در زمینه انرژی، از 
جمله حق مسلم کش��ورها در برخورداری از چرخه کامل ملی سوخت 

هسته ای، از حقوق حاکمیتی کشورها است و باید محترم شمرده شود.

حاضری: تخريب دولت موجب 
تضعیف نظام می شود

یک عضو ش��ورای مرکزی انجمن اسالمی مدرس��ین دانشگاه ها گفت: 
نهادهای قدرتمندی که منابع عظیم رانتی را از دولت گذشته با شرایط 
تحریم در اختیار داشته اند، اکنون با مدیریت بسیاری از رسانه های خود 
به تخریب دولت روی آورده اند. علی محمد حاضری بیان کرد: شبکه های 
رسانه ای وابسته به نهادهای خاص اقتصادی،  نظامی و امنیتی، میدان دار 
اقدامات تخریبی علیه دولت شده اند. این نهادها از وضعیت سیاسی قبل از 
دولت یازدهم سود می بردند و اکنون با تکیه بر منابع رانتی خود علیه دولت 

منافع آنها به خطر انداخته و اقدام می کنند.
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2
ناوهای ایرانی در سودان پهلو گرفتند

ارتش سودان اعالم کرد: دو فروند ناو جنگی ایرانی در سودان پهلو گرفته است.خالد سعد سخنگوی ارتش 
سودان،گفت: دو ناو که یکی از آنها ناو امدادرسانی نیروی دریایی ارتش ایران است، به بندر شهر پورت سودان 

رسیدند. این ناوها برای سوختگیری و تبادل اطالعات با نیروهای دریایی ما پهلو گرفته اند.
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ريیس مجلس اسلوونی 
به تهران می آيد

آغاز مذاکرات 
کارشناسی ايران و 5+1 

مش��اور امور بین الملل رییس مجلس شورای اس��المی گفت: رییس مجلس 
اسلوونی آخر هفته جاری، با سفر به تهران، با برخی مقامات کشورمان دیدار و 
گفت و گو خواهد کرد. حسین شیخ االسالم مشاور امور بین الملل رییس گفت: 
رییس مجلس اسلوونی آخر هفته جاری به تهران سفر می کند و طبق برنامه 

هیاتی اقتصادی وی را در این سفر همراهی خواهد کرد.
وی افزود: رییس مجلس اس��لوونی در جریان س��فر خود به ته��ران با رییس 
 مجلس ش��ورای اس��المی و برخی مقامات سیاس��ی و پارلمانی نیز دیدار و 
گفت  و گو خواهد کرد. مش��اور امور بین الملل رییس مجلس شورای اسالمی 
اظهار داشت: هیات پارلمانی اسلوونی در دیدارهای خود با مقامات کشورمان 
به بحث و تبادل نظر پیرامون روابط دوجانبه و گسترش این روابط، به ویژه در 

حوزه پارلمانی می پردازد.

مذاکرات کارشناسی ایران و کشورهای 1+5 ازدیروز در نیویورک آغاز شد.
براساس این گزارش مذاکرات کارشناسی دیروز و امروز برگزار می شود. حمید 
بعیدی نژاد رییس هیات کارشناسی مذاکره کننده کشورمان، از هفته گذشته به 
همراه رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی برای شرکت در 
 اجالس ان پی تی به نیویورک سفر کردند. مذاکرات ایران و1+5 از هفته آینده

 23 اردیبهشت ماه در وین آغاز می شود و قرار است در این دوره از مذاکرات در 
گام نهایی، طرفین وارد نگارش متن شوند. این مذاکرات پیش از این قرار بود در 
حاشیه اجالس ان پی تی از 15 تا 19 اردیبهشت ماه در نیویورک برگزار شود.

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان  گفت: طبق توافق ژنو مذاکرات 
کارشناسی میان ایران و طرف های غربی تاکنون چند دوره برگزار شده و این 

روند ادامه دارد که این نوبت در نیویورک انجام می شود.

اس��تاندار اصفهان گفت: تضادهای سیاس��ی دو دهه اخیر 
مسؤوالن در اصفهان، باعث عقب افتادگی این شهر شده است.

رسول زرگرپور در دیدار اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس 
شورای اسالمی با بیان ویژگی های شهر اصفهان اظهار کرد: 
اصفهان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی است و تمدن 
شیعه در این استان شکل گرفته است. وی در ادامه افزود: مردم 
این استان مردمانی والیتمدار و سختکوش هستند و اصفهان 
در عرصه های فرهنگی، علمی، صنعتی، هواپیماسازی، صنایع 
نظامی و کشاورزی، سهم قابل توجهی از تولید ناخالص ملی را 
به خود اختصاص داده است. زرگرپور با بیان این که اصفهان از 
لحاظ گردشگری و توریست ظرفیت های باالیی دارد، تصریح 
کرد: آمار ورود گردشگران خارجی به این استان در یک ماه 
گذشته در مقایسه با قبل، 40 درصد رشد داشته و 50 هیات 
از مقامات کشورهای خارجی در 7 ماه گذشته به اصفهان سفر 
کرده اند. وی موضوع آلودگی هوا و خشکسالی را از معضالت 
بزرگ استان برشمرد و افزود: اصفهان آلوده ترین استان کشور 
اس��ت و باید در این خصوص اقدامات اساسی صورت گیرد. 
رس��ول زرگرپور با بیان این که رودخانه زاینده رود ش��ریان 
حیاتی ش��هر اس��ت، افزود: این رودخان��ه روح و روان مردم 
اصفهان است و در سال های اخیر با خشک شدن رودخانه این 

مشکالت افزایش یافته است.

نماینده مردم قزوین در مجلس با توصیه به دولت نسبت به 
باز کردن فضا در دانشگاه ها برای نقد دولت، گفت: نقدهایی 
که به برخی عملکردهای دولت مطرح می شود، در راستای 
مس��اعدت دولت برای خدمت به مردم و موفقیت اس��ت و 
لذا کس��انی که نقد به دولت را بر نمی تابند، دوستدار دولت 

نیستند. 
حجت االسالم سیدمرتضی حسینی نماینده مردم قزوین در 
مورد اهمیت و ثمره نقد برای دولت،  گفت:  یکی از شعارهای 
آقای روحانی در زمان مبارزات انتخاباتی این بود که ما نقد را 

پذیرا هستیم و پاسخ ها را به طور منطقی خواهیم داد.
وی با اشاره به این که آنچه امروز در عمل مشاهده می کنیم، 
خالف وعده رییس جمهور اس��ت،  بیان کرد:  باید پرس��ید 
شناس��نامه داش��تن برای نقد به چه معناس��ت؟ آیا به این 
معناست که اگر کسی نقدی به وضع موجود کشور دارد، ولی 

شناسنامه حزبی ندارد،  نباید انتقاد کند؟
 حسینی با تاکید بر این که همه کس��انی که امروز از دولت 
انتقاد می کنند از مطبوعات،  اح��زاب و نمایندگان مجلس 
هس��تند و لذا شناس��نامه دارن��د، گفت:  من فک��ر می کنم 
رییس جمهور،  به علت این که از ناموفق بودن مذاکرات ژنو 
و حواشی ایجاد شده در ماجرای سبد کاال ناراحت است،  از 

منتقدان دولت عصبانی است.

معاون فرهنگی وزیر علوم، تحقیق��ات و فناوری در اصفهان 
گفت: در دانشگاه ها باید از منافع فردی و جناحی خودداری 
کرد و مکانی برای نقد سازنده در راستای پیشرفت و آبادانی 
کشور باشد. سید ضیاء هاشمی اظهار کرد: استاد، اندیشه ها را 
آموخته و بر اساس اندیشه  ها حرکت کرده و به دیگران منتقل 
می کند و شان استادان به مانند شغل انبیاست و انبیا آمده اند 
که بشریت را هدایت کنند و پیروان خود را به سرمنزل مقصود 
سوق دهند. وی زحمات استاد در دانشگاه را غیر قابل جبران 
دانس��ت و افزود: معلم در جایگاه رفیع علمی قرار گرفته، اما 
آرزوی او این است که دانشجوی خود را به این جایگاه رفیع 
علمی برس��اند و معلمانی که مسیرش��ان علم آموزی بوده و 
توانشان را در این مسیر گذاشته اند، آینده سازان و سازندگان 
جامعه هستند. معاون فرهنگی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
با بیان این که دانشگاهیان نقش منحصر به فردی در آینده 
جامعه دارند، افزود: اگر قرار اس��ت آینده جامعه معطوف به 
پیشرفت باشد، جز با پیشرفت دانشگاه میسر نمی شود. معلم 
باید انگیزه شور و عشق داشته باشد و این رمز موفقیت اوست. 
وی از حمایت خیرین کاشان در توسعه فضاهای این دانشگاه 
قدردانی کرد و افزود:  دانشگاه کاشان پیشتاز و الگوی مناسب  
در عرصه جذب خیرین در آموزش عالی است و بدون پیوند 

مردم و جامعه پیشرفت های علمی میسر نمی شود.

رییس جمهور گفت: جامعه ما در برخی موارد بی تحمل بوده 
و ما در مسایل سیاس��ی و اجتماعی زود رو در روی هم قرار 
می گیریم. رییس جمهور در مراسم تجلیل از معلمان نمونه 
کشوری به مناس��بت روز گرامیداشت مقام معلم با اشاره به 
جایگاه آموزش و پرورش در تربیت اجتماعی دانش آموزان 
گفت: ما در جامعه ای هستیم که باید به جوان و نوجوان مدارا، 
تحمل و س��عه صدر را با بیان و عمل خود بیاموزیم. روحانی  
گفت: آستانه تحمل در کشور ما پایین است و ما در زندگی 
شخصی و سیاسی زود رو در روی یکدیگر قرار می گیریم. باید 
بدانیم که چگونه می توان در کالس درس، سعه صدر، تحمل 
و دوری از افراط گری را به دانش آموزان یاد بدهیم و بگوییم 
که چطور یک جوان باید جامعه پذیر باشد. رییس جمهور با 
تاکید بر این که جامعه اس��المی یک جامعه تعاونی اس��ت، 
اظهار داشت: این طور نیس��ت که هر کس در این جامعه به 
فکر خود و خانواده اش باش��د. روحانی با اش��اره به جایگاه و 
شخصیت شهید مطهری در پذیرش نقد و سعه صدر اظهار 
داشت: الگوی ما در معلمی شهید مطهری بودند که دنیایی 
از صبر و تحمل داشت. وی در بخش دیگری از سخنان خود 
با اش��اره به جایگاه معلمان در دفاع از کشور در طول هشت 
سال جنگ تحمیلی اظهار داشت: این همان مساله ای است 
که نشان می دهد معلم ما آماده ایثار برای ملت خویش است.

خانه ملت دانشگاه هامعاون رییس جمهور دولت

تضادهای سیاسی باعث 
عقب افتادگی اصفهان

 دولت با نقد
 موفق می شود

پرهیز از توجه به منافع 
فردی و جناحی 

آستانه تحمل جامعه در 
برخی مسايل پايین است
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عضو فراکسیون اصولگرای مجلس گفت: دستاورد توافقنامه ژنو، 4 
بار تحریم و 1۸ بار تهدید نظامی است. مهرداد بذرپاش در جلسه ای 
که با موضوع تبیین و تحلیل مسایل سیاسی روز و توافقنامه ژنو در 
س��الن کتابخانه مرکزی اصفهان به همت تشکل رویش نیروهای 
انقالب اسالمی برگزار شده بود،  اظهار داشت: در این جلسه پیرامون 
دو بخش مس��ایل اقتصادی و اهم هدفمن��دی یارانه ها و در بحث 

سیاست خارجی به طور ویژه درباره توافقنامه ژنو صحبت کرد.
وی بیان داشت: به راستی چند درصد از مشکالت حال حاضر جامعه 
به واسطه تحریم های خارجی و چند درصد به خاطر ضعف مدیریتی 
و سیستم مدیریت کشور اس��ت؟ نماینده مردم تهران در مجلس 
گفت: آنچه به ذهن ما می رسد، این است که در زمان انتخابات سال 
92 عده ای از نامزدهای انتخاباتی، حدود 70 درصد مشکالت کشور 
را در اثر ضعف مدیریتی کشور و 30 درصد باقیمانده از مشکالت را 

به واسطه تحریم های ظالمانه می دانستند.
 وی تصری��ح کرد: اما  چرا پ��س از انتخابات، ما ش��اهد یک تغییر 
چیدمانی و رویکردی و جا به جایی درصد مشکالت کشور هستیم؟ 
چرا جای 70 درصد و 30 درص��د از منظر دولتمردان امروز عوض 
شده است؟ عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس اضافه کرد: وقتی 
کسی اولویت کار خودش را سیاس��ت خارجی می گذارد و یا حتی 
هدفمندی یارانه ها، آن دولت نیازمند تعریف کردن یک سری کدها 
و شاخصه هایی است که به واسطه آن کارهای خود را توجیه پذیرتر 

جلوه دهد.
 بذرپاش یادآور شد: جابه جایی درصد دالیل معضالت اجتماع در 
دو عامل تحریم ها و ضعف سیستم مدیریتی و اجرایی کشور، باعث 
بروز دو مشکل می  شود؛ نخس��ت آن که اگر دلیل اصلی مشکالت 
را تحریم ها عنوان کنی��م، آن وقت حسابرس��ی از مدیران میانی 
و عملیاتی دشوار می ش��ود و آدم های فاس��د بهانه بیشتری برای 
فس��اد خود پیدا می کنند. دلیل دوم آن است که طبق قانون مهم 
جامعه شناسی توقع و انتظار، دولت باید به هر میزانی که توقعات را 
باال برده است، انتظارات مردم را برآورده کند. در غیر این صورت، این 

عدم توازن موجب بروز نارضایتی در جامعه می شود.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: بس��یاری از 
نارضایتی های به وقوع پیوسته در استان اصفهان، به واسطه فاصله 
زیاد بین توقعات مردم و سطح باالی انتظارات است. وی خاطرنشان 
کرد:  با این اوصاف چنان چه همه تحریم های ظالمانه علیه ایران هم 
برداشته شود که از نظر من تقریبا امری محال است، باز به واسطه 
وجود ضعف ها در سیستم مدیریتی، دچار مشکل و نارضایتی در 
جامعه خواهیم بود. بذرپاش با اشاره به سیاست های دولت یازدهم 
گفت: وقتی اولویت کاری ما سیاست خارجی می شود و در سیاست 
خارجی رفع تحریم ها در اولویت است و الگوی رفع تحریم ها را فقط 
مذاکره می دانیم و فقط این روش فعلی مذاکره را قبول داریم، این 
چنین می شود که مجبور می شویم، کد داخلی »مذاکره با غربی ها 

خوب است« را برای همراهی بیشتر مردم سر داده و توسعه دهیم.

 گناه فتنه گران 88 در عقب راندن چندين ساله کشور 
فراموش نشدنی است

وی عنوان کرد: سازمان تحریم ها یعنی یک نرم افزار و مغز افزاری 
به منظور پیگی��ری افزایش و 
تحقق هم��ه تحریم ه��ا علیه 
ایران است. این همان مرجعی 
اس��ت که دولتم��ردان فعلی 
ادعای شکستن دیوارهای آن 
را به واس��طه مذاکرات دارند و 
این در حالی اس��ت که پس از 
توافق ژنو، سه بار رسما تحریم 
و 1۸ بار تهدید نظامی شدیم.

نماینده مردم تهران در مجلس 
اضافه کرد: گناه فتنه گران ۸۸ 
فراموش نش��دنی اس��ت، فتنه 
۸۸ دعوای بی��ن احمدی نژاد و 
موسوی نیست، بلکه دعوا بر سر 
عقب بردن چندین ساله کشور 
و نظام اس��ت. عضو فراکسیون 

اصولگرای مجلس متذکر شد: هرجا با فراموشی از یک فتنه و خطا 
و ضرر گذر کردیم، با یک بالی بزرگ در آینده مواجه شده ایم. اگر 
حتی ملت و نظام از فتنه گران گذشت کنند، خیانت آنها را فراموش 
نخواهند کرد.امروز اگر همه مذاکرات هم بر فرض محال به نتیجه 
برسد و همه تحریم ها برداشته شود، باز به نقطه اولیه وضعیت خود 

در سال ۸۸ خواهیم رسید.

دستاوردهای توافقنامه ژنو، چهار بار تحريم و 18 بار 
تهديد نظامی است

بذرپاش یادآور ش��د: با شمردن برخی از دس��تاورهای حاصله در 
لوای امض��ای توافقنامه ژنو به ص��ورت تمس��خرآمیز و در حالت 
طعنه، بی شرمی آمریکایی ها به اثبات می رس��د. وی خاطرنشان 
کرد: از جمله دستاوردهای حاصل از توافقنامه ژنو، تحریم رسمی 
برای چهار بار و 1۸ بار تهدید نظامی اس��ت. ای��ن توافقنامه آنقدر 
سست اس��ت که دارایی های ایران به صورت »ریال« و »دالری« 
به خزانه های داخلی بانک مرکزی ایران نیامده اس��ت و همچنین  
امنیت تاسیس��ات و اطالعات هس��ته ای ما به راحت��ی در اختیار 

جاسوسان موساد و سیا در قالب بازرسان آژانش قرار می گیرد.

مهرداد بذرپاش عضو فراکسیون اصولگرای مجلس:

دستاورد توافقنامه ژنو، 4 بار تحريم و 18 بار تهديد نظامی است

مذاکرات به نتیجه برسد به سال 88 باز می گردیم
رهبر معظم انقالب: 

کشوِر بدون جمعیت جوان، 
کشوِر بی ابتکار و پیشرفت

جمعی از مس��ؤوالن و اعضای جمعیت مامایی ایران، با 
مقام معظم رهبری دیدار کردند. 

حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار تعدادی از مسؤوالن 
جمعیت مامایی ایران هم زمان با روز جهانی ماما، نقش 
این قشر در تامین س��المت جامعه و همچنین در بقای 
نسل بشر را بس��یار مهم و ارزشمند دانس��تند و با تاکید 
بر اهمیت فرهنگ س��ازی در اقبال عمومی، به استفاده 
از خدم��ات مامایی به منظور اجرایی ش��دن سیاس��ت 
اساس��ی افزایش جمعیت کش��ور، خاطرنش��ان کردند: 
مساله تکثیر نسل و جلوگیری از کاهش جمعیت جوان 
 کش��ور، یک مس��اله حیاتی اس��ت و باید به طور جدی 

دنبال شود. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با قدردانی از خدمات و زحمات 
دلس��وزانه جمعیت مامایی کش��ور که با صبر، دانش و 
تجربه، وظیفه شناسی و احساس مس��ؤولیت حرفه ای، 
مه��م ترین نق��ش را در حفظ س��المت م��ادر و کودک 
ایفا می کنن��د، افزودند: بر همین اس��اس، تمام مردان و 
زنان، مرهون ماماها هس��تند و این قش��ر نیز همواره از 
 احترام و تکریم وی��ژه ای در میان م��ردم برخوردار بوده

 است. 
ایشان، فرهنگ سازی را مس��اله مهم و اصلی در ترغیب 
جامعه زنان ب��ه اس��تفاده از خدمات مامای��ی و زایمان 
طبیعی برش��مردند و گفتند: متخصصان باید زیان های 
ناش��ی از وضع حمل های غیرطبیعی و همچنین فواید 
و آث��ار مثبت زایم��ان طبیعی در حفظ س��المت مادر و 
 کودک را مکررا در مجام��ع عمومی و رس��انه ها تبیین

 کنند.
 رهبر انقالب با اش��اره به اهمیت فراوان تولید و افزایش 
نسل و نقش برجسته زایمان طبیعی و خدمات مامایی در 
این فرآیند، خاطرنشان کردند: کثرت جمعیت جوان یکی 
از امتیازات کشور است و در صورت استمرار سیاست ها 
و اقدامات نادرس��تی که منجر به تهدید نس��ل و کاهش 
ش��دید جمعیت جوان کشور در طول س��ال های آینده 
خواهد شد، دچار ضربه بسیار بزرگی به نام »سالمندی 

عمومی« خواهیم شد.
 ایش��ان افزودند: کش��وِر بدون جمعیت ج��وان، یعنی 
کشوِر بدون ابتکار و پیش��رفت و هیجان و شور و شوق. 
 بنابراین برنامه حیاتی تکثیر نس��ل بای��د به طور جدی

 دنبال و پیگیری شود.

با شمردن برخی از 
دستاورهای حاصله 

در لوای امضای 
توافقنامه ژنو به 

صورت تمسخرآمیز 
و در حالت 

طعنه، بی شرمی 
آمريکايی ها به اثبات 

می رسد



یادداشت

استفاده از طب سنتی
 در جامعه امروز

امام جمعه نطنز گفت: ب��ا توجه به این که بارها در قرآن 
درباره طبیعت گردی و در س��خنان ائمه معصوم هم به 
طب سنتی سفارش ش��ده، ضروری است که در جوامع 

امروزی هم این دو موضوع ترویج یابد.
حجت االسالم و المسلمین علیرضا طاحونی در نشست 
هماهنگی اولین جشنواره ملی طبیعت گردی، گیاهان 
دارویی و طب س��نتی ک��ه در محل فرمان��داری نطنز 
برگزار ش��د، اظهار داش��ت: اگر ب��ه آیات ق��رآن کریم 
توجه کنیم متوجه می ش��ویم که در خیلی از آیات آن، 
 انس��ان به طبیعت گردی و به دوستی با طبیعت تشویق

 شده است.
وی افزود: در س��خنان ائمه معصوم)ع( هم بارها به طب 
س��نتی و گیاهان دارویی اش��اره شده اس��ت که این ها 
نش��ان از اهمیت و توجه ویژه به ای��ن دو موضوع مهم و 

اساسی دارد.
امام جمعه نطنز تصریح کرد: کسی که با طبیعت رابطه 
نداشته باش��د، با خود رابطه ندارد و در ادامه آن با خدا 
رابطه ندارد و در این شرایط است که افسردگی و پوچی 

به سراغ انسان می آید.
وی به ویژگی های طب سنتی و طب اسالمی اشاره کرد و 
گفت: طب اسالمی به مفهوم خاص خود پاسخگوی نیاز 
امروز و فردای جامعه بشری اس��ت و طب سنتی ما نیز 
می تواند در قالب طب اسالمی یعنی با رعایت چارچوب 
رفتار پزشکی، همچنان شاداب و پرطراوت، بخش های 

وسیعی از نیاز انسان ها پاسخ دهد.
طاحونی در پایان عنوان کرد: گنجینه عظیم طب سنتی 
و اس��المی ما در قرن بیس��ت و یکم میالدی که لحظه 
لحظه های آن با پیشرفت های علمی همراه است، هنوز 
می تواند به بس��یاری از س��واالت بی جواب دانش روز و 
دردهای درمان نش��ده آدمیان پاس��خ دلنشین، موثر و 
راهگش��ا بدهد. لذا عاقالنه ترین و منطقی ترین شیوه در 
پزشکی، بهره گیری هم زمان از مجموعه دانش گذشته، 

حال و آینده بشر است.
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آمادگی ۵۱۰ مسجد برای برگزاری آیین اعتکاف در استان 
حجت االسالم و المسلمین حسن بابایی مسؤول تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسالمی استان 
اصفهان گفت: تا کنون ۵۱۰ مسجد در کل استان برای برپایی آیین معنوی اعتکاف اعالم آمادگی 

کردند که نسبت به سال گذشته ۳۰ مسجد اضافه شده است.

3

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با تشریح جزییات 
ثبت نام در مدارس مختلف گفت: براس��اس توافقی که با سازمان 
پژوهش وزارت خانه ص��ورت گرفته، تا دو س��ال آینده هیچ گونه 

تغییری در کتاب های دوره متوسطه دوم نخواهیم داشت.
علی زرافشان با بیان این که دستورالعمل عمومی سال تحصیلی 
94-9۳ به تمام مدارس کش��ور ارس��ال شده اس��ت، اظهار کرد: 
دس��تورالعمل ویژه  مدارس از جمله نمونه دولتی، اس��تعدادهای 
درخش��ان، ش��اهد، هیات امنایی و غیردولتی نیز به زودی ارسال 
می ش��ود. وی با اش��اره به این که م��دارس موظف اند براس��اس 
دستورالعمل ابالغی نس��بت به ثبت نام دانش آموزان اقدام کنند، 
اعالم کرد: مدارس نمونه دولتی طبق مصوبه شورا و دستورالعمل، 
از طریق آزمون ورودی، پذیرش دانش آم��وز دارند که آزمون این 
مدارس ۳۰ خردادماه برگزار خواهد شد؛ عالوه بر قبولی در آزمون، 

شرط معدل نیز از ضوابط ثبت نام در این مدارس است.
معاون وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: مدارس اس��تعدادهای 
درخشان نیز دارای دس��تورالعمل ویژه ای هستند و طبق مصوبه 
شورای عالی آموزش و پرورش با شرایط خاص و همچنین برگزاری 

آزمون نسبت به جذب دانش آموزان اقدام می کنند.
به گفته وی مدارس استثنایی نیز از جمله مدارس خاص آموزش و 
پرورش محسوب می شوند که دارای دستورالعمل ویژه ای هستند.

زرافش��ان درخصوص ثبت نام در مدارس ش��اهد نی��ز گفت: این 

مدارس عالوه بر دستورالعمل عمومی، دارای ضوابط و دستورالعمل 
ویژه ای هستند و طبق اولویت بندی که انجام می دهند، خانواده های 
ش��اهد و ایثارگران در اولویت ثب��ت نام این مدارس ق��رار دارند و 
چنانچه ظرفیت خالی داشته باشند، به س��ایر اقشار جامعه طبق 
ضوابط تعلق می گیرد. وی درباره ثبت نام در مدارس هیات امنایی 
نیز گفت:  م��دارس هیات امنایی براس��اس مصوبه ش��ورای عالی 
آموزش و پرورش موظف هستند در محدوده جغرافیایی که اداره 
آموزش و پرورش برای آنها تعیین می کند، نسبت به ثبت نام اقدام 
کنند و با توجه به این که محدوده جغرافیایی را آموزش و پرورش 
تعیین می کند ممکن است با تقاضای بیش از حد و یا خالی بودن 
ظرفیت مواجه ش��وند که در این صورت ب��ا هماهنگی آموزش و 
پرورش نس��بت به ثبت نام دانش آموزان در مدرسه هیات امنایی 
دیگر و یا تکمیل ظرفیت از طریق ثبت نام دانش آموزان از مناطق 
مجاور، ثبت نام ها انجام می شود. زرافشان تاکید کرد: درخصوص 
مدارس دولتی نی��ز هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد و هرس��اله 
براساس محدوده جغرافیایی مدارس طبق روال سنوات گذشته، 
به ثبت نام دانش آموزان در تمام پایه های تحصیلی اقدام می کنند. 
 معاون آموزش متوس��طه وزیر آم��وزش و پ��رورش تصریح کرد: 
کالس وی��ژه  ب��ه  ابتدای��ی  دانش آم��وزان  ن��ام   ثب��ت 

 اول��ی ه��ا در مدرس��ه همج��وار اداره اولی��ا، کماکان ب��ه قوت 
خ��ود باق��ی اس��ت و ای��ن از خدمات��ی اس��ت ک��ه آم��وزش و 

 پ��رورش از س��نوات گذش��ته ب��رای کارکن��ان دول��ت در نظ��ر
 گرفته اس��ت. وی با اش��اره به برنامه ه��ای آموزش و پ��رورش برای 
دوره دوم متوس��طه نیز گف��ت:  با توجه ب��ه این که امس��ال آخرین 
ورودی ب��ه دوره دوم متوس��طه را داری��م، ب��ر همی��ن اس��اس 
مق��رر ش��ده س��ازمان پژوه��ش ت��ا دو س��ال آین��ده هی��چ گونه 
دوم متوس��طه  و  هنرس��تانی  کتاب ه��ای  در  را   تغییرات��ی 

 لح��اظ نکن��د. زرافش��ان ادام��ه داد:  پ��س از دو س��ال اولی��ن 
 دوره ورود ب��ه متوس��طه دوم را خواهی��م داش��ت ک��ه ب��ه صورت

 سه س��اله برنامه ریزی ش��ده و تغییرات کلی در حوزه فنی حرفه ای، 
کار و دان��ش و دوره متوس��طه 
دوم را خواهیم داشت و بر همین 
اس��اس تمام ت��وان و برنامه های 
آموزش متوس��طه را با تش��کیل 
کارگروه ه��ای ویژه، به بررس��ی 
آیین نامه ها و مق��ررات دوره دوم 
معط��وف کرده ای��م. وی اظه��ار 
کرد: در بحث هنرستان ها، طبق 
برنامه توس��عه، باید به پوش��ش 
46 درص��دی در ش��اخه فنی و 
 حرفه ای و کار و دانش برس��یم و 
خ��الء هایی را ک��ه تاکن��ون در 
هم��کاری دس��تگاه ها ب��رای 
رس��یدن به ای��ن ه��دف وجود 
داش��ته،  مرتفع کنیم. زرافشان 
با بیان ای��ن که توافق��ات خوبی 
ب��ا س��ازمان آم��وزش فن��ی و 

حرفه ای کش��ور، جهاد کش��اورزی و وزارت صنعت معدن و تجارت 
صورت گرفت��ه، تاکید ک��رد: باید ظرفی��ت آموزش در ش��اخه های 
فنی و حرف��ه ای و کار و دانش را توس��عه دهیم. زرافش��ان با اش��اره 
به فض��ای جدی��دی که ب��ا ابالغ سیاس��ت های اش��تغال از س��وی 
رهبری صورت گرفت��ه نیز گفت:  اقبال عمومی جامعه برای توس��عه 
رش��ته های فنی و حرف��ه ای و ایجاد اش��تغال افزایش یافته اس��ت. 
وی درخصوص دانش آموزان پس��ر مش��مول خدمت س��ربازی نیز 
اظهار کرد: براس��اس قوانین س��ازمان نظام وظیفه، سن مشمولین 
خدمت س��ربازی به 2۰ س��ال کاهش یافته و در مق��ررات آموزش و 
 پرورش سن پایان تحصیالت نیز برای دانش آموزان پسر تعیین شده 

است.
 لذا چنانچه دانش آموزان از فرصت مش��خص ش��ده درست استفاده 

کنند، قبل از رسیدن به سن اعزام به خدمت فارغ التحصیل می شوند.
پایان امتحانات دانش آموزان قبل از جام جهانی 

معاون آموزش متوس��طه وزارت آم��وزش و پرورش گفت: امس��ال 
امتحانات دانش آموزان زودتر از موعد همیش��گی آغاز می ش��ود و تا 
قبل از آغاز جام جهانی برزیل به پایان می رس��د. علی زرافشان افزود: 
ثبت نام دانش آموزان برای سال تحصیلی آینده نیز از اول خرداد ماه 

آغاز می شود.

اعمال تغییرات جدید در کتب دوره متوسطه دوم از سال 95

پایان امتحانات دانش آموزان قبل از جام جهانی 
جزییات ثبت نام مدارس دولتی و شاهد

مدارس نمونه دولتی 
طبق مصوبه شورا 

و دستورالعمل، 
از طریق آزمون 

ورودی، پذیرش 
دانش آموز دارند که 
آزمون این مدارس 

30 خردادماه برگزار 
خواهد شد

یادداشت

موتورسیكلت هاي توقیفي
 با تسهیالت ویژه ترخیص مي شوند

پلیس اصفهان با فرارسیدن ماه مبارك رجب و ایام والدت با سعادت 
امیرالمومنان علي )ع(، موتورسیکلت هاي توقیفي در پارکینگ هاي 
طرف قرارداد با این پلیس را با تسهیالت ویژه مرخص مي کند. رییس 
پلیس راهنمایي و رانندگي فرماندهي انتظامي استان اصفهان گفت: 
بر همین اس��اس، مالکان موتورس��یکلت هاي توقیفي مي توانند از 
تاریخ2۰ اردیبهشت ماه به مدت یك هفته با در دست داشتن مدارك 
وس��یله نقلیه  خود به مراکز ترخیص وس��ایل نقلیه سراس��ر استان 

اصفهان مراجعه کنند. 
سرهنگ غالمی با بیان این که مالکان موتورسیکلت هاي توقیفي از 
تخفیف ویژه بابت هزینه پارکینگ برخوردار می ش��وند، تاکید کرد: 
این تسهیالت، وسایل نقلیه اي که در اجراي دستور مقامات قضایي 

توقیف شده اند را شامل نمي شود.

 آغازعملیات اجرای خطوط 
۲ و 3 بی.آر.تی به زودی 

مدیر پروژه بی.آر.تی ش��هرداری اصفهان از آغ��از عملیات اجرایی 
خطوط 2 و ۳ بی.آر.تی تا اواسط سال جاری خبر داد. علیرضا صلواتی 
اظهار داش��ت: طراحی خطوط 2 و ۳ بی.آر.تی در حال اتمام اس��ت 
و بعد از تصویب پیش بینی می ش��ود عملی��ات اجرایی احداث این 
خطوط تا اواسط سال جاری آغاز ش��ود. وی اذعان داشت: خط 2 از 
میدان جمهوری تا میدان آزادی و خط ۳ از ارغوانیه تا خیابان صمدیه 

را پوشش می دهد.
 مدیر پروژه بی.آر.تی شهرداری اصفهان ادامه داد: خرید اتوبوس و پل 
عابر مکانیزه عمده ترین هزینه را در بردارد که این خریدها انجام شده 
و احداث ایستگاه ها زمان زیادی طول نمی کشد لذا پس از تصویب 
 طرح، عملیات اجرایی خطوط بي.آر.تي تا اواس��ط سال جاری آغاز 
می ش��ود. صلواتی عنوان کرد: باتوجه به تجربیات به دست آمده در 
خط یك، بسیاری از دغدغه ها و نگرانی های شهروندان در راه اندازی 

این خطوط برطرف خواهد شد.

بیش از ۷ هزار اصفهانی از آموزش 
سوادآموزی بهره مند شدند

 معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: 
در س��ال 92، تعداد ۷ هزار و 49 نفر در سطح استان از آموزش های 
سوادآموزی در دوره های عمومی، انتقال و تحکیم بهره مند شدند.

محمد براتی ابراز داشت: دوره های سوادآموزی شامل دوره عمومی 
سوادآموزی شامل 4۰۰، دوره انتقال سوادآموزی شامل ۸۰۰  و دوره 

تحکیم سوادآموزی شامل 2۰۰ ساعت آموزشی است.

برگزاری کنگره علمی امداد ونجات 
در بحران های هسته ای در اصفهان

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: کنگره علمی 
امداد و نجات در بحران های هسته ای در اصفهان برگزار می شود.

محس��ن مومنی افزود: ای��ن کنگره روز ش��نبه 2۰ اردیبهش��ت با 
محورهای اصلی انرژی هسته ای و آموزش امداد، آلودگی های ناشی 
از نش��ت مواد رادیواکتیو و چگونگی مقابله با آنها و مدیریت بحران 
 در بحران های هس��ته ای در اصفهان برگزار خواهد شد. وی گفت: 
فناوری های مورد استفاده در مقابله با بحران های هسته ای، آمادگی 
الزم عمومی و تخصصی قبل از ای��ن بحران ها و پدافند غیر عامل در 

آنها، از دیگر موضوعات این کنگره یك روزه است. 
هفته جمعیت هالل احمر از ۱۸ تا 24 اردیبهش��ت در سراسر کشور 

برگزار می شود.

 بیماری های مغزی در کشور
 افزایش یافته است

معاون تحقیق��ات و فن��اوری وزارت بهداش��ت با بیان ای��ن که بار 
بیماری های مغزی در ایران افزایش یافته است، گفت: طبق برنامه ای 
که در بخش س��المت در پیش داریم، در تالش��یم تا ظرف ۱۵ سال 

آینده میزان امید به زندگی در افراد، به ۸۰ سال افزایش یابد.
رضا ملك زاده در نخس��تین کنفرانس بین المللی نقشه برداری مغز 
ایران که در تاالر عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار 
شد، اظهار داشت: مغز یکی از پیچیده ترین اعضای بدن انسان است 
و با وجود پیشرفت های پزشکی هنوز در مرحله ابتدایی شناخت آ ن 
هستیم. وی افزود: تعداد سالمندان و به تبع آن بیماری های مغزی 
نیز افزایش پیدا کرده است. طی ۳۰ سال گذشته، امید به زندگی 22 
سال افزایش یافته است که این اس��تاندارد در مردان ۷2 و در زنان 

۷۳ سال بوده است.

اخبار کوتاه
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سرپرست پلیس فتای اصفهان اعالم کرد 

برداشت غیر مجاز، موضوع ۷0 درصد پرونده های پلیس فتا 

سفر 40 سخنران خارجی از 10کشور دنیا به اصفهان

برگزاری نخستین کنگره بین المللی پرستاری و مامایی در استان

یک فوق تخصص گوارش و کبد:

هشدار به افرادی که سابقه خانوادگی سرطان معده دارند

سرپرست پلیس فتای اصفهان با بیان این که برداشت غیر مجاز، 
موضوع ۷۰ درصد از پرونده های این پلیس است، از عزم جدی برای 

پیشگیری از این جرم در استان خبر داد.
سرهنگ سید مصطفی مرتضوی سرپرس��ت پلیس فتای استان 
اصفهان در حاشیه نشس��ت تخصصی با روسای حراست بانك ها 
و موسس��ات مالی و اعتباری اس��تان گفت: بیش��تر جرایم حوزه 
 س��ایبری که در اس��تان اتفاق می افتد، انگیزه مال��ی و اقتصادی

 دارد.
وی افزود: هم اکنون برداش��ت غیر مجاز از حساب مردم، موضوع 
۷۰ درصد از پرونده های این پلیس را تشکیل می دهد که این مساله 

نشان دهنده آن است که هنوز کاربرانی که حساب های بانکی خود 
را از طریق اینترنت چك می کنند و یا عملیات بانکی و خرید های 
خود را از این طریق انجام می دهند، آشنایی و تسلط کافی در این 

خصوص ندارند.
این مقام مس��ؤول، رویک��رد اصلی پلی��س فتای اصفه��ان را در 
سال جاری،  پیشگیری از بروز جرایم س��ایبری برشمرد و اظهار 
داش��ت: در س��ال جاری عزم خود را جزم کرده ایم ت��ا بتوانیم با 
ش��یوه ها و ابزارهای علمی، امنیت حس��اب بانکی مردم را ارتقا و 
 میزان جرایم اقتص��ادی و کالهبرداری ه��ای اینترنتی را کاهش 

دهیم.
مرتضوی فرهنگ سازی عمومی، افزایش سواد رسانه ای در جهت 
اس��تفاده صحیح از تکنولو ��ژی و فناوری های روز دنیا، توس��عه 
فعالیت های فرهنگی، هنری و اجتماعی و توس��عه آموزش های 
همگانی با اس��تفاده از ابزار رس��انه ها را از جمله برنامه های ویژه 
این پلیس برای کاهش جرایم اقتصادی اینترنتی در س��ال جاری 

عنوان کرد.
گفتنی اس��ت، در جلس��ه راهکارهای افزایش ایمن��ی و امنیت 
حس��اب بانک��ی،  مش��تریان ب��ا ش��یوه و ش��گرد های جدی��د 
 کالهب��رداران آش��نا و تمهی��دات الزم م��ورد بررس��ی ق��رار 

گرفت.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: برنامه تحول در 
نظام سالمت، سبب کیفی س��ازی و ارتقای کیفیت خدمات 
درمانی می ش��ود و با اجرای این برنامه این خدمات به میزان 

بسیاری ارتقا پیدا می کند. 
غالمرضا اصغری در نخس��تین کنگره بین المللی پرستاری 
و مامایی س��المتی و تندرس��تی، با بیان این که امسال سال 
تعیین کننده ای در بحث نظام س��المت کش��ور است، اظهار 
کرد: نیرو های پرستار و ماما نیز  از اعضای ثابت، فعال و موثر 
در زمینه ارتقای نظام سالمت هستند. وی با اشاره به این که 
در ابتدای سال جاری سیاست های نظام سالمت از سوی رهبر 
معظم انقالب ابالغ شده اس��ت، اضافه کرد: برنامه تحول در 
نظام سالمت نیز در کشور اجرا شده است و اجرای این برنامه 
نقش موثری در راس��تای کمك به ارتق��ای کیفیت خدمات 

درمانی دارد. 
رییس دانشگاه علوم پزش��کی اصفهان با تاکید بر این که به 
دنبال اجرای این برنامه سیس��تم های خدماتی بهداشتی به 
مردم ارایه می شود، تصریح کرد:  مسؤوالن باید اعتبارات الزم 
را به برای اجرای این برنامه در سطح کشور اختصاص بدهند. 
در سال های گذشته به این میزان به نظام سالمت توجه نشده 
است. اصغری با اشاره به این که برنامه تحول در نظام سالمت 
فرصتی را برای ارتقای کیفیت خدمات درمانی در اختیار ما 

گذاشته است، تاکید کرد: باید از این فرصت به صورت مناسب 
استفاده کنیم و خدمات درمانی را به صورت کیفی تر به مردم 

ارایه بدهیم. 
وی با تاکید بر این که پرستاران و ماما ها یکی از اقشار موثر در 
راس��تای ارتقای کیفیت خدمات درمانی هستند، افزود: نوع 
خدماتی که در این طرح به مردم ارایه می شود، تعیین کننده و 

تکمیل کننده مباحث درمانی است. 
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان این که دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان به عنوان یکی از دانشگاه های مادر، به 
لحاظ آموزشی و پژوهشی نقش مهمی را در سطح ملی در کنار 
سایر دس��تگاه های اجرایی ایفا می کند، گفت: دانشکده های 

پرستاری و مامایی، از دانشکده های مهم این دانشگاه محسوب 
می شود.

وی با اشاره به این که دانشگاه علوم پزشکی در سراسر کشور 
در حال خدمت رسانی به مردم است، اظهار کرد: دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان، در زمینه پژوهشی و آموزشی در حال جهش 
است و این دانشگاه با تعامل با سایر دانشگاه های دنیا، می تواند 

در راستای ارتقای آموزش و پژوهش خود تالش کند.

   سفر 40 سخنران خارجی از 10کشور دنیا به اصفهان
دبیر علمی نخس��تین کنگ��ره بین المللی پرس��تاری و 
مامایی در اس��تان اصفهان گفت: با برگزاری این کنگره، 
نزدیك به 4۰ س��خنران خارج��ی ش��امل نمایندگانی 
از س��ازمان بهداش��ت جهان��ی، نمایندگان��ی از انجمن 
بین المللی پرس��تاری و مامایی و همچنین نمایندگانی 
از بیش از ۱۰ کش��وردنیا به اصفهان سفر می کنند. علی 
شهریاری اظهار داشت: کنگره از سوی دانشکده پرستاری 
و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مرکز تحقیقات 
مراقبت ه��ای پرس��تاری و مامایی با هم��کاری انجمن 
بین المللی پرس��تاری کنفدراس��یون بین المللی مامایی 
دانشگاه SURREY انگلس��تان از دیروز)سه شنبه( در 

اصفهان کلید خورد و تا چهار روز ادامه دارد.

 یك فوق تخص��ص گ��وارش و کبد ضم��ن تش��ریح عالیم و
 نشانه های زخم معده، از تمام افرادی که دارای سابقه خانوادگی 
سرطان معده هس��تند، خواس��ت برای اطمینان از سالمت و 
پیش��گیری از این بیماری، آزمایش ها و معاینات الزم را انجام 
دهند. دکتر حمید کالنتری افزود: توده های معده در صورت 
افزایش تکثیر س��لول های مخاطی، به صورت خوش خیم یا 
بدخیم ایجاد می ش��وند. البته توده های خ��وش خیم بدون 
خطرند. به ویژه اگر خونریزی هم نداش��ته باشند، نیاز به اقدام 
خاصی نیست. وی ادامه داد: توده های بد خیم معده حتی بدون 
خونریزی، نیاز به نمونه برداری و فرس��تادن به آسیب شناسی 

دارند و در صورت تایید بدخیمی، عمل جراحی انجام می شود.
استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هش��دار داد: تومورهایی 
 ک��ه پی��ش زمین��ه بدخیم��ی داش��ته باش��ند، تبدی��ل به

 بدخیم��ی های مع��ده می ش��وند که ش��ایع ترین ن��وع آن 
آدنوکارسینوم است.

عضو هیات مدیره جامعه متخصصین داخلي ب��ا بیان این که 
بروز تومورهای مع��ده علل زمینه ای و اکتس��ابی دارد، گفت: 
برای نمونه در برخی مناطق ش��یوع این بیماری بیشتر است 
 و با قرار گرفت��ن در آن محیط، میزان ابتال ب��ه آن هم افزایش

 می یابد. همچنین وجود س��رطان معده در برخی اقوام و افراد 
شیوع بیشتری دارد. از این رو شانس ابتالی آنان به پولیپ های 
معده نیز افزایش می یابد. وی تاکید کرد: اس��تعمال دخانیات 
 به ویژه س��یگار و مص��رف غذاهایی که در یخچ��ال نگهداری

 نمی شوند، فرد را مستعد ابتال به این بیماری می کند.
متخصص داخلی با هش��دار درباره زخم های معده که درمان 
نمی شوند، گفت: این زخم ها در صورت درمان نشدن، تمایل 

به بدخیمی پیدا می کنند. در ضمن بسیار هم شایع هستند.
کالنتری با بیان این که جنسیت در خصوص ابتال به این بیماری 
دخالت چندانی ندارد، بیان کرد: این بیم��اری در افراد جوان 

شیوع باالیی ندارد و معموال بعد از 4۰ سالگی شایع می شود.
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی  

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان 
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1- موضوع مناقصه : انجام خدمات امداد ، نگهداری ، بهره برداری و تعمیرات تاسیسات گاز رسانی و خدمات کنتور خوانی و توزیع 
صورتحساب  مشترکین ، وصول مطالبات و خدمات عمومی در سطح ش�هرهای نیک آباد ، حسن آباد ، محمد آباد ، نصر آباد و  اژیه  
و در سطح اداره گاز منطقه 1 اصفهان  و خدمات تنظیفات ، فضای سبز ، بارگیری و تخلیه کاال در انبار شهید فلسفی واقع در شمال 
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اخبار کوتاهيادداشت

کارگاه اکسیژن در ذوب آهن 
اصفهان ساخته می شود

مدیر اجرایی توسعه ناحیه چدن ش��رکت ذوب آهن اصفهان گفت: 
ساخت کارگاه اکسیژن جدید این شرکت با حجم ۸۴۰ متر مکعب و 

ظرفیت ۲۵ هزار متر مکعب در ساعت آغاز شد.
جوزدانی در این خصوص، اظهار داشت: این کارگاه با هزینه ای بالغ 
بر ۳۳ میلیون و ۷۵۰ هزار یورو، با انعقاد قرارداد با یک شرکت ایرانی 

ساخته خواهد شد.
وی بیان داش��ت: این طرح در مدت ۳ س��ال در کنار کارگاه قدیمی 

شرکت اجرا می شود. 
مدیر اجرایی توس��عه ناحیه چدن ذوب آهن اصفهان افزود: مراحل 
طراحی آن تاکنون حدود ۴۰ درصد و کل پروژه حدود س��ه درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته است. 
 گفتنی اس��ت کارگاه اکس��یژن، آرگون، اکس��یژن و ازت مورد نیاز

 طرح های توسعه شرکت های فوالد سازی را تامین می کند.

 پرداخت تسهیالت ۲۰ میلیونی 
به خودروهای فرسوده

رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و س��وخت از اعطای تسهیالت تا 
سقف ۲۰ میلیون تومان به خودروهای فرسوده خبر داد و گفت:  بانک 
صادرات و س��تاد مدیریت حمل و نقل برای خروج ۶۰ هزار دستگاه 

خودروی فرسوده، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
س��ید مجتبی ش��فیعی افزود: در ای��ن تفاهمنامه بان��ک صادرات 
تسهیالت الزم را برای خروج خودروهای فرسوده، تاکسی و سواری 

تا سقف ۲۰ میلیون تومان تامین خواهد کرد.
وی تصریح کرد در این طرح، خودروهای سواری 1۰ تا 1۵ میلیون و 
خودروهای تاکسی ۲۰ میلیون تومان تسهیالت جهت اسقاط خودرو 

فرسوده و جایگزینی با خودروی جدید دریافت خواهند کرد.

 رکود کشت بهاری در شهرضا 
با کاهش ۶۰ درصدی بارندگی  

مدیر جهاد کشاورزی ش��هرضا گفت: شهرضا با کاهش ۶۰ درصدی 
بارندگی نسبت به مدت مشابه سال زراعی گذشته رو به رو شده که نه 
تنها کشت محصوالت بهاره بیش��تر امکان پذیر نیست، بلکه سطوح 

کشت پاییزه و باغ ها نیز در معرض خشکی شدید قرار گرفته است.
عبدالرضا تاک��ی اظهار کرد: از ابتدای س��ال زراعی ج��اری تاکنون 
1۳۳ میلی متر بارندگی در شهرستان با تعداد ۲1 مورد بارش اتفاق 

افتاده است.
وی افزود: از ای��ن بارش ها تنها ۲ مورد بارندگ��ی موثر در حدود ۴۰ 

میلی متر و مابقی با پراکنش نه چندان موثر بوده است.
مدی��ر جهاد کش��اورزی ش��هرضا تصریح ک��رد: با در نظ��ر گرفتن 
 اثرات خشکس��الی س��ال های اخیر، وضعیت نگران کننده ای برای 
تولید کنندگان بخش کشاورزی شهرستان به ویژه کشاورزان جنوب 
شهرستان که عمده منبع آبیاری آنها رودخانه و چشمه سارها بوده و 

به امید بارندگی اقدام به کشت کرده اند، به وجود آورده است.

مردم فعال برای ثبت تغییرات 
به سامانه رفاهی مراجعه نکنند

در حال حاضر در سامانه رفاهی تنها آیکون انصراف از دریافت یارانه 
فعال است و این به معنای این اس��ت که دولت هنوز برای سرنوشت 
جامانده ه��ا و یا کس��انی که قصد تغیی��ر در اطالعاتش��ان را دارند، 

تصمیم گیری نکرده است.
 با پایان یافتن فروردین م��اه 9۳ که مصادف با پای��ان یافتن مهلت 
نام نویسی متقاضیان دریافت یارانه نقدی بود، بسیاری از خانواده های 
ایرانی که اخیرا در خانواده هایشان تغییراتی اتفاق افتاده، انتظار باز 
ش��دن امکانی را برای ثبت این تغییرات داشتند که البته این مساله 

توسط سازمان هدفمندی  یارانه ها نیز بی پاسخ نماند.
طبق اعالم سخنگوی این س��ازمان متقاضیان دریافت یارانه نقدی 
که چهار تغییر اصلی ازدواج و طالق و تولد و فوت در خانواده هایشان 
در طول زمانی پایان اسفند تا زمان نام نویسی ها در فروردین اتفاق 
افتاده بود، می توانستند پس از اعالم زمان رسمی بار دیگر به سامانه 
رفاهی مراجعه و تغییرات مدنظرشان را اعمال کنند، اما برخالف این 
که بسیاری انتظار داشتند از اول اردیبهشت امکان تغییر در اطالعات 
ثبت شده شان در سامانه رفاهی را پیدا کنند، هنوز این امکان طراحی 
نشده و سازمان هدفمندی  یارانه ها نیز زمان دقیقی برای این موضوع 
مشخص نکرده است. به این ترتیب در اردیبهشت ماه تنها خانوارهایی 
که تا پیش از فروردین تغییرات آن ها در س��امانه رفاهی ثبت شده، 
یارانه خواهند گرفت و دولت هنوز برای تغییرات��ی که در این برهه 
زمانی کوتاه به وقوع پیوسته، چاره ای نیاندیشیده است.در نام نویسی 
گام دوم هدفمندی  یارانه ها بالغ بر ۷۳ میلیون ایرانی بار دیگر برای 
دریافت یارانه نقدی متقاضی شده اند و عدد انصرافی ها به دو میلیون 
و ۴۰۰ هزار نفر رس��یده اس��ت.  به این ترتیب دولت تنها به صورت 

ماهانه صد میلیارد تومان از هزینه هایش کم می شود.

دالالن قیمت خودرو را 
تعیین می کنند

یک عضو هیات رییس��ه کمیس��یون صنایع مجلس، افزایش قیمت 
خودرو در پی افزایش قیمت حامل های انرژی را غیرمنطقی دانست 
و گفت که این دالالن و واسطه ها هستند که قیمت خودرو را تعیین 

می کنند. 
سیدمحمد بیاتیان اظهار کرد: در روزهای اخیر دیدیم که قیمت ارز 

و طبیعتا قیمت خودرو نیز باال رفته است. 
آقای وزیر گفته اند به خودروس��ازان ارز مبادله ای می دهند، اما این 
امر نتوانسته خودروس��ازان را قانع کند که بتوانند قیمت خودرو را 

پایین بیاورند.
وی با بیان این که مصرف کننده و تولیدکننده هیچ کدام در تعیین 
قیمت خودرو نقش ندارند، افزود: متاس��فانه این واسطه ها هستند 
که بازار را در دست دارند و آنها قیمت خودرو را تعیین می کنند و تا 
زمانی که فضا به نفع مصرف کننده و تولیدکننده شفاف نشود، همین 
وضعیت را خواهیم داشت. نماینده مردم بیجار در مجلس ادامه داد: 
طبیعتا وقتی قیمت حامل های انرژی باال می رود، قیمت خودرو باید 
پایین بیاید، اما فرمول غلطی در کشور ما وجود دارد و چون سیستم 
بیمار است و این روند علمی نیس��ت، با باال رفتن قیمت حامل های 

انرژی، قیمت خودرو هم باال رفته است.

رفع مشکل کمبود آب 
۵ روستای چادگان

تجهی�ز جاده ها نیازمند 
9۰۰ میلیارد تومان اعتبار

معاون س��ازمان راهداری و حمل و نقل ج��ا ده ای گفت:حدود ۸۰۰ تا 9۰۰ 
میلیارد تومان اعتب��ار برای انجام پروژه ها در حوزه تاسیس��ات، حریم راه ها 
و عالی��م و تجهیزات نیاز داریم. س��ید احمد هاش��میان اظه��ار کرد: برای 
انجام پروژه های جار ی و نیمه تمام در بخش تاسیس��ات، حریم راه و عالیم 
 و تجهی��زات راهداری ح��دود ۸۰۰ ت��ا 9۰۰ میلیارد تومان نی��از داریم که
 خط کشی راه ها از جمله مهم ترین اولویت ها در این بخش محسوب می شود.

وی افزود: بحث حفاظ های بتنی یا نیوجرسی نیز از دیگر اولویت های مهم 
در این بخش اس��ت. حدود ۲۰۰ میلیارد تومان در س��ال گذشته برای این 
بخش ها در نظر گرفته شده بود که تقریبا همه آن اختصاص یافت. هاشمیان 
گفت: اصالح ضروری در تابلوهای دارای ابهام یا خطا برای راننده در وضعیت 
اطالع رسانی و جهت یابی صحیح از جمله در تقاطع ها، تونل ها، ایستگاه های 

عوارضی، از جمله اقدامات مهمی است که انجام می شود.

 مدیر امور آبفای شهرس��تان چادگان گفت: با اجرای پروژه های آبرس��انی، 
مشکل کمبود آب ۵ روستای شهرستان چادگان برطرف شده است. مهدی 
زمانی با اش��اره به این که با افزایش تقاضای آب شرب و همچنین گسترش 
و تاس��یس واحدهای تولیدی و دامداری در س��طح روس��تاها، مصرف آب 
شرب نسبت به س��ال های قبل چندین برابر شده اس��ت، اظهار داشت: به 
دلیل کاهش نزوالت جوی، برخی از منابع آب با کاهش آبدهی مواجه شده 
که برای جلوگیری از بروز هرگونه مش��کالت کم آبی، رعایت الگوی مصرف 
متعارف ضروری است. وی افزود: با اطالع رسانی های زیادی که در خصوص 
وضعیت کنونی منابع آب در روس��تاها صورت گرفته، شاهد صرفه جویی و 
بهبود مصرف بوده ایم. وی گفت: در تابستان س��ال گذشته، تامین آب 1۳ 
روستا از طریق تانکر و همچنین ۳ روس��تا به صورت اجاره منبع تامین آب 

صورت گرفت.

4
شماره گذاری خودروهای داخلی آغاز شد

پلیس راهنمایی و رانندگی شماره گذاری خودروهای داخلی را آغاز کرد. با این اقدام قیمت ها در بازار آزاد کاهش 
می یابد.پلیس راهنمایی و رانندگی از ابتدای فروردین امسال شماره گذاری خودروهای داخلی با استاندارد آالیندگی 

یورو ۲ را متوقف کرده بود.
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 ب��ا اصالحات انجام ش��ده در قان��ون مدیریت خدمات کش��وری
 می توان برای کوتاه مدت و بلند مدت آینده بهتری را برای وضعیت 
حقوقی شاغالن و بازنشس��تگان پیش بینی کرد. قانون مدیریت 
خدمات کشوری که از حدود سال 1۳۸۵ به  طور آزمایشی به اجرا 
در آمد، تاکنون بیش از دو بار تمدید شده اس��ت و در آخرین بار 
مجلس، پایان س��ال 1۳9۳ را زمان و فرصتی برای دولت تعیین 
کرد تا ب��ا انجام اصالح��ات الزم، الیحه دایمی ش��دن آن را برای 
بررسی و تصویب تا پایان شهریورماه به مجلس تقدیم کند. براین 

اساس بررسی مواد و تبصره های قانون مدیریت خدمات کشوری 
و انجام اصالحات الزم در معاونت توس��عه انسانی رییس جمهور 
انجام شده و به زودی به دولت می رود تا در صورت نهایی شدن در 
وقت مقرر به مجلس تقدیم شود. مهم ترین تغییرات انجام شده در 
قوانین بازنشستگی نیز مربوط به ساماندهی وضعیت صندوق های 
بازنشس��تگی، تغییراتی در زمان پایان خدمت کارکنان و بهبود 
وضعیت حقوقی کارکنان و ش��اغالن خواهد بود. رییس مدیریت 
مشاغل و حقوق و مزایای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 
ریاس��ت جمهوری با بیان این که منابع تامی��ن و پرداخت حقوق 
بازنشستگان منابع صندوق هاس��ت، گفت: این در حالی است که 
اکنون صندوق های بازنشستگی به هیچ عنوان وضعیت مناسبی 
نداشته و سالیانه هزاران میلیارد تومان ضرر می دهد. بنابراین دولت 
باید بخش عمده و یا شاید تمامی حقوق بازنشستگان را پرداخت 
کند. میرحسینی زواره ادامه داد: بیش از این تفاوت قابل توجهی 
بین حقوق بازنشستگان وجود داشت. به گونه ای که از ۶۰۰ هزار 
تومان تا 9 میلیون تومان حقوق دریافت می کردند. در سال جاری 
حقوق ها به گونه ای در حال پرداخت اس��ت که تع��ادل و موازنه 

معقولی بین دریافتی بازنشستگان و شاغالن ایجاد شود.

معاون کان��ون کارفرمایان خانه صنعت، مع��دن اصفهان گفت: 
تنها یک درصد کارگران اصفهان به دلیل ک��م کاری و بقیه آنها 
به دلیل مش��کالت دیگر اخراج می ش��وند و با جایگزین کردن 
قراردادهای اسالمی، مش��کالت کارگران کاهش می یابد. رضا 
چینی اظهار کرد: عدم مدیریت جامع کارفرما و رساندن کارخانه 
به مرحله ورشکس��تگی، دلی��ل دیگر اخراج کارگ��ران اصفهان 
در طی چند س��ال اخیر بوده اس��ت. وی بیان کرد: ب��ا توجه به 
 وضعیت بی ثبات اقتصادی و بازار کار در کش��ور، یک کارفرما و

تولید کننده هی��چ گاه نمی تواند ب��رای راه ان��دازی تولید و کار 
درکشور حساب ۲، ۲ تا ۴ تا کند و پیش رود. وی خاطرنشان کرد: 
کارفرمایی ک��ه کارگر خود را اخراج می کند، در درجه نخس��ت 
خود فرد شب خواب ندارد و زمانی دس��ت به این کار می زند که 
به مرحله ورشکستگی رسیده اس��ت. وی با بیان این که کارفرما 
یک فرد خارجی نیس��ت که از اروپا آمده باشد، بلکه یک ایرانی 
است که سرمایه خود را صرف خرید بخشی از ماشین آالت کرده، 
 بیان کرد: فردی که همه س��رمایه اش را ب��رای کار هزینه کرده، 
هیچ گاه نیروی انسانی خود را به این راحتی از دست نمی دهد.

چینی تصریح کرد: کارفرما بیش از این که به دنبال از دست دادن 
نیروی انس��انی خود باشد، در پی نگهداش��تن نیرویی است که 
هزینه آموزش برای آن پرداخت کرده اس��ت. وی گفت: در شان 
و منزلت یک کارگر نیس��ت که کارفرما از کارگر بخواهد ۳ ماه تا 
۶  ماه در حالی در محل حاضر شود که کار خوابیده است. معاون 
کانون کارفرمایان خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
گفت: قراردادهای موقت کارگری در صورتی که به روش صحیح 
انجام گیرد و کارفرما هر س��ال س��ابقه کارگری را به عالوه حق 

عیدی و اضافه کار پرداخت کند، بهتر از کارگر ثابت است. 

معاون خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان خواستار شد

افزايش انعقاد قراردادهای اسالمی کارگری در اصفهان
ريیس مديريت مشاغل  و حقوق معاونت توسعه رياست جمهوری:

حقوق شاغالن و بازنشستگان بهتر می شود

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت: اگر مجلس در بازار طال ورود پیدا کند، هر 
تصمیمی که گرفته شود در روند افزایشی قیمت 
آن موثر است. بنابراین در این زمینه باید با احتیاط 

کار کنیم.
محس��ن صرام��ی فروش��انی، پیرام��ون 
نوس��انات بازار و روند افزایش��ی قیمت 
س��که و ط��ال اظه��ار ک��رد: قیم��ت 
س��که و طال تابع چند عامل بوده و 
تصمیم��ات مجل��س نمی تواند در 

آن موثر باش��د. بنابراین اگر مجلس در این زمینه وارد ش��ود، 
 هر تصمیمی که گرفت��ه ش��ود، در روند افزایش��ی موثر واقع

 می شود.
وی بیان کرد: یکی از این عوامل، بورس جهانی است که قیمت 
پایه انس را مشخص می کند و هر روز ساعت 11 به وقت ایران 
قیمت طال را مشخص می کند. بنابراین قیمت طال تابع قیمت 

دالر در بازار ایران نیز هست.
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اس��المی تصریح 
کرد: طال تابع سیاس��ت های خارجی کشورهای موثر در روابط 
بین الملل بوده و مواضعی که سیاست گذاران کالن آن کشورها 

از جمله ریاست جمهوری و مسؤوالن دفاعی می گیرند، در این 
مساله موثر است و هر اتفاقی که در صحنه های بین المللی رخ 

می دهد، می تواند در قیمت طال و سکه اثر گذار باشد.
وی یکی دیگر از عوامل نوسانات طال را میزان خرید طال توسط 
کش��ورهایی که صحبتی ب��رای گفتن در این ح��وزه دارند، بر 
ش��مرد و افزود: اگرخرید آنها به صورت کالن باشد، این مساله 
به گونه ای در قیمت موثر خواهد بود و اگر خرید نکنند و بازار در 

رکود باشد، اثر دیگری در بازار دارد.
صرامی فروش��انی دلیل نوس��ان چند روز اخیر در ب��ازار ایران 
را نوس��انات ارز در قیمت انس بر ش��مرد و گف��ت: البته نبود 
سیاس��ت های بانکی در زمینه قیمت دالر هم می تواند در روند 

افزایشی قیمت طال موثر باشد.

افزايش قابل توجه قیمت در صورت ورود مجلس به بازار طال

  مدیرعامل ش��رکت ایران  خودرو با تش��ریح جزییات جلس��ه
 1۰ س��اعته با مدیر عامل ش��رکت پژو گفت: در این جلس��ه 
مقرر ش��د دو محصول جدید بر روی پلت فرم های مختلف از 
محصوالت شرکت پژو در ایران تولید شود. هاشم یکه زارع در 
مورد جلسه 1۰ ساعته با مدیر عامل شرکت پژو اظهار داشت: 
در این جلس��ه در مورد تولید دو محصول جدی��د بر روی دو 
پلت فرم متفاوت، به عنوان نقطه شروع کار صحبت شد. در ابتدا 
این محصوالت به صورت CBU به کشور وارد خواهد شد و هر 
زمان که در مورد تولید آن به نتیجه برس��یم، در مدت 11 ماه 

محصول جدید به مرحله تولید و عرضه در بازار خواهد رسید.
 تولید محصوالت کم مصرف

وی با بیان این که در این جلسه تاکید زیادی بر سرمایه گذاری 
ش��رکت پژو در ایران داش��تیم، افزود: هم��کاری فنی، انتقال 
دانش فنی، طراح��ی و تولید خودروهای مش��ترک و فعالیت 
مراکز تحقیق و توس��عه مش��ترک از جمله مواردی بود که با 
شرکت پژو در مورد آن صحبت کردیم. یکه زارع تصریح کرد: 
قرار شد تولید خودروهای مش��ترک با شرکت پژو با تمرکز بر 
موتور های کم مص��رف صورت گیرد و موتور ای��ن خودروها از 
نظر استاندارد آالیندگی بتواند حداقل استانداردهای ۵ سال 
آینده اروپا را جوابگو باشد. وی ادامه داد: قرار شد روی پلت فرم 
ش��رکت پژو محصوالتی را تولید و در ب��ازار داخل و همچنین 

شبکه صادرات پژو عرضه کنیم. به گفته وی، ایران می تواند بر 
روی پلت فرم های ش��رکت پژو کار طراحی مشترک و طراحی 
اتاق جدید انجام دهد و دو یا سه خودروی جدید بر روی آن ها 

تولید شود.
 تولید ۲۰۶ ايرانی ادامه می يابد

مدیر عامل ایران  خودرو با بیان این که تولید پژو ۴۰۵ از سال 
9۵ متوقف خواهد ش��د، گفت: تولید پ��ژو ۲۰۶ ایرانی ادامه 
خواهد داش��ت و این کار توس��ط ایران خودرو انجام می شود.

وی با بیان این که تولی��د خودروهای هیبری��دی و برقی نیز 
جزو محورهای مذاکره با ش��رکت پژو بود، افزود: کار مشترک 
با پژو، با تولید دو محصول سواری آغاز خواهد شد که به زودی 
مشخصات این محصول اعالم خواهد شد. وی سرمایه گذاری 
مش��ترک را عاملی برای صادرات خودرو در شبکه فروش پژو 
عنوان کرد و گفت: با توجه به این ک��ه منافع دو طرف مطرح 
است، این صادرات با تمایل طرفین انجام خواهد شد.یکه زارع با 
بیان این که قبال کار مونتاژ کاری محصوالت پژو در ایران انجام 
شده است، گفت: سعی داریم در قرارداد های جدید منافع ملی 
مدنظر باشد و تجربه قبل تکرار نشود. وی ادامه داد: به مسؤوالن 
ش��رکت پژو اعالم کردیم که یا در چارچوب مورد نظر ما عمل 
کنند و یا این که بازار ایران را فراموش کنند. وی با اشاره به این 
که قرارداد تولید محصوالت مشترک با شرکت پژو پس از انجام 

مقدمات الزم امضا خواهد شد، گفت: ما نظراتمان را حدود دو، 
سه ماه قبل به شرکت پژو اعالم کرده بودیم.

 جبران زيان ايران با سرمايه گذاری مشترک
وی در پاسخ به این سوال که آیا صحبتی در مورد جبران زیان 

وارد شده به ایران بر اثر خروج 
ش��رکت پژو نیز با مدیر عامل 
این ش��رکت داش��تید، گفت: 
در ص��ورت س��رمایه گذاری 
ش��رکت پژو در ایران و تولید 
مشترک، این زیان نیز جبران 
 خواهد شد. وی تاکید کرد: به

 مدیر عامل پ��ژو اعالم کردیم 
که این ش��رکت تنها ش��ریک 
خارجی ایران خودرو نخواهد 
ب��ود و عالوه ب��ر آن ه��ا، یک 
ش��ریک تجاری غیرفرانسوی 
قوی نیز خواهیم داش��ت. وی 
افزود: اشتباه تاریخی  که قبال 
صورت گرفت و در کنار شرکت 
پژو، یک شریک فرانسوی دیگر 
نیز در کنار ای��ران خودرو قرار 

گرفت، تکرار نخواهد شد.
 اختصاص يک سوم محصوالت ايران خودرو به پژو

مدیر عامل ایران خودرو در پاسخ به این سوال که چه سهمی 
از تولیدات ایران خودرو به محصوالت ش��رکت پژو اختصاص 
خواهد داشت گفت: با توجه به سرمایه گذاری مشترکی که قرار 
است انجام شود، حداقل یک سوم تولیدات ما به محصوالت پژو 

اختصاص می یابد.
 تولید يک خودروی شاس�ی بلند بر روی پلت فرم 

پژو
وی در پاسخ به این سوال که آیا محصوالت تولیدی با شرکت 
پژو جزو محصوالت جدید این ش��رکت ق��رار دارند یا خیر نیز 
گفت: این تولیدات یا جزو محصوالتی هستند که به زودی در 
چرخه تولید پژو قرار می گیرند و یا این که بیشتر از ۷ تا ۸ ماه از 
عمرشان نگذشته باشد. محصوالت جدید پژو در ایران بر روی 
دو پلت فرم متفاوت تولید خواهد شد و سعی داریم روی یکی از 
پلت فرم ها نیز یک خودروی شاسی بلند که محصول خودمان 

است را طراحی و تولید کنیم.

جزيیات توافق ايران خودرو با پژو؛ بازگشت با ۲ محصول جديد

تولید یک شاسی بلند ایرانی بر روی پلت فرم پژو
عرضه خانه های خالی، قیمت 

مسکن را تعديل می کند

رییس اتحادیه مش��اورین امالک اصفهان گفت: عرضه 
خانه های خالی در بازار در س��ال ج��اری، باعث تعدیل 

قیمت ها خواهد شد.
رس��ول جهانگی��ری اظهار کرد: س��ازندگان مس��کن و 
ساختمان به علت مواجه شدن با رکود بازار، دیگر خواب 
سرمایه هایشان را تحمل نخواهند کرد. وی گفت: رکود 
در خرید و فروش مس��کن از انتهای س��ال 91 متاثر از 
کاهش فشارهای روانی در بازار و در نتیجه جلوگیری از 
افزایش و عدم پذیرش قیمت های غیر منطقی آغاز شد.

 وی با اش��اره ب��ه رکود ب��ازار خری��د و فروش مس��کن 
پیش بینی کرد که بازار رهن و اجاره در تابستان امسال 
پر رونق تر خواهد بود. وی در باره میزان افزایش قیمت 
اجاره بهای مسکن در س��ال جاری گفت: افزایش اجاره 

بهای مسکن با میزان تورم، رابطه مستقیم دارد.
جهانگیری با اشاره به اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی 
یارانه ها خاطر نشان کرد: افزایش اجاره بهای خانه های 
اس��تیجاری از افزایش نرخ حامل های ان��رژی نیز متاثر 
خواهد شد. حدود سه هزار واحد صنفی زیر نظر اتحادیه 
مشاورین امالک اصفهان فعال است و هر سال در اواخر 
خرداد با تعطیلی مدارس بازار رهن و اجاره مسکن گرم 
می شود. ارزش افزوده روز شمار مس��کن در سال های 
گذشته، باعث افزایش تمایل سرمایه داران به ساخت و 
ساز شد و اکنون شمار زیادی واحد مسکونی خالی بدون 

مشتری واقعی مانده است.
این بازار در پایان سال91 و در ادامه در سال 9۲ تاکنون 

دچار رکود شده است.
 بس��یاری از کارشناس��ان این رکود را ناش��ی از افزایش 
بی رویه قیمت مسکن در سال 91 و وجود شمار زیادی 
خانه خالی م��ی دانند و معتقدند ب��ا قیمت های موجود 
متقاضیان واقعی هنوز نمی توانند ب��ه خرید به ویژه در 
مناطق گران قیمت ش��هرهای بزرگ اق��دام کنند و این 
خانه ها عمدتا بین س��رمایه گذاران در این بازار، دست 

به دست می شود. 

مدير عامل ايران  
خودرو با بیان اين 
که تولید پژو 4۰۵ 
از سال 9۵ متوقف 
خواهد شد، گفت: 

تولید پژو ۲۰۶ ايرانی 
ادامه خواهد داشت



یادداشت

 کتاب »هاشمی در سال ۸۸« که در نمایشگاه کتاب تهران هم عرضه ش��ده، با حضور آیت اهلل هاشمی 
رفس��نجانی در کتابخانه ملی رونمایی می ش��ود. این کتاب گزارش��ی جامع از مواضع آیت اهلل هاشمی 

رفسنجانی از ابتدای فروردین ۱۳۸۸ تا پایان اسفند ماه این سال است. 
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کتاب»هاشمی در سال 88« رونمایی می شود
هفتیادداشت

جشنواره موسیقی اصفهان باعث 
شناخت گروه های اصفهانی می شود

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی       
اس��تان اصفهان گف��ت: برپایی 
جش��نواره هایی از نوع جشنواره 
موسیقی اصفهان می تواند باعث 
ش��ناخت گروه های موس��یقی 
اصفهانی از همدیگر و همچنین 
عوام مردم شود. محمد قطبی با 
بیان ای��ن مطل��ب اف��زود: این 
جش��نواره غیر رقابتی اس��ت و 
داوری نمی ش��ود، اما مهم تری��ن داورانش مردم هس��تند که باعث 
می ش��ود گروه ها، انگیزه ای برای س��اخت آثار فاخر داش��ته باشند. 
برگزاری این جشنواره ها باعث حمایت از هنرمندان و اهالی موسیقی 
نیز می شود و مردم به نظر دادن درباره گروه ها و آثار آنها می پردازند. 
این جش��نواره از ۱۴ تا ۲۳ اردیبهش��ت س��ال جاری در هنرسرای 

خورشید برگزار می شود.

»مرگ بر پاییز« در تاالر هنر اصفهان 
به روی صحنه می رود

کارگ��ردان تئات��ر اصفهانی گفت: 
نمایش رئالیسم مرگ بر پاییز از ۲۱ 
اردیبهشت در تاالر هنر اصفهان به 
روی صحنه می رود. رادمهر کشانی 
اظه��ار کرد: ای��ن نمای��ش، ادامه 
نمای��ش مح��اق اس��ت که س��ال 
 گذش��ته در همی��ن س��الن اجرا 

شد.
وی درباره داس��تان ای��ن نمایش 
افزود: نویسنده این داستان مرحوم اکبر رادی است و داستان خانواده 
روستایی در شمال کشور را روایت می کند که در مسیر زندگی برای 
آن ها اتفاقاتی می افتد و در این داس��تان ش��خصیت ها نگاه جدیدی 

نسبت به مرگ دارند.

برگزار ی شب شعر ویژه فتح 
خرمشهر در اصفهان 

رییس سازمان بس��یج هنرمندان 
اصفهان گفت: هم زمان با س��الروز 
آزادی خرمشهر در خرداد امسال، 
ش��ب ش��عر ویژه فتح خرمشهردر 
مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان 
اصفه��ان برگزار می شود.حس��ین 
الهی دوس��ت اظهار کرد: این شب 
شعر با عنوان» شعر مقاومت، ایثار 

و پیروزی«  اجرا می شود.

فرهنگ

اولین جشنواره فیلم كوتاه طنز 
كشور در خمیني شهر

مدی��ر تولید انجمن س��ینماي ج��وان خمیني ش��هر از 
برگزاري نخستین هفته فیلم کوتاه و عكس این شهرستان 
در هفته جاري خب��ر داد و گفت: به مناس��بت روز ملي 
س��ینما اولین جش��نواره کش��وري فیلم کوتاه طنز در 
خمیني شهر برگزار مي شود. هادي نظریان با اعالم این 
خبر اظهار داش��ت: نخس��تین هفته فیلم کوتاه و عكس 
شهرستان خمینی ش��هر، به مدت سه روز از سه شنبه تا 
پنج شنبه این هفته در دفتر این انجمن برگزار مي شود.

وي افزود: تع��داد ۴۳ فیلم کوتاه از ۳۳ فیلمس��از جوان 
اکران و همچنین تعداد ۳0 عكس برتر انتخاب ش��ده از 
عكاسان در موضوعات مربوط به خمیني شهر به نمایش 
عموم گذاش��ته می ش��ود. مدیر تولید انجمن سینماي 
جوان شهرستان خمیني شهر ادامه داد: هر بعد از ظهر از 
ساعت سه تا هشت ،حدود ۱۴ فیلم کوتاه اکران و توسط 
اس��اتید، مورد نقد قرار می گیرد. نظریان گفت: س��عید 
محسني، زاون قوکاس��یان و امراهلل احمدي ) کارگردان 
سریال معروف روزي روزگاري( به ترتیب اساتید نقد فیلم 
از روزهاي اول تا سوم این جش��نواره هستند. وي یادآور 
ش��د: نقد عكس نیز در روز اول با استاد امین طالبي و دو 
روز بعدي با استاد حمید صیادي است.مدیر تولید انجمن 
 س��ینماي جوان شهرس��تان خمیني ش��هر تاکید کرد:

 فیلم ها و عكس هاي برگزیده ش��ده توسط شوراي فیلم 
انجمن انتخاب شده و سلیقه و نظر شخصي در آن دخیل 
نبوده اس��ت. نظریان گف��ت: از فعاالن و پیشكس��وتان 
عرصه تولید فیلم کوتاه س��ال هاي اخیر شهرس��تان نیز 
در روز پایاني این جش��نواره تقدیر ب��ه عمل خواهد آمد. 
وی در ادامه گفت: با همكاري سازمان رفاهي و تفریحي 
شهرداري، فیلم هاي کوتاه طنز اس��تان اصفهان امسال 
در تاریخ ۱9 تا۲۱ شهریور مصادف با روز ملي سینما در 

خمیني شهر برگزار مي شود.

مدیر عامل موسس��ه تصویر ش��هر که پردیس های سینمایی 
ش��هرداری تهران زیرنظر وی فعالیت می کنن��د، تاکید کرد: 
نمایش فوتبال در س��ینماها با رعایت کامل هنجارها خواهد 
بود و به دلیل ارایه بلیت به نام اش��خاص، امكان کنترل فضای 
س��الن ها وجود دارد. هادی منبتی مدیرعامل موسسه تصویر 
شهر به عنوان یكی از متولیان نمایش فوتبال های جام جهانی 
در س��ینماها درباره چالش ه��ای این طرح گف��ت: مهم ترین 
نكته ای که باید بدان اش��اره کنم، این است که ما با ایجاد یک 
باش��گاه و ثبت نام افراد در آن، امكان حضور آنها را در س��ینما 
برای دیدن فوتبال فراهم می کنیم. بدین طریق مش��خصات 
همه افرادی که ب��رای دیدن فوتبال به س��ینما می آیند، ثبت 
خواهد شد و از این طریق امكان کنترل بهتر اوضاع نیز وجود 
دارد. وی افزود: یكی از دالیل پیشنهاد طرح نمایش مسابقات 
جام جهانی و بازی های ایران در س��الن های س��ینما این بود 
که بتوانیم ش��رایطی را فراهم کنیم تا اعضای خانواده در کنار 
یكدیگر تماشای فوتبال را به صورت دسته جمعی و هیجانات 
اجتماعی ناشی از برد ایران در مسابقات را در فضای فرهنگی 
و در کنار خانواده  تجربه کنن��د. در واقع اجرای چنین طرحی 
می تواند کمک حال نیروی انتظامی در کنترل هیجانات بعد از 
بازی ایران باشد. تجربه های قبلی حاکی از آن بوده که بعد از برد 
تیم فوتبال ایران در بازی های جهانی، عده  زیادی به خیابان ها 

آمده اند که این اف��راد هم باید تحت نظ��ارت نیروی انتظامی 
باشند،، ولی نمایش فوتبال در سینما و به صورت دسته جمعی 
بخشی از این هیجانات را تخلیه می کند. وی با اشاره به این که 
تماش��ای فوتبال در کنار خانواده ها به صورت دس��ته جمعی 
س��بب می ش��ود تا س��المت و امنیت جامعه هم تامین شود، 
بیان کرد: نی��روی انتظام��ی و مراجع ذی ص��الح، اگر صالح 
بدانند این طرح اجرایی خواهد شد و پردیس های شهرداری 
تهران در اختیار طرح مورد نظر قرار خواهد گرفت، ولی در غیر 
 این صورت س��ینماها همچنان به اکران فیلم های خود ادامه 
م��ی دهن��د. منبت��ی در واکن��ش ب��ه صحبت های س��ردار 
احمدی مقدم فرمان��ده کل نیروی انتظامی مبن��ی بر این که 
مخاطبان در سینما با دیدن فوتبال رفتارهای ناهنجار از خود 
نشان می دهند، توضیح داد: تخلیه ش��ادی و هیجانات ناشی 
از برد ایران در مس��ابقات جام جهانی در سینما به عنوان یک 
محیط فرهنگی و با حضور خانواده، تبدیل به یک رفتار هنجار 
در جامعه خواهد ش��د، اما اگر همین واکنش ها در خیابان ها 
 بروز پیدا کند و با توجه ب��ه این که کنت��رل آن در خیابان ها

 سخت تر است، تبدیل به یک ناهنجاری اجتماعی می شود.
وی ادامه داد: ما در اس��تادیوم های فوتبال نیز ش��اهد چنین 
ناهنجاری هایی هستیم. اگر قرار باشد س��ینما هم تنها برای 
آقای��ان نمایش فوتبال داش��ته باش��د، ناهنجاری های فضای 

اس��تادیوم ها به س��ینما که یک محیط فرهنگی است، تسری 
پیدا می کند و ما چنین مساله ای را نمی خواهیم. اگر مسؤوالن 
بخواهند، ما آمادگی این را داریم که تمام خدمات مورد نظر در 
این زمینه را ارایه کنیم. البته تا امروز جلس��اتی را با مسؤوالن 
مورد نظر داشته ایم و توافق اولیه در این زمینه صورت گرفته 
اس��ت، اما هنوز به قطعیت نرس��یده ایم. مدیرعامل موسسه 
تصویر شهر در پاس��خ به این که چه تمهیداتی را برای نمایش 

مناسب فوتبال در سینماها 
اندیش��یده اند، گفت: تنها 
افرادی م��ی توانن��د برای 
مس��ابقات فوتب��ال حضور 
پیدا کنند که عضو باش��گاه 
ه��واداران فوتب��ال )ت��وپ 
طالی��ی( باش��ند. در واقع 
عالق��ه مندان به تماش��ای 
فوتبال در سینما با عضویت 
در باشگاه، مشخصات خود 
را داده و کارت عضوی��ت 
دریافت می کنند تا بتوانند 
از طریق اینترنت بلیت بازی 
مورد نظر خود را خریداری 
کنند. وی ادام��ه داد: یكی 

از دالیل خرید اینترنتی بلیت مس��ابقات این است که در روز 
مسابقه از طریق گیش��ه، فروش بلیت نداش��ته باشیم و تنها 
اعضای باشگاه بتوانند وارد سالن ها شوند. در چنین شرایطی به 
خوبی می دانیم که بلیت هر صندلی برای چه فردی صادر شده 
است. در واقع قبل از ثبت نام، تمام اطالعات مورد نیاز خریدار 
بلیت ثبت شده است. وی بیان کرد: هر عضو باشگاه در هنگام 
خرید بلیت مسابقات فوتبال به غیر از خود تنها می تواند برای 
یكی دیگر از اعضای باشگاه به عنوان همراه بلیت تهیه کند که 

البته نسبت خریدار با همراه باید به ثبت رسد. 
منبت��ی گف��ت: امنی��ت س��الن هایی ک��ه در آن مس��ابقات 
فوتبال ب��ه نمایش م��ی آید، توس��ط س��الن دار، انتظامات و 
کارمندان س��ینما تامین م��ی ش��ود. البته تجربی��ات قبلی 
نش��ان داد که افراد حاضر در س��ینما برای تماش��ای فوتبال 
 در س��الن ها، خود مانع هرگونه رفتار ناهنجاری در س��الن ها 

بوده اند.
درخواست كتبی س�ینماداران از رییس سازمان 

سینمایی برای نمایش فوتبال در سینما
فرجی س��خنگوی ش��ورای صنفی نمایش نیز گفت: انجمن 
س��ینماداران به صورت کتبی از رییس س��ازمان س��ینمایی 
 درخواس��ت کرده ت��ا اج��ازه نمای��ش مس��ابقات فوتبال در

 سالن های سینما را صادر کند. البته هنوز جواب قطعی در این 
زمینه داده نشده است.

سینماداران موافق  پخش  فوتبال

نمایش فوتبال در سینما با رعایت هنجارها

 امنیت سالن هایی 
كه در آن مسابقات 

فوتبال به نمایش 
می آید، توسط 

سالن دار، انتظامات 
و كارمندان سینما 

تامین می شود
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مزایده اموال منقول
 : پرونده  شماره   9310460372100002  : درخواست  23106شماره 
احکام شعبه 11  اجرای   910025 : بایگانی شعبه  9009980351101462 شماره 
له   11 ج   910025 کالسه  اجرایی  پرونده  خصوص  در  اصفهان  حقوقی  دادگاه 
با  اصفهان  پویان  کارگاه  علیه  علی عسگری  و خانم مرضیه  خانم زهرا رحیمی 
مدیریت صادق شریفی خواه مبنی بر مطالبه 12035000ریال بابت اصل خواسته 
بابت نیم عشر دولتی در نظر دارد جلسه مزایده ای در  و مبلغ 1000000 ریال 
مورخ 93/3/18 ساعت 8 صبح به منظور فروش 1- دو دستگاه بخاری گازی مهیا 
گاز به رنگ کرم و مشکی مستعمل جمعا به ارزش 900000 ،2- دو عدد صندلی 
قالویز  یکدستگاه   -3  ، ریال   500000 ارزش  به  جمعا  مستعمل  گردان  چرخدار 
جنرال ایران به رنگ سبز مستعمل به ارزش 900000 ریال ،4- یکعدد دریل پایه 
بلند سوپر استار سبز رنگ 16 میلی متری مستعمل به ارزش 1600000 ریال ، 
5- یکعدد دریل پایه کوتاه nek به رنگ طوسی 13 میلی متری  مستعمل به ارزش 
800000 ریال 6- یکعدد دریل ستونی هوی 13 میلی متری سبز رنگ مستعمل به 
ارزش 800000 ریال ، 7- چهار بسته ) کالف ( سیم برق افشان نمره 125 جمعا به 
ارزش 800000 ریال ، 8- یکعدد ترازوی دیجیتال پند px7500sمستعمل به ارزش 
2200000 ریال جمعا بمبلغ 8500000 ریال  که کارشناس دادگستری در نظریه 
ای که مصون از اعتراض باقی مانده برگزار نماید ضمنا طالبین خرید می توانند 
حداقل 5 روز قبل از مزایده از اموال موضوع مزایده به آدرس اصفهان خیابان 
امام خمینی خیابان شریف شرقی فلکه شهرداری سابق سه راه شهدا کارگاه پویان 
بازدید و کسانی میتوانند در مزایده شرکت که حداقل 10 درصد مبلغ ارزیابی شده 
را نقدا به همراه داشته و مزایده و از قیمت کارشناسی شروع و برنده کسی است 
دفتر شعبه 11 حقوقی الف 2523مدیر  م    . نماید  پیشنهاد  را  قیمت  باالترین   که 

 اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی 

فرد  السدات رحیمی  فخر  پرونده کالسه 93-106 خواهان  در خصوص   23108
فرزند حاج آقا دادخواستی مبنی بر تقاضای الزام خوانده به حضور در یکی از 
دفاتر اسناد رسمی و انتقال تمامت شش دانگ پالک ثبتی 13113/9 بخش 5 ثبت 
اصفهان  مقوم به ده میلیون ریال مطلق خسارات و هزینه های قانونی دادرسی 
است  نموده  تقدیم  عباس  فرزند  ابری  فروغی  طرفیت صدیقه  به  الوکاله   حق  و 
با  است  گردیده  تعیین  عصر   4/30 ساعت   93/3/27 مورخ  برای  رسیدگی  وقت 
در جراید  مراتب  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  توجه 
 – خیابان سجاد  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر 
 57 پالک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی  مدرسه  روی  روبه   – ارباب  اول 

ثانی  اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه  کد پستی 8165756441 شورای حل 
ابالغ شده  اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  را  دادخواست و ضمائم 
 تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود  مدیر دفتر شعبه 20 شورای حل اختالف

 اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
قاضی  عبداله  مرتضی  خواهان   181/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   23103
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت علی حاجی حیدری تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 92/3/27 ساعت 12 ظهر تعیین گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف 2469 دفتر شعبه نهم  مجتمع شماره 2 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده کالسه 92-1710 و 2092/92 خواهان سید حسن  23100 در خصوص 
دشتی  دادخواستی مبنی بر تقاضای جلب ثالث در پرونده 1710/92 شعبه ششم   
به طرفیت سمیه و رضا حسن پور تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای  روز 

شنبه مورخ 93/3/24 ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول 
تا خوانده  المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 

قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبه 
روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 
را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان   اختالف  حل  شورای 
مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  عدم حضور  در صورت  اخذ 
شهرستان یک  شماره  مجتمع  شعبه ششم  دفتر    2451 الف  م  شود.  می   اتخاذ 

 اصفهان 

ابال غ وقت رسیدگی  
23101 در خصوص پرونده کالسه 93-80 خواهان مجید خلیل اکبر  دادخواستی 
مفروز  مغازه  باب  یک  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  مشاعی  ید  خلع  بر  مبنی 
سلطان  ربابه  طرفیت  به  اصفهان      4 بخش  در   3023 ثبتی  پالک  به  التصرف 
وقت  است  نموده  تقدیم  زاده  هاشم  حسن  و  عزلتی  حسن  محمد  و  کالنتری 
رسیدگی برای  مورخ 93/4/9 ساعت 4 عصر  تعیین گردیده است با توجه به 

المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا  مجهول 
ارباب  اول   – این شعبه واقع در خیابان سجاد  به  از وقت رسیدگی  قبل  خوانده 
پستی  کد   57 پالک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی  مدرسه  روی  روبه   –
دادخواست  ثانی  و نسخه  مراجعه  اصفهان   اختالف  8165756441 شورای حل 
و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
الف 2471 مدیر دفتر شعبه 26 شورای حل اختالف اتخاذ می شود. م   مقتضی 

 اصفهان  

ابالغ  وقت رسیدگی
خسروی   رضا  احمد  خواهان   1274-92 کالسه  پرونده  خصوص  در   23102
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 40000000 ریال     به طرفیت رباب مال کبیری 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای  مورخ 93/3/25 ساعت 16 عصر  تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
– اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد 
پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
الف 2470 مدیر دفتر شعبه 20 شورای حل اختالف اتخاذ می شود. م   مقتضی 

 اصفهان  

احضار 
23105 اداره کار و رفاه اجتماعی  اصفهان شکایتی علیه رمضان مشهدی زاده  
مبنی بر استخدام و بکار گیری اتباع بیگانه بدون اخذ مجوز قانونی مطرح نموده 
که پرونده آن به کالسه 930126ک102 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 
متهم مجهول  اینکه  به  نظر  تعیین شده  چهار شنبه مورخ 93/3/28 ساعت 8:00 
یک  مراتب  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   180 ماده  حسب  لذا  باشد،  می  المکان 
از  و  شود  می  نشر  و  طبع  محلی  کثیراالنتشار  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت 
مقرر حاضر شود  وقت  در  آید جهت رسیدگی  می  عمل  به  دعوت  مذکور  متهم 
مقتضی  تصمیم  دادگاه  و  تلقی  ابالغ شده  احضاریه  عدم حضور  در صورت  و 

جزایی عمومی  دادگاه   102 دفتر شعبه  مدیر   2482 الف  م  نمود.  خواهد   اتخاذ 
 اصفهان 

ابالغ 

 : پرونده  شماره   9310460365600002  : درخواست  شماره   2399
نازنین  ابالغ  پیشنویس آگهی    920198 : بایگانی  9209980365600198 شماره 
حیدری فرزند محسن به اتهام کالهبرداری و ... از طرف این دادسرا در پرونده 
کالسه 920198 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل 
اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله  در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی 
در امور کیفری مراتب به نام برده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در 
اتهام خویش  شعبه 37 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب جهت پاسخگویی به 
حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام 

ناحیه 3  الف 2522 دادیاری شعبه 37 دادسرای  .  م  قانونی معمول خواهد شد 
اصفهان 

اخطاریه 
23104 هما ، اکرم ، کبری ، محمد علی ، علی رضا ، هما ، سمیه و رضا همگی 
خدابخشی  به نشانی مجهول المکان. محل حضور: شعبه 6 شورای حل اختالف 
اصفهان واقع در ارباب وقت حضور یک هفته پس از رویت ساعت ادارای  علت 
به شعبه  حضور: در خصوص رویت نظریه کارشناسی ظرف مهلت مقرر فوق 
مراجعه شود . م الف 2468معتمدی – منشی شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی

رسیدگی:  مرجع   60 دادنامه:93/1/25-  شماره   1175/92 پرونده:  23197کالسه 
اندوانی ف  شعبه 20 شورای حل اختالف اصفهان. خواهان: خانم زینب زارعی 
دولت آباد  جانبازان کوچه بوستان بن بست سیمرغ  رضا به نشانی اصفهان – 
پالک 79  خوانده: مصطفی توکلی ف مراد علی  نشانی مجهول المکان. با عنایت 
و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا  اعضا  مشورتی  نظریه  و  پرونده   محتویات  به 
زینب  خانم  دعوی  خصوص  در   : نماید  می  رای  بصدور  مبادرت  آتی  بشرح 
بست  بن  بوستان  کوچه  جانبازان  آباد  دولت  اصفهان  رضا  ف  اندوانی  زارعی 
سیمرغ پالک 79  به طرفیت آقای مصطفی توکلی ف مراد علی  به خواسته مطالبه 
مبلغ 9/000/000 ریال وجه چک به شماره 140291 مورخ 92/4/11 عهده بانک 
کشاورزی  به انضمام مطلق خسارات قانونی. با توجه به بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه 
الیحه  و  نگردیده  حاضر  رسیدگی  جلسه  در  قانونی  ابالغ  به  توجه  با  خوانده  
دفاعیه ای به این شعبه  ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد به مواد 
دادرسی مدنی  آیین  قانون  تجارت و 198 و 519 و 522  قانون  310 و 313 
اصل  بابت  ریال(   9/000/000( مبلغ  پرداخت  به  بر محکومیت خوانده  حکم 
طبق  آگهی  نشر  هزینه  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   100000 و  خواسته 
تاریخ وصول  تا  تاریخ سررسید  از  تادیه  تاخیر  و همچنین خسارت  تعرفه 
که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای 
رای  نماید  می  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  باشد  می  شوراها  احکام 
صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در 
اختالف  حل  20  شورای  قاضی شعبه   2478 الف  م  باشد.   می   این شعبه 

اصفهان 

 ابالغ رای 

 : پرونده  شماره   9309970354700085  : دادنامه  شماره   23118
9109980359500871 شماره بایگانی شعبه : 920978 شاکی : خانم مریم 
طالکوب به نشانی مشتاق دوم مهرآباد بن بنفشه پ 21 متهمین : خانم امنه 
هیبتی 2- آقای هدایت قادر زاده 3- آقای نجم الدین سیدی همگی به نشانی 
متواری اتهام کالهبرداری گردشکار : دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه 
الدین سیدی 3-  قادر زاده 2- نجم  اتهام متهمین 1- هدایت  : در خصوص 
آمنه هیبتی  هر سه مجهول المکان دائر بر مشارکت در کالهبرداری اینترنتی 
موضوع کیفر خواست دادسرای عمومی و انقالب اصفهان دادگاه از توجه به 
شکایت شاکیه خصوص و تحقیقات پلیس فتا و استعالمات به عمل آمده از 
شرکت مخابرات و شرکت ایرانسل و نظریه شناسایی متهمین فوق الذکر و 
مجهول المکان بودن آنان دالئل اولیه بر توجه اتهام به متهمین فوق الذکر و 
مجهول المکان بودن آنان دالیل اولیه بر توجه اتهام به متهمین وجود دارد 
مستندا به ماده 741 از قانون تعزیرات هر سه نفر متهمین را مشترکا عالوه 
بر رد مبلغ 4705000 ریال در حق شاکی خصوصی و هر یک از متهمین رابه 
پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می 
نماید . رای صادره غیابی و ظرف مهلت 10 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و پس از آن ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در 
محاکم تجدید نظر استان اصفهان است . م الف 2484 رئیس شعبه 121 دادگاه 

عمومی جزائی اصفهان 

اخطار اجرایی

23119  شماره کالسه: 1486به موجب رأی شماره 1757 تاریخ 92/11/30 
است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای   45 شعبه 
محکوم علیه حمیدصالحی  نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است 
به   29169/13 انتظامی  شماره  به  سیکلت  موتور  سند  انتقال  به  الزام  به: 
انضمام هزینه دادرسی و صد و هشت هزار ریال پرداخت نیم عشر دولتی 
اقامت: اصفهان- خیابان  در حق اجرا محکوم له احمد فرزندی نشانی محل 
حکیم شفائی دوم پالک 129. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن  به محکوم علیه 
مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  را 
در  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند  معرفی 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
ندارد  مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را  خود  دارائی  جامع  صورت 
یک شهر ستان مجمتع شماره   45 الف:2481 شعبه  م  نماید.  اعالم   صریحًا 

 اصفهان 

اخطار اجرایی
23120 شماره کالسه : 648/92  به موجب رأی شماره 890 تاریخ 92/8/6 
است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای   19 شعبه 
محکوم علیه فردد شجاعی فرزند فضل اله شغل آزاد   نشانی محل اقامت: 
مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و به انضمام هزینه دادرسی به مبلغ 104000 ریال و خسارت تاخیر 
شماره  به  رسید چک  تاریخ سر  از  مرکزی  بانک  اساس شاخص  بر  تادیه 
247567 مورخه 1386/7/10 نزد بانک صادرات به مبلغ سی میلیون ریال تا 
زمان وصول آن و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی در حق خواهان و 
پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق خواهان محکوم له  سید حسین هاشمی 
فرزند فضل اله شغل آزاد  نشانی محل اقامت: اصفهان- خیابان  باغ دریاچه 
کوچه مژگان پ 210 به وکالت امیر حسین یوسفی به آدرس اصفهان سه راه 
حکیم نظامی خ قزلباش  روبروی موسسه ثامن االئمه طبقه فوقانی سیسمونی 
اصفهان کودک. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
دارائی  باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع  نداند  اجرائیه  مفاد  اجرای  به 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م 

الف:2479 شعبه 19 حقوقی  شهر ستان اصفهان 

اخطار اجرایی
23121 کالسه 1400 به موجب رأی شماره 1712 تاریخ 92/11/15 شعبه 14 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
بهزاد شیرانی سلطانی  فرزند کمال نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم 
است به: حضور در دفتر خانه اسناد رسمی سند خودروی پراید هاچ بک به 
شماره انتظامی 751ب41ایران 24 و پرداخت مبلغ یکصد و هشت هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و نیم عشر حق 
االجرا نسبت به تقدیم دادخواست به مبلغ 27000000 ریال در حق  محکوم له  
سید مجید سیدیان اصل فرزند رضا شغل آزاد نشانی اصفهان شهر ابریشم 
اتوبان جنب تاکسی صدف  ماده 34 قانون اجرای احکام:  یزد آباد خ جنب 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
اگر مالی  اجرا تسلیم کند و  به قسمت  مزبور صورت جامع دارائی خود را 
 ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف:2477 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف

 اصفهان 



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

روی خط ورزش سمیرم  
هيات ورزش همگاني بخش پادناي 
س��ميرم همزمان با هفته معلم يك 
دوره مس��ابقات فوتبال دستي را در 
بخش آقايان با حضور 13 تيم برگزار 
کرد. اين مس��ابقات ب��ه صورت تك 
حذفي برگزار شد و تيم های شهدای 
بيده اول، تيم کيفته دوم و تيم بارند، 

سوم شدند.
 

همایش پیاده روي بخش پادنا 
هم زمان با هفته معلم هيات ورزش همگاني بخ��ش پادنا به برگزاري 
همايش بزرگ پي��اده روي با حضور بيش از 60 نف��ر از اهالي منطقه و 
تعدادي از معلمان و دانش آموزان مدارس راهنمايي و متوسطه اقدام 
کرد. اين پياده روي در مسير مسجد ابوالفضل به طرف دامنه هاي کوه 
سياه بيده برگزار شد و در پايان به 10 نفر از معلمان بازنشسته به رسم 

يادبود هدايايي اهدا شد.
مسابقات والیبال بیده گرامیداشت هفته معلم 

هم زمان با هفته بزرگداشت مقام معلم و تقارن آن با ايام پر خير و برکت 
 رجب، هيات واليبال بخش پادنا يك دوره مس��ابقات واليبال با حضور

 8 تيم از روس��تاهاي منطقه، در سالن ش��هداي پادنا برگزار کرد. اين 
مسابقات به صورت دو حذفي برگزار شد و نهايتا تيم هاي کيفته، بيده 

و  سيور، به ترتيب اول تا سوم شدند. 

تیم داری سپاهان در لیگ تیراندازی 
باش��گاه ف��والد مبارکه س��پاهان در 
رقابت های ليگ برتر تيراندازی کشور 
تيم داری خواهد ک��رد. دکتر مهرزاد 
خليلي��ان مديرعامل باش��گاه فوالد 
مبارکه س��پاهان در نامه ای به سيد 
مهدی هاش��می رييس فدراس��يون 
تيراندازی از آمادگی تيم تيراندازی 
اي��ن باش��گاه ب��رای ش��رکت در 
رقابت های ليگ برتر تيراندازی خبر داد. تيم تيراندازی بس��يج فوالد 
مبارکه س��پاهان که در حوزه کارگری اين باش��گاه فعاليت می کرد، با 
موفقيت در رقابت های ليگ دسته يك باش��گاه های کشور و صعود به 
ليگ برتر، به حوزه قهرمانی باشگاه انتقال داده شد و با نام فوالد مبارکه 
سپاهان در رقابت های ليگ برتر حاضر می شود.  تيم تيراندازی بسيج 
فوالد مبارکه سپاهان در فصل گذشته ليگ دسته يك و در ماده تفنگ 
بادی، مقام اول را کسب کرد و در تپانچه بادی نيز در مکان دوم ايستاد. 
اين تيم در مجموع امتيازات دو رش��ته، به همراه تيم س��يمان الماس 

اردبيل به ليگ برتر صعود کرد. 

غالمی: کرانچار جام جهانی 
را از من گرفت

محمد غالم��ی در دو فصل��ی که در 
سپاهان حضور داشت، مهاجم مورد 
عالق��ه کرانچ��ار نبود، ام��ا گل های 
حساسی برای تيمش به ثمر رساند و 
در چند بازی نيز با بازی موثر خود به 
نوعی ناجی س��پاهان ش��د. مهاجم 
ش��مالی فصل گذشته س��پاهان که 
دومين گلزن برتر تيمش لقب گرفت 
در مورد وضعيت خود بيان داشت: من قراردادم با باشگاه سپاهان تمام 
شده و فعال هيچ صحبتی با من نشده است. يکشنبه از اصفهان رفتم و 
اکنون نيز برای استراحت به شمال آمده ام تا بعد از يك هفته استراحت 
در مورد آينده ام تصميم گيری کنم. وی ادامه داد: بايد از مردم اصفهان 
تشکر ويژه ای داشته باشم، زيرا آنها همه جانبه مرا حمايت کردند و من 
از همه لحاظ آنها را دوست دارم. در فصل اول حضورم در مقطعی شرايط 
خوبی نداشتم، اما واقعا بايد از آنها تشکر کنم که پشت من بودند و واقعا 
دست هواداران واقعی سپاهان را می بوسم. خوشحالم که در دو فصلی 
که در سپاهان حضور داشتم توانستم نقش کوچکی در قهرمانی تيمم 
داشته باشم. غالمی با بيان اين که سال س��ختی را پشت سر گذاشت 
خاطرنشان کرد: به هر حال مربيگری سليقه ای است؛ من نيم فصل اول 
مهاجم فيکس کرانچار بودم و خيلی ه��م تالش کردم، اما حق من اين 
نبود. فکر می کنم ج��ام جهانی را آق��ای کرانچار از م��ن گرفت و من 
می توانستم يکی از مسافران جام جهانی باش��م. واقعا از آقای کرانچار 
ناراحت هس��تم و دليل اين که مرا کنار گذاش��ت را نمی دانم. مهاجم 
سپاهان عنوان کرد: به هر حال خودشان ضرر کردند و بايد جواب مردم 
اصفهان و طرفداران سپاهان را بدهند که چرا امسال حتی يك سهميه 
هم نگرفتيم. غالمی در پايان تصريح کرد: بايد از مديران عاملی که در 

سپاهان با آنها کار کردم يعنی آقای رحيمی، ترابيان و خليليان تشکر 
ويژه ای داشته باشم، زيرا آنها هميشه پش��ت من بودند و با من تماس 
می گرفتند. همچنين بايد از طرف همه بازيکنان س��پاهان از هواداران 
واقعی اين تيم عذرخواهی کنم. زيرا س��ال س��ختی بود و نتوانس��تيم 

انتظارات آنها را برآورده کنيم.

روزي که بسكتبال اصفهان
 آقاي ایران بود

ایرواني: خانه از پاي بست 
ویران است

پيشکس��وت بس��کتبال اصفهان گفت: در ح��ال حاضر 
براي رشد بسکتبال اصفهان، روشنفکري وجود ندارد و 
کار به حاشيه کشيده شده است. زماني هم که تيمي به 
حاشيه برود، مديريت هم به حاشيه رانده مي شود و همه 
به فکر منافع شخصي خود خواهند بود. حسين ايرواني 
در مقايسه شرايط حاکم بر بس��کتبال اصفهان در دهه 
60 و ۷0 با س��ال هاي اخير اظهار داشت: در دوره اي که 
بسکتبال اصفهان بيشترين موفقيت را کسب کرد، تيمي 
بوديم متش��کل از چند بازيکن جوان و چن��د بازيکن با 
تجربه تر. صادق زاده، کوهيان، دکتر مجلسي و بازيکنان 
ديگري مانند رضايي و قاسمي ترکيب اين تيم را تشکيل 
مي دادند ک��ه مجموعه اي هماهنگ ب��ا مربيگري آقاي 

شهامت نژاد را شامل مي شديم. 
ايرواني از توافقات پش��ت پرده صحبت کرد و گفت: اين 
مسايل بسکتبال اصفهان را به سمت و سويي کشاند که 
ديگر نتوانس��ت قهرماني هاي خود را تکرار کند و امروز 
هم مي بينيم به س��ختي در ميان چهار تيم برتر کش��ور 

قرار مي گيرد. 
وی تصريح کرد: با مطرح شدن مسايل مادي و باندبازي 
بس��کتبال اصفهان لطمه خ��ورد و ح��اال مي بينيم که 
مشحون رييس فدراسيون بسکتبال به اصفهان مي آيد 
و خط و نشان مي کشد. البته روي صحبت من با شخص 
خاصي نيس��ت.ايرواني با بيان اين که بسکتبال اصفهان 
از سرمايه هاي عظيمي س��ود مي برد، خاطرنشان کرد: 
بنده نمي توانم افق روش��ني را ببينم و نمي توانم بگويم 
االن بس��کتبال اصفهان از جايگاه خوبي برخوردار است. 
پيشکس��وت بس��کتبال اصفهان ادامه داد: تا زماني که 
رييس فدراسيون مي آيد و با اعمال نفوذ رييس هيات را 
انتخاب مي کند و به اين ش��کل سفارشي عمل مي شود، 

نمي توان به رشد بسکتبال اميدوار بود. 
به عقيده من اين خانه از پاي بس��ت ويران است و همه 
چيز از جاي��گاه اصلي خود خارج ش��ده اس��ت و در اين 
ش��رايط نمي توان راهکاري اساسي پيش��نهاد داد؛ مگر 
اين که مربيان، پيشکس��وتان و رسانه ها همه با هم براي 
رسيدن به يك راه حل اساس��ي کارشناسي هاي الزم را 

انجام بدهند.

زاویه
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تا فقط چند روز ديگر و روی کار آمدن سرمربی ذوب آهن بايد ديد که آقای سرمربی چه تصميمی در 
مورد بازيکنانی که در فصل گذش��ته هر وقت بازی می کردند، نمايش نس��بتا ضعيفی داشتند، اتخاذ 

خواهد کرد.

 ب��ا وجود صع��ود تيم مل��ی به ج��ام جهان��ی امس��ال به جز 
بازی های مقدماتی ج��ام جهانی و درب��ی، در ديگر ديدارها 
سکوهای ورزشگاه ها خالی از تماش��گر بود. به گزارش گروه 
ورزش زاينده رود، ميانگين حضور هواداران در ورزش��گاه در 
اين فصل کامال نا اميد کننده به نظر می رس��يد. البته افزايش 
قيمت بی رويه و فروش اينترنتی بدون اطالع، از جمله عوامل 
کاهش حضورمردم در ورزشگاه شد، اما دليل اصلی بروز چنين 
واکنش هايی، نماي��ش ضعيف تيم و بازيکنان در مس��ابقات 

داخلی و خارجی بود.
در ليگ س��يزدهم 240 بازی برگزار ش��د که 3 ب��ازی بدون 
تماش��اگر بود. در 23۷ بازی ديگر در مجم��وع يك ميليون و 
۷0۷ هزار نفر راهی ورزشگاه ها شدند و مسابقات را از نزديك 
تماشا کردند که هر بازی به طور متوسط ۷200 نفر تماشاگر 
داشته اس��ت. هفته هش��تم با 120 هزار نفر پرتماشاگرترين 
 هفته ليگ س��يزدهم و هفته بيس��ت و چهارم با 12 هزار نفر

 کم تماش��اگرترين هفته اين فصل بود. ميانگين تماشاگران 
فصل قبل ليگ برت��ر )91-92( ۷۷00 نفر بود که اين رقم در 

فصل جاری حدود 500 نفر به ازای هر بازی کاهش يافت.
اما با همه اين توضيحات، اخيرا بازيکن تيم فوتبال س��پاهان 
در خصوص برخی مسايل باشگاه و فوتبال صحبت کرد. شجاع 
خليل زاده، در خصوص س��پاهان و عملکردی که اين تيم در 
ليگ برتر سيزدهم داش��ت، گفت:  ما اول فصل را خوب شروع 
کرديم و بازيکنان خوبی هم جذب سپاهان شده بودند و هدف 
همه تيم قهرمانی بود، اما به آن نرس��يديم. زيرا در طول فصل 
با مشکالتی رو به رو ش��ديم. در طی فصل مديرعامل باشگاه 
چند بار تغيير کرد و چندين بازيکن مصدوم داشتيم و بازيکنان 
خوبی در اواسط فصل از ما جدا ش��دند، اما با اين همه باز هم 
نتايج خوبی گرفتيم و شايد هر تيم ديگری بود، نمی توانست 

عملکرد ما را داشته باشد. 
عوض شدن سه مدیرعامل در طول یک فصل، به 

کالم آسان است.
مدافع س��پاهان در پاس��خ به اين س��وال که مديران پيشين 

سپاهان به ثبات مديريت مشهور بودند، اما چه اتفاقی افتاد 
که در ليگ سيزدهم اين تيم سه مديرعامل عوض کرد، 

افزود: فکر می کنم ما را چش��م زدند! سه بار عوض 
کردن مديرعامل واقعا بد است. زيرا تا می خواستيم 
بفهمي��م مديرعاملمان کيس��ت، عوض می ش��د. 
مجتبی جباری هم يکی از بازيکنان خوب فوتبال 
ايران بود که که نتوانس��ت در تي��م باقی بماند و 

رفتن او هم به مشکالت ما اضافه کرد.
وی در مورد جريمه 10درصدی بازيکنان و کادر فنی سپاهان 
به دليل راه نيافتن به ليگ قهرمانان آسيا و قهرمان نشدن در 
ليگ برت��ر ادامه داد: من دليلی برای جريمه ش��دن نمی بينم 
و آنها اش��تباه کردند که اين کار را انجام دادن��د چرا که هيچ 
بازيکنی کم کاری نکرده است و اين کار باشگاه درست نيست. 
بايد با مسؤوالن باشگاه صحبت کنيم تا بدانيم دليل آنها از اين 

کار چه بوده است. زيرا هرسال که نبايد ما جام بياوريم.
خليل زاده با اش��اره ب��ه صحبت های خليلي��ان در کنفرانس 
خبری اش که گفته بود س��پاهان هر س��ال قرار نيس��ت جام 

بياورد، خاطرنش��ان کرد: وقتی مديرعامل باشگاه 
اين را می گويد، پس دليلی ندارد که ما را 

جريمه کند.
وی افزود: با اين همه من يك 

س��ال ديگر با اين باش��گاه 
قرارداد دارم و امسال هم در 
سپاهان می مانم. کجا بروم 
بهتر از س��پاهان؟ در اينجا 
راحت هستم و از همه نظر 

شرايط خوبی دارم.
خلي��ل زاده اف��زود: فوتبال 
در همه کش��ورها پيشرفت 
ک��رده و م��ا ه��م در ه��ر 
مس��ابقه ای ک��ه ب��ه ميدان 

رفتي��م، با هم��ه ت��وان بازی 
کرديم و ک��م کاری نکرديم، اما 

نمی دانم به چه دليل مس��ؤوالن 
باشگاه اين کار را انجام دادند.

مدافع تيم فوتبال س��پاهان 
درب��اره اظه��ارات 

کفاش��يان که گفت��ه بود اگ��ر ه��ر بازيکنی پ��ول ميلياردی 
می خواهد بايد از فوتبال ايران برود، تصريح کرد: فکر می کنم 
همين حرف ها باعث ش��ده که جو عليه فوتباليس��ت ها به راه 
بيفتد. فوتباليست ها هم زحمت می کشند. در همه جای دنيا 
فوتباليست ها پول خوبی می گيرند، اما آيا در آن کشورها هم 
اينقدر عليه فوتباليس��ت ها جبهه می گيرند؟ اين جو بر عليه 
فوتبال ماست. اگر فوتبال نباشد، تفريح جوان ها چيست؟ اگر 
بازيکنی هم يك ميليارد تومان قرارداد می بندد دليل نمی شود 
همه آن پول را بگيرد. زيرا ماليات و هزار خرج ديگر وجود دارد 

که شايد باعث شود يك بازيکن نصف آن پول را بگيرد.
وی در مورد خط خوردن 
ملی پوش��ان س��پاهان از 
اردوی آفريق��ای جنوبی 
گفت: اي��ن موضوع روی 
روحيه بازيکنان سپاهان 
تاثير داش��ت. زيرا ما هم 

دوست داشتيم در جام جهانی 
بازی کنيم و هيچ فوتباليس��تی 
از اين قاعده مس��تثنی نيس��ت. ما 
هم دوست داش��تيم در اردوی آفريقا 
حضور پيدا کنيم، ام��ا تصميم گيرنده 
در اين باره، سرمربی تيم ملی است و هر 
تصميمی که او بگيرد، همان می شود. ما 
بازيکنان هيچ کاره هستيم. البته به هر حال 
ما هم زحمت می کشيم و اگر اين طور 

نباشد، ناراحت کننده است.

خلیل زاده:هر سال که نباید جام بیاوریم

فوتبالنباشدتفریحجوانانچیست؟
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رویانیان بازداشت 
شد

دعوت دروازه بان سابق 
پرسپولیس به بوسنی

يك منبع آگاه ضمن تاييد بازداشت محمد رويانيان مدير عامل سابق باشگاه 
پرسپوليس و رييس سابق ستاد سوخت، افزود: وی در ارتباط با پرونده ستاد 

سوخت بازداشت شده است. 
اين منبع آگاه گفت: قرار بازداشت رويانيان از سوی شعبه 15 دادسرای کارکنان 
دولت صادر شده است. بر اس��اس اين گزارش، رويانيان پيش تر، در ارتباط با 
پرونده ستاد سوخت به شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت احضار و تفهيم اتهام 
شده بود. حجت االسالم والمسلمين غالمحسين محسنی اژه ای سخنگوی قوه 
قضاييه و دادستان کل کشور نيز هشتم ارديبهشت ماه در نشست خبری درباره 
پرونده ستاد سوخت گفت: تا کنون سه نفر در اين خصوص بازداشت شده اند و 

بقيه با قيد وثيقه آزاد هستند.
رويانيان نيز پيش تر درباره احضار خود به دادس��را در ارتباط با پرونده ستاد 
سوخت گفته بود: به دادسرا رفتن جرم نيس��ت و قوه قضاييه و دادسرا، خانه 

من است.

سافت سوسيچ سرمربی تيم ملی بوسنی و هرزگوين در فاصله 38 روز مانده 
تا جام جهانی 2014 فهرس��ت بازيکنان خود را اعالم کرد که در اين ميان نام 

آسمير آودوکيچ سنگربان سابق پرسپوليس هم به چشم می خورد. 
او س��ال 2012 و در زمان مربيگری مصطفی دنيزلی دروازه بان سرخ پوشان 
 بود و بازی ه��ای درخش��انی را در ليگ قهرمانان آس��يا از خ��ود به نمايش

 گذاشت. 
در آن زمان به دليل قانون منع استفاده از دروازه بانان خارجی، آودوکيچ اجازه 

بازی در مسابقات ليگ برتر را نداشت.
اسامی دروازه بانان اين تيم عبارت است از:

آسمير بگوويچ )استوک سيتی(، جاس��مين فايزيچ )آلن(، آسمير آودوکيچ 
)بوراک بانيا لوکا(

تيم ملی فوتبال بوسنی در جام جهانی و در گروه F با تيم های آرژانتين، ايران 
و نيجريه همگروه است.

زیدان از خانواده اش گفت 
زين الدين زيدان اظهار داشت:دوست داشتم از بودن در 
کنار خانواده و پسرهايم لذت ببرم. زيرا 16 تا 18 سال 
فوتبال تنها دغدغه من بود. وقتی بازنشسته شدم، روی 

خانواده ام تمرکز کردم. 

راجرز: فكر می کنم منچسترسیتی قهرمان شود
ليورپول هفته سی و هفتم رقابت های ليگ برتر انگليس را با تساوی 
سه بر سه مقابل کريس��تال پاالس به پايان برد.سرمربی ليورپول 
برندن راجرز گفت: بايد به پيروزی می رسيديم، اما منچسترسيتی 

دو بازی ديگر دارد و فکر می کنم می تواند قهرمان ليگ شود.

نكونام به اردوی اتریش می رسد 
جواد نکونام مشکلی برای حضور در اردوی اتريش تيم ملی فوتبال نخواهد داشت. 
قرارداد نکونام با باش��گاه الکويت 14 ماه می 2014 )24 ارديبهشت 93( خاتمه 
 می يابد و اين بازيکن برای حضور در اردوی اتريش، نيازی به فس��خ قرارداد هم

 ندارد.

در همه جای دنیا 
فوتبالیست ها پول 

خوبی می گیرند، اما 
آیا در آن کشورها 

هم اینقدر علیه 
فوتبالیست ها جبهه 

می گیرند

درخواست الس پالماس از شجاعی
کی روش خیال همه را راحت کرد

جام جهانی بدون پیام صادقیان، مهدی رحمتی و علی کریمی! 5 بازيکن تيم های ذوب آهن و سپاهان به اردوی تيم ملی در کشور 
اتريش دعوت ش��دند و در اين ميان تنها نام 3 بازيکن سپاهان در 

جمع بازيکنان دعوت شده به اردو قرار دارد.
 اس��امی ملی پوش��ان برای اردوی اتري��ش اعالم ش��د و کارلوس 
 کی روش خي��ال همه را راح��ت کرد که ن��ه رحمتی ب��ه اردوها 

برمی گردد و نه علی کريمی.
اسامی بازیكنان دعوت شده به 

اردوی اتریش
س��ايت رس��می فدراسيون 
فوتبال نام 28 بازيکن مورد 
نظر کی روش برای 
اردوی تي��م 
مل��ی در 

اتريش را هم اعالم کرد و سرمربی باز نشان داد قرار نيست رحمتی 
 و کريم��ی به اردوه��ا برگردند. در ليس��ت جديد ک��ی روش، اين

 28 بازيکن حاضر هستند:س��يد جالل حسينی، حسين ماهينی، 
محمدرضا خلعتبری، مهرداد پوالدی، رضا حقيقی )پرس��پوليس 
تهران(، رحم��ان احمدی، مهدی ش��ريفی، احس��ان حاج صفی 
)سپاهان اصفهان(، هاشم بيگ زاده، اميرحسين صادقی، آندرانيك 
تيموريان، خسرو حيدری )استقالل تهران(، احمدآل نعمه )نفت 
تهران(، قاسم حدادی فر، محمدرضا خانزاده )ذوب آهن اصفهان(، 
کريم انصاريفرد )تراکتورسازی تبريز(، پژمان منتظری )ام صالل(، 
رضا قوچان نژاد )چارلتون(، سوشا مکانی، بختيار رحمانی )فوالد 
خوزس��تان(، جواد نکونام )الکويت(، عليرضا جهانبخش )نايخمن 
هلند(، اشکان دژاگه )فوالم(، مهرداد بيت آشور )ونکوور(، مسعود 
شجاعی )الس پالماس(، دانيال داوری )اينتراخت(، عليرضا حقيقی 

)اسپرتينگ پرتغال(، سردار آزمون )روبين کازان( 
بازيکنانی ک��ه در حقيقت ليس��ت نهايی بازيکنان تي��م ملی را با 
 جدايی 4 نفر ش��ان از اردو تش��کيل خواهند داد که از همين حاال

 می توان پيش بينی کرد يك دروازه بان، دو دفاع و احتماال 
يك مهاجم جوان ليگ برتری هستند. 

با توجه به اين ترکيب، س��ردار آزمون ب��ه جای علی 
کريمی فرص��ت جام جهانی را به دس��ت م��ی آورد و 
 تيم ملی جوان تر از هميش��ه به بازی های جام جهانی 

می رود. 

کی روش نشان داد بر مواضعش استوار مانده و با وجود همه فشارها، 
از نظر او هيچ بازيکنی بزرگ تر از تيم ملی نيست. کی روش در اين 
ليس��ت جديد، روی نام پيام صادقيان و محسن مسلمان هم خط 

قرمز کشيده است.
درخواست الس پالماس از شجاعی؛دو هفته دیرتر به 

اردوی تیم ملی ایران برو 
در صورت موافقت کارلوس کی روش، هافبك تيم ملی کشورمان با 
دو هفته تاخير، از الس پالماس جدا و به اردوی تيم ملی در اتريش 

ملحق خواهد شد. 
يکی از بازيکنانی که کارلوس کی روش برای حضور در اردوی تيم 
ملی از او دعوت به عمل آورده است، مسعود شجاعی، هافبك تيم 

فوتبال الس پالماس اسپانيا است. 
س��ايت گ��زارش  اس��اس   ب��ر 

 »Tinta Amarilla« اس��پانيا، مس��عود 
شجاعی از سوی فدراسيون فوتبال ايران 

برای حضور در اردوی تمرينی تيم 
ملی دعوت شد. تيم ملی ايران 

قرار است در اردوی اتريش 
با بالروس، مونته نگرو و 

آنگوال بازی کند.
اي��ن گ��زارش 

همچني��ن 

مدعی ش��ده باش��گاه الس پالماس از مسعود ش��جاعی خواسته 
با فدراس��يون فوتبال ايران مذاک��ره کند تا در ص��ورت امکان، دو 
هفته ديرتر به اردوی تيم ملی ايران ملحق ش��ود که اين دو هفته 
 مهل��ت از ب��ازی الس پالم��اس مقابل تنري��ف در تاري��خ 10 ِمی

 )20 ارديبهشت( به حساب خواهد آمد.
 نه خود مسعود شجاعی و نه باش��گاه الس پالمای در اين خصوص 

اظهارنظری نکرده اند. 
اگ��ر فدراس��يون فوتب��ال اي��ران 

و کارل��وس ک��ی روش ب��ا اي��ن 
درخواست باشگاه الس پالماس 
موافق��ت کنن��د، هافب��ك 29 

س��اله تيم مل��ی کش��ورمان در 
تاري��خ 3 خ��رداد ب��ه اردوی تي��م 

 مل��ی در اتري��ش ملح��ق خواه��د 
شد.

وظیفه اهالي ورزش رعایت 
اخالق و منش پهلواني است  

مهدی اسدی/ریيس سازمان بسيج 

ورزشكاران استان
سازمان بسيج ورزشکاران در راستاي اهداف فرهنگي که پيش روي خود 
ترسيم کرده، ترويج دهنده اخالق، منش پهلواني و ايثارگري خواهد بود. ما 
در راستاي همين اهداف عضو گيري و تربيت ورزشکاران بسيجي را آغاز 
کرده ايم و اين اقدام با همکاري باشگاه 
مقاومت و در قالب حلقه هاي صالحين 
انجام مي ش��ود.به برکت هشت سال 
دفاع مقدس امروز امنيت و آرامش��ي 
برکشور ما حاکم است که مستکبران 
جهاني توانايي مقابله با آن را ندارند، 
اما وظيفه ما اهالي ورزش در اين بين 
رعايت اخالق و منش پهلواني است تا 

اين امنيت و اقتدار پابرجا بماند. 
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مزایده مال غیر منقول
بر اساس پرونده  اجرائی به شماره بایگانی 8900068  تمامت ششدانگ 
پالک ثبتی شماره  هشتصدوبیست وسه فرعی از سی ودو اصلی  واقع 
در دست قمشه  بخش یک ثبتی شهرضا به مساحت چهارصد متر مربع 
مورد ثبت صفحه 132 دفتر174 با حدود اربعه ذیل:شمااًل به طول 41/40 
متر دیواریست به زمین شماره 179 / 32 شرقا اول به طول 3 متر دوم 
که جنوبی است به طول 10 متر سوم به طول 80 / 7 متر هر سه قسمت 
دیواریست به خانه 764 / 32 جنوبا به طول 32 متر پی است به شماره 
822 / 32 غربا به طول 12 متر درب و دیواریست به شارع حقوق ارتفاقی 
تشکیل   32  /  1936 شماره  ثبتی  پالک  ششدانگ  انضمام  به  که  ندارد 
بشماره  یکبابخانه  از  قمستی  ششدانگ  وتمامت  دهد.  می  را  یکبابخانه 
پالک ثبتی یکهزارونهصدوسی وشش فرعی از سی دو اصلی بمساحت 
ثبتی  پالک  انضمام  به  که  مترمربع  صدم  متروهفتادوپنج  هشتادویک 
شماره  823 / 32  تشکیل یکبابخانه را می دهد مورد ثبت صفحه 570 
دفتر 414 با حدود اربعه ذیل:شماال به طول ده متر خط مفروزی است به 
خانه شماره823 / 32 شرقا به طول 55 / 8 متر در ودیواریست به کوچه 
عمومی جنوبا به طول ده متر دیواریست به دیوار خانه شماره 764 / 32 
باقی مانده غربا به طول 80 / 7 متر خط مفروضی است به خانه 823 / 
32 حقوق ارتفاقی ندارد به نام سید رضا بنی اصفهانی  ثبت و سند صادر 
شده است وبه موجب اسناد رهنی شماره131213 مورخ 11 / 06 / 1386 
و 134824 مورخ 04 / 04 / 1387  دفتراسناد رسمی شماره یک اصفهان از 
طرف نامبرده در رهن بانک قوامین شعبه سجاد اصفهان قرار گرفته وبه 
علت عدم پرداخت بدهی بستانکار تقاضای صدور اجرائیه نموده و پس 
از ابالغ اجرائیه به درخواست بانک بستانکار باستناد قانون اصالح ماده 
34 اصالحی قانون ثبت و آئین نامه اصالحی مربوطه پالک های مذکور 
مورد ارزیابی قرار گرفته وبرابر صورت مجلس تنظیمی توسط مامور 
توصیف  بدین شرح  دادگستری  رسمی  کارشناس  ارزیابی  وبرگ  اجرا 
ارزیابی بصورت یکباب منزل مسکونی باعرصه  وارزیابی گردید.مورد 
بمساحت 75 / 481متر مربع واعیان در سه طبقه بمساحت545مترمربع، 
زیرزمین انباری بمساحت 44 / 55 مترمربع وطبقه همکف و اول هریک 
بمساحت  78 / 244 مترمربع، بانمای بیرونی آجر نما و دارای اسکلت 
ترکیبی دیوار باربر وستونهای فلزی میباشد،طبقه اول سقف تیرچه بلوک 
ودر حالت سفتکاری بوده وطبقه همکف قابل سکونت دارای سقف تیر 
آهنی وطاق ضربی وبدنه تا 90 سانتیمتر سنگ ومابقی اندود گچ سفید 
با رنگ آمیزی کف فرش موازییک بوده آشپزخانه اوپن با کابینت فلزی 
با بدنه کاشی وکف فرش سرامیک  بانضمام حمام وسرویس بهداشتی 
بوده سیستم سرمایش کولر آبی نصب در ایوان وگرمایش بخاری گازی 
میباشد.دربهای داخلی چوبی ودرب وپنجره بیرونی آلومینیومی میباشد.  
دارای اشتراکات آب وبرق وگازمی باشد به مبلغ دو میلیاردوچهارصد 
میلیون  ریال ارزیابی گردیده است و مورد مزایده تا تاریخ 20 / 1 / 1394 
بیمه  میباشددر جلسه مزایده که ازساعت 9 صبح الی 12 روز دو شنبه 
مورخ 16/ 4 / 1393 در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکیل میگردد.

از طریق مزایده به فروش میرسد .چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینی 
نشده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزایده شکیل میگردد.مزایده 
ازمبلغ کارشناسی دو میلیاردوچهارصد میلیون ریال شروع وبه باالتربن 
قیمت پیشنهادی و به هر کس که خریدار باشد فروخته میشود طالبین 
میتوانند قبل از تشکیل جلسه مزایده از مورد مزایده به آدرس: شهرضا 
خیابان نواب صفوی کوچه خلیفه سلطانی پالک 66 بازدید به عمل آورند 
الزم به ذکر است که کلیه هزینه های قانونی اعم از هزینه های انتقال سند 
در دفاتر اسناد رسمی ومالیات دارائی وعوارض شهرداری وبدهی  های 
های  هزینه  وگازوسایر  برق  و  ،آب  وآبونمان  انشعاب  حق  به  مربوطه 
متعلقه بر عهده برنده مزایده میباشد این آگهی یکنوبت در روزنامه زاینده 
رود در تاریخ 17 / 02 / 1393چاپ ومنتشر میشود./.                                                                

    مسئول واحد اجراي اسناد رسمي شهرضا  - یوسفیان

       افراز پالک 16/1337
 23109چون آقای علی دهقانان زواره فرزند اکبر مالک  ده حبه و پنج-
یازدهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ قطعه ملک پالک 1337فرعي واقع 
در زواره 16 اصلي گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان  به عنوان خواهان به 
دعوی احدی از خواندگان نادر ومحمد و آرزو همگی هاشمی طباطبایی 
زواره فرزندان سید رضا مالکین  دوحبه وسی و دو-پنجاه و پنجم حبه 
هاشمی  وعماد  مشاع   حبه  پنجم  و  وشانزده-پنجاه  حبه  یک  و  مشاع  
فرزند سید ابوالفضل  مالک شش حبه و پنج -یازدهم حبه  مشاع و زهرا 
گنجی زاده فرزند ابراهیم مالک سیزده حبه و یک-یازدهم حبه مشاع و 
پنج  و  حبه  اعیانی شش  ثمنیه  بها  مالک  زواره  شاهمرادی  فاطمه  خانم 
–یازدهم حبه  مشاع درخواست افراز سهمیه خود را نموده و بنا به اعالم 
آئین   3 ماده  طبق  لذا   ، نیست  دست  در  نامبردگان  از  آدرسي  خواهان 
خواندگان  به   1357 ماه  آذر  مشاع مصوب  امالک  فروش  و  افراز  نامه 
ابالغ  می گردد که در روزشنبه مورخه 1393/03/31 ساعت 9 صبح جهت 
 ، ترسیم نقشه وتنظیم صورتمجلس وامضاء آن در محل حاضر شوند 
بدیهی است عدم حضور مانع از رسیدگی نخواهد شد .  ذبیح اهلل فدایی   

رئیس ثبت اسناد وامالک زواره

آگهي ابالغ  اخطاریه ماده  101 آئین نامه اجرا
بدینوسیله به شرکت تعاوني نگین سبزمهیاران به شماره ثبت 606 ثبت 
ابتداي  تقاضانامه شهرضا  و  سند  متن  ادرس  طبق  شرکتهاي شهرضا 
جاده زره که طبق گزارش مامورکالنتري 11شهرضابه علت خالف واقع 

در  شود  می  ابالغ  است  نگردیده  واقع  موردشناسایي  آدرس  بودن 
موضوع پرونده اجرائي به شماره بایگاني 9200075 له بانک کشاورزي 
شعبه شهرضاو علیه آن شرکت وغیره اعالم مي دارد تمامت ششدانگ 
دوباب مغازه به پالک ثبتي شماره 2396 / 3 واقع درموغان بخش یک 
ثبتي شهرضابه مبلغ سیصدوده میلیون ریال وپالک ثبتي شماره 2398 
/ 3 واقع درموغان بخش یک ثبتي شهرضابه مبلغ دویست وسي میلیون 
شماره  به  خانه  یکباب  دادفروششدانگ  وپروین  بهزادصفي  ملکي  ریال 
ثبتي شهرضا ملکي  / 1 واقع درابنیه بخش یک  ثبتي شماره 917  پالک 
و ششدانگ  ریال  میلیاردوپانصدمیلیون  یک  مبلغ  حمیدیابه  عبدالحسین 
اعیاني یکباب خانه به شماره 1029 / 21 واقع دررشکنه بخش یک ثبتی 
شهرضاملکي آقاي علي اصغرشیرپوربمبلغ چهارصدوپنجاه میلیون ریال 
وششدانگ یکباب مغازه به پالک ثبتي شماره 1571 / 23 واقع درسودآباد 
بخش یک ثبتی شهرضاملکي علیرضا منوري وسهیالصفي به مبلغ یک 
میلیاردویکصدمیلیون ریال ارزیابي گردیده است لذا چنانچه به ارزیابي 
هاي انجام شده اعتراض دارید ، ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشار اگهي 
به انضمام فیش هزینه تجدیدارزیابي به مبلغ پانزده میلیون ریال به این 
هزینه  فیش  بدون  و  وقت  از  خارج  اعتراض  داریدضمنًابه  ارسال  اجرا 

تجدیدارزیابي ترتیب اثر داده نخواهد شد .

    محمد مهدی یوسفیان -  مسئول اجرای ثبت اسناد شهرضا

ابالغ اجرائیه 

 : شماره   139303902004000014 آگهی:  23113شماره 
دفتر   87/9/6-  175025 رهنی  سند  موجب  به    9100400200400647
بانک صادرات شعبه میدان آزادی و علیه سیروس  له  خانه 7 اصفهان 
مرادی سیاه افشاری و مصطفی فیض احمد آبادی و زهرا دری دولت 
 15190/27236 شماره  پالک  خانه  باب  یک  دانگ  شش  تمامت   ، آبادی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 122/65 متر مربع که اسناد 
آن در صفحه 14و17 دفتر 265 و زیر شماره 50543 و 50545 به نام 
مصطفی فیض احمد آبادی و زهرا دری دولت آبادی ) هر کدام سه دانگ 
مشاع ( ثبت و سند صادر شده است به نشانی اصفهان خ جی مقابل تاالر 
شهرداری کوچه شهید مثقالی بن بست  گلچین پ 40 که حدود آن شمال 
به طول 8 متر درب و دیواری است به کوچه 3/80 متری شرق به طول 
16 متر دیوار به دیوار پالک ثبتی شماره 15190 جنوب اول به طول 2/10 
متر دیوار باقیمانده 15190/6338 دوم در دو قسمت که قسمت اول غربی 
است به طول 0/10 و 5/80 متر دیوار به دیوار پالک 15190/20221 غرب 
به طول 14/85 متر دیوار به دیوار پالک 18846 /15190 می باشد که 
طبق نظر کارشناس روی عرصه ساختمانی در طبقه همکف بانضمام زیر 
زمین آن با دیوار های آجری سقف تیر آهن با آجر کف ها موزائیک فرش 
دربها و پنجره های مشرف به سطوح بیرونی با پروفیل فلزی دربهای  
داخلی چوبی کاشی کاری آشپزخانه با کابینت فلزی و آبگرمکن دیواری 
سطوح داخلی پالستر گچ نمای سطوح بیرونی با آجر نما و زیر زمین با 
بدنه پالستر سیمان و کف موزائیک فرش وجود دارد در ضمن یک اتاق 
روی طبقه همکف وجود دارد اعیانی آن حدود 130 متر مربع می باشد که 
در گواهی شهرداری 110 متر مربع ذکر شده است دارای اشتراکات آب و 
فاضالب برق و گاز با قدمت بیش از 25 سال می باشد از ساعت 9 الی 12 
روز دو شنبه مورخ 93/3/5 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع 
در خیابان هشت بهشت شرقی – چهارراه اول خیابان الهور به مزایده 
. مزایده از مبلغ پایه 2840000000 ریال شروع و به  گذارده می شود 
 . نقدا فروخته می شود  کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق 
اشنعاب  و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای 
آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد ، وجوه 
پرداختی بابت هزینه فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد 
ضمنا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 
93/2/17 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به 
روز بعد موکول می گردد . توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ 
ده درصد از پایه مزایده طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای 
کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنا برنده مزایده باید 
کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در 
حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید . م الف 2984 رئیس اداره 

اجرای اسناد رسمی اصفهان

ابالغ  وقت رسیدگی 

23107 در خصوص پرونده کالسه 93-87 خواهان اسداله ایوبی پژوه 
فرزند نصراله  دادخواستی مبنی بر تقاضای الزام خوانده به حضور در 
یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال تمامت 5456 متر مربع از 840688 
متر از 72 حبه ششدانگ هفتان قهاب تحت پالک ثبتی یک اصلی بخش 
18 ثبت اصفهان مقوم به پنجاه میلیون ریال مطلق خسارات و هزینه های 
است  نموده  تقدیم  اله  اسد  فرزند  اسدی  بطرفیت رضا  دادرسی  قانونی 
وقت رسیدگی برای مورخ 93/3/27 ساعت 4 عصر تعیین گردیده است 
برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  توجه  با 
تا خوانده  منتشر  در جراید  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 73 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – 
روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان   اختالف  حل  شورای   8165756441

دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
 شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود  مدیر دفتر شعبه 20 شورای حل

 اختالف اصفهان

        آگهي تحدید عمومي
23114پیرو آگهي هاي قبلي و به موجب دستور مادتین 14 و 15 ثبت تحدید 
حدود شش دانگ هر یک از امالک مشروحه ذیل واقع در شهر نطنز و قراء تابعه 
جزء بخش 9 و10و11 حوزه ثبتي نطنز به شرح ذیل در ایام معینه در ذیل آنها 

در محل شروع و به عمل خواهد آمد
اول( از بخش نه شامل شهر نطنز و قرا حومه

ازشماره 33– اصلي شهر نطنز ، فروعات ذیل 
572–خانم اشرف علی رحیمی فرزند ماشااهلل ششدانگ قطعه زمین 

573/2 - خانم اشرف علی رحیمی فرزند ماشااهلل ششدانگ قطعه زمین 
913 –موقوفه حسن وشاقیان به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 

نطنز ششدانگ قطعه زمین 
ازشماره 34 – اصلي مزرعه خطیر ، فروعات ذیل

34و40-آقاعلی عبدالهی نطنزی و غیره ششدانگ یکباب خانه 
450– آقاي حسین احمدی مزرعه خطیری فرزند حسن  و غیره ششدانگ قطعه 

زمین مزروعی
608– خانم زهرا خالقی فرزند منصور خان ششدانگ یکباب اطاق فوقانی

613/1 - خانم زهرا خالقی فرزند منصور خان ششدانگ یکباب طویله تحتانی 
617 - خانم زهرا خالقی فرزند منصور خان ششدانگ قطعه زمین مزروعی 

و مشجر 
تاریخ تحدید:1393/3/7

ازشماره 71 – اصلي سرشک  ، فرعي ذیل
1704 – موقوفه مسجد جامع سرشک به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه 

شهرستان نطنز ششدانگ قطعه زمین مزروعی متر مربع 
ازشماره 73 – اصلي مزرعه برگ آباد  ، فرعي ذیل 

35 – آقای سید محمد میرمحمد فرزند سید تقی ششدانگ قطعه زمین مزرعی 
و  مشجر و یکباب دامداری 

ازشماره 76 – اصلي ریسه  ، فرعي ذیل 
60- مسجد جامع ریسه اداره اوقاف و امور خیریه نطنز ششدانگ یک باب 

مسجد 
673 – موقوفه رجب ریسه به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 

نطنز ششدانگ قطعه زمین مزروعی و مشجر معروف باغ عباس 

از شماره 100-اصلی طامه فروعات ذیل 
1008 – منیژه حاج شمسی فرزند سیف اله ششدانگ قطعه زمین دو قفیزی 

زیر جاده 
1009 – منیژه حاج شمسی فرزند سیف اله ششدانگ قطعه زمین زیررود

تاریخ تحدید:1393/3/8
1602 – رضا حاجی زاده طامه و غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعی و مشجر 

معروف پی گرده 
1632- شمسی خانم جاریانی و غیره ششدانگ یک باب خانه در کوی پچه 

1782- صغری اعظمی و غیره ششدانگ قطعه زمین بائره معرف فضای در 
خانه آخوند 

از شماره 118 –اصلی جاریان فروعات ذیل 
623- اداره اوقاف و امور خیریه نطنز ششدانگ قطعه زمین معرف چاله اشکنده 
757- حسن ماندگار فرزند اسداله ششدانگ قطعه زمین معروف هشت قفیزی 

معروف سر قبر دراز و باغ اکبر 
758 – حسن ماندگار فرزند اسداله ششدانگ قطعه زمین چهار قفیزی معروف 

باغ اکبر 
تاریخ تحدید :1393/3/10

از شماره 120 – اصلي خفر ، فروعات ذیل 
326– آقاي حسین شاخه فرزند دخیل ششدانگ یکباب خانه معروف خانه باقر

615- مهدی عبدلی خضری فرزند اکبر و غیره ششدانگ یک درب باغ مشجر 
معروف درب حمام 

847- زهرا عزیزی خفری فرزند حسین و غیره ششدانگ قطعه زمینمزروعی 
تقریباً 12 قفیزی وصل به جوی استخرجه دشت اصفهانی

1562 – آقای عباس خفری فرزند سیف اله و غیره ششدانگ یکباب خانه 
از شماره 127 –اصلی روستای دستجرد 

کبری ضرغامی و غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعی در کوچه   –  121
استخرجه 

1257 – سیامک جزنی فرزند حسین ششدانگ قطعه زمین وصل به جاده جزن 
تاریخ تحدید:1393/3/11

از شماره 128 – اصلي یوز جریب ؛ فروعی ذیل 
1 و 2 -سیامک جزنی ششدانگ قطعه زمین وصل به جاده جزن 

19 - منصور معینی جزنی فرزند نعمت اله و غیره ششدانگ قطعه زمین 4 قفیزی 
67–آقای غالمرضا رشیدي جزني فرزند محمد ششدانگ قطعه زمین مزروعی

144 – آقای منصور معینی جزنی و غیره ششدانگ یک درب باغ محصور 
مشجر 

283 – آقای منصور معینی جزنی و غیره ششدانگ قطعه زمین متصل به جوی 
تاریخ تحدید:1393/3/12

از شماره 129 – اصلي جزن ؛ فروعات ذیل 
29– آقاي علیرضا رشیدي جزني فرزند محمد ششدانگ قطعه زمین مزروعي 

125- آقای منصور معینی جزنی و غیره ششدانگ قطعه زمین معروف سر 
دشت شهره 

143 - خانم اقدس رشیدي جزني فرزند محمد و غیره  ششدانگ یکدرب باغ 
محصور مشجر 

361– خانم اقدس رشیدي جزني فرزند محمد ششدانگ قطعه زمین مزروعي 
399–آقای علیرضا رشیدي جزني فرزند محمد ششدانگ قطعه زمین مزروعي 

تاریخ تحدید :1393/3/13
زمین  قطعه  محمد ششدانگ  فرزند  آقاي غالمرضا رشیدي جزني   -  406

مزروعي 
459– خانم اقدس رشیدي جزني فرزند محمد ششدانگ قطعه زمین مزروعي 

762 - آقای علیرضا رشیدي جزني فرزند محمد ششدانگ یکباب خانه 
787 - آقاي غالمرضا رشیدي جزني فرزند محمد و غیره ششدانگ یکباب خانه 

845 – آقای رحمت اله احمدی جزنی فرزند علی اکبر ششدانگ یکباب خانه 
تاریخ تحدید :1393/3/17

دوم ( ازبخش 10 چیمه رود وبرزرود و قراء حومه
از شماره 15 - اصلی روستای بیدهند 

1211- ابراهیم وحیدی بیدهندی و غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعی مشهور 
باغ باال

از شماره 25 – اصلي چیمه ؛ فرعی ذیل 
519 – آقای سید رضا جاللی چیمه فرزند سید اصغر ششدانگ دو باب بوم کند 

مشتمل بر محوطه اطرافش 
1060 – رحمت اله لباف فرزند نعمت اله ششدانگ قطعه زمین 8 قفیزی معروف 

باغ طالب 
1646 – سید حسن جاللی چیمه فرزند سید محمد ششدانگ قطعه زمین معروف 

باغ ناصر 
3048 – رحمت اله لباف ششدانگ قطعه زمین معروف مرغزار 

تاریخ تحدید :1393/3/18
از شماره 41 - اصلی مزرعه بیشه ولوجرد 

میمنت خانم مصطفائی هنجنی فرزند ماشااله تمامی 2 قفیز و نیم   – 223
ششدانگ فعالً  که  رودخانه  جنب  معروف  زمین  شرقی  طرف  از   مفروز 

 است 
236 و 237 و 238 - میمنت خانم مصطفائی هنجنی فرزند ماشااله و غیره 
ششدانگ هر یک از قطعه باغچه 4 قفیزی جنب رودخانه و قطعه باغچه جنب 
رودخانه تقریبا 2 قفیزی و قطعه زمین مزروعی تقریبا 4 قفیزی و قطعه باغچه 

جنب رودخانه تقریبا 2 قفیزی

تاریخ تحدید:1393/3/19
از شماره 101– اصلي ده زیره ؛ فروعات ذیل 

217–آقای علی ترابی افوشته فرزند محمد ششدانگ یکباب خانه 
218 – آقای محمد صیاد فرزند حبیب اله ششدانگ یکباب خانه

–فرخ سادات جالل فرزند سید عباس ششدانگ یکباب خانه 
از شماره 103 – اصلی احمد آباد ده زیره : فروعات ذیل 

35 و 36 – فاطمه رضائی احمد آبادی و غیره ششدانگ یک باب خانه 
تاریخ تحدید:1393/3/20

از شماره 128 - اصلی هنجن : فروعات ذیل 
38و 39 – منیژه امیر مظاهری فرزند مهدی و غیره ششدانگ یک باب خانه و 

باغچه معروف حاج امین 
806 – میمنت خانم مصطفائی هنجنی ششدانگ یک درب باب محصور و مشجر 

1317 – میمنت خانم مصطفائی هنجنی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی در 
دشت واجنان 

2122- فریدون طاهری هنجنی ششدانگ یک باب خانه 
از شماره 134-  اصلی روستای یارند 

837 – اداره اوقاف و امور خیریه نطنز یک باب باال خانه در کوچه زیر مسجد 
1086 – کاظم حسینی یارندی ششدانگ یک باب خانه و دو باب اصطبل در 

محله سرسیر 
تاریخ تحدید:1393/3/21

ازشماره 149- اصلی طره فرعی ذیل
3122– آقاي داود عباسی نطنزی فرزند محمد ششدانگ یکباب خانه معروف 

پشت کنده  
ازشماره 150- اصلی برز فرعی ذیل

1008 – خانم طاهره برزی فرزند حسینو غیره ششدانگ یکبا ب خانه 
2651 – رضا غفاری فرزند حسین ششدانگ قسمتی از یک باب خانه در حین 

احداث مفروز و مجزا از 1484
2652 – رضا غفاری فرزند حسین ششدانگ یک باب خانه در حین احداث 

مفروز و مجزا از 1503
تاریخ تحدید:1393/3/22

از شماره 165- اصلی روستای کمجان 
228 – موقوفه مسجد شریف کمجان به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه 

نطنز ششدانگ قطعه زمین مزروعی و مشجر 
461 –غسالخانه وقفی کمجان به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه نطنز 

ششدانگ یک باب غصال خانه 
468 مکرر – حمام وقفی کمجان به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه نطنز 

ششدانگ یک باب حمام
موقوفه حمام کمجان به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه نطنز   – 831

ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
898 – موقوفه کمجان به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه نطنز ششدانگ 

یک درب باغ 
تاریخ تحدید:1393/3/24

سوم ( از بخش یازده طرقرود و قراء حومه 
ازشماره یک– اصلي طار ، فرعي ذیل

2869–خانم طاهره یوسف نطنزی فرزند سید رضا ششدانگ یکباب خانه 
از شماره 36  - اصلی مزرعه کامجان کشه 

2- حسن براتی فرزند محمود ششدانگ یک باب خانه 
از شماره 37 – اصلی کشه 

4- عباس توکلی فرزند علی ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
87 – عبداله پریاری کشه فرزند حسین ششدانگ یک باب اتاق تحتانی 

139 – اسفندیار شهریاری کشه ششدانگ یک درب باغ کمر پیر 
تاریخ تحدید:1393/3/25

187 – اسفندیار شهریاری کشه ششدانگ یک درب باغ محصور و مشجر 
205 – اصغر رحیم طرقی ششدانگ یک درب باغ 

ازشماره 141 - اصلي باغستان پایین طرق ، فرعی ذیل 
1362–حسین یحیایی طرقی فرزند محمد و غیره ششدانگ یکدرب باغ در هنجوه

از شماره 147 – اصلی مزده 
9 – منصور مهدوی مزده و غیره ششدانگ یک درب باغ معروف الجه 

ازشماره 152- اصلي نیه ، فروعات ذیل 
328–آقای عباسعلی زمانی نیه فرزند محمد سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

خانه
تاریخ تحدید :1392/3/26

371–موقوفه حسینیه مزده به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
نطنز ششدانگ قطعه زمین مزروعی  

471 - موقوفه حسینیه مزده به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
نطنز ششدانگ قطعه زمین مزروعی  

537 - موقوفه حمام نیه به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نطنز 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی  

538 - موقوفه امام زاده چهار بزرگوار مزده به نمایندگی اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرستان نطنز ششدانگ قطعه زمین مزروعی  

ازشماره 182 – اصلي ابیازن ، فروعات ذیل 
1340–خانم دلکش شاملو فرزند مراد علی ششدانگ قطعه زمین محصور و 

مزروعی
1678– آقای قدرت موسی حسینی سلطان آبادی فرزند حسین ششدانگ یکباب 

خانه و باغچه
تاریخ تحدید:1393/3/27

ازشماره 193- اصلي طرق ، فروعات ذیل 
260 – اعظم رضائی طرقی فرزند لطف اله ششدانگ قطعه زمین مزروعی در 

دشت میر بر 
زمین  قطعه  ششدانگ  هاجی  فرزند  چیان  گیوه  محترم  خانم    –1011

مشجرمعروف استخر پایین
1948– خانم نصرت موذنی طرقی فرزند حاجی ششدانگ یکدرب باغ محصور 

و مشجر
3107–  آقایانحسن بیطرفان فرزند حبیب  و غیره ششدانگ قطعه زمین محصور
4051– آقای سید نوراله مسعودیان فرزند سید نعمت اله ششدانگ یک قطعه 

باغچه و زمین جنب آن
امور خیریه نطنز  اوقاف و  اداره  نمایندگي  به  4287 - موقوفه حمام طرق 

ششدانگ قطعه زمین مزروعي 
4811– آقای مصطفی ابوفاضلی فرزند حسن ششدانگ یکباب خانه

تاریخ تحدید :1393/3/28
ازشماره 212- اصلي دشت بزرگ طرق ، فروعات  ذیل  

2–خانم بتول فرج زاده جاللی فرزند فتح اله ششدانگ یکباب خانه
1233 – خانم شهره رحیم طرقی فرزند عباس ششدانگ قطعه زمین محصور 

معروف خرمنگاه 
ازشماره 215– اصلي الدریجه ، فروعات ذیل 

150–آقای فرهاد حیدری طرقی فرزند رضا بالمناصفه ششدانگ یکباب خانه 
مفروز و مجزی شده از شماره 35 فرعی 

151 –آقای مصطفی طالب فر فرزند فتح اله ششدانگ قطعه زمین محصور 
مفروز و مجری شده ازشماره 9 فرعی 

ازشماره 277– اصلي نسران ، فروعات ذیل 
167– آقاي عباسعلی علیجان پور نسرانی فرزند محمد ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی
210 - آقاي عباسعلی علیجان پور نسرانی فرزند محمد ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی
259 - آقاي عباسعلی علیجان پور نسرانی فرزند محمدششدانگ یکدرب باغ
503 - آقاي عباسعلی ظفره ای نسرانی فرزند نجاتعلی ششدانگ یکباب خانه

تاریخ تحدید :1393/3/29
لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت به وسیله این آگهي به صاحبان امالک و مجاورین 
آنها اخطار مي گردد که در اول ساعت اداري روزهاي ذکر شده در ذیل آنها در 
وقوع ملک حضور به عمل رسانند و چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده 
قانوني آنها در محل حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون ثبت ملک آنها با حدود 
اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد ضمنا ًدر صورتیکه 
صاحبان امالک و مجاورین در موعد مقرر در محل حاضر نباشند مي توانند 
مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده تعیین تکلیف پرونده هاي 
ثبتي مصوب 1373/2/25 از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدي اعتراض خود 
ظرف مدت 30 روز به این اداره و دادگاه محل تسلیم نمایید مضافاً در صورت 
تعطیلي غیر مترقبه در روزهاي مندرج در این آگهي تحدید حدود روز پس از 

تعطیلي انجام مي گیرد.
     تاریخ انتشار :1393/2/17 م الف36                                                                                                              

مجتبی شادمان  رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز



امام علی )ع( :
 بوی بد پاهایتان را آنکه از آراء مختلف بی خبر باشد ، در چاره جویی ها در ماند. 
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داستان زیبای مرد فانوس
 به دست 

در خبرها آورده اند که مردی صبحگاهان برای ادای نماز صبح روانه 
مسجد شد. در راه پایش سر خورد و در گودالی آب فرود آمد. به منزل 
برگشت و پس از تعویض لباس دوباره روانه مسجد شد. دوباره همانجا 
سر خورد و به گودال افتاد. مرد به سوی خانه برگشت. برای بار سوم 
لباس پوشید و روانه خانه خدا ش��د. وقتی به گودال آب رسید، دید 

مردی فانوس به دست منتظر او ایستاده ...
مرد فانوس به دست گفت: من منتظر تو هستم تا تو را به سالمت به  
مسجد رسانم. عابد قصه ما از او تشکر کرد و با هم روانه مسجد شدند

وقتی به مقصد رس��یدند، مرد عابد از مرد فانوس به دس��ت پرسید: 
تو که هس��تی و برای چه به من کمک کردی؟ مرد فانوس به دست 
جواب داد: من شیطانم. بار اول که به زمین خوردی، دوست داشتم 
که ازبرگشتن منصرف ش��وی، ولی تو با برگشت خود موجب  شدی 
خداوند تمام گناهان خویشاوندانت را عفو نماید و در مرتبه دوم که به 
زمین خوردی لباس پوشیدی و برگشتی، خداوند گناهان تمام مردم 
دهکده ات را بخشید. ترسیدم اگر بار دیگر به زمین بخوری خداوند به 
خاطر تو از سرتقصیرات تمام مردم زمین بگذرد. بنابراین چاره را در 

آن دیدم که تو را به سالمت به مقصد رسانم.

سه پله باالتر 
 ابن جوزی یکی از خطبای معروف ب��ود. روزی باالی منبر که ۳ پله 
 داش��ت برای مردم صحبت می کرد. زنی از پایین منبر بلند ش��د و 
مس��اله ای پرس��ید. ابن جوزی گفت: نم��ی دانم. زن گف��ت: تو که 

نمی دان��ی پس چ��را ۳ پل��ه از دیگ��ران باالتر 
نشس��ته ای؟ او ج��واب داد: ای��ن س��ه پل��ه 

 که م��ن باالت��ر نشس��ته ام، ب��ه آن
 اندازه ای است که من می دانم و شما 

نمی دانید و به ان��دازه معلوماتم 
ب��اال رفت��ه ام. اگر ب��ه اندازه 

مجهوالت��م می خواس��تم 
باال روم، الزم ب��ود منبری 
درست می شد که تا فلک 

االفالک باال می رفت.

حکایت نامه

پایگاه خب��ری روزنامه المصری الیوم مصر نوش��ت: در ضیافت 
شامی که اخیرا در کاخ سفید برگزار شد، همسر باراک اوباما، او 

را از برخورد صمیمانه با زنان منع کرد.
 در این مراس��م س��تاره های هالیوود و برخی از مشاهیر حضور 
داش��تند، اما این بار کاخ س��فید با لحاظ کردن دلخوری های 
میشل اوباما، زنان مشهور و به قول خود»زیبارو« را دعوت نکرد.

اوباما در مراس��م مش��ابهی که دو م��اه قبل برگزار ش��ده بود، 
 به دلیل ن��وع برخوردش با زنان، ب��ا اتهام هایی رو به رو ش��ده 

بود.
درب��اره ارتب��اط میان اوبام��ا و»جنیف��ر هادس��ون« خواننده 
سیاه پوس��ت آمریکایی نیز خبرهای مش��ابهی منتشر شد. در 

نتیجه این چهره نیز در جشن آن شب غایب بود.
نشریه us weekly با پوشش جش��ن ضیافت شام کاخ سفید 
نوشت: همسر اوباما از او خواس��ت از صحبت های حاشیه ای با 

هنرپیشه ها و دیگر زنان میهمان بپرهیزد.
تصاویری که عکاس��ان و فیلمبرداران از برخورد اوباما با برخی 
میهمانان زن شکار کرده اند، مشکالتی را میان رییس جمهوری 
آمریکا و همسرش ایجاد کرد. در نتیجه در میهمانی کاخ سفید، 

اوباما تالش کرد فقط به خوشامد گویی بسنده کند؛ ضمن این 
که همسرش نیز رفتار شوهر را تحت کنترل داشت.

 در این خبر آمده اس��ت رفت��ار اوباما به گونه ای بود که نش��ان 
می داد دور نشدن چشمان همسرش از او، او را آزار می دهد.

وقتی زن اوباما او را از برخورد صمیمانه با زنان منع کرد!

 اگزم��ا نوع��ی عارض��ه 
پوس��تی آزاردهن��ده 
و دردآور اس��ت، ام��ا 
می تواند خط��ر ابتال به 
سرطان پوست را کاهش 
ده��د. سیس��تم ایمنی 
مبتالیان به اگزما بیش 
از حد فعال می ش��ود به 
این مفهوم که پوس��ت آنان به راحتی خشک شده و مستعد 
عفونت است، اما از سوی دیگر این نارسایی کمک می کند تا 
سلول های سرطانی از پوست جدا شوند و در نتیجه از پوست 
در مقابل ش��ایع ترین نوع س��رطان پوس��تی محافظت کند.

دستیابی به نتایج قطعی روی انسان کار ساده ای نیست. زیرا 
عالیم اگزما به لحاظ شدت، متفاوت است.

جوهام��ر الکتروکروزر 
نخس��تین  از  یک��ی 
ی  س��یکلت ها ر تو مو
الکتریک��ی اس��ت که با 
ش��ارژ کام��ل می تواند 
را  کیلومت��ر   200
 پش��ت س��ر بگ��ذارد.

موتورس��یکلت  ای��ن 
اتریش��ی در ماه فوریه / 
بهمن گذشته در موتورشوی لینز رونمایی شد و به زودی روانه 
بازار خواهد شد. عالوه بر طراحی عجیب و غریب کالسیک و 
مدرن، خصوصیات دیگر آن نیز قابل توجه است. در این مدل 
از داشبوردهای معمول خبری نیس��ت و اطالعات سرعت و 
شارژ روی آینه ها به نمایش در می آیند )فکرش را بکنید اگر 

آینه ها بشکنند، هزینه تعویض آن ها چقدر خواهد شد؟!(.

نتای��ج ی��ک بررس��ی 
جدید تایی��د کرد که 
مص��رف مکمل ه��ای 
اس��یدچرب ام��گا-۳ 
در دوران ب��ارداری، بر 
س��المت مغ��ز جنین 

تاثیری ندارد. 
دکتر »کاترین هرِوی« 
ک��ه در ای��ن بررس��ی 
شرکت نداشته، معتقد است: گفتن این مطلب به زنان که 
با مصرف روزانه یک قرص می توانند فرزندان باهوش تری 
به دنیا آورند، خوش��ایند اس��ت، اما واقعیت این است که  
بهترین توصی��ه برای داش��تن فرزندان س��الم و باهوش، 
 دنبال کردن یک رژیم غذایی س��الم، متعادل و مناس��ب

 است.

بدن انسان بنا به شرایط مختلف بو می گیرد و البته ممکن 
اس��ت این بو بس��یار بد یا غیر قابل تحمل باشد که در این 
صورت باید خیلی س��ریع آن را رفع کرد وب��ه دنبال راهی 
برای پیشگیری  از آن بود. پای انسان از جمله اعضایی است 
که بس��یار بو می گیرد. برای جلوگیری از آن می توانیم به 

موارد زیر اشاره کنیم:
خشک نگه دارید

پاها در ش��رایطی که خشک باش��ند، امکان بوگرفتنشان 
بسیار کمتر اس��ت. پس بهتر اس��ت بعد از شست شوی پا 
حتما آن را به دقت خش��ک کنید. دقت داش��ته باشید که 
میان انگش��ت های پا حتما کامل خشک ش��ود. زیرا این 

مکان بهترین جا برای استقرار باکتری ها و ایجاد بو است.
 جوراب را فراموش نکنید

گاهی اوقات دیده می شود که برخی افراد کفش ها را بدون 
جوراب به پا می کنند و این باعث می شود تا پای شما عرق 
کرده و چون جوراب نیست که آن را به خود جذب کند، به 
سمت انگش��ت ها می رود و در میان آن ها قرار می گیرد. 
پوشیدن جوراب در خانه نیز می تواند به همین صورت به 

شما کمک کرده و از بو گرفتن پا جلوگیری کند.
 کفشتان را آماده کنید

در کنار این که باید کفش��ی مناس��ب پا و به اندازه داشته 
باش��ید، این نکته را نیز در نظر بگیرید که همیش��ه بعد از 
رسیدن به خانه کفش را به داخل نیاورید و بگذارید تا کامال 
در هوای آزاد بماند تا بوها و باکتری ها از بین بروند. استفاده 
از پودر بچ��ه در کفش نیز می تواند از بو گرفتن پای ش��ما 

جلوگیری کند.
 الکل بهترین بوگیر پا

اگر بوی بد پای ش��ما از بین نمی رود، باید به سراغ یک راه 
بسیار اساس��ی بروید. اس��تفاده از الکل می تواند بهترین 
گزینه برای رفع بوی پا باشد. یک دس��تمال را به مقداری 
الکل آغشته کنید و به کمک آن پا و بین انگشتان را کامال 

تمیز کنیدتا دیگر اثری از بو باقی نماند.
 زمان مراجعه به پزشک

اگر بوی بد پای شما همچنان ادامه دارد، بهتر است سریعا 
به یک پزشک پوست مراجعه کنید. ممکن است بوی بد پای 
شما از بیماری های مختلف پوستی مانند قارچ ها باشد که 

شما با آن آشنا نیستید. 

اگزما از سرطان پوست 
جلوگیری می کند

عجیب ترین موتورسیکلت 
الکتریکی

امگا-3 تاثیری بر رشد 
مغزی جنین ندارد
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