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الزام توزیع سوخت یورو ۴ 
در استان 

مدیرکل حفاظت محیط زیست اس��تان اصفهان گفت: 
شرکت پخش فرآورده های نفتی اصفهان ملزم به تأمین 
و توزیع س��وخت یورو ۴ در کالن شهر اصفهان از ابتدای 
مهر امسال شده و این مسئله باید از نیمه دوم سال جاری 
اجرایی شود.حمید ظهرابی اظهار کرد: در راستای اجرایی 

شدن برنامه جامع کنترل کیفی هوای اصفهان، ..

صنعت سیمان صنعتی 
استراتژی است

دانشگاه شهرکرد زمینه ساز 
توسعه همه جانبه استان

اولین نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، بازار، صادرات، 
تجهیزات و محیط زیس��ت با حضور 150 شرکت کننده 
ی داخلی و خارجی در محل نمایش��گاه های بین المللی 

اصفهان کار خود را آغاز کرد.
به گزارش زاینده رود، رسول محققیان،  مدیرعامل شرکت 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در آئین افتتاحیه 
ی این نمایشگاه  با بیان اینکه ایران سومین تولیدکننده 
سیمان در جهان است، اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه 

در سطح بین المللی...

رییس دانش��گاه ش��هرکرد همکاری و تعامل دانش��گاه 
ش��هرکرد با دس��تگاه های اجرایی را عامل رشد و توسعه  
شهری دانست. شهردار و اعضای شورای اسالمی شهرکرد 
ضمن بازدید از پ��روژه  احداث دیوار و س��ردر دانش��گاه 
شهرکرد، با رییس و اعضای هیأت رییس��ه این دانشگاه 

دیدار و گفت وگو کردند...
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 احیای بزرگترین خانه سنتی
 اقامتی کاشان

هتل سرای عامری  ها به عنوان بزرگترین خانه سنتی اقامتی ایران با حضور 
رییس سازمان میراث فرهنگی کش��ور و هیات همراه، استاندار و مدیرکل 
 میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان در کاشان احیا و 
گش��ایش یافت.خانه عامری ها با 12 هزار متر اعیان��ی، 9 هزار متر عرصه 

ازدوران زندیه و تخمین 800 سال قدمت بزرگترین خانه هتل...
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استاندار اصفهان عنوان کرد 

رییس شوراي سیاست گذاري ائمه جمعه استان

با فقر آب های زیرزمینی 
روبه روهستیم 

س: آرشیوی
]عك
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این بازیگرها دقیقاً چه حمایتی از تیم ملی فوتبال کردند؟! 

حافظان قرآن بايد سبك زندگي 
قرآني را در جامعه ترويج كنند

  رییس ش��وراي سیاس��ت گذاري ائمه جمعه اس��تان اصفهان گفت: 
 متأس��فانه مردم فکر مي کنند که هزینه کردن ب��راي احداث گنبد و

 مناره هاي بزرگ و گرانقیمت براي مساجد در دنیا و آخرت داراي ثواب 
باالیي است اما نسبت به هزینه کردن پول در امور قرآني بي توجه و به 

بیاني غافل هستند که این امر، ...

تصاویر منتشر شده از این بازیگر بیشتر به یک سفر توریستی شبیه است که 
کوچک ترین رابطه ای با تیم ملی نداشته و حداقل تا به حال این بازیگر حتی 
در تمرین تیم ملی نیز حاضر نشده اند و به تش��ویق تیم ملی نپرداخته اند و با 

این اوصاف مشخص نیس��ت این حمایت روحی بازیگران اعزامی از تیم ملی 
فوتبال چگونه بوده است؟!اعزام گروهی از سینماگران به برزیل برای حمایت 

از تیم ملی فوتبال همچنان با حواشی گره خورده..

استاندار اصفهان گفت: اصفهان با فقر آب های زیرزمینی 
روبه رو س��ت به گونه ای که عمق چاه ه��ا حتی به 2۷0 
متر هم رس��یده است.رس��ول زرگرپ��ور در چهارمین 
جلسه شورای مدیریت بحران اس��تان در سال جاری بر 
صرفه جویی در مصرف آب و اصالح الگوی مصرف تأکید 
کرد و افزود: با توجه به گزارش های ارایه ش��ده توس��ط 
اداره هواشناس��ی، میزان بارش در فصل به��ار کمتر از 
میزان پیش بینی شده بوده اس��ت و این مساله موجب 

کاهش 25 درصدی حجم آب در سر شاخه ها شده است. 
وی در خصوص آب ش��رب یادآور ش��د که این موضوع 
 با توجه به اهمیت و حساس��یت ویژه ای که دارد حدود

 ۳ ماه اس��ت که در کش��ور به صورت خ��اص پیگیری 
می شود. زرگرپور با اشاره به حادثه طوفان اخیر، تصریح 
کرد: اداره هواشناس��ی اس��تان موظف اس��ت نسبت به 
 بررس��ی تجهیزات و ابزار آالت مورد نیاز اق��دام نموده

 و در راستای تکمیل تجهیزات از طریق وزیر
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جواد جمالی  شهردار زرین شهر

جواد جمالی  شهردار زرین شهر

شهرداری زرين شهر به استناد بودجه عمرانی مصوب سال 1393 
خود در نظر دارد نس�بت ب�ه اج�رای عمليات احداث س�اختمان 
س�رويس بهداش�تی عمومی با اعتبار اوليه 1/000/000/000 ريال   از 
طريق مناقصه عمومی اق�دام نمايد . لذا متقاضيان واجد ش�رايط 
جهت دريافت اس�ناد مناقصه و كس�ب اطالعات بيش�تر از تاريخ 
 انتش�ارتاپايان وق�ت اداری 93/4/14 به ش�هرداری زرين  ش�هر

 مراجعه نمايند.

ش�هرداری زرين ش�هر به اس�تناد بودج�ه عمرانی مصوب س�ال 
1393 خ�ود در نظ�ر دارد نس�بت ب�ه اج�رای عملي�ات تكمي�ل 
س�اختمان نگار خانه ش�هر با اعتبار اوليه 3/000/000/000 ريال   از 
طريق مناقصه عمومی اق�دام نمايد . لذا متقاضيان واجد ش�رايط 
جهت دريافت اس�ناد مناقصه و كس�ب اطالعات بيش�تر از تاريخ 
 انتش�ارتاپايان وق�ت اداری 93/4/14 به ش�هرداری زرين  ش�هر

 مراجعه نمايند.

آگهی مناقصه کتبی 

شهاب گزین زاده شهردار بن 

موضوع: رنگ آميزی
به استناد مجوز شماره 85/ش/ 4-93/2/16 شورای محترم اسالمی شهر بن اين شهرداری در نظر دارد نسبت به رنگ آميزی جداول بتونی و پايه عمود برق فلزی و 
ايستگاه اتوبوس واحد و همچنين رنگ دو جزئی عابر پياده و رنگ آميزی ترافيكی سطح شهر بن ) با دستگاه خط كش ( را از طريق مناقصه كتبی به اشخاص حقيقی 
يا حقوقی واگذار نمايد لذا متقاضيان جهت دريافت اسناد مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداری 10 روز پس از انتشار آگهی  به دبير خانه شهرداری  مراجعه و اسناد 

مربوطه  را خريداری نمايند . زمان بازگشائی پاكتها ده روز پس از انتشار آگهی می باشد . 
-مبلغ مناقصه 400/000/000 ريال تامين اعتبار از منابع داخلی شهرداری 

- كليه مصالح و لوازم مورد نياز و تجهيزات هزينه نشر آگهی به عهده پيمانكار می باشد .
- از كليه پرداخت ها كسورات  قانونی كسر خواهد شد . 

- ضمانت شركت در مناقصه مبلغ 6/500/000 ريال می باشد كه بايستی بصورت چک تضمين شده بانكی و يا فيش واريزی به حساب 3100003335003 بانک ملی 
شعبه بن به نام شهرداری بن همراه با اسناد مناقصه تحويل شهرداری گردد ) به چک شخصی ترتيب اثر داده نخواهد شد (.

در صورت انصراف سپرده نفرات اول و دوم و سوم به ترتيب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد . 
- بيمه مسئوليت مدنی هنگام كار به عهده پيمانكار می باشد.
- تهيه مصالح و تجهيز كار گاه بدون پيش پرداخت می باشد .

- شهرداری در رد يا قبول هر يک از پيشنهادات مختار است . 

 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
 سرمایه گذار مناقصه 93-2-135

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوبت  اول نوبت  اول

نوبت اول 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر داردعملیات  شناسایی سرمایه گذاران واجد شرایط در اجرای پروژه " آبرسانی  به شهر گز به روش B.O.T و خرید تضمینی 
آب " را با شرایط زیر به سرمایه گذار  واجد شرایط واگذار نماید :

الف - شرح مختصری از پروژه 
- برآورد هزینه سرمایه گذاری اولیه طرح : 120 میلیارد ریال 

- دوره احداث : 1 سال 
- دوره بهره برداری تجاری : 15 سال 

- خرید ار : شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
- ظرفیت تولید :                                                                                                                   5 سال اول دوره بهره برداری ، 6/3میلیون متر مکعب در سال 
                                                                                                                                                                               5 سال دوم دوره بهره برداری ، 8/6میلیون متر مکعب در سال 

                                                                                                                                                                                  5 سال آخر   دوره بهره برداری ، 9/3میلیون متر مکعب در سال 
ب- شرایط سرمایه گذار : امکان تامین سرمایه مورد نیاز و داشتن سابقه مدیریتی، اجرایی و بهره برداری پروژه مشابه                 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 1393/4/14 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ  1393/4/15 

دریافت اسناد :سایت اینترنتی 
www.abfaesfahan.ir  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.IETS.MPORG.IR : پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 
شماره تلفن :8-36680031-031 داخلی 338-335

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 



اخبار کوتاهيادداشت

اساس اقتصاد مقاومتی بر اقتصاد 
دانش بنیان استوار است

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداش��ت گفت: تمام بحث ها در 
موضوع فناوری بیان راهکار برای عملیات��ی کردن اقتصاد مقاومتی 

بوده و اساس اقتصاد مقاومتی دانش بنیان است.
رضا ملک زاده در حاش��یه شش��مین اجالس روس��ای مراکز رش��د 
دانش��گاه های علوم پزش��کی کش��ور در جمع خبرنگاران، پیرامون 
وضعیت مراکز رشد کشور اظهار کرد: به طور کلی دانشگاه های علوم 
پزشکی به طور عمده از نس��ل دوم و بخشی نسل اول هستند و ما به 
تازگی برای تاسیس ش��رکت های دانش بنیان کار می کنیم و مراکز 
رشد و این شرکت ها به تازگی شروع به فعالیت کردند، بنابراین قوی 
نیستند.وی با اظهار امیدواری از اینکه این اجالس بتواند تالشی برای 
دعوت دانشگاه ها به رشد و رسیدن به نسل سوم باشد ، تصریح کرد: 
سیاست های کالن برای رش��د فناوری به حمایت و تشویق محققان 
به تاسیس مراکز رشد و ش��رکت های دانش بنیان و تبدیل دانش به 
محصوالتی که س��بب ارتقای س��المت ش��وند و فناوری سالمت را 

تشکیل دهد، می انجامد.

استمرار راه امام)ره( مهم ترين وظیفه 
اصولگرايان

رئیس شورای عالی اس��تان ها گفت: مهم ترین کاری که اصولگرایان 
باید انجام دهند اس��تمرار راه امام و انقالب اس��المی است که باید 
به بهترین وجه ممکن دنبال ش��ود.مهدی چمران رییس ش��ورای 
عالی اس��تان ها و عضو شورای ش��هر تهران درباره مهم ترین رسالت 
اصولگرایان اظهار داشت: مهم ترین کاری که اصولگرایان باید انجام 
دهند به عقیده من استمرار راه امام و انقالب اسالمی است که باید به 
بهترین وجه ممکن دنبال شود.چمران با تأکید بر اینکه اصولگرایان 
باید با انس��جام، اتحاد و اعتقاد راه امام را دنبال کنند، گفت:  در همه 
فضاها و همه مراحل آنچه که نجات دهنده ماس��ت، پایبندی به راه 

امام است.

مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان 
بايد به طور جدی مورد توجه باشد

جانشین وزیر دفاع  گفت: مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان،   تحکیم 
و حفظ پایه های دینی، اعتقادی و اخالقی فرزندان در راستای تدابیر 

مقام معظم رهبری ، باید به طور جدی مورد توجه باشد.
امیر س��رتیپ امیر حاتمی جانش��ین وزیر دفاع به همراه جمعی از 
مسئوالن ارش��د وزارت دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح از مرکز 
فرهنگ��ی و بصیرت افزایی ام��ام خمینی)ره( وزارت دفاع در ش��هر 
مشهد مقدس بازدید و  از نزدیک با برنامه ها و فعالیت های این مرکز 
آشنا شد. جانشین وزیر دفاع پس از بازدید و استماع گزارش معاون 
هماهنگ کننده س��ازمان عقیدتی سیاس��ی وزارت دف��اع و رئیس 
مرکز فرهنگی و بصیرت  افزایی امام خمینی)ره(،  با تقدیر و تشکر از 
دست اندرکاران برگزاری طرح های  بصیرت و میثاق دروزارت دفاع  بر 
تداوم این نوع فعالیت ها در بین خانواده های وزارت دفاع تاکید کرد 
و گفت: با توجه به منویات و تاکیدات مق��ام معظم رهبری مبنی بر 
آشنایی هرچه بیش��تر خانواده ها با معارف اسالمی و معنویت عمیق 
دینی،   طرح بصیرت را برای ارتقای سطح فرهنگی، آموزشی، سیاسی 

و تعالی معنوی خانواده های کارکنان وزارت دفاع ضروری دانست.
حاتمی با بیان اینکه خان��واده مهم ترین کانون آم��وزش و پرورش 
فرزندان و محل ب��روز و ظهور اس��تعدادهای بان��وان در امر تربیت 
و صیانت همه جانب��ه از فرزن��دان  در مقابل آسیب هاس��ت، افزود: 
 در س��ال های اخیر، به علت دشمنی های اس��تکبار، تهاجم جنگ 
نرم بیش��تر ش��ده  و امیدواریم  ب��ا هم��ت مس��ئوالن  وزارت دفاع، 
ش��اهد توس��عه فعالیت های  مرکز فرهنگ��ی و بصیرت افزایی امام 
 خمینی)ره( در ش��هر مش��هد مق��دس و در کن��ار ب��ارگاه ملکوتی

 امام هشتم باشیم.

برگزاری مجمع عمومی خانه احزاب 
تا شهريورماه

رییس دومین دوره ش��ورای مرکزی خانه احزاب با ابراز امیدواری از 
برگزاری مجمع عمومی خانه احزاب تا شهریورماه گفت: در تالشیم 

تا متن فعالیت قانون احزاب را با فعاالن حزبی بررسی کنیم.
محمدحسن غفوری فرد رئیس دومین دوره ش��ورای مرکزی خانه 
احزاب در تشریح چگونگی شکل گیری مجمع عمومی خانه احزاب 
گفت: با وجود آنکه امضاءها پیش از عید جمع آوری شد اما برخی از 
احزاب از انجام این امر خودداری کردند، در جلسه اخیر نیز بحث هایی 
را در این زمینه داشتیم و در حال تالش هستیم تا این امر به نتیجه 
برسد و به دنبال پیدا کردن فرمولی برای ایجاد توافقی میان احزاب 
مختلف هستیم اما در حال حاضر توافقی بین احزاب صورت نگرفته 

است و امیدواریم که تا شهریور ماه در این زمینه به نتیجه برسیم.
رییس دومین دوره شورای مرکزی خانه احزاب با بیان اینکه تاکنون 
جلس��ه ای برای بررس��ی متن فعالیت قانون احزاب بین گروه های 
مختلف برگزار نش��ده اس��ت، تصریح کرد: در تالش هستیم تا متن 
فعالیت قانون احزاب که اخیراً در دستور کار مجلس شورای اسالمی 
قرار گرفته است را در جلسه ای با حضور شخصیت های حزبی بررسی 

کنیم که احتماال این امر تا یک ماه دیگر صورت خواهد گرفت.

اختالفات میان ايران و آمريکا در 
مذاکرات هسته ای باقی است

دو دیپلمات غرب��ی گفتند: در مذاکرات هفته گذش��ته میان معاون 
وزیر خارجه آمریکا با همتای ایرانی اش در ژنو اختالفات زیادی حل 

نشده باقی مانده است
.این دو دیپلم��ات غربی در گفت وگو با خبرگزاری آسوش��یتدپرس 
گفته اند: مذاکرات اخیر مقامات ارش��د ایران و آمریکا که به منظور 
هموار کردن مسیر دس��تیابی به یک توافق هسته ای انجام شده بود 

تنها اختالفات بزرگ میان دو کشور را برجسته کرده است.
آسوشیتدپرس آورده است که حتی در صورت بهتر شدن روابط میان 
ایران و آمریکا برای حل بحران عراق چنین اتفاقی نمی تواند مذاکرات 
س��خت میان این کشورها را برای دس��تیابی به توافقی بر سر برنامه 

هسته ای تهران راحت تر کند.
این خبرگزاری در ادامه به نقل از این دیپلمات های غربی آورده است 
که تعداد سانتریفیوژهای ایران، ظرفیت غنی سازی اورانیوم در این 
کشور، تاسیسات فردو و راکتور آب سنگین اراک از اختالفات اصلی 

میان ایران و گروه 1+5 است
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رئیس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری با اشاره به رانت در تصرف غیر قانونی 2
زمین های منابع ملی گفت: بر اساس تحقیقات صورت گرفته یک میلیون هکتار از زمین های منابع ملی 

به صورت غیر قانونی تصرف شده است.

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

آزادی ديپلمات ربوده 
شده ايرانی در يمن 

به بهبود روابط با ايران 
متعهد هستیم

حس��ین امیرعبداللهیان درباره آخرین وضعیت نوراحمد نیکبخت دیپلمات 
ربوده شده در یمن، گفت:  نیکبخت هم اکنون در سالمت کامل به سر می برد و 
امیدواریم هر چه زودتر وی آزاد شود.معاون عربی - آفریقایی وزارت امورخارجه، 
با بیان اینکه نیکبخت هم اکنون در سالمت کامل به سر می برد، گفت: در آخرین 
گفت وگو ها به ما اعالم شد که به آزادی وی نزدیکتر ش��ده ایم و امیدواریم در 
آینده ای نزدیک وی آزاد شود.وی با اعالم اینکه در چند وقت اخیر تالش های 
فشرده ای برای آزادی نیکبخت انجام شده است، افزود:  در آخرین گفت وگو ها 
به ما اعالم شد که به آزادی وی نزدیک تر شده ایم و امیدواریم هر چه زودتر این 
دیپلمات آزاد شود .وی  تصریح کرد: آمریکایی ها سعی می کنند آینده تحوالت 
سیاسی عراق را در جهت منافع خود ساماندهی کنند، اما دولت و مردم عراق با 

شایستگی تمام می توانند کشورشان را اداره کنند..

نخست وزیر انگلیس با بیان این که به بازسازی روابط با ایران متعهد است، گفت: 
لندن و تهران نیز باید در یک گفت وگوی وسیع تر وارد شوند.دیوید کامرون ، 
نخست وزیر انگلیس خبر بازگشایی سفارت انگلیس در تهران را گام مهمی در 
روند ارتباط میان دو کشور دانست و گفت: لندن متعهد به بازسازی روابط با ایران 
است. وی با بیان این که از بهبود روابط با ایران حمایت می کنیم، اضافه کرد: هر 
دو کشور باید در یک گفتگوی وسیع تر وارد شده و به دنبال بهبود تدریجی روابط 
باشند.   معاون وزیر خارجه ایران نیز در همین ارتباط گفت: با توجه به اظهارات 
وزیر خارجه انگلیس سفارت این کشور در تهران بازگشایی می شود اما روابط دو 
کشور به سطح سفیر ارتقاء نمی یابد.  مجید تخت روانچی در پاسخ به این پرسش 
که گفته می شود سفارت انگلیس باز می شود اما خدمات کنسولی ارایه نخواهد 
داد؟ گفت: انتظار است سفارت بعد از این که بازگشایی می شود شروع به کار کند.  

نماینده مردم شهرس��تان های ش��هرکرد، س��امان و بن در 
مجلس گفت: گروهک های تروریستی بازیچه دست آمریکا 
هستند و این کشور متهم ردیف اول اقدامات تروریستی در 

منطقه است.
 سعید زمانیان با اش��اره به گروهک تروریستی داعش اظهار 
کرد: گروهک داعش یک گروهک تروریستی از کشور عراق 
اس��ت که با حمایت های آمریکا و برخی از کشورهای عربی 

دست به جنایت های تروریستی می زند.
وی اف��زود: مهم ترین هدف به راه انداخت��ن این جریان های 
تروریس��تی ایجاد تفرقه می��ان ملت های مس��لمان با یک 

برنامه ریزی از پیش تعیین شده است.
زمانیان آمریکا را متهم اصلی ب��ه راه انداختن این جریان ها 
دانست و تاکید کرد: به ش��هادت رساندن جمعی از کارگران 
ایرانی در کشور عراق، اتفاقات کشور سوریه و سلفی گری ها 
همه با حمایت کش��ور آمریکا صورت گرفته و می توان ادعا 
کرد که این گروهک ها بازیچه دست آمریکا برای رسیدن به 
اهداف خبیث این کشور شده اند.نماینده مردم شهرستان های 
شهرکرد، سامان و بن در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
این گروهک تروریستی به اسم خفاش شب وارد کشور ایران 
شده است، بیان داشت: هدف این گروهک به هم زدن امنیت 

در کشور ایران است.

امام جمعه اصفهان گفت: احیای امر به معروف و نهی از منکر 
ضامن بقای اسالم است و باید سعی کنیم معروفات در جامعه 
گس��ترش یابد و همه ما در برابر احیای این فریضه مسئول 

بوده و نباید برای احیای آن از هیچ تالشی دریغ کنیم.
آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد در دومین جلسه شورای 
سیاستگذاری ستاد احیا امربه معروف و نهی از منکر استان 
اصفهان اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر از مهم ترین 
مبانی تفکر سیاسی یک مسلمان به ش��مار می رود، چنان 
که از مهم ترین فرایضی است که وجوب کفایی آن در دین 
ضروری است و ضامن بقای اسالم اس��ت.وی بیان کرد: در 
روایتی از پیامبر)ص( آمده که ایش��ان پرسیدند زمانی که 
زنان فاسد، جوانان فاسق و بزرگترها امر به معروف و نهی از 
منکر نمی کنند،  چه کار می کنید و اصحاب درپاسخ ایشان 
گفتند   مگر می ش��ود امت اس��المی اینگونه شود؟.نماینده 
مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ترویج و 
نهادینه کردن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه افزود: 
باید سعی کنیم معروفات در جامعه گسترش یابد و همه ما در 
برابر احیای این فریضه مسئول بوده و نباید برای احیای آن از 
هیچ تالشی دریغ کنیم.وی با بیان اینکه ظاهر جامعه اسالمی 
باید بر مبنای ارزش های اسالمی و الهی باشد، : باید حکومت 

اسالمی را به گونه ای بسازیم که سبب فساد کسی نشود.

رئیس جمهور با تأکید بر بس��یج امکانات دولت برای بهبود 
وضعیت معیشتی مردم لرس��تان گفت: بسیار خرسندیم از 
اینکه امروز خداوند به ما توفیق داده اس��ت تا در س��فری دو 
روزه در خدم��ت مردم دالور، خونگرم و همیش��ه در صحنه 

لرستان باشیم.
 حس��ن روحانی در جمع خبرنگاران در فرودگاه خرم آباد با 
اشاره به اینکه مشکالت لرستان در این سفر از جمله بیکاری 
و مهار روان اب ها  را بررس��ی می کنیم اظهار داش��ت: بسیار 
خرسندیم از اینکه امروز خداوند به ما توفیق داده است تا در 
سفری دو روزه در خدمت مردم دالور، خونگرم و همیشه در 

صحنه لرستان باشیم.
رئیس جمه��ور با تاکی��د بر اینکه در این س��فر ب��رای حل 
چالش های استان لرستان تصمیماتی اتخاذ خواهد شد افزود: 
در جلسه با نخبگان، عشایر ، روستاییان و سرمایه گذاران و 
... تصمیماتی اتخاذ می شود؛ البته در تهران نیز تصمیماتی 
 در هیئت دولت برای پیش��رفت اس��تان لرس��تان مصوب 

شده است.
رییس هیئت دولت ب��ا تاکید بر اینک��ه امیدواریم در زمینه 
اشتغال زندگی مردم را در لرس��تان بهبود بخشیم بار دیگر 
به مقام شامخ ش��هدا ، جانبازان و ایثارگران این استان ادای 

احترام کرد.

علی مطهری با اش��اره به ادعاهای اخیر کاخ س��فید درباره 
احتمال گفت و گو ب��ا ایران در مورد بحران ع��راق، گفت: به 
نظر من گفت وگو و انجام مذاکره میان ایران و آمریکا درباره 
بحران عراق به صالح نیس��ت و نباید آمریکا را در این مقوله 

دخالت داد.
این نماینده مجلس نهم، با بیان اینکه مذاکره ایران و آمریکا 
درباره بحران عراق به صالح نیست، گفت: استقالل عراق با 

دخالت آمریکا زیر سؤال می رود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسالمشهر در مجلس 
ش��ورای اس��المی، ادامه داد: از طرف دیگر مردم عراق هم 
نباید دخالت آمریکا در موضوع ع��راق را بپذیرند و تا جایی 
که ممکن اس��ت بحران این کش��ور باید با اتکا به نیروهای 

داخلی رفع شود.
وی افزود:  به نظر مسئوالن و مردم عراق حتی نباید برای حل 
بحران خود از همسایگان و کش��ورهای دیگر به ویژه آمریکا 
هم کمک بگیرند زیرا با این اقدام استقاللشان به زیر سؤال 
 می رود، از این رو درخواس��ت آمریکا برای مذاک��ره با ایران

 بی معنی است.
یک مقام کاخ سفید روز دوشنبه اعالم کرد که امریکا ممکن 
است در حاشیه نشست های مربوط به برنامه هسته ای تهران، 

مذاکراتی با ایران در مورد بحران فزاینده عراق داشته باشد.

امام جمعه  سفر دولت  نماینده گان  سیاست داخلی

گروهک های تروريستی 
بازيچه دست آمريکا 

احیای امر به معروف و 
نهی از منکر در جامعه

امکانات دولت برای بهبود 
وضعیت معیشتی مردم

استقالل عراق با دخالت 
آمريکا زير سوال می رود
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فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( اصفهان گفت: اگر مدیریت 
آب اصفهان را به دست بسیج و سپاه دهند، با کمک مسئوالن 
مشکل آن را برطرف کرده و در این زمینه اقداماتی عملی و 

اجرائی، به مرحله اجرا در می آوریم.
سردار غالمرضا س��لیمانی در همایش روز بسیج مهندسان 
کش��اورزی و مناب��ع طبیع��ی، با اش��اره به خدم��ات زیاد 
اصفهانی ها در عرصه جبهه های جنگ اظهار کرد: کشور ما 
دارای مزیت های بسیار اقتصادی و جغرافیایی بوده و منطقه 
شمال خلیج فارس و دریای عمان در دستان ما قرار داشته 
که این منطقه حدود 60 درصد منابع جهان را تأمین می کند.

وی بیان کرد: ایران بر سر راه اروپا و جنوب شرقی آسیا قرار 
دارد یعنی در موقعیتی که قبال به آن جاده ابریشم می گفتند 
و ما استان های بسیاری داریم که از ریزش های جوی باالیی 
برخوردار هستند و میزان نزوالت جوی ما در هر سال 120 
میلیارد متر مکعب بوده و اگر این آب کنترل شود، بدون شک 

نباید با این مشکل آب رو به رو باشیم.
فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( اصفهان با اشاره به بارش 
مناطق مرکزی کشور تصریح کرد: ما در مناطق مرکزی ایران 
که شامل اصفهان، چهار محال بختیاری، کهکیلویه و بویر 
احمد می ش��ود حدود 40 میلیارد متر مکعب آب داریم اما 
سئوال اینجا است که چرا با وجود این شرایط، ما با مشکالت 
شدید آب رو به رو هستیم و باید گفت که تفکر بسیجی سبب 

از بین رفتن مشکالت می شود.
وی با تأکید بر اهمیت حضور تفکر جهادی و بس��یجی در 
ذهن مسئوالن بیان کرد: ما در قرارگاه خاتم االنبیا در عرض 
یک ماه تونل بزرگ��ی را حفر کردیم که به گفته اس��تاندار 
اصفهان رکورد گینس را تغییر داده اما س��ال ها اس��ت که 
هنوز نتوانسته ایم تونل سوم کوهرنگ را بزنیم و باید گفت 
 که تفکر بسیجی در انجام فعالیت ها باید سر لوحه کار ما قرار

 گیرد.
س��ردار س��لیمانی افزود: کش��ور کره، ذوب آهن را در کنار 
دریا بنا کرده اما م��ا ذوب آهن و مجتمع ه��ای تولید فوالد 
را به منطقه مرکزی کش��ور آورده ایم و با مشکالت بسیاری 
مثل آلودگی آب و هوا، کمبود آب و مشکالت دیگر مواجه 
هستیم و سئوال اینجا است که امروز چرا باید از کشور های 
دیگر بخواهیم برای حل مشکالت اقتصادی از ما نفت بخرند 
در صورتی که این نفت باید با ارزش افزوده به صورت کاال به 

این کشورها صادر شود.
وی تصریح کرد: اگر ما از تفکر بس��یجی برخوردار باش��یم، 
دیگر نیاز نیست که این همه واردات بیهوده داشته باشیم؛ 
امروز ما گوشت س��فید و قرمز، ماهی و چیزهایی که مورد 
احتیاج نبوده را وارد می کنیم و امروز اگر بستر برای جوانان 
و فارغ التحصیالن فراهم شود، دیگر نیاز نیست که یک جوان 
در رشته غیر تخصصی خود مشغول کار باشد و اگر امروز به 

ما این بستر را بدهند که گوشت ارگانیک شتر مرغ را تولید 
کنیم، دیگر نیاز به این همه واردات گوشت قرمز نداریم.

فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( اصفهان با اشاره به اهمیت 
اجرای اقتصاد مقاومتی گفت: اگر راه ه��ای رانت و مافیای 
اجناس بس��ته ش��ود، بدون ش��ک اقتصاد مقاومتی اجرا 

ش��ده زی��را ای��ن افراد 
سبب نابودی اقتصاد و 
ایجاد اختالف طبقاتی 
می شوند و پس از مدتی 
برای خروج س��رمایه از 
ایران ب��ه دنبال گرفتن 
تبعی��ت هس��تند ام��ا 
ما با تکیه ب��ر جوانان و 
تفکر آن ه��ا، می توانیم 
این اقتصاد را مقاومتی 

کنیم.
ب��ر  تأکی��د  ب��ا  وی 
اهمیت حضور بس��یج 
در مباح��ث مختل��ف 
اقتص��ادی و فرهنگ��ی 
بیان کرد: اگ��ر جوانان 
با ایمان و اعتق��اد وارد 

صحنه جهاد اقتص��ادی و فرهنگی ش��وند، دیگر این همه 
مشکل اقتصادی نداریم بنابراین ما باید جوان های مستعد 
را شناس��ایی ک��رده و تس��هیالت الزم را در اختی��ار آن ها 
 گذاش��ته تا بتوانیم با کمک ه��م از این مش��کالت بیرون 

بیاییم.
 وی افزود: ما ب��ه تفکر اقتصادی جهادی نی��از داریم همان 
طور که روزی در جبهه های جنگ نیاز به بس��یج بود امروز 
در حوزه اقتصاد به این مس��ئله نیاز است و اگر مدیریت آب 
اصفهان را به دست بسیج بدهند، با کمک مسئوالن مشکل 

آن را برطرف می کنیم.
فرمانده س��پاه صاحب الزمان)عج( اصفهان بیان کرد: اگر با 
لوله هم 100 میلیون لیتر آب به زاینده رود انتقال می دادند 
امروز کشاورزان شرق اصفهان با این مشکل رو به رو نبودند 
و آب چیزی اس��ت که متعلق ب��ه همه بوده و کس��ی حق 
س��لب آن را از بقیه ندارد بنابراین امی��دوارم با تدابیری که 
 اندیش��یده می ش��ود جلوی از بین رفتن این حوزه تمدنی 

 گرفته شود.

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( اصفهان خبر داد

آمادگی سپاه برای برطرف کردن مشکل آب اصفهان

رئیس مرکز تحقیقات اس��تراتژیک 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام در 
ادام��ه برنامه های خ��ود در چین با 
مسئوالن مرکز مطالعاتی این کشور 

دیدار کرد.
علی اکبر والیتی ب��ا حضور در مرکز 
مطالعات بین المللی چین با مدیران 
ارش��د این مرکز مطالعات��ی دیدار و 
برای برخی از پرسشهای مطرح شده 

پاسخ گفت.
رئیس مرکز تحقیقات اس��تراتژیک 
مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام 
با تاکی��د بر توس��عه رواب��ط مراکز 
تحقیقات��ی ای��ران و چی��ن گفت: 
سیاس��ت نظام جمهوری اس��المی 
ایران این اس��ت که رواب��ط چین و 
ای��ران در باالترین س��طح خود قرار 
گیرد و البته باید با اهتمام مسئوالن 
و دست اندرکاران دو طرف به منظور 
افزایش س��طح اس��تراتژیک تالش 

کرد.
رونگ مانی��وان نیز حضور مش��اور 
رهبر معظم انق��الب و رئیس مرکز 
تحقیق��ات اس��تراتژیک، مجم��ع 
تش��خیص مصلحت نظام را در این 
مرکز مغتنم شمرد و گفت: خاطرات 
بس��یار خوبی از زم��ان وزارت آقای 
دکتر والیتی در ذهن داریم و زمانی 
که به ایران س��فر ک��ردم تحلیلهای 
تخصصی ایشان برای من و همراهان 

بسیار ارزشمند و دقیق بود.
والیتی نی��ز در ادام��ه ضمن مثبت 
ارزیابی کردن این سفر در تعامالت 
دو جانبه و توسعه روابط استراتژیک 

اف��زود: روابط خ��وب دو کش��ور از 
گذش��ته تاکنون بر پایه همکاری و 
دوس��تی بوده و امروز فصل تازه ای 
در روابط مراکز تحقیقاتی دو کشور 
آغاز شده و مراکز تحقیقاتی دو کشور 
می توانن��د با تکیه بر پژوهش��گران 
و محققان تح��والت منطق��ه ای و 
خاورمیان��ه را رصد و م��ورد تبادل 
نظر قرار دهن��د و راه حلهای دقیق 
در جهت تامین منافع و اهداف مورد 

نظر ارائه کنند.
در این جلس��ه همچنین والیتی به 
برخی س��واالت مطرح ش��ده پاسخ 

گفت.
رئیس مرکز تحقیقات اس��تراتژیک 
مجم��ع در خصوص رواب��ط ایران و 
امریکا گف��ت: ایران با کش��ورهایی 
ارتب��اط دارد که به احت��رام متقابل 
معتق��د باش��ند و آنچ��ه از س��وی 
حت��ی  آمریکای��ی  دولتم��ردان 
در مذاک��رات وج��ود دارد نش��ان 
دهنده ای��ن مطلب نیس��ت و نوعی 
ماجراجویی را ش��اهدیم و این حس 
برتری جویی و ایجاد حاش��یه های 
غیر منطقی مانع پیش��رفت در رفع 

مشکالت بوده و هست.
وی در خصوص روابط ایران و چین 
نیز گف��ت: فرصته��ای ارزش��مند 
و مهم��ی در اختیار دو ط��رف قرار 
دارد ک��ه م��ی توانن��د در تمام��ی 
زمینه ه��ا همکاری ک��رده و روابط 
 خود را ب��ه باالترین س��طح ممکن

 ارتقا بخشند.
والیت��ی در خصوص مس��ائل عراق 
و منطق��ه نیز گف��ت: هم��ان گونه 
ک��ه مش��خص ش��ده و امریکاییها 
نی��ز اعتراف ک��رده ان��د در ارزیابی 
و تاثیرگ��ذاری منطق��ه خاورمیانه 
 دچار اشتباه محاس��باتی شده اند و

 همه جانب��ه در افغانس��تان، عراق، 
سوریه و... شکست خوردند.

رانت خواری افراد خاص

 حاشیه سازی های غیر منطقی آمريکا 
مانع رفع مشکالت است 

ما به تفکر 
اقتصادی جهادی 
نیاز داريم همان 
طور که روزی در 
جبهه های جنگ 
نیاز به بسیج بود 

امروز در حوزه 
اقتصاد به اين 

مسئله نیاز است 



یادداشت

ریيس شوراي سياست گذاري ائمه جمعه استان

حافظان قرآن باید سبك زندگي 
قرآني را در جامعه ترویج كنند

    رييس شوراي سياس��ت گذاري ائمه جمعه اس��تان اصفهان گفت: 
متأس��فانه مردم فكر مي كنند كه هزينه كردن ب��راي احداث گنبد و 
مناره هاي بزرگ و گرانقيمت براي مس��اجد در دني��ا و آخرت داراي 
ثواب بااليي اس��ت اما نس��بت به هزينه ك��ردن پول در ام��ور قرآني 
 بي توج��ه و به بيان��ي غافل هس��تند كه اين ام��ر، نش��انه مظلوميت

 قرآن است.
 حجت االسالم و المسلمين محمدرضا صالحيان در همايش تجليل از 
برگزيدگان طرح ملي حفظ قرآن كريم استان اصفهان با اشاره به اينكه 
در س��ال "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي" به مديران 
جهادي نياز داريم كه در ميدان فرهنگ به صورت عملياتي وارد شوند، 
ابراز داشت: تواضع و فروتني به همراه اخالص و پشتكار از وي ژگي هاي 

مدير جهادي است.
 وي ب��ا اش��اره ب��ه اينك��ه عال��ي تري��ن مدي��ران جه��ادي، 
مربي��ان ق��رآن هس��تند، اف��زود: ف��ردي ك��ه ب��راي ام��ري 
 مظل��وم ت��الش م��ي كن��د از پ��اداش و اج��ر باالي��ي برخ��وردار

 مي شود. 
رييس ش��وراي سياس��ت گ��ذاري ائم��ه جمعه اس��تان اصفه��ان با 
اش��اره به اينك��ه مربيان ق��رآن بايد اي��ن ديد را داش��ته باش��ند كه 
فعالي��ت آن ها در مس��ير نج��ات امت اس��الم از انحراف��ات و خدمت 
به بش��ريت اس��ت، گف��ت: ب��ه همي��ن عل��ت كمب��ود امكان��ات و 
 مش��كالتي از اين قبيل، نبايد آن ها را نس��بت به ادام��ه فعاليت خود

 نااميد كند. 
مدير مركز رس��يدگي به امور مس��اجد اس��تان اصفهان با اش��اره به 
اينك��ه قرآن كريم در جهان اس��الم و ب��ه خصوص در ميان ش��يعيان 
مظلوم واقع ش��ده، بيان داش��ت: بعد از پيامبر )ص( و امامان معصوم 
و فراز و نش��يب هاي دوران غيب��ت امام مهدي )ع(، ف��ردي همچون 
 ام��ام خمين��ي )ره( حرك��ت عظيم اس��المي را ب��ا محوري��ت قرآن 

آغاز كرد. 
وي تصريح كرد: متأس��فانه مردم فكر مي كنند كه هزينه كردن براي 
احداث گنبد و من��اره هاي بزرگ و گرانقيمت براي مس��اجد در دنيا و 
آخرت داراي ثواب بااليي اس��ت اما نسبت به هزينه كردن پول در امور 
قرآني بي توجه و به بياني غافل هس��تند كه اين نشانه مظلوميت قرآن 

است. 
صالحيان گفت: بدعت ها، پيرايه ها و انحراف��ات زيادي جامعه ايران و 
جهان اسالم را در بر گرفته كه نورانيت قرآن براي زدودن اين ظلمات 

مورد نياز است. 
رييس شوراي سياس��ت گذاري ائمه جمعه اس��تان تأكيد كرد: دوري 
از قرآن و س��يره زندگي پيامب��ر )ص( و اهل بيت )ع(، عامل س��خت 
ش��دن زندگي ها، باال رفت��ن طالق ه��ا در جامع��ه، باال رفت��ن آمار 
 پرونده ها در دادگس��تري و خش��ك و بي روح ش��دن اخ��الق مردم 

در جامعه است. 
مدير مركز رس��يدگي به امور مساجد استان با اش��اره به اينكه پليس 
براي فرهنگس��ازي رانندگي صحيح و رعايت مق��ررات، طرح "هميار 
پليس" را به اجرا درآورد، گفت: حافظان قرآن بايد به عنوان نمايندگان 
 قرآن، س��بك زندگ��ي قرآن��ي را در ميان خان��واده، محل��ه و جامعه

 ترويج كنند.
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آغاز پوشش بیمه ای کودکان کار از ماه آینده
مديركل امور آسيب ديدگان اجتماعی سازمان بهزيستی كشور با بيان اينكه در حال فراهم كردن 
تسهيالت الزم برای تحت پوشش قرار دادن كودكان در معرض آسيب  برای بهره مندی از خدمات 
درمانی بيمه سالمت ايران هستيم، گفت: اكنون جمع آوری اطالعات از سطح استان ها آغاز شده و 

پروسه  بيمه شدن كودكان كار تا يك ماه آينده به جريان می افتد.
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مسئول سازمان بسيج اساتيد استان اصفهان گفت: تشكيل 
حلقه های صالحين  در دانشگاه ها از مهم ترين دستاورد 
بسيج اساتيد بوده اس��ت كه  اين طرح در قالب يك نظام 
تربيتی و معرفتی برای آموزش بصيرت سياسی اخالقی 

معنوی تشكيالتی و مهارتی به  اساتيد است.
به گزارش  خبرنگار  زاينده رود،  عليرضا احسان دوست در 
جمع خبرنگاران به مناسبت سالگرد شهادت شهيد چمران  
و سالروز بسيج اساتيد اظهار داشت: شهيد چمران با توجه 
به ويژگی های شخصيتی، اخالقی، علمی و اجتماعی خود، 
الگوی بسيار شايسته ای برای اس��اتيد دانشگاه است و بر 
همين مبنا سالروز شهادت وی  برای نامگذاری روز بسيج 

اساتيد انتخاب شده است.
وی با اشاره به فعاليت شهيد چمران در زمان انقالب و در 
مبارزات ايران و عراق و همچنين جنگ لبنان تاكيد كرد: 
ايشان در عرصه اعتقادات و مباحث ايدئولوژيك اسالمی 
فعاليت های گسترده ای داشته است با توجه به احساسات 
لطيف و ناب  خود در  زمينه فرهنگی و هنری خود هم آثار 

درخشان و برجسته ای بر جای گذاشتند.
مسئول سازمان بسيج اساتيد اس��تان اصفهان ادامه داد: 
اگر معنويت را در كنار شخصيت شهيد چمران قرار دهيم 
متوجه اين نكته می شويم كه عرفان ايشان بسيار خالص 
و ناب بوده  است به گونه ای كه به دور از تمام خودنمايی 
ها، خودخواهی ه��ا  از ابتدا تا انتها تنها خ��دای متعال را 

جستجو می كرد.
وی خواس��تار برپايی نمايش��گاهی از آثار هنری شهيد 
چمران كه به خوبی نمايان گر روحيه لطيف و احساسات 

ناب وی است در اصفهان شد.
احساندوست بيان داشت: شهيد چمران انسانی تشكيالتی 
و توانمند در برنامه ريزی اس��ت و همه جا به دنبال ايجاد 
سلسله تشكل ها و سازمان های نهايی بوده است تا بتواند 

ايده و.فكر خود را به ديگران منتقل كند.
وی اضافه كرد:  شهيد چمران به همراه امام موسی صدر  
در  لبنان موسس نهادهای اجتماعی، سياسی و نظامی بود 
و زمانی كه وارد ايران ش��د  نيز موسس ستاد جنگ های 

نامنظم در دفاع از انقالب اسالمی بود.
مسئول سازمان بس��يج اساتيد اس��تان اصفهان  تصريح 
كرد: متاسفانه  امروزه دسته بندی های منفی در محافل 
روشنفكری وجود دارد كه ايمان را يك طرف و علم را در 

س��وی  ديگر قرار داده اند اما شهيد چمران تجسم عينی 
جمع برخی از اين به ظاهر اضداد بود.

وی افزود: اگر محصول دانش��گاه ها و مراكز دانشگاهی و 
حوزه های علميه تربيت شخصيت هايی همچون شهيد 
چمران باشد چندين برابر توانمندی كنونی انقالب اسالمی 
و ملت ايران می توانيم در  راستای سازندگی و الگودهی 

به كشور كار كنيم.
احساندوست در ادامه با اشاره به روز بسيج اساتيد اظهار 
داشت: بس��يج اس��اتيد نهادی خودجوش است و اساتيد 
متعهد دانشگاه های اصفهان برای نحستين بار اين نهاد در 

كشور راه اندازی كردند.
وی ادامه داد: س��ازماندهی اس��اتيد دانش��گاه ها با هدف 
بهره گيری از ظرفيت ها و توانمندی ه��ای علمی آنها در 
س��اختار كش��ور و مقابله با جنگ نرم دش��منان انقالب 
اس��المی مطابق با نظر رهبر انقالب كه اساتيد را فرمانده 
جنگ نرم می دانند، ترويج ارزش های انقالبی و اسالمی 
در محيط دانش��گاه ها، كمك به مدير يت كشور در حوزه 
علمی، آموزش��ی و پژوهش��ی، كمك به فرايند اسالمی 
شدن دانشگاه ها و هم چنين تحقق وحدت علمی حوزه و 
دانشگاه ها و تحول علوم انسانی رايج در دانشگاه ها اهداف 

مهم سازمان بسيج اساتيد را تشكيل می دهد.
مسئول س��ازمان بسيج اس��اتيد اس��تان اصفهان گفت: 
س��ازماندهی اس��اتيد متعهد و بس��يجی در برخ��ورد با 
توطئه های دشمنان عليه نظام اسالمی به ويژه در مقطع 
فعلی و هم چنين كمك به جنبش نرم افزاری و توليد علم 
بومی با الگوی اس��المی و ايرانی از ديگر اهداف تش��كيل 

سازمان بسيج اساتيد است.
وی با اشاره به تحول علوم انس��انی رايج در دانشگاه های  
اسالمی شده گفت: در حوزه عملكردی تعداد اساتيد عضو 
در كل كشور تا پايان سال 92 حدود 30 هزار نفر بوده است 
كه دو هزار و 800 نفر از اين اساتيد از استان اصفهان بوده 
اند.مسئول سازمان بسيج اساتيد استان اصفهان در مورد 
حلقه صالحين به عنوان ديگر دستاوردهای سازمان بسيج 
اس��اتيد تاكيد كرد: اين طرح در قالب يك نظام تربيتی و 
معرفتی  برای آموزش بصيرت سياس��ی اخالقی معنوی 

تشكيالتی و مهارتی به  اساتيد است.
وی با بي��ان اينكه در اين حلقه ها مباحث اس��تراتژيك و 
موافق روز توسط اساتيد موافق و مخالف مورد بحث قرار 

می گيرد، بيان داشت: با توجه به اينكه اساتيد در دانشگاه ها 
در معرض مشكالت و معضالت دانشجويان  قرار می گيرند 
به راحتی  می توانند اين م��وارد را در حلقه های صالحين 

به بحث و پژوهش 
بگذارند.

س��ت  و ند حسا ا
ابراز داش��ت: يكی 
از اهداف تش��كيل 
بسيج اساتيد ورود 
به حوزه جنگ نرم 
اس��ت  ك��ه در دو 
ح��وزه فرهنگی و 
سياس��ی را شامل 

می شود،
وی ادام��ه داد:  بر 
اين مبنا با مذاكره 
ب��ا دانش��گاه امام  
حس��ين )ع( ه��ر 
س��ال تع��دادی از 
اساتيد تحت عنوان 
ش��بكه مدرس��ان 
تحت آموزش های 
جنگ  تخصص��ی 
نرم قرار می گيرند 
كه  اي��ن افراد خود 
می توانند آموزش 

مابقی اساتيد را برعهده بگيرند.
مسئول س��ازمان بسيج اساتيد اس��تان اصفهان با اشاره به 
اينكه طی دو سال گذشته 16 استاد اين دوره را طی كرده اند 
كه اكنون نيز در  استان فعال هستند، اذعان داشت: در سال 
92 دو دوره آموزش عمومی جنگ نرم در كاشان و گلپايگان 
داشتيم و امسال نيز در سه ماهه اول سال در يك دانشگاه  

دوره عمومی جنگ نرم ويژه اساتيد برگزار شده است.
وی افزود: حوزه علمی پژوهش��ی بخش ديگری از فعاليت 
های ما را تشكيل می دهد كه بر اين مبنا اقدام به ايجاد حلقه 
های علمی در دانشگاه ها است كه محور آن اساتيد هستند 
و تعدادی از دانشجويان مقطع كارشناس��ی ارشد و دكترا 
تحت آموزش قرار می گيرند كه تاكنون 200 حلقه علمی 

پژوهشی فعال تشكيل شده است.
احساندوست با بيان اينكه حلقه های علمی مقدمه تربيت 
انس��ان های عالم برای تحقق تمدن نوين ايرانی اس��المی 
است، بيان داش��ت: برنامه ما برای سال 93 اين است حلقه 
های علمی از حالت درون گرايی خارج و در راس��تای رفع 

مسايل مهم كشور برون گرا شوند .
وی اضافه كرد: حوزه چهارم فعاليت ه��ای ما فرهنگی و با 
موضع ماهواره است و قصد داريم به جای فعاليت های سلبی 
فعاليت های ايجابی فرهنگی، علمی درباره ماهواره به عنوان 
مهم ترين تعهد در جمهوری اس��المی ايران داشته باشيم.

مسئول سازمان بسيج اساتيد استان اصفهان بيان داشت: 
در سال 93 همچنين مباحث آموزشی و گفتمان سازی را 
مدنظر داريم كه دارای توجيه علم��ی و در ارتباط با حوزه 
جنگ نرم است.وی با اشاره به برنامه ويژه روز سالروز بسيج 
اساتيد گفت: با توجه به اينكه اين احتمال وجود دارد كه در  
اين روز بتوانيم اساتيد را به ديدار رهبر معمظن انقالب ببريم 
برنامه ويژه  سالروز بسيج اساتيد برگزار می شود و انسجام 
بخشی فرهنگی به خانواده بزرگ بسيج در قالب برنامه های 

تفريحی، زيارتی و ورزشی  را مدنظر داريم.

مسئول سازمان بسيج اساتيد استان به مناسبت روز بسيج عنوان كرد

تشکیل 200 حلقه علمی  پژوهشی فعال در  دانشگاه ها

یادداشت

 اعالم نتایج نهایی نقل و انتقاالت 
دانشجویی مردادماه 

معاون دانشجويان داخل سازمان امور دانشجويان گفت: تقاضاهای 
نقل و انتقال و ميهمانی دانش��جويی همچنان درحال بررسی است 
و تا پايان مرداد نتايج آن اعالم می ش��ود.دكتر ابوالحس��ن رياضی 
معاون دانشجويان داخل سازمان امور دانشجويان در خصوص نتايج 
ميهمانی و نقل و انتقاالت دانش��جويی گفت: ح��دود 26 هزار نفر از 
دانشجويان در س��ايت نقل انتقال و ميهمانی دانش��جويی ثبت نام 
كردند كه اكنون دانشگاه های مبدا و مقصد درحال بررسی تقاضاها 
هستند. رياضی افزود: در مواردی كه در چهار چوب اختيارات دانشگاه 
است و با سياست های آن سازگار است، دانشگاه مقصد موافقت خود 
را اعالم كرده و ميهمانی به نتيجه می رسد و در مواردی كه دانشگاه 
ميهمان و مقصد به نحوی نظر مخالف داده باشند اين مسئله توسط 
كميسيون مربوطه در س��ازمان بررسی می ش��ود. دكتر ابوالحسن 
رياضی در خصوص زمان اعالم نتايج نهايی ميهمانی و نقل و انتقال 

دانشجويی گفت: اين مسئله تا پايان مرداد به نتيجه می رسد. 

فروشگاه های تاناكورا پلمب می شوند
مدير كل برنامه ريزی دستگاه های اقتصادی س��تاد مركزی مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز با هشدار نس��بت به فروش لباس های دست دوم 
خارجی و تاناكورا، از عدم تمديد مهل��ت ادامه فعاليت اين واحدها و 
پلمب آن ها خبر داد.عباس نخعی با ابراز نگرانی از رش��د قارچ گونه 
واحدهای فاقد مجوز و عرضه و فروش البس��ه دست دوم معروف به 
تاناكورا اظهار داشت: اين عده، ارز كش��ور را صرف خريد لباس های 
كهنه كشورهای ديگر می كنند و به توليد داخلی و شخصيت ايرانی 
لطمه می زنند.وی اضافه كرد: در س��ال های گذشته بخش كوچكی 
از البسه دست دوم از شرق كش��ور وارد می شد اما در سال های اخير 
اين موضوع به ي��ك تجارت زيرزمينی بدل ش��ده اس��ت.مدير كل 
برنامه ريزی دس��تگاه های اقتصادی س��تاد مركزی مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز از مسئوالن وزارت بهداشت، اتاق اصناف، سازمان حمايت و 
تعزيرات حكومتی خواست كه اقدامات بازدارنده خود را در دو بخش 

پيشگيرانه و مقابله ای ظرف يك ماه آينده تكميل كنند.
نخعی گفت: زيبنده نظام جمهوری اسالمی نيست كه لباس ها، كيف 
و كفش دست دوم كشورهای ديگر را استفاده كرده و عده ای سودجو 

به قاچاق آن بپردازند.

ناكامی قاچاقچيان در انتقال 
موادمخدر به اصفهان

جانش��ين فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان گفت: در عمليات های 
منسجم و هماهنگ مأموران فرماندهی انتظامی استان اصفهان در 

24 ساعت گذشته، 16 قاچاقچی موادمخدر دستگير شدند.
، حسين حسين زاده با بيان اين مطلب اظهار كرد: با تالش مأموران 
پليس مبارزه با مواد مخدر استان، يگان تكاوری و مأموران فرماندهی 
انتظامی شهرس��تان های نايين، خور و بيابانك، شهرضا و نجف آباد 
طی 24 س��اعت گذش��ته مقدار 262 كيلو و 670 گرم مواد مخدر 
كشف شد.وی افزود: از محموله های كشف ش��ده مقدار 223 كيلو 
و 150 گرم ترياک و 39 كيلو و 500 گرم حش��يش بود و تعدادی از 
آن ها از استان های جنوبی به سمت پايتخت كشور در حركت بودند 
كه خوشبختانه با اشراف بسيار باالی مأموران بر روی باندهای قاچاق، 

همگی آن ها كشف و منهدم شدند.

امروزبهترین روز برای حجامت  
ي��ك متخص��ص ط��ب س��نتی گفت:ام��روز) 29 خ��رداد ( كه به 
روز"حزي��ران" معروف اس��ت، بهترين روز ب��رای حجامت در طول 

سال است.
دكت��ر ابوالفتح ش��يرمردی ، اظهار ك��رد: حجامت پ��س از رعايت 
تدابيرغذايی، اصالح تغذيه و اصالح طبع به عنوان يكی از موثرترين 

راه های درمان معرفی شده است.
وی طب اسالمی را به دو قسمت »طب عملی و طب نظری« تقسيم 
بندی ك��رد و افزود: جاي��گاه حجامت در طب اس��المی بيش��تر به 
اعمال بس��تی برمی گردد و برخالف دي��دگاه عمومی حجامت يكی 

از راهكارهای مكمل و از جمله آخرين اقدامات برای درمان است.
به گفت��ه وی، همت طب اس��المی بيش��تر بر پيش��گيری و رعايت 
بهداشت كه منجر به تقويت سيستم ايمنی بدن می شود، برمی گردد.

شهرداري مصمم است موزه بزرگ 
شهر را احداث كند

معاون فرهنگي و اجتماعي ش��هرداري اصفهان از اختصاص اعتبار 
براي احداث موزه بزرگ ش��هر خبر داد و اظهارداش��ت: شهرداري 
اصفهان درصدد اس��ت هر چه س��ريعتر م��وزه بزرگ و م��وزه هاي 
تخصصي ش��هر را راه ان��دازي كند.علي قاس��م زاده در نشس��ت با 
انجمن م��وزه داران و هنرمندان اصفهاني با بي��ان اين مطلب گفت: 
يكي از ش��اخص هاي مهم يك جامعه با فرهن��گ و متمدن ميزان 
اهميتي است كه آن جامعه به اصل علم و هنر مي دهد و اگر عالمان 
و هنرمندان در جامعه اي ارج نهاده شوند مي توان گفت آن جامعه 
جامعه اي فهيم و ب��ا فرهنگ و متمدني وي با تاكي��د بر اين كه مي 
بايس��ت به س��رمايه هاي فرهنگي و هنري ش��هر توجه شود اذعان 
داشت: الزم اس��ت مس��ئوالن قدردان هنرمندان به عنوان سرمايه 

هايي گرانبها باشند. 

سندرم تخمدان یکی از شایعترین 
اختالالت باروری زنان

عضو تيم تخصصی مركز درمان ناباروری و س��قط مكرر ابن سينا از 
PCO به عنوان يكی از شايعترين اختالالت غدد درون ريز خانمها در 
سنين باروری نام برد و گفت: اين عارضه با تأثير بر روند توليد مثل، 
موجب كاهش قدرت باروری، افزايش سقط و مشكالت مادر و جنين 

در دوران بارداری می شود. 
كنفرانس علمی س��ندرم تخم��دان پلی كيس��تيك )PCOS( در 
ناباروری و س��قط مك��رر، روز پنجم تي��ر ماه امس��ال در مركز فوق 
تخصصی درمان ناباروری و س��قط مكرر ابن س��ينا برگزار می شود.

اين سمينار كه با هدف آشنايی بيش��تر متخصصين زنان و زايمان، 
بيولوژی توليدمثل، جراحی عمومی، بهداش��ت باروری، بيماريهای 
داخلی، ژنتيك، ايمنی شناسی، علوم تغذيه، مامايی و ديگر اعضای 
جامعه پزش��كی با PCO در ناباروری و س��قط مكرر از جنبه های 
مختلف برگزار می گ��ردد، از امتياز آموزش مداوم جامعه پزش��كی 

برخوردار است.

اخبار كوتاه
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شهردار اصفهان گفت: ظرفيت برنامه ريزي در كشور باالست و 
بايد بستر فراهم شود تا شهري آباد، آرام، مسجد محور با حفظ 

و حراست از ميراث گذشته داشته باشيم.
دكتر سيد مرتضي س��قائيان نژاد در چهاردهمين گردهمايي 
معاونان و مديران برنامه ريزي ش��هرداري هاي كالنشهرهاي 
كش��ور با بيان اينكه پايداري زندگي وابسته به برنامه ريزي و 
حسن مديريت است تصريح كرد: با توجه به اينكه از استقرار 
ش��وراها پانزده س��ال مي گذرد در حال حاضر بيش از هفتاد 
درصد مردم شهرنشين مي باش��ند اين در حالي است كه اين 

ميزان در كالنشهرها به بيش از 85 درصد مي  رسد. 
 وي افزود: اگر ش��هر را در نظر نگيريم غفل��ت بزرگي مرتكب

 ش��ده ايم، با توجه به اينكه جايگاه ش��هرداري ها در شهرها 
تصويب نشده است اما ش��هرداري ها از يك ارگان خدماتي به 
ارگان سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و خدماتي تبديل 
شده اند. سقائيان نژاد با بيان اينكه شهرداري اصفهان تاكنون 
موفق به اجراي چهار برنامه ش��ده است، گفت: اصفهان +22، 
اصفهان 85، اصفهان 90 و اصفهان 95 برنامه  هاي شهرداري 
اصفهان هستند كه تمامي اقدامات شهري بر اساس آنها انجام 

شده است. 
شهردار اصفهان به چالش هاي پيش روي شهرداري ها اشاره 
كرد و گفت: هنوز برنامه جامعي براي ش��هرها نداريم، به اين 

دليل كه برنامه هاي باال دستي دچار اشكال هستند. 
وي ادامه داد: برنامه ريزي توس��عه ش��هري در شهرداري ها 
دنبال مي شود اما طرح آمايش س��رزمين هنوز اجرايي نشده 
است، لذا مي بايست وضعيت كالنشهرها در كشور مشخص و 
در يك تعريف جامع گنجانده ش��ود تا بر اساس برنامه ريزي 
اس��تراتژيك و پارامترهاي آمايش سرزمين مشكالت شهرها 

كاهش پيدا كند. 
سقائيان نژاد به خشكي زاينده رود اش��اره و خاطرنشان كرد: 
در اين رودخانه چهار هزار س��ال آب جاري بوده است و 360 
كيلومتر انهار به عنوان رگ هاي اكسيژن رساني در شهر جاري 
و احيا بوده اند، اين مهم بر اساس برنامه ريزي هاي شيخ بهايي 
و طبق سهم و مديريت واحد بر رودخانه صورت گرفته است. 

شهردار اصفهان تأكيد كرد: شهرداري هاي كالنشهرها بيش 
از 85 درصد درآم��د پايدار و منابع مالي محكم��ي ندارند لذا 
نمي توان بر اين مبنا برنامه ريزي  بودجه اي را به صورت صحيح 
انجام داد. با توجه به اينكه ش��هر موجودي زنده و پوياس��ت 
مي بايست منابع مالي پايداري را براي شهرها در نظر گرفت چرا 
كه نمي توان بر اساس فروش تراكم شهر اينگونه برنامه ريزي 
كرد. وي از عدم تحقق مديريت واحد ش��هري سخن به ميان 
آورد و گفت: به رغم اينكه به اين موضوع در برنامه هاي س��وم، 

چهارم و پنجم اشاره شده است اما هنوز تحقق نيافته است. 
س��قائيان نژاد افزود: به دليل عدم برنامه ريزي هاي منطقه اي 
در مراكز استان ها با تمركز گرايي روبرو هستيم لذا به جمعيت 
شهرها هر روز افزوده مي شود.  متأس��فانه طرح جامعي براي 
شهرها وجود ندارد و حتي براي شهرهاي تاريخي و فرهنگي 

نيز اين موضوع در نظر گرفته نشده است. 

مديركل حفاظت محيط زيست استان اصفهان گفت: شركت 
پخش فرآورده های نفت��ی اصفهان ملزم ب��ه تأمين و توزيع 
سوخت يورو 4 در كالن ش��هر اصفهان از ابتدای مهر امسال 

شده و اين مسئله بايد از نيمه دوم سال جاری اجرايی شود.
به گ��زارش خبرگزاری تس��نيم از اصفهان به نق��ل از روابط 
عموم��ی اداره كل حفاظت محيط زيس��ت اس��تان اصفهان، 
حميد ظهرابی اظهار كرد: در راس��تای اجرايی شدن برنامه 
جامع كنترل كيفی هوای اصفهان، نيروگاه ها ملزم به استفاده 
از سوخت گاز هستند و اين مهم از نيمه اسفند سال گذشته 
محقق ش��ده و ما ب��ه دنبال قطعی ش��دن اس��تفاده دائمی 
نيروگاه ها از سوخت گاز هستيم.وی افزود: با توجه به مصوبه 
اخير هيئت دولت، از ابتدای مهر امسال بايد سوخت يورو 4 در 
كالنشهر اصفهان توزيع و تأخير در تكميل واحد بنزين سازی 
پااليشگاه اصفهان شايسته نبوده و در حال حاضر با توجه به 
عدم تأمين كاتاليست واحد ايزومريزاسيون، اين مهم  تحقق 

نيافته است.
مديركل حفاظت محيط زيس��ت اس��تان اصفهان بيان كرد: 

بررسی های كارشناسی بيان گر اين نكته است كه پااليشگاه 
اصفهان با اعمال اصالحات��ی جزئی در خط تولي��د، توانايی 
توليد مقاديری بنزين يورو 4 را داش��ته كه با توجه به شرايط 
حاد اصفهان، اين بنزين بايس��تی توليد و در اين كالن شهر 
توزيع و مصرف ش��ود.وی خاطرنش��ان كرد: ش��ركت پخش 
فرآورده های نفتی اس��تان ني��ز بايد تأمين بنزي��ن يورو 4 از 
محل بنزين وارداتی برای كالن شهر اصفهان را از هم اكنون 
پيگيری و برنامه ريزی كند كه تا پايان شهريور، سوخت يورو 4 
به جايگاه های توزيع سوخت كالن شهر اصفهان تحويل شود.

ظهرابی گف��ت: در حال حاضر در پااليش��گاه اصفهان روزانه 
11 ميليون ليتر بنزين س��وپر و معمولی تهيه می شود و اگر 
چه بنزين توليدی از نظر ميزان گوگرد در حد استاندارد يورو 
4 بوده ولی ميزان بنزن و تركيبات آروماتيك آن هنوز در حد 
استاندارد نيست.وی خاطرنشان كرد: هم اكنون در پااليشگاه 
س��االنه 40 ميليون ليت��ر گازوئيل كم گوگ��رد برای مصرف 
اتوبوس های ش��ركت واحد توليد و در اختيار شهرداری قرار 
می گيرد اما پااليشگاه قادر به تأمين 2 برابر اين سوخت بوده و 
بايد اين مقدار گازوئيل كم گوگرد در جايگاه های كالن شهر 
اصفهان توزيع ش��ود.مديركل حفاظت محيط زيست استان 
اصفهان درباره سوخت گازوئيل نيز گفت: گازوئيل كم گوگرد 
توليدی در پااليشگاه اصفهان 500 قسمت در ميليون گوگرد 
دارد در حالی كه بر اساس استاندارد يورو 4 بايستی اين رقم 

به زير 50 قسمت در ميليون برسد.
وی خاطرنش��ان كرد: با توجه به مصوبه هيئت دولت درباره 
تأمين سوخت يورو 4 برای شهر اصفهان از پايان شهريورماه 
ش��ركت پخش فرآورده های نفتی اس��تان بايد از هم اكنون 
به دنبال تأمي��ن گازوئيل ب��ا كيفيت يورو 4 باش��د، چرا كه 
پااليشگاه اصفهان تا چند س��ال ديگر هم توانايی تأمين اين 

استاندارد را ندارد.

شهردار اصفهان عنوان كرد 

آمایش سرزمين مشکالت شهرها را برطرف می كند
مدیركل حفاظت محيط زیست اصفهان خبر داد

الزام توزیع سوخت یورو ۴ در استان 

بسيج اساتيد 
نهادی خودجوش 

است و اساتيد 
متعهد دانشگاه 

های اصفهان برای 
نحستين بار این 

نهاد در كشور
 راه اندازی كردند



اخبار کوتاهيادداشت

چکه کردن شیر روزانه ۷ لیتر آب 
هدر می دهد

در بسیاری از خانه ها ش��یرهای آب، لوله ها یا سیفون ها نشتی دارند 
و معموالَ مردم از آن بی خبرند و نشت آب از توالت فرنگی یا سیفون، 

ساالنه بیش از ۸۰ هزار لیتر آب را هدر می دهد.
یک نشتی کوچک در لوله های آب در یک سال می تواند هزاران لیتر 
آب را هدر دهد به طوری که در طول ی��ک روز 7 لیتر، در طول یک 
هفته 49 لیتر و در طول یک ماه 217 لیتر با چکه آرام و قطره قطره 

آب از یک شیر آب هدر می رود.
در بسیاری از خانه ها ش��یرهای آب، لوله ها یا سیفون ها نشتی دارند 
و معموالَ مردم از آن بی خبرند و نشت آب از توالت فرنگی یا سیفون، 
ساالنه بیش از ۸۰ هزار لیتر آب را هدر می دهد. این مقدار برای سه 

بار دوش گرفتن در هر روز در طول یک سال کافی است.

محدوديتی برای صادرات فوالد 
کشور وجود ندارد

رییس هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان فوالد ایران و مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه گفت: محدودیتی برای صادرات فوالد تا پایان 

امسال وجود ندارد و شایعات مختلف در این زمینه صحت ندارد.
بهرام سبحانی با اشاره به ش��ایعات روزهای اخیر در بازار محصوالت 
فوالدی مبنی بر پایان مجوز صادرات این محصوالت تا پایان خرداد 
امس��ال، اظهار کرد: هرگون��ه محدودیت در ص��ادرات محصوالت 

فوالدی، رد می شود. 
وی افزود: با توجه به رکود حاکم بر بازار فوالد در س��ال گذشته و به 
منظور ایجاد رونق در بازار و خارج س��اختن ای��ن صنعت از رکود و 
تامین ارز برای خرید مایحتاج تولید، به دستور وزیر صنعت، معدن 
و تجارت، صادرات محصوالت فوالدی تا پایان خرداد 93 آزاد اعالم 

شده بود.

432 هزار فقره خريد از بازار 
الکترونیکی پست انجام شد

مدیرکل پس��ت اس��تان اصفه��ان گفت: از زم��ان افتت��اح بازارچه 
الکترونیکی اداره کل پس��ت اس��تان اصفهان تاکنون بیش از 432 
هزار فقره خرید کاال و صنایع دستی از فروش��گا های معتبر استان 

صورت گرفته است.
سعید رجالی با اش��اره به این مطلب، اظهار داش��ت: اداره کل پست 
استان اصفهان در راستای توس��عه و ترویج فرهنگ خرید و فروش، 

بازارچه الکترونیکی را سال گذشته مورد بهره برداری قرارداد. 
وی ادام��ه داد: در این بازارچ��ه عالقه مندان م��ی توانند به صورت 
اینترنتی صنایع دس��تی مورد نظر را از فروشگاه های معتبر سراسر 

استان خریداری کنند. 

شهرضا مهمترين قطب  تولید انار 
کشور 

رییس اداره ترویج سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: انار شهرضا 
به لحاظ کیفیت جزو محصوالت برتر کشاورزی محسوب می شود و 

این شهرستان یکی از قطب های تولید این محصول در کشور است.
محمودرضا افالکی در مراس��م افتتاح 37 پ��روژه اجرایی در حوزه 
صنعت کش��اورزی این شهرس��تان، اظهار داش��ت: با وجود اینکه 
ایران کش��وری با چهار اقلیم اس��ت، اما معضالت مخرب��ی از قبیل 
خشکسالی های مداوم صنعت کشاورزی را دچار مخاطره کرده است. 
وی ادامه داد: به کارگیری شیوه های نوین در خصوص بهره گیری از 
منابع آبی به عنوان یک اصل مهم و تاثیر گذار به شمار می رود که باید 

در دستور کار مسئوالن امر قرار گیرد. 
رئیس اداره ترویج سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با اشاره به اینکه 
ش��هرضا به لحاظ تولید انار با کیفیت یکی از قط��ب های  تولید این 
محصول در کش��ور اس��ت، افزود: مطابق ارزیابی های صورت گرفته 
ایران در حوزه تولید س��ه محصول انار، زعفران و پسته رتبه نخست 

جهان را به خود اختصاص داده است. 

استخدام نیروی انسانی در گمرک 
اصفهان ممنوع

مدیر گمرک اس��تان اصفهان گفت: به رغم پست خالی متعددی در 
گمرک اصفهان، اما اجازه اس��تخدام نیروی انس��انی به این گمرک 

داده نمی شود.
اس��داهلل احمدی ونهری با اشاره به افزایش س��طح مبادالت تجاری 
ایران با سایر کشورها و نقش بسزایی گمرک در ترانزیت کاالها، اظهار 
داشت: تسهیل در امور گمرکی می تواند حجم مبادالت کاالی ایران 

با سایر کشورها را افزایش دهد. 
وی نقش مهم گمرک در صادرات و واردات را حائز اهمیت دانست و 
افزود: به رغم حجم و ارزش باالی صادرات مشتفات نفتی از گمرک 

اصفهان در این بخش با کمبود نیروی انسانی روبه رو هستیم. 
مدیر گمرک استان اصفهان با اش��اره به عدم صدور سند تک برگی 
گمرک اصفهان، تاکید کرد: به این دلیل برخی از ردیف های بودجه 
اختصاصی برای توس��عه زیرس��اخت های به گمرک اصفهان تعلق 

نمی گیرد.

    قیمت مرغ در ماه رمضان
 افزايش نمی يابد

رئیس هیئت مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوش��تی کشور 
گفت: در س��نوات قبل با نزدیک ش��دن به ماه رمض��ان قیمت مرغ 
افزایش می یافت ولی امس��ال به دلیل عرضه مرغ بیش��تر از تقاضا و 

وجود ذخایر کافی چنین اتفاقی نمی افتد.
محمد یوس��فی رییس هیئت مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ 
گوشتی کشور و در پاسخ به این س��ؤال که آیا قیمت مرغ با توجه به 
نزدیک ش��دن به ماه مبارک رمضان افزایش می یاب��د، گفت: بعد از 
اجرای فاز دوم هدفمندی، قیمت مرغ باید افزایش می یافت ولی به 
دلیل سیاس��ت های دولت مبنی بر ایجاد ثبات قیمت در کاال ها و از 
آنجا که قیمت این کاال تابع عرضه و تقاضاست  بعید می دانم که بعد 

از تیرماه هم این کاال افزایش قیمت داشته باشد.
وی افزود: اکنون ش��رایط به گونه ای اس��ت که عرضه مرغ بیشتر از 
تقاضاست بنابراین با روند تولید مرغ گوشتی برخالف سال های قبل 
قیمت این محصول درماه مبارک رمضان که تقاضا بیشتر می شود، 

افزایش نمی یابد.

4
طرح آب شیرین کن بخش کویرات آران و بیدگل به بهره برداری رسید

مدیرعامل آبفا منطقه ای کاشان عصر سه شنبه در مراسم آغاز بهره برداری از این طرح اظهار داشت: این طرح با 
اعتبار 26 میلیارد ریال طی مدت یکسال توسط بخش خصوصی اجرا شده است.محمدرضا اسدی افزود: با اجرای 

این طرح EC آب بخش کویرات آران و بیدگل از چهار هزار به یکهزار و 5۰۰ یعنی میزان استاندارد رسیده است.
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اس��تاندار اصفه��ان گف��ت: اصفهان با فق��ر آب ه��ای زیرزمینی 
روبه رو س��ت به گونه ای که عم��ق چاه ها حتی ب��ه 27۰ متر هم 
رسیده است.رسول زرگرپور در چهارمین جلسه شورای مدیریت 
بحران استان در سال جاری بر صرفه جویی در مصرف آب و اصالح 
الگوی مصرف تأکید کرد و افزود: با توجه به گزارش های ارائه شده 
 توسط اداره هواشناسی، میزان بارش در فصل بهار کمتر از میزان

 پیش بینی شده بوده است و این مساله موجب کاهش 25 درصدی 
حجم آب در سر شاخه ها شده اس��ت. وی در خصوص آب شرب 
یادآور شد که این موضوع با توجه به اهمیت و حساسیت ویژه ای 

که دارد حدود 3 ماه اس��ت که در کشور به صورت خاص پیگیری 
می شود. 

زرگرپور با اشاره به حادثه طوفان اخیر، تصریح کرد: اداره هواشناسی 
استان موظف است نسبت به بررسی تجهیزات و ابزار آالت مورد نیاز 
اقدام نموده و در راستای تکمیل تجهیزات از طریق وزیر مربوطه 
پیگیری نماید. وی خاطر نش��ان کرد: تمام مسئوالن باید قبل از 
وقوع ح��وادث از آمادگی الزم برخوردار ب��وده و لوازم و تجهیزات 
مورد نیاز برای اطالع رسانی و پیشگیری از حادثه را با پیش بینی 
قبلی در اختیار داشته باشند. استاندار اصفهان همچنین با اشاره 
به اینکه اصفهان با فق��ر آب های زیرزمینی روبه رو اس��ت و عمق 
چاه ها حتی به 27۰ متر هم رسیده است، بیان داشت: مردم با 25 
درصد صرفه جویی تابستان پر آبی خواهند داشت. وی از اهمیت 
تبلیغات و اطالع رسانی توسط رسانه ها و صدا و سیما در خصوص 
فرهنگ سازی مصرف درست آب سخن به میان آورد و عنوان کرد: 
بحث فرهنگ سازی به صورت مس��تمر کمک خواهد کرد، مساله 
کم آبی با دستان توانمند مردم حل شود. وی همچنین بر کنترل 
برداش��ت های غیرمجاز از رودخانه زاینده رود تأکید کرد و افزود: 
اصالح و تغییر الگوی کشت نیز باعث شده تا با وجود کمبود آب در 

تولید تغییری به وجود نیاید. 

رییس کل بان��ک مرکزی تاکید ک��رد: نرخ 22 درصدی س��ود 
تس��هیالت مبادله ای مصوب ش��ورای پول و اعتبار از دیروز   در 
ش��بکه بانکی الزم االجراست.ولی اهلل س��یف در حاشیه سمینار 
قوانین و مقررات مرتبط با عملیات بانکداری در پاس��خ به ایسنا 
مبنی بر این که مصوبات شورای پول و اعتبار باالخص نرخ سود 
22 درصد چ��ه زمانی در سیس��تم بانکی اجرا می ش��ود، گفت: 
تمامی مصوبات شورای پول و اعتبار از جمله نرخ سود 22 درصد 

تسهیالت مبادله ای از دیروز ابالغ و اجرایی شد.

وی در مورد نرخ های سود های مصوب توضیح داد: برای مشارکت 
مدنی نرخ سود همانی است که در گذشته تصویب شده بود، اما 

تنها تصمیم عمده ی گرفته شده در مورد عقود مبادله ای است.
سیف افزود: با توجه به این که نرخ های قبلی غیرمنطقی بودند، 
برای این که قابلیت اجرایی ش��دن داشته باش��ند شورای پول و 
اعتبار نرخ 22 درصد را تصویب کرد.رییس کل بانک مرکزی با 
اشاره به این که متوسط نرخ سود تسهیالت مبادله ای در گذشته 
14 تا 15 درصد بود، بی��ان کرد: این در حالی اس��ت که در این 
شرایط ش��رکت های لیزینگ کارایی کافی را نداشته و کارهای 
آنها تعطیل شده بود. از س��وی دیگر عقود مبادله ای هم در نظام 
بانکی توان اجرایی شدن نداش��ت.وی افزود: برای این که زمینه  
اس��تفاده از عقود مبادله ای ایجاد شده و ش��رکت  لیزینگ فعال 
ش��ده و بتوانند با ش��فافیت بهتری عملیات خود را انجام دهند، 
تصمیم بر واقعی کردن نرخ سود تس��هیالت مبادله ای گرفتیم.

سیف با بیان این که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به شدت 
عالقه مند نیز به تعیین تکلیف نرخ سود مبادله ای بود، گفت: این 
پیشنهاد خود وزیر صنعت، معدن و تجارت بود که نرخ ها بتواند 

قابلیت اجرایی شدن داشته باشد.

ريیس کل بانک مرکزی

نرخ 22 درصدی سود تسهیالت اجرايی شد
استاندار اصفهان مطرح کرد:

با فقر آب های زيرزمینی روبه روهستیم 

قیمت میوه و تره ب�ار  
ثابت می ماند  

تخفیف 2۰درصدی 
روغن و لبنیات

قائم مقام وزیرصنعت ،مع��دن وتجارت در امور تجارت گف��ت: در ماه مبارک 
رمضان سال جاری با همکاری وزارت جهاد کش��اورزی؛ تامین وتوزیع اقالم 

اساسی خوراکی مورد نیاز مردم در سراسر کشور تامین و توزیع می شود.
مجتبی خسروتاج با اعالم این خبر، اظهار داشت: تأمین 3۰ هزارتن برنج ، 5۰ 
هزارتن شکرسفید جهت مصرف خانوار و 5۰ هزار تن شکر صنف وصنعت توسط 
ش��رکت بازرگانی دولتی ایران و 3۰ هزار تن گوشت مرغ ، 1۰ هزارتن گوشت 
قرمز توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور  انجام می گیرد.وی با اشاره به اینکه 
در ایام ماه مبارک رمضان طی هماهنگی ب��ه عمل آمده با انجمن های صنایع 
لبنی و روغن نباتی محصوالت آنان با تخفیف 15 تا 2۰ درصدی در اختیار مردم 
قرار خواهد گرفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده، انجمن خرما و سازمان 
تعاونی روستایی نسبت به عرضه مستقیم خرما در نمایشگاههای طرح ضیافت 

ومیادین میوه وتره بار سراسر کشور با قیمت مناسب انجام گیرد.

ریی��س اتحادیه عمده فروش��ان میادین می��وه  و تره بار اصفه��ان گفت: با 
تمهیداتی که در بازار قرار داده ایم، قیمت میوه مانند قبل می ماند و در ماه 
مبارک رمضان تغییری نداشته و نوس��ان قیمت نداریم.ناصر اطرج اظهار 
کرد :هم اکنون وضعی��ت بازار میوه در موقیعت خوبی ق��رار دارد و میوه  به 
اندازه کافی در بازار موجود است.وی افزود: به دلیل اینکه با کمبود مواجه 
نیستیم قیمت های میوه از بهار که نوبرانه بود و میوه های تابستانه نیز وارد آن 
می شویم نسبت به سال قبل، بهتر است.رئیس اتحادیه عمده فروشان میادین 
میوه  و تره بار اصفهان با اشاره به صادرات میوه اصفهان گفت: اصفهان در تولید 
و بهره برداری از میوه ظرفیت خوبی دارد و میوه های فصلی را نیز به کشورهای 
همجوار و آسیای میانه صادر می کند.وی بیان کرد: اصفهان توانایی تأمین 
میوه در استان های همجوار را نیز دارد که در حال حاضر سیب زمینی و پیاز 

را که تازه به دست آمده، به استان های همجوار پخش می کند.

رییس هیئت تحقیق و تفحص صنعت خودروسازی گفت: اگر 
انضباط مالی به درستی پیاده شود، خودروهایی مانند پراید تا 
4 میلیون تومان و خودروهای گران قیمت ما ش��اید 1۰ تا 15 

میلیون تومان جای کاهش قیمت دارد.
علی علیلو گفت: نباید مس��ئول یا متولی قیمت گذاری تعیین 
کنیم زی��را اقتصاد جه��ان آن قدر پیش��رفت کرده ک��ه بازار، 
رضایتمندی، کیفیت و در یک کالم رقابت تعیین کننده قیمت 
است و وظیفه شورای رقابت ایجاد و حفظ فضای رقابتی و رفع 
موانع انحصار است.وی با تاکید بر اینکه انحصار، سم رقابت سالم 
است گفت: صنعت  خودروسازی ایران انحصاری است.علیلو با 
انتقاد از عملکرد ش��ورای رقابت افزود: چرا این ش��ورا انحصار 

شکنی نکرده است.

وی ادامه داد: وقتی دولت، سهامدار شرکت های خودروسازی 
از جمله ایران خودرو و سایپاست قطعا ابتدا به سود و زیان خود 
فکر می کند و سپس به رقابت می اندیش��د.علیلو تاکید کرد: 
برای رسیدن به قیمت گذاری با ثبات و واقعی باید عناصر اصلی 

قیمت گذاری برای خودرو  اصالح شود.
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسالمی افزود: اکنون 
قیمت تمام ش��ده برای خ��ودرو در کارخانه واقعی نیس��ت و 
شورای رقابت بر اساس قیمت هایی که خود خودروسازان برای 
قطعات اعالم می کنند، قیمت گذاری می کند.علیلو در پاسخ  
به این پرسش که چرا مجلس شورای اسالمی نظارت نمی کند 

گفت : وارد نظارت شدیم اما موارد نظارتی زیاد است و مجلس 
فرصت کافی ندارد.وی افزود: بر اس��اس مطالعات، هزینه های 
مالی بهترین خودروسازها در جهان که بهترین انضباط مالی را 
دارد یک و نیم درصد و بدترین آن هم چهار و نیم درصد است 
اما هزینه های مالی خودروسازان در کشور ما 13 تا 15 درصد 
اس��ت.رییس هیئت تحقی��ق و تفحص صنعت خودروس��ازی 
ادامه داد: هزینه های سربار استاندارد هم در دنیا 7 تا ۸ درصد 
است اما در شرکت های خودروسازهای ما تا 25 درصد است و 
خودروس��ازان این هزینه های اضافی را روی قیمت تمام شده 
اتومبیل می کش��ند.علیلو افزود: اگر انضباط مالی به درس��تی 

پیاده ش��ود، خودروهایی مانند پرای��د تا 4 میلی��ون تومان و 
خودروهای گران قیمت ما شاید 1۰ تا 15 میلیون تومان جای 

کاهش قیمت دارد.
وی با اشاره تلویحی به وجود مافیا در بازار خودرو و لزوم مبارزه 
با آن گفت: عزم جدی مجلس این اس��ت که تحقیق و تفحص 
از خودروسازان به بایگانی نرود.رییس هیئت تحقیق و تفحص 
صنعت خودروس��ازی افزود: یکی از اصول اقتص��اد مقاومتی ، 
مردم محوری اس��ت اما حدود 35 سال اس��ت که در کشور ما 
دولت ها، این بنگاه اقتصادی خودروسازی را به بنگاه  سیاسی 
تبدیل کرده اند.علیلو ب��ا بیان اینکه در صنایع خودروس��ازی 
کشورمان به ازای هر2 نفر نیروی کاری یک نفر نیروی ستادی 

داریم گفت: با این بهره وری ، قیمت ها کاهش نمی یابد.

قیمت پرايد تا 4 میلیون تومان جای کاهش دارد

مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور گفت: توقعات مردم 
اس��تان در زمینه مصرف آب باالست و مس��ووالن باید با پیگیری های 
خود در این زمینه تمام تالش خود را به کار بگیرند تا با همکاری مردم 
مش��کالت کمی و کیفی  آبی  کش��ور کاهش پی��دا کند.  به گزارش 
خبرنگار زاینده رود محمدحسین قرائتی در مراسم تودیع و معارفه مدیر 
 عامل سابق و جدید شرکت آب و فاضالب روستایی )آبفار( با اشاره به اهم

 برنامه های محوری خود  اظهار داشت: در س��ال جدید توجه ویژه به 
نیروی انسانی را به عنوان عامل توسعه مدنظر قرار داده ایم.وی افزود: بر 
این مبنا استفاده از خالقیت و مش��ارکت نیروها در تقویت همکاری  و 
تعاون، ارتقای ت��وان ورزی نیروها، آم��وزش و تقوی��ت دانش محور و 
استفاده از تجارب همکاران به ویژه نیروها جوان،  استفاده از خالقیت 
نیروهای جوان در پیشبرد اهداف شرکت، تقویت رابطه همکاری میان 
نیروها، تالش در راستای کاهش دغدغه ها و استفاده از دانش و تجارب 
بازنشستگان را مدنظر داریم.مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی 
اس��تان اصفهان ادامه داد:  پیش از این همگرایی بس��یار خوبی میان 
کارکنان شرکت آب و فاضالب روستایی اس��تان اصفهان وجود داشته 
است و انتظار داریم که این موضوع ادامه داش��ته باشد.وی تاکید کرد: 
اس��تفاده از تکنولوژی های جدید را به منظور کاهش هزینه ها، تسریع 
در اجرا و تکمیل پروژه های نیمه تمام استفاده از تمام ظرفیت ها برای 

کاهش مصرف از مهم ترین برنامه های ما در سال جدید است.
قرائتی تصریح کرد: مهم ترین مش��کل ما تامین اعتبار جاری است که 
باید با برنامه ریزی های صحیح و همکاری مس��ووالن هر چه سریع تر 

تامین شود.
در ادامه این مراس��م محمدعلی طرفه معاون هماهنگ��ی امور عمرانی 
استانداری اصفهان در این مراسم اظهار داشت: در 2۰ سال اخیر میزان 
برداشت از زاینده رود بیش از 5 برابر افزایش یافته و این موضوع به بحران 
شدید آبی منطقه کمک کرده است.وی افزود: مهم ترین تصمیم دولت 
جدید در راس��تای رفع مش��کالت آبی اصفهان تصویب مصوبه 9 ماده 
ای شورای عالی آب بوده اس��ت اما  با وجود اینکه این مصوبه تنها سند 
موثر برای حل مدیری��ت آب بوده تاکنون اقدام جدیدی در این راس��تا 
انجام نشده است.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان  با 
درخواست همکاری از  از مس��ووالن کشوری در زمینه تامین نیازهای 
آبی منطقه و فالت مرکزی، گفت: به منظور دستیابی به این هدف طرح 
بهش��ت آباد از مهم تر ین راه حل ها بوده است که متاس��فانه با غفلت 
مسووالن به جایی رس��یده ایم که بحث تغییر طرح تونل به لوله ایجاد 

شده است.
 وی اضافه کرد: تبدیل طرح بهش��ت آب��اد به لوله و اجرایی نش��دن آن

 بحران های آبی منطقه را تشدید می کند و الزم است در این زمینه  هر 
چه سریع تر چاره اندیشی کنیم.

همچنین در ادامه این جلسه جانباز مدیر عامل شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور  اظهار داشت: مسئله آب در کشور ما با چالش های جدی 
روبرو شده  است که به دو موضوع مهم  اجرای نشدن طرح های تامین 

و توزیع و میزان مصرفی  از حد بر می گردد.
وی افزود: برای اینکه میزان مصارف مردمی کنترل شود نیازمند ارتباط 
صحیح و موثر  شرکت های آب با مشترکان هستیم  توسط متخصصان 
علوم ارتباطات هستیم.مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
طرح های توسعه ای به جای بر زمین ماندن باید ارتقا پیدا کنند، گفت: 
بحث واگذاری آب و فاضالب روستایی به بخش خصوصی  مطرح شده 
اما اکنون موقعیت مناسبی برای این موضوع نیست چرا که زیر ساخت 
های الزم برای این  امر هنوز فراهم نشده است.وی اضافه کرد: توقعات 
مردم کشورمان در زمینه مصرف آب باالست و مسووالن باید با پیگیری 
های خود در این زمینه تمام تالش خود را ب��ه کار بگیرند تا با همکاری 
مردم مشکالت کمی و کیفی  آبی  کشور کاهش پیدا کند.  در ادامه این 
جلسه محمدی مدیرعامل سابق شرکت آب و فاضالب روستایی استان 
اصفهان گفت:  مطابق آمار سال 92، 94۰ روستا با 22۰ هزار انشعاب 
و تولید 57 میلیون متر مکعب آب تحت پوشش آبفار اصفهان قرار دارد.

وی با اشاره به هدف گذاری های کالن شرکت آب و فاضالب روستایی 
در س��ال ها گذش��ته اذعان داشت:  دس��تیابی به جایگاه نخس��ت در 
ارزیابی عملکرد ش��رکت های اس��تانی و کش��وری را مدنظر قرار داده 
بودیم.مدیرعامل سابق شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان 
با اش��اره به اینکه آموزش و توسعه منابع انس��انی به عنوان عامل اصلی 
توس��عه را از جمله محورهای عمده فعالیت های ش��رکت دانس��ت و 
گفت: ارتقای به��ره وری کاهش آب بدون درآم��د و حفظ و وصیانت از 

منابع، س��اماندهی تحقیقات، بومی س��ازی دانش فنی، ه��م افزایی با 
مراکز علمی، کاربرد تکنولوژی های جدی��د در صنعت از دیگر محوری 
های فعالیت آبفار استان بوده است.وی با اش��اره به فعالیت در راستای 
کاهش آب بدون درآمد ابراز داش��ت: میزان آب بدون درآمد در س��ال 
۸5 حدود 54 درصد بوده اس��ت که با بررس��ی های الزم روس��تاهای 
باالی 5۰ درصد مشخص شدند و عملیات های الزم در راستای کاهش 
این آب  در این روستا ها انجام ش��د و میزان آب بدون درآمد به 32.7 
 رس��ید.محمدی با اش��اره به  انجام پروژه های  تحقیقات��ی با رویکرد

 بومی س��ازی فناوری های برتر، اضافه کرد: طرح ارزان س��ازی و بومی 
سازی پکیج های نوین تصفیه برای مجامع کوچک روستایی، طراحی 
و س��اخت نمونه آزمایش��گاهی دس��تگاه تولید کلرو ازن از نمک طعام 
)BEKO( از آن جمله است.وی ادامه داد: همچنین در راستای کاربرد 
فن آوری نوین و تکنولوژی ه��ای جدید در صنعت  پیش بینی و نصب 

سامانه تله متری در مجتمع های آبرسانی جدید و بزرگ انجام شد.
مدیرعامل سابق شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان با اشاره 
به اعتبارات این مرکز گفت: در سال 9۰ بیشترین اعتبار تخصیص یافته 
2۸ میلیاردی تومان بوده است اما در سال 92 این اعتبارات کاهش و از 
مجموع آن تنها  75 درصد محقق ش��د.وی افزود: تاکنون 197 حلقه 
چاه با حداکثر ظرفیت تامین آب معادل 15۸۸ لیتر بر ثانیه  در روستاها 
ایجاد ش��ده اس��ت اما به دلیل کاهش منابع آب زیرزمینی بیش از این 
امکان توسعه وجود ندارد.محمدی به روند توسعه و گسترش شرکت آبفار 
استان اصفهان اشاره و بیان داشت: در سال ۸5 تعداد 2۰ شهرستان زیر 
نظر این شرکت قرار داشتند که اکنون این تعداد به 23 عدد رسیده است و 
تعداد مشترکان نیز از 17۰ هزار به 219 هزار در ابتدای سال 93 افزایش 
یافته است.وی اضافه کرد: با توجه به بحران خشکسالی از سال ۸7 تا 93 
اسفندماه هر سال تمامی روس��تاها رصد و سیمای روستاهای مواجه با 

بحران ترسیم و پیش بینی پروژه های اضطراری تامین آب شده است.
مدیرعامل سابق شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان  با اشاره 
به اینکه برای س��ال93  ،29.3 میلیارد تومان برای کاهش  مشکالت 
ناشی  از خشکسالی پیش بینی شده اس��ت، ابراز داشت:  ساخت 34 
مجتمع روستایی را مدنظر داریم که ش��امل 277 روستا است و در این 

راستا نیازمند 153 میلیارد تومان برای تکمیل این مجتمع ها هستیم.
وی با اش��اره به رتبه ه��ای این ش��رکت تاکید کرد: در س��ال ۸5 رتبه 
شرکت از میان 25 دس��تگاه دولتی 23 بوده است و در سال 92 به رتبه 
دوم رس��یده ایم که امیدواریم این رتبه با تالش همکاران در سال های 
آینده به رتبه اول ارتقا پیدا کند.محمدی تاکید کرد: برای  آقای قرائتی 
در این س��مت  آرزوی توفیق و ش��ادکامی و موفقیت دارم و امیدوارم 
 خداوند توفی��ق دهد تا در راس��تای خدمتگزاری م��ردم بیش از پیش

 موفق باشند. 

مدير عامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

مدير عامل جديد آبفار اصفهان مشخص شد 
توقعات مردمی در زمینه مصرف آب عاملی برای بحران آبی

صنعت سیمان صنعتی 

استراتژی است

اولین نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، 
بازار، صادرات، تجهیزات و محیط زیست با 
حضور 15۰ شرکت کننده  داخلی و خارجی 
در محل نمایشگاه های بین المللی اصفهان 

کار خود را آغاز کرد.
به گ��زارش زاینده رود، رس��ول محققیان،  
مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه ه��ای بین 
المللی اس��تان اصفهان در آیین افتتاحیه 
این نمایش��گاه  با بیان اینکه ایران سومین 
تولیدکننده سیمان در جهان است، اظهار 
داش��ت: برگزاری نمایش��گاه در سطح بین 
المللی می توان��د همگرایی و ه��م افزایی 
 را بی��ن تولیدگنن��دگان داخل��ی کش��ور

 ایجاد کند.
وی با بیان اینکه عرضه آخرین دستاوردهای 
صنعت س��یمان در کش��ور به جهانیان نیز 
یک��ی دیگ��ر از مزای��ای برگ��زاری ای��ن 
 نمایشگاه است، خاطرنشان کرد: برگزاری

 نمایش��گاه ه��ای بی��ن الملل��ی چال��ش 
های موج��ود در صنایع را شناس��ایی می 
کن��د و جای��گاه ای��ران نس��بت ب��ه دیگر 
مع��رض  در  را  خارج��ی  کش��ورهای 
 دی��د هم��گان ق��رار م��ی دهد.عب��اس

 تاج بخش، رییس انجم��ن صنایع همگن 
معدن کاران استان اصفهان نیز در ادامه ی 
این آیین با بیان اینکه صنعت س��یمان در 
کشور صنعتی استراتژی است، بیان داشت: 
سیمان اکسیر عمرانی کشور است و نقش 
بسیار کلیدی و حساسی در عمران و توسعه 
کشور ایفا می کند از مجموع 37 میلیارد تن 
مواد معدنی مکشوف قابل کاربرد در صنعت 
سیمان کشور که از 47 درصد معادن فعال 
س��طح ایران قابل بهره برداری هستند، 66 
درصد مواد موجود به مصرف تولید سیمان 

کشور می رسد.



یادداشت

     غرفه اریگامي در جشنواره بازي و اسباب بازي به انتخاب کودکان برپا شد.اُریگامی یا »هنر کاغذ و تا« 
یکی از کاردستی های محبوب است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد.دعالقه مندان جهت 

بازدید و استفاده از این غرفه مي توانند تا امروز به باغ غدیر واقع در خیابان عالمه امینی مراجعه کنند.
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كودكان با كاغذ شگفتي مي آفرينند
هفتیادداشت

 دبیرخانه جشنواره فیلم کودکان 
و نوجوانان اصفهان آغاز به کار کرد

دبیرخانه بیست و هشتمین دوره جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان 
اصفهان، با فراخوان فیلمنامه کوتاه داس��تانی، در تاالر هنر اصفهان 
آغاز به کار کرد.در این فراخوان عمومی از عالقه مندان دعوت ش��ده 
فیلمنامه های خ��ود با موضوع کودک و نوج��وان را برای تولید فیلم 
کوتاه داستانی به صورت پستی و یا حضوری حداکثر تا تاریخ12 تیر 
به آدرس اصفهان، میدان الله، تاالر هنر ارس��ال کنند.پس از بررسی 
فیلمنامه ها از سوی ش��ورای فیلمنامه دبیرخانه جشنواره اصفهان، 
فیلمنامه ه��ای برگزیده جهت تولید فیلم کوتاه داس��تانی انتخاب و 

مورد حمایت مالی قرار می گیرد
.متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و آگاهی از مقررات فراخوان 
و دریافت آن می توانند از طریق س��ایت اینترنتی تاالر هنر اصفهان 
ب��ه آدرسwww.arthall.ir و ی��ا ب��ا ش��ماره 35660881)در 

ساعات10الی 18( تماس بگیرند.
بیس��ت و هش��تمین دوره جش��نواره بین المللی فیلمهای کودکان 

ونوجوانان اصفهان مهر93برگزار خواهد شد.

 گالیه خمسه از افول فیلمنامه  ها 
و دستمزدها

علیرضا خمسه از نبود فیلمنامه های خوب در سینما و تلویزیون سخن 
گفت و اینکه بازیگران حرفه ای برای گذران عمر مجبورند با همین آثار 
سر کنند و به این ترتیب هم سطح س��لیقه ها و هم سطح دستمزدها 

پایین آمده است.
.این بازیگر درباره پیش��نهادهایی که امس��ال داش��ته است، عنوان 
کرد: امس��ال چند کار س��ینمایی به من پیش��نهاد ش��د که آنها را 
دوس��ت نداش��تم و بعضی هم که بهت��ر بودند درمورد دس��تمزد به 
تواف��ق نرس��یدیم. فیلمنامه های س��ینمایی قصه های متوس��طی 
دارند ب��ا بودجه های��ی ضعیف که ن��ه قصه ها ش��اهکار اس��ت و نه 
 دس��تمزدها ایجاد انگیزه می کن��د و نه محیط پرنش��اطی برای کار 

وجود دارد.

 مقاله شهید آوینی سوژه یک
 مستند شد

مستند »دیالوگ« به تهیه کنندگی و کارگردانی میالد حسینی که بر 
اساس مقاله شهید مرتضی آوینی با عنوان »آیا تئاتر زنده می ماند؟« 
ساخته شده به بررسی وضعیت تئاتر در سالهای بعد از انقالب و تئاتر 

دفاع مقدس می پردازد.
میالد حس��ینی نویس��نده و کارگ��ردان مس��تند »دیال��وگ« که 
سه ش��نبه ها از شبکه چهار س��یما پخش می ش��ود به خبرنگار مهر 
گفت: این مس��تند ک��ه درباره هنر تئاتر اس��ت در زمس��تان 90 در 
3 قس��مت 30 دقیقه ای تهیه شده و در قس��مت های اول و دوم به 
بررس��ی وضعیت مخاطب در تئاتر ایران در س��الهای بعد از انقالب 
 اس��المی پرداخت و در قسمت س��وم به بررس��ی تئاتر دفاع مقدس

 می پردازد.

مدیرکل می��راث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان اصفهان 
گف��ت: ط��رح مطالع��ات جام��ع 
گردش��گری اصفهان برای افزایش 
گردشگر توس��ط این اداره کل تهیه 
شده و به زودی بخش های مختلف 

آن مورد توجه قرار می گیرد.
محسن مصلحی در پنجمین جلسه 
کمیس��یون گردش��گری اصفهان 
خواس��تار برگزاری دوره های دکترا 
در رشته گردشگری در دانشگاه های 
اس��تان اصفهان ش��د و اظهار کرد: 
آموزش نیروی انس��انی با برگزاری 
دوره  دکت��را در بخ��ش بازاریابی، 
هتل داری و گردشگری می تواند در 
تقویت نیروی انسانی این بخش موثر 
باشد.وی با بیان طرح مطالعات جامع 
گردشگری اصفهان که توسط اداره 
کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و 
گردشگری استان تهیه شده گفت: 
تامین زیرساخت ها، تجهیز، توانمند 
س��ازی و مدیریت مدار گردشگری 
اس��تان اصفهان از جمله مهمترین 

بخش های این طرح است.
مدیرکل می��راث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان اصفهان 
تامی��ن، س��امان دهی، توس��عه و 
مدیریت زیرساخت های گردشگری 
و ارایه فرصت های س��رمایه گذاری 
و پروژه های ملی و اس��تانی در این 
حوزه را مهم ارزیاب��ی کرد و گفت: 
س��اماندهی تفرج گاه های اس��تان 

ومدیریت توس��عه منابع انس��انی 
گردشگری در این طرح مورد توجه 

قرار گرفته است.
وی اس��تاندارد س��ازی محصوالت 
گردش��گری را یکی از چالش های 
صنعت گردشگری ایران و اصفهان 
برش��مرد و اظهار کرد: مهندس��ی 
مجدد س��اختار گردشگری استان، 
تقویت نیروی انسانی، آمایش منابع 
و جاذبه های گردشگری در استان در 

این طرح ارایه شده است.
مصلح��ی خواس��تار فعال ش��دن 
اعضای ات��اق بازرگانی در  توس��عه 
س��رمایه گذاری زیرساخت صنعت 
گردش��گری اس��تان ش��د و بیان 
کرد: فرصت های بس��یاری در این 
بخش در این ح��وزه وجود دارد که 
باید ب��ه اطالع فع��االن اقتصادی و 

سرمایه گذاران رسانده شود.
وی افزود: صنعت گردشگری با 60 
سازمان دولتی و عمومی ارتباط دارد 
و  هر بخش باید وظیفه خود را بداند 
تا  با فعالیت خود سبب خنثی شدن 

بخش دیگر این صنعت نشود.
ریی��س کمیس��یون گردش��گری 
ات��اق اصفهان نی��ز در این جلس��ه 
از برنامه ری��زی ای��ن کمیس��یون 
در بررس��ی چالش ه��ای پیرامون 
گردشگری استان خبر داد و اظهار 
ک��رد: کمیته ه��ای تخصصی طرح 
و برنام��ه ، روابط عموم��ی و روابط 
بین الملل و توس��عه زیرساخت ها، 
هر هفته با بررس��ی پیش��نهادات 
ب��ه ارای��ه گ��زارش در جلس��ات 
کمیس��یون می پردازند.مس��عود 
گلش��یرازی آموزش نیروی انسانی 
متخص��ص را یک��ی از حلقه ه��ای 
گردش��گری صنع��ت   مفق��وده 

 عنوان کرد .

هتل س��رای عامری  ها به عن��وان بزرگترین خانه س��نتی 
اقامتی ایران ب��ا حضور رئیس س��ازمان می��راث فرهنگی 
کشور و هیئت همراه، اس��تاندار و مدیرکل میراث فرهنگی 
 صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان در کاشان احیا و 

گشایش یافت.
خانه عامری ها ب��ا 12 هزار متر اعیانی، 9 ه��زار متر عرصه 
ازدوران زندی��ه و تخمی��ن 800 س��ال قدم��ت بزرگترین 
خانه هتل س��نتی ایران اس��ت.این س��را هم اکنون توسط 
بخش خصوصی در 3  فاز ترس��یم ش��ده که فاز نخست آن 
با 15 اتاق اقامتی و ظرفیت 32 نفر، 4 س��وییت با معماری 
ایرانی، دو رس��توران، نگارخانه، چای خانه، سالن همایش، 
سرای مهمان سرا، هتل 5 ستاره، تاالر همایش، شیرینی پز 
خانه، س��رداب آرامش، حمام ایرانی، موزه سرای عامری ها 
و تاالر آیینه مورد بهره برداری قرار گرفت.س��اخت فاز دوم 
این س��را به عنوان یکی از حلقه های زنجیره گردش��گری 
فرهنگی با 7 حیاط توسط شرکت خصوصی در سال اینده 
آغاز می ش��ود.مرمت، احیا و کاربری از این خانه س��نتی با 
مش��ارکت بخش خصوصی و راهنمای��ی و حمایت میراث 
فرهنگی صنایع دس��تی و گردش��گری گامی در راس��تای 
 تحقق اه��داف دولت تدبی��ر و امید درباره توج��ه به رونق

 گردشگری است.

گردش�گران  درص�دی حض�ور   ۷۰ رش�د 
خارجی در کاشان

فرماندار شهرستان کاشان گفت: کاشان به عنوان کهن ترین 
تمدن ایرانی در زمینه گردشگری شاهد رشد 70 درصدی 
حضور گردشگران خارجی در 3 ماه نخست امسال نسبت به 

مدت مشابه سال قبل بود.
ابوالفضل صدرائیه در آیین گرامیداش��ت احیا و گش��ایش 
هتل سرای عامری ها در این شهرستان اظهار کرد: به گفته 
باستان شناسان شهرستان کاشان از قدیمی ترین محل های 
زندگی بش��ری بیش از 1600 اثر تاریخی شناس��ایی شده 
دارد.وی افزود: وجود بیش از 330 اثر ثبت شده در فهرست 
آثار ملی و بیش از 600 خانه و مسجد تاریخی کاشان را مهد 
تمدن ایران کرده است.فرماندار کاشان بیان کرد: باغ فین، 
مهارت های سنتی فرش دستباف و آیین قالی شویی اردهال 
کاشان از آثار ثبت ش��ده این شهرستان در فهرست میراث 
جهانی یونسکو بوده که این قابلیت در کنار وجود 4 منطقه 
نمونه گردشگری و 14 روس��تای هدف گردشگری ویژگی 
خاصی را به لحاظ گردشگری در این منطقه به وجود آورده 
است.وی تصریح کرد: با انتخاب دولت اعتدال توسط مردم 
ایران در کاشان به عنوان کهن ترین تمدن ایرانی در زمینه 
گردشگری ش��اهد رش��د 70 درصدی حضور گردشگران 

خارجی در 3 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 
قبل از آن بودیم که این خود نشان دهنده قابلیت های این 

شهرستان در حوزه گردشگری است.
صدرائیه گف��ت: خصوصی��ات و ویژگی ه��ای تاریخی و 
جغرافیایی شهرستان کاشان می طلبد تا نگاه خاصی در 

زمینه رشد گردشگری مذهبی به این نقطه شود.

۹۹ درصد از گردشگران خارجی ایران، سفیران 
فرهنگی کشور می شوند

رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 
کش��ور گفت: نتایج بررسی ها نش��ان داده که 99 درصد از 
گردش��گران خارجی ایران، بعد از دیدن امنیت و ش��رایط 
کشور ما، سفیران فرهنگی ایران ش��ده و همه را به بازدید 
از ایران دعوت می کنند.مسعود سلطانی فر در دیدار با امام 
جمعه کاشان اظهار کرد: از میان 460 رشته صنایع دستی 
در دنیا، ایرانی ها در 356 مورد فعال هس��تند.وی افزود: در 
ایران 2 میلیون نفر در فرش بافی و صنایع دس��تی فعالیت 
دارند که یا به طور مستقیم در این حوزه مشغول به کار بوده 

و یا در کنار سایر فعالیت های خود به آن می پردازند.
مع��اون رئیس جمهور و رئیس س��ازمان می��راث فرهنگی 
صنایع دس��تی و گردش��گری کش��ور بیان کرد: در ایران 
س��االنه 2 میلیون متر مربع فرش بافته می ش��ود که از این 
میزان 75 درصد به خارج از کش��ور صادر ش��ده و این امر 
تاثیر فراوانی در ارزآوری کش��ور دارد.وی تصریح کرد: در 
شرایطی که برای خروج کشور از رکود کشاورزی و صنعت 
زمان نیاز است، صنایع دستی و گردش��گری برای اقتصاد 
کشور بسیار حایز اهمیت بوده، به گونه ای که رئیس جمهور 
نیز بر این امر تاکید کرده که باید از راه گردشگری و صنایع 
 دستی نیازهای ارزی کشورتامین ش��ود. سلطانی فر گفت: 
هم اکنون که فضای ارتباطی ایران اس��المی با بیرون بهتر 
شده و با مذاکرات 1+5 با حفظ منافع ملی دنیا حقوق ما را 
پذیرفته گردشگران بیش��تری تمایل به حضور در ایران را 
دارند که این امر از نظر ارزاوری، فروش صنایع دستی، رونق 
حمل و نقل داخلی و خارجی وامکانات دارای اهمیت است.

وی افزود: در س��ال گذشته یک ش��رکت هواپیمایی 510 
نفر از شیعیان شرق عربس��تان، بحرین و کویت را به مشهد 
مقدس رس��انده و یک میلیون و 600 هزار نفر نیز از عراق 
برای زیارت به ایران اس��المی آمده اند که ای��ن خود اتفاق 
خوبی در گردشگری زیارتی بوده است.معاون رئیس جمهور 
بیان کرد: گردش��گران باید به ایران س��فر کنند تا برخالف 
جوسازی دش��منان، با مهربانی و امنیت کش��ورما روبه رو 
شوند که با این وجود دیده ش��ده 99 درصد توریست های 
آس��یای جنوب ش��رق و اروپا با دیدن این فضا خود مبلغ و 

مروج سفر به ایران شده اند.

با حضور رییس سازمان میراث فرهنگی مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان خبر داد

تهیه طرح مطالعات جامع گردشگری 
اصفهان برای افزایش گردشگر

احیای بزرگترين خانه سنتی اقامتی كاشان
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مزایده 
23558  اجرای احكام شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی  اصفهان در نظر دارد در پرونده اجرایی 
کالسه 920659ح ج 9 له آقای علی برجی علیه مجید شیرانی جلسه مزایده ای روز یک شنبه 
93/4/22 ساعت 10 تا 11 صبح در محل اجرای شعبه 9 دادگاه حقوقی واقع در اصفهان ، خ 
نیكبخت ، ساختمان دادگستری ، طبقه اول ، اطاق 133 جهت فروش 13/417 حبه مشاع از 72 
حبه شش دانگ پالك ثبتی 2963/24 بمالكیت حمید رضا شیرانی بنشانی بلوار کشاورز ، کوچه 
بهارستان ، بن بست مظاهری  مجتمع چنار برگزار نماید .اوصاف مورد مزایده : ملک یاد شده 
با پالك ثبتی 2963/25 که شش دانگ آن 71/71 متر مربع مساحت دارد و بصورت یک مجموعه 
در آمده است ادغام شده و بصورت یک مجموعه چهار طبقه و دارای 280 متر عرصه و حدود 
660 متر مربع اعیانی دارد و حدود 60 متر آن پار کینگ است . با اسكلت بتونی و سقف تیرچه 
و بلوك و نمای سنگ و آجر ، دربهای چوبی ، پنجره ها پروفیل ، آبگرمكن در طبقه60 و پكیج و 
رادیاتور و کولر آبی در طبقات باال و دارای اشنعابات خدماتی الزم و قابل قبول سكونت است 
. ارزش ملک 9800000000 ریال و ارزش 13/417 حبه مشاع از 72 حبه پالك های یاد شده ) 
ادغام شده ( 353000000ریال ارزیابی می گردد . طالبین خرید می توانند 5 روز قبل ازتاریخ 
مزایده  برنده  و  کارشناسی شروع  قیمت  از  مزایده   . نمایند  بازدید  یاد شده  ملک  از  مزایده 
از مبلغ  افرادی هستند که باالترین قیمت کارشناسی را پیشنهاد نموده و 10 درصد  یا  فرد 
 کارشناسی را نقدا به همراه داشته باشند . م الف 6011اجرای احكام شعبه 9 دادگاه حقوقی

 اصفهان 

مزایده 
با مشخصات  ای  احكام شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد مزایده  23577اجرای 
زیر برگزار نماید : پرونده 920120 ج ح 5 له علیرضا احمدی علیه فاطمه جیهانی نژاد بنشانی 
خوراسگان ، خ اباذر کوچه جیهانی ، پ 57 و زهره احمدی امین آبادی بنشانی خوراسگان ، 
خ اباذر ، اباذر 20 پ 54 مورد مزایده : خانه ای با پالك ثبتی 3967 بخش 5 ثبت در دو طبقه 
، زیز زمین مسكونی و یک طبقه روی آن ، هر طبقه شامل سالن و یک اطاق خواب آشپزخانه 
و حمام و سرویس بهداشتی ، دو طبقه ساختمان دارای یک پار کینگ ، با انشعابات آب ، برق 
دارای   ، پروانه ساخت  ، سرمایی آن کولر و بدون  آبگر مكن و بخاری  ، گرمایی آن  ، گاز 
168/97 متر مربع مساحت که بعلت عریض شدن بن بست مساحت فعلی آن 163 متر است و 
نیز دارای235 متر مربع اعیانی .محل ملک : اصفهان ، خوراسگان ، خ جی ، ایستگاه مسجد علی 
، کوچه شهید شفیعی ، کوی محبان زهرا ، بن بست نیلوفر ، پ69 و 67 ك پ 8159176989 
: شنبه 93/4/14 ساعت  : 1260000000 ریال زمان مزایده  ارزش شش دانگ مورد مزایده 
10 صبح مكان مزایده : اصفهان ، خ نیكبخت ، دادگستری کل اصفهان ، طبقه اول ، اتاق 103 
اجرای احكام شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده 
با سپردن 10 درصد  یاد شده دیدن کرده و  به نشانی  از ملک  اجرا  این  با  ضمن هماهنگی 
ارائه فیش  ارزش آن به شماره حساب 2171290210008 بانک ملی دادگستری اصفهان و 
. پیشنهاد  پایه شروع می شود  از قیمت  . مزایده  این اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند  به 
 دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود . م الف 6010مدیر اجرای احكام شعبه 5 دادگاه 

حقوقی اصفهان 

اخطار اجرائی
23575 کالسه : 92-1137 ش 28 به موجب رای شماره 40 تاریخ 93/1/26 حوزه 28 شورای 
حل اختالف اصفهان قطعیت یافته است که محكوم علیه بهروز کیانی فرزند عوضعلی شغل 
نشانی  به  مسكونی  آپارتمان  باب  یک  تخیله  به  است  محكوم  المكان  مجهول  بنشانی  آزاد 
اجور  بابت  ریال  میلیون  بیست  مبلغ  پرداخت  نیز  و    320 پالك   25 بلوك   2 فاز  بهارستان 
معوقه و همچنین پرداخت مبلغ یكصد وهشتاد و پنج هزار ریال )185000 ریال ( بابت قبوض 
مصرفی و پرداخت سی هزار ریال بابت هزینه داد رسی در حق خواهان و نیم عشر اجرای 
احكام صادر و اعالمی می گردد .  در حق اجرای احكام محكوم له قاسم کریمی فرزند یداله 
شغل آزاد اصفهان خ سجاد مقابل مسجد سجاد فروشگاه ابزار کریمی  . ماده 34 قانون اجرا 
ی احكام : همین که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شد ، محكوم علیه مكلف است ظرف ده روز 
یا ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد  یا مالی معرفی  مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
کند که اجرای حكم و استیفاء محكوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 

اجرای مفاد اجرائیه نداند ، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
 تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صریحا اعالم نماید .  م الف 6005 شعبه 28 حقوقی شهرستان

 اصفهان 

اخطار اجرائی

23571 کالسه : 92-1120 ش 46 به موجب رای شماره 52 تاریخ 93/2/8 حوزه 46 شورای 
یافته است که محكوم علیه محمد جنت مكان  بنشانی مجهول  حل اختالف اصفهان قطعیت 
المكان محكوم است پرداخت مبلغ 6200000 ریال معادل شش میلیون و دویست هزار بابت 
اجرت المثل ایام تصرف 210000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان و هزینه اجرای 
احكام نیم عشر در حق اجرای احكام مدنی در حق  محكوم له فتح اله ناظمی هرندی بنشانی 
منازل راه آهن زنبق 77   . ماده 34 قانون اجرا ی احكام : همین که اجرائیه به محكوم علیه 
ابالغ شد ، محكوم علیه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی 
از  برای پرداخت محكوم به بدهد  یا مالی معرفی کند که اجرای حكم و استیفاء محكوم به 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند ، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صریحا اعالم 

نماید .  م الف 6012 شعبه 46 حقوقی شهرستان اصفهان 

اخطار اجرائی

23574 کالسه : 92-710 به موجب رای شماره 669 تاریخ 92/6/24 حوزه اصفهان  شورای 
حل اختالف اصفهان قطعیت یافته است که محكوم علیه 1- بهجت دیانی2- جعفر 3- جواد4- 
مهدی 5- جمشید 6- احمد 7- فرزانه همگی رزازاده نام پدر همگی مصطفی جعفر رزازاده 
به نشانی مجهول المكان وبقیه به نشانی خ مشتاق دوم بلوار مهر آباد کوی گل مریم پالك 
نیم  انتقال   و  رسمی  سند  تنظیم  و   98 خانه  دفتر  در  به حضور  خواندگان  محكومیت     9
دانگ از 6 دانگ ملک به شماره فرعی 275 از اصلی 452 به شماره 67809 به انضمام نیم 
جنب  مشیرالدوله  نشانی  به  اسداله  فرزند  ابراهیمی  له:حسین  محكوم  حق  در  دولتی  عشر 
اجرائیه  که  همین   : احكام  ی  اجرا  قانون   34 ماده  یدك  گلچین  فروشگاه  سپاهان  تعمیرگاه 
به  موقع  به  آنرا  مفاد  روز  ده  ظرف  است  مكلف  علیه  محكوم   ، شد  ابالغ  علیه  محكوم  به 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد  یا مالی معرفی کند که اجرای حكم و 
استیفاء محكوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را  خود  دارایی  جامع  مزبور صورت  مهلت  ظرف  باید   ، نداند 
الف 6006 شعبه 32 مجتمع شماره یک شهرستان م  نماید  اعالم  ، صریحا  ندارد  مالی   اگر 

 اصفهان 

ابالغ دادخواست تجدید نظر
المكان موسسه  فعال مجهول   : اهلل موسوی  نظر روح  تجدید  دادخواست  ابالغ  آگهی   23568
مالی و اعتباری عسگریه دادخواست  تجدید نظ خواهی از دادانامه شماره 158 بتاریخ 93/2/2 
بطرفیت سید روح اله موسوی به این دفتر که به کالسه 111/93 ت تجدید نظر ثبت و به لحاظ 
مجهول المكان بودن تجدید نظر خوانده و تقاضای تجدید نظر خواه و به استناد ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در یک نوبت در یكی از جراید کثیر االنتشار محلی چاپ و منتشر 
و از تجدید نظر خواه دعوت می گردد ظرف مدت ده روز به دفتر دادگاه مراجعه و پس از 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر ، الیحه دفاعیه خود را جهت ارسال به 
 مرجع تجدید نظر تقدیم دفتر دادگاه نماید. م الف 6020مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی

 اصفهان 

ابالغ دادخواست تجدید نظر

مالی  المكان موسسه  فعال مجهول  اکبری:  نظر حسن  تجدید  دادخواست  ابالغ  آگهی   23567
 93/2/6 بتاریخ   166 دادانامه شماره  از  نظ خواهی  تجدید  دادخواست   اعتباری عسگریه  و 
بطرفیت حسن اکبری به این دفتر که به کالسه 110/93 ت تجدید نظر ثبت و ب لحاظ مجهول 
المكان بودن تجدید نظر خوانده و تقاضای تجدید نظر خواه و به استناد ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدین مراتب در یک نوبت در یكی از جراید کثیر االنتشار محلی چاپ و منتشر و از 
تجدید نظر خواه دعوت یم گردد ظرف مدت ده روز به دفتر دادگاه مراجعه و پس از دریافت 

، الیحه دفاعیه خود را جهت ارسال به مرجع  نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر 
دادگاه عمومی حقوقی   دفتر شعبه 6  الف 6020مدیر  م  نماید.  دادگاه  دفتر  تقدیم  نظر  تجدید 

اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی  

به  باقر  امام  الحسنه  قرض  صندوق  خواهان   93-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   23566
طرفیت  به  دادخواستی   لطفی    آرزو  خانم  وکالت  با  مطهری   محمد  علی  آقایان  نمایندگی 
عصر   5/30 ساعت   93/5/5 مورخ  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  فقهی   رسول 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المكان  مجهول  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین 
خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب 
 57 پالك   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی  مدرسه  روی  روبه   – ارباب  اول   – سجاد 
ثانی  نسخه  و  مراجعه   23 شعبه  اصفهان   اختالف  حل  شورای   8165756441 پستی  کد 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست 
اختالف حل  شورای   23 شعبه  دفتر  مدیر   6091 الف  م  شود   می  اتخاذ  مقتضی   تصمیم 

 اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی 

مبنی  دادخواستی  پور  جابری  محمد  پرونده کالسه 93-222 خواهان  در خصوص   23565
مورخ  برای  وقت رسیدگی  است  نموده  تقدیم  محمدی  طرفیت محسن  به  مطالبه  و  فسخ  بر 
بودن خوانده  المكان  به مجهول  توجه  با  تعیین گردیده است  93/5/14 ساعت 10/30 صبح 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – 
اختالف اصفهان شعبه 13 مراجعه و نسخه  پالك 57 کد پستی 8165756441 شورای حل 
تلقی  ابالغ شده  رسیدگی  وقت  عدم حضور  در صورت  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی 
اختالف دفتر شعبه 13 شورای حل  مدیر  الف 6087  م  اتخاذ می شود   مقتضی   و تصمیم 

 اصفهان 

اجرایيه 

 92099803503000574  : پرونده  شماره   9310420350300146: اجرائیه  شماره   23569
شماره کالسه:920574 مشخصات محكوم له/ محكوم لهم: محمود مزروعی فرزند نعمت 
اله نشانی اصفهان – مارچین – خ ش اسماعیلی – نبش ك بهداری – پ 67   مشخصات 
محكوم علیه/ محكوم علیهم: امیر طالبی طادی فرزند مصطفی  به نشاني مجهول المكان 
محكوم به: بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره 9310090350300767 
و شماره دادنامه غیابی مربوطه 9209970350301034 محكوم علیه محكوم است به 
ریال    5245000 مبلغ  وپرداخت  خواسته  اصل  بابت  ریال   262000000 مبلغ  پرداخت 
بابت هزینه دادرسي و پرداخت خسارت دیر کر د از  تاریخ سر رسید دین لغایت زمان 
پرداخت بر اساس شاخص اعالمی و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی 
در حق محكوم له و پرداخت مبلغ 13100000 ریال بابت حق االجرای دولتی در حق 
صندوق دولت.محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- 
مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه 
سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم 
به بوده اید لیكن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نكنید یا صورت خالف واقع 
از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به 
مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از 
ماده 34 اجرای احكام مدنی میباشد به قانون اجرای احكام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی 
قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی مصوب 10آبان  مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد 
شهرستان  عمومي)حقوقي(  دادگاه  سوم  شعبه  دفتر  6018مدیر  الف  نمائید.م  توجه   1377 

اصفهان

اجرایيه 
23570شماره شماره اجرائیه 9310420350300145 شماره پرونده : 9209980350301028 
کالسه:921028 مشخصات محكوم له/ محكوم لهم: حسین بابائی فرزند یداله بنشانی اصفهان 
المهدی بوستان 6 منزل شخصی    مشخصات محكوم  خ زینبیه خ مهدیه 15 متری مسجد 
علیه/ محكوم علیهم: جهانگیر حسین پور فرزند مهدی   به نشاني مجهول المكان محكوم به: 
بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره 9310090350300766 و شماره دادنامه 
غیابی مربوطه 9209970350301635 محكوم علیه محكوم است به پرداخت مبلغ سیصد و 
بیست و میلیون  ریال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ شش میلیون و چهار صد و پنجاه 
و پنج هزار  ریال  بابت هزینه دادرسي و پرداخت خسارت دیر کر د از  تاریخ سر رسید دین 
لغایت زمان پرداخت بر اساس شاخص اعالمی در حق محكوم له  و پرداخت مبلغ 16000000 
ریال بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت.محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز 
صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر 
گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حكم و پرداخت 
محكوم به بوده اید لیكن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نكنید یا صورت خالف 
واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به 
مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از 
ماده 34 اجرای احكام مدنی میباشد به قانون اجرای احكام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی 
قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی مصوب 10آبان  مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد 
شهرستان عمومي)حقوقي(  دادگاه  سوم  شعبه  دفتر  6017مدیر  الف  نمائید.م  توجه   1377 

 اصفهان

ابالغ 

23573  ابالغ  نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن ) تجدید نظر ( به آقایان : محمد تقی – غالمرضا 
– خسرو – عبد الرضا – بانو فوالدوند – حسین – منصور همگی فوالدوند مبنی بر اعتراض به 

دادنامه شماره 5/49/93- 93/1/21 تقدیم این دادگاه نموده که به کالسه 62/92 اصل 49 ثبت و 
بنا به دادخواست خواهان  و به لحاظ مجهول المكان بودن خواندگان و دستور دادگاه مستندا 
به ماده 73 قانون آ ئین دادرسی مدنی مفاد دادخواست دری کی از روزنامه های کثیر االنتشار 
منتشر و از خوانده دعوت می شود ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواست  وضمائم آن  به این دادگاه به نشانی  چهار راه نظر دادگاه انقالب اسالمی 
 اصفهان – اصل 49 مراجعه نمایند . م الف 6009 مدیر دفتر دادگاه ویژه اجرای اصل 49 در

 اصفهان 

اجرائيه 
23572 شماره پرونده : 9100400200401092/1 شماره بایگانی پرونده :9102688  شماره 
ابالغیه : 139305102004000809 بدینوسیله به آقیا علیرضا محمدی شریف ساکن : اصفهان 
شهرك فاضل خیابان 22 بهمن مجتمع فرهنگ ظفر 2 کوچه 5 کد پستی 8159655545 بدهكار 

ابالغ  نگردیده  واقع  شناسایی  مورد  فوق  نشانی  مربوطه  مامور  گزارش  برابر  که  پرونده 
می گردد که طبق تقاضای بستانكار شرکت مالی اعتباری عسگریه مورد وثیقه ، ششدانگ 
-2576 رهنی  سند  موضوع  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   6113/1 شماره  به  ثبتی  پالك 
90/10/29 تنظیمی دفتر خانه به شماره 252 اصفهان متعلق به آقای علیرضا محمدی شریف 
ارزیابی  طبق  است  گرفته  قرار  رهن  در  عسگریه  اعتباری  مالی  شرکت  طلب  مقابل  در  که 

ماده  برابر  لذا  گردیده  ارزیابی  ریال   2750000000 مبلغ  به  دادگستری  رسمی  کارشناس 
درج  تاریخ  از  روز   5 مدت  میشود ظرف  اخطار  به شما  بدینوسیله  اجرائی  نامه  آئین   101
آگهی باید کتبا اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد ارزیاب مجدد به مبلغ 
3000000 ریال به اداره اجرا تسلیم دارید در صورتیكه به ترتیب مقرر فوق اعتراض نرسید 
اسناد  اجرای  اداره  اسدی    6230 الف  م    . می شود  آگهی  قیمت  همان  وبه  قطعی   ارزیابی 

رسمی اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

ادعای سرمربی بوسنی پس از 
تساوی ایران و نیجریه

سرمربی تیم ملی فوتبال بوسنی 
و هرزگوین پس از تساوی دو تیم 
ایللران و نیجریه اعللام کرد که 
اکنون همه چیللز برای صعود در 

دستان این تیم است.
سافت سوسللیچ پس از تساوی 
ایران مقابل نیجریه در یک بازی 
بدون گل اعام کرد: »همه چیز 

در دستان ما است.«
 سوسللیچ که تیمللش در اولین 
مسللابقه خود در گروه F با نتیجلله دو بر یک مغلوب آرژانتین شللد، 
پس از تساوی بدون گل ایران و نیجریه در دیگر دیدار این گروه اظهار 
داشت: »بازی دو تیمی را تماشا کردم که مقابل آنها مشکات فراوانی 

خواهیم داشت.«
 وی ادامه داد: »تساوی بدون گل نتیجه خوبی برای ما است. مهم ترین 
مسئله این اسللت که هیچ یک از دو تیم به پیروزی نرسیدند و این به 
معنای آن است که با چهار امتیاز هم می توانیم به دور بعد صعود کنیم.«

 سرمربی بوسنی و هرزگوین خاطرنشان کرد: »بنابراین در صورتی که 
در دو بازی بعدی خود شکست نخوریم، شانس صعود خواهیم داشت. 

هنوز هیچ چیزی مشخص نشده است. همه چیز در دستان ما است.«
 بوسللنی و هرزگوین در بازی بعدی خود در روز شنبه باید به مصاف 

نیجریه برود؛ در حالی که ایران مقابل آرژانتین بازی خواهد کرد.

برزیل توسط هوادارانش »هو« شد
در دقایق پایانی دیللدار برزیل و 
مکزیک در ورزشگاه فورتالزا تیم 
تحللت امللر »لوئیللس فلیپلله 

اسکوالری« هو شد.
این امللر بلله خاطللر نارضایتی 
هواداران از ناتوانی سللتاره های 
گران قیمت برزیل در راه گشودن 
دروازه آزتک ها )مکزیک( اتفاق 
افتللاد. دیللداری کلله دو تیم به 

تساوی بدون گل رسیدند.
طبق گزارش رسانه های کشور میزبان، سوت و هو علیه تیم میزبان از 

20 دقیقه قبل از اتمام بازی شروع شد و تا پایان ادامه یافت.

جاللی: چه اشکالی دارد تیم ملی 
تدافعی بازی کند؟

سرمربی تیم فوتبال سایپا در لیگ 
برتر چهاردهم می گوید شللیوه 
تدافعی ایللران در برابر تیم های 
همگروه خود شاید بتواند منجر به 

نتیجه ای مناسب شود.
مجیللد جالی، به بللازی دفاعی 
ایللران در برابر نیجریه اشللاره و 
عنوان کرد، این سللبک از بازی 
شللاید چندان عامه پسند نباشد 
ولی سبب شد تیم ملی در اولین 

بازی یک امتیاز را به دست آورد.
متن این پرسش و پاسخ در زیر می آید:

به نظرتان بازی خوبی را در مقابل نیجریه انجام دادیم؟
به نظرم در بازی مقابل نیجریه تیم ملی ایران به اهداف خود رسللید. 
می خواسللتیم در این بللازی گل نخوریم و البته این اتفللاق هم افتاد. 
ملی پوشان ایران در دیدارهای مقدماتی در مقابل کره هم این روش را 

امتحان کرده  بودند و به نتیجه رسیدیم.
عملکرد ملی پوشان نیجریه را چگونه ارزیابی می کنید؟

نیجریه ای ها وقتی دیدند که ما بازی آنها را تخریب می کنیم، مستاصل 
شدند و سرگردان بازی کردند.

با توجه به تک حمله هایی که داشتیم آیا می توانستیم مقابل نیجریه 
به گل برسیم؟

شاید این توقع باالیی باشللد که در برابر نیجریه گل می زدیم. نیجریه 
تیم خوب و با کیفیتی است و همین که در برابر این تیم گل نخوردیم، 

نتیجه خوبی است.
در بازی مقابل آرژانتین چه عملکردی را باید داشته باشیم؟

نباید به بازیکنان آرژانتین اجللازه دهیم که در مصاف های تک به تک 
موفق شللوند. باید تاکید کنیم که ما خط دفاعی نداریم بلکه یک تیم 
دفاعی داریم. فکللر می کنم با همین ایده و تدبیر حتللی در بازی دوم 

نتیجه خوب و قابل قبولی بگیریم.
با کسب این یک امتیاز آیا شانس صعود به مرحله بعد را داریم؟

برای قضاوت کمی زود است. باید منتظر سایر دیدارها باشیم و ببینیم 
تیم های همگروه ما چه نتیجه ای می گیرند .

اولویت نخست سپاهان در فصل 
جاری قهرمانی و سهمیه آسیایی 

است 
مدافع تیم سپاهان اصفهان گفت: 
اولویت نخست سپاهان در فصل 
جاری قهرمانی و سهمیه آسیایی 
است و با بازیکنان جذب شده به 
این تیم، می توانیم به هدف خود 

در این زمینه برسیم. 
محمد علللی احمللدی پیرامون 
تمرینللات تیم اصفهانللی اظهار 
کرد: شرایط تیم سپاهان بسیار 
خوب اسللت و تمرینات ما بسیار 
خوب است و همه به صورت سللبک کار می کنند و تمرینات ابتدایی 
بیشللتر برای آشللنایی بازیکنان جدید و قدیم تیم بوده و در چند روز 
آینده، با کامل بازیکنان دیگر تمرینات سخت تر شده و تیم آمده حضور 

در لیگ برتر می شود.
وی درباره وضعیت تیم سپاهان بیان کرد: پارسال تیم ما تیم خوبی بود 
و ساختار تیم ساختار با ارزشی بود؛ امسال با اضافه شدن چند بازیکن 
خوب، شرایط بهتری پیش می آید و تیم ما امسال تیم پر مهره ای بوده 
و امیدوارم بتوانیم در فصل جاری یک جام بدست آوریم و سهمیه آسیا 

را هم بگیریم.

برانکو: ایران می تواند همه را 
شگفت زده کند!

نتیجه مهمتر از فوتبال 
زیباست 

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2006 آلمان- 
گرفتن یک امتیللاز از نیجریه حتی با اجللرای یک تاکتیک 
دفاعی را ارزشمند دانسللت و گفت: ایران با کی روش شروع 
خوبی در جام جهانی 2014 داشت و نشان داد می تواند در 
برزیل همه را شگفت زده کند. برانکو ایوانکوویچ پس از اولین 
مسابقه تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2014 مقابل 
نیجریه ، به سللواالت مختلفی پیرامللون ارزیابی ازعملکرد 
ملی پوشان در بازی نخست، واکنش های بین المللی نسبت 
فوتبال تدافعی ایران، بازی با آرژانتین و اما و اگرهای صعود به 

مرحله بعدی جام بیستم پاسخ داد که در زیر می آید: 
 نخستین بازی تیم ایران در برزیل را چگونه دیدید؟ 

اولین چیزی کلله از این بازی به چشللم می آمللد، تاکتیک 
کارلوس کی روش برای گرفتن امتیللاز بود. نیجریه قهرمان 
آفریقاست و طبیعی بود که شللرایط بهتری نسبت به ایران 
داشته باشد. برای تیم ایران مهمترین خواسته، گل نخوردن 
بود که به هدفش رسللید. فکر می کنم این تساوی استارت 
خوبی برای ایران در جام جهانی بود که باعث شد برای بازی 

با آرژانتین روحیه بگیرد. 
 انتظار بازی تدافعی در این سطح را از ایران داشتید؟ 

می دانستم ایران برای بستن فضاها به مسابقه می آید و این 
شیوه می طلبد تا بازیکنان نزدیک به هم بازی کنند. معتقدم 

ایران نشان داد می تواند در برزیل همه را شگفت زده کند. 
 بازی با آرژانتین را چگونه پیش بینی می کنید؟ بهتر 

است ایران با چه شیوه ای مقابل این تیم بازی کند؟ 
شکی نیست که آرژانتین تیم بسیار قدرتمندی است و شاید 
نشللود با دفاعی بازی کردن، جلوی آنهللا را گرفت. من فکر 
می کنم این آرژانتین یکی از مدعیللان اصلی قهرمانی جام 
جهانی است. واقعا دفاعی بازی کردن مقابل آنها سخت است 
چون پرتعداد و با شیوه های مختلف حمله می کنند اما واقعا 

در فوتبال هرچیزی ممکن است اتفاق بیافتد. 
 یعنی شانس�ی برای امتیاز گرفت�ن از آرژانتین قائل 

هستید؟ 
طبیعتا شانس آرژانتین برای برد زیاد است اما فکر می کنم 
ایران هم با تاش فوق العاده باال برای اجرای برنامه هایی که 
در ذهن دارد، می تواند به هدفش برسد و واقعا چیزی دور از 

دسترس نیست. 

زاویه

6
پیروزی قاطع ایران بر آمریکا

به نقل از سایت فدراسللیون ورزش های جانبازان و معلولین، در سللومین روز از مسابقات 
جهانی والیبال نشسته لهستان، تیم ملی ایران با شکست آمریکا به سومین پیروزی پیاپی 

خود دست یافت.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان معتقد است ایران در بازی 
برابر آرژانتین نیاز به یک معجزه دارد.چرا که آنها یکی از بهترین 
تیم های جهان هستند.کارلوس کی روش دیدار شنبه شب تیم 
ملی فوتبال کشورمان برابر آرژانتین از دور دوم مرحله گروهی 
جام جهانی 2014 برزیل را یک چالش بزرگ برای ایران می داند.

وی عنوان کرد: آرژانتینی ها شللرایط  بهتری نسبت به ما دارند، 
چون یک روز بیشللتر از ما اسللتراحت می کنند.کللی روش در 
خصوص لیونل مسللی گفت: او بهترین بازیکن جهان است، اما 
انسان نیست. مسی بازیکنی فوق العاده است. با این حال آرژانتین 
فقط مسی را ندارد و بازیکنانی چون دی ماریا، ماسچرانو و ایگواین 

را هم دارند که فوق العاده اند.
کي روش: بازي با آرژانتین را قرباني دیدار با بوسني نمي کنیم

به نقل از سایت رسمي فدراسیون فوتبال کارلوس کي روش بعد 
از تمرین تیم ملي فوتبال ایران اظهار داشت: هنوز اعتقاد دارم 
که اکثر افراد فکر می کنند در این گروه سلله تیم حضور دارند. 
اکثر کارشناسللان هم اعتقللاد دارند که آرژانتین تیللم اول این 
گروه خواهد بود. آنها اعتقاد دارند تیم دوم بوسللنی خواهد بود. 
همان طور که گفتم ما استحقاق حضور در اینجا را داریم. اینطور 
نبوده که با جایللزه فیفا به اینجا آمده باشللیم بلکه می خواهیم 

خودمان را نشان دهیم.
کی روش در ادامه گفت: اینطور نیست که به خاطر یک امتیازی 

که در بازی اول گرفتیم غرور ما را گرفته باشللد، ما راه خودمان 
را ادامه می دهیللم و می خواهیم توانایی خللود را ثابت کنیم. با 
همین اخاق و روند به کار خللود ادامه می دهیم و جنگنده کار 
خود را دنبال می کنیم.سللرمربی تیم ملی فوتبال یادآور شللد: 
همانطور که گفتم می خواهم پس از هر بازی سر بازیکنان باال 
باشللد، می خواهم همه هواداران به فوتبال ایران افتخار کنند و 
این مسئله مهم ترین هدف ماست.کی روش در مورد اینکه پس 
از قرعه کشللی تمرکز خود را روی نیجریه گذاشتید و حاال باید 
به مصاف آرژانتین بروید، گفت: آرژانتین در 40 سال گذشته به 
لحاظ تیمی جزو 4 تیم اول دنیا بوده و سخت است تیمی را پیدا 
کنید که باالتر از آرژانتین باشد. اما دو مسئله مهم در فوتبال است 
اول اینکه اعتبار هیچگاه در فوتبال باعث برد شما نمی شود و دوم 
اینکه هیچ بازی در جهان وجود ندارد که قبل از شروع مسابقه 
نشان دهد که شما برنده بازی هستید. بازی ما مقابل آرژانتین 
یکی از سللخت ترین بازی های ایران در جام جهانی اسللت.وی 
افزود: فوتبال ایران در پنج روز آینللده بزرگ ترین چالش خود 
را پیش روی دارد. تنهللا راهی که داریم این اسللت که روحیه 
جنگندگی باالیی داشللته باشللیم و بهترین بازیکنان ما مقابل 

آرژانتین بازی کنند. در نهایللت بهترین بازیکن ما امروز 
روحیه خوبی داشللت و منظور از بهترین بازیکن 

همان روحیه تیمی ما است.

سرمربی تیم ملی فوتبال در مورد اینکه ممکن است برای حفظ 
انرژی بازی با آرژانتین را قربانی بازی با بوسنی کند، تاکید کرد: 
خیر هرگز. من فکر می کنم با بهترین بازیکنان تقابلی مناسب با 
آرژانتین خواهیم داشت. از بهترین ها استفاده خواهیم کرد. در 
فوتبال به فردا اعتقادی ندارم، پس باید بهترین را در روز مسابقه 
داشته باشی کی روش در مورد اینکه برای بازی با آرژانتین چه 
برنامه ای دارید و آیا احتمال تغییر وجود دارد یا خیر گفت: بله 
امکان تغییر وجود دارد. احتمال دارد که ما کارهایمان را تطبیق 
دهیم ولی مهم ترین برنامه ما این اسللت که اسللتراحت خوبی 

داشته باشیم چون بازی سنگینی مقابل نیجریه داشتیم.
وی افزود: مسللئله ای که باید به آن اشاره کنیم این است که دو 
روز دو هفته یا نه، دو سال هم نمی تواند فاصله زمانی با آرژانتین 
را حل کند شاید به 20 سال زمان نیاز باشللد. اما باید خودمان 
را برای بازی آماده کنیم.سللرمربی تیم ملی ایران در پاسللخ به 
خبرنگاری که سبک بازی تیم ملی را به تیم های مورینیو شبیه 
دانسللت گفت: شللما می گویید بازی های ما یادآور بازی های 
تیم های مورینیو است نمی دانم با این حرف تان قصد دارید از ما 
انتقاد کنید یا ما را تحسین کنید اما مطلبی که می توانم در این 
باره بگویم این است که مربیان با ابزارها و داشته هایشان، کار را 
کنترل می کنند. درباره تاکتیک هم باید یادآوری کنم که وقتی 
در رئال بودم رونالدو را در اختیار داشتم، درباره رونالدو برزیلی 
صحبت می کنم که وقتی پا به توپ می شد سه نفر از بازیکنان 
حریف مشغول او می شللدند. ما باید بر اسللاس داشته هایمان 
کار کنیم. وقتی چنین ابزاری را در اختیللار نداریم باید با نظم 
فوتبال بازی کنیللم و فوتبال منطقی ارائه بدهیم. امسللال هم 
در لیگ قهرمانان دیدید که در بعضللی از بازی ها تیم ها مقابل 
بارسلللونا و رئال مادرید در سلله متر ابتدایی زمین شللان بازی 

فقللط بللر روی می کردند. مللا نمی توانیم 
کللز بازیکنی مثل مسللی  تمر
کنیللم کنیم. ما باید تاش 
ا کل تیللم آرژانتین  ر

از در نظللر بگیریم  و 
نهللا تمللام بازیکنان  آ

مراقبت کنیم.

کي روش:بازي آرژانتین را قرباني دیدار با بوسني نمي کنیم

مسی انسان نیست، مقابل ابرستاره ها نیاز به معجزه داریم 
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کرانچار میهمان 
برنامه 2014 شبکه 3

 مسی: مقابل ایران 
با سه مهاجم 

  عادل فردوسی پور در تاش است تا زالتکو کرانچار را به عنوان میهمان 
ویژه برنامه 2014 در دیدار ایران و بوسنی به استودیوی شبکه 3 بکشاند.

برنامه 2014 با اجراي عادل فردوسللي پور توانسته طي این مدت موفق 
عمل کند و با پخش برنامه هایي جذاب بینندگان تلویزیوني را به سمت 
خود بکشاند. فردوسي پور قصد دارد براي بهتر شدن این برنامه کارهایي 

متفاوت نسبت به سایر شبکه هاي تلویزیوني انجام دهد
فردوسی پور قصد دارد براي بازي هاي بعدي کرواسي از طریق اسکایپ، 
با پسللر کرانچار که به دلیل مصدومیت حضور در جام جهاني را از دست 
داد، ارتباط گرفته و با نیکو کرانچار در خصوص عملکرد تیم ملي کرواسي 

صحبت کند. 
البته عادل پیش از این هم به دنبال آن است تا کرانچار پدر را براي دیدار 
ایران و بوسني به اسللتودیو 2014 بیاورد. الزم به ذکر است رضا چلنگر 

واسطه ارتباط عادل با پسر کرانچار بوده و این خبر را تایید کرد

کاپیتان آرژانتین ابراز امیدواری کرد تیمش در مسابقات آینده از جمله بازی 
با ایران همانند نیمه  دوم دیدار با بوسنی ظاهر شود. 

لیونل مسی معتقد است که آرژانتین در دیدار اول خود در جام جهانی 2014 
برزیل برابر بوسنی وهرزگوین اشللتباهات زیادی انجام داده که یکی از این 

اشتباهات شروع بازی با دو مهاجم به جای سه مهاجم بوده است.
وی در خصوص پیروزی حیرت انگیز 5 بر یک هلند برابر اسپانیا عنوان کرد: 
هیچ کس انتظار چنین نتیجه ای را نداشت همان طور که کسی فکر نمی کرد 
آلمان در اولین دیدار پرتغللال را در حضور کریسللتیانو رونالدو 4 بر صفر 
شکست دهد.مسی همچنین از سیستم آلخاندور سابا انتقاد کرد و افزود: 
امیدوارم آرژانتین در بازی های بعدی مانند نیمه دوم دیدار برابر بوسنی با 

سه مهاجم بازی کند، حتی در بازی برابر تیم های قوی تر.
مهاجم آرژانتین یادآور شد: باید به خودمان فکر کنیم و تمرکزمان را روی 

حریفان نگذاریم.

پاالسیو: برابر ایران باید صبور باشیم 
رودریگو پاالسللیو مهاجم تیم ملی آرژانتین درباره بازی با 
ایران گفت: مهم ترین موضوع در بازی با ایران این اسللت 
 که صبور باشللیم و قدرت خودمللان را بلله حریف دیکته

 کنیم. 

آلمان پرتغال را پوست کند
اسطوره فوتبال آرژانتین اعتراف کرد نمایش قاطعانه تیم ملی آلمان 
برابر پرتغال ترس دیگر مدعیللان قهرمانی جام جهانللی 2014 از 
ژرمن ها بیشتر کرده است. دیه گو مارادونا با اشاره به پیروزی 4 بر صفر 
تیم ملی آلمان مقابل پرتغال گفت: ما شاهد یک آلمان ویرانگر بودیم 

که پرتغال را درید.

حقیقی مورد توجه گاردین

مدل موی »علیرضا حقیقی« دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران در بازی مقابل 
 نیجریه، گاردین را به سللتایش وا داشت.سللایت انگلیسللی زبان »گاردین«

می افزاید: تیپ خاص علیرضا حقیقی که از دوشنبه شب، طرفداران بین المللی 
نیز پیدا کرده می تواند او را به یکی از ستاره های خوش تیپ جام بدل کند.

این بازیگرها دقیقاً چه حمایتی از تیم ملی فوتبال کردند؟! 
تصاویر منتشر شده از این بازیگران  بیشتر به یک سفر توریستی 
شبیه است که کوچک ترین رابطه ای با تیم ملی نداشته و حداقل 
تا به حال این بازیگر حتی در تمرین تیم ملی نیز حاضر نشده اند 
و به تشللویق تیم ملللی نپرداخته اند و با این اوصاف مشللخص 
نیست این حمایت روحی بازیگران اعزامی از تیم ملی فوتبال 

چگونه بوده است؟!
اعزام گروهی از سینماگران به برزیل برای حمایت از تیم ملی 
فوتبال همچنان با حواشللی گره خورده و حال با گذشت چند 
روز از آغاز جام جهانی و انتشار تصاویر جالبی از این گروه، این 
پرسش را پیش آورده که این گروه دقیقاً چه نوع حمایتی از تیم 

ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2014 می کنند؟!
از چند ماه پیش از جللام جهانی، گروهی درصللدد برآمده اند 
تا کاروانی از هنرمنللدان را راهی برزیل کننللد و هدفی که در 
این زمینه تعریف کردنللد، حمایت از تیم ملللی فوتبال بود. از 
همان ابتللدا کیفیت این حمایت محل پرسللش واقع شللد اما 
آنچه از این موضوع بیشتر بحث برانگیز بود، محل تامین اعتبار 
 سنگین اعزام این کاروان است؛ کاروانی که بیشتر بر چهره ها و

 بازیگران جوان پسند تمرکز داشللت و در نهایت نیز اکثر این 
بازیگران نظیر نیکی کریمی، محمدرضللا گلزار، امین حیایی، 
نیوشا ضیغمی، بابک حمیدیان و... از سفر با این کاروان انصراف 
دادند.شاید مهم ترین دلیل این بازیگران برای انصراف از سفر 
به برزیل سوای طرح موضوعاتی چون مشغله کاری، مبهم بودن 
عقبه این سللفر و همچنین برنامه گروه اعزامی بللود. در ابتدا 

سرمایه گذار این پروژه هفت میلیاردی یک سرمایه دار معرفی 
شد. مدتی بعد، این سللرمایه دار از پروژه مذکور انصراف داد و 
سپس از اعتبار چهار میلیاردی سخن به میان آمد؛ اعتباری که 
محل تامینش تا همین االن مبهم اسللت و طبیعتاً هیچ بخش 
خصوصی حاضر نیست هزینه سفر یک گروه بازیگر را به برزیل 

برعهده بگیرد.

پیگیری ها مشخص کرد که ظاهراً مطالبه ای دو میلیارد تومانی 
از سللازمان سللینمایی، یک میلیارد تومانی از وزارت ورزش و 
جوانان و یک میلیللارد تومانی از فدراسللیون فوتبال برای این 
پروژه شللده که ظاهراً هیچ یک از این نهادها توجیه ملی بودن 
این اعزام و در راسللتای حمایت از تیم ملللی فوتبال بودنش را 
نپذیرفته اند و حداقل سازمان سللینمایی در این زمینه مطالبه 

دو میلیاردی برای این پروژه را نپذیرفته است.
آن گونه که در اخبار آمده بود، در این سفر سیاحتی مستندی 
شللش قسللمتی به کارگردانی محمدحسللین لطیفی و تهیه 
کنندگی سیدجواد هاشللمی تولید شده و در شللبکه خانگی 
توزیع شللود که ظاهراً هنوز کارگردان این پروژه راهی برزیل 
نشده است و مشخص نیست روند ساخت این پروژه نیز در چه 
وضعیتی به سر می برد و در واقع این منبع تامین کننده بخشی 

از هزینه اعزام تیم ملی فوتبال نیز مبهم است.
در این شرایط محسللن تنابنده، محمدرضا شریفی نیا، محراب 
قاسم خانی، بابک اردالن، سام درخشانی، فاطمه گودرزی، لیندا 
کیانی، امیرحسللین صدیق، پژمان جمشللیدی، رضا یزدانی، 
سیدجواد هاشمی، مسللعود پاکدل، مهران غفوریان، سیاوش 
خیرابی، سیروس عبدلی، کامران تفتی، نرگس محمدی، حسام 
نواب صفوی، راهی برزیل شللدند تا ایللن کاروان به هر قیمتی 
 شده راهی برزیل شود و سللعادت حمایت از تیم ملی فوتبال از 
دست نرود!با این حال تصاویر منتشر شده از این بازیگر بیشتر 
به یک سفر توریستی شبیه اسللت که کوچک ترین رابطه ای با 
تیم ملی نداشته و حداقل تا به حال این بازیگر حتی در تمرین 
تیم ملی نیز حاضر نشللده اند و به تشویق تیم ملی نپرداخته اند 
و با این اوصاف مشللخص نیسللت این حمایت روحی بازیگران 
اعزامی از تیم ملی فوتبال چگونه بوده اسللت؟! آیا بهتر نیست 
برای سفر به برزیل بهانه ای به جز حمایت از تیم ملی جست و 

در این مقطع بدین شکل به چالش کشیده نشد؟
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ممنوعیت برداشت آب در ۴ دشت 
چهارمحال و بختیاری

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری گفت: برداشت 
بی رویه و غیراصولی از منابع آب زیرزمینی در سال های اخیر سبب افت 
سطح ایس��تابی آبخوان های چهارمحال و بختیاری شده است.حسین 
صمدی با اشاره افت سطح آب های زیرزمینی در چهارمحال و بختیاری، 
اظهار کرد: ش��رکت آب منطقه ای این استان طرح "تعادل بخشی منابع 
آب زیرزمینی" را در راستای جلوگیری از افت سطح ایستابی مخازن آب 
زیرزمینی دشت های این استان در دس��ت اجرا دارد. وی با بیان اینکه 
در این طرح، پروژه هایی با هدف جبران کس��ری مخازن آب زیرزمینی 
تعریف شده اس��ت، افزود: انجام عملیات گش��ت و بازرسی از منابع آب 
استان و جلوگیری از تخلفات در این حوزه از مهم ترین این پروژه هاست 
و هم اکنون این پروژه ها به منابع آب سطحی نیز تعمیم داده شده است.  

سالن باستانی مهدیه شهرکرد 
کلنگ زنی می شود

مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختی��اری گفت: همزمان با 29 
خردادماه جاری سالن باستانی مهدیه شهرکرد کلنگ زنی می شود.

عبدالرحمن قاسمی افزود: این سالن باستانی در زمینی به مساحت یک 
هزار متر مربع آغاز که در صورت اضافه ش��دن زمین می توان به صورت 
یک مجموعه ورزشی با کمک خیرین استان مورد استفاده قرار گیرد. در 
روز 29 خردادماه جاری ابتدا همه مردم و مس��ئوالن بر سر مزار مرحوم 
سلمان براتی حاضر می شوند و بعد از قرائت فاتحه کلنگ احداث سالن 

باستانی مهدیه زده می شود.

افزایش ۱۵ درصدی زایمان طبیعی 
در چهارمحال و بختیاری

معاون درمان دانشگاه پزشکی شهرکرد با اش��اره به کاهش ۶ درصدی 
عمل س��زارین در این اس��تان گفت: با ارایه آموزش های الزم به مادران 
باردار آمار زایمان طبیعی در اس��تان چهارمحال و بختیاری ۱۵ درصد 
افزایش یافته اس��ت.اکبر س��لیمانی در دی��دار با رزیدنت ه��ا و اینترن 
های بیمارستان های آموزش��ی اس��تان چهارمحال و بختیاری اظهار 
 کرد: بیماران برای رفع مش��کالت خود ب��ه کمک ه��ای رزیدنت ها و 
اینترن های مراکز درمانی و بیمارس��تان ها نیازمند هستند.وی با بیان 
اینکه رزیدنت های بیمارستان باید از فارماکوپه بیمارستان اطالع داشته 
باشند افزود: رزیدنت های هر بیمارستان باید بر اساس این فارماکوپه ها 

برای بیماران دارو تجویز کنند.

 تدوین برنامه های فرهنگی 
در استان

مدیرکل میراث فرهنگی و گردش��گری چهارمح��ال و بختیاری گفت: 
هدف از تدوین و اجرای برنامه های فرهنگی میراث فرهنگی و گردشگری 
ارتقاء ش��اخص های فرهنگی در چهارمحال و بختیاری اس��ت.مهرداد 
رئیسی اظهار کرد: برنامه های فرهنگی این اداره براساس اولویت بندی 
در سال 93 بعد از بررسی و اولویت بندی نهایی در دومین جلسه کارگروه 
تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی چهارمح��ال و بختیاری به تصویب 

دبیرخانه کارگروه رسیده است. 

مدیر کمیته امداد امام خمیني)ره( شهرس��تان ش��هرکرد گفت: مردم خیر این 
شهرستان پارسال یک میلیارد و3۵0 میلیون ریال زکات پرداخت کردند.این مبلغ 

زکات بین نیازمندان مناطق محروم توزیع شد.
7

راهیابی مستند»روزنه شکر« 
به جشنواره صربستان

مدیرکل صدا و س��یمای مرکز چهارمح��ال و بختیاری از 
راهیابی مستند »روزنه ش��کر« از تولیدات سیمای جهان 

بین به جشنواره صربستان خبر داد.
حجت اله رحیم زاده اظهار کرد: از میان آثار ارس��الی اداره 
مبادالت و جشنواره های بین المللی مرکز امور بین الملل 
صدا و س��یما جمهوری اسالمی ایران به جش��نواره ِصِرم 
صربس��تان موفق شد به بخش مس��ابقه این جشنواره راه 
پیداکن��د.وی افزود: در »روزنه ش��کر« به موضوع اهمیت 
حفظ و احیای گونه های با ارزش گیاهی منطقه پرداخته 
می شود و وجه شاخص آن حفاظت از محیط زیست است.

مدی��رکل صدا و س��یمای چهارمحال و بختی��اری گفت: 
داستان این مس��تند، روایتگر زندگی پیرمردی چوپان به 

عنوان یکی از بهره برداران گونه های گیاهی است که با
 راه  های درست برداش��ت این گیاهان آشنا است و برای 

حفظ و احیای آنها در طبیعت تالش می کند.
وی با اشاره به اینکه این مستند در راستای فرهنگ سازی 
صحیح حفاظت از محیط زیست ساخته شده است تصریح 
کرد: این کار هنری فاخر در مدت زمان 34 دقیقه و به  تهیه 

کنندگی سمیرا یزدان پناهی ساخته شده است.
رحیم زاده با بیان اینکه محیط زیست جزو انفال الهی است 
خاطرنشان کرد: حفظ و حراست از این نعمت الهی وظیفه 
همه ما مس��لمانان اس��ت اما متاس��فانه برخی افراد با بی 
توجهی و تبعیت از هوای نفس دست به تخریب این محیط 
زیبا می زنند.وی مستند روزنه ش��کر را یک قدم کوچک 
در راستای معرفی بهتر کار محیط بانان بیان کرد و افزود: 
 در این مستند ارزشمند س��ختی ها ، تالش ها و مشکالت 
محیط بانان در قالب تصویر به نمایش در آمده اس��ت و در 
بخشی دیگر به ترویج حفظ محیط زیست می پردازد.حجت 
اهلل رحیم زاده اظهار کرد: این مس��تند ب��ه تصویربرداری 
وحید حسین زاده و صدابرداری سعید بهرامی ساخته شده 
است.جشنواره بین المللی ِصِرم )srem( تیر ماه امسال در 

صربستان برگزار می شود.

رییس دانشگاه شهرکرد همکاری و تعامل دانشگاه شهرکرد با 
دستگاه های اجرایی را عامل رشد و توسعه  شهری دانست.

 شهردار و اعضای شورای اسالمی شهرکرد ضمن بازدید از پروژه  
احداث دیوار و سردر دانشگاه شهرکرد، با رییس و اعضای هیأت 

رییسه این دانشگاه دیدار و گفت وگو کردند.
 رییس دانشگاه شهرکرد در این دیدار که با هدف تعامل سازنده و 
توسعه  همکاری دانشگاه شهرکرد با شهرداری و شورای اسالمی 
ش��هرکرد در زمینه ها ی عمرانی، تحقیقاتی و پژوهشی برگزار 
شد، گفت: بهره مندی دستگاه های اجرایی از توان نرم افزاری و 
آموزشی دانشگاه شهرکرد می تواند نقش موثری در روند توسعه  
شهری داشته باشد.  دکتر اسدی دانشگاه شهرکرد را به عنوان 
یکی از مراکز آموزش عالی کشور و عضوی از پیکره  شهر دانست 
که پیشرفت هرچه بیشتر آن، زمینه  ارتقاء و تعالی شهر را بیش 
از پیش به همراه دارد.وی افزود: دانشگاه شهرکرد دارای طرحی 
جامع است و حرکت آن در مس��یر توسعه با انضباطی مشخص 
انجام می شود و همین مهم موفقیت ها و دستاوردهای زیادی را 

برای دانشگاه به همراه داشته است.
رییس دانشگاه شهرکرد با اشاره به رشد چشمگیر این دانشگاه در 
زمینه  تحصیالت تکمیلی، باالبودن ۵ درصدی نسبت دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی به کل دانش��جویان در مقایس��ه با متوسط 
کش��وری، گام بلند دانشگاه ش��هرکرد در جذب اعضای هیأت 

علمی، راهیابی 78 درصد دانش آموختگان دوره  کارشناس��ی 
دانشگاه ش��هرکرد به مقطع کارشناسی ارش��د و کسب تعداد 
کثیری رتبه  تک رقمی در کنکور کارشناس��ی ارشد، گفت: در 
سال گذشته عامل h-index )عامل کیفیت سنجی دانشگاه( 
برای دانش��گاه ش��هرکرد عدد 3 بوده و این مقدار نشان دهنده  
وضعیت کیفی مطلوب دانش��گاه اس��ت.وی کمب��ود آب مورد 
نیاز فضای سبز دانشگاه، کمبود اعتبارات موجود برای تکمیل 
پروژه ها ی نیمه تمام از جمله احداث دیوار و س��ردر دانشگاه و 
همچنین کمبود خوابگاه های دانش��جویی دانشگاه را به عنوان 
مهم ترین معضالت موجود در دانش��گاه ش��هرکرد برشمرد و 
خواستار مساعدت و همکاری هرچه بیشتر مدیران شهری در 
این زمینه شد.به گفته وی، دانشگاه شهرکرد می تواند در سایه  
تعامل با دستگاه های اجرایی عالوه بر پیشرفت خود زمینه ساز 

توسعه  همه جانبه ی استان گردد.
 شهردار شهرکرد نیز در این نشست اظهارکرد: مجموعه مدیریت 
شهری و شورای اسالمی شهر از توان و ظرفیت علمی و فرهنگی  
دانشگاه شهرکرد به منظور توس��عه و آبادانی شهرکرد استفاده 
می کند.غالمیان دهکردی از انعقاد تفاه��م نامه همکاری بین 
شهرداری شهرکرد و دانشگاه شهرکرد در آینده نزدیک خبر داد 
و گفت: این مهم، ضمن ارتقایی سطح تعامالت و همکاری های 
دوجانبه، زمینه بهبود خدمات و فعالیت های علمی و آموزشی را 

به شهروندان آسان می کند.
شهردار شهرکرد افزود: رویکرد شهرداری ها از یک نهاد خدماتی 
به نهادی مدنی، فرهنگی و اجتماعی تغییر یافته است و این مهم 
می تواند نقاط مشترک و مثبتی بین ش��هرداری و دانشگاه در 
بخش های مختلف علمی، آموزشی، پژوهشی و دیگر موضوع های 

مرتبط با مدیریت شهری ایجاد کند.
وی همچنین از برگزاری جلس��ات تخصصی در راس��تای حل 

مس��ائل و مش��کالت فراروی 
این دانش��گاه از جمل��ه تأمین 
آب فضای س��بز، خوابگاه های 
دانشجویی، دیوار و سر در جدید 

این دانشگاه خبر داد.
صنعت و کشاورزی پایه های 
توس�عه اقتص�ادی کش�ور 

هستند
مسئول نمایندگی ولی فقیه در 
دانشگاه شهرکرد گفت: صنعت 
و کش��اورزی پایه های توسعه 
اقتص��ادی پایدار در کش��ور به 

شمار می روند.
امیرقل��ی  حجت االس��الم 
جعف��ری در همایش بس��یج 
و  کش��اورزی  مهندس��ین 
س��ازمان نظام مهندسی اظهار 

کرد: برای پیش��برد اهداف و برنامه های یک کش��ور باید ابتدا 
ظرفیت های آن کش��ور را ش��ناخت و اگر ش��ناخت درستی از 
ظرفیت ها و پتانس��یل های کشور نداشته باش��یم موفقیتی به 
دست نخواهیم آورد.وی افزود: کش��ور ایران اسالمی کشوری 
اس��ت که در آن قابلیت های کشاورزی بیش��تر از ظرفیت های 
صنعتی اس��ت و بر همین اساس ضروری اس��ت تا برنامه ریزی 
بیشتری در حوزه کشاورزی داش��ته باشیم.مسئول نمایندگی 
ولی فقیه در دانش��گاه ش��هرکرد بیان کرد: ع��زم جهادی همه 
مل��ت ای��ران مهم ترین دلی��ل پی��روزی در جن��گ تحمیلی 
بوده و ام��روز نیز با همت جه��ادی و عزم همه م��ردم خواهیم 
 توانست از س��د مس��تحکم تحریم های یک جانبه علیه کشور

 عبور کنیم.وی با بیان اینکه صنعت و کشاورزی پایه های توسعه 
اقتصادی کشور هس��تند، گفت: پایه های توسعه کشاورزی آب 
است که متاسفانه در سال های اخیر مش��کالت زیادی در این 

زمینه به وجود آمده است.

رییس دانشگاه شهرکرد:در صورت همکاری با نهادهای اجرایی 

دانشگاه شهرکرد؛ زمینه ساز توسعه همه جانبه استان 

بیش از يك میلیارد زکات در شهرستان شهرکرد جمع آوری شد

دانشگاه شهرکرد 
دارای طرحی جامع 

است و حرکت آن 
در مسیر توسعه با 
انضباطی مشخص 

انجام می شود و 
 همین مهم 

موفقیت ها ی 
زیادی را برای 

دانشگاه به همراه 
داشته است
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حصر وراثت

23574 خانم پروین رجائی دارای شناسنامه شماره 148 به شرح دادخواست به کالسۀ 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  این شعبه  از  1014/93ح/10 
داده که شادروان حسن علی خان زاده  بشناسنامه 1069 در تاریخ 89/6/19 اقامتگاه 
شرح  به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی 
ذیل:1- پروین رجائی ش ش 148 زوجه 2- مرجان علیخان زاده ش ش 0922798354 
فرزند 3- مژگان علی خان زاده ش ش 0922240779 فرزند   اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 5511 رئیس شعبه دهم شورای 

حل اختالف  اصفهان 

حصر وراثت

23573 خانم عاطفه دهقانی دارای شناسنامه شماره 1271438259 به شرح دادخواست 
نموده و چنین  این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  از  به کالسۀ 710/93ح/10 
توضیح داده که شادروان حجت اله دهقانی قهنویه  بشناسنامه 84 در تاریخ 91/5/31 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
شرح ذیل:1- معصومه مختاری دهاقانی ش ش 5153 زوجه 2- فاطمه دهقانی قهنویه 
ش ش 1275438806 فرزند 3-  عاطفه دهقانی ش ش 1271438259 فرزند4- آرزو 
دهقانی ش ش 1270409662 فرزند  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
از  یا وصیتنامه  دارد و  اعتراضی  تا هر کسی  نماید  نوبت مرتبه آگهی می  را در یک 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف 5510 رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان  

حصر وراثت

دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 8609  فرد   23572 خانم زهرا صدیقی 
و چنین  نموده  وراثت  گواهی حصر  این شعبه درخواست  از  به کالسۀ 10/5350/92 
توضیح داده که شادروان حسن صدیقی فرد  بشناسنامه 1406 در تاریخ 90/12/12 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
شرح ذیل:1- محمد صدیقی فرد ش ش 69565 2-  علیرضا صدیقی فرد ش ش 769  
،3- زهرا صدیقی فرد ش ش 8609 4- زینت پور جواد ش ش 39016 و ال غیر     اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 5509 رئیس 

شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان 

فقدان سند مالكيت

نظر به اینكه آقاي سیف اله امیري باارائه دو برگ استشهادمحلي که هویت وامضاءشهود 
رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكیت دوازده حبه ائي مشاع ازهفتادودوحبه 
ششدانگ پالك 100 / 157 باقیمانده که به 130 / 157 تبدیل شده که سندمذکورذیل 
انتقال  اسماعیل  فرزند  امیري  اله  سیف  بنام   130 دفتر   511 11880  درصفحه  ثبت 
دراجراي  که  است  نموده  المثني  صدورسندمالكیت  درخواست  نامبرده  اینک  گردیده 
ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس  قانون  نامه اصالحي  ماده 120آئین 
نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در فوق به آن اشاره اي نشده ویا مدعي 
انتشار  از  وجود سند مالكیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده روز پس 
این آگهي اعتراض خودرابامدارك مثبت تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراض 
نرسدویا اصل سند مالكیت یاسندمعامله تسلیم نگردد اداره ثبت سند مالكیت المثني را 
طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد نمود .واگرسند مالكیت یا سند معامله 
ارائه گرددصورت جلسه مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه 
آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد خواهدشد میر محمدي - رئیس 

ثبت اسناد وامالك شهرضا

فقدان سند مالكيت 
23553 شماره 103/93/946/337 خانم فاطمه فرج زاده جاللی فرزند نصر اله  باستناد 
دو برگ استشهادیه  محلی که هویت و امضای شهود رسما گواهی شده است مدعی 
است که سند مالكیت ششدانگ یكدرب باغ معروف چهار رجلی دشت وژنه  بخش دوم 
بشماره پالك 144 فرعی از 141 – اصلی واقع در باغستان پایین طرق جزء بخش 11 
حوزه ثبتی نطنز که در صفحه 500 دفتر 15 امالك ذیل ثبت 2210 بنام فاطمه فرج  زاده 
جاللی  ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری انجام نشده و در اثر اسباب کشی 
نامبرده را  المثنی سند مالكیت  از بین رفته/مفقود شده است چون درخواست صدور 
نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که 
هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود 
سند مالكیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالكیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد: اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالكیت مرقوم 
 صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 42 مجتبی شادمان – رئیس ثبت اسناد و

 امالك نطنز 

فقدان سند مالكيت 
23552 شماره 103/93/945/337 آقای علی اکبر صادقی چیمه فرزند حسن   باستناد 
دو برگ استشهادیه  محلی که هویت و امضای شهود رسما گواهی شده است مدعی 
باغچه  بشماره پالك 1509  از هیجده سهم ششدانگ  مالكیت دو سهم  است که سند 
استان اصفهان  نطنز  ثبتی  اصلی واقع در چیمه جزء بخش 10 حوزه   – از 25  فرعی 
بنام علی  بمساحت 280 متر مربع که در صفحه 284 دفتر 26 امالك ذیل ثبت 8515 
اکبر صادقی چیمه فرزند حسن   ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری انجام 
صدور  درخواست  چون  است  شده  رفته/مفقود  بین  از  کشی  اسباب  اثر  در  و  نشده 
نامه  آیین   120 ماده  یک اصالحی  تبصره  طبق  نموده  را  نامبرده  مالكیت  المثنی سند 
در  آنچه  از  )غیر  معامله  انجام  مدعی  کس  هر  که  شود  می  آگهی  مراتب  ثبت  قانون 
از  باشد  خود  نزد  مزبور  مالكیت  سند  وجود  یا  آن  به  نسبت  شده(  ذکر  آگهی  این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا  این  این آگهی تا مدت ده روز به  انتشار  تاریخ 
و  صورتمجلس  مراتب  تا  نماید  تسلیم  معامله  سند  و  مالكیت  سند  اصل  ارائه  ضمن 
در  یا  نرسد  اعتراضی  مقرر  مهلت  ظرف  اگر  گردد:  مسترد  کننده  ارائه  یا  سند  اصل 
به  و  صادر  مرقوم  مالكیت  سند  المثنی  نشود  ارائه  سند  اصل  اعتراض  صورت 
امالك و  اسناد  ثبت  رئیس   – الف: 43 مجتبی شادمان  م  تسلیم خواهد شد.   متقاضی 

نطنز 

ابالغ وقت رسيدگی 

23539 در خصوص پرونده کالسه 93-449 خواهان زهره زارعی  دادخواستی مبنی 
طرفیت  به  دادرسی   خسارات  09131078380ومطلق  موبایل  خط  انتقال  به  الزام  بر 
9 صبح   93/5/5 ساعت  مورخ  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  قانونی   طوبی 
تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  المكان  به مجهول  توجه  با  تعیین گردیده است 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور 

وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 5999 مدیر دفتر 
شعبه 5 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی 

23538 در خصوص پرونده کالسه 93-683 خواهان پروانه ملكی  دادخواستی مبنی 
بر نفقه به طرفیت مهدی مشمول تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/6/26 
المكان بودن خوانده حسب  ساعت 10 صبح  تعیین گردیده است با توجه به مجهول 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 

جنب ساختمان  روبه روی مدرسه نیلی پور –  اول ارباب –  واقع در خیابان سجاد – 
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 5998 مدیر دفتر شعبه 4 شورای حل اختالف 

اصفهان 

اخطار اجرائی
23542 کالسه : 92-736 موجب رای شماره 1651 تاریخ 92/10/30 حوزه 12 شورای 
حل اختالف اصفهان قطعیت یافته است که محكوم علیه مسعود اعرابی  بنشانی مجهول 
المكان محكوم است به پرداخت مبلغ هفده میلیون ریال بابت اصل خواسته و یكصد و 
ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 92/6/2 تا 
تاریخ وصول محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای 
احكام می باشد همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان و نیم عشر حق 
االجرا .محكوم له جواد مهران خواه به وکالت محسن بنی هاشم نشانی خمینی شهر خ 
شریعتی شمالی نرسیده به سه راه معلم کوچه 136 پالك 2 طبقه سوم  . ماده 34 قانون 
اجرا ی احكام : همین که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شد ، محكوم علیه مكلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد  
یا مالی معرفی کند که اجرای حكم و استیفاء محكوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع  که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صریحا اعالم نماید .  م الف 

6003 شعبه 12 حقوقی  شهرستان اصفهان 

اخطار اجرائی
حوزه   92/10/30 تاریخ   1652 شماره  رای  موجب  به   737-92  : کالسه   23541
اعرابی  مهدی  علیه  محكوم  که  است  یافته  قطعیت  اصفهان  اختالف  حل  شورای   12
هفت  مبلغ  پرداخت  به  است  محكوم  المكان  مجهول  بنشانی  علی   فرزند  سودرجانی 
بابت  ریال  هزار  دوازده  و  یكصد  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  هزار  وپانصد  میلیون 
اجرای  تاریخ  تا   92/2/25 تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  همچنین  و  دادرسی  هزینه 
احكامدر حق خواهانونیم عشر حق االجرا محكوم له :جواد مهران خواه به وکالت سید 
محسن بنی هاشمی به نشانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی نرسیده به سه راه معلم 
به  اجرائیه  که  همین   : احكام  ی  اجرا  قانون   34 ماده   . طبقه سوم   پالك2  کوچه136 
موقع  به  آنرا  مفاد  روز  ده  ظرف  است  مكلف  علیه  محكوم   ، شد  ابالغ  علیه  محكوم 
اجرای  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد   به  محكوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  به 
حكم و استیفاء محكوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
به قسمت اجرا تسلیم  باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را   ، نداند  اجرائیه 
شهرستان حقوقی   12 شعبه   6002 الف  م    . نماید  اعالم  صریحا   ، ندارد  مالی  اگر  و   کند 

 اصفهان 

ابالغ رای
23537 کالسه پرونده : 92-1632 شماره دادنامه 170 بتاریخ 93/2/11 مرجع رسیدگی : شعبه 
5 شورای حل اختالف خواهان خواهان : اکبر شاه زمانی  نشانی : خیابان 22 بهمن - مجموعه 
: مجهول  : همت جمالپور نشانی  اعتباری آرمان طبقه همكف  خوانده  اداری غدیر موسسه 
نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  50/000/000ریال  مبلغ  مطالبه  خواسته  المكان 
به شرح آتی مبادرت به صدور رای می  اعالم و  مشورتی اعضای شورا ختم رسیدگی را 
نماید . رای قاضی شورای حل اختالف در خصوص دعوی آقای اکبر شاه زمانی به طرفیت 
آقای همت جمالپور به خواسته مطالبه مبلغ 50000000 ریال وجه چک به شماره ی 270701 
/16/85 5006 به عهده بانک کشاورزی به انضمام مطلق خسارات قانونی ، با توجه محتویات 
پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت  توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان  در مطالبه وجه آن دارد و اینكه خوانده 
دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و  نداشته  حضور  رسیدگی  جلسه  در  قانونی  ابالغ  رغم  علی 
مستند و محكمه پسندی در مقام  اعتراض نسبت به  دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده اند لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت بنظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 

قانون تجارت و 198و515و519.522 قانون آئین دادرسی مدنی و حكم بر محكومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 50000000 ریال بابت اصل خواسته و یكصد و هشت هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 
موصوف )91/2/11( تا تاریخ اجرای  حكم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید . رای 
صادره  غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می 
باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
اختالف حل  شورای   5 شعبه  6001قاضی  الف  .م  باشد  می  اصفهان  حقوقی   عمومی 

 اصفهان 

ابالغ اجرائيه

23560 شماره پرونده:  1/ 9204002004000487شماره بایگانی پرونده : 9201309/2 
صفری  مجتبی  آقای  به  بدینوسیله   139305102004000591  : ابالغیه  شماره 
کالسه  پرونده  بدهكار   15 پالك  بهار  کوچه  گلخانه  خ  اصفهان  خانه  اصفهان  ساکن 
9204002004000487/1که برابر گزارش مامور ابالغ آدرس شناخته نگردیده اید ابالغ 
خانم رضوان  و  بین شما  رهنی شماره 1390/10/5-49424  برابر سند  که  گردد  می 
بستانكار  وجه  پرداخت  عدم  اثر  بر  که  باشید  می  بدهكار  مبلغ 1500000000  حقیقی 
بكالسه  و  صادر  اجرائیه  قانونی  تشریفات  از  پس  نموده  اجرائیه  صدور  درخواست 
رسمی  اسناد  مفاد  اجرای  نامه  آئین   18 ماده  طبق  لذا  باشد  می  مطرح  اجراء  این  در  فوق 
فقط  اجرائیه محسوب است  ابالغ  تاریخ  این آگهی که  انتشار  تاریخ  از  ابالغ می گردد  بشما 
یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان  درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز 
ماده  اصالح  واحد  ماده  طبق  اینصورت  غیر  در  ننمایید  اقدام  بدهی خود  پرداخت  به  نسبت 
34 قانون ثبت و حذف ماده 34 مكررا مصوب سال 1386 بنا به تقاضای بستانكار پس از 
ارزیابی مورد وثیقه سه حبه مشاع از 19 حبه مشاع از 72 حبه پالك 291/3 اصلی واقع در 
بخش 16 ثبت اصفهان ظرف دو ماه از قطعیت ارزیابی از طریق مزایده اقدام به وصول طلب 
طبق  اجرائی  عملیات  دیگری  آگهی  انتشار  بدون  اینصورت  غیر  در  و  شد  خواهد  بستانكار 
 مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد .  م الف 5394  اسدی رییس اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان 

مزایده اموال غير منقول 

23559 شماره نامه : 9310110372400183 شماره پرونده :00726 91099803514  شماره 
پرونده  در  دارد  نظر  در  دادگاه حقوقی اصفهان  احكام شعبه 14  اجرای   930056 : بایگانی 
کالسه 930056ج ح 14 به طرفیت خواهان آقای محمود عابدی و خواندگان 1- نصر اله قاسمی 
الرضا  پالك 49،  جنب مسجد   – کوی گلزار   – خ شریف شرقی    – فرد به نشانی اصفهان 
2- ورثه کریم جباری به نشانی رهنان – خ شهدا – کوی شهید اکبری – پالك 74، 3- غالمعلی 
حیدری به نشانی اصفهان – خ امام خمینی – خ درخشان – جنب حمام عسگری – روبه روی 
آبشار شهرداری – مشاور امالك غدیر به خواسته دستور  فروش ملک جلسه مزایده ای در 
روز چهار شنبه مورخ 93/4/25 ساعت 11-10  در محل اجرای احكام شعبه 14 دادگاه حقوقی 
اتاق 324 برگزار  طبقه سوم –  ساختمان دادگستری –  اصفهان واقع در خ شهید نیكبخت – 
نماید که در این خصوص مال مورد مزایده عبارت است از ششدانگ پالك ثبتی 18/2683 واقع 
در بخش 14 ثبت اصفهان به نشانی اصفهان بلوار امام خمینی – رهنان – خیابان درخشان 
– صحرای باغچه سوار – جنب مدرسه اخوان خرازیان که طبق نظر کارشناس دادگستری 

ملک فوق عبارت است از یک قطعه زمین با کار بری زراعی به مساحت 427/35 متر مربع 
میباشد . ملک مذکور در تصرف خواهان می باشد و در حال حاضر زیر کشت گندم میباشد 
که ارزش پالك فوق با توجه به کار بری زراعی و عرض کم زمین در محل دسترس به 
راه و جاده – واقع بودن در نزدیكی بافت مسكونی و در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر 
از قرار هر متر مربع 1700000 ریال و ارزش ششدانگ پالك فوق  مبلغ 726495000 
از  مزایده  از  قبل  روز   5 ظرف  توانند  می  خرید  طالبین   . است  گردیده  ارزیابی  ریال 
ملک فوق واقع در آدرس اعالمی بازدید نمایند .کسانی  حق شرکت در جلسه مزایده 
را دارند که حداقل 10 درصد از مبلغ فروش را به همراه داشته باشند . برنده مزایده 
 فردی است که باالترین قیمت را ارائه دهد.م الف 6013 اجرای احكام شعبه 14 دادگاه

 حقوقی اصفهان 

ه



امام جواد)ع(
فرمود: مواظب باش از مصاحبت و دوس��تى با افراد ش��رور، 
چون كه او همانند شمشيرى زهرآلود، بّراق است كه ظاهرش 

زيبا و اثراتش زشت و خطرناك خواهد بود.
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

حکایت بهلول و آب انگور
روزی یکی از دوس��تان بهلول گفت: ای بهلول! من اگر انگور بخورم، 
آیا حرام است؟ بهلول گفت: نه! پرسید: اگر بعد از خوردن انگور در زیر 
آفتاب دراز بکشم، آیا حرام است؟ بهلول گفت: نه! پرسید: پس چگونه 
است که اگر انگور را در خمره ای بگذاریم و آن را زیر نور آفتاب قرار 

دهیم و بعد از مدتی آن را بنوشیم حرام می شود؟....
بهلول گفت: نگاه کن! م��ن مقداری آب به صورت تو می پاش��م. آیا 
دردت می آید؟ گفت: ن��ه! بهلول گفت: حال مق��داری خاک نرم بر 
گونه ات می پاش��م. آیا دردت می آید؟ گفت: نه! سپس بهلول خاک 
و آب را با هم مخلوط کرد و گلوله ای گلی س��اخت و آن را محکم بر 

پیشانی مرد زد!
مرد فریادی کشید و گفت: سرم شکست! بهلول با تعجب گفت: چرا؟ 
من که کاری نکردم! این گلوله همان مخلوط آب و خاک اس��ت و تو 
نباید احساس درد کنی، اما من سرت را شکس��تم تا تو دیگر جرات 

نکنی احکام خدا را بشکنی!!

چند ضرب المثل زیبا!
1- ضرب المثل جامایکایي

قبل از آن که از رودخانه عبور کني، به تمساح نگو “دهن گنده”.
تفسیر: تا وقتي به کسي نیاز داري، او را تحمل کن و با او مدارا کن.

2 - ضرب المثل هاییتیایي
اگر مي خواهي که جوجه هایت سر از تخم بیرون آورند ، خودت روي 

تخم مرغ ها بخواب.
تفس��یر: اگر به دنبال آن هس��تي که کارت را به بهترین شکل انجام 

دهي، آن را به شخص دیگري غیر ازخودت مسپار.
3- ضرب المثل التین

یک خرگوش احمق، براي النه ي خود سه ورودي تعبیه مي کند.
تفسیر: اگر خواهان امنیت هستي، عقل حکم مي کند که راه دخالت 

دیگران را در امور خودت بر آن ها ببندي
4 - ضرب المثلي از شمال آفریقا

هر سوسکي از دید مادرش به زیبایي غزال است.
معادل فارس��ي: اگر در دیده ي مجنون نشیني، به غیر از خوبي لیلي 

نبیني.
 5- ضرب المثل روسي

بشکه ي خالي بلندترین صدا را ایجاد مي کند.
]تفسیر: هیاهو و ادعاي بسیار نشان از میان تهي بودن دارد.[

دنیای ضرب المثل

موتورس��یکلت عضالنی و تهاجمی رودستر 
 Concorso کانس��پت که در گردهمای��ی
رونمای��ی   2014  D'Eleganza
شد ُدس��تاورد جدید کمپانی بی.ام.و است که 
از طراحی جذابی س��ود می جوید.کانس��پت 
بی.ام.و رودس��تر ،دس��تاورد جدید کمپانی 
بی.ام.و اس��ت؛ یک موتورس��یکلت عضالنی 
 Concorso و با ابهت ک��ه در گردهمای��ی
D'Eleganza 2014 رونمایی شد. شرکت 
در این جش��نواره که س��االنه در منطقه ای 
بس��یار ثروتمند برگزار می ش��ود، ش��انس 
 بسیار بزرگی برای خودروس��ازان به حساب 

می آید.
 یکی از نکات مثبت این مراسم امکان جذب 

سرمایه برای ساخت مدل های کانسپت است.موتورسیکلت فوق 
مدرن ب��ی.ام.و مجهز به موتور دو س��یلندر 2.1 لیتری اس��ت که 

قدرت آن در دور موت��ور ۷۷۵0 دور بر دقیقه 12۳ اس��ب بخار و 
گشتاور آن در دور موتور ۶۵00 دور بر دقیقه حدود 12۵ نیوتن متر 

اس��ت. نیروی تولیدی به چرخ های عقب 
منتقل می شود و برای انتقال نیرو به جای 
زنجی��ر از گاردان )میل گردان( اس��تفاده 
 ش��ده که صدای کمتر و قابلیت اطمینان

 بیشتری دارد.
طراح��ی کانس��پت رودس��تر کام��ال 
تهاجم��ی اس��ت. در ای��ن ام��ر طراحی 
 چ��راغ ال.ای.دی جل��و تاثی��ر بس��زایی

 داشته است.
 ب��اک س��وخت آلومینیوم��ی در مقاب��ل 
رنگ تیره بدن��ه، روکش طالی��ی فرمان ، 
زین تک نفره روکش ش��ده ب��ا آلکانترا و 
پوشش آیرودینامیکی در دو طرف رادیاتور 
 از جنس آلومینی��وم از ویژگ��ی های این

 مدل است.
 دوشاخه معمولی جلو نیز معکوس نصب شده است.

رودستر کانسپت، موتورسیکلت رعب آور بی.ام.و 

محققان دانشگاه اکرون در 
اوهایو یک پوش��ش جدید 
برای صفح��ه نمایش تلفن 
های همراه طراحی کرده اند 
که تقریبا غیر قابل شکستن 
است و موجب کاهش هزینه 

نیز می شود.
این صفح��ه نمایش در برابر 
بیش از 1000 شوک مقاوم 
است؛ با ترکیب یک سطح پلیمر با الیه ای از الکترود شفاف و یک 
فیلتر محافظ انعطاف پذیر طراحی ش��ده اس��ت که بسیار با دوام 
است، ضمن اینکه صفحه آن ش��فاف و محافظ روی آن بر اساس 
اکسید قلع ایندیوم ساخته شده است.مزیت دیگر این تکنولوژی 
 این است که آن را بسیار گران تولید نمی کنند و ایده آل برای تولید 

انبوه است.

دکت��ر س��ید مس��عود 
متخص��ص  داوودی 
بیماری های پوس��ت و 
مو، خش��کی و کاهش 
رطوبت هوا را عامل این 
عارضه دانست و افزود: 
ب��ا تبخی��رآب موجود 
در هوا خش��کی پوست 
شایع اس��ت که باعث 
ترک پوست می شود این ترک ها باعث نفوذ مواد حساسیت زا به 
داخل پوست و نهایتا ایجاد اگزما می شوند. وی با اشاره به شیوع 
خشکی پوست گفت: نوجوانان در س��نین پیش از بلوغ به علت 
کم بودن ترشحات غدد چربی ساز پوست و سالمندان به علت 
کاهش ضخامت چربی زیر پوست، بیشتر مستعد از دست دادن 

آب از پوست  و اگزما هستند.

تیم دانش��مندان موفق 
به س��اخت ی��ک بازوی 
مکانیک��ی ش��دند که با 
ق��درت ذه��ن حرکت 
می کن��د.در کنفرانس 
“ت��د” در آوریل 2012 
ی��ک محق��ق پروت��ز 
عصب شناس��ی ب��ه نام 
“می��گل نیکوللی��س” 
توضی��ح داد: یک پیش��رفت تکنولوژی بس��یار زیبا داش��ته 
اس��ت. وی رباتی ک��ه با ق��درت ذه��ن کار انجام م��ی دهد 
س��اخته اس��ت.این عالمت یک انقالب زیب��ا در زمینه پروتز 
اس��تفاده ش��ده توس��ط افرادی اس��ت که یک ی��ا دو بازوی 
 خ��ود را از دس��ت داده ان��د. او مایل اس��ت ای��ن تکنولوژی 

پیشرفت های خاصی داشته باشد.

ساخت صفحه نمایش 
نشکن برای تلفن همراه

مراقب خشکی پوستتان 
باشید.

کنترل ربات ها با قدرت 
ذهنی 

پژوهش��ی جدید نشان داده اس��ت که آنتی اکسیدان 
قوی موجود در گوجه ها، عامل اصلی خیلی از مزایای 

سالمتی رژیم های مدیترانه ای است.
به گزارش دیلی تلگراف، در این تحقیق مشخص شده 
اس��ت که انتی اکس��یدان قوی در گوجه فرنگی  مورد 
اس��تفاده در رژیم غذایی مدیتران��ه ای می تواند برای 

سالمتی بسیار مفید باشد.
به ش��رکت کنندگان در این پژوهش یک قرص شامل 
یک مکمل به نام آترونون داده شد که هر قرص شامل ۷ 

میلی گرم عنصر الیکوپن موجود در گوجه فرنگی بود.
الیکوپن 10 براب��ر از ویتامین E قوی تر اس��ت و یک 
پژوهش پیشین نشان داده که زمانی قدرتش نمایان 
می ش��ود که به ص��ورت پ��وره مثال در کچ��اپ یا در 
حضور روغن زیتون استفاده ش��ود.اما چرایی این اثر 
ناشناخته بود، تا اینکه دانش��مندان دانشگاه کمبریج 
و بیمارستان های وابسته به دانشگاه شروع به بررسی 
فرایندی کردند که به ب��اور آنها، الیکوپن از طریق آن 

خطر بیماری های قلبی را کاهش می داد
.از ۳۶ بیم��ار مبتال به بیماری قلبی، مش��اهده ش��د 
در آنهای��ی که ب��ه طور روزان��ه یکی از ای��ن قرص ها 
را تا دو م��اه دریاف��ت می کردند، رگ ه��ای خونی تا 
۵۳ درص��د گش��اد ش��ده اند. دانش��مندان معتقدند 
که ای��ن ام��ر ناش��ی از بهب��ود عملکرد اندوس��لیوم 
 یا همان پوش��ش س��لولی دی��وار داخل��ی رگ های

 خونی است. 
ق��رص گوجه فرنگی هی��چ اث��ری روی داوطلب های 
»س��الم« ک��ه رگ ه��ای خون��ی نرمال��ی دارن��د، 
نگذاش��ت.تنگی ع��روق، جری��ان خ��ون را کاه��ش 
می ده��د و یکی از عواملی اس��ت ک��ه می تواند منجر 
به حمل��ه قلبی و س��کته ش��ود.این تحقی��ق حاوی 
آزمایش ه��ای اتفاق��ی ب��رای اندازه گی��ری عملکرد 
رگ های خونی موس��وم به جریان خون س��اعد بود، 
 که پیش بینی کنن��ده خطر بیماری ه��ای عروقی در

 آینده است.
تنگی عروق خونی یک عامل کلیدی اس��ت که منجر 
به حمله قلبی و سکته می ش��ود. هر چند این مکمل 
اثری روی فشار خون، سفتی شریانی یا سطوح لیپیدها 

ندارد.
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 

نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف مخابرات 
تاریخ انتشار آگهی : 93/3/29

جلس�ه مجمع عمومی عادی س�اليانه نوبت دوم ش�ركت تعاونی مصرف كاركنان 
 شركت مخابرات اصفهان راس ساعت 13/30 روز ش�نبه مورخ 93/4/14 در محل

 نماز خانه ساختمان شماره دو مخابرات واقع در چهار باغ باال تشكيل ميگردد.
لذا از كليه اعضاء دعوت می ش�ود با در دست داشتن كارت شناسايی راس ساعت 
مقرر در محل مذكور حضور بهم  رس�انند و يا وكيل / نماين�ده  خود را كتبا معرفی 

نمائيد.
* ضمنا ب�ه  اطالع ميرس�اند ك�ه به موج�ب م�اده 19 آئي�ن نامه نحوه تش�كيل 
مجام�ع عمومی ، تع�داد آراء وكالت�ی هر عضو حداكث�ر 3 رای و هر ش�خص غير 
عض�و تنها ي�ک رای خواهد ب�ود و ب�ه موجب تبص�ره )1( م�اده مذك�ور افرادی 
 كه خواه�ان اعط�اء وكالت به س�ايرين می باش�ند بايس�تی مبادرت ب�ه اعطای
 وكالت نامه محضری و يا با حضور در محل شركت تعاونی تا تاريخ 93/4/14 نسبت 

به دريافت برگه ورود به مجمع اقدام نمايند. 
دستور جلسه :

- گزارش هيات مديره و بازرسان 
- طرح و تصويب صورتهای مالی منتهی به تاريخ 1392/12/29 و نحوه تقسيم  سود 

ويژه و بودجه سال جاری 
- ارائه گزارش تغييرات اعضا ء و سرمايه شركت تعاونی 

- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل بازرسان 
- تعيين خط مشی آينده شركت تعاونی 

هیات مدیره شرکت تعاونی مصرف

شرکت تعاونی مصرف کارکنان مخابرات اصفهان 
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