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فعال سازی جبهه فرهنگی بسیج 
اصفهان با رویکرد مدیریت جهادی
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عشایر ذخایر غنی فرهنگی 
هستند

 معاون سیاس��ی و امنیتی اس��تانداری اصفهان، عشایر 
را ذخایر غنی فرهنگی در کشور دانس��ت و بر لزوم ارائه 
خدمات بهتر به این قشر عظیم تأکید کرد.رسول یاحی در 
چهاردهمین شورای عشایر استان اصفهان که در محل 
استانداری این استان برگزار شد، گفت: عشایر خودشان 

ذخایر غنی فرهنگی کشور ...

رادیوی ایران به موسیقی
 توجه ویژه دارد

ایران به دنبال اسباب بازی 
هسته ای نیست

معاون صدا در بازدید صمیمانه ای که با مهمانان خارجی 
جشنواره رادیو داشت، از شبکه های مختلف رادیوی ایران، 
رویکرد فعالیت آنها و زمینه های اشتراک و همکاری بین 
ایران با کش��ورهای مختلف صحبت کرد. محمدحسین 
صوفی معاون صدا با مهمانان خارجی این اجالس دیدار 
کرد. در این بین فعال رسانه ای انگلستان که به گفته خود 
35 سال است در حوزه رادیو فعالیت می کند، حضور در 
جشنواره سیزدهم رادیو را دومین سفر خو به ایران اعالم و 

اظهار کرد: روی برخی...

رییس مجلس ش��ورای اس��المی با بیان این ک��ه امروز 
مل��ت ای��ران صاحب فناوری هس��ته ای ش��ده اس��ت، 
گفت: این امری نیس��ت که قابل معامله باش��د. ایران در 
مذاکرات هس��ته ای ب��ه دنبال روش��نگری حق خویش 
 ب��ه جهان اس��ت ن��ه دنبال اس��باب ب��ازی هس��ته ای.

 قدرت های غربی نیز بدانند که اگر...
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 دولت جلوی مرگ زاینده رود
 را بگیرد

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی از دولت خواست تا جلوی 
مرگ زاینده رود را بگیرد. حمیدرضا فوالدگر گفت: طی س��ال های گذشته 
خشکسالی های بی سابقه ای در اصفهان اتفاق افتاده که این موضوع تنش و 
بحران های آبی را در منطقه مرکزی ایران ایجاد کرده است. وی اظهار کرد: 

2برداشت های...
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معاون سازماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان:
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بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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آگهي مزایده عمومي
نوبت اول

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی 

 چاپ اول

 س�ازمان رفاه�ی تفريحی ش�هرداری  ش�اهين ش�هر ب�ه اس�تناد مج�وز ش�ماره 3599/ش
 مورخ  1392/12/1 ، شورای اسالمی ش�هر در نظر دارد اجازه بهره برداری از سالن ژيمناستيک 
ورزشگاه تختی واقع در شاهين ش�هر - خيابان شهيد بهش�تی ) مخابرات ( - فرعی 11 شرقی 
 - ورزش�گاه تختی را به مدت يک س�ال واگذار نمايد . متقاضيان می بايس�تی تا روز سه  شنبه 
مورخ 1393/2/30 برای دريافت اسناد مزايده به امور قرار دادها واقع در شاهين شهر - خيابان 
شهيد مطهری ) بهداری ( - فرعی 2- سازمان رفاهی تفريحی شهرداری  شاهين شهر  يا به سايت 
س�ازمان به آدرس www.refahi.shaahinshahr.com و تا آخر وقت اداری روز چهار شنبه 

مورخ 1393/2/31 برای تحويل اسناد مزايده به دبيرخانه سازمان مراجعه نمايند.
سازمان در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهاد ها مختار است .

کلینیک کنترل خشونت
 راه اندازی می شود

سنا[
س: ای

]عک
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خوروش سرپرست  سپاهان شد؛آغاز تمرینات سپاهان از 2۴ خرداد

 آغاز انتخاب رشته کارشناسی ارشد
 از امروز 

کارنامه نتایج اولیه و نحوه تکمیل فرم انتخاب رشته هاي تحصیلي اینترنتي براي 
داوطلبان مجاز به انتخاب رشته  در آزمون ورودي تحصیالت سال ۱3۹3 بر روی 
سایت سازمان سنجش قرار گرفت. داوطلبینی که مجاز به انتخاب رشته شده اند 
می توانند از  امروز چهار شنبه ۹3/۲/۲۴ تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۹3/۲/۲۸ براي 

انتخاب رشته به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کنند.

پس از تغییر سرپرست در باشگاه ذوب آهن، این بار نوبت به سپاهانی ها 
رس��ید تا رس��ول خوروش را یک بار دیگر به عنوان سرپرست این تیم 
انتخاب کنند.با این حال س��پاهانی ها لیگ س��یزدهم را با سرپرستی 

فرامرزی به پایان بردند، اما اکنون باش��گاه سپاهان به طور رسمی خبر 
سرپرستی رسول خوروش را اعالم کرد. تمرینات تیم فوتبال سپاهان بعد 

از بازگشت سرمربی تیم اصفهانی از روز ۲۴ خرداد آغاز می شود. 

معاون سازماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: 
همکاری با روانشناس��ان از آس��یب ها جلوگیری می کند. 
محمود گلزاری اظهار کرد: کش��ورهایی که مخالف رش��د 
کشورهای اسالمی هستند، با سرمایه گذاری روی جوانان 

آنها را از مدیریت کش��ور دور می کنند ت��ا فرصتی را برای 
چپاول کشور فراهم  کنند. معاون سازماندهی امور جوانان 
وزارت ورزش و جوان��ان ادامه داد: با همی��ن نیروی جوان 

انقالب به پیروزی رسید...

شهردار اصفهان: 
 تسریع در اجرای طرح 

ساماندهی اطراف منارجنبان 

مدیرکل روابط کار:
کارگران زن تا 2 سال بعد از 

وضع حمل اخراج نشوند
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اخبار کوتاهيادداشت

فعال سازی جبهه فرهنگی بسیج 
اصفهان با رويکرد مديريت جهادی

جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج ( اصفهان گفت: جبهه فرهنگی 
بسیج اصفهان باید با رویکرد مدیریت جهادی فعال سازی شده و در این 

راستا نیازمند نیروهای والیی استان است.
سردار مجتبی فدا، در آیین تودیع و معارفه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 
ش��هرضا اظهار کرد: تشکیل بسیج ده ها میلیونی براس��اس تدابیر رهبر 
معظم انقالب و س��ند چش��م انداز بس��یج در قالب جذب، سازماندهی، 
 آموزش و ب��ه کارگیری نیروه��ا، در دس��تور کار این نهاد امس��ال قرار

دارد.
وی با اشاره به این که در حقیقت رهبر معظم انقالب بسیار هوشمندانه 
فرمودند که فرهنگ همچون هوا اس��ت، آلوده و سالم بودن آن بسیار بر 
سالمت افراد یک جامعه تاثیرگذار است، افزود: جبهه فرهنگی باید در خط 
والیت کار کند و با توجه به این که ما در اصول انقالب اختالف و مشکلی 

نداریم، گروه ها باید مراقب اختالف افکنی دشمنان باشند.
جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( با اشاره به نام گذاری سال از 
س��وی مقام معظم رهبری بیان کرد: بسیج ظرفیت های مختلفی دارد و 
می تواند با عزم ملی بسیاری از مشکالت را حل و به توسعه بیشتر کشور 

کمک کند. 
وی با اش��اره به این که 8 س��ال دفاع مقدس یک تجربه موفق در عرصه 
مدیریت جهادی اس��ت افزود: کش��ورهای تمامیت خواه دس��ت از سر 
 ملت ایران بر نمی دارند و در ش��رایط فعلی به دنبال ضربه زدن به کشور 

هستند.
سردار فدا خاطرنش��ان کرد: داش��تن ظرفیت و قابلیت بی نظیری چون 
دیانت و والیت فقیه برای محور بودن در کش��ور ایران س��بب می شود 
 که سرنوش��تی چون س��وریه، ع��راق، مصر و لیب��ی برای ای��ران اتفاق

 نیفتد.

عمیق کردن دفاع از انقالب در فراتر 
از مرزهای ايران، نتیجه تدابیر رهبر

دس��تیار و مش��اورعالی فرمانده معظم کل ق��وا گفت: یک��ی از ثمرات 
اندیش��ه های دفاعی رهبری، عمق بخش��ی به دفاع از ایران و انقالب در 
فراتر از مرزه��ای ایران و باال بردن قدرت بازدارندگ��ی در برابر تهدیدات 

صهیونیست ها و آمریکا بود.
همایش تبیین اندیش��ه های دفاعی امام خامنه ای در سالن اجتماعات 
باقرالعلوم دانش��گاه صنعتی مالک اش��تر با حضور سرلشکر سیدیحیی 
صفوی، س��ردار دهقان وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح، سردار 
ش��یرازی رییس دفتر نظامی فرمان��ده کل قوا و جمع��ی از فرماندهان 

عالی رتبه نظامی برگزار شد.
سرلش��کر صفوی دس��تیار و مش��اورعالی فرمانده معظم کل قوا در این 
همایش با بی��ان این که از نظر من ه��دف اساس��ی و غیرقابل تغییر هر 
حکومتی حفظ بقای ملی، نظام سیاس��ی، اس��تقالل، تمامیت ارضی و 
منافع و ارزش های حیاتی خود اس��ت، گفت: در ای��ن میان مجموعه ای 
 از تهدی��دات می توان��د این اهداف اساس��ی را ب��ا خطر ج��دی رو به رو 

کند.
سرلشکر صفوی با بیان این که هم اکنون هویت تهدیدات دگرگون شده 
است، اظهار داش��ت: تهدیدات جنگ س��ایبری، جنگ نرم و تهدیدات 
زیست محیطی و اقتصادی، جزو تهدیداتی است که می تواند ارزش های 

یک کشور را مورد هدف قرار دهد.
وی افزود: ممکن است این تهدیدات ارزش های حیاتی یک نظام را تغییر 
دهد و یا ممکن است باعث سقوط آن نظام سیاسی شده و یا در امنیت ملی 

و تمامیت ارزی این کشورها رخنه کند.

 بیشترين شکايات از شوراها 
دخالت شوراها در امور اجرايي است

ریی��س گ��روه ام��ور ش��وراهاي اس��تانداري اس��تان اصفه��ان گفت: 
بیش��ترین ش��کایات از ش��وراها ،دخالت ش��وراها در امور اجرایي است 
و لذا اعضاي ش��وراهاي ش��هري و روس��تایي باید با تکیه بر موارد منع 
 دخالت در ام��ور اجرای��ي، وظای��ف خ��ود را در چارچوب قان��ون اجرا 

کنند.
علی رحمانی در همایش تجلیل از اعضاي ش��وراهاي اس��المي ش��هر و 
روستاهاي گلپایگان که در تاالر اندیش��ه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي 
برگزار ش��د، با بیان این که این افتخار یکایک مردم ایران اسالمي است 
که شوراها در دین و آیین ما از جایگاه واالیي برخوردار است، افزود: امام 
راحل در نهم اردیبهش��ت 1358 فرمان تاریخي خود را براي تش��کیل 
 شوراهاي اسالمي به منظور دخالت مردم در امور مربوط به خودشان صادر

 فرمودند.
وی با اشاره به اصل 105 قانون اساس��ي بیان داشت: تصمیمات شوراها 
نباید مخالف موازین اسالم و قوانین کشور باشد و بزرگ ترین وظیفه یک 

شورا، تصمیم گرفتن است.
رحمانی در ادامه به تشریح وظایف شوراها پرداخت  و در ادامه با بیان این 
که از بدو فعالیت شوراي اسالمي شهرس��تان در دوره چهارم 14 جلسه 
کاري داش��ته است، اظهار داش��ت: در این جلس��ات 12 مصوبه صورت 
 گرفت که 50 درص��د آن با همکاري دس��تگاه هاي ذي رب��ط، اجرایي

 شد.
رییس شوراي اسالمي شهرستان گلپایگان نیز با بیان این که هماهنگي و 
همدلي خوبي بین اعضاي شوراي شهرستان وجود دارد، افزود: مشکالتي 
که شوراي شهرستان در حال حاضر با آن مواجه است، کمبود اعتبارات در 

راستاي اقدام به مصوبات شورا است.

احیای نقش وزارت کشور و نیروی 
انتظامی در مبارزه با جرايم اقتصادی

رییس کمیسیون ش��وراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی،گفت: 
نیروی انتظامی و وزارت کشور به سبب نوع ماموریتی که دارند در زمینه 
مقابله با جرایم اقتصادی و سالم س��ازی و شفاف سازی فضای اقتصادی 
کشور، نقش خاصی می توانند داشته باشند که کمیسیون شوراها و امور 

داخلی کشور به دنبال احیای این نقش خاص است.
امیر خجس��ته اعالم کرد: راهکارهای اقتصاد مقاومتی با حضور مدیران 
ارشد شهرداری های کشور، ش��وراهای اسالمی ش��هر و روستا، نیروی 

انتظامی و وزارت کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
وی همچنی��ن اظهارداش��ت:توجه مق��ام معظ��م رهبری ب��ه مباحث 
اقتصادی و ارایه راه��کار اقتصاد مقاومتی از س��وی معظمٌ له، حرکتی نو 
و راه حلی عالمانه در جهت پیش��رفت کش��ور در تمام ابعاد است که بر 
این اساس مجلس شورای اسالمی با لبیک به ندای رهبر فرزانه انقالب، 
 به دنبال آس��یب شناس��ی و تقویت حقوقی و قانونی اقتص��اد مقاومتی

 است.
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اوکراین همه پرسی لوهانسک و دونتسک را غیرقانونی خواند

 جدایی طلبان حامی روسیه به دنبال برگزاری همه پرس��ی در دو منطقه شرق این کشور، اعالم پیروزی 
کردند. یکی از سازماندهندگان این همه پرس��ی گفت: مردم شرق اوکراین می خواهند خودشان در مورد 

سرنوشتشان تصمیم بگیرند.

Society,Cultural  Newspaper No. 1226 |  january   22  ,2014  |  8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comSociety,Cultural  Newspaper No. 1226 |  january   22  ,2014  |  8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.com

موافقان استیضاح وزير 
علوم به حد نصاب رسید

 افزايش بُرد موشک
» سوم خرداد«

نماینده مردم فالورجان در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: برای استیضاح 
وزیرعلوم تعدادی امضا جمع ش��ده و تعداد نمایندگان موافق اس��تیضاح به 
حد نصاب رسیده است. سید ناصر موسوی الرگانی پیرامون بحث استیضاح 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اظهار کرد: تعداد نمایندگان امضا کننده برای 
اس��تیضاح به حد نصاب رس��یده، اما هنوز متن اس��تیضاح به همراه امضای 
نمایندگان تحویل هیات رییسه نشده است. وی افزود: به زودی این امضاها را 
در اختیار هیات رییسه قرار می دهیم تا طرح استیضاح وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری در دستور کار قرار گیرد. وی درباره بی قانونی های صورت گرفته در 
دولت جدید بیان کرد: یکی از انتقاداتی که دولت فعلی از دولت قبلی داشت، 
عمل نکردن به قوانین بود، اما متاسفانه درهمین دولت هم موارد زیادی از عمل 

نکردن به قوانین می بینیم که این اصال خوب نیست.

سامانه موشکی »س��وم خرداد« با سامانه S300 روس��ی قابل مقایسه است، 
ولی برد فعلی این سامانه 50کیلومتر اس��ت و برد 100 کیلومتری و در ادامه 
200 کیلومتری در دست اجرا است. یکی از س��امانه های بسیار مهمی که در 
بازدید فرمانده معظم کل قوا از نمایشگاه دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه به 
نمایش گذاشته شد، سامانه موشکی پدافند هوایی »سوم خرداد« بود. ویژگی 
سامانه موشکی سوم خرداد نسبت به سامانه های مشابه خود این است که تمام 
الزامات و تجهیزاتش در یک خودرو جمع شده است. این سامانه در زمینه رادار 
جست و جوگر و رهگیر و موشکی ارتقا یافته است. سامانه پدافندی سوم خرداد، 
هم زمان 4 هدف را رهگیری و 8 موشک »طائر« را شلیک می کند. این سامانه 
توانایی هدف قرار دادن هواپیماهای جنگنده، بمب افکن و موشک های کروز را 

تا ارتفاع 25 کیلومتری دارد. 

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس عدم پایبندی س��ازمان 
ام��ور مالیاتی ب��ه تفاهم نامه ب��ا متصدیان صنعت س��نگ 
 کش��ور را باع��ث تعطیلی این صنع��ت بیان کرد. محس��ن 
صرامی فروشانی گفت: طی یک سال و نیم گذشته جلسات 
متعددی بین فعاالن صنعت سنگ و مسؤوالن سازمان امور 
مالیاتی برگزار شد و تفاهماتی نیز در این زمینه به دست آمد، 
اما این سازمان با زیر پا گذاش��تن معاهدات خود، نارضایتی 
فعاالن این عرصه را رقم زد و کار به تعطیلی صنعت س��نگ 
انجامید. وی اظهار کرد: رییس فعلی این س��ازمان در دولت 
قبلی نیز همین مس��ؤولیت را داش��ت و پس از امضای این 
تفاهم نامه مراتب به امضای وزیر اقتصاد رس��ید، اما ناگهان 
ایشان بدون توجه به جلس��ات متعدد و دس��تور وزیر،  این 
تفاهم نامه را به صورت یک طرفه ملغ��ی کرد. نماینده مردم 
خمینی شهر در مجلس ش��ورای اس��المی بیان کرد:  وزیر 
اقتصاد دستور داد تا این تفاهم نامه اجرایی شود، اما مشخص 
نیست این امر چرا در سازمان امور مالیاتی کشور تا این اندازه 
مورد تاکید اس��ت که حتی به قیمت تعطیل��ی این صنعت 
 انجامیده است. وی ضمن اشاره به این که بستن دست و پای

  تولی��د کنن��دگان دردی را دوا نمی کن��د، به نق��ش موثر 
تولید کنندگان سنگ در ایجاد اشتغال و ایجاد درآمد برای 

خزانه کشور اشاره کرد.

هاشمی رفسنجانی در دیدار با نخست وزیر پاکستان تاکید 
کرد که هر وقت اختالفات شیعه و سنی عمیق و نگران کننده 
شد، ایران و عربس��تان به عنوان دو کش��ور مرجع اسالمی 
می توانند در جهت توس��عه همکاری ها گام بردارند.در این 
دیدار که با تقاضای نوازش��ریف برای دیدار فوری با آیت اهلل 
هاشمی رفس��نجانی انجام ش��د، رییس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با اشاره به مشکالتی که طالبان در افغانستان 
به وجود آورده بود، گفت: اگر چه دورنمای سیاسی افغانستان 
مبهم است، اما وظیفه ایران و پاکستان است که نگذارند باز 
هم جنگ داخلی م��ردم مظلوم افغانس��تان را قربانی کند. 
وی جایگاه ایران و عربس��تان را در بین کشورهای اسالمی 
ارزشمند خواند و گفت: سابقه همکاری دو کشور از اجالس 
فوق العاده کنفرانس اس��المی در پاکس��تان درخشان شد. 
هاشمی با ابراز نگرانی از گسترش تروریست ها در کشورهای 
اسالمی گفت: تروریست ها و تندروها بالی جان کشورهای 
اسالمی هستند و عقالی مسلمان باید غده های سرطانی را از 
بدنه اسالم جدا کنند و مانع نا امنی ها و عامل همکاری ها در 
جهان اسالم باشند. وی با اعالم آمادگی جمهوری اسالمی 
ایران و شخص خودش برای تالش در جهت رفع نگرانی های 
مسلمانان گفت: مسؤوالن و علمای دیگر کشورها هم باید با 
برنامه ریزی درست، به مقابله با اقدامات تفرقه انگیز برخیزند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: راهکار بازگشت 
به مدیریت اسالمی، مدیریت جهادی است و باید با عزم ملی 
و مدیریت جهادی، زمینه پیوند فرهنگ و اقتصاد را در کشور 

فراهم کنیم.
محمد حسین صفار هرندی در دانشگاه کاشان با اشاره به این 
که شعارهایی از سوی مقام معظم رهبری که در طول 10 سال 
گذشته انتخاب شده، اشاره ای به وجوه فرهنگی، اجتماعی و 
مسایل اقتصادی داشته، اظهار کرد: بسیاری از شعارهای سال 
ما مطالبی از قبیل آرایش صحیح سبک زندگی را در حقیقت 

در خود جای داده است.
وی تصریح کرد: ش��عاری ک��ه رهبر معظم انقالب امس��ال 
ب��ا عن��وان »فرهن��گ و اقتصاد ب��ا ع��زم مل��ی و مدیریت 
جهادی« انتخ��اب کردند، با توج��ه به رصد فض��ای امروز 
کش��ور و توجه به اقتص��اد مقاومتی که سیاس��ت های آن 
 ابالغ شد، بوده و ایشان مسایل کش��ور را مباحث اقتصادی 

می دانند.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام افزود: اگ��ر به افکار 
عمومی مراجعه ش��ود، نخستین خواس��ته ها و دغدغه های 
مردم، مباحث پیرامون معیش��ت، ش��غل، ت��ورم و اعتیاد و 
 موض��وع اقتص��اد اس��ت ک��ه از موضوع��ات روز جامع��ه

به شمار می رود.

نایب رییس اول مجلس شورای اس��المی با اشاره به تالش 
نمایندگان برای رفع محرومیت و توسعه استان های محروم، 
 نگاه مجل��س به ای��ن اس��تان ها و مناطق را ویژه دانس��ت. 
حجت االسالم والمسلمین سید محمدحسن ابوترابی  فرد با 
اشاره به حضور خود در کردستان، اظهار داشت: شرکت در 
مراسم پنجمین سالگرد سفر رهبر معظم انقالب به استان 
کردستان برای بنده مایه افتخار است. وی اضافه کرد: اصوال 
نگاه تمامی کس��انی که در مجلس هس��تند به استان ها و 
حوزه هایی که برخی اس��تان ها مانند کردس��تان مش��کل 
دارند، ویژه و در جهات مختلف برای ما تعیین کننده است. 
به گفته نایب رییس اول مجلس ش��ورای اس��المی، هدف 
مجلس، ارتقای استان های مرزی و استراتژیک است و چون 
کردستان یکی از استان هایی است که از منابع معدنی و آبی 
خوبی برخوردار است، لذا باید با برنامه ریزی الزم از این منابع 
به خوبی استفاده کرد. وی گفت: به واسطه برخورداری از مرز 
مشترک کردستان با کشور عراق، می توان با مناسب سازی 
فضای تجارت، زمینه توسعه کردستان را فراهم کرد. نایب 
رییس اول مجلس شورای اس��المی بیان کرد: فعالیت های 
اقتصادی مهم تری��ن اولویت برای کردس��تان اس��ت. زیرا 
بسترهای الزم این مهم در استان فراهم و  قدم های خوبی در 

این راستا برداشته شده است.

مجمع تشخیص راهبردخانه ملت  قوه مقننه

سازمان امور مالیاتی مسؤول 
تعطیلی صنعت سنگ

ايران و عربستان مرجع 
رفع اختالف شیعه و سنی

بازگشت به مديريت 
اسالمی با مديريت جهادی 

مجلس نگاه ويژه ای به نقاط 
محروم دارد
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رییس مجلس ش��ورای اس��المی با بیان این که امروز ملت ایران 
صاحب فناوری هسته ای شده اس��ت، گفت: این امری نیست که 
قابل معامله باشد. ایران در مذاکرات هسته ای به دنبال روشنگری 
 حق خوی��ش به جهان اس��ت نه دنبال اس��باب بازی هس��ته ای.

 قدرت های غربی نیز بدانند که اگر نس��بت به مذاکرات مقدماتی 
 با مسامحه برخورد ش��د، مذاکرات نهایی محل مسامحه نخواهد 

بود.
عل��ی الریجانی ریی��س مجل��س ش��ورای اس��المی در ابتدای 
جلس��ه علنی مجلس ش��ورای اس��المی، میالد حضرت علی)ع( 
 را تبریک گفت و ب��ه ذکر احادیث��ی در فضایل این ام��ام بزرگوار

 پرداخت.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی ضمن شرح بخشی از 
تاریخ حکومت حضرت علی)ع( گفت: امروز نیز گروهی از متعصبین 
خشک مقدس به شیوه مارقین با همان عصبیت به جان مسلمانان 
افتاده اند و با س��الح تکفیر، پیوندهای اسالمی را نابود می کنند و 
روحیه مبارزه گری خود را به جای طغیان علیه استبداد و استکبار 
به مصرف امت اسالمی کش��انده اند. در زمان حضرت علی)ع( نیز 
مارقین از سالح تکفیر بهره می جس��تند و حتی حضرت علی)ع( 

را تکفیر کردند.
رییس مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: آیا تکفیریون امروز، 
 ماموریت مارقین را ندارند که جان و آبروی مس��لمانان را نش��انه

 

رفته اند؟ و چه خوب امام علی)ع( آنها را تصویر نمود که تیرهایی 
هستند در دست ش��یطان. امروز این تیرهای شیطانی در عراق و 
افغانستان و پاکستان و سوریه، کاری جز تفرقه و کشتار مسلمانان 
انجام نمی دهند و اقدامات آنان بیشترین بهره را برای سیاست بازان 

مکار جهانی دارد.
وی  ادامه داد: از طرف دیگر قاسطین و ناکثین جهان امروز با قدرت 
اقتصادی و سیاسی در مقابل انقالب اسالمی ایستاده اند و هر روز 
به بهانه ای ماجرایی درست می کنند. به خاطر مطامع دنیوی چند 
جنگ راه انداخته اند و سال ها است با مکر سیاسی و رسانه ای در 
مقابل ملت ایران س��نگ اندازی می کنند و از س��الح نفت و بانک 
استفاده نامشروع کردند تا به مقاومت ملت ایران لطمه  وارد کنند.

الریجانی تصریح کرد: اخیرا رییس جمهور آمریکا به دولت روسیه 
و آقای پوتین اخطار داده که نباید از ابزار انرژی در ماجرای اوکراین 
استفاده سیاسی کند. واقعا خجالت آور و تعجب آور است که این 
گروه سیاست باز مکار اینقدر فراموش کار ش��ده اند. مگر شما در 
این س��ال ها از س��الح تحریم نفت و گاز علیه ملت ایران استفاده 

سیاسی نکردید؟
وی اف��زود: پ��س ب��ا چ��ه منطقی نس��بت ب��ه روس��یه موعظه 
می کنی��د؟ اگر اس��تفاده ابزاری از ان��رژی در سیاس��ت را تقبیح 
 می کنید، س��ال ها اس��ت که با ای��ن روش در مقابل مل��ت ایران

 ایستاده اید.

رییس مجلس  ش��ورای اس��المی در بخش دیگری از سخنرانی 
خود با اش��اره به حرف های ناگفته مقامات آمریکایی در خصوص 
مذاکرات هسته ای گفت:  مقامات آمریکایی در آشکار و نهان برای 
حد و حدود فناوری صلح آمیز هس��ته ای خط و نشان کشیده اند 
که تعداد س��انتریفیوژها  در ایران فالن مقدار باشد یا آب سنگین 
 اراک چنان ش��ود یا تحقیق و توس��عه، فالن محدودی��ت را پیدا 

کند.
 وی اف��زود: ظاهرا ق��درت های ب��زرگ غربی، می��دان مذاکرات 
 هسته ای را با ش��عبده بازی سیاسی اش��تباه گرفته اند. مذاکرات

 هسته ای مذاکراتی واقعی است تا عیار اتهامات واهی شما روشن 
شود و ملت ایران ارزشی برای این گونه مانورهای ننگین شما قائل 

نیست.
الریجان��ی تاکید ک��رد: ملت 
ایران طی س��ال های طوالنی 
مجاهدت و پایداری به چنین 
دستاوردی رسیده است. آن هم 
در ش��رایطی که شما باالترین 
مقابله را با اراده مل��ت از خود 

نشان دادید.
وی ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه امروز 
 ملت ای��ران صاح��ب فناوری

 هسته ای شده است گفت: این 
امری نیس��ت که قابل معامله 
 باش��د. ای��ران در مذاک��رات 
هسته ای به دنبال روشنگری 
حق خویش به جهان اس��ت نه 
دنبال اس��باب بازی هسته ای 

 لذا مذاکره کنندگان هس��ته ای نمی توانند از هیچ یک از حقوق 
هس��ته ای ایران شامل غنی س��ازی در حد کارخانه غنی سازی و 

تحقیق  و توسعه بدون هیچ مسؤولیتی صرف نظر کنند.
رییس مجلس ش��ورای اس��المی تصریح کرد: مجلس ش��ورای 
اس��المی همان گونه ک��ه رهبر فرزان��ه انقالب تاکی��د فرمودند، 
مبنای توفیق حرکت آتی کش��ور را در خودباوری و تکیه بر دانش 
و توانمن��دی های داخل��ی می دانند ک��ه یک نمونه مه��م آن در 
دانش هس��ته ای رخ نموده است و به روش��نی اعالم می کند که 
در مذاکرات آینده چارچوب مورد قبول، صیانت از کلیت فناوری 
 صلح آمیز هس��ته ای اس��ت و کمیت این فناوری محل چانه زنی

 نیست.
وی ادامه داد: تنها خط قرمز در کیفیت فناوری هسته ای بر حسب 

فتوای رهبری، تولید سالح است نه چیز دیگر.
الریجانی تاکید کرد: وزیر خارجه و تیم مذاکره کننده صرفا در این 
مسیر و فقط در موضوع هسته ای و نه چیز دیگر می توانند مذاکره 
کنند. وی تصریح کرد: قدرت های غربی نیز بدانند که اگر نسبت به 
مذاکرات مقدماتی با مسامحه برخورد شد، مذاکرات نهایی محل 

مسامحه نخواهد بود.

الريجانی در صحن مجلس:

مذاکرات نهايی محل مسامحه نخواهد بود 
دولت جلوی مرگ زاينده رود ایران به دنبال اسباب بازی هسته ای نیست

را بگیرد
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی از دولت 
خواس��ت تا جلوی مرگ زاینده رود را بگیرد. حمیدرضا 
فوالدگر گفت: طی سال های گذش��ته خشکسالی های 
بی س��ابقه ای در اصفه��ان اتفاق افتاده ک��ه این موضوع 
تن��ش و بحران ه��ای آب��ی را در منطقه مرک��زی ایران 
 ایجاد کرده است. وی اظهار کرد: برداشت های بی رویه،

 بی توجهی به طرح های انتقال آب از سوی دولت، رعایت 
نکردن رژیم حقوقی زاینده رود و الگوهای مصرف در سه 
 بخش کشاورزی، ش��رب و صنعت باعث شده تا رودخانه
 زاینده رود ب��ه یک رودخان��ه نیمه جان تبدیل ش��ود.

فوالدگر تصریح کرد: دولت باید هرچه سریع تر طرح های 
انتقال آب ب��ه فالت مرکزی را اجرا و به عملیاتی ش��دن 
مصوبات شورای عالی آب کش��ور سرعت ببخشد. وی با 
بیان این که مدیری��ت زاینده رود به عه��ده وزارت نیرو 
اس��ت، خاطرنش��ان کرد: نباید با دیدگاه های سیاسی با 
احساسات مردم بازی کرد. زیرا همین االن در شهرستان 
 اصفهان عزیزانی از قوم بختیاری س��اکن هستند و این 
بخشی نگری ها مشکالتی را در کشور ایجاد می کند، در 
حالی که این افراد به خوبی در کنار هموطنان اصفهانی 
در حال گذران زندگی هستند. فوالدگر گفت: با خشکی 
این رودخانه نه تنها مردم شهر اصفهان به لحاظ روحی و 
حتی جسمی آسیب می بینند، بلکه آثار تاریخی اصفهان 
نیز به گونه ای ساخته شده که نیازمند آب است و در اثر 

خشکی طوالنی مدت تخریب می شود 
در انتقاد از توافقنامه ژنو منصف باشیم

وی همچنین ادام��ه داد: با کمال تاس��ف باید گفت در 
انتقادهای اخیری که به توافقنامه ژنو شده است، بیشتر 
به مسایل سیاسی پرداخته و مسایل اقتصادی کمتر دیده 
شده است. در صورتی می توانیم در زمینه صدور انقالب 
و بیداری اسالمی تاثیر گذار باشیم که بتوانیم در مسایل 
اقتصادی و رفع مشکالت معیشت مردم قوی عمل کنیم.

بايد از قالب شعار خارج شويم
 وی افزود: مق��ام معظم رهب��ری با نام گذاری امس��ال 
به عنوان »اقتص��اد و فرهنگ ب��ا عزم مل��ی و مدیریت 
جهادی«7 سال مستمر است که موضوع اقتصاد را مورد 
توجه خاص قرار می دهند و امسال به موضوع فرهنگ نیز 
به عنوان زیربنای توسعه کش��ور توجه خاص داشته اند 
که اجرای اوامر ایشان باید از قالب شعار خارج و در عمل 

مصداق پیدا کند.

خواست مردمی؟

امروز نیز گروهی از 
متعصبین خشک 

مقدس به شیوه 
مارقین با همان 
عصبیت به جان 

مسلمانان افتاده اند 
و با سالح تکفیر، 

پیوندهای اسالمی را 
نابود می کنند



یادداشت

رییس سازمان نظام روانشناسی
 و مشاوره کشور تاکید کرد

 نگاه ویژه  به  
سالمت روانی افراد

رییس س��ازمان نظام روانشناسی و مش��اوره کشور بر 
ضرورت یک دگرگونی بنیادی در ن��وع نگاه مدیران به 
بخش سالمت غیرجسمانی کشور تاکید کرد. عباسعلی 
الهیاری در هفتمین س��مینار سراسری بهداشت روانی 
دانش��جویان که در تاالر ش��یخ بهایی دانشگاه صنعتی 
اصفهان برگزار ش��ده بود، اظهار داشت: در دهه چهارم 
انقالب اسالمی، به هر دلیل آسیب های روانی و اجتماعی 
و حتی بیماری های جسمی رو به افزایش است و  سالمت 
مردم ای��ران در معرض تهدی��د قرار گرفته اس��ت. وی 
بیان کرد: مردم ایران در بس��تری از ثروت و نعمت های 
خدادادی ق��رار دارند و چ��را باید در مس��یری مملو از 
اضطراب و اس��ترس زندگی بگذرانند؟رییس س��ازمان 
نظام روانشناسی و مش��اوره کشور تاکید کرد: متاسفانه 
بر مبنای یک روشی منسوخ و قدیمی مسؤوالن دولتی 
از س��المت، تعریفی تنه��ا جس��مانی دارن��د و این در 
 حالی است که از 100 درصد س��المت انسان، حداکثر

 25 درص��د از آن متعل��ق به س��المت جس��م و مابقی 
آن مرتب��ط ب��ا ح��وزه س��المت معن��وی، اجتماعی و 
روان شناختی است. وی تصریح کرد: این در حالی است 
که وقتی بحث سالمت در زمینه بودجه گذاری و تأمین 
منابع مالی ق��رار می گیرد، کمت��ر از 3 درصد از بودجه 
بخش سالمت کشور به سالمت غیر جسمانی تخصیص 
می یابد. الهیاری اضافه کرد: وقتی می گوییم، س��المت 
روان شناختی، مسؤوالن امر آن، روانشناسان و مشاوران 
هستند و وقتی صحبت از سالمت معنوی می شود یعنی 
تش��خیص، پیگیری و شناس��ایی و حتی ارایه راهکار، 
در حوزه پزشکان و مشاوران س��المت جسمانی نیست 
و متولیان آن کس��انی دیگر می ش��وند. وی متذکر شد: 
هیچ وقت دارو فکر آدم ها و یا رفتار اجتماعی انس��ان ها 
را تغییر نمی دهد. وی با اش��اره به سیاس��ت های کالن 
سالمت ابالغی از سوی رهبر معظم انقالب گفت: در این 
سیاست ها، موضوعات س��المت روان شناختی گنجانده 
شده است. در کش��ورهای توس��عه یافته، قبل از اجرای 
هر پروژه و ط��رح ملی، اث��رات آن روی ش��اخصه های 
اجتماعی همچون شاخصه های سالمت بررسی و پس از 
ارزیابی، اجرا می شود، ولی در ایران ابتدا طرح ملی مانند 
هدفمندی یارانه ها اجرا و س��پس اثرات آن روی بخش 

سالمت کشور بررسی می شود.
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فعالیت ۶۷ سگ تجسس در کشور
پیرحس��ین کولی وند رییس س��ازمان امداد و نجات هالل احمر، از فعالیت ۶۷ سگ تجسس در 
پایگاه های امداد و نجات سطح کشور خبر داد و گفت: عمر این سگ ها 1۴ تا 15 سال و عمر مفید 

آنها 10 تا 11 سال است.
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معاون س��ازماندهی ام��ور جوان��ان وزارت ورزش و جوانان گفت: 
همکاری با روانشناسان از آس��یب ها جلوگیری می کند. محمود 
گلزاری اظهار کرد: کشورهایی که مخالف رشد کشورهای اسالمی 
هس��تند، با س��رمایه گذاری روی جوانان آنها را از مدیریت کشور 
دور می کنند تا فرصتی را برای چپاول کش��ور فراهم  کنند. معاون 
سازماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: با همین 
نیروی جوان انقالب به پیروزی رسید، جنگ 8 ساله ساماندهی شد 
و دوران سازندگی به وقوع پیوست. وی تاکید کرد: از آغاز سال های 
۷0 سازمان ملی جوانان تشکیل ش��د، در سال های اخیر سازمان 
ملی جوانان با سازمان تربیت بدنی ادغام ش��ده و وزارت ورزش و 
 جوانان را تشکیل می دهد که این ادغام نیز مورد انتقاد بسیاری از 
صاحب نظران اجتماعی قرار گرفته اس��ت.گلزاری افزود: دولت و 
مجلس خواهان این هستند که به صورت مناسبی تفکیک صورت 
بگیرد و یک سازمان فرابخشی با قشری از جوانان با جمعیت نزدیک 
به یک سوم جمعیت کش��ور به مدیریت و سازماندهی رسیده و از 
بدنه ورزش که مقوله ای اس��ت که التهاب ه��ای خاص خودش را 
دارد، جدا ش��ود، اما در عین حال در بحث تفکیک این دو سازمان 
مسؤوالن قصد ندارند اقدام ش��تاب زده ای انجام دهند.وی تاکید 
کرد: دکت��ر گودرزی وزی��ر ورزش و جوان��ان، تالش هایی را برای 
جوانان انجام داده اند تا ما بتوانیم از طریق نهادهای فرابخشی قدرت 
پیدا کنیم که بسیار قابل تقدیر است و ما را نگران ادغام نمی کند.

معاون سازماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: 
برنامه های کالن دولت درباره مس��ایل جوانان ابالغ ش��ده و برای 
اجرا به دس��تگاه ها ارجاع و برای عملیاتی شدن از طریق یک نهاد 
فرابخشی دیگری به نام س��تاد ملی امور جوانان که 30 عضو دارد، 
برنامه ها و مصوبات اجرایی می شود. وی ادامه داد: یک معاونت درون 
وزارت خانه وجود دارد، اما یک نهاد بزرگ شورای عالی جوانان و یک 
ستاد ملی ساماندهی حمایت کننده است و در استان ها یک معاون 
امور جوان��ان داریم که با مدیران تربیت بدنی هماهنگ هس��تند.

گلزاری گفت: اخیرا یک شواری عالی راهبری جوانان تشکیل شده 
و صاحب نظران در آن به عنوان اتاق فکر برای جوانان کار می کنند 
که نخستین جلسه آن نیز حدود 10 روز پیش برگزار شد. وی افزود: 
معاونت س��اماندهی امور جوانان، از چهار اداره کل ازدواج و تعالی 
خانواده، مشارکت های اجتماعی، طرح های ملی و ساماندهی که 
حکم دبیر خانه را دارد، تشکیل شده است و با مجموع این ادارات و 
طرح ها هویت اسالمی ایرانی غنی سازی، شکل گیری ازدواج آسان، 
آموزش سبک زندگی ایرانی اسالمی و کاهش آسیب های اجتماعی 
رخ می دهد. وی در ادامه به برنامه های بلندمدت این سازمان اشاره 
کرد و افزود: مسایل مربوط به ازدواج، مس��کن، وام ازدواج و تهیه 
جهیزیه از جمله برنامه های بلند مدت ما و اولویت های بعدی، فعال 
کردن سمن ها است که در این دوره اصرار داریم مشارکت جوانان را 
از طریق این سمن ها پیگیری کنیم.گلزاری با اشاره به آسیب های 

اجتماعی گفت: در حدود 10  آسیب  اجتماعی تاکنون شناخته شده 
است و تعداد کسانی که درگیر این مساله می شوند، زیاد است و حوزه 
نفوذ آن به افراد دیگر نیز به همین ش��کل اس��ت. وی با بیان این که 
باالترین آسیب کشور اعتیاد است، تاکید کرد: موادمخدر هم به فرد و 
هم به جامعه آسیب می رساند. سپس مساله طالق است که در کشور 
ما رو به افزایش است. مساله سوم خشونت و پرخاشگری است که پس 

از زندانیان مواد مخدر، باالترین آمار را دارد.
دبیر ستاد ملی ساماندهی امور جوانان کش��ور گفت: دبیرخانه ستاد 
مبارزه با مواد مخ��در در وزارت خانه به صورت بس��یار فعال در حال 

فعالیت است و مهم ترین رویکرد 
در راس��تای مبارزه با مواد مخدر 
کاهش تقاضا اس��ت و معتقدیم 
 ب��ا فعالیت های ورزش��ی به طور

 غیر مستقیم در این رابطه نقش 
داریم. مع��اون س��اماندهی امور 
جوان��ان وزارت ورزش و جوانان 
از راه ان��دازی کلینی��ک کنترل 
خش��ونت در ش��هرها خب��رداد.

محمود گلزاری راه ان��دازی این 
کلینیک ها را در راستای اجرای 
برنام��ه ه��ای وزارت ورزش و 
جوانان برای کاهش طالق و سطح 

خشونت در جامعه عنوان کرد. 
معاون س��اماندهی امور جوانان 
وزارت ورزش و جوانان با اشاره به 
بیانات امام خمینی )ره( در ابتدای 

انقالب در جمع خبرنگاران فرانسوی گفت: جوانان سرمایه ها و منابع 
بزرگ هر کشور هستند و باید از این سرمایه ها به خوبی استفاده شود.

وی اظهار کرد: استعمارگران و دش��منان کشورها به ویژه کشورهای 
اسالمی با رخنه فرهنگی قصد دارند راهی برای چپاول نیروهای کشور 
ایجاد کنند. وی با بیان این که برخی افراد از ادغام وزارت تربیت بدنی و 
سازمان ملی جوانان انتقاد دارند، گفت: باتوجه به ارتباط ورزش با نسل 
جوان، می توان با برنامه های فرهنگی راهی موثر در ساماندهی امور 
جوانان ایجاد کرد. وی همچنین با اشاره به این که جوانان، یک سوم 
جمعیت کشور را تشکیل می دهند، افزود: مسؤوالن نمی خواهند با 
شتاب زدگی به تفکیک این وزارت خانه اقدام کنند.گلزاری با بیان این 
که به معاونت جوانان وزارت ورزش، آزادی عمل داده شده است، گفت: 
ما با استفاده از نهادها و سازمان های فرابخشی از جمله شورای عالی 
جوانان و ستاد ملی ساماندهی امور جوانان، به تصمیم گیری در مسایل 
 جوانان می پردازی��م و این تصمیات را برای اجرا به دس��تگاه ها ابالغ 
می کنیم. گل��زاری گفت: میزان بیکاری در می��ان جوانان حدود 10 
درصد بیش از میانگین آمار کشوری است و موضوع بیکاری می تواند 
مش��کالت ازدواج را به دنبال داشته باش��د. این معاونت نمی تواند به 
صورت مستقیم در مورد اشتغالزایی اقدام کند، اما با همکاری وزارت 

کار، تعاون و رفاه اجتماعی درصدد رفع این مشکل هستیم.

معاون سازماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان:

همکاری با روانشناسان از آسیب ها جلوگیری می کند
کلینیک کنترل خشونت راه اندازی می شود

میزان بیکاری 
در میان جوانان 
حدود 10 درصد 
بیش از میانگین 

آمار کشوری است 
و موضوع بیکاری 

می تواند مشکالت 
ازدواج را به دنبال 

داشته باشد

یادداشت

ضررهای جبران ناپذیر نتیجه 
بی توجهی به دانشجویان پیام نور

مش��اور وزیر علوم در اصفهان گفت: بی توجهی به دانشجویان پیام 
نور ضررهای جبران ناپذیری به دنبال دارد. حس��ین ریاضی اظهار 
کرد: مدیریت کشور در چند سال گذشته بیش��تر ترجیح می داد از 
واقعیت ها دور باشد و گاهی به کتمان واقعیت ها اقدام می کرد. مشاور 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به این که در این سال    ها سعی 
مدیران بر این بود که تصویر آرمانی وغیر واقعی از دانش��گاه  ها ارایه 
شود، تصریح کرد: مدیران این وزارت خانه به دنبال این نیستند که 
چهره غیر واقعی یا سیاهی از دانش��گاه ها ارایه کنند. وی اظهار کرد: 
بخش های مختلف دانش��گاه در حال حاضر وظایف متفاوتی دارند 
که برای برنامه ریزی موثر، به اطالعات و به منظور بازس��ازی تصویر 
واقعی از آنچه با آن در سطح دانشگاه ها مواجه هستیم، به سازمانی 
نیاز داریم. ریاضی بیان کرد: بخش بسیار حساس در حال حاضر ارایه 
تصویر گاه پنهان جمعیت دانش��جویی در کش��ور است.وی با اشاره 
به این که جمعیت بزرگ دانشگاهی، دانش��جویان پیام نور وعلمی 
کاربردی را هم شامل می ش��ود، گفت: اگر بحث آینده کشور مطرح 

است، باید این جمعیت دانشجویی را هم مدنظر قرار دهیم.

 معاینه جانبازان استان توسط 
پزشکان آلمانی وانگلیسی در تهران  
معاون درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان با اشاره به 
معاینه جانبازان توسط پروفسور اشتانسل و پروفسور ماندی پزشکان 
آلمانی و انگلیسی در سوم و شانزدهم خردادماه سال جاری در تهران 
گفت: از استان اصفهان لیست اس��امی افرادی فرستاده می شود که 
چندین س��ال اس��ت تحت درمان هس��تند و دیگر پروتکل درمانی 

خاصی برای این افراد از سوی متخصصان داخلی صادر نشده است.
عبدالحسین نعمتی نیک پور با اشاره به جایگاه باالی مراکز درمانی و 
متخصصان استان اصفهان در کشور اظهار داشت: اسامی افرادی در 
لیست نوبت معاینه این پروفسورها قرار می گیرد که در استان و در 
سطح کشور پزشکان نتوانسته اند برای آنها کاری کنند. وی با اشاره 
به محدودیت زمانی اقامت پروفسوراشتانس��ل و پروفسور ماندی در 
ایران تصریح کرد: تعداد افراد اعزامی مشخص نیست و این بستگی به 
زمان اقامت و تعداد بیماران خاص بنیاد شهید در سراسر کشور دارد.

معاون درمان بنیاد شهید استان اصفهان در ادامه ابراز داشت: برای 
حل این مشکل متخصصان برجس��ته قبل از آمدن این دو پروفسور 
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اخبار کوتاه
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همراه با آموزش امکان پذیر است.
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آگهي  مناقصه عمومی

*ضمانت نامه بانکی یا واریز به حساب تملک دارائیهای سرمایه  ای ) سایر منابع بش�ماره 2164200213001( نزد بانک کشاورزی شعبه جهاد کشاورزی بنام 

سازمان جهاد کشاورزی  استان اصفهان

1 محل دریافت اسناد مناقصه : خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، دبیر خانه کمیسیون مناقصات ، اتاق 250 یا اتاق 251

2 مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم تا پایان وقت اداری روزپنجشنبه مورخ 93/2/27 

3 مهلت تحویل اسناد : از تاریخ 93/2/28 تا پایان وقت اداری روز یکش�نبه مورخ 93/3/11 و زمان بازگشائی روز سه شنیه مورخ 93/3/13 ساعت 9 صبح 

می  باشد

4 محل  تحویل اسناد مناقصه : دبیر خانه سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
 سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

م الف 3528 اداره امور پیمانها و قرار دادها 

نوبت دوم
دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی  استان اصفهان 

محل تامین مبلغ برآورد )ریال (محل اجرانوع و شماره مناقصه موضوع مناقصه ردیف
مدت مبنای برآورداعتبار

نوع سپردهواجدین شرایطمبلغ سپرده )ریال (اجرا)روز(

1
تکمیل و احداث شبکه کانال های 3و4 اراضی 

کشاورزی روستای مادرکان 
دو مرحله ای 
ملی 14/273/434/187اصفهان93/06/پ 

فهارست بهای 
واحد پایه 

سال 92
15046/000/000

اشخاص حقوقی دارای حداقل پایه و رتبه 
مورد نیاز در رشته آب از معاونت برنامه ریزی 

ریاست جمهوری یا معاونت امور عمرانی 
استانداری 

*

2

تکمیل و احداث شبکه کانال های 3و4 

اراضی کشاورزی  اسالم آباد ) 4 گروهی 

و 5 گروهی (

دو مرحله ای 
ملی18/557/240/409اصفهان93/07/پ

فهارست بهای 
واحد پایه 

سال 92
18055/000/000

اشخاص حقوقی دارای حداقل پایه و رتبه 
مورد نیاز در رشته آب از معاونت برنامه ریزی 

ریاست جمهوری یا معاونت امور عمرانی 
استانداری

*

3
تکمیل و احداث شبکه کانال های 3و4 اراضی 

کشاورزی  سیان
دو مرحله ای 
ملی36/526/040/179اصفهان93/08/پ 

فهارست بهای 
واحد پایه 

سال 92
30090/000/000

اشخاص حقوقی دارای حداقل پایه و رتبه 
مورد نیاز در رشته آب از معاونت برنامه ریزی 

ریاست جمهوری یا معاونت امور عمرانی 
استانداری

*

   مناقصه جذب سرمایه گذار
شماره مناقصه 93-1-46

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوبت دوم  

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات  یکپارچه تامین منابع مالی و احداث شبکه های اصلی و فرعی جمع آوری و انتقال فاضالب و نصب 
انشعابات مربوطه به همراه وصول حقوق انشعابات فاضالب شهر تیران در استان اصفهان را  به پیمانکاران سرمایه گذار دارای رتبه بندی و  واجد صالحیت 

واگذار نماید .
شرح مختصری از پروژه :

دوره برآورد حدودی طرح )ريال ( حجم عملياتمحل اجرارديف
احداث

عملیات یکپارچه تامین منابع مالی و احداث شبکه های اصلی فرعی جمع آوری و انتقال فاضالب و 1
36 ماه 94Km318/719/000/000نصب انشعابات مربوطه به همراه وصول حقوق انشابات فاضالب شهر تیران در استان اصفهان 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 مورخ 1393/3/3 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 8 مورخ 1393/3/4 

دریافت اسناد:اسناد مربوطه را از امور قرار دادهای شرکت آب و فاضالب استان اصفهان بنشانی : اصفهان - خیابان هزار جریب - خیابان مردآویج - 
خیابان جابر - شرکت آب و فاضالب استان اصفهان از دوشنبه 93/2/22 تا چهار شنبه 93/2/31 با هماهنگی قبلی تهیه فرمائید  

www.abfaesfahan.ir :شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.IETS.MPORG.IR : پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن :) داخلی 338 و یا 335(- 0311-6680030

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

اس��تاندار اصفهان ب��ر ل��زوم اقدامات پیش��گیرانه 
موادمخدر با توجه ب��ه خرده فرهنگ های مهاجر در 
این استان تاکید کرد. رس��ول زرگرپور در نخستین 
همایش ملی »م��واد اعتیاد آور نوی��ن صنعتی« که 
در دانشگاه اصفهان برگزار شد، با اش��اره به این که  
در حال حاض��ر اس��تان اصفهان به لح��اظ مصرف 
مواد مخدر صنعتی نوین، رتبه  1۹ کش��ور را به خود 
اختصاص داده اس��ت، اظهار داشت: استان اصفهان 
به دلیل خرده فرهنگ های مهاج��ر و قومیتی و نیز 
وضعیت اشتغال، باید اقدامات پیشگیرانه ای را مورد 
توجه ویژه قرار دهد. وی با تاکید بر این که ظرفیت 
بخش خصوصی می تواند در پیشگیری از شیوع مواد 
مخدر در سطح استان اصفهان تاثیرگذار باشد، ادامه 
داد: با کمک بخ��ش خصوصی و نیز س��ازمان های 
غیردولتی می توان در کاه��ش تقاضای مواد مخدر 
موثر بود. استاندار اصفهان، یکی از راه های پیشگیری 
از ش��یوع مصرف مواد مخدر در جامعه را تحقیقات 
مک��رر و منظ��م در راس��تای ارزیاب��ی گرایش های 
مصرف کنندگان دانس��ت و تصریح ک��رد: افزایش 
نشاط اجتماعی و تقویت ش��رایط فرهنگی جامعه 
نیز می تواند در این میان نقش موثری داشته باشد.

وی با تاکید بر این که باید از ظرفیت دانش��گاه ها در 

این خصوص استفاده شود، یادآور شد: توانمندسازی 
زنان و رسانه های گروهی نیز برای انجام فعالیت های 
پیشگیرانه امری ضروری اس��ت. زرگرپور با اشاره به 
این که امروزه با تولید مواد مخدر صنعتی و س��نتی 

ش��اهد افزایش نیاز برخی از مردم جامعه هستیم و 
این نیاز روزبه روز توس��عه پیدا می کن��د، بیان کرد: 
تشدید استرس ها و فشارهای ناشی از مدرنیته، سبب 
ش��ده مردم برای رهایی از فش��ار به دنبال راه  گریز 

باش��ند. وی با بیان این که مصرف موادمخدر بسته 
به موقعیت جغرافیایی افراد به دو دس��ته صنعتی و 
سنتی تقس��یم بندی می ش��ود، تاکید کرد: تولید و 
توزیع موادمخدر صنعتی، از مهم ترین اهداف ش��وم 
استکبار جهانی برای نابودی نیروهای انقالبی فعال 
در کشورهای در حال توسعه است. استاندار اصفهان 
با تاکید بر این که تجارت موادمخدر صنعتی س��ود 
زیادی دارد، گفت: باید برای جوان بودن کش��ورها و 
افزایش جمعیت نیز برنامه ریزی صورت بگیرد. زیرا 
امروزه جمعیت جوان در جوامع در حال تبدیل شدن 

به تهدیدی برای آن جامعه هستند.
ساماندهی حاشیه شهرها

جانش��ین فرمان��ده انتظام��ی اس��تان اصفه��ان 
سکونتگاه های غیر رسمی حاشیه شهرها را به عنوان 
محل تجمع و تردد بیشتر مجرمان عنوان کرد و افزود: 
برای این که بتوانیم امنیت مطلوبی درون ش��هرها 
داشته باشیم، باید ابتدا این مکان ها ساماندهی  و به 
وضعیت معیشت، بهداشت و درمان و کار آنها توجه 
خاصی شود. سرهنگ حسین زاده یکی از علت های 
وقوع جرم را اعتیاد عنوان کرد و افزود: در حال حاضر 
۷0 درصد از زندانیان اس��تان به دلیل اعتیاد به مواد 
مخدربه زندان افتاده اند که اگر اعتیاد نداشتند، بدون 

شک سارق و مجرم هم نبودند.

در همایش ملی »مواد اعتیاد آور نوین صنعتی«مطرح شد

لزوم اقدامات پیشگیرانه موادمخدر 



اخبار کوتاهيادداشت

 50 درصد مرکز همايش های
 بین المللی اصفهان ساخته شد

مدیر پروژه مرکز همای��ش های بین المللی اصفه��ان گفت: میزان 
 پیش��رفت فیزیکی ای��ن مرکز به 50 درصد رس��یده اس��ت. مهدی

 احمدی مهر اظهار کرد: تاکن��ون حدود 700 میلی��ارد ریال برای 
احداث این سالن هزینه شده و بیشترین پیش��رفت در سالن اصلی 
همایش هاس��ت. وی با بیان این که نمای سالن همایش اصلی رو به 
اتمام است، افزود: در دو ماه آینده به سمت تجهیز سالن اصلی حرکت 
می کنیم. وی همچنین پیشرفت اسکلت سازه های جنبی این سالن 
را که شامل سالن سینما، س��الن چند منظوره و محل ویژه برگزاری 
کالس های آموزش��ی اس��ت،خوب ارزیابی کرد. وی ظرفیت سالن 
اصلی را دو هزار و 400 نفر و گنجایش س��الن های جانبی را حدود 

سه هزار نفر اعالم کرد.

روند ثبت سفارش واردات کاالها 
سرعت گیرد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، با تاکید بر ضرورت تسریع روند 
ثبت س��فارش واردات کاال گفت: حذف ثبت سفارش واردات کاالها 
در دست بررسی اس��ت. ولی اله افخمی راد در دیدار با کارشناسان 
بخش ثبت سفارش س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
گفت: روند ثبت سفارش کاال باید در کشور سرعت گیرد. معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت با ارایه توصیه های الزم به منظور روان سازی 
روند ثبت سفارش کاال افزود: حذف ثبت سفارش از واردات کاالها در 
دست بررسی است و تصمیمات الزم در این زمینه، پس از بررسی های 
بیش��تر اتخاذ خواهد ش��د. در این دیدار همچنین، متقاضیان ثبت 
س��فارش مش��کالت خود را در زمینه پرداخت الکترونیک کارمزد، 
امضای دیجیتال، و س��ایر فرآیندهای زاید ثبت س��فارش، به اطالع 

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران رساندند.

آموزش ويژه کارکنان 
شرکت گاز اصفهان

سرپرست آموزش شرکت گاز استان اصفهان  با اشاره به اجراي بیش 
از 138 هزار نفر ساعت آموزش کارکنان در سال 1392 گفت: از این 
میزان، 73هزار و 700نفر ساعت ویژه کارکنان رسمی و 65 هزار نفر 
س��اعت برای نیروهای پیمانی برگزار شده است. سید احمد خدایی 
با بیان این که پیش بینی ش��ده تا پایان س��ال 150هزار نفر ساعت 
آموزش برای کارکنان برنامه ریزی شود افزود: سال گذشته 29هزار 
نفر ساعت آموزش نیز به کارآموزان ش��رکت اعم از دانش آموزان و 
دانشجویان اختصاص داشته اس��ت. وی تصریح کرد: بر گزاری این 
ساعت دوره آموزش��ی در سطح شرکت های گاز اس��تانی بی  نظیر 
است. سرپرست آموزش شرکت گاز اس��تان اصفهان اضافه کرد: ما 
باید به دنبال  اثر بخشی دوره های آموزشی باشیم وبازخورد آن را در 
عملکرد کارکنان مشاهده کنیم. خدایی گفت: دوره های آموزشی که 
سال  گذشته برای نیروهای قرار دادی برگزار شد، روحیه خود باوری، 
احس��اس هویت و تعلق س��ازمانی را در این کارکنان ارتقا بخشید و 
موجب شد کارکنان با شادابی و نشاط  بیشتری سرکار حاضر شوند .

گام های عملیاتی توسعه گردشگری 
استان

رییس کمیس��یون گردش��گری اتاق اصفهان از برداشتن گام های 
 VIP عملیاتی توس��عه صنع��ت گردش��گری اصفهان در س��اخت
فرودگاه و تشکیل شرکت س��رمایه گذاری توسعه گردشگری خبر 
داد. مسعود گلشیرازی، در سومین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق 
اصفهان تصریح کرد: اتاق اصفهان به عنوان پارلمان بخش خصوصی 
 با همکاری س��ازمان های دولتی و ش��هرداری، خواس��تار توس��عه 
زیرس��اخت های گردش��گری اس��تان اس��ت. وی از اجرایی شدن 
س��اخت VIP فرودگاه اصفهان )جایگاه تش��ریفات اختصاصی(به 
همت اتاق اصفهان و با همکاری فرودگاه ش��هید بهش��تی اصفهان 
 خبر داد و گفت: ارایه خدمات مناسب در بخش حمل و نقل یکی از 
بخش های زیرساخت و مهم صنعت گردشگری است که باید مورد 
توجه همه بخش های استان قرار گیرد. وی از راه اندازی چهار کمیته 
روابط عمومی و بین الملل، طرح و برنامه، توس��عه سرمایه گذاری و 
آموزش ذیل کمیسیون گردشگری اتاق خبر داد و گفت: کمیسیون 
برای تسریع در امور گردشگری، هر هفته چهارشنبه تشکیل جلسه 
می دهد و کمیته های هر ماه گزارش عملکرد خود را به کمیسیون 

ارایه می کنند.

اختصاص بن اجاره
 به 700 هزار خانوار

 در طرح مس��کن اجتماعی و حمایتی قرار اس��ت دول��ت 60 درصد
 اجاره بهای واحد مس��کونی را به صورت بن اج��اره برای 700 هزار 

خانوار دهک  یک و دو تامین کند.
حجت اهلل عبدالملکی، عضو هیات مدیره دانش��گاه امام صادق)ع( و 
علیرضا خسروی، عضو کمیسیون عمران مجلس با حضور در برنامه 

پایش، جزییات مسکن اجتماعی و حمایتی را تشریح کردند.
عبدالملکی درباره مشکالت مسکن اظهار کرد: با ابهام خیلی جدی 
مواجه هستیم؛ بحث مسکن را قطعا باید در گفتمان اقتصادی انقالب 
اسالمی مطرح کنیم. چراکه در اصل 31 قانون اساسی که برگرفته از 
مکتب اقتصادی اسالم است، داشتن مسکن برای هر خانواده ایرانی 
الزم و ضروری است و دولت باید برنامه ریزی الزم برای تامین آن را 
داشته باشد. وی افزود: اگر به تنهایی از وزارت راه و شهرسازی توقع 
داشته باشیم که از مشکالت بکاهد، این توقع غیر منطقی است؛ بلکه 
کل مجموعه دولت باید ب��ه وزارت راه و شهرس��ازی کمک کنند و 

حمایت چند جانبه از بازار مسکن داشته باشند.
این کارش��ناس درباره برنامه های دولت اظهار کرد:  مسکن حمایتی 
و اجتماعی برنامه هایی هستند که از س��وی وزارت راه و شهرسازی 
مطرح ش��ده و برنامه دیگر ب��ازار ره��ن ثانویه و تش��کیل صندوق 
سرمایه گذاری مسکن است. خسروی، عضو کمیسیون عمران مجلس 
نیز اظهار کرد: دولت می خواهد 60 درصد اجاره بهای مسکونی 700 
هزار خانوار را به صورت بن تامین کند و آن ها را تحت حمایت خود 
 قرار دهد. وی افزود: دولت س��پرده ای در بانک می گ��ذارد و به ازای

 700 هزار نفر تقسیم بندی صورت می گیرد؛ به طوری که ماهانه 650 
هزار تومان ب��ن را بین 700 هزار نفر مدنظر تقس��یم می کند و با در 
 نظر گرفتن 1500 میلیارد تومان سپرده در بانک ها با نرخ 23 درصد

 340 میلیارد تومان پول دریافت خواهد کرد. 

خريد بلیت مترو
 با کارت سوخت

راه اندازی سالن 
تشريفات در راه آهن 

مدیر کل راه آهن استان اصفهان از ساخت سالن تشریفات ویژه ) vip (برای 
اولین بار در ایستگاه راه آهن اصفهان خبر داد.  حسن ماسوری  اظهار کرد: 
برای ساخت این سالن، سه میلیارد تومان هزینه شده است. وی با بیان این 
که ساخت این سالن 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: این سالن در 
دو ماه آینده به بهره برداری می رسد. وی با اشاره به حضور میهمانان خارجی 
از 50 کش��ور جهان برای حضور در جش��نواره بین الملل��ی میراث معنوی 
کشورهای عضو ICCN ) کش��ورهای عضو ش��بکه همکاری بین شهری 
برای محافظت از میراث معنوی ( خاطر نشان کرد: ظاهر سالن های راه آهن 
استان اصفهان متناس��ب با هنرهای خاص اصفهان و جاذبه های این شهر، 

زینت داده می شود.
 ماسوری همچنین برای جا به جایی میهمانان خارجی از طریق حمل و نقل 

ریلی اصفهان به دیگر شهرستان ها اعالم آمادگی کرد.

مدیر سامانه هوشمند سوخت در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از راه 
اندازی بیش از 600 هزار دستگاه کیف الکترونیکی خرید سوخت در جایگاه 
ها خبر داد و اعالم کرد: برنامه ریزی برای خرید بلیت اتوبوس و مترو با کارت 

هوشمند سوخت در دستور کار قرار گرفته است.
 محسن روحانی یکی از دالیل اس��تقبال نکردن مردم از کیف الکترونیکی 
پول در جایگاه های س��وخت را اطالع رسانی نادرست توسط شرکت پخش 
عنوان کرد و اف��زود: با وجود ای��ن که اس��تفاده از کیف پ��ول الکترونیکی 
بس��یار راحت تر و س��ریع تر از پرداخت پول نقد اس��ت، به دلی��ل این که 
 پیش از ای��ن مردم ب��رای ش��ارژ کی��ف پ��ول الکترونیکی باید به ش��عب 
بانک ه��ا حض��ورا مراجعه می کردن��د و انجام این کار دش��وار بود، س��بب 
 ش��ده اس��ت تا به ندرت از این روش برای پرداخت هزینه بنزین اس��تفاده 

کنند.

4
آیین نامه ساماندهی حمل و نقل عمومی روستایی ابالغ شد

هیات وزیران به پیش��نهاد وزارت راه و شهرس��ازی و به اس��تناد ماده )232( قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه 
جمهوری اسالمی ایران - مصوب 1389- و اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، آیین نامه 

ساماندهی حمل و نقل عمومی روستایی را تصویب و ابالغ کرد. 
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معاون سیاسی و امنیتی استانداری اصفهان، عشایر را ذخایر غنی 
فرهنگی در کشور دانست و بر لزوم ارایه خدمات بهتر به این قشر 
عظیم تاکید کرد. رس��ول یاحی در چهاردهمین ش��ورای عشایر 
استان اصفهان که در محل استانداری این استان برگزار شد، گفت: 
عشایر خودشان ذخایر غنی فرهنگی کشور هستند و باید پاکی، 
صداقت، صفا و پشتکار آنها حفظ شود. وی اظهار کرد: صداقت و 
صالبت عشایر موجب برکت در جامعه ش��ده و باید این صداقت 
از سوی مس��ؤوالن ابتدا درک و بعد حفظ ش��ود. معاون سیاسی 

و امنیتی اس��تانداری اصفهان ادامه داد: عش��ایر نیز مانند دیگر 
شهروندان کشور دارای مشکالتی هستند که به لحاظ نوع زندگی 
آنان، این مشکالت بیشتر بروز می کند و باید برای رفع آن با همت 
عالی، مدیریت جهادی و عزم ملی تالش کرد. وی با اشاره به این که 
زندگی های کنونی به سمت شهرنشینی در حال حرکت است که 
این موضوع برکت زیادی هم به دنبال نخواهد داشت، متذکر شد: 
برای حفظ یکدستی و منحصربه فرد بودن نوع زندگی عشایر، باید 
این نحوه از زندگی حفظ و از ایجاد مانع سرراه زندگی آنها خودداری 
شود تا عشایر به زندگی شهری تمایل پیدا نکنند. یاحی یادآور شد: 
برای رفع مشکالت عشایر باید یک طرح جامع 5 ساله تعریف شود 
و دنبال آن هستیم تا یکی از فرهنگسراهای شهرداری اصفهان را به 
عشایر تخصیص دهیم و صنایع دستی آنان را نیز در این فرهنگسرا 
به معرض دید عموم بگذاریم. وی با تاکید بر شرکت تعاونی های 
خرید دام مبنی بر خرید دام عشایر و کوتاه کردن دست واسطه ها، 
بیان کرد: سازمان های مردم نهاد و بسیج باید بیش از پیش در ارایه 
خدمات به عشایر بکوشند و وضعیت زندگی آنان را بهبود ببخشند.

تعداد عشایر از نظر جمعیت کم، اما میزان تولیدات گوشت قرمز، 
لبنیات، صنایع دستی و ... این افراد زیاد است.

 

بزرگ ترین فیروزه تراشیده ش��ده ایران در هشتمین نمایشگاه 
بین المللی فلزات گرانبها، طال و جواهرات، س��اعت، سنگ های 
قیمتی، ماش��ین آالت و تجهیزات وابس��ته اصفه��ان رونمایی 
خواهد شد. قریب به یکصد مش��ارکت کننده داخلی و خارجی 
در هش��تمین نمایش��گاه بی��ن المللی فل��زات گرانبه��ا، طال و 
جواهرات، ساعت، سنگ های قیمتی، ماشین آالت و تجهیزات 
 وابسته اصفهان حضور خواهند داش��ت تا آخرین دستاوردها و 
فناوری های حوزه ماشین آالت و همچنین آخرین محصوالت 

حوزه مصنوعات، جواهرات و س��نگ های قیمت��ی را به نمایش 
بگذارند.

این نمایشگاه ساعت 15 روز چهارش��نبه 24 اردیبهشت ماه با 
 حضور تعداد قابل توجهی از مقامات اس��تانی و کشوری افتتاح 
می شود و تا 27 اردیبهشت ماه درس��اعات 16 الی 22 در محل 

برگزاری نمایشگاه های بین المللی اصفهان دایر خواهد بود.
استاندار و ش��هردار اصفهان از مهمانان ویژه این مراسم هستند. 
همچنین فرمانده نیروی انتظامی استان و مدیران دستگاه ها و 
نهادهایی چون خانه صنعت و معدن، س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان، شرکت شهرک های صنعتی، اداره کل استاندارد 
و مدیران امنیتی و اقتصادی استانداری اصفهان از دیگر مدعوینی 

هستند که در این مراسم حضور خواهند داشت.  
عالوه ب��ر حض��ور ریی��س و اعض��ای اتحادیه کش��وری طال و 
جواه��ر و روس��ای اتحادیه اس��تان ه��ای ته��ران و اصفهان، 
 حدود 30 نفر از روس��ا و معاونین اتحادیه ه��ای طال و جواهر از

 استان های مختلف در مراس��م افتتاحیه حضور خواهند داشت 
 و طی چند روز برگزاری نمایش��گاه، مهم��ان اصفهان خواهند

 بود.  

در هشتمین نمايشگاه بین المللی فلزات گرانبها، طال و جواهرات

رونمايی  ازبزرگ ترين فیروزه تراشیده ايران 
معاون سیاسی و امنیتی استانداری اصفهان:

عشاير، ذخاير غنی فرهنگی هستند

 معاون وزی��ر و مدیرعام��ل س��ازمان ملی زمین و مس��کن از
 راه اندازی سیس��تم جامع ام��الک و اراضی در 

آینده ای نزدیک خبر داد. سیدمحمد پژمان 
معاون وزیر و مدیرعامل س��ازمان ملی 
زمین و مس��کن که به هم��راه اعضای 
هیات مدیره این س��ازمان در سفری 
یک روزه ب��رای بررس��ی پرونده های 

زمین های ملی به اس��تان 
اصفه��ان س��فر 

کرده بود، 
ر  ظه��ا ا
 : شت ا د

اقدامات اداره راه و شهرسازی را پیشرو در مطالعات جامع 
زمین و مسکن می دانم. وی بیان داش��ت: حل و فصل و 
 تعیین تکلیف پرونده ه��ای کالن و در جریان اس��تان از 
مهم ترین اهداف س��فر ب��ه اصفهان به ش��مارمی آید که 
 نتیجه آن به اتمام رس��اندن پرونده های مع��وق و کمک به 
دس��تگاه ها و م��ردم اس��ت. وی اب��راز امیدواری 
ک��رد و گف��ت: ب��ا اص��الح و س��ازماندهی 
انج��ام ش��ده ت��ا پای��ان س��ال ج��اری، 
تعیی��ن زمی��ن  پرونده ه��ای   تم��ام 

 تکلیف  شود.
 معاون وزیر و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از اجرای 
طرح جامع امالک و اراضی خبر داد و افزود: این طرح به مشاور 
واگذار شده اس��ت که با مدرن ترین ش��یوه ها و تکنیک ها، در 
س��امانه جامع امالک به عنوان یک سیس��تم بیس��یک، تمام 
طرح های جامع و هادی و تمامی اطالعات اراضی ملی سراسر 
کش��ور با برگیری مختص��ات GIS و به ص��ورت دیجیتال در 
این سیس��تم ثبت و فعالیت های روزمره اعم از مالی، حقوقی، 
 ملکی، واگ��ذاری و ثبتی به ص��ورت آنالین و لحظ��ه ای قابل 

رویت است. وی همچنین از طرح جامع مطالعات مسکن خبر 
داد و اظهار داش��ت: این اطالعات با طراحی م��دل و راه اندازی 
 در کل کش��ور و به روز ب��ودن اطالعات در خص��وص اقدامات

 استان ها و برنامه ریزی های مسکن در همه بخش ها، شرایط 
اقتصاد، تولید و عرضه مس��کن را فراهم می کند و در این طرح 
شرایط برای خانه دار ش��دن مردم، مطابق با ظرفیت های مالی 
صورت می پذیرد. محمود محمودزاده مدیرکل راه و شهرسازی 
اس��تان اصفهان هدف تش��کیل این جلس��ه را، بررسی و حل 
مشکالت چندس��اله موضوعات زمین و مسکن استان اصفهان 
عنوان کرد و گف��ت: 31 مورد از مهم تری��ن پرونده های معوق 
استان با حضور مدیرعامل و هیات مدیره سازمان ملی زمین و 

مسکن، مورد بررسی قرار گرفت.

معاون وزير و مديرعامل سازمان ملی زمین و مسکن:

تعیین تکلیف  پرونده های  زمین  تا پايان سال 

معاون برنامه ریزی و نظارت راهب��ردی رییس جمهوری از صدور 
مجوز استخدام پذیرفته ش��دگان آزمون های استخدامی مصوبه 
 مهرآفرین و مهندس��ین کش��اورزی در س��ال جاری خب��ر داد.

محمدباقر نوبخت در اعالم آخرین اقدام��ات برای تعیین تکلیف 
پذیرفته ش��دگان آزمون های اس��تخدامی و یا داوطلبان تبدیل 
وضعیت قبل از پرداختن به این موضوع به تش��ریح شرایط فعلی 
 اش��تغال کش��ور، منابعی که دولت ب��رای کارکن��ان خود صرف

 می کند و همچنین سیاست هایی که برای ایجاد اشتغال در پیش 
گرفته شده، پرداخت.

63 میلیون نفر در سن کار هستند
وی با بیان این که از جمعیت حدود 76 میلیون نفری کش��ور 63 
میلیون نفر در س��ن کار هس��تند، اظهار ک��رد: 23 میلیون نفر از 
این افراد فعال اند که از این تعداد 21 میلیون نفر شاغل محسوب 
می شوند. این درحالی است که از بین شاغلین 18 میلیون نفر در 
بخش خصوصی و حدود2/9 تا س��ه میلیون نفر در ادارات دولتی 
مش��غول به کارند.  براین اس��اس حدود2/5 میلیون نفر نیز آماده 
به کار در کش��ور وجود دارند. نوبخت با اشاره به این که فاصله بین 
جمعی��ت 63 میلیون نفری ت��ا 76 میلیون نفری در س��ن کار به 
هیچ عنوان سن آنها در حدی نیس��ت که دنبال کار باشند افزود: 
 براین اس��اس این فاصله جمعیتی بین 76 تا 63 به دو بخش فعال 
و غیر فعال تقسیم می شوند و تفاوت اینجاست که هر چند دو گروه 

در س��ن کارند، جمعیت فعال، آماده به کار و جمعیت غیر فعال با 
وجود در سن کار بودن به دنبال شغل نیستند.

در ايجاد اشتغال واسپاری نداريم
نوبخت تاکید کرد: نه تنها در ایران بلکه در هیچ یک از کشورهای 
دنیا مشکل اشتغال نیروی انسانی از طریق استخدام در دستگاه های 
دولتی حل نمی شود. زیرا نه تنها معقول نیست، بلکه در این صورت 
بودجه عظیمی از کشور صرف حقوق کارکنان خواهد شد. بنابراین 
باید بسترهای الزم برای ایجاد فرصت های شغلی در بخش تعاون 
و خصوصی فراهم آید که دولت نیز در پی انجام این کار است. وی 
 گفت: ما در ایجاد اشتغال از طریق بخش خصوصی واسپاری انجام 
نمی دهیم، بلکه از طریق قرار دادن منابع در اختیار این بخش ها به 
توسعه اشتغال کمک خواهیم کرد. نوبخت با اشاره به این که دولت 
برنامه های خود را برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری آغاز کرده 
گفت: به عنوان مثال در اجرای هدفمندی  یارانه ها، با منابع اندکی 
که از افزایش قیمت حامل های انرژی به دست می آوریم و همین 
300 تومانی که از افزایش قیمت بنزین حاصل می ش��ود، حدود 

5400 میلیارد تومان به تولیدو اشتغال اختصاص خواهد یافت. 
سیاست های انقباضی و انبساطی و انعطافی دولت         

برای ايجاد اشتغال
نوبخت در ادامه با بی��ان این که دولت در کنار مهار تورم در س��ال 
93 مساله ایجاد اش��تغال نیز در دس��تور کار خود قرار داده است، 

بیان کرد: از این رو برای متعادل کردن بازار کاری که طرف عرضه 
و تقاضای آن برابر نیست، سیاست هایی را در پیش خواهیم گرفت 
که در نهایت به انقباض عرضه ، انبساط تقاضا و انعطاف محیط بازار 

کار خواهد انجامید.
لغو استخدام ها انصاف 

نبود
نوبخت در ادامه در مورد تعیین 
تکلی��ف پذیرفت��ه ش��دگان 
آزمون های استخدامی مصوبات 
دولت گذشته از جمله مهر آفرین 
توضیح داد و افزود: در آذر سال 
91 که دولت دهم به اس��تخدام 
براساس مصوبه مهر آفرین اقدام 
کرد، در دی ماه همان سال هیات 
تطبیق مجلس آن را مورد ایراد 
قرار داده و از نظر قانونی لغو کرد 
این درحالی است که وقتی ما از 
شهریور ماه فعالیت خود را آغاز 
کردی��م، در ابتدا به این مس��اله 
پرداختیم که با توجه به لغو این 
مصوب��ات تکلیف تع��دادی که 

مراحل استخدامی را طی کرده اند و گزینش شده و کد گرفته اند چه 
خواهد ش��د.وی ادامه داد:  ما در ش��رایطی با حجمی از مشمولین 
مهرآفرین مواجه شدیم که بودجه 92 در وضعیتی قرار گرفته بود 
 ک��ه حداق��ل 48 درص��د آن هن��وز محق��ق نش��ده ب��ود.

 اولويت استخدام با نیروهای شرکتی است
سرپرس��ت معاونت توسعه مدیریت و س��رمایه انسانی رییس 
جمهوری همچنی��ن در مورد تعیین تکلی��ف تبدیل وضعیت 
نیروهای شرکتی گفت: ما قصد جذب نیرو نداریم، اما اگر قرار 
است تبدیل وضعیتی انجام شود نمی تواند مخفیانه باشد بلکه 

از طریق انتشار آگهی انجام خواهد شد.
نوبخت تاکید کرد: در صورت نیاز برای جذب نیرو در دستگاه ها 
نیروهای شرکتی در اولویت قرار دارند، اما وضعیت موجود به 
گونه ای نیست که دولت بتواند بر تعداد نیروهای فعلی اضافه 
کند. وی یادآور ش��د: از دس��تگاه های اجرایی می خواهیم به 
کسانی که به س��ن بازنشستگی رس��یده و یا تمایل به اجرای 
آن دارند را بازنشس��ت کرده و نیروهای ج��وان وتازه نفس را 

استخدام کند.

 معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی ريیس جمهوری : در صورت نیاز

 اولویت استخدام با نیروهای شرکتی است
به زودی عملیاتی می شود:

کارگران زن  تا2 سال بعداز 
وضع حمل اخراج نشوند

مدیرکل روابط کار گف��ت: به زودی اقدامی در کش��ور 
عملیاتی می ش��ود که کارگران زن ب��ارداری که دارای 
قراداد کار حتی موقت هس��تند و قراداد آنه��ا نیز پایان 
یافته است تا 2 س��ال بعد از زایمان از کاراخراج  نشوند. 
اسماعیل ظریفی آزاد در سمینار آش��نایی با قانون کار 
مبحث این قانون را بسیار  گس��ترده عنوان کرد و اظهار 
داش��ت:تمام انس��ان ها برای گذران زندگی خود ناچار 
هستند به فعالیتی مشغول باش��ند. وی ادامه داد: افراد 
در س��ه نقش کارگر، کارفرما و خویش فرما مش��غول به 
کار هستند، اما از زمانی که جوامع گسترده تر شده گروه 
 کارفرما و کارگر بیشتر به چشم آمده و نقش خویش فرما 
کمرنگ تر شده اس��ت. مدیرکل روابط کار تصریح کرد: 
رابطه دو قش��ر کارگر و کارفرما بس��یار مهم است. زیرا 
قس��مت قابل توجه زندگی انس��ان ها در ای��ن دو مورد 
خالصه می شود. وی تاریخ ایجاد قانون کار ایران را سال 
1325 عنوان کرد و بیان داش��ت: بعد از ای��ن تاریخ، باز 
هم الیحه ای به مجلس وقت ایران ارایه شد که در سال 
1328 به صورت آزمایش��ی قانون کار در کشور اجرایی 
شود. ظریفی آزاد افزود: سال 1337 نیز به صورت مجدد 
قانون آزمایشی کار توسط مجلس تصویب شد و تا سال 
1369 به حیات خ��ود ادامه داد. وی با اش��اره به این که 
قانون کار فعلی که ش��امل 203 ماده و 12 فصل اس��ت 
نیز در سال 1369 تصویب شد، اضافه کرد:  طرح الیحه 
قانون کار که وسط دولت وقت تنظیم شده بود، به مجلس 
فرستاده شد، اما سرنوش��ت آن تاکنون مشخص نشده 
است. مدیرکل روابط کار گفت: تاریخ حقوق کار ایران یک 
تاریخ پرفراز و نش��یب بوده که نمی توان به راحتی برای 
آن تغییراتی را ایجاد کرد. وی به ماده یک قانون کار اشاره 
کرد و ادامه داد: مطابق با این قانون تعریف خاصی از کار 
نشده و تعریف آن به عرف موکول شده است. ظریفی آزاد 
کارگر را مطابق با ماده 2 قانون کار شخص حقیقی عنوان 
کرد و اظهار داش��ت: مطابق با ماده 3 قانون کار، کارفرما 
اعم از شخص حقیقی یا حقوقی است. وی افزود: در حال 
حاضر کشور ما بیش از 15 میلیون کارگر دارد که مشمول 
قانون کار و بیمه هستند. مطابق با ماده 188 قانون کارنیز 
اشخاص مشمول قانون استخدام کشوري و نیز کارگران 
کارگاه هاي خانوادگي که انجام کار آنها منحصرا توسط 
صاحب کار و همسر و خویش��اوندان نسبي درجه یک از 
از قبیل پدر، مادر، همس��ر وي انجام مي ش��ود، مشمول 

مقررات این قانون نخواهند بود. 

ما در ايجاد اشتغال 
از طريق بخش 

خصوصی واسپاری 
 انجام 

نمی دهیم، بلکه از 
طريق قرار دادن 

منابع در اختیار اين 
بخش ها به توسعه 

اشتغال کمک 
خواهیم کرد



یادداشت

اولین کنسرت رس��می گروه »نگاه« که بیش��تر اعضای آن را افرادی با معلولیت های مختلف تشکیل 
می دهند، نهم خرداد ساعت 21 در تاالر ایوان شمس تهران اجرا خواهد شد. این کنسرت به سرپرستی 

علی کرمی کبیر با هدف نشان دادن توانمندی این افراد در حوزه هنری برگزار می شود.
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اولینکنسرت»نگاه«برگزارمیشود
هفتیادداشت

امام خمینی اولین سیاست گذار 
سینمای بعد از انقالب بود

رییس سازمان سینمایی در دیدار با 
اهال��ی فرهنگ و هنر ع��راق، امام 
خمین��ی )ره( را منجی س��ینمای 
ایران دانست که با جمله معروف ما 
با سینما مخالف نیستیم، با فحشا 
مخالفی��م، اولی��ن سیاس��ت گذار 
س��ینما در دوران بع��د از انق��اب 
هنرمن��دان،  از  بودند.هیات��ی 
نویسندگان و سینماگران عراقی با 
حجت اهلل ایوبی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی، سید مصطفی 
ابطحی معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی و سمعی و بصری 
س��ازمان س��ینمایی، حبیب ایل بیگی مدیر عامل انجمن سینمای 
جوانان و محمد مه��دی طباطبایی نژاد مدیر عامل مرکز گس��ترش 

سینمای مستند و تجربی دیدار و گفت و گو کردند.

نسل دوم عروسک های »دارا و سارا« 
به بازار خواهد آمد

2۰ هزار عروسک »دارا و سارا« که 
نسل دوم این عروسک ها محسوب 
می ش��وند، تا ۴ ماه آینده وارد بازار 
خواهند شد.کانون پرورش فکری 
ک��ودکان و نوجوان��ان ب��ه دلی��ل 
اس��تقبال خ��وب مخاطب��ان از 
عروس��ک های دارا و سارا، 2۰ هزار 
عدد از این عروسک ها را به کودکان 
و نوجوانان ارایه می کند که قد آنها 
3۰ س��انتی متر اس��ت و با وزن متناس��ب با حال و هوای کودک با 
لباس های قومیت های مختلف ایرانی وارد بازار می شود.  بر اساس این 
گزارش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان��ان به دلیل این که 
استقبال از عروسک »سارا« بیشتر از »دارا« است، تعداد بیشتری از 

این عروسک  را در زمان اعام شده، وارد مراکز کانون خواهد کرد.

نیکالس کیج با »غضب« 
در اینترنت دیده شد

آنونس فیلم جدی��د نیکاس کیج 
بازیگر مشهور با عنوان »غضب« در 
اینترنت پخش ش��د. در این فیلم 
نیکاس کیج در نقش یک تبهکار 
سابق ظاهر شده که اکنون باید به 
دنب��ال اف��رادی که دخت��رش را 
گروگان گرفته و کش��ته اند، برود.

تریلر این فیلم نیز همین هفته در 
اینترنت پخش شد. 

موسیقی سنتی

علیرضا قربانی در اصفهان:

امیدوارم شرایط حضورم
در ارکستر ملی فراهم شود 

علیرضا قربانی که ب��رای اجرای کنس��رت دو روزه عازم 
اصفهان ش��ده بود، گقت: م��ن مدتی پ��س از راه اندازی 
ارکستر ملی در سال 77 به اجرا دعوت و خواننده ثابت آن 
بودم و امیدوارم شرایط همکاری مجدد برایم پیش بیاید.

علیرضا قربانی در کنفرانس خبری خود با اهالی رس��انه 
در اصفهان درباره برگزاری کنسرتی که دراستان داشت  
اظهار کرد: این کنسرت به شکل ارکستر مجلسی کوچکی 
تدارک دیده ش��ده بود و در حین برگزاری آن به اجرای 
قطعاتی از ماندگارترین آثار  15 سال اخیر پرداختیم. وی 
با اشاره به این که به  فرهنگ س��ازی برای کارهای خیر 
اعتقاد دارم، بیان داش��ت: سال گذش��ته در کنار اجرای 
کنسرت های معمولی خود، سه شب در زنجان و یک شب 
در ش��یراز اجراهایی به نفع بیماران داشتم. قربانی ادامه 
داد: درآمدهای بلیت فروش��ی و اسپانس��رینگ کنسرت 
خیریه  زنجان برای س��اخت یک��ی از بیمارس��تان های 
 بیماران س��رطانی مصرف ش��د که این بیمارس��تان به 
اندازه ای مجهز است که می تواند برای کل کشور امکانات 
ارایه کند. همچنین امس��ال انجمن حمای��ت از بیماران 
کلیوی به من پیش��نهاد برگزاری کنسرت در اصفهان را 
داد که با انگیزه زیاد این کار را قبول کردم.خواننده آهنگ 
سریال های تاریخی در پاسخ به این سوال که چرا تنها  به 
نفع بیماری های شناخته شده کنسرت برگزار می شود و 
بیماری های ناش��ناخته که هیچ انجمن حمایتی ندارند 
همیش��ه از دیده ها به دور می مانند، تصری��ح کرد: این 
امر نیازمند مدیریت فرهنگی است. وظیفه ما شناسایی 
افراد نیازمند نیست؛ بلکه قصد داریم با حرکتی نمادین 
در راستای فرهنگ سازی برای این گونه امور خیر مثمر 

ثمر واقع شویم.

معاون ص��دا در بازدی��د صمیمانه ای که ب��ا مهمانان خارجی 
جشنواره رادیو داشت، از ش��بکه های مختلف رادیوی ایران، 
رویکرد فعالیت آنه��ا و زمینه های اش��تراک و همکاری بین 
ایران با کشورهای مختلف صحبت کرد. محمدحسین صوفی 
معاون صدا با مهمانان خارجی این اجاس دیدار کرد. در این 
بین فعال رسانه ای انگلس��تان که به گفته خود 35 سال است 
در حوزه رادیو فعالیت می کند، حضور در جشنواره سیزدهم 
رادیو را دومین سفر خو به ایران اعام و اظهار کرد: روی برخی 
موضوعات با دوستان توافق نداریم، اما ارتباط با خبرنگاران و 
برنامه سازان رادیو در ایران برایم جالب است. در ادامه صوفی نیز 
به ارایه توضیحاتی درباره رادیوی جمهوری اسامی پرداخت 
و گفت: ما در کش��ور اعتقاد داریم رس��انه یک دانشگاه بزرگ 
فرهنگی و تاثیرگذار اس��ت که مخاطبان آن دانش��جویان به 
حساب می آیند. جشنواره و اجاس نیز فرصت مغتنمی است 
تا اهالی رادیو در کشورهای مختلف تجربیات خود را با یکدیگر 

در میان گذاشته و از دستاوردهای فکری هم استفاده کنند.
وی ادامه داد: اهالی رسانه باید چشم و گوشی باز برای شنیدن 
و دیدن واقعیت ها داشته باشند. در حال حاضر برخاف دیدن 
و شنیدن بس��یاری از زیبایی ها، جوامع از برخی نامایمات و 
بی عدالتی ها رن��ج می برند و ما کماکان بح��ران جنگ، ظلم، 
بی عدالتی و تخریب محیط زیس��ت توسط قدرت های بزرگ 

را مش��اهده می کنیم. معاون صدا، برنامه ری��زی برای خروج 
جامعه از بحران ها را وظیفه  افراد آگاه دانست و تاکید کرد: ما 
در رادیوی جمهوری اسامی ایران آماده هر گونه همکاری با 
نهادهای رسانه ای جهان هستیم و خوشبختانه در سال های 
اخیر نیز توسعه خوبی در شبکه های رادیویی و تلویزیونی ایجاد 
ش��ده و ما به انواع زبان ها، برنامه های رادیوی��ی و تلویزیونی 

تولید می کنیم.
صوفی به فعالیت ش��بکه های خبری تلویزیونی به زبان های 
عربی، انگلیسی، فرانس��ه و اسپانیایی اش��اره و اظهار کرد: ما 
ش��بکه های رادیویی با تولید و پخش برنامه بیش از 5۰ زبان 
دنیا داری��م و در بخش ملی نیز همه اس��تان های ما ش��بکه 
محلی دارند. شبکه های ما به س��ه دسته عمومی، اختصاصی 
و تخصصی تقس��یم می ش��ود و سیاس��ت ما بر این است که 

هوشمندانه تر از گذشته جلو برویم.
 وی از ش��بکه هایی چ��ون اقتصاد و س��امت نام ب��رد که در 
حوزه های تجارت و برنامه های سامت محور فعالیت می کنند 
و ادامه داد: در حال حاضر ما دو شبکه موسیقی محور نیز داریم 
که یکی انواع موسیقی را به صورت 2۴ س��اعته در قالب های 
پاپ، سنتی و کاس��یک پخش می کند و شبکه دیگر مختص 
موسیقی بدون ساز است که نغمات آیینی نام دارد. در کنار آنها 
ش��بکه دیگری داریم که در فواصل 15 دقیقه ای، خبر پخش 

می کند و بین هر بخش خبری چندین قطعه موس��یقی روی 
آنتن می فرستد. بنابراین موس��یقی در برنامه های رادیویی از 

جایگاه ویژه ای برخوردار است.
رادیو هیچ گاه موزه ای نمی شود

حدادعادل رییس فرهنگس��تان زبان و ادب فارسی و نماینده 
مجلس شورای اسامی، در سیزدهمین جشنواره بین المللی 
رادیو با اش��اره ب��ه نقش رادی��و و تفاوت ه��ای این رس��انه با 

 تلویزیون تاکید کرد که رادیو 
هیچ گاه موزه ای نمی شود زیرا 
مخاطبان فرهیخته بسیاری از 
اقش��ار مختلف جامعه دارد و 

همیشه تأثیرگذار است.
وی گفت: ت��ا آنجایی که من 
می دان��م، رادیو امس��ال وارد 
7۴ س��الگی می ش��ود و باید 
س��الروز رادیو را به همه شما 

تبریک گفت.
از  م��ن  داد:  ادام��ه  وی 
 تاش��ی که می کنید تش��کر 
می کنم. نس��لی ک��ه بنده به 
آن تعل��ق دارم، قب��ل از این 
ک��ه تلویزی��ون را بشناس��د، 
 رادیو را ش��ناخته است. من و 

هم سن و ساالنم پیش از تلویزیون با رادیو آشنا شدیم و سال ها 
تنها وسیله ارتباط جمعی برقی برای ما رادیو بود.

حدادعادل با اش��اره به خاطراتی از گذش��ته گف��ت: وقتی به 
گذشته ها برمی گردیم، خاطرات بسیاری از رادیو داریم. اولین 
خاطره ابعاد رادیوها بود که به ان��دازه چمدان های بزرگ بود 
و داش��تن رادیو برای افراد، نوعی حیثیت محس��وب می شد. 
اگر کس��ی رادیو داش��ت، همه دور او جمع می شدند و همان 
طور که االن وسایل دریافت شبکه ها روی بام هاست، وسایل 
دریافت رادیو روی بام بود و همه س��عی می کردند آنتن رادیو 
داشته باشند. ما رادیو نداشتیم. چون خیلی چیزهایی داشت 
که مخالف عقاید ما بود، اما خانه ای نبود که رادیو در آنجا راه 

باز نکرده باشد.
ع��ادل از خاطرات خ��ود در زم��ان نوجوانی و رادی��و گفت و 
بیان کرد: م��ا نوجوانان از قصه های صب��ح و ظهر جمعه لذت 
می بردیم. قصه های شب نیز مش��تری زیادی داشت. برنامه 
 صبح جمعه هم با اجرای اس��ماعیل زرندی از پرشنونده ترین 

برنامه ها بود.
وی اضافه کرد: این ها خاطراتی اس��ت که م��ا از رادیو داریم. 
قبل از ورود تلویزیون به ایران شاید بسیاری تصور می کردند 
 با آمدن تلویزیون، رادیو بازنشسته ش��ده و به موزه ها سپرده

 می شود اما عما این طور نشد.

پرسش و پاسخ معاون صدا با خارجی ها

رادیویایرانبهموسیقیتوجهویژهدارد

جشنواره و اجالس 
نیز فرصت مغتنمی 
است تا اهالی رادیو 

در کشورهای 
مختلف تجربیات 
خود را با یکدیگر 
در میان گذاشته 

و از دستاوردهای 
فکری هم استفاده 

کنند
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1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

ابالغ وقت رسیدگی
طاهری     رضا  خواهان   564-92 کالسه  پرونده  خصوص  در   23184
دادخواستی مبنی بر تقاضای مطالبه ---/20/000  ریال وجه یک فقره چک 
به انضمام هزینه دادرسی تاخیر تادیه و بدو قرار تامین خواسته  به طرفیت 
اسماعیل سر لک  تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 
المکان  مجهول  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  5/15 عصر  93/4/3 ساعت 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
خیابان  انتهای  خوراسگان  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از 
مسجد روبروی دانشگاه پیام نور  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  اخذ  را 
 مقتضی اتخاذ می شود  م الف 3015 مدیر دفتر شعبه 35 مجتمع شماره 3 

اصفهان  

مفاد آرا
23152آگهي موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتي واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي 
برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي واراضي 
مالکانه  شهرضاتصرفات  مستقردرواحدثبتي  فاقدسندرسمي  وساختمانهاي 
وملک  متقاضي  لذامشخصات  است  محرزگردیده  متقاضي  وبالمعارض 
 15 فاصله  به  دردونوبت  عموم  منظوراطالع  زیربه  شرح  موردتقاضابه 
صدورسندمالکیت  به  نسبت  اشخاص  که  میشوددرصورتي  روزآگهي 
مدت  به  آگهي  انتشاراولین  باشندمیتوانندازتاریخ  داشته  اعتراضي  متقاضي 
وپس  شهرضاتسلیم  واسنادوامالك  ثبت  اداره  خودرابه  اعتراض  دوماه 
ازاخذرسیدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه 
نمایندبدیهي  ارائه  اداره  این  رابه  دعوي  طرح  وگواهي  تقدیم  قضایي  مرجع 
مقررات  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضاي  درصورت  است 

سندمالکیت صادرخواهدشد
راي شماره 139260302008003045 – سجادطالبیان شهرضا فرزند ناصر 
خانه  باب  یک  ازششدانگ  مشاع  دانگ  سه   1190299461 ملي  ش  ش  به 
مفروزي ازپالك 1 / 88 فرعي از 23 اصلي واقع درمزرعه سود آباد بخش 

یک ثبتي شهرضا به مساحت ششدانگ 47 / 218 مترمربع 
تاریخ انتشارنوبت اول  24 / 2 / 93
تاریخ انتشارنوبت دوم  8 / 3 / 93

   سیدمهدي میرمحمدي – رئیس اداره ثبت واسنادوامالك شهرضا

مفاد آرا
23151آگهي موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتي واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي 
برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي واراضي 
مالکانه  شهرضاتصرفات  مستقردرواحدثبتي  فاقدسندرسمي  وساختمانهاي 
وملک  متقاضي  لذامشخصات  است  محرزگردیده  متقاضي  وبالمعارض 
 15 فاصله  به  دردونوبت  عموم  منظوراطالع  زیربه  شرح  موردتقاضابه 
صدورسندمالکیت  به  نسبت  اشخاص  که  میشوددرصورتي  روزآگهي 
مدت  به  آگهي  انتشاراولین  باشندمیتوانندازتاریخ  داشته  اعتراضي  متقاضي 
وپس  شهرضاتسلیم  واسنادوامالك  ثبت  اداره  خودرابه  اعتراض  دوماه 
ازاخذرسیدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه 
نمایندبدیهي  ارائه  اداره  این  رابه  دعوي  طرح  وگواهي  تقدیم  قضایي  مرجع 
مقررات  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضاي  درصورت  است 

سندمالکیت صادرخواهدشد
فرزند  شهرضا  ناصرطالبیان   –  139260302008003044 شماره  راي 
حسین به ش ش 880 شهرضا وشماره ملي 1199036137 سه دانگ مشاع 
ازششدانگ یک باب خانه مفروزي ازپالك 1 / 88 فرعي از 23 اصلي واقع 
درمزرعه سود آباد بخش یک ثبتي شهرضا به مساحت ششدانگ 47 / 218 

مترمربع 
تاریخ انتشارنوبت اول  24 / 2 / 93تاریخ انتشارنوبت دوم  8 / 3 / 93

  سیدمهدي میرمحمدي – رئیس اداره ثبت واسنادوامالك شهرضا

مفاد آرا
23170 آگهي موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
صادره  برابرآراء  فاقدسندرسمي  وساختمانهاي  واراضي  ثبتي  وضعیت 
وساختمانهاي  واراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
وبالمعارض  مالکانه  شهرضاتصرفات  مستقردرواحدثبتي  فاقدسندرسمي 
موردتقاضابه  وملک  متقاضي  لذامشخصات  است  محرزگردیده  متقاضي 
روزآگهي   15 فاصله  به  دردونوبت  عموم  منظوراطالع  زیربه  شرح 
میشوددرصورتي که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضي اعتراضي 
اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهي  انتشاراولین  باشندمیتوانندازتاریخ  داشته 
ازاخذرسیدظرف  وپس  شهرضاتسلیم  واسنادوامالك  ثبت  اداره  خودرابه 
قضایي  مرجع  خودرابه  دادخواست  اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت 
تقدیم وگواهي طرح دعوي رابه این اداره ارائه نمایندبدیهي است درصورت 

 انقضاي مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر
خواهدشد

راي شماره 139260302008000067 – علیرضااسکندري فرزند محمدرضا 
سه   1199852147 ملي  وشماره  قمشه  یک شهري  حوزه   1719 به ش ش 
از سه  فرعي  ازپالك 1327  مفروزي  باب خانه  یک  ازششدانگ  دانگ مشاع 
اصلي واقع درمزرعه موغان بخش یک ثبتي شهرضا به مساحت ششدانگ 
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مفاد آرا
23169 آگهي موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتي واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي 
برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي واراضي 
مالکانه  شهرضاتصرفات  مستقردرواحدثبتي  فاقدسندرسمي  وساختمانهاي 
وملک  متقاضي  لذامشخصات  است  محرزگردیده  متقاضي  وبالمعارض 
موردتقاضابه شرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روزآگهي 
میشوددرصورتي که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضي اعتراضي 
اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهي  انتشاراولین  باشندمیتوانندازتاریخ  داشته 
ازاخذرسیدظرف  وپس  شهرضاتسلیم  واسنادوامالك  ثبت  اداره  خودرابه 

مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مرجع قضایي تقدیم 
وگواهي طرح دعوي رابه این اداره ارائه نمایندبدیهي است درصورت انقضاي 
صادرخواهد سندمالکیت  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم   مدت 

شد
راي شماره 139260302008000068 – فاطمه علي عابدي فرزند مصطفي به 
ش ش ملي 1190094576 شهرضا سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
مفروزي ازپالك 1327 فرعي از سه اصلي واقع درمزرعه موغان بخش یک 
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  سیدمهدي میرمحمدي – رئیس اداره ثبت واسنادوامالك شهرضا

فقدان سند مالکیت
که  محلی  یه  استشهاد  دوبرگ  باستناد  زواره  ناطقی  عصمت  خانم   23173
هویت و امضاء مشهود رسمًا گواهی شده و مدعی است که سند مالکیت 10 
سهم مشاع از72سهم ششدانگ پالك 595فرعی واقع در زواره شانزده اصلی 
گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 416دفتر 5 امالك بنام عصمت 
ناطقی زواره فرزند منیر  ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده وبه حکایت دفتر 
امالك معامله ای انجام نگردیده ودر اثر سهل انگاری مفقود شده است  نظر 
باینکه درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده، طبق  ماده 120 اصالحی 
آیین نامه قانون ثبت  مراتب آگهی  می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) 

غیراز آنچه در این آگهی ذکرشده ( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت 10 روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد . اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد   ،  ارائه نشود 

شد .
ذبیح اله فدایی رئیس اداره ثبت اسناد و امالك زواره

فقدان سند مالکیت
هویت  که  محلی  یه  استشهاد  دوبرگ  باستناد  پور  طاهره حسین  خانم   23174  
ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  مدعی  و  شده  گواهی  رسمًا  مشهود  امضاء  و 
بخش  گرمسیر  اصلی  شانزده  زواره  در  واقع  2475/170فرعی  پالك  یکبابخانه 
هفده ثبت اصفهان که در صفحه 64دفتر 191 امالك بنام محمد ابراهیم عابدینی 
فرزندغالم حسین  ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و طی سند انتقال شماره 
20233-88/2/24دفتر 13 زواره تمامت مالکیت خویش را به خانم طاهره حسین 
انجام  ای  معامله  امالك  دفتر  وبه حکایت  نموده   قطعی  انتقال  فرزند حسن  پور 
سند  صدور  درخواست  باینکه  نظر  است   شده  مفقود  سرقت  اثر  ودر  نگردیده 
مالکیت المثنی نموده، طبق  ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت  مراتب آگهی  
 ) این آگهی ذکرشده  ) غیراز آنچه در  انجام معامله  می شود که هر کس مدعی 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
تا مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
ارائه  به  تا مراتب صورتمجلس و اصل سند  نماید  مالکیت و سند معامله تسلیم 
کننده مسترد گردد . اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود ، المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و 

به متقاضی تسلیم خواهد شد .
  ذبیح اله فدایی

تاسیس شرکت 
23175 شماره 93/865/33/وآگهی تاسیس شرکت تکین پاك کویر اردستان 
با مسئولیت محدود  خالصه تقاضا نامه و شرکت نامه و اساسنامه و مفاد 
با  اردستان  کویر  پاك  تکین  شرکت  موسس  عمومی  هیات  جلسه  صورت 
مسئولیت محدود به شناسه ملی 14003993414 که با شماره 859 در تاریخ 
حیث  از   1393/2/13 تاریخ  در  و  رسیده  ثبت  به  اداره  این  در   1393/1/28
امضاهای ذیل ثبت تکمیل شده برای اطالع عموم در روزنامه رسمی و نیز 
شرکت  اساسنامه   -1  :. شود  می  آگهی  زیر  شرح  به  رود  زاینده  روزنامه 
مشتمل بر 27 ماده و 1 تبصره و اظهار نامه و شرکت نامه شرکت امضاء 
فعالیتهای  ثبت  که  مقدمه  این  با   : .2- موضوع شرکت  به تصویب رسید  و 
فعالیتهای  کلیه  انجام   – نمیباشد  فعالیت  پروانه  اخذ و صدور  منزله  به  زیر 
و  تهیه  و  تولید  فروش  و  خرید  واردات   و  مانند صادرات  بازرگانی  مجاز 
شرکت   ، کشور  گمرك  از  کاال  ترخیص   ، بازرگانی  مجاز  کاالهای  توزیع 
گذایر  سرمایه  و  مشارکت  و  دولتی  و  مزایدات خصوصی  و  مناقصات  در 
مانند طراحی  امور خدماتی  کلیه  انجام   ، دولتی و خصوصی  در شرکتهای 
واجرای فضای سبز و درختکاری و نگهداری از آنها ، تهیه و طبخ و تولید غذا 
، ارائه دهنده خدمات سمپاشی جهت مبارزه با حشرات موذی در اماکن  عموم 
و کار خانجات و منازل اخذ وام و تسهیالت از بانکهای دولتی و خصوصی 
مراجع  از  الزم  مجوزهای  اخذ  از  پش   – اهداف شرکت  تحقق  جهت  صرفا 
ذیصالح  . 3 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4- مرکز شرکت 
پالك  ك شهید طباطبائی –  خیابان شهید رجائی –  : شهرستان اردستان – 
13 و 15 – کد پستی 8381837691،  5- سرمایه شرکت : یک میلیون ریال 
نقدی و غیر نقدی ندارد. 6- موسسین شرکت : خانم مریم عالیشان زواره 
فرزند مهدی با کد ملی 1189947048 و کد پستی 8441644841 دارنده 35 
کد  با  حسن  فرزند  شیرازانی  علیپور  محسن  آقای  و  الشرکه  سهم  درصد 
ملی 1189931184 و کدپستی 8381837691 و صفورا علیپور شیرازانی با 
کد ملی 1189921308 و کد پستی 8381837691  فرزندان حسن هر کدام 
عالیشان  مریم   : مدیران شرکت  اولین   -7 الشرکه   15 درصد سهم  دارنده 

زواره به سمت رئیس هیات مدیره و محسن علیپور شیرازانی به سمت مدیر 
امضاء  دارندگان حق   -6  . انتخاب شدند  نامحدود  مدت  برای  عامل شرکت 
قرار   ، بروات   ، ، سفته  قبیل چک  از  تعهدآور شرکت  اسناد  و  اوراق  کلیه   :
دادها و عقود اسالمی با امضای منفرد محسن علیپور شیرازانی همراه با مهر 
 شرکت معتبر است . م الف: 66 خیراله عصاری – رئیس ثبت اسناد و امالك

 اردستان  

مفاد آراء
وماده  قانون   3 ماده  موضوع  آگهي  23137شماره103/93/1123/25   
وساختمانهاي  واراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   13

فاقدسندرسمي 
برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي واراضي 
مالکانه  شهرضاتصرفات  مستقردرواحدثبتي  فاقدسندرسمي  وساختمانهاي 
وملک  متقاضي  لذامشخصات  است  محرزگردیده  متقاضي  وبالمعارض 
موردتقاضابه شرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روزآگهي 
میشوددرصورتي که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضي اعتراضي 
اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهي  انتشاراولین  باشندمیتوانندازتاریخ  داشته 
ازاخذرسیدظرف  وپس  شهرضاتسلیم  واسنادوامالك  ثبت  اداره  خودرابه 
قضایي  مرجع  خودرابه  دادخواست  اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت 
تقدیم وگواهي طرح دعوي رابه این اداره ارائه نمایندبدیهي است درصورت 
 انقضاي مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر

خواهدشد
راي شماره 139260302008000152 – مصطفی ناظم  فرزند محمدرضا به 
ش ش 6590 شهرضا وشماره ملي 1199900850 سه دانگ مشاع ازششدانگ 
یک باب خانه مفروزي ازپالك 990 فرعی از دو  اصلي واقع درمزرعه فضل 
 159  /  55 ششدانگ  مساحت  به  شهرضا   ثبتی  یک  بخش  اصلی  دو   آباد 

مترمربع 
تاریخ انتشارنوبت اول  24 / 2 / 93تاریخ انتشارنوبت دوم  8 / 3 / 93

   سیدمهدي میرمحمدي – رئیس اداره ثبت واسنادوامالك شهرضا

مفاد آراء
 23140شماره103/93/1139/25 آگهي موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي 
برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي واراضي 
مالکانه  شهرضاتصرفات  مستقردرواحدثبتي  فاقدسندرسمي  وساختمانهاي 
وملک  متقاضي  لذامشخصات  است  محرزگردیده  متقاضي  وبالمعارض 
موردتقاضابه شرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روزآگهي 
میشوددرصورتي که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضي اعتراضي 

اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهي  انتشاراولین  باشندمیتوانندازتاریخ  داشته 
ازاخذرسیدظرف  وپس  شهرضاتسلیم  واسنادوامالك  ثبت  اداره  خودرابه 
قضایي  مرجع  خودرابه  دادخواست  اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت 
تقدیم وگواهي طرح دعوي رابه این اداره ارائه نمایندبدیهي است درصورت 
 انقضاي مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر

خواهدشد
الهه ملجانی    فرزند مصطفی  به  راي شماره 139260302008000437 – 
ش ش 806 شهرضا وشماره ملي 1199295256  دو دانگ مشاع ازششدانگ 
درمزرعه  واقع  اصلي   100 از  فرعی   510 ازپالك  مفروزي  مغازه  باب  یک 
ششدانگ مساحت  به  شهرضا   ثبتی  یک  بخش  اصلی   100 آباد   فیض 
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چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

مسابقات قهرمانی کورسی کشور 
کی��وان لیمویی ریی��س هیات 
دوچرخه سواری اس��تان گفت: 
ورزش��کاران رکابزن بر حس��ب 
کس��ب نتیجه در مسابقات سال 
پیش و کسب امتیاز و قرار گرفتن 
در رنکینگ فدراسیون دوچرخه 
سواری ایران از سوی فدراسیون 
به این مسابقات دعوت می شوند 
و در تمام کش��ورها نی��ز به این 
صورت مسابقات قهرمانی کشور 
برگزار می شود ومورد قبول uci خواهد بود؛ در صورتی که در سال های 
پیش یک مس��ابقه انتخابی در استان برگزار می ش��د و نفرات انتخابی 
 استان به این مسابقات قهرمانی کش��ور اعزام می شدند. وی ادامه داد: 
5 نفر از بهترین رکابزنان استان به نام های حسین ناطقی،حامد جنت، 
موسی مصطفوی، مسعودشیخی، داود فروغی درلیست 100 نفر برتر 
دوچرخه سوار کشور و رنکینگ فدراسیون دوچرخه سواری قرارگرفته 
که به این دوره از مسابقات قهرمانی کشور دعوت شده اند. هر پنج نفر 

نیز عضو تیم دوچرخه سواری باشگاه فوالدمبارکه سپاهان هستند. 

آمریکایی ها وارد ایران شدند
تیم ملی کش��تی فرنگی آمریکا 
برای حضور در جام جهانی تهران 
وارد ایران ش��د و اولی��ن تمرین 
خود را در سالن توفیق جهانبخت 
برگزار کرد. جام جهانی کش��تی 
فرنگی 25 و 26 اردیبهشت ماه با 
حضور 10 تیم در سالن شهدای 
هفتم تیر تهران برگزار می شود. 
تی��م آمری��کا در گ��روه اول ب��ا 
تیم های روس��یه، مجارس��تان، 

ترکیه و قزاقستان هم گروه است 

خشم مردم برزیل از فساد مالی
 سیاستمداران در جام جهانی

م��ردم برزی��ل از فس��اد مال��ی 
سیاس��تمداران این کش��ور در 
پروژه ه��ای آماده س��ازی برای 
رقابت های جام جهانی 201۴ به 
تن��گ آمده اند. به گفت��ه یکی از 
مقام��ات دولتی برزی��ل، هزینه 
ساخت ورزشگاه جام جهانی در 
برازیلیا به دلیل کالهبرداری در 
صورت حساب ها از بودجه دولت 
نزدیک 900 میلیون دالر ش��د. 
افزایش هزینه ها، این ورزشگاه را به دومین ورزشگاه گران دنیا تبدیل 

کرده و این در حالی است که این شهر یک تیم حرفه ای هم ندارد.
ورزشگاه »مانه گارینچا« که 288 ستون بتونی دارد و با تکنیک بسیار 
پیشرفته ای ساخته شده و دارای س��قف هوشمند است، پرهزینه ترین 
پروژه در هزینه ه��ای11/5 میلی��ارد دالری برزیل ب��رای جام جهانی 
 است. منتقدان این ورزش��گاه را نمادی از هزینه های خارج از کنترل و 
س��وء مدیریت می دانند. ارتباط بخش��ش های مالی میان شرکت های 
ساخت و س��از و سیاس��تمداران، بدگمانی ها را میان مردمی که خود 
را برای رقابت های جام جهانی در این کش��ور آم��اده می کنند، افزایش 
داده اس��ت و این س��وال را در اذهان مردم به وج��ود آورده که چگونه 
سیاس��تمدارانی که از بذل و بخش��ش شرکت های س��اختمانی سود 
می برن��د، می توانن��د مراق��ب قرارداده��ای میلیاردی ک��ه در جریان 

آماده سازی برای جام جهانی بسته می شود، باشند. 

فوالد-السد؛لب کارون
 و میهمان نوازی از رائول

تیم فوتبال فوالد خوزستان امروز 
چهارشنبه میزبان تیم السد قطر 
 اس��ت و در ص��ورت پی��روزی

 به جمع هش��ت تیم برتر آس��یا 
صعود می کند.قهرمان ایران، در 
مرحله برگشت یک چهارم لیگ 
قهرمانان آسیا، میزبان تیم السد 
قطر اس��ت. بازی رفت دو تیم در 
دوحه با نتیجه مساوی بدون گل 
به پایان رسید و شاگردان حسین 
فرکی راه س��ختی برای صعود به مرحله یک چهارم و رسیدن به جمع 
هشت تیم برتر آسیا ندارند. رائول گونزالس سرشناس ترین چهره تیم 
السد قطر، اگر همراه السد به ایران بیاید، اولین سفرش را به کشورمان 

انجام می دهد و او هم می تواند مزه میهمان نوازی ایرانیان را بچشد. 

جام جهانی فوتبال  2014

سوسیچ:برای صعود باید با 
ایران و نیجریه بجنگیم

 F س��رمربی بوس��نی و هرزگوین اع��الم ک��رد در گروه
مس��ابقات جام جهانی 201۴ بع��د از آرژانتین تیمش 
شانس صعود به مرحله بعدی را دارد. بوسنی و هرزگوین 
اگر چه س��ال ها درگیر جنگ های داخلی بود، در نهایت 
به کشوری مس��تقل تبدیل ش��د. آنها در زمینه فوتبال 
طی چند سال اخیر پیش��رفت  فراوانی داشته  اند. معمار 
موفقیت های اخیر بوس��نی کسی نیس��ت به جز سافت 
سوس��یچ، بازیکن پیشین یوگسالوی س��ابق. او را با نام 
اختص��اری »پاپه« می شناس��ند. او در دهه 80 میالدی 
یکی از فراموش نش��دنی ترین گلزن ها بود. او اکنون 59 
ساله است و با بوس��نی روزگار خوشی را سپری می کند. 

گفت و گو با او را می خوانید:
چطور بوسنی را به جام جهانی رساندید؟

دست یافتن به این موفقیت اتفاقی نبود. ما در مقدماتی 
جام جهانی پیش و جام ملت های اروپ��ا، مقابل پرتغال 
شکست خورده و با فاصله ای بسیار کم آن تورنمنت ها را از 
دست دادیم. البته خوش شانس هستیم که تعداد زیادی 
از بازیکنان م��ا در لیگ های اروپایی ب��ازی می کنند. به 
خاطر جنگ، مردم زیادی از کشور ما به سایر کشورهای 
اروپایی مهاجرت کردند. بچه های آنها مش��غول فوتبال 
بازی کردن شدند. هر ساله دو یا سه بازیکن جدید از لیگ 

کشورهای مختلف به تیم ملی معرفی می شوند.
موفقیت تیم ملی بوسنی چه تاثیری روی مردم این 

کشور داشته است؟
مردم ما در شرایط س��ختی زندگی می کنند. زخم های 
جنگ هنوز در مردم وجود دارد. هنوز هم فقر و گرسنگی 
وجود دارد، ام��ا همه ما فوتبال را دوس��ت داری��م. ما با 
صعودمان به جام جهانی توانستیم روحیه مردم را باالتر 
ببریم. همه از این اتفاق هیجان زده هستند.قرار گرفتن 
در بین 16 تیم از منطقه اروپا برای رسیدن به جام جهانی 
کار ساده ای نبود. پس از گروه بندی هم ما با آرژانتین که 
شانس نخست صعود از گروه اس��ت روبه رو شدیم. برای 
رسیدن به مرحله حذفی جام جهانی باید با تیم های ایران 
و نیجریه بجنگیم. هم از نظر فیزیکی و هم از نظر تکنیکی 
در شرایط خوبی هستیم. حداقل هدفمان رسیدن به مقام 
دوم گروه است. قدرت انجام این کار را داریم، اما به نظرم 

باید چند مشکلی که وجود دارد را حل کنیم.

زاویه

6
جشن در پهلوان سرای علی ابن ابیطالب)ع(

هم زمان با 1۳ رجب جش��نی به مناس��بت والدت امیر المومنین علی )ع( در پهلوان س��رای علی ابن 
ابیطالب)ع( برگزار  ش��د. این جشن از س��اعت 10:۳0 صبح در پهلوان س��رای علی ابن ابیطالب)ع( با 

صدای ضرب زورخانه ومراسم مدح ومنقبت خوانی موال علی )ع( اسوه پهلوانی و جوانمردی آغاز شد.

 کمتر از۳0 روز دیگر تا ج��ام جهانی باقی مانده اس��ت آقای 
مایلی کهن! گوی��ا تیم ملی ای��ران برای ش��ما کوچک ترین 
ارزش��ی ندارد. آقای مایلی که��ن! گویا تیم مل��ی ایران برای 
ش��ما کوچک ترین ارزشی ندارد که اگر داش��ت، این گونه در 
چنین روزهای حساسی به آن و س��رمربی اش نمی تاختید. 
ش��ما که خود در کارنامه مربیگری تان بازیکنانی چون میثم 
س��لیمانی و امیرحس��ین صادقی را به خاطر »تخ��ت نرد« تا 
مرز نابودی کش��اندید، چطور ممکن اس��ت امروز به ناگهان 
حامی هادی عقیلی ش��وید و تیم ملی را بکوبید؟! چرا به نظر 
 سرمربی تیم ملی احترام نمی گذارید؟ شما که خوب از پشت 
پرده ها با خبرید و فایل های صوتی و لیست در آمد بازیکنان به 
دستتان می رسد، حتما پشت پرده جدایی هادی عقیلی را هم 

از تیم ملی م��ی دانید. آن روزی که 
تمام مردم ایران را استرس 

گرفته ب��ود که نکند 
تفاضل گل تیم 

مل��ی مقابل 
لبن��ان باال 
نرود و در 
ی،  د ا ز آ
ق  تف��ا ا
بی��روت 
بیفت��د، 

خب��ر 
داشتید 
ی  د ه��ا
عقیل��ی 

چه کرده؟ 
خبر داشتید 

که به سرمربی 
رئ��ال  س��ابق 

مادرید و تیم ملی 
پرتغ��ال پیغام 

ه  د ا د

بود که »یا باید در ترکیب باشم یا همین االن می روم« حتما 
خبر نداشتید یا ش��اید هم دارید و قصدتان فقط تخریب تیم 
ملی کشورمان است. مطمئنیم خبر داشتید و همینطور خبر 
داش��تید که قبل از بازی رفت ایران و ازبکس��تان در تاشکند، 
همین هادی عقیلی وقتی فهمید در ترکیب نیست، در رختکن 
صدایش را باال ب��رد و علی کریمی و جواد نکونام او را س��اکت 
کردند. ش��ما که آبروی دو بازیکن جوان ایران را در تیم ملی 
امید، آن گونه مقابل میلیون ها ایرانی بردید و گفتید سر نماز، 
صدای تخته بازی کردن شان را شنیدید، چطور ناگهان امروز 
وکیل مدافع بازیکنی ش��دید که فقط و فقط ب��ه بازی کردن 
 فکر می کرد، نه منافع تیم ملی؟ آقای مایلی کهن چطور نادر
  فری��اد ش��یران دس��تیار همیش��گی ش��ما م��ی گوی��د

 مقام های سیاسی باید وارد عمل شوند تا رحمتی به تیم ملی 
دعوت ش��ود؟ این چه طرز تفکری است که ش��ما و دوست 
 نزدیک تان داری��د؟ مگر نه این که همیش��ه هوار

 کشیده ایم که سیاسیون باید دست از سر تیم 
ملی و فوتبال بردارند؟ حاال چطور شما دست 
به دامن سیاسی ها شده اید که یک بازیکن 
را به تیم ملی دعوت کنند؟ ش��اید هم ما 
اش��تباه می کنیم. چون کم��ک گرفتن از 
مقام های سیاسی جزو سررشته های کاری 
شماست! آقای مایلی کهن شما از یک سو 
دم از مبارزه با بازیکن ساالری می زنید، 
از س��وی دیگر این چنین به بازیکنان 
آویزان می ش��وید. در ص��ف منتقدان 
امروز تیم ملی، ش��ما هس��تید و امثال 
اصغر حاجیلو که می گوین��د »مربی تیم 
ملی باید فارسی یاد بگیرد که بفهمد بازیکن 
 چه می خواهد!«.  او برای آنکه نش��ان دهد

 کی روش »گوس��فند« ماجراس��ت 
ض��رب المثلی م��ی زن��د و می 
گوید »اگه یک گله ش��یر را 
گوس��فندی راهنمای��ی 
کن��د، کل آن گله 

گوس��فند خواهند بود و بلعکس اگر یک شیر جلودار یک گله 
 گوسفند باشد، آن گله کال شیر هستند.« حاال چرا؟ چون فقط

 کی روش دوس��ت مورد عالقه اش را به خاطر احترام و ارزش 
دادن به پیراهن ملی، دعوت نکرده اس��ت؟ اگر این دس��ته از 
مربیان ایران چنین موضوع مهم��ی را درک می کردند، امروز 
در لیگ برتر، بازیکن ش��ب ب��ازی در اردوی تیمش به مربی 
»فحش نمی داد« و فردا در ترکیب قرار نمی گرفت. آدم هایی 
با این تفکرات، همواره نش��ان داده اند اگر خودش��ان بیفتند، 
همه را می گیرند و پایین می کش��ند. درس��ت مثل س��الی 
 که محم��د مایلی کهن با تی��م امید ناکام ب��ود و در تلویزیون

 آن گونه هم��ه را با خود 
پایین کشید. کمتر از۳0 
روز تا ج��ام جهانی مانده 
و عجی��ب اس��ت ک��ه به 
 جای حمای��ت و آرامش،

 آدم هایی هستند که به 
تیم ملی حمله می کنند؛ 
آدم هایی که گویا چیزی 
از ش��ان و منزل��ت تی��م 
 مل��ی نم��ی دانندکه اگر 
می دانستند حتی درباره 
 لب��اس تیم مل��ی حرف

 نم��ی زدن��د. مگ��ر ب��د 
 اس��ت تیم ملی ای��ران با 
لباس هایی با کیفیت در 
جام جهانی بازی کند؟ نه، 
گویا از نظر این دوس��تان 

بد اس��ت که گفته اند »دیدید که چط��ور بازیکنان به صورت 
خودجوش علی��ه این پیراهن ها صحبت کردن��د. وزیر ورزش 
حرف درست را زد. مش��کل از کی روش اس��ت.« اگر به طرز 
تفکر ش��ما بود، تیم ملی باید پابرهنه به جام جهانی می رفت 
تا مضحکه عام و خاص شویم. اگر به ش��ما بود، تیم ملی باید 
با لباس »بُزنش��ان« به ج��ام جهانی می رفت. البته ش��ما که 
پرونده قطوری از کمک به سقوط دادن تیم هایی چون پیکان، 
فوالد، گهر و س��ایپا  دارید و مانع از صعود پرستاره ترین تیم 
امید تاری��خ فوتبال ایران به المپیک ش��دید، بای��د هم بدین 
 ش��کل فکر کنید؛ ش��ما که کارنامه مربیگری تان بعد از جام 
ملت های 1996، همه و همه بیانگر قدرت فنی تان است. این 
حمله گاز انبری شما و منتقدانی را که این روزها بدون توجه 
به وضعیت حس��اس تیم ملی، به ایران می تازند، به فال نیک 
می گیریم. شاید همین شما دوس��تان پیش از سه بازی آخر 
مقدماتی جام جهانی، جان فش��انی کرده و ع��رق ملی تان را 
 به تمام مردم نش��ان دادید؛ شمایی که هر جا مصاحبه 
می کردید از حذف تیم ملی می گفتید و باقی 

انگیزه یک ملت را از بین می بردید. 

پشت پرده های آسیب زننده به تیم ملی:آقای مایلی کهن

چرا به نظر سرمربی احترام نمی گذاری؟ 
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ما با یک بازی دوستانه 
به جام جهانی ۹۸ رفتیم

در انتظار سورپرایز 
کی روش

حمید اس��تیلی در پایان دومین همایش همبس��تگی در حمایت از تیم 
ملی فوتبال اظهار داشت: مراسم خوبی بود که جا دارد از عوامل برگزاری 
آن تشکر الزم را داشته باش��م.وی در ادامه افزود: امیدوارم در مدت باقی 
مانده تا زمان برگزاری جام جهانی مردم به عنوان حامیان و یار دوازدهم 
تیم ملی، حمایت کافی را از این تیم داش��ته باشند و مدیران و مسؤوالن 
همچنان از تیم ملی پش��تیبانی کنند.هافبک پیش��ین تیم ملی فوتبال 
کشورمان شرایط حال حاضر این تیم را بد ندانس��ت و گفت: ما در سال 
98 بعد از 20 س��ال به جام جهانی صعود کردیم؛ آن هم در حالی که نه 
تجربه بین المللی داش��تیم و نه دیدارهای تدارکاتی خاصی برگزار کرده 
بودیم.ما با یک بازی دوس��تانه به جام جهان��ی 98 رفتیمزننده گل اول 
تیم ملی فوتبال کش��ورمان به آمری��کا در جام جهانی 1998 فرانس��ه 
 یادآور شد: انش��اءاهلل بازیکنان با نهایت توان در جام جهانی حضور پیدا 

می کنند.

تیم ملی فوتبال ایران ب��ه منظور برگزاری دومی��ن اردوی تدارکاتی خارجی 
خود در غیاب 2 بازیکن فوالد و لژیونرها با پرواز مس��تقیم تهران - وین راهی 

اتریش شد.
نکته قابل توجه این که ملی پوش��ان بدون مش��کالت قبلی که برای سفر به 
آفریقای جنوبی به خاطر عدم همراهی بازیکنان استقالل و سپاهان و ابهامی 
که تا لحظه آخر در اعزام به این سفر وجود داشت، این بار بدون دردسر راهی 

اردوی اتریش شدند.
در کاروان اعزامی ایران، 18 بازیکن به همراه کادرفنی حضور داش��تند و قرار 
است 8 لژیونر باقی مانده به همراه دو بازیکن فوالد طی روزهای بعد به اردوی 

تیم ملی در کشور اتریش اضافه شوند وتیم کامل شود.
نکته قابل توجه این که کی روش از حضور یک یا دو بازیکن دیگر در لیس��ت 
خود خبر داده بود که به این ترتیب احتماال باید در انتظار سورپرایز کی روش 

در اردوی اتریش باشیم.

ورون خداحافظی کرد 
خوان سباستین ورون س��تاره سابق تیم ملی آرژانتین 
در سن ۳9 س��الگی از دنیای فوتبال خداحافظی کرد.

او در س��ال 199۳ فوتبال حرفه ای خود را در باشگاه 
استودیانتس آغاز کرد. در 2001 به انگلستان رفت. 

انصاری فرد:لباس   های تیم ملی کوچک می شود
مهاجم تیم ملی فوتبال در مورد کیفیت لباس های تیم ملی گفت: 
سه روز اس��ت که یک رنگ جوراب پوش��یده ایم. جوراب ها تنگ 
شده اند. آن قدر تنگ که قلم بند در آن جا نمی شود. این لباس ها 

واقعا در شان تیم ملی برای حضور در جام جهانی نیست.

خبرنگاران خودجوش باشند! 
علی کفاشیان پس از مراسم همایش همبستگی در حمایت از تیم ملی گفت: مراسم 

خوبی بود و فکر می کنم تیم ملی قبل از سفر به اتریش روحیه گرفت.
رییس فدراسیون فوتبال اعالم کرد که این فدراسیون هزینه سفر خبرنگاران به 

برزیل را متقبل نمی شود و خبرنگاران باید خود جوش به برزیل بروند.

 کمتر از30 روز تا جام 
جهانی مانده و عجیب 

است که به جای حمایت 
 و آرامش،

 آدم هایی هستند که به 
تیم ملی حمله می کنند؛ 
آدم هایی که گویا چیزی 
از شان و منزلت تیم ملی 

 نمی دانندکه اگر 
می دانستند حتی درباره 

 لباس تیم ملی حرف
 نمی زدند

کواچ: پیشنهادات مالي بهتري داشتم

بازیکنان ایران دنبال آموختن هستند
سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت: اگر با والیبال ایران آشنا نبودم 
بیست روز مانده به لیگ جهانی به ایران نمی آمدم. آشنایی خوبی 
با تفکرات بازیکن��ان و مربیان والیبال ای��ران دارم که فکر می کنم 
این موضوع کمک خواهد کرد تا در هدایت تیم ملی والیبال ایران 

موفق باشم. 
اسلوبودان کواچ در نخستین نشس��ت خبری خود پس از پذیرش 
مس��ؤولیت تیم ملی والیبال ایران که در س��الن 12 ه��زار نفری 
آزادی برگزار ش��د، افزود: بس��یار خوشحال هس��تم که در ایران 
حضور دارم و س��رمربی تیم ملی والیبال ایران شده ام. قبول کردن 
این مس��ؤولیت بعد از والس��کو اصال کار آس��انی نیس��ت، اما من 
 تمام تالش��م را به کار خواهم گرفت که وضعیت بهتر از گذش��ته 
ش��ود. س��رمربی تیم ملی والیبال ای��ران در م��ورد مربیانی که بر 
روی نیمکت تیم ملی می نش��ینند، اظهار داشت: مهم نیست 

چه افرادی بر روی 

 نیمک��ت مربی��ان ق��رار گیرن��د؛ دغدغه ه��ای مهم ت��ری 
داریم. 

دو دستیار خواهم داشت و به عملکرد آنها باور دارم. همچنین یک 
مربی بدنس��از و یک فیزیوتراپ هم با من هم��کاری خواهند کرد. 
کواچ در پاس��خ به س��وال خبرنگاری مبنی بر این که در تیم ملی 
والیبال ایران شایسته ساالری می کند یا جوان گرایی و آیا تیم ایران 
به المپیک راه خواهد یافت یا نه، گفت: والیبال ایران استعدادهای 
خوبی دارد و قطعا با فلسفه ای که من دارم، می توانیم موفق شویم، 
اما این موضوع را هم باید در نظر بگیریم که قبل از المپیک، مسابقات 

مهم تری در پیش داریم. 
وی تصریح کرد: در زمانی که بازیکن بودم، بسیار تالش می کردم و 
حاال هم همین روند را ادامه می دهم. زمانی که طالی المپیک را با 
تیم یوگوسالوی گرفتم، کشورمان تحریم بود و آن زمان توانستیم 

جهان را با یک شگفتی رو به رو کنیم. 
سرمربی تیم ملی والیبال در خصوص نقاط ضعف 
و قوت والیبال ای��ران تصریح ک��رد: نکته مثبت 
بازیکنان ایران بازی س��رعتی و نقط��ه ضعف آنها 
سرویس های پرشی است. تالش می کنیم نقاط ضعف 
را برطرف کنیم. زیرا  در مسابقات پیش رو باید برابر 

تیم های بزرگ بازی کنیم. 
البته بازیکنان ایران نکته مثبت دیگری هم دارند 
و آن هم این اس��ت که همیش��ه دنبال آموختن 

هستند. 

کواچ درباره افزایش شناختش از بازیکنان ایران در دو روز همراهی 
تیم ملی گفت: با توجه به برنامه ریزی هایی که از قبل داشتیم و این 
که دستیارانم در ایران حضور داشتند، از زمانی که به ایران آمده ام 
چیز جدیدی ندیده ام. دستیارانم به خوبی شرایط را آنالیز می کردند 

و به من خبر می دادند. 
وی در پاسخ به این  سوال که تفاوت والیبال ایران و زمانی که بازیکن 
بود و حاال که مربی شده است چیست، تصریح کرد: تغییر عمده ای 
احساس می کنم. والیبال ایران از نظر سازماندهی بازیکنان و انگیزه 

به سمت مثبت شدن می رود. 
در گذش��ته هم مردم ایران اش��تیاق زیادی به تماش��ای والیبال 
 داش��تند ک��ه خوش��بختانه ای��ن موض��وع ح��اال ه��م ادام��ه 

دارد. 
سرمربی تیم ملی والیبال تصریح کرد: فلسفه من در والیبال تالش 
بیشتر و کسب پیروزی است. این که این موضوع چقدر به واقعیت 

تبدیل شود، در زمین والیبال مشخص خواهد شد و امیدوارم که 
این موضوع به بهترین شکل اجرا شود. 

وی در واکنش به ای��ن موضوع که عملک��رد او مدت ها با 
والسکو مقایس��ه خواهد ش��د، گفت: به نظر من والسکو 
بهترین مربی دنیاس��ت، ام��ا هر مربی ای فلس��فه خاص 

خودش را دارد. 
برای من مهم است که اگر امروز تیم خوبی تحویل می گیرم، آن را 
بهتر تحویل دهم و قطعا تالش می کنم والیبال ایران بهترین نتایج 

را کسب کند. 

الزم ب��ه ذک��ر 
اس��ت تیم ملی 
والیب��ال ایران 
خ��ود را ب��رای 

حضور شایسته در 
لیگ جهانی والیبال 

آماده می کند.

براي تکمیل نقش جهان باید 
روي یک سال حساب کنیم

محمد سلطان حسيني / مديركل ورزش و 

جوانان استان:
برآوردهاي الزم براي حمایت فوالد مبارکه از پروژه نقش جهان در حال 
انجام است ومذاکراتي را در این زمینه داشتیم و بیشتر روي کلیات موضوع 

و این که با شرایط پیمانکار، فوالد مي تواند حضور پیدا کند، بحث شد. 
پیش از این صحبت هایي درباره این 
که مي توان با شرایط فعلي بازي هاي 
لیگ را در نقش جهان برگزار کرد، شد 
اما باید گفت این مساله ممکن نیست. 
زماني سقف دوم نصب نشده بود و به 
لحاظ امنیت مشکلي براي برگزاري 
 بازي ها نب��ود، ام��ا وضعی��ت فعلي 
نقش جهان، پایین ترین اس��تاندارد 

AFC را هم به دست نمي آورد. 
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از تصادفات رانندگی در استان
مدیرکل پزش��کی قانونی چهارمحال و بختیاری گفت: سال گذشته 
242 نفر در استان در تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند 
که این آمار در مقایسه با س��ال قبل از آن که 315 نفر بوده،23/17 
درصد کاهش نشان می دهد. منصور فیروزبخت اظهار کرد: در سال 
گذشته 242 نفر در استان در تصادفات رانندگی جان خود را از دست 
دادند که از این تعداد 174 نفر مرد و 68 نفر زن و در سال 1391 نیز 
212 نفر از کشته شدگان حوادث رانندگی در استان مرد و 103 نفر 
زن بودند. فیروزبخت تصریح کرد: همچنی��ن 4 هزار و 20 مصدوم 
حوادث ترافیکی به مراکز پزش��کی قانونی استان مراجعه کردند که 
از این تعداد 2 هزار و 798 نفر مرد و یک ه��زار و 222 نفر زن بودند.

مدیرکل پزش��کی قانونی چهارمحال و بختی��اری گفت: مصدومان 
حوادث رانندگی سال 1392 در مقایس��ه با سال قبل از آن، 11/26 

درصد افزایش یافته است.

برگزاری مسابقه ملی وبالگ نویسی 
نماز با ۴۵۵۰ اثر 

دبیر ستاد اقامه نماز استان چهارمحال و بختیاری گفت: با فراخوان 
مسابقه وبالگ نویس��ی نماز ، مرحله نهایی این مس��ابقه با 4 هزار و 
550 اثر در شهرکرد برگزار می شود. حجت االسالم  محمد کریمی 
در بازدید از محل داوری مس��ابقه وبالگ نویس��ی نماز، اظهار کرد: 
 بیش از پنج هزار و 380 اثر به دبیرخانه س��ومین مسابقه سراسری 

وبالگ نویسی نماز ارسال شد.
 وی گفت: اختتامیه مس��ابقه ملی وبالگ نویس��ی نماز، 7 خرداد با 
حضور حجت االس��الم والمسلمین قرائتی، رییس س��تاد اقامه نماز 
کشور در ش��هرکرد برگزار می ش��ود. دبیر س��تاد اقامه نماز استان 
تصریح کرد: در بخش داوری مرحله نهایی، زیبایی وبالگ، اثر گذاری 
برمخاطب، جامع بودن، قالب اصلی و تع��داد بازدیدکننده، از جمله 
سرفصل های دارای امتیاز برای صاحب اثر است. وی گفت: از میان 
وبالگ های راه یافته به مرحله نهایی نی��ز 110 وبالگ برتر ، ضمن 
معرفی، لوح این دوره از مسابقات ملی وبالگ نویسی نماز را دریافت 

می کنند.

توسعه فرودگاه برای سرعت بخشی 
به پیشرفت مورد توجه قرار گیرد

معاون عمرانی استاندار چهار محال و بختیاری گفت: توسعه فرودگاه 
برای سرعت بخشی به پیش��رفت چهارمحال و بختیاری مورد توجه 
قرار گیرد.گودرز امیری در حاشیه بازدید کمسیون عمرانی مجلس 
شورای اسالمی ازفرودگاه شهرکرد اظهار داشت: برخی پروژه های 
 این اس��تان در اولویت تخصیص اعتبار هس��تند که الزم اس��ت به 
آنها توجه بیشتری شود. وی تصریح کرد: پروژه هایی چون راه آهن، 
 تکمیل فاز دوم بیمارس��تان کاشانی و توس��عه فرودگاه شهرکرد، از 
مهم ترین پروژ های عمرانی این استان است که الزم است آنها را در 

اولویت کاری خود قرار دهیم.

اخبار کوتاه 

مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرستان شهرکرد از افتتاح مرکز نیکوکاری بخش فرخشهر خبر داد.
نجفعلی حیدری اظهار کرد: این مرکز با حضور نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، بن و سامان در 

مجلس شورای اسالمی، مسؤوالن محلی و مسؤوالن کمیته امداد به بهره برداری رسید.

7
اعتکاف

سامانه ثبت نام اینترنتی برای 
معتکفین در استان 

مدیر کل تبلیغات اس��المی اس��تان چهارمحال و بختیاری 
از راه ان��دازی س��امانه ثبت ن��ام اینترنتی برای ش��رکت در 
 مراس��م اعتکاف در این اس��تان خب��ر داد. حجت االس��الم 
 رحمت اهلل اروجی در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران استان 
چهارمحال و بختیاری با بیان این که نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران بر اس��اس مکتب توحیدی شکل گرفته است، 
 اذعان داش��ت: در طول تاری��خ طاغوتیان زم��ان در مقابل 
نظام های توحیدی می ایس��تادند و درگیر می ش��دند. وی 
ادامه داد: از بدو تاسیس نظام جمهوری اسالمی ایران، کشور 
ما دس��تخوش دسیس��ه ها و هجمه های علنی و غیر علنی 
 دشمنان نظام بوده است و تمام فتنه ها و دسیسه ها به واسطه

 دالوری های فرزن��دان این مرز و وب��وم و هدایت های رهبر 
فرزانه و از خودگذش��تگی همه م��ردم از بین رفته اس��ت و 
دش��منان ناکام مانده اند. وی ادامه داد: ما هم اکنون درگیر 
جنگ نا برابر در عرص��ه اقتصادی و فرهنگی هس��تیم. وی 
تاکید کرد: هم اکنون ما در عرصه اقتصادی از بسیاری حقوق 
 مانند دارو تا امکانات رفاهی محروم هستیم. حجت االسالم

 رحمت اهلل اروجی در ادامه با اشاره به برگزاری مراسم اعتکاف، 
اظهار داش��ت: هم اکنون به برکت انقالب در هزاران مسجد 
کشور مراسم اعتکاف برگزاری می ش��ود و جوانان کشور به 
 ش��رکت در مراس��م اعتکاف روز به روز بیش��تر عالقه نشان 
می دهند. مدیر کل تبلیغات اسالمی اس��تان چهارمحال و 
بختیاری تصریح کرد: در اس��تان چهارمحال و بختیاری به 
 مقوله س��نت اعتکاف به صورت ویژه پرداخت ش��ده است. 
وی با بیان این که س��ال گذش��ته 100 مس��جد در استان 
پذی��رای معتکفی��ن بودن��د، تاکی��د کرد: س��ال گذش��ته 
ش��ش هزار و 536 نفر در مراس��م اعتکاف ش��رکت کردند. 
وی اذع��ان داش��ت: 125 مس��جد آمادگ��ی خ��ود را برای 
 برگزاری مراس��م اعتکاف اع��الم ک��رده اند. از ای��ن تعداد

 65 مسجد ِویژه خواهران و دو و س��ه مسجد به ترتیب ویژه 
دانش آموزان و دانشجویان است.

راه اندازی سامانه ثبت نام اینترنتی برای معتکفین
وی در ادامه با اش��اره به راه اندازی سامانه ثبت نام اینترنتی 
برای معتکفین، تاکی��د کرد: ثبت نام اینترنت��ی اعتکاف در 
استان آغاز شده است و عالقه مندان می توانند برای ثبت نام 
به سامانه اینرنتی www.etekafchb.ir مراجعه کنند.وی 
گفت:  عالقه مندان می توانند به سامانه وارد شوند و بعد از پر 
کردن مشخصات خواسته شده، از طریق کارت و یا با گرفتن 

کد رهگیری و مراجعه به بانک و واریز هزینه، ثبت نام کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به 1500 طرح نیمه تمام 
 در اس��تان، گفت: برخی از این طرح ها پیش��رفت های قابل قبول 
 داش��ته اند که ب��ا تخصیص اعتب��ار مناس��ب و اجرای ب��ه موقع 
تحول آفرین خواهند ش��د. قاسم س��لیمانی در نشست با اعضای 
کمیسیون عمران مجلس که به منظور دیدن از پروژه های عمرانی 
به این استان سفر کرده بودند، با تاکید بر این که مسؤوالن استان 
در راستای حل مشکالت و توسعه استان متحد و همدل هستند، 
افزود: حاکمیت وحدت و انسجام بین مسؤوالن یک امتیاز بسیار 
ارزشمند و ویژه برای استان در راستای توسعه و پیشرفت همه جانبه 
است. وی با بیان این که توسعه همه جانبه استان مستلزم اتحاد و 
همبستگی بین مسؤوالن است، گفت: تنها راه برون رفت استان از 
مشکالت و رسیدن به رشد و توسعه همه جانبه اتحاد و یکپارچگی 

با نیت خدمت رسانی صادقانه و مخلصانه است. 
سلیمانی با تقدیر و تش��کر از حضور کمیسیون عمران مجلس در 
استان و بررسی مش��کالت از نزدیک خاطرنش��ان کرد: به یقین 
تمامی مطالبات و درخواست های مس��ؤوالن این استان در سال 
 جاری محق��ق نخواهد ش��د، ولی نیازمن��د توج��ه و عنایت ویژه 

هستیم. 
وی با تاکید بر ضروت تقس��یم و اولویت بندی پروژه های عمرانی 
اس��تان تصریح کرد: برخی از پروژه های بزرگ عمرانی استان باید 
در طول یک س��ال اخیر به پایان برس��ند. زیرا بیش از 90 درصد 

پیشرفت فیزکی داشته اند و با تخصیصی اعتبارات ناچیز، تکمیل و 
به بهره برداری خواهند رسید.سلیمانی دشت سودجان را با کشت 
و برداشتی بیش از 2300 هتکار و پیشرفتی باالی 90 درصد، یکی 
از طرح های اولویت دار و در ش��رف بهره برداری استان دانست و 
خاطرنشان کرد:  این طرح تنها نیازمند 15 میلیارد ریال اعتبار است 
که تخصیص و بهره برداری از این طرح بزرگ صدها فرصت شغلی 
را در استان ایجاد خواهد کرد و جزو بزرگ ترین دشت های کشور 
بعد از دشت مغان خواهد بود. وی با تاکید براین که اتمام برخی از 
طرح ها در سال جاری بسیار ضروری است، تصریح کرد: برخی از 
پروژه ها و طرح ها در دو تا سه سال آینده اولویت بهره برداری دارند، 
اما طرح های مهم و اولویت داری در س��ال جاری وجود دارند که 
نیازمند توجه و کمک جدی برای بهره برداری هستند. سلیمانی 
با اش��اره به توافقات صورت گرفته با دولت برای تامین منابع مالی 
پروژه ها از طریق فایناس خاطرنش��ان کرد: تامین منابع برخی از 
پروژه ها، نیازمند جذب س��رمایه گذار و تعریف فایناس است که 
این مهم با توافقات صورت گرفته در سال جاری محقق خواهد شد. 
وی از تخصیص کامل اعتبارات س��ال 92 در سال جاری خبر داد 
و گفت: در س��ال گذش��ته تنها 25 درصد از اعتبارات این استان 
تخصیص داد شد که در همین راس��تا با توافقات صورت گرفته با 
معاونت نظارت و راهبردی رییس جمهور ماده 180 قانون مبنی بر 

تخصیص اعتبارت عقب مانده استان ها اجرای خواهد شد.

سلیمانی با تاکید بر این که تخصیص مناسب و به موقع اعتبارات 
نقش بسزایی در پیشرفت و رونق استان خواهد داشت، فصل کار 
در استان را محدود دانست و خاطرنشان کرد: شش ماه اول سال، 
فصل کار و تالش در استان است که تخصیص به موقع این اعتبارات 
کمکی بزرگ به توسعه و رشد استان خواهد بود. وی با بیان این که 
برخی از پروژه ها در استان قابل واگذاری به بخش های خصوصی 
و سرمایه گذاران خواهد بود، اجرای کامل پروژه های عمرانی این 
استان را نیازمند کمک ش��رکت های عمومی و خصوصی از جمله 
بنیاد مستضعفین وابسته به بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری 
دانست. سلیمانی افزود: برخی از طرح ها در این استان با پیشرفت 
50 درصدی همراه بوده، اما به دلیل هزینه های س��نگین از توان 
دولت خارج شده است که ادامه دوباره و تکمیل آنها مستلزم حمایت 
همه جانبه بخش های خصوصی است.س��لیمانی با تاکید بر لزوم 
جمع آوری پیشنهادها و بررسی مبنایی و اصولی آنها در راستای حل 
و برطرف کردن مشکالت موجود تصریح کرد: جلسه ای در راستای 
بررسی و تعیین مبالغ پیشنهادی برای پروژه های عمرانی استان با 
حضور اعضای کمیس��یون عمران مجلس و نمایندگان و استاندار 

استان در تهران برگزار خواهد شد.

کارخانه فوالد چهارمحال و بختیاری تشنه منابع مالی 
است

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: تکمیل کارخانه فوالد این 
استان نیازمند منابع مالی مورد نیاز است. قاسم سلیمانی دشتکی 
در بازدید کمیسیون عمران مجلس از مجتمع فوالد چهارمحال و 
بختیاری اظهار کرد: احداث این مجتمع از مصوبات دور نخست سفر 
هیات دولت به این استان است که از سال 1385 در دستور کار قرار 
گرفته و در حال حاضر نیز از پیشرفت فیزیکی باالیی برخوردار است.

وی افزود: مجتمع فوالد چهارمحال و بختیاری از دو قسمت عمده 
شامل کارخانه احیا، انباش��ت و برداش��ت و کارخانه فوالدسازی 

طراحی شده است.
سلیمانی بیان داشت: ظرفیت تولید این کارخانه تولید یک میلیون 
و 400 هزار تن آهن اسفنجی و یک میلیون تن تختال اسلب است.

وی ادام��ه داد: در صورت اج��رای طرح های توس��عه ای، ظرفیت 
تولید این کارخانه به بیش از  چهار میلیون تن فوالد در سال، قابل 

افزایش است.
وی تاکید کرد: این پروژه با مش��کل مالی مواجه است و در صورت 
تامین اعتبار می تواند عالوه  بر ایجاد زمینه اشتغال برای جوانان این 

استان، در رونق و شکوفایی بیشتر اقتصاد موثر باشد.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: مجتم��ع تولید فوالد این 
استان از پروژه های حیاتی اس��تان چهارمحال و بختیاری است و 
امیدوارم در دولت تدبیر و امی��د، زمینه تکمیل و افتتاح این پروژه 

مهم فراهم شود.
وی ادامه داد: در ص��ورت بهره برداری، این ط��رح می تواند زمینه 
اشتغال 800 نفر را به صورت مستقیم و چند برابر این تعداد را به 

صورت غیرمستقیم در کشور فراهم کند.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد:

1500 طرح نیمه تمام در انتظار تامین اعتبار

     مرکز نیکوکاری فرخشهر بهره   برداری شد
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مفاد آراء
وماده  قانون   3 ماده  موضوع  آگهي  23139شماره103/93/1135/25   
13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي واراضي وساختمانهاي 

فاقدسندرسمي 
برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي واراضي 
شهرضاتصرفات  مستقردرواحدثبتي  فاقدسندرسمي  وساختمانهاي 
مالکانه وبالمعارض متقاضي محرزگردیده است لذامشخصات متقاضي 
وملک موردتقاضابه شرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 
15 روزآگهي میشوددرصورتي که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت 
به  آگهي  انتشاراولین  باشندمیتوانندازتاریخ  داشته  اعتراضي  متقاضي 
شهرضاتسلیم  واسنادوامالك  ثبت  اداره  خودرابه  اعتراض  دوماه  مدت 
وپس ازاخذرسیدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
ارائه  اداره  این  رابه  تقدیم وگواهي طرح دعوي  خودرابه مرجع قضایي 
نمایندبدیهي است درصورت انقضاي مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد
راي شماره 139260302008007160 – سید مصطفی قریشی فرزند سید 
بابا جان به ش ش 3233 حوزه 2 سمیرم     وشماره ملي 1209553821  
فرعی   1 ازپالك  مفروزي  خانه  باب  یک  ازششدانگ  مشاع  دانگ  چهار 
ثبتی  یک  بخش  اصلی  یکصد  آباد  فیض  درمزرعه  واقع  اصلي   100 از 

شهرضا  به مساحت ششدانگ 95 / 152 مترمربع 
تاریخ انتشارنوبت اول  24 / 2 / 93
تاریخ انتشارنوبت دوم  8 / 3 / 93

   سیدمهدي میرمحمدي – رئیس اداره ثبت واسنادوامالك شهرضا

مفاد آراء

وماده  قانون   3 ماده  موضوع  آگهي  23138شماره103/93/1133/25   
13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي واراضي وساختمانهاي 

فاقدسندرسمي 
برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي واراضي 
شهرضاتصرفات  مستقردرواحدثبتي  فاقدسندرسمي  وساختمانهاي 
مالکانه وبالمعارض متقاضي محرزگردیده است لذامشخصات متقاضي 
وملک موردتقاضابه شرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 

15 روزآگهي میشوددرصورتي که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت 
به  آگهي  انتشاراولین  باشندمیتوانندازتاریخ  داشته  اعتراضي  متقاضي 
شهرضاتسلیم  واسنادوامالك  ثبت  اداره  خودرابه  اعتراض  دوماه  مدت 
وپس ازاخذرسیدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
ارائه  اداره  این  رابه  تقدیم وگواهي طرح دعوي  خودرابه مرجع قضایي 
نمایندبدیهي است درصورت انقضاي مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد
راي شماره 139260302008007160 – سکینه حسینی فرزند علی جان  
دو  ملي 1209555311   به ش ش 3377 حوزه 2 سمیرم     وشماره 
دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه مفروزي ازپالك 1 فرعی از 100 
اصلي واقع درمزرعه فیض آباد یکصد اصلی بخش یک ثبتی شهرضا  به 

مساحت ششدانگ 95 / 152 مترمربع 
تاریخ انتشارنوبت اول  24 / 2 / 93
تاریخ انتشارنوبت دوم  8 / 3 / 93

   سیدمهدي میرمحمدي – رئیس اداره ثبت واسنادوامالك شهرضا

مزایده اموال منقول ) اسناد رهنی( 
آگهی  تاریخ   139303902132000002  : آگهی  شماره    23172
موجب  به    1/  9204002132000001  : پرونده  شماره    1393/2/14

پرونده اجرایی کالسه فوق ششدانگ یک باب خانه پالك شماره 1467 
ثبت   17 بخش  در  مربع  متر   290/37 مساحت  به  اصلی   51 از  فرعی 

کوچه  امام  خیابان  مهاباد  آدرس  به   ، اردستان  شهرستان  اصفهان 
با  امالك   243 جلد  دفتر   466 در صفحه  آن  سند  که   20 پالك  طالقانی 
شماره چاپی 17040 صادر و مع الواسطه به خانم خدیجه لشکری منتقل 
شده است ساختمان با مساحت اعیانی حدود 140متر مربع شامل زیر 
اسکلت  است  گردیده  احداث  مسکونی  کاربری  با  همکف  طبقه  و  زمین 
آهن  تیر  سقف  و  آجری  های  دیوار  با  فلزی  مختلط  نوع  از  ساختمان 
است و عمر احداث آن حدود 10 سال برآورد می گردد ساختمان دارای 
نازك کاری  متعارف بوده و سیستم سرمایش از کولر آبی و گرمایش 
آن از بخاری گازی و آبگرمکن  میباشد و کفسازی حیاط از موزائیک 
می باشد طبق سند رهنی شماره 47796 دفتر خانه 50 اردستان در قبال 
مبلغ 114630086 ریال در رهن بانک تجارت اردستان قرار گرفته و طبق 
نظر کارشناس  رسمی به مبلغ 420000000 ریال ارزیابی شده دارای 

انشعابات آب و برق و گاز میباشد پالك فوق از ساعت 9 الی 12 روز 
شنبه مورخ 1393/3/17 در اداره ثبت واقع در اردستان از طریق مزایده 
به فروش می رسد  مزایده از مبلغ 420000000 ریال شروع و به هر کس 
خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادي فروخته مي شود. الزم به ذکر 
است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا 
حق اشتراك و مصرف در صورتي که مورد مزایده داراي آنها باشد و 
نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعي آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
است. ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي 
بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و 
نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده 
تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و 
مکان مقرر برگزار خواهد شد . م الف 63 خیر اله عصاری - مسئول واحد 

اجرای اسناد رسمی اردستان 

ابالغ وقت رسیدگی 
23191 در خصوص پرونده کالسه 93-230 خواهان علی محمد جعفری 
انتقال سند رسمی یک  به  الزام خوانده  بر  هرشانی   دادخواستی مبنی 
دستگاه پراید سواری 141 مدل 1389 به شماره پالك 662ب97 ایران 

59  و شماره موتور 3802945 به طرفیت منا نجفی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 93/4/22 ساعت 9 صبح تعیین 
تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است  گردیده 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
نیلی  مدرسه  روی  روبه   – ارباب  اول   – خیابان سجاد  در  واقع  شعبه 
پور – جنب ساختمان صبا – پالك 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 مقتضی 
اتخاذ می شود  م الف 3010 مدیر دفتر شعبه 45 شورای حل اختالف 

اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
کریمی  مرضیه  خواهان   340-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   23192
تقدیم  زاده  میر  امین  طرفیت  به  نفقه   بر  مبنی  دادخواستی  قهدریجانی 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/5/16 ساعت 10 صبح تعیین 
تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است  گردیده 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
نیلی  مدرسه  روی  روبه   – ارباب  اول   – خیابان سجاد  در  واقع  شعبه 
پور – جنب ساختمان صبا – پالك 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 مقتضی 
اتخاذ می شود  م الف 3009 مدیر دفتر شعبه 4  شورای حل اختالف 

اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
طاهری  رضا  خواهان   563-92 کالسه  پرونده  خصوص  در   23187
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 20000000 ریال وجه دو فقره سفته و 
هزینه دادرسی تاخیر تادیه و بدوا صدور قرار تامین خواسته   به طرفیت 
برای روز سه شنبه  است وقت رسیدگی  نموده  تقدیم  اسماعیل سرلک 
مجهول  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  5 عصر  93/4/3 ساعت  مورخ 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان خوراسگان 
انتهای خیابان مسجد علی روبروی دانشگاه پیام نور شورای حل اختالف 
اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 
شود  م الف 3014 مدیر دفتر شعبه 35  مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

اعتبار  تعاونی  خواهان   1779-92 کالسه  پرونده  خصوص  در   23189
به  وجه   مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  ضیامنش  خانم  وکالت  با  ثامن 
برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  نیان  عبدی  اصغر  آقای  طرفیت 
روز شنبه مورخ 93/4/14 ساعت 10 صبح  تعیین گردیده است با توجه 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73  به مجهول 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود  م الف 3007 مدیر دفتر شعبه 14 مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
اصغر  خواهان   33 ش   215-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   23190
غالمی دادخواستی مبنی بر اثبات مالکیت ثبت یکدستگاه خودروی پارس 
به شماره انتظامی 345ج 62 ایران 84 به طرفیت فرزین و فرامرز هاشمی 
نژاد و محمد حسین زادبود تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
توجه  با  است  گردیده  تعیین  صبح    9 ساعت   93/4/1 مورخ  شنبه  یک 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73  به مجهول 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود  م الف 3008 مدیر دفتر شعبه 33 مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 

23188 چون خانم آمنه سیف زاده دادخواستی به طرفیت آقای سرور 
خاوری فرزند حسین جان به خواسته طالق  به این دادگاه تقدیم نموده 
است که به کالسه 930211 ح/16 و به شماره ردیف بایگانی در شعبه16 
دادگاه حقوقی اصفهان ثبت شده و وقت رسیدگی 93/5/4 ساعت 10/30 
صبح تعیین شده است از آنجا  که خوانده مجهول المکان می باشد به 

دستور دادگاه و با تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
یکی از روزنامه ها درج می گردد تا خوانده در وقت رسیدگی فوق حاضر 
ثانی دادخواست و  اعالم آدرس و دریافت نسخه  این مدت جهت  و در 
عدم حضور  الف 3037نتیجه  م   . نماید  مراجعه  دادگاه  دفتر  به  ضمائم 

اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
مدیر دفتر شعبه 16 حقوقی دادگستری اصفهان 

مفاد آراء
وماده   قانون   3 ماده  موضوع  آگهي  23136شماره103/93/1125/25 

13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي واراضي وساختمانهاي 
فاقدسندرسمي 

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  صادره  برابرآراء 
مستقردرواحدثبتي  فاقدسندرسمي  وساختمانهاي  واراضي  ثبتي 
است  محرزگردیده  متقاضي  وبالمعارض  مالکانه  شهرضاتصرفات 
منظوراطالع  زیربه  شرح  موردتقاضابه  وملک  متقاضي  لذامشخصات 
که  میشوددرصورتي  روزآگهي   15 فاصله  به  دردونوبت  عموم 
داشته  اعتراضي  متقاضي  صدورسندمالکیت  به  نسبت  اشخاص 
باشندمیتوانندازتاریخ انتشاراولین آگهي به مدت دوماه اعتراض خودرابه 
مدت  ازاخذرسیدظرف  وپس  شهرضاتسلیم  واسنادوامالك  ثبت  اداره 
یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مرجع قضایي تقدیم 
وگواهي طرح دعوي رابه این اداره ارائه نمایندبدیهي است درصورت انقضاي 
صادرخواه سندمالکیت  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم   مدت 
دشدراي شماره 139260302008000152 – زهرا خیر   فرزند ابوالقاسم  به 
ش ش 945 شهرضا وشماره ملي 1199005568 سه دانگ مشاع ازششدانگ 
یک باب خانه مفروزي ازپالك 990 فرعی از دو اصلي واقع درمزرعه فضل 
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مفاد آراء

 23141شماره103/93/1139/25 آگهي موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي 
برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي واراضي 
مالکانه  شهرضاتصرفات  مستقردرواحدثبتي  فاقدسندرسمي  وساختمانهاي 
وملک  متقاضي  لذامشخصات  است  محرزگردیده  متقاضي  وبالمعارض 
 15 فاصله  به  دردونوبت  عموم  منظوراطالع  زیربه  شرح  موردتقاضابه 
صدورسندمالکیت  به  نسبت  اشخاص  که  میشوددرصورتي  روزآگهي 
مدت  به  آگهي  انتشاراولین  باشندمیتوانندازتاریخ  داشته  اعتراضي  متقاضي 
وپس  شهرضاتسلیم  واسنادوامالك  ثبت  اداره  خودرابه  اعتراض  دوماه 
ازاخذرسیدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه 
نمایندبدیهي  ارائه  اداره  این  رابه  دعوي  طرح  وگواهي  تقدیم  قضایي  مرجع 
مقررات  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضاي  درصورت  است 

سندمالکیت صادرخواهدشد
فرزند  شهرضا    گالبی  حسن   –  139260302008000423 شماره  راي 
حیدر  به ش ش 278 شهرضا وشماره ملي 1199136662 چهار دانگ مشاع 
از 100 اصلي واقع  ازپالك 510 فرعی  ازششدانگ یک باب مغازه مفروزي 
درمزرعه فیض آباد 100 اصلی بخش یک ثبتی شهرضا  به مساحت ششدانگ 
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

لقمان و ميوه ها 
 روزگاری، لقم��ان حکی��م در خدم��ت خواج��ه ای ب��ود. خواجه، 
غالم های بسیار داشت. لقمان بسیار دانا همواره مورد توجه خواجه 
 بود. غالمان دیگر بر او حس��د م��ی ورزیدند و همواره پ��ی بهانه ای

می گش��تند برای بدنام کردن لقمان پیش خواجه. روزی خواجه به 
لقمان و چند تن از غالمانش دس��تور داد تا برای چیدن میوه به باغ 
بروند. غالم ها و لقم��ان، میوه ها را چیدند و به س��وی خانه حرکت 
کردند. در بین راه غالم ها میوه ها را خوردند و  و سبد خالی به خانه 
رسید. خواجه وقتی درباره میوه ها پرسید، غالم ها که میانه خوشی 
با لقمان نداش��تند،گفتند: میوه ها را لقمان خورده است. خواجه از 
دست لقمان عصبانی ش��د. خواجه پرسید: ای لقمان، چرا میوه ها را 
خوردی؟ مگر نمی دانستی که من امشب، مهمان دارم؟ اصال چگونه 
توانستی آن همه میوه را به تنهایی بخوری؟ لقمان گفت: من لب به 
 میوه ها نزده ام. این کار، خیانت به خواجه است! خواجه گفت: چگونه 
می توانی ثاب��ت کنی که تو میوه ها را نخ��ورده ای در حالی که همه 
غالم ها ش��هادت می دهند ک��ه تو میوه ه��ا را خ��ورده ای؟ لقمان 
گفت: ای خواجه، م��ا را آزمایش کن! خواجه برآش��فت و گفت: ای 
لقمان، مرا دست می اندازی؟ میوه ها در ش��کم است. برای این کار 
باید شکم همه ش��ما را پاره کنم تا بفهمم میوه ها در شکم کیست. 
لقمان لبخن��دی زد و گفت: دس��تور بده تا همه آب گ��رم بخورند و 
خودت با اس��ب و ما پیاده به دنبالت بدویم. خواج��ه نیز فرمان داد 
 تا آب گرمی آوردند و هم��ه از آن خوردند و خود با اس��ب در صحرا 
می رفت و غالمان به دنبال او می دویدند. پس از س��اعتی، لقمان و 

افتادند. همه غالم ها به استفراغ 
آب گرمی ک��ه خورده 

ه��ر  بودن��د، 
چ��ه را که در 
ش��ان  معده 
ب��ود، بیرون 

ریخت!
خواج��ه   

متوج��ه ش��د 
 ک��ه همه 
آن   از 

میوه ها خورده اند، 
جز لقمان. 

شهر حکایت

شرکت دوج در صدمین سالگرد فعالیت خود، نمونه به روزرسانی 
شده مدل عضالنی چلنجر و س��دان چهار در چارجر را ترکیب 
کرده  و دوج چارج��ر 2015 را پدید آورده اس��ت. دوج چارجر 
2015 دس��تخوش تغییراتی اساس��ی ش��ده ؛ بدن��ه آن کامال 
بازنگری  و سیس��تم انتقال قدرتش به روزرس��انی شده است. 
تقریبا هر تکه از بدنه از نو س��اخته ش��ده و در مجموع ظاهری 
براق و چاالک به وجود آمده اس��ت. یک جعبه دنده 8 سرعته 

اتوماتیک به موتور پنتاستار استاندارد چارجر که 3/6 لیتر 
حجم دارد و 6 س��یلندر و V شکل است، دارد و همچنین 

موتور Hemi جدید مدل 2015 جفت می ش��ود. این 
موتور که به سیستم RT مجهز اس��ت5/7 لیتر حجم 
دارد و 8 سیلندر و V شکل است. همچنین به روزترین 
فناوری ها در این م��دل به کار گرفته ش��ده تا کارایی و 

کیفیت مواد به کارگرفته شده این خودروی عملکردگرا را 
با باالترین استانداردهای جهانی تطبیق دهد. این مدل در حالی 
در بازار آمریکا با خودروهای سایز بزرگ رقابت خواهد کرد که 

تنها خودروی عضالنی و سدان چهاردر با ریشه آمریکایی است. 
ترکیب ظاهر تهاجمی و جوان چارجر، قابلیت های خودروهای 

سایز بزرگ، مهندسی 

در س��طح جهانی و کیفیت باال، خریداران جوان و مرفه خودرو 
را به خود جذب می کند. گفته می ش��ود خریداران چارجر در 

مجموع 15 س��ال جوان ت��ر از خریداران مدل ه��ای رقیب آن 
هس��تند. مدل جدید همچنی��ن از مدل ه��ای عضالنی حدود 
45 س��ال پیش چارجر ،یعنی نخس��تین چارجرهای تولیدی 
الهام می گیرد در حالی که در طراحی خارجی و داخلی، بسیار 
امروزی ظاهر می ش��ود. در حقیقت طراح��ی خارجی کامال 
جدید آن به نس��ل دوم چارجر ده��ه 1960 - 1340 و 
به طور دقیق تر مدل 1969 - 1348 اشاره دارد. بدون 
شک با بهره گیری از سیستم چرخ های محرک عقب و 
نیروی تولیدی قابل توجه، این طراحی کمی کالسیک 
که زبانی کامال امروزی دارد، مورد پس��ند مشتریان 
امروزی نیز واقع می شود. تغییرات در قسمت عقب با 
عقب کشیده شدن ستون C آغاز می شود که طراحی 

این بخش را برجسته تر کرده است. 
عالوه بر اس��پویلر س��ه قطعه ای جدید، چراغ ه��ای ال.ای.دی 
مس��ابقه ای که قبال در مدل دورانگو 2014 رونمایی شده بود 

هم به چشم می آیند. 

خودروی غافلگيرکننده چارجر 2015
به مناسبت صدمين سالگرد فعاليت دوج

ب��ر اس��اس پژوه��ش 
دانش��مندان انگلیسی، 
در حال��ی ک��ه ممک��ن 
است والدین فکر کنند 
شب های ناآرام آن ها با 
بزرگ ش��دن نوزادشان 
کاهش می یابد، تحقیق 
جدی��د نش��ان می دهد 
والدی��ن زمان��ی ک��ه 
کودکانشان به نوجوانی یا بزرگسالی می رسند، خواب بیشتری 
را از دست می دهد. دغدغه  والدین بر سر یافتن شغل توسط 
فرزاندانشان، آنها را شب ها بیدار نگه می دارد. همچنین هنگام 
بیرون رفتن فرزندان، نداش��تن تماس با آن ها و نگرانی هایی 
درباره رانندگی یا یادگیری رانندگی توس��ط فرزندان نیز از 

عوامل نگرانی و بی خوابی های شبانه است.

از  یک��ی   زیت��ون، 
میوه ه��ای سرش��ار از 
فسفر، گوگرد، کلسیم، 
آهن، پتاس��یم و منگنز 
است و مصرف مستقیم 
یا روغن گرفته ش��ده از 
آن، فوای��د منحص��ر به 
فردی دارد؛ چنانچه این 
امر در گفتار ائمه اطهار 
)ع( نیز به وضوح ذکر شده اس��ت. درباره فواید زیتون از امام 
رضا )ع( نقل شده است: روغن زیتون غذای خوبی است. چرا 
که دهان را خوش��بو و بلغم را برطرف می سازد، رنگ صورت 
را صفا و طراوت می بخش��د، اعصاب را تقوی��ت می نماید و 
 همچنین بیماری، ضع��ف و درد موجود در ب��دن را از میان 

می برد و آتش خشم را فرو می نشاند.

دانش��مندان موفق به 
کش��ف اس��کلت یک 
دایناس��ور 66 میلیون 
خان��واده  از  س��اله 
تیراناسور شدند که به 
خاطر بینی درازش به 
او لقب پینوکیو رکس 

داده اند.
 ای��ن موج��ود درن��ده

 9 متری با یک پ��وزه خیلی دراز از خویش��اوندان نزدیک 
»تیراناسور رکس« اس��ت که به قدرت و درندگی در میان 
دایناسورها شهرت دارد. اسکلت این دایناسور در یک محل 
س��اختمان س��ازی در چین کشف شده اس��ت و محققان 
دانشگاه ادینبورو انگلیس آن را شناسایی کرده اند.جزییات 

این دایناسور در نشریه nature تشریح شده است.

غذاها و عناص��ر موجود در آنها ب��ر روحیه اف��راد تاثیری 
مستقیم دارند. برخی خوراکی ها شمارا افسرده می کند.

به نقل از نچرال نیوز، برای آرامش بیشتر می توانید برخی 
خوراکی ها را بخورید و از برخی پرهیز کنید. غذاها و عناصر 
موجود در آنه��ا بر روحیه اف��راد تاثیری مس��تقیم دارند. 
بنابراین، در این مطلب می گوییم وقتی ناراحت هستید، از 

خوردن چه غذاهایی اجتناب کنید.
بستنی

ب��ا توج��ه ب��ه بررس��ی ه��ای اش��تها در س��ال 2009، 
بس��تنی ش��یرینی زیادی دارد که خ��وردن آن در زمان 
ناراحت��ی توصیه نمی ش��ود. به جای آن ی��ک میان وعده 
 س��الم، مثال یک کاس��ه ماس��ت و زردآلو، یا موز، با عسل

 بخورید.
چيپس

ممکن است خوش طعم باش��د، اما سرشار از چربی ترانس 
اس��ت که هیچ کاری برای خل��ق و خوی ش��ما نمی کند. 
یک مطالعه که در مجله PLoS در س��ال 2011 منتش��ر 
ش��د، رژی��م غذای��ی 5038 م��رد و 7021 زن را م��ورد 
 بررسی قرار داد. مطالعه طوالنی ش��ش ساله نشان داد که 
ش��رکت کنندگانی که بیش��تر چربی های ترانس مصرف 
کرده بودند، بیشتر در معرض خطر افسردگی قرار داشتند. 
بنابراین، هنگامی که ش��ما احس��اس ناراحت��ی دارید، از 
خوردن غذاهایی که مملو از این نوع چربی است، خودداری 

کنید.
شکالت

برخی می گویند که ش��کالت می تواند خلق و خوی را تقویت 
کند، اما دکت��ر ناتالی رز و تیم او در دانش��گاه کالیفرنیا خالف 
این را می گویند. این مطالعه که در آرشیو طب داخلی منتشر 
ش��د، هزار ش��رکت کننده را مورد بررس��ی قرار و متوجه شد 
که آن دس��ته از ش��رکت کنندگان که مقدار زیادی شکالت 
خوردند )حدود شش یا بیش��تر 26g در یک ماه ( به احتمال 
زیاد بیشتر دچار افس��ردگی بودند.گاهی اوقات پخت و پز در 
زمانی که احساس غم دارید، به کمک شما می آید. با توجه به 
 مطالعه انجام شده محققان در دانشگاه کالج لندن، کسانی که

 رژیم های غذایی با چربی باال ش��امل غذاهای فراوری ش��ده، 
دس��ر و ش��یرینی زیاد داش��تند، 60 درصد بیش��تر احتمال 
دارد نس��بت به کس��انی که از رژی��م غذایی س��الم، ماهی و 
 س��بزیجات و میوه جات اس��تفاده می کنند، از افسردگی رنج

 ببرند.

هشت سال بی خوابی تا 
بزرگ شدن فرزندان!

ميوه ای که غم و غصه را از 
بين می برد

پينوکيو 66 ميليون ساله 
چينی کشف شد

دارای مجوز توزیع اینترنت )ISDP( به شماره 105-13-12 صادره از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 

www.zayanderoud.com


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

