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وزیر تعاون ، کار و امور اجتماعی : در ماه مبارک رمضان 
اصناف اصفهان مي تواند جامعه 

سرریز بيكار را پوشش دهد 4
مهلت شرکت در نهمين جشنواره 

مطبوعات اصفهان  تا 5 تير ماه  5 2
نباید درباره فيلترینگ

 احساسی عمل کرد
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اجرای نمایشگاه طرح
 ضيافت در فروشگاه ها

معاون امور بازرگانی اداره صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان گفت: امسال نمایش��گاه طرح ضیافت در مراکز 
مختلف فروش استان به منظور دسترس��ی آسان برای 

شهروندان برگزار می شود.
 محمد مجیری در ارتباط با نمایش��گاه طرح ضیافت ماه 

مبارک رمضان اظهار کرد: نمایشگاه  طرح ضیافت...

عضویت رایگان انجمن های 
اقتصادی در اتاق بازرگانی

قيمت پژو ۲۰۶
باال رفت  

تج��ارت  و  مع��دن  صنع��ت،  خان��ه  ریی��س 
ای��ران گف��ت: کمیت��ه تش��کل ه��ای اقتص��ادی 
تش��کیل ش��ده ت��ا ب��ا عضوی��ت تم��ام تش��کل ها 
ت��اق، ام��کان پیگی��ری مطالب��ات آنه��ا را   در ا

فراهم آورد.
 س��یدعبدالوهاب س��هل آب��ادی در جلس��ه کمیته 
بازرگان��ی،  ت��اق  ا اقتص��ادی  ه��ای  تش��کل 
ب��ا اصفه��ان  کش��اورزی  و  مع��ادن   صنای��ع، 

 بیان...

معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو از افزایش قیمت یک 
تا دو درصدی انواع پژو ۲۰۶ خبر داد.

 عبداهلل بابایی با اش��اره به اینکه در رون��د ارایه اطالعات 
خودروسازان به ش��ورای رقابت برای اصالح قیمت انواع 
پژو ۲۰۶ در نهای��ت قیمت این خودرو ب��ا افزایش یک تا 

دو درصدی روبه رو شده است، اظهار داشت: در فرمول ...
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در نشست خبری تبليغات اسالمی استان مطرح شد 

مراسم بزرگداشت حضور بازیكنان ذوب آهن در جام جهانی

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

تشکیل 550 کانون فرهنگی 
در تبلیغات اسالمی استان

رییس سازمان تبلیغات اس��المی استان اصفهان گفت: زمان خاصی 
زیر چتر تبلیغ دین قرار ندارد بلکه تا دی��ن و حجت الهی در جامعه 

وجود دارد و جامعه نیازمند دین است تبلیغ نیز پابرجا خواهد بود.
 به گ��زارش خبرن��گار زاینده رود ، حجت االس��الم س��ید حس��ین

بهشتی نژاد در نشست خبری خود با خبرنگاران به مناسبت سالروز 
تاسیس این سازمان به فرمان امام خمینی )ره( و روز تبلیغ و اطالع 
رسانی با اشاره به جایگاه رفیع، بی بدیل و ارزشمند تبلیغ در فرهنگ 

قرآنی  اظهار داشت: خداوند در آیاتی از سوره احزاب به ...

    مراس��م بزرگداش��ت بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهن در جام جهانی 
۱۹۷۸ آرژانتین برگزار شد و از دو پیشکسوت این باشگاه تقدیر به عمل 
آمد.به همت باشگاه ذوب آهن مراسم بزرگداشت حضور بازیکنان تیم 
فوتبال ذوب آهن در جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین برگزار ش��د و رسول 
کربکندی و علی شجاعی مورد تقدیر مجموعه ذوب آهن قرار گرفتند. 
در این مراسم که با حضور افرادی همچون عبدالعلی نفیسی و محمود 

عرب زاده )مدیران عامل اسبق ذوب آهن در دهه چهل(، کامران نماینده 
اصفهان در مجلس شورای اسالمی، محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه 
فوالد ماهان، مرتضی الچیانی معاون باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، رسول 
جزینی عضو شورای اسالمی شهر اصفهان...و جمعی دیگر از اهالی ورزش 
و رسانه اصفهان برگزار شد از زحمات این دو پیشکسوت ذوب آهن تقدیر 

به عمل آمد. 
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قیمت هر کیلو زولبیا و بامیه 
در ماه مبارک رمضان 8 هزار تومان

معاون ام��ور بازرگان��ی اداره صنعت، معدن و تج��ارت اصفهان گفت: در جلس��ه ای که در 
کمیسیون نظارت در س��ازمان صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، قیمت هر کیلو زولبیا و 
بامیه درجه یک ۸ هزار تومان تصویب ش��د.محمد مجیری در خصوص تنظیم بازار در ماه 
مبارک رمضان اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به تدابیر اندیش��یده ش��ده برای تنظیم 
بازار در ماه مبارک رمضان بازار ش��رایط آرامی را طی می کند و مشکلی در خصوص تامین 
 کاال نداری��م.وی افزود: کاالهای اساس��ی مورد نیاز م��ردم در ماه مبارک رمضان بیش��تر 
 مواد پروتئین��ی هس��تند که از س��وی س��تاد تنظیم ب��ازار به می��زان کاف��ی در بازارها 

توزیع می شود .

W W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M

 محروميتنیازمندان بسته امنیت غذایی می  گیرند
  و بيكاری 
در روستاهای 
استان 

س ایمنا[
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اخبار کوتاهيادداشت

دولت به دنبال قانون تدوين نظام 
صنفی برای خبرنگاران است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی گفت: دولت در حال تدوین 
برنامه قانون نظام صنفی خبرنگاران برای دفاع از حقوق این حرفه است و 

اقدامات مختلفی در این زمینه صورت گرفته است.
 علی مطه��ری در دی��دار ب��ا خبرن��گاران شهرس��تان های کاش��ان و

 آران و بی��دگل در مجلس ش��ورای اس��المی بیان کرد: اص��الح قانون 
مطبوعات نیز برنامه دیگری اس��ت که در حال بررسی بوده تا به صورت 
الیحه به مجلس بیاید.وی افزود: خبرنگاران نقش تاثیرگذاری در جامعه 
دارند به طوری که در جلوگیری از انحرافات و مفاسد اقتصادی و سیاسی 
نیز نقش این قشر به سزا اس��ت.نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اسالمی بیان کرد: به طور کلی تحوالت فرهنگی به صورت تدریجی ایجاد 
می شود و نباید تصور ش��ود که یک خبر می تواند در بین سایر اخبار گم 
شده و تاثیر کمتری داشته باشد بلکه به صورت تدریجی تاثیر خود را در 
اجتماع می گذارد.مطهری با اشاره به تاثیر مهم رسانه و خبرنگار در جامعه 
گفت: مطبوعات رکن چهارم توسعه بوده و آزادی بیان و آزادی مطبوعات 

می تواند مانع بسیاری از مفاسد اقتصادی و سیاسی در جامعه شود.

دور بعدی مذاکرات 11 تیر در وين 
برگزار می شود

یک دیپلمات ارشد ایران اعالم کرد که دور بعدی مذاکرات ایران و 1+5 از 
11 تیرماه )دوم جوالی( در وین برگزار می شود.

اعزامی به وین، این دیپلمات ارش��د به مدت زم��ان دور بعدی مذاکرات 
اشاره ای نکرد.مذاکرات "وین 5" از روز دوشنبه برای نگارش متن توافق 
جامع بین ایران و 1+5 آغاز ش��ده است و قرار اس��ت تا روز جمعه ادامه 

پیدا کند.

لزوم همکاری قوای سه گانه برای 
خشکاندن ريشه فساد در جامعه 

امام جمعه فالورجان گفت: قوای سه گانه برای خشکاندن ریشه هر نوع 
فساد در جامعه باید به خوبی با هم همکاری داشته باشند.حجت االسالم و 
المسلمین محمد قدوسی در نماز عبادی سیاسی این هفته شهر فالورجان 
ضمن توصیه نمازگزاران به رعایت تقوا اظهار کرد: تقوا عصاره و خالصه 
همه فضایل و نیکویی ها است.وی افزود: اگر انسان در زندگی سعی کند تا 
آنچه را که خدای متعال دستور داده، انجام دهد و آنچه را که نهی فرموده، 
ترک کند ملکه تقوا در وجود او شکل می گیرد.امام جمعه فالورجان در 
ادامه با اشاره به تبیین شاخصه های س��بک زندگی رسول خدا)ص( در 
خطبه های هفته های گذشته، بیان کرد: هرگاه از پیامبر اکرم)ص( چیزی 
تقاضا می شد و ایشان مایل به انجام دادن آن درخواست بودند می فرمودند 
»بله« در غیر این صورت از گفتن »نه« اجتناب می کردند تا فرد مقابل از 

ایشان اندوهگین نشود.

آتش فتنه داعش دامن آمريکا را 
خواهد گرفت

امام جمعه خمینی شهر گفت: آتش فتنه داعش دامن آمریکا را خواهد 
گرفت.حجت االسالم عباس رحیمی اظهار کرد: پیدایش گروه های افراطی 
اسالمی بهترین راهکار جلوگیری از رشد دین اسالم در کشورهای اروپایی 

و میان مردم آمریکا است.
وی با بیان اینکه مشکالت به وجود آمده در کشور عراق از مصائب جهان 
اسالم است، گفت: گروه داعش دست پرورده کشور آمریکا است و در آینده 

آتش فتنه داعش دامن آمریکا را نیز خواهد گرفت.
امام جمعه خمینی شهر بیان کرد: هدف اصلی به وجود آوردن گروه داعش 
ضربه به اسالم و مذهب تشیع است ،گروه داعش و طالبان هدفی به جز بد 

نام کردن دین اسالم در نگاه مردم جهان ندارد.
وی افزود: امریکا و کشورهای غربی از پیشرفت مذهب تشیع در قلب مردم 
اروپا و آمریکا هراس دارند، آنها با کشور ایران دشمنی دارند به دلیل اینکه 

مذهب شیعه در دنیا در حال رشد است.

تقاضا برای اجرای طرح آمايش 
سرزمین وجود ندارد

رییس امور آمایش و توس��عه منطقه ای معاون��ت برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی رییس جمهور گفت: تقاضا سبب عملیاتی شدن یک پژوهش 
می شود اما در کش��ور ما هنوز تقاضا برای اجرای طرح آمایش سرزمین 
وجود ندارد.حس��ین آرامی در همایش آمایش سرزمین و توسعه پایدار 
در پژوهشگاه ش��اخص پژوه با بیان اینکه برنامه ریزی منطقه ای نباید از 
برنامه آمایش سرزمین جدا باشد، اظهار کرد: میان طرح آمایش سرزمین 
و برنامه ریزی منطقه ای وجه تفاوت و اشتراک وجود دارد که وجه تفاوت 
آن بار معنایی است که هر کدام از این کلمات دارند.وی افزود: بخشی از 
انتظاراتی که از برنامه آمایش سرزمین انتظار می رود معلول برنامه ریزی 
منطقه ای است و چون در کشور ما برنامه ریزی منطقه ای وجود ندارد بار 

سنگینی بر دوش طرح آمایش سرزمین افتاده است.

بصیرت مردم عراق، فتنه گروه 
داعش را نابود می کند

امام جمعه موقت فریدون شهر گفت: بصیرت مردم عراق در کنار هدایت 
خاص علمای این کشور و حامیان علما، فتنه گروه داعش را نابود می کند 

و اجازه قدرت گرفتن این گروه را نمی دهد.
حجت االس��الم محمد رض��ا عالمی اظه��ار ک��رد: تعداد مع��دودی از 
 پیروان اهل س��نت در عراق با به قدرت رس��یدن نوری مالکی به عنوان

 نخس��ت وزیر این  کش��ور، با تش��کیل گروه تروریس��تی داعش سعی 
در آش��وب و فش��ار به دولت وقت این کش��ور دارند.وی بیان کرد: آنچه 
در فتنه س��ال 88 در ایران اتفاق افتاد در کش��ور عراق بی��ن گروه های 
اهل س��نت و ش��یعه به وجود آمده که ب��ا هدایت و راهنمای��ی مراجع 
تقلید و بصیرت مردم عراق در حال نابودی و شکس��ت اس��ت. چاره ای 
جز ریش��ه کن کردن داعش نیس��ت دبی��رکل حزب موتلفه اس��المی، 
داعش را راهبردی آمریکایی - اس��راییلی برای ناب��ود کرد ظرفیت های 
 مقاومت در منطقه دانست و گفت: برای رفع خطر داعش هیچ راهی جز

 ریشه کن کردن آنها نیست.محمدنبی حبیبی با اشاره به اقدامات گروهک 
تروریستی داعش، ریش��ه این گروهک را در دش��منی غرب علیه اسالم 
دانس��ت و گفت: طبیعتا برای پیدا کردن علت پیدای��ش این پدیده باید 
به دنبال رد پای استعمارگرانی رفت که در برخی از مواقع با چند واسطه 
می توانند یک فرد یا گروهی را که در مسیری که خودشان مایل هستند 
هدایت کنند؛ مانند آنچه که در گذش��ته ش��اهد بودیم و گروه القاعده و 

طالبان را برای رسیدن به اهداف شوم خود در منطقه ایجاد کردند.
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امام جمعه موقت تهران با اشاره به اقدامات تروریستی داعش در عراق گفت: قاطعانه می گویم امارات، کویت، 2
قطر، عربستان و ترکیه از این آتش در امان نخواهند بود و این توطئه دامنشان را می گیرد و چاهی که برای 

ما کنده اند خودشان در آن می افتند
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 به دنبال مشورت
 و مذاکره با ايرانیم 

درخواست تاسیس 11 
تشکل سیاسی و حزب

وزیر امور خارجه آمریکا با بیان تمایل کشورش برای مذاکره با ایران گفت: ما به 
دنبال مشورت با ایران هستیم نه همکاری.

جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه درباره احتمال همکاری ایران و 
آمریکا درباره حوادث اخیر عراق گفت: ایاالت متحده تنها در مشورت و گفت وگو 
با ایران در این باره تمایل دارند و نمی خواهند همکاری های عملی با ایران داشته 
باش��ند.وی در گفت وگو با شبکه خبری ان بی س��ی گفت: آنچه که من اعالم 
می کنم مبنی بر اینکه ما تنها تمایل گفت وگو و مذاکره با ایران درباره عراق داریم 
این است که ایرانیان می دانند ما به چه فکر می کنیم و ما نیز می دانیم آن ها در 
فکر چه چیزی هستند تنها در اینجا به اشتراک گذاشتن اطالعات مدنظر است.

وی درباره همکاری عملی ایران و آمریکا درباره عراق گفت: ما هنوز در این باره 
فکر نکردیم و اکنون بر روی میز مطرح نیست .

سخنگوی وزارت کشور از ارایه یازده درخواست مجوز در مورد تاسیس حزب 
و تشکل سیاسی به وزارت کش��ور خبر داد.حسینعلی امیری درباره وضعیت 
درخواست های تاس��یس حزب و تشکل سیاس��ی در دولت یازدهم گفت: از 
شهریورماه س��ال گذش��ته تاکنون )خرداد 93( تقاضای 11 مورد تشکیل و 
تاسیس حزب و تشکل سیاسی از طریق سامانه اینترنتی مربوطه انجام شده 
است.وی با بیان این که رس��یدگی به این درخواس��ت ها در مرحله تکمیل 
پرونده و انجام اس��تعالمات مربوطه می باشد به بیان اس��امی این تشکل ها 
پرداخت و افزود: جمعیت هم اندیشان البرز ،حزب تالشگران ایران اسالمی، 
حزب متحد، حزب مردمی اصالحات، جبهه پایداری انقالب اسالمی، جمعیت 
دوستداران مشهدمقدس، مجمع حامیان عدالت اسالمی، حزب آزادگی ایران 
اسالمی، مجمع رهپویان بصیرت استان مازندران، جمعیت یاران خراسان و 
حزب پیشتازان عدالت احزاب و تشکل های سیاسی هستند که تقاضای خود 

را اعالم کردند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان گفت: کالس های 
آزاداندیشی در مساجد سراسر اس��تان اصفهان باید برگزار 
ش��ود زیرا مس��اجد محل فعالیت های فرهنگی به ش��مار 
می روند و ای��ن کالس ها می توان��د زمینه رش��د فرهنگی 
 اس��تان شود.رس��ول یاح��ی در مراس��م افتتاحی��ه طرح

 اوقات فراغت تابس��تان کانون های فرهنگی هنری مساجد 
استان اصفهان، اظهار کرد: ما باید افتخار کنیم که پیرو دینی 
هستیم که برای انسان ها از قبل از تولد تا بعد از مرگ برنامه 
ریزی کرده و با مراجعه به روایات می بینیم توصیه شده با چه 
کسی ازدواج کنیم چرا که از این ازدواج قرار است نسلی پدید 
آید و این فرزندان باید سالم باشند.وی با اشاره به نامگذاری 
امسال به نام فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی، 
تصریح ک��رد: مدیریت جهادی که مقام رهب��ری فرمودند، 
واژه آش��نایی برای مردم اصفهان است، مردمی که 6 درصد 
جمعیت کل کشور را تشکیل می دهند اما بیش از 11 درصد 
شهدای انقالب از این استان بوده و امثال خرازی ها در دفاع 
مقدس حماس��ه آفریدند و افتخار آفرین��ی کردند.معاون 
سیاسی امنیتی استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: در قرآن 
به 3 صورت از جهاد یاد ش��ده جهاد اکبر که مبارزه با نفس 
است، جهاد اصغر که مربوط به مسائل اجتماعی و جنگ بوده 

و یک جهاد کبیر هم داریم که همین جهاد فرهنگی است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: بر این باور هستیم 
که شیعیان و اهل س��نت کش��ور عراق می توانند داعش را 
سرکوب کنند زیرا داعشی ها بیش از 6 هزار نفر نیستند و به 
زودی از بین می روند.عوض حیدرپور با بیان اینکه داعش از 
چند سال پیش شکل گرفته اظهار کرد: داعش مخفف دولت 
اسالمی عراق و شام بوده و از زمانی که آمریکایی ها وارد عراق 
شدند، داعش ش��کل گرفت که دولت اس��النی عراق و شام 
را تش��کیل دهند.وی با بیان اینکه گروه داعش نتوانستند 
عملیاتی انجام دهند ت��ا زمانی که بیداری اس��المی در آن 
منطقه فراهم شد، افزود: در آن فضا که حوادث مصر، تونس و 
لیبی اتفاق افتاد آنها دنبال بودند که در عراق کاری را شروع 
کنند.عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: در عراق به 
دلیل برپایی حکومت شیعی و استحکام دولت نوری مالکی 
آنها نتوانس��تند کاری را انجام دهند.وی بیان کرد: ترکیب 
مرکزی داعش هم عراقی هستند آنها می خواهند کشوری 
درست کنند به نام دولت اس��المی عراق و شام تقریبا برای 
20 والیت بزرگ هم والی معین کردند و با جدول سازمانی 
مشخصی حرکت می کنند.حیدرپور با اشاره به اینکه 2 استان 
نینوا و االنبار در عراق در کنار هم هستند، تصریح کرد: االنبار 
یک اس��تان بزرگ و بیابانی اس��ت داعش زمانی که سوریه 
آمدند در داخل االنبار مستقر شدند و به 2 دلیل حمله کردند.

رییس جمهور ب��ا تاکید بر ل��زوم پی گی��ری راه اعتدال 
در کش��ور، منطقه و جهان، گف��ت: بداخالقانی که فکر 
می کنند راه پیش��رفت آنها، اتهام و درشت گویی و حتی 
افتخار کردن به آن است، هنوز در جامعه ما وجود دارند.

حجت االس��الم والمس��لمین حس��ن روحانی  دیروزدر 
همایش قوه قضاییه که با حضور رؤس��ای سه قوه برگزار 
شد، به سالروز شهادت آیت اهلل بهشتی اشاره کرد و افزود: 
بهشتی و یارانش شهید ش��دند اما وظیفه ما همچنان بر 

دوش ما باقی است تا راه او را ادامه دهیم.
وی با انتقاد از رواج خش��ونت و افراطی گری به ویژه در 
منطقه خاورمیانه، تاکید کرد: خش��ونت و افراطی گری 
باالترین خطر برای اخالق، امنیت، ثبات و دس��تیابی به 
اهداف بوده و هست. راه، راه عدالت، اعتدال، میانه وری و 
اجرای صحیح و پیروی درست از سیره و روش نبی مکرم 

اسالم )ص( و ائمه اطهار )ع( است.
رییس جمهور در ادامه اظهار کرد: شهید بهشتی از میان 
ما رفت اما قوه قضاییه ای آبرومند، اس��المی و قانونی از 
خود به یادگار گذاشت. امروز دارای قوانینی مترقی، یک 
قانون اساس��ی مترقی و دادگاه ها و داروی هایی هستیم 
که در چارچوب معیارهای اس��المی و قوانین و مقررات 

مدرن و قابل قبول است.

عضو کمیس��یون امنیت مل��ی گفت: اس��راییل، قطر و 
عربستان داعش را حمایت می کنند.

احمد بخشایش اردستانی پیرامون تحرکات اخیر گروه 
موس��وم به داعش در عراق اظهار ک��رد: داعش با ظاهر 
اسالمی وارد شده اما ماهیتش س��کوالر و راهش حزب 
بعث و اهل سنتی افراطی که عالقه مند به بازپس گیری 

مجدد حکومت عراق هستند.
وی تصریح کرد: اینها به چند دلیل به عراق آمدند یکی به 
خاطر ضربه ای که از سوریه خوردند و دیگر برای اختالفی 
اس��ت که با القائده و جبهه النصره در س��وریه داشتند و 
همچنین به دلیل این اس��ت که می خواهند اعالم کنند 

که هنوز از بین نرفتیم و هستیم.
عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس ش��ورای اسالمی 
خاطرنشان کرد: به طور مسلم عربستان سعودی کمک 
زیادی به اینها می کند و شاید دلیل انتخاب عراق عملکرد 
ضعیف ارتش این کش��ور باش��د و فرماندهان 4 استان 
خیانت ورزیدند و به سمت داعش گرایش نشان دادند و 
افرادی مانند هاش��می در مدتی که در ترکیه و اسراییل 
بودن��د هماهنگی های را به وج��ود آورده بودند و به نظر 
بنده معنی آن این است که دولت شیعی نوری مالکی و 

شیعیان در این چند سال در خواب بودند.

مجلس دولت تدبیراستانداری نمایندگان

برگزار کالس های 
آزادانديشی در مساجد 

مردم عراق توان از بین 
بردن داعش را دارند

خشونت و افراط باالترين 
خطر برای امنیت 

اسرايیل، قطر و عربستان 
داعش را حمايت می کنند
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دبیر شورای فرهنگ عمومی کش��ور در نشست خبری اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اصفهان گفت: ما قایل به کم کردن هرچه بیشتر 
تصدی گری دولتی در مباحث فرهنگی هس��تیم اما باید بدانیم 
این به معنای رها کردن و واگذاری عرصه فرهنگی کشور نیست، 
بلکه معتقدیم باید عرصه فرهنگ را به اهلش سپرد و همان طور 
که مق��ام معظم رهبری در خصوص سیاس��ت ه��ای کلی اصل 
 44 تاکید دارند کارهایی را که می توان به مردم س��پرد، باید از 
تصدی گری دولت خارج کرد؛ اما قطعا در عرصه فرهنگی بدون 
نظارت چه محتوایی و چه اجرایی نمی ت��وان اقدام نمود.حجه 
االسالم شاهمرادی در ابتدای این نشست به شکل گیری شورای 
فرهنگ عمومی کش��ور به عن��وان اولین ش��ورای اقماری عالی 
انقالب فرهنگی در س��ال 64 اش��اره کرد و به جایگاه و وظایف 
این شورا پرداخت و گفت: وظیفه اصلی این شورا رصد و بررسی 
فرهنگ عمومی کشور و قرارگاه اصلی رسیدگی به امور فرهنگی 
کشور بوده و یکی از قوی ترین ش��وراهایی است که می تواند در 

عرصه فرهنگ بروز و ظهور پیدا کند.

می خواهیم ش�ورای فرهنگ عمومی اس�تان ها را   
فعال کنیم

او ادامه داد: این ش��ورا دارای 29 عضو است که هر دو هفته یک 
 بار، به صورت مس��تمر تش��کیل جلس��ه می دهد و تقریبا همه

 دس��تگاه های فرهنگی کش��ور در آن حضور دارن��د. همچنین 
مصوبات این شورا که بیشتر در عرصه همگرایی مسایل فرهنگی 

کش��ور اس��ت پس از تصویب به ش��ورای عالی انقالب فرهنگی 
ارجاع داده می ش��ود. وی در ادام��ه به احیای مجدد ش��ورای 
فرهنگ عمومی استان ها اش��اره کرد و گفت: دبیرخانه مرکزی 
شورای فرهنگ عمومی با جدیت به دنبال این است که شورای 
فرهنگ عمومی اس��تان ها را فعال کند، چون در دوره های قبل 
آن گونه که باید فعال نبودند و هدف من از این س��فرها شنیدن 
مشکالت و جدیت برای احیای دوباره این شوراهای استانی است 
تا ناهنجاری ها و نابس��امانی های فرهنگی در سطح استان ها را 
رصد و  در ادامه آن برای آنها اقدام و تصمیم گیری کنیم چرا که 
ش��ورای فرهنگ عمومی اس��تان ها، بازوی اصلی شورای عالی 
انقالب فرهنگی است که وظیفه سیاستگذاری کالن فرهنگی در 
استان  ها را بر عهده دارد و دستگاه های فرهنگی مجری مصوبات 

این شورا هستند. 

انتظار در سطح کشور از استان اصفهان باالتر است
دبیر ش��ورای فرهن��گ عمومی س��پس به حضورش در ش��هر 
اصفهان اش��اره کرد و افزود: اس��تان اصفهان یکی از مهمترین 
استان های کش��ور به لحاظ فرهنگی و هنری است و به راستی 
اصفهان پایتخت فرهنگی و هنری کشور است و به همین دلیل 
انتظارها در س��طح کش��ور از اصفهان ویژه اس��ت. شاهمرادی 
افزود: خوشبختانه مس��ووالن شورای اس��تان جلسات خوب و 
مستمری داشته اند و سال قبل با بررسی و رصد مسایل فرهنگی 
استان توانس��ته اند ناهنجاری ها و هنجارهای فرهنگی استان 

را به خوبی پی��دا کنند و من در جلس��ه ای که ب��ا حضور کلیه 
 ائمه جماعات، فرمانداران و دبیران ش��ورای فرهنگی اس��تان و

 شهرس��تان ها داش��تم دیدگاه ه��ا و نظراتش��ان را به صورت 
ش��فاهی و کتبی دریافت ک��ردم. وی در خاتمه ب��ه دیدارهای 
خ��ود با آی��ت اهلل س��ید یوس��ف طباطبایی ن��ژاد ام��ام جمعه 
و نماین��ده ولی فقی��ه در اس��تان اصفه��ان، رس��ول زرگرپور 
اس��تاندار اصفه��ان و آیت اهلل مظاه��ری در س��فر دو روزه اش 
اش��اره کرد و از برگزاری جلس��ات عمومی و خصوص��ی با آنها 
راجع به مس��ایل فرهنگی اس��تان اب��راز خرس��ندی نمود. در 
ادامه دبیر ش��ورای فرهنگ عمومی کش��ور در پاسخ به پرسش 
 یک��ی از خبرن��گاران در رابط��ه ب��ا مس��اله حج��اب و عفاف و 
تصمیم گیری های مربوطه در ش��ورای فرهنگ عمومی کشور 
 گفت: با توجه به دغدغ��ه مقام معظم رهب��ری عفاف و حجاب 
س��ال ها قبل در دستور کار ش��ورای عالی انقالب فرهنگی قرار 
گرفت و پس از تصوی��ب راهکارها به ش��ورای فرهنگ عمومی 
ارجاع داده شد. در این زمینه مجموعه ای خوب و جامعی برای 
دستگاه ها تدوین شده است اما در دوره قبلی شورا و در 2 سال 
قبل موضوع از دس��تور کار ش��ورای فرهنگ عمومی خارج شد 
و به وزارت کش��ور و ش��ورای اجتماعی آن واگذار گردید. حجه 
االس��الم ش��اهمرادی به تدوین 350 بند مص��وب در خصوص 
راهکارهای اجرایی در خصوص عفاف و حجاب اشاره کرد و گفت: 
 متاسفانه در دوره قبل نه به عملیاتی کردن این مصوبات اهتمام

 م��ی ورزیدن��د، ن��ه بودج��ه ای ب��ه آن اختصاص م��ی دادند 
 و نه ای��ن تصمی��م ه��ا را ب��ه دس��تگاه ه��ای مربوط��ه ابالغ

 می کردند. 
وی به اختص��اص کمتر از 10 بند مرتبط به نی��روی انتظامی از 
350 بند مصوب در خصوص عفاف و حجاب اشاره کرد و افزود: 
وقتی بقیه بندها که مربوط به دستگاه های فرهنگی بوده است 
اجرا نشده است، تنها اقدامات پلیس��ی و انتظامی در این حوزه 
پررنگ و جنجالی می ش��ود لذا در یک جمع بن��دی باید بگویم 
م��ا در زمینه عف��اف و حجاب به لح��اظ فکری ب��ه راهکارهای 
خوبی دس��ت پیدا کرده ایم و تنها باید آنه��ا را عملیاتی کنیم.

دبیر ش��ورای فرهن��گ عمومی کش��ور همچنین در پاس��خ به 
س��والی مبنی بر موازی کاری دس��تگاه های دولت��ی در عرصه 
فرهن��گ و راهکارهای م��ورد نظر در ش��ورای فرهنگ عمومی 
کش��ور گفت: بحث موازی کاری چه در عرصه فرهنگی و چه در 
عرصه اجرایی جزء معضالت کلی کش��ور ماس��ت و صرفا ربطی 
هم به دستگاه های فرهنگی ندارد. ما هم در شورا بنای اجرایی 
 نداریم زیرا ش��ورا در واقع یک ق��رارگاه فکری اس��ت، البته در

 تصمی��م گی��ری ه��ا س��عی م��ی کنی��م از بعض��ی از 
م��وازی کاری ه��ا جلوگی��ری کنی��م. درب��اره موض��وع 
 فیلترین��گ  نباید احساس��ی عمل ک��رد بلکه بای��د به صورت

 علمی کار کرد .

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در نشست خبری اداره کل فرهنگ و ارشاد اصفهان:

عرصه فرهنگ را بايد به اهلش سپرد

نباید درباره فیلترینگ احساسی عمل کرد
 ام��ام جمع��ه اصفه��ان در 
خطبه های نماز جمعه از ترویج 
فس��اد و گناه و علی الخصوص 
برگزاری اردوه��ای تفریحی 
مختل��ط برخ��ی جوان��ان در 

استان گالیه و انتقاد کرد.
سید یوس��ف  آی��ت اهلل 
طباطبایی نژاد در خطبه های 
نماز جمعه این هفته در جمع 
نمازگ��زاران اظه��ار ک��رد: از 
خداوند متعال ب��ا تمام وجود 
خواس��تاریم ک��ه رحم��ت و 
لط��ف و توفیق کس��ب فیض 
از برکات روزه��ای پایانی ماه 
مب��ارک ش��عبان را نصیب ما 
بفرماید.وی بی��ان کرد: طبق 
فرمایش امیرالمومنین)ع( در 
نهج البالغه، ای��ن امام بزرگوار 
در توصی��ه ای به ی��اران خود 
می فرماید مومنان و شیعیان 
ما هرگز از کسانی نیستند که 
دیگ��ران را از کار منکری نهی 
می کنند ولی خود ترک منکر 
نمی کنند.وی در ادامه با اشاره 
ب��ه خطب��ه 128 نهج البالغه 
گف��ت: برطب��ق ای��ن خطبه 
امیرالمومنی��ن )ع( از ترویج 
فس��اد و گناه و نبودن افرادی 
برای امر به مع��روف و نهی از 
منکر در جامعه گالیه می کند 
و می فرماید با این شرایط مردم 
جامعه هرگز در جوار رحمت 
خداوند قرار نخواهند داشت.

طباطبایی ن��ژاد نی��ز در ادامه 
خطبه های خود از ترویج فساد 
و گناه در اس��تان و همچنین 
برگ��زاری برخ��ی اردوه��ای 
تفریحی مختل��ط دختران و 
پس��ران که بعضا هم ش��نیده 
می شود حجاب های دختران 
و زنان برداش��ته می شود و به 

رق��ص می پردازند به ش��دت 
گله مند ش��د و اظهار کرد: آیا 
با این ش��رایط می توان انتظار 
رحم��ت عموم��ی و برک��ت 
همگان��ی از س��وی خداون��د 
داش��ت در حالی که رضایت 
خداوند را کسب نکردید؟وی 
اذعان کرد: از جمیع توصیفات 
و توصیه ه��ای روایت��ی ائمه 
اطه��ار در می یابیم که آمرین 
به مع��روف و ناهی��ان از منکر 
خود بای��د عام��الن و فاعالن 
باش��ند.نماینده ولی فقیه در 
اس��تان در خطبه ه��ای دوم 
نماز جمعه اصفهان با اش��اره 
به مناسبت های تقویمی هفته 
جاری اظهار کرد: از بیس��تم 
ماه ش��عبان تا اول ماه مبارک 
رمضان دهه بهداشت، نظافت 
و تکریم مس��اجد است.طبق 
روایات مساجد بیوت خداوند 
در روی زمین است و هر کسی 
در آن وارد ش��ود زایر خداوند 
محس��وب می ش��ود.وی در 
ادامه خطبه با تشویق، ترغیب 
و حمای��ت از گروه های فعال 
اس��تان که در قال��ب مجمع 
خیرین مسجد س��از فعالیت  
می کنن��د از قصد آنه��ا برای 
ساختن 1010 مسجد در سال 
93 خبر داد و خواستار کمک 
و حمایت م��ردم و ارگان ها به 
آنها شد.وی تاکید کرد: وظیفه 
همه مسلمین و شیعیان تبلیغ 
اس��الم اس��ت و تبلی��غ دین 
وظیفه و ویژه فقط روحانیون و 
سازمان های تبلیغاتی اسالمی 
نیس��ت گرچه این س��ازمان 
مس��ئولیت  آن  عه��ده دار 
 خطی��ر از نظ��ر قانون��ی و

 حقوقی است.

عربستان،ترکیه و قطر در چاه داعش می افتند

گاليه امام جمعه اصفهان از 
برگزاری اردوهای تفريحی مختلط



یادداشت

عمر7  ساله ازدواج های منجر به طالق 

مدیرکل دفتر آمار و اطالعات جمعیتی س��ازمان ثبت احوال در مورد 
میانگین طول مدت زندگی مشترک در ازدواج های منجر به طالق در 
کشور، اظهار کرد: میانگین طول مدت زندگی مشترک در ازدواج های 

منجر به طالق در کشور 7.6 سال است.
علی اکبر محزون با اش��اره به درصد طالق های انجام گرفته نسبت به 
مدت سپری شده از زندگی مش��ترک، گفت: 4.1 درصد از طالق ها در 
کشور مربوط به سال اول زندگی مشترک و به صورت کلی 49.7 درصد 

طالق ها مربوط به 5 سال اول زندگی مشترک است.
وی ادامه داد: ایالم و اردبیل به ترتیب با 5.3 و 5.6 سال دارای کمترین 
میانگین طول مدت زندگی مش��ترک در ازدواج های منجر به طالق و 
گیالن با 9.5 سال دارای بیشترین میانگین طول مدت زندگی مشترک 

در ازدواج های منجر به طالق است.
مدیرکل دفتر آمار و اطالعات جمعیتی سازمان ثبت احوال همچنین 
در تش��ریح ارتباط میزان طالق ها در مقابل هر صد ازدواج در کش��ور، 
خاطرنش��ان کرد: در س��ال 87 در مقابل هر 100 ازدواج 12.5 طالق 
صورت گرفت که ب��ه ترتیب در س��الهای 88، 89، 90 و 91 به ترتیب 

به 14.1، 15.4، 16.3 و 18.1 طالق در مقابل هر 100 ازدواج رسید.
به گفته محزون در س��ال 92 تعداد طالقهای انجام گرفته در کش��ور 
در مقابل هر 100 ازدواج به 20.1 رسید که می توان در مورد این آمار 
به این موضوع اشاره کرد که در شش س��ال گذشته میزان طالق ها در 
مقابل هر 100 ازدواج انجام گرفته در کشور به تعداد 7.6 طالق افزایش 

یافته است.
وی همچنین به آم��ار طالق های صورت گرفته در س��ال 92 و 91 در 
کشور اشاره کرد و گفت: در سال 92، 155 هزار و 369 مورد و در سال 

91، 150 هزار و 324 مورد طالق انجام گرفته است.
مدیرکل دفتر آمار و اطالعات جمعیتی سازمان ثبت احوال با تاکید بر 
اینکه شاخص رشد طالق در کش��ور روند نزولی پیدا کرده بود، گفت: 
متاسفانه از س��ال 91 به بعد مجددا شاخص رشد طالق در کشور روند 

صعودی پیدا کرده است.
محزون ادامه داد: در سال 88، 125 هزارو 747 مورد طالق در کشور 
انجام گرفت که درصد تغییرش نس��بت به سال 87، 13.8 درصد بوده 
است. همچنین در س��ال 89، 137 هزار و 200 مورد طالق در کشور 

اتفاق افتاد که نسبت به سال 88 با تغییر 9.1 درصدی مواجه بود.
به گفته وی در س��ال 90 آمار طالق به 142 هزار 841 مورد رسید که 

نسبت به سال 89 با تغییر 4.1 درصدی مواجه بود.
مدیرکل دفتر آمار و اطالع��ات جمعیتی س��ازمان ثبت احوال، افزود: 
متاسفانه در سال 91 مجددا رشد ساالنه طالق روند صعودی پیدا کرد 

و نسبت به سال 90 با درصد تغییر 5.2 مواجه بود.

چرا باید بگذاریم ریه اصفهان
 از بین برود

رییس کمیسیون عمران، شهرس��ازي و معماري شوراي اسالمي شهر 
اصفهان با بیان این که قسمت عمده ای از فضای سبز در غرب اصفهان 
متمرکز شده اس��ت؛ اظهار داش��ت: منطقه غرب)ناژوان( ریه اصفهان 

است. چرا باید بگذاریم ریه اصفهان)ناژوان( از بین برود.
عبدالرس��ول جان نثاری در جلسه علني شوراي اس��المي با بیان این 
مطلب افزود: بس��یاری از باغ های اصفهان در این منطقه واقع ش��ده 
 اس��ت. اگر ریه را قب��ول داریم پس چرا بای��د بگذاریم در اث��ر بی آبی

 از بین برود. 
وی ادامه داد: اگ��ر این ریه از بین برود تاوان و ض��رر و زیان آن به خود 
مردم برمی گردد. رییس کمیس��یون عمران، شهرس��ازي و معماري 
شوراي اسالمي شهر اصفهان با اشاره به این که در این منطقه بسیاری 
از واحدهای مس��کونی وجود دارد که هر چهار طرف آن باغات زیادی 
 وجود دارد؛ تصریح کرد: ش��هرداری باید جلوی این س��اخت و سازها 

را بگیرد. 
این عضو شورای اسالمی شهر اصفهان بیان کرد: بسیاری از باغات این 
 منطقه در اثر بی آبی خش��ک شده اس��ت که با درایت مدیران شهری

 می تواند به گلخانه تبدیل شود.
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واژگونی پژو ۴۰۵، کودک خردسال را یتیم کرد
    بر اثر واژگونی یک دستگاه پژو 405 در محور دهق به علویجه، پدر و مادر خانواده، جان خود را از 
دست دادند و کودک خردسال شان راهی بیمارستان شد. رییس پلیس راه استان گفت: متاسفانه 
در این حادثه، پدر و مادر خانواده در دم جان باختند و فرزند 5 ساله آنها به دلیل مصدومیت، راهی 

بیمارستان شد. 
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رییس سازمان تبلیغات اس��المی استان اصفهان گفت: 
زمان خاصی زیر چتر تبلیغ دین قرار ندارد بلکه تا دین و 
حجت الهی در جامعه وجود دارد و جامعه نیازمند دین 

است تبلیغ نیز پابرجا خواهد بود.
به گزارش خبرنگار زاینده رود ، حجت االس��الم س��ید 
حسین بهشتی نژاد در نشست خبری خود با خبرنگاران 
به مناسبت سالروز تاسیس این س��ازمان به فرمان امام 
خمینی )ره( و روز تبلیغ و اطالع رسانی با اشاره به جایگاه 
رفیع، ب��ی بدیل و ارزش��مند تبلی��غ در فرهنگ قرآنی  
اظهار داشت: خداوند در آیاتی از سوره احزاب به زیبایی 
س��یمای تبلیغی پیامبران را ترس��یم کرده و آن را جزو 

هدف های برجسته آنها برشمرده است.
وی افزود: این رساندن پیام همراه با تبیین است به این 
معنا که خداوند چتر اسالم را به عنوان دینی که پیام آن 
الهی جهانی و ابدی است در تمام گستره های اجتماعی، 

فردی و خانوادگی گسترانده است.
رییس س��ازمان تبلیغات اس��المی اس��تان اصفهان با 
 بیان اینکه پیش��ینه تبلیغ به صدر اس��الم برمی گردد و 
طالیه دار پیامبر اکرم )ص( اس��ت ، تاکی��د کرد:  زمان 
خاصی زی��ر چتر تبلیغ دین ق��رار ندارد بلک��ه تا دین و 
حجت الهی در جامعه وجود دارد و جامعه نیازمند دین 
است تبلیغ نیز پابرجا خواهد بود.وی با بیان اینکه تمام 
صفحات زرین قرآن سرشار از پیام های الهی است، گفت: 
با توجه به اینکه خود پیامبر گرامی اسالم نمی توانستند 
به تمامی بالد اسالمی سفر کنند ایشان  اعزام مبلغ  را در 
دستور  کار خود قرار دادند و در صدر این جدول حضرت 

علی )ع( قرار داشتند.
حجت االسالم بهش��تی نژاد با اشاره به دس��تور العمل 
فرهنگی و تبلیغی و اولویت های فرهنگ دینی توس��ط 
پیامب��ر اکرم )ص( ب��رای مبلغان اعزامی ب��ه یمن بیان 
داشت: نشاندن آحاد مردم بر س��فره قران کریم، مبارزه 
با تمام سنت های جاهلی، ترویج اخالق صالحه در میان 
مردم، یادآوری خداباوری و قیامت باوری به شکل دایم 
و فرستادن معلمان به نقاط مختلف جامعه از جمله این 

اولویت هاست.
وی ابراز داشت: همچنین ایشان به مبلغان تاکید کردند 
که بیشترین همت و دغدغه خود را بر امر نماز قرار دهند 
و تمام دس��تورات اس��الم را از کوچک و بزرگ در میان 
جامعه ترویج کنند.رییس س��ازمان تبلیغات اس��المی 
اس��تان اصفهان معنای تبلیغ را نشان دادن ارزش های 
دینی در تمام عرصه ه��ا عنوان و تصریح ک��رد: قبل از 
انقالب نیاز تبلیغ توسط کل جامعه چندان احساس نمی 
شد اما پس از انقالب از دورترین روستاها و حتی خارج 
از کش��ور نیز مردم تقاضای اعزام مبلغ داشتند و بر این 
مبنا نیاز به یک دستگاه برای دریافت نیاز، سازماندهی 
آنها و واسطه شدن برای رساندن مبلغ به جامعه احساس 

می شد.

وی اظهار داشت: امام خمینی )ره( با تیزبینی خاص خود 
این نیاز جامعه را دریافت و این سازمان در سال 58 تحت 
عنوان شورای تبلیغات ایجاد و در سال 60 با نام سازمان 
تبلیغات تغییر یافت و بر این مبنا می توان گفت که این 
سازمان عمری 35 ساله دارد.حجت االسالم بهشتی نژاد 
اضافه کرد: این س��ازمان در برنامه ریزی تبلیغی ش��رح 
وظایف و اساسنامه ای دارد که در س��ال 77 به توشیح 

رهبر معظم انقالب رسید.
وی با بیان اینکه  این شرح وظایف در ابتدا 21 بند بود و از 
سال 87 در 17 بند ادغام، حک و اصالح شده است و برای 

حرکت سازمان در کل کشور  مبنا قرار گرفت.
رییس س��ازمان تبلیغات اس��المی اس��تان اصفهان با 
اشاره به چهار برنامه از اصلی ترین برنامه ها ی سازمان 
تبلیغات اسالمی گفت:فعالیت های قرآنی، اعزام مبلغان، 
حمایت نرم افزاری از مساجد، سازماندهی تشکل های 
مذهب��ی از هیئات، کان��ون ها، انجمن های اس��المی و 
تش��کل های مذهبی از جمل��ه این برنامه هاس��ت.وی 
با اش��اره به اینکه 70 برنامه  در زی��ر مجموعه  این 17 
بند تبیین ش��ده اس��ت، اظهار داش��ت: زمان��ی که 21 
س��ال پیش برای نخستین بار این س��ازمان در اصفهان 
تاسیس شد به دلیل ش��رایط س��خت مالی در سال ها 
 اولیه تنها توانستیم در سه شهرستان کاشان، شهرضا و

 فریدون شهر شعبه ای تاسیس کنیم.
حجت االس��الم بهش��تی نژاد اضافه کرد: اکنون پس از 
گذش��ت این س��ال ها 24 دفتر و نمایندگی در اس��تان 
اصفهان داریم و در تمامی شهرستان های استان به جز 

بویین و میاندشت و دولت آباد شعبه داریم.
وی با اشاره به تربیت هزاران مربی قرآنی به عنوان یکی 
از افتخارات این سازمان در اصفهان گفت: طرح بصیرت 
یکی دیگر از اقدامات این س��ازمان اس��ت که جمعه ها 
جلساتی برای جوانان داشتیم تا مس��ایل روز برای آنها 
تبیین و به مباحثه گذاش��ته ش��ود که رییس س��ازمان 
تبلیغات اسالمی استان اصفهان افزود: در طول زمان این 
جلس��ات تبدیل به دوره های تفکر دینی شد و به مدت 
10 سال در سازمان تبلیغات اسالمی اصفهان و سپس به 
مدت 7 تا 8 سال در قائمیه با جمعیتی بیش از یک هزار 
نفر اجرا شد.وی با بیان اینکه  سازمان تبلیغات اسالمی 
کلید طرح دهه تکریم مس��اجد را زده است، تاکید کرد: 
در این طرح از اکثر مساجد اصفهان بازدید شد که برخی 
از آنها وضعیت نامناس��بی داش��ند که با همت دستگاه 
های بهداش��تی تحولی در بحث نظافت مساجد به عمل 
آمد .حجت اس��الم بهش��تی نژاد اضافه کرد: امیدواریم 
در ادامه اجرای این طرح به چش��م ان��داز رهبر انقالب 
درباره ایجاد مساجد تراز اول اسالمی دست پیدا کنیم.

وی کلید زدن طرح اعتکاف و س��ازماندهی هیات های 
مذهبی را از دیگر اقدامات این سازمان برشمرد و تاکید 
کرد: تاکنون پنج هزار و 200 هیات توسط این سازمان 

ثبت شده است که 480 عنوان آن مربوط به بانوان، 110 
هیات داش��ت آم��وزی  40 هیات دانش��جویی و تعدادی 
هیات حوزوی بوده و ب��رای چهار هزار م��داح نیز پرونده 
ثبت ش��ده وجود دارد.رییس س��ازمان تبلیغات اسالمی 
استان اصفهان اذعان داشت: این نکته نیز قابل ذکر است 
که کانون های فرهنگی تحت مس��ئولیت ارشاد، بسیج و 
سازمان تبلیغات است به این ش��کل که ارشاد تاسیس و 
مجوز برای کانون های فرهنگی را برعهده دارد و سازمان 
تبلیغات نیز مج��وز کانون های فرهن��گ تبلیغی را صادر 
می کند.وی ب��ا بیان اینکه بی��ش از 450 کانون فرهنگی 
 تبلیغی ثبت ش��ده داریم، بیان داش��ت: اعزام مبلغان در

 مناس��بت های مختلف، برگزاری گفتمان ه��ای دین با 
گفتمان های مبتالبه جامعه به ویژه ش��بهات، عرفان هاو 
فرق های کاذب از جمله دیگر اقدامات این س��ازمان بوده 
است .حجت االسالم بهشتی نژاد با اشاره به اینکه در سال 
گذش��ته 480 گفتمان اجرا ش��د، تاکید کرد: طرح دیگر 
تاسیس مدارس علوم و معارف اس��المی با نام صدرا بوده 
است و 590 دانش آموز در استان در هشت واحد آموزشی 
 ) چهار مدرس��ه پس��رانه و چهار دخترانه( تربیت کرده و

 فارغ التحصیالن آن در نقاط مختلف کشور در برخی حوزه 
ها جذب شده و برخی نیز از مدیران کشوری هستند.

وی بیان داشت: گسترش تفس��یر قرآن از دیگر اقدامات 
این س��ازمان در اصفهان بوده است که س��ال گذشته در 
100 مسجد استان و 100 مسجد در شهرستان اصفهان 
اجرا شد و امیدواریم امس��ال به 200 مسجد در اصفهان 

گسترش پیدا کند.
 ایجاد جبهه فرهنگی انقالب اسالمی

در ادامه این جلسه حجت االسالم بابایی مسوول تشکل ها 
دینی سازمان تبلیغات اسالمی استان اصفهان گفت: پنج 
هزار و 200 هیات مذهبی در اس��تان داریم که چهار هزار 
و 570 عدد از آن هیات های س��نتی، 480 هیات بانوان، 
 30 هیات عشایری، 110 هیات دانش آموزی، 80 هیات 
دانش آموزی، 80 هیات دانش��جویی، 40 هیات طالب و 

حوزوی و 10 هیات صنفی را شامل می شود.
وی با اشاره به تش��کیل 40 ش��ورای هیات های مذهبی 
گفت: در هر هیات مذهبی یک ریی��س هیات،  روحانی، 
قاری، مداح رابط فرهنگی و مسوول امور بانوان وجود دارد.

مسوول تشکل ها دینی س��ازمان تبلیغات اسالمی استان 
اصفهان با اشاره به اینکه سوابق چهار هزار مداح اهل بیت 
)ع( در بانک اطالعات سازمان ثبت شده  است، گفت: 26 
کانون مداحان در استان تشکیل شده است که پل ارتباطی 
میان مداحان و س��ازمان تبلیغات هستند.بابایی  تشکیل 
550 کانون فرهنگی را از دیگر فعالیت های این س��ازمان 
دانست و گفت: این کانون ها تحت نظارت 6 دستگاه قرار 
دارد و شعار آنها این است که با فرزندانمان مسجد بسازیم.
برگزاری ۱۴۲ نشس�ت مقابله با آس�یب هاي   

ماهواره  در مساجد استان در سال 9۲
کارشناس امور مساجد اداره کل تبلیغات اسالمي استان 
اصفهان گف��ت: تعداد 4 هزار و 915 مس��جد در اس��تان 
اصفهان وجود دارد که 3 هزار و 100 مورد آن فعال است 
به این معنا که در ش��بانه روز حدأقل ی��ک نماز جماعت 
در آن اقامه مي ش��ود. مهدي نصر تعدادي از برنامه هاي 
ابالغي در سال 93 گفت: در سال جاري موظف به اعزام 86 
هزار نفر روز ساعت ُمبلغ تخصصي و ُمبلغ عمومي به نقاط 
مختلف استان اصفهان هس��تیم. کارشناس امور مساجد 
اداره کل تبلیغات اسالمي استان اصفهان گفت: همچنین 
در راس��تاي تقویت جبه��ه فرهنگي انقالب اس��المي، از 
تمامي فعالیت ه��اي دیني و مذهب��ي در فضاي مجازي 

حمایت مي شود.
 وي بی��ان داش��ت: در ح��ال اج��راي ط��رح پژوهش��ي 
ب��راي س��اماندهي فعالی��ت ه��اي اجرایي در مس��اجد 
ب��ه مناس��بت ه��اي مختل��ف هس��تیم.نصر ی��ادآور 
 ش��د: در س��ال 92، تع��داد 142 نشس��ت مقابل��ه ب��ا 
آسیب هاي ماهواره در مساجد استان اصفهان برگزار شد. 

در نشست خبری تبلیغات اسالمی استان مطرح شد :فعالیت ۲۴دفتر نمایندگی تبلیغات اسالمی 

 برگزاری ۱۴۲ نشست مقابله با آسیب هاي ماهواره

تشکیل ۵۵۰ کانون فرهنگی در تبلیغات اسالمی استان 

یادداشت

» سهم من از فرهنگ نصف جهان 
چیست؟« شعار امسال شهرداری

شهردار اصفهان اعالم کرد: "سهم من از فرهنگ نصف جهان چیست؟" 
شعار شهرداری اصفهان در سال 93 است.

 سید مرتضی س��قائیان نژاد در اس��تودیو سیمای ش��هر و در برنامه
 پرده برداری از شعار شهرداری اصفهان در سال 93 گفت: نامگذاری 
سال ها از سوی مقام معظم رهبری بدین منظور انجام می شود که یک 
شعار به عنوان هدف و محور فعالیت تمامی س��ازمان ها و ارگان ها از 
جمله شهرداری مورد توجه قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه نامگذاری 
سال باید در ابعاد مختلف به اجرا درآید، افزود: در این راستا شهرداری 
اصفهان شعار امسال خود را بر مبنای فرهنگ قرار داده است چرا که 
در پیام رهبر معظم انقالب فرهنگ، محور می باشد. شهردار اصفهان 
تصریح کرد: "س��هم م��ن از فرهنگ نصف جهان چیس��ت؟" ش��عار 
شهرداری اصفهان در سال 93 است. دکترسقائیان نژاد با اشاره به شعار 
امس��ال مقام معظم رهبری تحت عنوان اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی 
و مدیریت جهادی خاطرنشان کرد: شعار ش��هرداری اصفهان نیز در 
راستای اجرایی و کاربردی کردن نامگذاری امسال انتخاب شده است. 

محکومیت قاچاقچی یک دستگاه 
موتور سیکلت در استان 

    یک دستگاه موتور سیکلت 1300 سی سی قاچاق که در استان کشف 
شده بود از سوی تعزیرات حکومتی استان اصفهان محکوم شد.پرونده 
کشف یک دستگاه موتور سیکلت 1300 سی س��ی قاچاق به ارزش 
325 میلیون و 689 هزار و 300 ریال که توسط ایست و بازرسی شهید 
امامی کشف شده بود با اعالم جرم گمرک، برای رسیدگی به شعبه ویژه 
رس��یدگی به جرایم قاچاق کاال و ارز گلوگاه شهید امامی ارسال شد. 
متهم پرونده عالوه بر ضبط کاال به پرداخت مبلغ 325 میلیون و 689 
هزار و 300 ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم ش��د. در همین 
زمینه پرونده کشف مقادیری لوازم آرایش��ی، نوشیدنی و خوراکی به 
ارزش بی��ش از 300 میلیون ریال که از ی��ک کامیون حامل ضایعات 
پالستیک به صورت جاسازی کشف شده بود با اعالم جرم گمرک، برای 
رسیدگی به شعبه ویژه رس��یدگی به جرایم قاچاق کاال و ارز تعزیرات 

حکومتی استان اصفهان ارسال شد.

 ۶ طرح بهداشتی-درمانی استان 
در حال ساخت است

مدیر فنی و اجرایی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: در 
حال حاضر 6 بیمارستان و مرکز بهداشتی- درمانی از سوی اداره کل راه 
و شهرسازی و سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی 
در دست اجراست که شامل 4 بیمارستان و 2 مرکز بهداشتی– درمانی 
با ظرفیت 468 تخت در نقاط مختلف اس��تان است.اصغر نکویی مهر 
در این باره، اظهار داشت: طرح های بهداشتی- درمانی شامل احداث 
بیمارستان160 تختخوابی خمینی ش��هر،160 تختخوابی نجف آباد، 
96 تختخوابی کلیش��اد، 32 تختخوابی چادگان و 2 مرکز بهداشتی 
درمانی10 تختخوابی در ش��هرهای قهدریجان و رهنان است. وی با 
اش��اره به اینکه این مراکز درمانی با ظرفیت 468 تخت در زمینی به 
مس��احت 45 هزار و 500 مترمربع در دست س��اخت هستند، افزود: 

برای احداث این مراکز تاکنون 418 میلیارد ریال هزینه شده است. 

شاهانکوه فریدونشهر ظرفیت زیاد 
برای جذب گردشگر دارد

مدیرکل آموزش و مش��ارکت های مردمی س��ازمان حفاظت محیط 
زیست کشور گفت: رشته کوه و قله شاهانکوه در شهرستان فریدونشهر، 

ظرفیت زیاد برای جذب گردشگر داخلی و خارجی دارد.
 »محمد درویش« در حاشیه همایش »توانمندی و چالش های پیش 
روی محیط زیست فریدونش��هر« افزود: این رش��ته کوه و مناطق و 
چشمه سارهای اطراف آن یکی از ظرفیت ها و قطب های مناسب این 
شهرستان برای جذب گردشگر اس��ت که باید در این زمینه گام های 
خوبی برداشت.شاهانکوه با چهار هزار و 40 متر ارتفاع، بلندترین قله 
در استان اصفهان است که در 20 کیلومتری شمال غربی فریدونشهر 

قرار دارد.

توقف صدور مجوز راه اندازی
 قهوه خانه

 رییس پلیس اماکن گفت: بر اس��اس قانون هیچ مجوز جدیدی برای 
راه اندازی قهوه خانه صادر نمی شود.

س��رهنگ خلیل هاللی با اش��اره به س��اماندهی مراکز اقامتی اجاره 
ای اظهار داش��ت: پلی��س اماکن در سراس��ر کش��ور  ب��ر خانه های 
اج��اره ای، اقامتی نظ��ارت دارد و کنت��رل ه��ای الزم روی این خانه 
ها انجام می ش��ود، این در حالی اس��ت که طرح س��اماندهی ویالها 
 نیز در دس��تور کار اس��ت و در حد امکان روی این اماکن نیز نظارت

 وجود دارد.
وی در مورد اظهارات معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی مبنی 
بر عدم همکاری پلیس اماکن در س��اماندهی مراکز اقامتی اجاره ای 
گفت:  سازمان میراث فرهنگی هیچ درخواستی به پلیس اماکن ارایه 
نداده اس��ت و در صورتی که آنها از پلیس درخواست همکاری کنند 
آمادگی داریم با سازمان میراث فرهنگی همکاری کنیم.به گفته رییس 
پلیس اماکن پلیس اجازه نمی دهد ناهنجاریها در اماکن افزایش یابد 
و در بازرسی های دوره ای با اماکنی که مرتکب تخلف شوند برخورد 
می شود.هاللی در مورد فعالیت قهوه خانه ها نیز گفت: بر اساس قانون 
مجوز جدیدی برای راه اندازی قهوه خانه صادر نمی شود چرا که این 

کار بر اساس قانون ممنوع است.

ساالنه ۸۰۰ قاضی به دستگاه قضا 
وارد می شوند

رییس قوه قضائیه کش��ور با اش��اره به مش��کالت این ق��وه و کمبود 
قض��ات از به کارگیری س��االنه 800 قاض��ی تا انته��ای برنامه پنجم 
توسعه خبر داد.آیت اهلل صادق آملی الریجانی در همایش قوه قضائیه 
با اش��اره به ایام پربرکت ماه ش��عبان اظهار داش��ت: دس��تاوردهای 
دس��تگاه قضای��ی در س��الهای اخی��ر آنقدر زیاد اس��ت ک��ه در این 
 مجال نمی ت��وان تمام��ی آنها را برش��مرد، ام��ا برنامه مح��وری در

 ق��وه قضائیه، افزای��ش نظارت در دس��تگاه قضایی و برخ��ورد قاطع 
 با مفس��دان اقتصادی از جمله اقدامات مهم دس��تگاه قضا به ش��مار

 می رود. 

اخبار کوتاه
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کمبود ویتامین»  C« از علل شایع 
خونریزی لثه

یک دندانپزش��ک عمومی با بیان اینکه عدم 
درمان خونریزی لثه منجر به کشیدن دندان 
می ش��ود، گفت: ای��ن مش��کل می تواند به 

استخوان فک نیز آسیب برساند.
 دکت��ر زه��را جعفری��ان درب��اره درم��ان 
خون ریزی لثه گفت: در صورت عدم تشکیل 
جرم در دهان، بیم��ار می تواند از مس��واک 
و نخ دن��دان اس��تفاده کند ول��ی در صورت 
تش��کیل جرم باید به پزش��ک مراجعه شود.
 وی در خصوص عوامل تاثیرگ��ذار در ایجاد

 

خون ریزی لثه گفت: ش��ایع ترین علت این 
عارضه، عدم رعایت بهداشت دهان و تجمع 
عوامل میکروبی و جرم در لثه است.جعفریان 
در خصوص سن ابتال به خونریزی لثه گفت: 
خونریزی لثه بیش��تر در بزرگس��االن شایع 
است ولی در کودکان هم ممکن است به علت 
عوامل ژنتیکی ایجاد شود.وی افزود: مصرف 
داروه��ای بیماری های س��رطان و دیابت و 
داروهای کورتون هم م��ی تواند در کودکان 

عامل به وجود آورنده خونریزی لثه باشد.
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مديريت حمل و نقل روستا ها بر 
عهده راهداري کشور است

     ريي��س اداره حمل و نقل روس��تايي پايانه هاي اس��تان اصفهان 
 گفت: مديريت حمل و نقل روس��تاها بر عهده س��ازمان راهداري و

 حمل و نقل جاده اي كشوراست.
س��لطاني، مديريت و نظارت بر زيرساخت هاي روس��تاهاي خارج 
 ازحري��م ش��هرها را از وظايف س��ازمان راه��داري و حم��ل ونقل 
جاده اي كشور عنوان كرد و اظهار داشت: در روستاهايي كه در حريم 
 شهرها واقع هستند اين مس��ئوليت برعهده سازمان شهرداري ها و

 دهياري هاي كشور است كه با استفاده از ظرفيت بخش غيردولتي 
و با اولويت اشخاص حقوقي انجام مي شود. 

افزايش يک تا دو درصدی 
قیمت پژو ۲۰۶

معاون بازاريابی و ف��روش ايران خودرو از افزاي��ش قيمت يک تا دو 
درصدی انواع پژو ۲۰۶ خبر داد.

 عبداهلل بابايی با اشاره به اينکه در روند ارايه اطالعات خودروسازان به 
شورای رقابت برای اصالح قيمت انواع پژو ۲۰۶ در نهايت قيمت اين 
خودرو با افزايش يک تا دو درصدی روبه رو شده است، اظهار داشت: 
در فرم��ول جديد دس��تورالعمل قيمت گذاری برخ��ی از خودروها 
همانند ۲۰۶ با ابهامات روبه رو  بودند كه در نتيجه ارسال اطالعات 
به شورای رقابت با اصالحاتی همراه شد. پيش از اين هاشم يکه زارع 
مدير عامل ايران خودرو در گفت و گو با تسنيم گفته بود: ايران خودرو 
از همان روزهای نخست انتش��ار برخی از قيمت ها از سوی شورای 
رقابت، مغايرت هايی را با اطالعات و قيمت های خود مش��اهده كرد 
كه  با تماس با شورای رقابت و ارس��ال نمايندگان خود به اين شورا 
در نهايت مقرر ش��ده در قيمت برخی از خودروها همانند پژو ۲۰۶ 
اصالحاتی انجام ش��ود.وی اضافه كرد: در س��اير محصوالت همانند 
پژو 4۰5 و پژو پارس نيز نقطه نظرات جزيی مد نظر ما بود كه از آن 
صرف نظر كرديم.در حال حاضر خودروی پژو ۲۰۶ تيپ ۲ با قيمت 
3۶ ميليون و 5۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تيپ 5 با قيمت 38 ميليون 
و ۲۰۰ هزار تومان و پژو ۲۰۶ صندوق دار v8 دو ايربگ 38 ميليون 

تومان در سطح بازار به فروش می رسد.

  احداث پايانه مسافربری
 در فوالدشهر لنجان

فرماندار شهرس��تان لنج��ان گفت: فوالد ش��هر يکی از ش��هرهای 
 ورودی لنجان به شمار می رود و با توجه به افزايش ميزان ترددهای

 درون ش��هری و برون ش��هری در آن، ب��رای افزاي��ش خدمات به 
همشهريان پايانه مسافربری اين شهر احداث می شود.

 محسن سجاد اظهار كرد: دومين جلسه بررسی مطالعات و مکان يابی 
پايانه مس��افربری فوالدش��هر با هدف افزايش رفاه و آسايش مردم 

فوالدشهر و خدمات رسانی به اين شهروندان برگزار شد.
وی افزود: پس از اين بررس��ی ها، جلس��ه كميته ش��ورای ترافيک 
استان تشکيل شده و در اين ش��ورا پيشنهاد اين پايانه داده می شود 
و در صورت موافق��ت، برنامه كلنگ زنی برای س��اخت  اين ترمينال 
هماهنگ می شود.فرماندار شهرس��تان لنجان بيان كرد: فوالدشهر 
يک ش��هر مدرن بوده و با توج��ه به اينک��ه ماهيانه بي��ش از ۲15 
هزار نفر مس��افر به خارج از فوالدش��هر ت��ردد و 9۰۰ ه��زار نفر به 
 درون ش��هر جابجا می ش��وند، نياز احداث يک پايانه در اين ش��هر

 احساس می شود.

نمايشگاه کودک و ورزش
 برگزار می شود 

ش��انزدهمين نمايش��گاه تخصصی ك��ودک و نوج��وان، آموزش و 
س��رگرمی از 3 تا 7 تيرماه طی س��اعات بازديد 1۶ ت��ا ۲۲ در محل 
نمايش��گاه های بين المللی اس��تان اصفهان در جوار پل شهرستان 
 برگزار می ش��ود تا مانند هر س��ال خان��واده ه��ا و بازديدكنندگان 
بی شماری را برای استفاده از فضای شاد اين نمايشگاه با خود همراه 
سازد.خانه كودک و نوجوان شهرداری اصفهان، كانون پرورش فکری 
كودک و نوجوان و سازمان بهزيستی استان در اين نمايشگاه حضوری 
فعال دارند.  انواع كتاب های كودک و نوجوان، وسايل كمک آموزشی، 
بازی های فکری، اس��باب بازی، تجهيزات الکترونيک و نرم افزارها، 
توليدات بهداشتی، خدمات بيمه، خدمات پزشکی، لوازم التحرير و 
نوشت افزار با مشاركت استان های اصفهان، تهران، خراسان رضوی 

و يزد ارايه می شود. 

98 درصد درآمدهای اصفهان
 وصول شد

     مدير كل امور اقتصادی و دارايی اس��تان اصفهان گفت: مطابق با 
صورت وضعيت قطعی خزانه، وصولی درآمدهای اس��تان در س��ال 

گذشته 98 درصد بوده است.
علي صبوحی در خصوص وضعيت درآمدی استان طي سال جاري،  
اظهار داش��ت: در فروردين ماه با ۶۶ درصد عدم تحقق مواجه بوديم 
كه اين رقم در ارديبهشت ماه به 3۲ درصد عدم تحقق رسيده است.

وي ادامه داد: با توجه به رشد ۲4درصدی درآمد مصوب سال جاري 
سهم يک دوازدهم درآمد مصوب اس��تان در ارديبهشت ماه محقق 
 ش��ده و عدم تحقق مربوط به فروردي��ن ماه اس��ت و اميدواريم در

 ماه های آتی جبران شود.

کاهش 1۰ درصدی قیمت کنسرو تن 
ماهی و رب گوجه فرنگی

دبير سنديکای صنايع كنسرو ايران از كاهش تا 1۰ درصدی قيمت 
كنسرو تن ماهی و رب گوجه فرنگی خبر داد.

محمد ميررضوی با اشاره به اينکه تعداد زيادی از واحدهای بزرگ و 
صاحب برند كنسرو تن ماهی و رب گوجه فرنگی به صورت داوطلبانه 
قيمت محصول توليدی خود را تا ح��دود 1۰ درصد پايين آورده اند، 
گفت: براين اساس قيمت كنس��رو تن ماهی از قيمت 5۶5۰ تومان 
به حدود 5۲5۰ تومان رسيده است.او با اش��اره به اينکه قيمت رب 
گوجه فرنگی هم امسال به دليل فراوانی توليد گوجه در كشور بايد 
1۰ تا 1۲ درصد افزايش قيمت می داش��ت كه اي��ن افزايش قيمت 
اعمال نشده است، اظهار كرد: در حال حاضر قيمت رب گوجه فرنگی 
 در بازار رقابتی اس��ت و قيم��ت اين محصول ح��دود 48۰۰ تومان

 در بازار است.

4
تعرفه مکالمه سیم کارت های دائمی اپراتور دوم کاهش یافت

     مشتركان دايمی ايرانسل از اول تير برای »تمامی تماس های داخل و خارج شبکه« در سراسر كشور و تماس با 
تلفن ثابت، دقيقه ای 499 ريال پرداخت می كنند. پيش از اين تعرفه تماس خارج شبکه سيم كارت دايمی ايرانسل 

۶۲5 ريال بود.

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comNo. 1332   june  22 ,2014  |  8 Pages

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1332 | یکشنبه 1  تیر 1393 | 24 شعبان   1435

     

عضو ش��وراي اسالمي ش��هر اصفهان اظهار داش��ت: اصناف 
توليدي و خدمات فني اصفهان در كشور قابل مقايسه نيست و 
اين نشان دهنده فعاليت پوياي اصناف در اين كالنشهر است 

بنابراين مي تواند جامعه سرريز بيکاري را پوشش دهد.
رس��ول جهانگيري در نطق پيش از دستور جلسه علني امروز 
شوراي اس��المي ش��هر اصفهان روز اصناف را تبريک گفت و 
اظهار داشت: بدنه اصناف همواره قبل از انقالب تاكنون ارتباط 
تنگاتنگي با روحانيون داشته است كه اين رابطه در 15 خرداد 

سال 4۲ نمايان است. 

وي با بيان اينکه در س��ال 57 نيز رابط��ه روحانيون و اصناف 
بازاريان سبب س��از پيروزي انقالب اسالمي ايران شد، افزود: 
در طول 8 سال دوران دفاع مقدس نيز اصناف عالوه بر حضور 
در جنگ پش��توانه عظيمي را به صورت حمايت هاي مادي و 

اقتصادي منطقه جنگي و ارتزاق درون شهرها داشتند. 
عضو شوراي اسالمي ش��هر اصفهان با اش��اره به اينکه بعد از 
جنگ نيز در دوران بازسازي و سازندگي مناطق جنگ ديده 
اصناف نقش مهمي را ايفا كردن��د، تصريح كرد: اكنون نيز كه 
در نبرد اقتصادي با دنيا قرار داريم اصناف بدون حمايت هاي 
دولتي با فعاليت هاي اقتصادي كش��ور به خصوص اجراي فاز 

اول هدفمندي يارانه ها همکاري خوبي داشتند. 
جهانگيري خاطرنش��ان كرد: اصناف توليدي و خدمات فني 
اصفهان در كش��ور قابل مقايسه نيس��ت و اين نشان دهنده 
فعاليت پوياي اصناف در اين كالن شهر است بنابراين مي تواند 

جامعه سرريز بيکاري را پوشش دهد. 
وي با تاكيد ب��ر حمايت دول��ت از اصناف اظهار داش��ت: اگر 
خواسته هاي محدود اصناف در رابطه با ماليات، بيمه، دارايي، 
 شهرداري تس��هيل ش��ود و اصناف مورد حمايت قرار گيرند

 مي توان فعاليت توليد و خدماتي را حفظ كرد. 

همزمان ب��ا افزايش توليد فوالد مذاب در ناحيه فوالدس��ازي 
ش��ركت فوالد مباركه، با حضور دكتر س��بحاني مدير عامل 
و جمع��ي از معاونين و مديران ف��والد مبارك��ه، اولين ذوب 
آزمايش��ي خط جديد توليد فوالدهاي با كيفيت باال در واحد 
RH-TOP، در مورخ بيست و پنجم  ارديبهشت ماه امسال، 

با موفقيت گرفته شد.
ايرج نصوحي مدير توس��عه ناحيه فوالدس��ازي فوالد مباركه 
در اين رابطه اف��زود: يکي از طرحهايي ك��ه در فوالد مباركه 

ب��ه منظ��ور افزايش كيفي��ت محص��والت ف��والدي تعريف 
RH-( ش��د،پروژه ايجاد خ��ط گاززداي��ي از فوالد م��ذاب

TOP( مي باش��د كه در فاز اول با ظرفي��ت 1/۲ ميليون تن 
 و در فاز دوم تولي��د اين قبيل محص��والت را 1/8ميليون تن

 درسال ميرساند.
وي بابي��ان اينک��ه تولي��د اين قبي��ل محصوالت م��ي تواند 
ارزش اف��زوده قاب��ل توجه��ي ب��راي ش��ركت به ب��ار آورد، 
تصريح كرد:  ب��ا بهره برداري كام��ل از اين خ��ط توليد، قطعاً 
كش��ور عزيزم��ان از وارد نم��ودن بس��ياري از ورق هايي كه 
 در صنايع مختلف و حس��اس ب��ه كاربرده مي ش��وند، بي نياز

 خواهد شد.
 ايش��ان مصارف اصلي ورق هاي فوالدي توليد ش��ده دراين 
خط را، فوالدهاي كربن پايين با ش��کل پذيري باالدر صنايع 
خودروس��ازي، فوالدهاي با هيدروژن پايين جهت س��اخت 
مخازن و انواع لوله هاي مورد نياز صنايع نفت و گاز، فوالدهاي 
EDDU جهت استفاده در صنايع لوازم خانگي و فيلترهاي 
صنعت��ي، فوالدهاي م��ورد ني��از در صنايع كشتي س��ازي و 

فوالدهاي لعاب پذير خواند.

در فوالد مبارکه اصفهان صورت گرفت 

پیش راه اندازي خط جديد تولید فوالدهاي با کیفیت باال 
عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان

اصناف اصفهان مي تواند جامعه سرريز بیكار را پوشش دهد

با صرفه جويی آب 
جیره بندی نمی شود

توزيع بسته های امنیت 
غذايی در رمضان 

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی از توزيع بس��ته های امنيت غذايی قبل از 
ماه مبارک رمضان خبر داد.علی ربيعی در پاس��خ به اين پرس��ش كه چه 
زمانی بس��ته های امنيت غذايی توزيع خواهد ش��د اظهار داشت: در حال 
حاضر رايزنی ها برای توزيع اين بس��ته ها در حال انجام اس��ت.وی تصريح 
كرد: پيش بينی می شود با توجه به نزديک ش��دن ماه مبارک رمضان، اين 
بسته های حمايتی قبل از ماه رمضان در اختيار خانواده ها قرار گيرد.ربيعی 
در پاسخ به اين پرسش كه آيا بس��ته های امنيت غذايی به همه خانواده ها 
تعلق خواهد گرفت يا خير؟ گفت: قطعاً به خانواده هايی كه نيازمند باشند 
اين بس��ته ها توزيع خواهد ش��د.وزير تعاون، كار و رف��اه اجتماعی افزود: 
به زودی نحوه توزيع بس��ته های حمايت��ی از طريق دول��ت اعالم خواهد 
 ش��د.وی گفت: پيش بينی می ش��ود بس��ته های امنيت غذايی به تمامی 

افراد داده شود.

     مديرعامل ش��ركت مهندس��ی آب و فاضالب كش��ور گفت: در صورت 
همکاری مشتركان و با توجه به تدابير اجراشده، تابستان امسال جيره بندی 

آب نخواهيم داشت.
حميدرضا جانباز با اشاره به اينکه طی چند سال اخير با مشکل كم آبی مواجه 
بوديم، اما در تامين آب شرب مشتركان هيچ وقفه ای به وجود نيامده است، 
اظهار داشت: با همکاری مشتركان، جيره بندی آب صورت نمی گيرد و آب 

شرب مشتركان با تدابير درنظر گرفته شده، تامين می شود. 
وی س��پس درباره اجرای ش��بکه فاضالب در برخی از ش��هرهای منطقه 
فالورجان اصفهان، افزود: مقرر شد اجرای شبکه فاضالب در دو شهر كليشاد 
و ابريشم با استفاده از روش س��رمايه گذاری بيع متقابل در دستوركار قرار 
گيرد كه در اين طرح، نيروگاه برق اسالم آباد اصفهان به عنوان سرمايه گذار 

معرفی شد. 

در حالی كه آزادس��ازی نرخ بليت در كمتراز چند هفته به اجرا 
رس��يده اس��ت، برخی از آژانس های فروش بلي��ت، قيمت های 
بيشتری را بابت بليت های از قبل خريداری شده از مردم دريافت 
می كنند.با اجرای آزادسازی نرخ بليت هواپيما از نيمه اول خرداد، 
س��ازمان هواپيمايی در ابالغيه ای به ش��ركت ها اعالم كرد كه 
متنوع سازی نرخ بليت شامل بليت هايی كه در گذشته فروخته 
شده نمی شود اما از برخی مسافران بابت بليت هايی كه از قبل 

خريداری كردند مابه التفاوت دريافت شده است.
در واقع برخی از مس��افران كه در اواخر ارديبهش��ت ماه بليتی 
 را خريداری كردن��د دوباره با آنه��ا تماس گرفته ش��ده و بابت

 مابه التف��اوت افزايش قيمت و آزادس��ازی نرخ ه��ا از آنها پول 
بيش��تری طلب شده اس��ت در حالی كه در بخش��نامه سازمان 

هواپيمايی برای ايرالين ها تاكيد ش��ده اس��ت ك��ه نبايد بابت 
بليت ه��ای از قبل فروخته ش��ده پول��ی دريافت ش��ود.يکی از 
مس��افران در تماس با مهر در اين خصوص اعالم كرد كه بليت 
هواپيمای ش��يراز را قبل از اجرای آزادس��ازی به نرخ 1۲8 هزار 
تومان خريداری كرده اما آژانس در قيمت نهايی 178 هزار تومان 
را از وی دريافت كرده اس��ت.در اين خصوص عبدالرضا موسوی 
رييس انجمن ش��ركت های هواپيمايی در گفتگو با مهر، اظهار 
داشت: براساس بخشنامه سازمان هواپيمايی كشور، آژانس های 
فروش بليت و ايرالين ها نمی توانند بابت بليت هايی كه از قبل 
 فروخته ش��ده مابه التفاوت دريافت كنند.وی با بيان اينکه اخذ

 مابه التفاوت از مس��افران غيرقانونی اس��ت، بيان كرد: بنابراين 
مسافرانی كه با اين مش��کل مواجه ش��دند، می توانند به واحد 
بازرگانی هر ايرالي��ن مراجعه كنند تا از صح��ت مبلغ پرداخت 
 ش��ده اطمين��ان داش��ته باشند.موس��وی ب��ا تاكيد ب��ر اينکه 
آژانس های فروش بليت نبايد خودس��رانه عم��ل كنند، گفت: 
همچنين مس��افران می توانند به واحدبازرس��ی ش��کايات در 
سازمان هواپيمايی مراجعه كرده و ش��کايت خود را از آژانس و 
يا ايرالين مطرح كنند تا به آن رسيدگی ش��ود.بنابراين به نظر 
می رسد كه در ش��رايط كنونی برخی از آژانس های مسافری از 
فرصت پيش آمده سوءاس��تفاده كرده و بلي��ت های قبلی خود 

را هم گران تر  كرده اند اين در حالی اس��ت ك��ه بارها براين امر 
تاكيد شده اس��ت.از س��وی ديگر عدم اطالع رس��انی شفاف از 
سوی سازمان هواپيمای كش��وری هم از ديگر عواملی است كه 
به سوء اس��تفاده برخی از آژانس ها دامن زده است به طوری كه 
هيچ شفاف سازی از س��وی سازمان انجام نش��ده است و مردم 
 تنها از طري��ق آژانس ها از اجرای سياس��ت ه��ای دولت باخبر 

می شوند.
 در واق��ع آژانس ه��ای فروش بلي��ت كه خ��ود در ن��رخ نهايی

 ذی نفع هستند هر قيمتی را كه بخواهند به مشتری تحميل می 
 كنند در حالی كه اغلب مسافران هم اطالعی از وضعيت اجرای

 سياس��ت های دولت ندارند و ترجيح می دهند نرخ بيش��تر را   
بپردازند 

اخذ خودسرانه مابه التفاوت از مسافران
آزادسازی نرخ بلیت هواپیما دردسرساز شد 

معاون امور بازرگان��ی اداره صنعت، معدن و تجارت اس��تان 
اصفهان گفت: امسال نمايشگاه طرح ضيافت در مراكز مختلف 
فروش اس��تان به منظور دسترس��ی آس��ان برای شهروندان 

برگزار می شود.
 محمد مجيری در ارتباط با نمايشگاه طرح ضيافت ماه مبارک 
رمضان اظهار كرد: نمايش��گاه  طرح ضياف��ت در ماه مبارک 
رمضان از تاريخ يازدهم لغايت بيست و پنجم تيرماه درسطح 
استان برگزار می شود كه در صورت تغيير در تاريخ برگزاری از 

طريق رسانه ها اعالم می شود.
وی افزود: اقالم در نظر گرفته شده در اين نمايشگاه  ها گوشت 
مرغ و گوشت قرمز در دو نوع داخلی و برزيلی، برنج اوروگوئه و 
آرژانتينی، روغن، شکر، زولبيا و باميه و شيرينی جات با قيمت 

مناسب است.
معاون امور بازرگان��ی اداره صنعت، معدن و تجارت اس��تان 
اصفهان تصريح كرد: اقالم ذكر ش��ده با نظارت س��ازمان و به 
ميزان نامح��دود از مركز تهران برای اس��تان تخصيص يافته 

كه به اندازه كافی بوده و هيچ گون��ه كمبودی در زمينه توزيع 
كاال نداريم.

اين مس��وول اضافه ك��رد: زولبي��ا و بامي��ه توزيع ش��ده در 
نمايشگاه های ضيافت توسط اتحاديه مربوطه توزيع می شود 
و نظارت بر ف��روش آن نيز توس��ط اتحاديه ف��روش و توليد 

شيرينی انجام می گيرد.
مجي��ری در خصوص محل برگ��زاری نمايش��گاه  ضيافت در 
اس��تان گفت: تفاوتی كه برگزاری اين نمايش��گاه نس��بت به 
س��ال های گذش��ته دارد برگزاری آن به ص��ورت پراكنده در 
مکان ه��ای مختلف ش��امل 1۲ بازارچه در س��طح اس��تان، 
ش��ركت های تعاون��ی كارگ��ری و كارمن��دی و فرهنگيان، 
فروش��گاه های زنجي��ره ای س��طح اس��تان و فروش��گاه های 
 ب��زرگ هايپ��ر در ص��ورت م��ورد اعتم��اد ب��ودن از س��وی

 سازمان است.
وی ادام��ه داد: س��ال های گذش��ته نمايش��گاه ب��ه صورت 
متمرك��ز در مح��ل دايم��ی نمايش��گاه های اس��تان برگزار 
می ش��د كه مش��کالتی ر از قبيل ازدحام جمعيت و مسافت 
زياد ب��ه همراه داش��ت، اما امس��ال ب��ا اجرای اي��ن طرح به 
صورت پراكنده در س��طح اس��تان اي��ن مش��کالت نيز رفع 
 ش��ده و مردم به راحتی می توانن��د كاالی مورد ني��از خود را

 تهيه كنند.
مع��اون ام��ور بازرگان��ی اداره صنع��ت، مع��دن و تج��ارت 
اصفه��ان متذكر ش��د: قيم��ت كااله��ا در اين نمايش��گاه بر 
اس��اس قيمت های مصوب ش��ده س��تاد تنظيم بازار كشور 
 اس��ت كه به ط��ور حت��م پايين ت��ر از قيم��ت  اقالم مش��ابه

 در بازار است.

به منظور توزيع متناسب کاال در ماه مبارک رمضان

اجرای نمایشگاه طرح ضیافت در فروشگاه ها
ريیس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران

عضويت رايگان انجمن های 
اقتصادی در اتاق بازرگانی

 ريي��س خان��ه صنعت، مع��دن و تج��ارت اي��ران گف��ت: كميته
 تشکل های اقتصادی تشکيل شده تا با عضويت تمام تشکل ها در 

اتاق، امکان پيگيری مطالبات آنها را فراهم آورد.
سيدعبدالوهاب سهل آبادی در جلسه كميته تشکل های اقتصادی 
 اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی اصفهان با بيان اينکه كانون

 انجمن های صنفی كارفرمايی اس��تان اصفهان 1۲۰ انجمن عضو 
دارد، گفت: تش��کل ها در اس��تانی مانند اصفهان كه اولين استان 
صنعتی كشور اس��ت، می توانند جايگاه بااليی داشته باشند.نايب 
رييس اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كش��اورزی اصفهان با اعالم 
اينکه عضويت تمام تشکل های اقتصادی استان مانند انجمن هايی 
كه زيرمجموعه خانه صنعت، معدن و تجارت، كانون كارفرمايان، و 
اتحاديه های تعاونی اتاق تعاون، اتحاديه های صنفی و ... در كميته 
تش��کل ها پيگيری می ش��ود، گفت: اين انجمن ها به طور رايگان 
عضو اتاق می شوند و موظفند تمام اعضای خود را به عضويت اتاق 

دربياورند.
سهل آبادی اظهار كرد: برای تحقق اين امر مجوز ثبت شركت ها را در 
چند ماه برای تمام انجمن های خانه گرفتيم.در ادامه بهرام رجبی، 
عضو هيات مديره انجمن صنفی كانون كارفرمايان استان اين اقدام 
را عاملی برای عضويت بيش��تر و راحت تر واحدهای اقتصادی در 
اتاق بازرگانی دانس��ت.در ادامه رييس اداره تشکل های كارگری و 
كارفرمايی اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان با بيان اينکه 
تعداد تش��کل های صنفی كارفرمايی دارای اعتب��ار در اداره كار را 
1۰9 عدد ذكر كرد و افزود: با توجه به سياست هايی كه توسط وزير 
تعاون، كار و رفاه اجتماعی ابالغ شده است، ترويج و توسعه تشکل 
ها در دستور كار اس��ت.عليرضا يگانه اعالم كرد: اگر 1۰ كارفرما با 
شخصيت های حقيقی يا حقوقی تقاضای تشکيل تشکل بدهند آن 

تشکل ايجاد می شود و هيچ گونه محدوديتی در اين زمينه نداريم.

 بدهكاران ارزی و ريالی همه بانک ها تفكیک شوند
رييس كميس��يون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: الزم است 
بانک مركزی بي��ن بده��کاران ارزی و ريالی در هم��ه بانک های 
عامل تفکيک قايل ش��ود.»جعفر ذره بينی« در جلسه كميسيون 
تجارت افزود: در چند س��ال گذش��ته بده��کاران ارزی و ريالی در 
يک جايگاه قرار می گرفتن��د و با قرار گرفتن در ليس��ت معوقات 
بانکی از دريافت تسهيالت بانکی محروم بودند.وی گفت: برخی از 
واحدهای صنعتی از صندوق ذخيره ارزی كه امروز بعنوان صندوق 
توس��عه ملی نامگذاری شده اس��ت، تس��هيالتی با هدف توسعه و 
ايجاد واحده��ای صنعتی دريافت كردند اما ب��ه دليل افزايش نرخ 
 ارز در سه سال گذش��ته با مش��کالتی در پرداخت اين تسهيالت 

روبرو شدند.

معاون مجلس، حقوقي و استان هاي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبري رييس جمهور با ابراز 
تاسف از خشکي رودخانه زاينده رود تاكيد كرد: الزم اس��ت براي رودخانه هاي داخل و مرزي 

كشور از جمله زاينده رود مديريت يکپارچه تشکيل شود.
دكتر عليرضا صالح گفت: شوراي عالي آب در وزارت نيرو به منظور بررسي مباحث آب در كشور 
 تشکيل شده و به طور حتم يکي از مقوالت اساسي اين ش��ورا رودخانه زاينده رود است كه در

 اين زمينه برنامه ريزي هاي الزم را انجام دهد. 
وي با بيان اين كه در برنامه ششم توسعه راهکارهايي براي رفع مشکالت آب هاي مرزي و داخل 
كشور از جمله زاينده رود ارايه خواهد ش��د افزود: الزم است براي رودخانه هاي داخل و مرزي 

كشور مديريت يکپارچه تشکيل ش��ود و در دولت تدبير و اميد براي مباحث آب چاره انديشي 
خواهد شد چرا كه آب يک مقوله حياتي است و در اين زمينه بايد برنامه ريزي شود. 

معاون مجلس، حقوقي و اس��تان هاي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبري رييس جمهور با 
اشاره به اين كه وزارت نيرو برنامه جامعي براي جاري شدن آب در زاينده رود مدنظر قرار داده 
است ادامه داد: بي آبي رودخانه بارگذاري بيش از حد مي باشد كه خشکسالي مزيد بر علت شده 
است. وي با ابراز تاسف از خشکي زاينده رود اذعان داشت: با توجه به اين كه در فرهنگ ايراني 
آب مايه حيات و آباداني است با ديدن زاينده رود بسيار نارحت شدم كه اميد است شوراي عالي 

آب برنامه هاي زنده كردن زاينده رود را به اجرا در آورد. 

معاون مجلس، حقوقي و استان هاي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبري ريیس جمهور :

ارايه راهكارهاي جاري شدن آب در زاينده رود در برنامه ششم توسعه



یادداشت

عین له غریب از ترجمه رمان »آقای جودت و پسران« که اولین رمان اورهان پاموک است خبر داد.
این مترجم درباره این رمان گفت: این رمان اولین رمان پاموک اس��ت و او بعد از 30 سال به این نتیجه 
رسیده که این رمان بهترین رمانش است. در کتاب »با و بی تکلف« پاموک درباره همه کارهای خودش 

حرف می زند و رمان »آقای جودت و پسران« را بهترین کارش معرفی می کند.
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هفتیادداشتترجمه اولین رمان اورهان پاموک در ایران

نمایشگاه نقاشی دانشگاه هنر 
پردیس اصفهان

مجموعه ای از آثار نقاشی دانشجویان دانشگاه هنر پردیس اصفهان از 
۲۹ خرداد ماه تا ۹ تیر ماه برگزار می گردد.

یکی از مسووالن برگزاری این نمایشگاه ضمن اعالم این خبر گفت: در 
این نمایشگاه، ۴0 اثر از آثار نقاشی دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان 

در معرض تماشای عالقه مندان قرار خواهد گرفت. 
کوف گر اف��زود: این آثار با موضوعات آزاد و در س��بک هایی متنوع و 
مختلف تهیه شده اند. ضمن اینکه دکتر افسانه نظری، از اساتید رشته 
هنر این دانشگاه، مس��ئولیت هدایت و برپایی این نمایشگاه را نیز بر 

عهده داشته است. 
گفتنی است؛ این نمایشگاه از ۲۹ خرداد لغایت ۹ تیر ماه و در ساعت 
۱۷ هر روز، در گالری نقش خانه اصفهان، واق��ع در خیابان آمادگاه، 

مجتمع فرهنگی هنری سوره پذیرای عالقه مندان خواهد بود. 

ثبت نام کالس های تابستانه خانه 
خالقیت آغاز شد

ثبت نام کالس های تابستانه خانه خالقیت و بازی های فکری، وابسته 
به سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان آغاز شد.

این کالس ها ویژه عالقه مندان ۵ سال به باال در بخش های  مختلف 
برگزار می گردد.

از جمله کالس های خان��ه خالقیت و بازی های فک��ری می توان به 
طراحی  ماشین های دومینو، هنر فکر کردن، انواع روبیک، روباتیک، 
لگو، بازی و ریاضی مخصوص کودکان، اوریگامی و کاردس��تی  اشاره 

کرد.  
عالقه مندان جه��ت ثبت نام در ای��ن کالس ها می توانن��د به خانه 
خالقیت و بازی های فکری واقع در خیابان هش��ت بهش��ت مراجعه 

 کرده و یا با شماره 3۲۶۸3۴۸۴ تماس حاصل نمایند. 

رمان »کوژپشت نُتردام« برای 
نوجوانان منتشر شد

رمان کالسیک »کوژپشت نُتردام« نوشته »ویکتور هوگو« با ترجمه 
شهال انتظاریان برای گروه سنی نوجوان منتشر و روانه بازار نشر شد.

رم��ان کالس��یک »کوژپش��ت نُت��ردام« دارای هجده فص��ل نظیر 
»کازیمودو خیلی دیر می رسد«، »تجدید دیداری غم انگیز«، »حمله 
نُتردام«، »خشمگین شدن کلود فرولو«، »مکان مقدس« و »مالقات 

دوباره اسمرالدا با فرمانده فوبوس« است.
»گوژپش��ت نتردام« رمانی اس��ت به قل��م »ویکتور م��اری هوگو«، 
نویسنده فرانسوی که در س��ال ۱۸3۱ انتشار یافت و محور اصلی آن 
نیز یک دختر کولی ۱۷ ساله اس��ت که برای او در این کتاب اتفاقاتی 
رخ داده و کوژپش��ت )فردی که از لحاظ جسمانی مشکل دارد( به او 

کمک می کند.
این رمان توسط  »دینا مک فادن« بازنویسی شده است که به تازگی 
برای چاپ اول سال ۹3 از سوی »ش��هال انتظاریان« مترجم ادبیات 

کودک و نوجوان ترجمه شده است.

 تهیه کننده س��ریال رمضانی »فاخته« با اعتقاد بر اینکه 
باید به مخاطب احترام گذاشت، بیان کرد: همه با هم جمع 
شده ایم تا یک کار خوب به بینندگان ارایه بدهیم؛ ضمن 

اینکه قرار نیست در این سریال آب ببندیم.
داود قچاق  گفت: قصه سریال »فاخته« به گونه ای طراحی 
شده است که تماشاچی می تواند با شخصیت های داستان 

هم ذات پنداری کند.
پشت صحنه سریال فاخته

او همچنی��ن با اش��اره به 
آخری��ن وضعی��ت تولید 
س��ریال »فاخته« یادآور 
شد: در حال حاضر بخش 
زیادی از کار تصویربرداری 
ش��ده اس��ت ولی به علت 
فش��ردگی زمان تا انتهای 
م��اه مب��ارک رمض��ان 
کار  درگی��ر  همچن��ان 
هستیم. به دلیل کمبود وقت کارمان به روزانه ۱۸ ساعت 
رسیده است و حتی عوامل برای خوابیدن چند ساعته هم 
فرصت رفتن به منزلشان را ندارند و بیشتر اوقات در ماشین 
استراحت می کنند، ولی با تمام این فشردگی ها جو خیلی 
خوبی در می��ان گروه حاکم اس��ت؛ ضمن اینکه س��عی 
می کنیم در این کار برنامه ریزی هایمان به گونه ای باشد تا 
افرادی مثل خان��م ثریا قاس��می با وجودی ک��ه از همه 
سرحال تر هستند بیشتر استراحت کنند و در عین حال 
س��عی می کنیم با برنامه ریزی س��نجیده پی��ش برویم.

تهیه کننده سریال مناسبتی »فاخته« در پایان با اشاره به 
موقعیت  بازیگ��ران این مجموعه گف��ت: این مجموعه با 
انتخاب  بازیگرانی که دارد در مجموع خوب است و قصه به 
گونه ای طراحی ش��ده که برای مخاطبان ب��ه ویژه برای 
نوجوانان جذابیت داشته باشد. امیدواریم در پایان هم کار 

خوبی تحویل مردم بدهیم.

   

مسوول روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان 
از تمدید ارس��ال آثار به نهمی��ن مهلت جش��نواره مطبوعات و 

نمایندگی خبرگزاری های داخلی استان اصفهان خبر داد.
مهدی بابا ربیع با اع��الم این مطلب گفت: با توجه به اس��تقبال 
فعاالن رسانه ای و درخواست ایشان برای تمدید تحویل آثارتاریخ 

دریافت آثار تا ۵ تیرماه تمدید شد.
 وی ادامه داد: امسال نهمین جشنواره مطبوعات و نمایندگی های 
خبرگزاری ه��ای داخلی را با مش��ارکت دس��تگاه ها و نهادهای 
تخصصی و صنفی رسانه ای و با هدف افزایش رقابت تاثیرگذار در 

رشد کیفی و محتوایی برگزار می شود. 
بابا ربیع ادامه داد: این جشنواره شامل دو بخش مجزا و در بخش 
حرفه ای و فنی است که خبرنگاران استان می توانند آثار خود در 
زمینه های سرمقاله و یادداشت، مقاله، عکس، طراحی و گرافیک، 
گزارش، مصاحبه، خبر، تیتر، طنز تصویری )کاریکاتوری( و طنز 
مکتوب را حداکثر در سه رشته و در هر رشته حداکثر چهار اثر به 

دفتر جشنواره ارسال کنند. 
او با بیان اینکه در رشته های عکس، طنز تصویری و طنز مکتوب 
محدودیت ارسال اثر وجود ندارد، گفت: در بخش موضوعی نیز 

3۱ نهاد و ارگان با اداره ارش��اداصفهان در داوری و اهدای جوایز 
همکاری می کنند. 

بابا ربیع با تأکی��د بر اینکه آثار ارایه ش��ده باید تولیدی باش��د، 
بیان کرد: ش��رکت کنن��دگان در بخ��ش موضوعی جش��نواره 
مطبوع��ات تنه��ا می توانن��د در رش��ته های مقال��ه، مصاحبه، 
 گ��زارش و خب��ر و ب��دون محدودی��ت تع��داد آث��ار خ��ود را 

ارسال کنند. 
او اضافه کرد: در بخش موضوعی سایت های دارای مجوز از هیات 
نظارت بر مطبوعات نیز می توانند ش��رکت کنند،اما ارایه تصویر 

مجوز به همراه اثر الزامی است. 
وی بیان کرد: متقاضیان می توانند یک اثر را در چند بخش ارسال 
کنند اما برای هر اثر باید به صورت مجزا فرم شماره یک یا دو را 

تکمیل و همراه یک نسخه از اثر به دبیرخانه ارسال کنند. 
بابا ربیع همچنین در مورد نحوه داوری آثار ارس��الی تاکید کرد: 
آثار ارسالی به بخش حرفه ای و فنی توسط اساتید دفتر مطالعات 
و برنامه ریزی رسانه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی داوری 
می شود و آثار بخش موضوعی نیز توسط داوران تخصصی مرتبط 

با موضوع مورد نظر داوری می شود. 
وی بابیان اینکه آثار چاپ ش��ده در بولتن های داخلی و نشریات 
دانشجویی مورد قبول در این جشنواره نیست، گفت: نام نگارنده 
اثر باید در اثر درج شده باش��د و در صورتی که مطالبی بدون نام 
و یا با نام مستعار به چاپ رسیده، تایید مدیر رسانه الزامی است. 
این مقام مس��وول در رابطه با نحوه داوری بخ��ش موضوعی در 
جش��نواره امس��ال اضافه کرد:  داوری بخش موضوعی توس��ط 
دو داور انج��ام و یک��ی از آنها از اداره ارش��اد ب��ه ارگان مربوطه 
 معرفی می ش��ود تا داوری آثار این بخش ب��ا رعایت اصل انصاف

 انجام شود. 

مدی��رکل نظ��ارت و ارزیابی معاونت گردش��گری هش��دار داد: 
در ص��ورت گران فروش��ی تأسیس��ات اقامت��ی، مطاب��ق ب��ا 
 مصادی��ق آیین نام��ه ی هی��ات وزی��ران، ب��ا آن ه��ا برخ��ورد 

می شود.
عبدالناصر میرچی در گفت و گو با خبرنگار سرویس گردشگری 
خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، درباره ی اعتراض هایی که 
نسبت به افزایش نرخ در برخی هتل ها ش��ده است،  اظهار کرد: 
ش��خصا آرزو می کنم، روزی قضیه ی نرخ گذاری برای همیش��ه 
بایگانی شود و بازار براساس عرضه و تقاضا به حدی درست اداره 

ش��ود که دیگر به نرخ گذاری به روش کنونی نیازی نباش��د و ما 
به عنوان بخش نظارت و ارزیابی، بر چگونگی ارایه ی خدمات به 
مسافران و مش��تری ها نظارت کنیم.او ادامه داد: زمانی این آرزو 
محقق می شود که توان کشور از نظر عرضه، به اندازه ای باشد که 
به همه ی نیازها پاسخ دهد. وقتی تأسیسات اقامتی افزایش یابد 
و رقابت به وجود آید، می توان نرخ گذاری را برای همیشه حذف 
کرد؛ اما در ش��رایط کنونی که تعداد تأسیسات اقامتی، کمتر از 
تقاضاس��ت و گاهی چالش ایجاد می کند، مجبوریم روی نرخ ها 

نظارت کنیم و مواظب باشیم گران فروشی نشود.

میرچ��ی ب��ا ی��اد آوری این ک��ه از ۱۶ فروردین م��اه فق��ط ۲0 
درص��د ب��ه ن��رخ هتل ه��ا اضافه ش��ده اس��ت، گف��ت: صدور 
تعرفه ی بیش��تر در برخ��ی هتل ه��ا را قبول نداری��م و این یک 
تخل��ف آش��کار اس��ت ک��ه اگ��ر م��وارد مس��تند آن منعکس 
ش��ود، از طریق اس��تان مربوط، با آن ه��ا برخ��ورد می کنیم. ما 
 بیش��تر از نرخ مصوب اعالم ش��ده، افزای��ش ن��رخ در هتل ها را 
نمی پذیریم.او تأکید کرد: معاونت گردشگری فعال تا آزادسازی 
کامل نرخ هتل ه��ا، مجبور اس��ت روی نرخ گذاری ها اعمال نظر 

داشته باشد و به تخلفات رسیدگی کند.

مسوول روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد : تهیه کننده سریال رمضانی »فاخته«

مهلت شرکت در نهمین جشنواره مطبوعات اصفهان ؛ 5 تیر ماه در کارمان آب نمی بندیم

اخطار به هتل های گران فروش

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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مفاد آرا 
23576آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی اداره ثبت اسناد و امالک قمصر

فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  هیآت  صادره  آراء  برابر 
سند رسمی مستقر دراداره ثبت اسناد و امالک قمصر تصرفات مالکانه و بال معارض 
امالک موردتقاضا بشرح  و  متقاضیان  .لذا مشخصات  است  گردیده  متقاضیان محرز 
به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتیکه  نوبت  اطالع عموم در دو  بمنظور  زیر 
از  باشند میتوانند  اعتراضی داشته  اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اسناد قمصر  ثبت  اداره  به  را  اعتراض خود  ماه  به مدت 2  اولین آگهی  انتشار  تاریخ 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند

فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه  پور  :ناصر معراجی  1- رای شماره 101 هیات 
بمساحت  ساختمان  یکباب  ششدانگ   1260382303 ملی  بشماره  کاشان  از   39226

388/43 مترمربع بشماره 100 فرعی از26 اصلی 
بشماره  اله   فرزندحبیب  قمصری  میرغنی  محمد  هیات:  شماره105و106  رای   -2
شناسنامه3403 از کاشان بشماره ملی1260831086و عذرا آدمیان قمصری فرزند فرج 
اله از قمصر بشماره ملی 1262600839  ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت320.70 

مترمربع بشماره1940 فرعی مفروز و مجزی از135فرعی از36 اصلی )بالمناصفه(

از   14 شناسنامه  بشماره  فرزنداحمد  مشکی  :علیرضا  هیات   95 شماره  رای   -3
بمساحت 211.35مترمربع  خانه  یکباب  ملی  1261809831 ششدانگ  بشماره  کاشان 

بشماره1938  فرعی مفروز و مجزا از شماره 604 فرعی از36 اصلی 

4- رای شماره 94 هیات :عذرادرستکار قمصری فرزند علی محمدبشماره شناسنامه 64 
از قمصربشماره ملی 1262540062 ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 321مترمربع 

بشماره2567  فرعی مفروز و مجزا از 1348از49 اصلی 

5- رای شماره  103هیات :مرضیه سهیلی کاشانی فرزندحسن اقا بشماره شناسنامه 
 504 بمساحت  خانه  یکباب  1260400654ششدانگ  ملی   بشماره  کاشان  از   41057

مترمربع بشماره  2563فرعی مفروزومجزی از 2504 از49 اصلی 

6- رای شماره 100 هیات : هادی نیک خواه قمصری فرزند حسین بشماره شناسنامه  
6937 ازکاشان بشماره ملی1260575829  ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر انباری 

بمساحت331.96 مترمربع بشماره  2565فرعی مفروز ومجزی از 2084 از49 اصلی 

بشماره  فرزندسیدجواد  قمصری  زاده  ناصری  :صدیقه  هیات   102 شماره  رای   -7
شناسنامه 3963 از کاشان بشماره ملی1260836691  ششدانگ یکباب انباری و باغچه 
مجاور آن  بمساحت689.02 مترمربع بشماره 1936 فرعی مفروز ومجزی از 314 

فرعی  از36 اصلی 
8- رای شماره  109 و110و 111هیات :حمیدرضا عظیمیان قمصری فرزند رحیم 
بشماره شناسنامه 2 از کاشان بشماره ملی 1262675367 )نسبت به 2.5 دانگ(و 
معصومه ستوده فرزند رضا بشماره شناسنامه 685 و شماره ملی 6199701682 
)نسبت به یکدانگ( و مهدی عظیمیان قمصری فرزند رحیم بشماره شناسنامه 12 
و شماره ملی 1262667038 از کاشان )نسبت به 2.5 دانگ(ششدانگ یکباب خانه 
بمساحت644.5  مترمربع بشماره 2564 فرعی مفروز ومجزی از 809 فرعی از 

49اصلی 
9-رای شماره  107 و108هیات : مهدی عظیمیان قمصری فرزند رحیم بشماره 

شناسنامه 12 و شماره ملی 1262667038 از کاشان و ابوالفضل ستوده نیا فرزند 
1260590046 ششدانگ  ملی  بشماره  کاشان  از   8371 بشماره شناسنامه  رضا 
یکباب خانه و مغازه بمساحت129.21مترمربع بشماره 1350فرعی مفروز ومجزی 

از248 فرعی از 25اصلی )بالمناصفه(
10-رای شماره 99 هیات : حسن معلم فرزندعلی بشماره شناسنامه  24 ازکاشان 
مترمربع  بمساحت245.84  خانه  باب  یک  ملی1263266241   ششدانگ  بشماره 

بشماره  247فرعی مفروز ومجزی از 169 از16 اصلی
بشماره  فرزندعلی  قمصری  میرحسینی  پروین   : هیات   98 شماره  11-رای 
باب خانه و  شناسنامه  24از کاشان   بشماره ملی1263266241 ششدانگ یک 
از 1700  باغچه بمساحت718.28 مترمربع بشماره  2566فرعی مفروز ومجزی 

از49 اصلی
: جواد ستوده فرزند مهدی بشماره شناسنامه 400  12-رای شماره 104 هیات 
 497.63 بمساحت  خانه  باغچه  ششدانگ   1261550773 ملی  بشماره  کاشان  از 

مترمربع بشماره 1349 فرعی مفروز و مجزی از 5 فرعی از 25 اصلی 
13-- رای شماره 97هیات : احمدرحمانی فرزند شمس اله بشماره شناسنامه 758 
 1540.65 بمساحت  خانه  یکباب  1260771652ششدانگ  ملی  بشماره  کاشان  از 

مترمربع بشماره 1937 فرعی مفروز و مجزی از481 فرعی از36 اصلی
شناسنامه38840  امیراقابشماره  فرزند  مشرقی  :حمید  هیات  شماره96  رای   --14
 494.61 بمساحت  خانه  یکباب  1260378421ششدانگ  ملی  بشماره  کاشان  از 

مترمربع بشماره 1939 فرعی مفروز و مجزی از 1420فرعی از36 اصلی

: حمیده درستکارفرزند علیمحمد بشماره شناسنامه  15- رای شماره305 هیات 
42 از کاشان بشماره ملی 1262587670  ششدانگ یکباب خانه بمساحت298.5 

مترمربع بشماره2571  فرعی مفروز و مجزی از 1348فرعی از 49اصلی
بشماره  فرزنداسداله  قمصری  احسنی  سلطان   : هیات  شماره307  رای   -16
خانه  باغچه  ششدانگ  ملی1262540321  بشماره  کاشان  از   90 شناسنامه 
965فرعی  از  مجزی  و  مفروز  فرعی   1942 بشماره  مترمربع  بمساحت1682.71 

از36 اصلی
بشماره  فرزنداسداله  قمصری  احسنی  سلطان   : 306هیات  شماره  رای   -17
شناسنامه 90 از کاشان بشماره ملی1262540321ششدانگ یکباب خانه بمساحت 

356.58مترمربع بشماره 1941 فرعی مفروز و مجزی از 965فرعی از36 اصلی
18- رای شماره 308هیات :معصومه اخوان فرزندقاسم خان بشماره شناسنامه 
بمساحت  خانه  ششدانگیکباب   1261512596 ملی  بشماره  کاشان  29از 

732.13مترمربع بشماره 1352 فرعی مفروز و مجزی از 849فرعی از25 اصلی
بشماره  عبداللطیف  فرزند  لطیفیان  کیومرث   : هیات  شماره309  رای   -19
خانه  یکباب  ششدانگ   1816998737 ملی  بشماره  آبادان  از  شناسنامه1304 
فرعی  از2085  و مجزی  مفروز  فرعی   2570 بشماره  283.09مترمربع  بمساحت 

از49 اصلی
بشماره  امراله  فرزند  قمصری  باخدا  زهرا  بی  بی   : هیات   812 شماره  20-رای 
شناسنامه 45 از قمصر بشماره ملی 1262584361 ششدانگ یکباب خانه بمساحت 
فرعی 49  از1265  مفروز و مجزی شده  فرعی  مترمربع بشماره 2572   325.35

اصلی 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد 
تاریخ انتشار اول:93/4/1 تاریخ انتشار دوم :93/4/16

  محمدرضا لطفی مفردرییس اداره ثبت اسناد و امالک قمصر 

تحدیدحدوداختصاصی  
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه ) ساختمان ( پالک شماره 14109 / 2 مفروزي 
ازپالک 1717 / 2  واقع درفضل آباد بخش یک ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام 
است  نیامده  عمل  به  است  ثبت  درجریان  فرزندسیدموسي  حسیني  بیگم  منیژه  خانم 
اینک طبق تبصره ذیل ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي 
 /  04  /  30 درروز  مرقوم  تحدیدحدودملک  نامبرده  تقاضای  وبرطبق  فاقدسندرسمي 
بکلیه  این آگهی  لذابه موجب  1393 ساعت 9 صبح درمحل شروع وبعمل خواهدآمد0 
حضوریابند0  مقرردرمحل  درروزوساعت  که  گردد  اخطارمی  ومجاورین  مالکین 
تنظیم  ازتاریخ  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  وصاحبان  مجاورین  اعتراضات 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهدشدوطبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف مدت یکماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست راازمرجع ذیصالح قضایی 
نشده  بینی  پیش  باتعطیلی  روزتحدیدمواجه  نمایدضمنًاچنانچه  ارائه  اداره  این  اخذوبه 

گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل انجام خواهدشدتاریخ انتشار  1 / 4 /  93    رئیس 

ثبت اسنادوامالک شهرضا -  سیدمهدی میرمحمدی 

فقدان سند مالکیت 

باستناد  عباس  فرزند  شهبازی   خان  اکرم  خانم   103/93/939/337 شماره   23555
مدعی  است  شده  گواهی  رسما  شهود  امضای  و  هویت  که  محلی  اشتهادیه  برگ  دو 
واقع  اصلی   -51 از  فرعی    867 بشماره  خانه  یکباب  مالکیت ششدانگ  که سند  است 
 99 دفتر   388 صفحه  در  که  مربع  متر   241 بمساحت  نطنز  ثبتی  حوزه   9 بخش  در 
و  ثبت و صادر  فرزند عباس   اکرم خان شهبازی  بنام خانم  ثبت 12404  ذیل  امالک 
تسلیم گردیده و معامله دیگری انجام نشده و در اثر اسباب کشی از بین رفته/مفقود 
شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را 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 مالکیت 
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 مالکیت 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 مالکیت مرقوم صادر 
و اسناد  ثبت  رئیس   – شادمان  مجتبی   77 الف:  م  شد.  خواهد  تسلیم  متقاضی  به   و 

 امالک نطنز 

اخطار 

بتول  و  منصوره  و  محبوبه  خانمها  اینکه  به  نظر   103/13/889/337 شماره    23554
گواهی  برابر  پرواس  احمد  سید  ورثه  از  تعدادی  پروائی  همگی  علی  سید  آقای  و 
حصر  دوم  شعبه  قاضی   1392/11/6-435 و   1392/09/18  –  394/92 وراثت  حصر 
/  92/7411/337 وارده  شماره  به  درخواستی  طی  نطنز  اختالف  حل  شورای  وراثت 
و1392/11/13 اظهار داشته اند که سند مالکیت ششدانگ پالک 1753 فرعی از 9- اصلی 
واقع در بخش 9 حوزه ثبتی شهرستان نطنز در دست خانم عصمت حسنی احدی از 
ورثه می باشد لذا بدین وسیله به نامبرده اخطار میگردد که از تاریخ انتشار این آگهی 
) اخطاریه ( بمدت 20 روز نسبت به ارائه سند اولیه به این اداره  اقدام نماید. بدیهی 
است در صورت عدم ارائه سند مذکور طبق مقررات نسبت به صدور سند مالکیت سهم 
االرث نامبردگان فوق اقدام خواهد شد . م الف 188 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد 

و امالک نطنز

ابالغ وقت رسیدگی
دادخواستی  اقتصاد  بانک مهر  پرونده کالسه 92-2085 خواهان  23612در خصوص 
عباسعلی سلیمی  تقدیم نموده است وقت   – مبنی بر مطالبه  به طرفیت رضا سلیمی 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  صبح    9/30 ساعت   93/5/20 مورخ  برای  رسیدگی 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 

روبه روی  اول ارباب –  قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – 
مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 6096 

مدیر دفتر شعبه ششم مجتمع شورای یک  شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
236111 در خصوص پرونده کالسه 93-92 خواهان صندوق قرض الحسنه امام محمد 
باقر به نمایندگی آقایان علی محمد سهرابی و لطف اله حامد نیا با وکالت آرزو لطفی  
دادخواستی مبنی بر مطالبه  به طرفیت ساقی امینی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
المکان  مجهول  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  5 عصر   93/5/5 ساعت  مورخ  برای 
از وقت  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی 
پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف   – جنب ساختمان صبا   – پور 
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 6092 مدیر دفتر 

شعبه 15 شورای حل اختالف اصفهان 

مفاد آراء

23346آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی« که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقردراداره 
ثبت اسناد و امالک زواره صادر گردیده ودر اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت 
به فاصله ی 15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی می شود تا 

شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ الصاق در محل ظرف 

اخذ  امالک زواره تسلیم و رسید  اسناد و  ثبت  اداره  به  اعتراض خودرا  ماه  مدت دو 

نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست 

به دادگاه عمومی محل نموده و گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره 

تسلیم نمایند،در این صورت اقدامات ثبت  موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است.در 

صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،گواهی تقدیم دادخواست 

به دادگاه عمومی محل راارائه نکند ،اداره ثبت زواره مبادرت به صدور سندمالکیت می 
نماید. صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:

داورانی  اشرف  خانم   –  93/03/05 مورخ   139360302021000203 شماره  1-رای 

فرزند رضا بشماره ملی 1189097613 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از 

پالک ثبتی 115 فرعی واقع در روستای تلک آباد 142 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 
ثبت اصفهان بمساحت 195 متر مربع خریداری رسمی از بنیادمسکن انقالب اسالمی 

اردستان.

زاده  آقای رضا حسن   – 2- رای شماره 139360302021000204 مورخ 93/03/05 
فرزند محمدقلی بشماره ملی 0032915241 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی 
از مزرعه علی آباد 48  اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان بمساحت 349/90 

متر مربع خریداری عادی از محمدقلی حسن زاده علی آبادی.
دانشمند  علی  احمد  آقای   –  93/03/05 مورخ   139360302021000205 شماره  رای   -3  
برروی  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ   1189753693 ملی  بشماره  اشرف  فرزند  مزدآبادی 
قسمتی از مزرعه مزدآباد 17 اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان بمساحت 332/90 

متر مربع خریداری عادی از حاجی اشرف دانشمند مزدآبادی.
طباطبائی  شهال  خانم   –  93/03/05 مورخ   139360302021000206 شماره  رای   -4
احداثی  یکبابخانه  ششدانگ   0039156605 ملی  بشماره  محمد  فرزند  مزدآبادی 

اصفهان  ثبت   17 بخش  سفلی  دهستان  اصلی   17 مزدآباد  مزرعه  از  قسمتی  برروی 
طباطبائی سیدمحمد  از  الواسطه  مع  عادی  خریداری  مربع  متر   238  بمساحت 

 مزدآبادی.
5- رای شماره 139360302021000207 مورخ 93/03/05 – آقای عباس آقا عامری شهرابی 
احداثی  وباغ متصله  ازیکبابخانه  ملی 1189436582 ششدانگ قسمتی  بشماره  فرزندخسرو 
برروی قسمتی از پالک 281 فرعی واقع در شهراب 28 اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان 
 بمساحت 497/20 متر مربع که بنام نامبرده تقاضای ثبت شده وسندمالکیت مشاع صادر گردیده

 است.
تاریخ انتشار اول:  1393/03/17تاریخ انتشار دوم:  1393/04/01                                                                                                       

ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره

 



یادداشت

همایش روسای هیات های 
فوتبال در فالورجان

همایش روس��ای هیات فوتبال شهرس��تان های استان 
اصفهان در شهرس��تان فالورجان برگزار ش��د.به گزارش 
پایگاه خبری ورزش وجوانان اصفهان،همایش روس��ای 
هیات فوتبال شهرس��تان های استان اصفهان به میزبانی 
هی��ات فوتب��ال فالورجان درس��الن کنفرانس ش��ورای 
اسالمی شهرستان فالورجان برگزار گردید.دراین جلسه 
که با حض��ور ابرقویی ن��ژاد رییس هیات فوتبال اس��تان 
اصفهان،زندآور ش��هردار فالورجان،مهدی مرادی رییس 
اداره ورزش وجوانان شهرس��تان فالورج��ان وجمعی از 
روسای هیات های فوتبال شهرس��تان های تابعه استان 
وکمیته های برگزاری هیات فوتبال استان حضور داشتند.

حمید جمالپور رییس هیات فوتبال شهرستان فالورجان 
ضمن گ��زارش عملکرد هیات فوتبال این شهرس��تان،از 
هیات فوتبال استان اصفهان خواستار این شد که در بحث 
اعزام داوران به مسابقات اس��تانی و کشوری ابتدا با هیات 

فوتبال شهرستان مکاتبه کنند.
مهدی مرادی ریی��س اداره ورزش وجوانان شهرس��تان 
فالورجان نیز پیرامون اعتیاد و مشکالت جوانان از روسای 
هیات های فوتبال شهرستان ها درخواست نمود که بیشتر 
با ادارات ورزش وجوانان همکاری داشته باشند تا بتوانند 
با کمک ورزش که امروزه در جامعه ای قرار گرفته ایم که 

روز به روز تحرک کم می شود اعتیاد را ریشه کن کنیم.
زندآور شهردار فالورجان که همکاری خوبی در برگزاری 
این همایش داشت گفت:شهرداری فالورجان آمادگی دارد 
که در زمینه خدمات ورزشی همراه با اداره ورزش وجوانان 

شهرستان هرگونه کمکی که بتواند انجام دهد.
 وی همچنین ق��ول داد زمانی که کار پیمانکار ش��رکت

 آب وفاضالب اس��تان در ورودی زمین س��احلی به اتمام 
رس��ید این مجموعه را کامل و دراختی��ار اداره ورزش و 

جوانان قرار دهد.
درادامه ابرقوی��ی نژاد نی��ز از هیات های شهرس��تان ها 
درخواس��ت نمود با توجه مش��کالت یکس��ال اخیر باید 
شهرستان ها و هیات استان بیش��تر تالش کنند تا وقفه 

ایجاد شده را جبران کنند.
رییس هیات فوتبال استان داوران استان را ضعیف شمرد و 
خواستار این شد که اگر داوری اصفهان در کنار فوتبال این 
استان رشد قابل توجهی نداشته است به دلیل این بوده  که 
خود داوران از تمام توان استفاده نکرده اند و باید از نظر فنی 

خودشان را قوی تر کنند.

زاویه

6
افتتاح سالن ورزشی اشکاوند 

سالن ورزشی منشیان اش��کاوند و چوم  دیروز شنبه با حضور حسن کامران نماینده مردم 
اصفهان ، فضل اهلل کفیل فرماندار اصفهان، و س��لطان حس��ینی مدیرکل ورزش و جوانان 

استان اصفهان افتتاح شد.

رخصت اصفهان وبی انگیزگی مسووالن تهران

جهانی شدن ورزش باستانی در بن بست 
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 فتل 
طرفدار آلمان

 درخشش 
کریم بنزما

سباس��تین فتل قهرم��ان چندین دوره فرم��ول یک جه��ان، که عالقه 
زیادی نیز به ورزش فوتبال دارد درباره تیم ملی آلمان در جام جهانی به 

اظهارنظر پرداخت.
فتل در گفتگوی جالبی که در شبکه ZDF داشت، در پاسخ به این که چه 

تیمی قهرمان جهان خواهد شد، گفت: “آلمان، آلمان، آلمان.”
این راننده سرشناس آلمانی که از طرفداران رس��می باشگاه آینتراخت 
فرانکفورت هم به حساب می آید در مورد برد پر گل آلمان مقابل پرتغال 
این چنین گفت: “من از برد آلمان در برابر پرتغال شگفت زده شدم، چرا 
که پرتغال تیم بزرگی اس��ت، اما آلم��ان در این بازی بس��یار خوب و بی 
نقص ظاهر ش��د.”وی همچنین در ادامه از عملکرد بسیار خوب پرمرته 
 س��اکر، که در بازی با غن��ا صدمین بازی مل��ی خود را تجرب��ه می کند

 تمجید کرد. 
گفتنی اس��ت وتل هم اکنون در رده پنجم رانن��دگان فرمول یک جهان 

قرار دارد.

فرانسه در پرگل ترین بازی خود درجام بیستم سوییس را 5 - 2 شکست 
داد و صعود خود را به مرحله یک هشتم نهایی تقریبا قطعی کرد.

ش��اگردان دش��ام تاکنون هر دو بازی خود در برزیل را با پیروزی پشت 
س��ر گذاش��ته اند، از جمله پی��روزی 5-2 مقابل س��وییس ک��ه کریم 
 بنزما در آن مس��ابقه یک گل ب��ه ثمر رس��اند و یک��ی از گل هایش نیز

 پذیرفته نشد.
این مهاجم 26 س��اله تیم رئال مادرید گفت: »فکر می کنم همه ما بازی 
خوبی پشت س��ر گذاش��تیم. همه ما خوب کار می کنیم و کاری که در 
مقابل هندوراس انج��ام داده بودیم را ادامه دادیم. م��ا به عنوان یک تیم 
بازی کردیم، با هم متحد بودیم و هیچ احساس��اتی دخیل نبود.داش��تن 
چنین تیمی خوب اس��ت. ش��خصاً، خوب کار م��ی کن��م و فایده های 
 زیادی به تیم می رس��انم. آن دو گلی که از من پذیرفته نش��د حاال دیگر 

اهمیتی ندارد.«

آزمایش دوپینگ از7بازیکن کاستاریکا 
فیفا بعد از شکست ایتالیا از کاستاریکا در دیدار جمعه شب 
دس��تور داد هفت تن از بازیکنان کاستاریکا بعد از مسابقه 
تحت آزمایش دوپینگ ق��رار گیرند. روئی��ز کاپیتان تیم 

کاستاریکا گفت:ما مشکلی با آزمایش دادن نداریم.

مرگ ابراهیم توره بر اثر سرطان 
ابراهیم توره برادر کوچکتر یایا و کولو توره در سن 28 سالگی در 

شهر منچستر درگذشت.
فدراس��یون فوتب��ال س��احل عاج ای��ن خب��ر ناگ��وار را 
 تایی��د و ب��ه خان��واده فوتب��ال ای��ن کش��ور تس��لیت 

گفته است.

کاپیتان ؛ استقاللی می شود
کاپیتان تیم ملي فوتبال ایران در جمع دوستانش گفته فصل آینده به استقالل 
برمي گردد و در این تیم به فوتبالش ادامه خواهد داد. شنیده ها حکایت از آن 
دارد که نکونام حتي به رحمان احمدي هم پیش��نهاد داده به استقالل برود تا 
در کنار هم باش��ند،با این حال اگر مشکل خاصي پیش نیاید باید جواد نکونام 

را استقاللي دانست.

فوتبالیست ها تافته جدابافته

ها دالری پاداش می گیرند و بقیه قهرمانان تحقیر می شوند فوتبالیست 
نصراهلل س��جادی، معاون گودرزی، نماین��ده وزارت ورزش و 
جوان��ان در خصوص پرداخت پ��اداش ملی پوش��ان گفت: »ما 
حمایت هایمان را انجام داده ایم. پاداش بازیکنان هم مشخص 
شده است. به دلیل تساوی ارزشمند برابر نیجریه، همان  طور که 
از قبل گفته بودیم، نفری سه  هزار دالر به اعضای تیم پرداخت 
می شود. این پاداش در  صورت برد نیجریه پنج  هزار دالر بود«.

فوتبالیست ها دالری پاداش می گیرند و بقیه قهرمانان تحقیر 
می شوند

پرداخت پاداش به فوتبالیس��ت ها در رقابت ها و تورنمنت های 
بزرگ، یک��ی از رس��وم مت��داول مس��ابقات فوتبال اس��ت و 
دولتمردان، فدراسیون ها و اسپانسرها پیش از آغاز هر تورنمنت 
و بسته به حساسیت هر مسابقه پیش از آغاز آن مسابقه برای باال 
بردن روحیه بازیکنان وعده های اغوا کننده ای ارایه می دهند. با 
این متر و معیار برای تساوی ارزش��مند ملی پوشان ایران برابر 
نیجریه پاداش درخور سه هزار دالری برای هر نفر در نظر گرفته 
شده و بی شک افزایش آن به ش��ش تا ده هزار دالر هم برای دو 
بازی سخت بعدی تصمیم مناس��بی به نظر می رسد؛ هرچند 
ملی پوشان ما در سال های اخیر همواره به خاطر دریافت  های 
میلیاردی ش��ان مورد نقد رس��انه ها قرار می گرفتن��د، اما اگر 
مقایس��ه ای با تیم های دیگر حاضر در جام جهان��ی هم انجام 

دهیم، تخصیص پاداش به ملی پوشان پر بیراه نیست.
اما پرسش اینجاست چگونه اس��ت که وزارت ورزش و جوانان 

توانایی مال��ی و اجرایی این موضوع را دارد که به ملی پوش��ان 
فوتب��ال ایران برای ه��ر بازی پ��اداش دالری بده��د اما هنوز 
نتوانسته به قهرمانان ملی و المپیکی بعد از افتخارآفرینی های 

چندین و چندباره پاداش های وعده داده  شده را بدهد؟
نواب نصیرش��الل ملی پوش خوزس��تانی وزنه برداری ایران در 
المپیک لندن مدال نقره غیره منتظره ای برای کاروان ایران به 
ارمغان آورد و در بهبود جایگاه ای��ران در جدول رقابت ها تأثیر 
بسزایی داشت. او برای کسب مدال نقره المپیک از سوی وزارت 
ورزش و جوانان مس��تحق دریافت یک جای��زه پانزده میلیون 
تومانی شد که با تأخیر چندین و چند ماهه دوازده میلیون تومان 
آن به حس��ابش واریز ش��د. همه می دانیم که درآمد قهرمانان 
المپیکی رشته هایی مانند وزنه برداری به هیچ وجه قابل  قیاس 
با فوتبالیس��ت هایی که حتی در تیم ملی ه��م بازی نمی کنند 
نیس��ت اما یک سیس��تم نابرابر و ناعادالنه، موجب می شود تا 
یک قهرمان المپیکی برای مدال نقره المپیکش تنها شایس��ته 
دریافت پانزده میلیون تومان پاداش ش��ود و هر یک از اعضای 
تیم ملی فوتبال برای کس��ب یک امتیاز در جام جهانی حداقل 

۳5میلیون تومان را در رختکن دریافت کنند.
آذر ماه سال گذشته بود که تیم محجوب فوتبال ساحلی ایران 
در مس��ابقات بین قاره ای جه��ان در امارات با غلبه بر بیش��تر 
قدرت های جهانی توانس��ت قهرمانی را کس��ب کند تیمی که 
یک اعض��ای آن را یک نانوا، ی��ک کارگر پاره وق��ت و یکی دو 

هیگی��ر  تش��کیل می دادند. آن ها ما
میلی��اردی نداش��تند، قراردادهای 
روز  زی��ر فل��ش دوربین ه��ر 
ام��ا روزنامه ه��ا  نبودن��د، 

بی سروصدا خیلی آرام و 
م آمدن��د و قهرمان  ج��ا

بین قاره ای شدند. 
هم��ان روزی که 

ن  ش��ا ملی پو
ل  تس��ا فو
ای��ران باید در 
دی��دار پایانی 

آن رقابت ه��ا به 
مصاف حریفان خود 

می رفتند، علی کفاشیان در تهران مصاحبه کرد و 
گفت پولی ندارند تا به ملی پوشان ساحلی پاداش 

بدهد. اگر پ��اداش دادن به ملی پوش��ان موجب افزایش 
روحیه می ش��ود، آن روز  هم ملی پوشان ساحلی نیاز به روحیه 
داشتند. آن هم ملی پوشانی که وضع مالی شان از فوتبالیست ها 

خیلی بدتر است.
نمونه ه��ای فراوانی را می ت��وان برای این بی عدالتی س��ازمان 
ورزش ایران آورد جایی که قهرمانی فوتسال ایران در مسابقات 

ش بین ق��اره ای خیلی زود  م��و ا فر
در جام جهانی می شود اما صعود ایران 

صندل��ی عل��ی از گروهش می تواند 
در  را  انتخابات پیش کفاش��یان 
فدراس��یون  تثبیت کند،  روی 
پاداش های مس��لم اس��ت ک��ه 
ب ها دالری بای��د به کدام  حسا

واریز شود.
ه��م  ا فر

آوردن ابزار 
و وسایل همین 
شادی مردم می طلبد 
که وزارت ورزش و جوانان و فدراس��یون چنی��ن مخارجی را 
متحمل شود و حتی پاداش های بزرگ تری هم برای ملی پوشان 
در نظر بگیرد. اما تنها پرس��ش اینجاس��ت که چرا برای سایر 

قهرمانان این کار را انجام نمی دهید؟

چهره  روز

اخبار کوتاه

لیگ برتر بسکتبال هفته اول آبان 
شروع می شود 

ش��ورای  جلس��ه  دومی��ن 
سیاست گذاری س��ازمان لیگ 
بس��کتبال ب��ا حض��ور اعضای 
س��الن  در  لی��گ  س��ازمان 
اجتماعات تاالر بسکتبال آزادی 
برگزار شد. در این جلسه موارد 
مختلفی مورد نقد و بررسی قرار 
گرفت که در نهای��ت نیز موارد 
زیر ب��ه تصوی��ب حاض��ران در 

جلسه رسید.
1- اول تیر تا 25 مرداد ماه برای انجام نق��ل و انتقاالت فصل آینده 

در نظر گرفته شد.
2- اول تا 25 شهریور مهلت زمان ارایه مدارک باشگاه ها تعیین شد.

۳- هفته اول آبان ماه زمان شروع مسابقات لیگ برتر خواهد بود.
4- مبلغ ورودیه لیگ برتر سال 9۳ نیز با نظر و پیشنهاد نمایندگان 

تیم های لیگ برتر حاضر در جلسه تصویب شد.
5- تشکیل اتحادیه بازیکنان و معرفی وکالی حقوقی جهت تنظیم 

و انعقاد قرادداد بازیکنان و باشگاه ها
6- در صورت انصراف تیم ها از شرکت در لیگ برتر قبل از شروع فصل 
جدید، اولویت صعود تیم ها به لیگ برتر با تیم های لیگ دس��ته یک 

کشور و بر اساس جایگاه فصل گذشته آنها خواهد بود.

دلیل جدایی رحمتی افشاء شد
از همان روزهای ابتدایی پس از 
اتمام فصل س��یزدهم لیگ برتر 
فوتبال و داغ ش��دن بحث نقل و 
انتقاالت فصل جدی��د، یک نام 
بیش از س��ایر نام ها در محافل 
ورزشی مطرح بود، سید مهدی 

رحمتی.
رحمتی فصل خوبی با استقالل 
سپری کرده بود و عملکردش – 
جز در چند بازی – آنقدر خوب 
بود که طرفدارانش معتقد بودند بدون در نظر گرفتن نوع رفتارش در 
قبال تیم ملی، باید به همراه سایر ملی پوش��ان راهی برزیل شود. به 
این ترتیب، ماجرای رحمتی و ماندن یا نماندنش در استقالل مدت 
زیادی نقل رسانه ها بود تا اینکه خبر پیوستن او به پیکان منتشر شد.

اما ماجرا چه بود؟ علی نظ��ری جویباری به عنوان معاون ورزش��ی 
باشگاه استقالل و مس��وول نقل و انتقاالت این باشگاه، چهار جلسه 
با رحمتی برگزار کرد تا او را برای ماندن در تیم مجاب کند. در واقع 

بیشترین جلسه در بین بازیکنان با رحمتی برگزار شد.
آن طور که مشخص اس��ت دلیل اصلی جدایی رحمتی از استقالل 
شروطی است که این بازیکن به صورت رس��می و غیر رسمی برای 
ماندنش درخواس��ت کرده بود. رحمتی ابتدا به دنب��ال این بوده که 
طلب فصل گذشته خود را کامال دریافت کند و سپس تیم جدیدش 
را انتخاب کند.از طرف دیگر، مهدی رحمتی چند شرط غیر مالی هم 
داشت؛ او می خواست حمید بابازاده به جای کریم بوستانی مربی اش 
باشد و ستار همدانی هم دیگر در کادر فنی نباشد. به نظر می رسد که 
این موضوع با اصول کادر فنی و باشگاه استقالل همخوانی نداشت و 
اصال زیبنده هم نبود که انجام شود. بنابراین توافقی صورت نمی گیرد.

شرط های رحمتی قطعا از سوی باشگاه با مخالفت روبه رو می شد و 
حاال باید پرسید که رحمتی دانسته این ش��روط را مطرح کرده یا از 
نتیجه آن ها خبر نداشته است؟همچنین به نظر می رسد که رحمتی 
از مدتی پیش ق��ول و قرارهایش را با پیکان گذاش��ته ب��وده و حاال 
تنها آن را رسما اعالم کرده اس��ت.از طرف دیگر به نظر می رسد که 
استقاللی ها به ماندن رحمتی در تیم امیدوار بوده اند که هنوز با هیچ 
دروازه بانی قرارداد نبسته اند. هرچند شاید برخی از مدیران گذشته 
باشگاه چندان بی میل نبودند که رحمتی از استقالل برود و شاید در 

این زمینه مشورت هایی هم به او داده باشند.

هندبال قهرمانی جوانان آسیا 
چهاردهمی��ن دوره رقابت های 
قهرمانی جوانان پسر آسیا طی 
روزهای یازدهم تا بیس��ت ویکم 
مرداد ماه قرار اس��ت در ش��هر 
تبری��ز برگ��زار ش��ود. مراس��م 
قرعه کشی این دوره از رقابت ها 
هم هفت��ه گذش��ته ب��ا حضور 
نمایندگان هندبال آسیا و دیگر 
مسووالن هندبال ایران انجام و 
12 تیم حاضر در دو گروه شش 

تیمی حریفان خود را شناختند.
تیم ملی جوانان ایران هم با تیم های عراق، ماکائو، کره جنوبی، بحرین 

و کویت در گروه دوم قرارگرفت است

فوتبال سمبل کارگروهی است
سعید آذری/ مدیرعامل باشگاه 

ذوب آهن اصفهان
به نظر من فوتبال س��مبل عش��ق و کارگروهی اس��ت که ی��اد می دهد 
چگونه عش��ق ورزیده و همکاری کنی��م و باید گفت ج��ام جهانی نماد 
بزرگتری��ن گردهمایی ورزش��ی جهان اس��ت.جام جهان��ی در ورزش 
فوتبال به عنوان یک سمبل شناخته ش��ده و هیچ ورزشی نظیر فوتبال 

مردم به سمت یکدیگر را ندارد.من سال ها توانایی همگرا کردن 
باش��گاه  ذوب آهن افتخار همکاری با علی در 

و  رسول کربکندی را داشته ام و شجاعی 
آنها در کن��ار مهارت های فنی باید بگویم 

واال، دارای مهارت های اخالقی 
بسیاری هستند.این دو نفر نماد 
فرهنگ و تمدن اصفهان و نش��انه 
سخت کوشی های اصفهانی ها هستند و 
ما به این دو چهره ورزشی افتخار می کنیم.

از سال گذشته  خبرمی رسید که تدوین 
گروه ورزش 
زاینده رود

قوانین جدید ورزش زورخانه ای قرار است 
در اصفهان مهد و پایتخت  ورزش پهلوانی 
کش��ور رقم بخورد تا این ورزش بتواند به 
اهدافی مانند افزایش هر چه بهتر کیفیت و جذابیت خود در قوانین 
آینده  این رش��ته  پهلوانی و زورخانه ای رسیده و  جانی دوباره در 
سطح ملی بگیرد و حتی معرفی آن در سطح بین الملل نیز اتفاق 
 بیفتد.مسووالن شهری و متولیان استانی تالشهایی داشتند که

 اثر بخش بوده اما هنوز آنطور که مش��اهد می شود دود سوز دل 
رییس  هیات استانی از برخی کم لطفی و بی عنایتی ها بلند است 
.البته در گزارش پایین گویا بیشترخواسته ها و پی گیری ها را از  
تهران و س��اختمان مرکزی  باید جویا شد.در شرایطی که شاهد 
رش��د ورزش های بومی در جه��ان مدرن هس��تیم، چرا ورزش 
باس��تانی هنوز نتوانس��ته به توفیقی بین المللی برسد."ورزش 
باستانی"، "زورخانه" و ...، هر چه نامش را بگذاریم، ورزشی است 
که ریشه در تاریخ و فرهنگ این مرز و بوم دارد. اگرچه ورزش هایی 
مانند چوگان نیز وجود دارد که ریشه در این سرزمین دارند؛ اما 
تردیدی نیست که هیچ یک مانند زورخانه، برآمده از سنت ها و 
عادات این مردم نیست. همین نیز موجب شده تا با گذشت قرن 
ها، همچنان زنده باشد؛ اما در سال های اخیر شاهد افول آن در 

عرصه های داخلی و بین المللی بوده ایم. چرا؟
بعد از پیروزی انقالب اس��المی ایران، انتظار می رفت رویکرد به 

این ورزش که دارای مبانی فرهنگی و اخالقی است، دچار تحول 
شده و بیش از پیش مورد توجه باش��د. در این راستا، فدراسیون 
ملی زورخانه ای ایجاد شد. یک تشکیالت نیز به نام "فدراسیون 
بین المللی ورزش های زورخانه ای" نیز به وجود آمد تا این ورزش 
که دارای ویژگی های خاصی است، راه جهانی شدن را بپیماید؛ 
اما در واقعیت اتفاق��ات دیگری روی داد که موجب ش��ده تا این 
ورزش دچار رخوت و بن بست خاصی شود. البته، با تغییرات در 
فدراسیون ملی و حضور فرهاد طلوع کیان به عنوان رییس، تحولی 
بزرگ در حال روی دادن است؛ اما مشکل بین المللی شدن حل 

خواهد شد؟ ریشه این وضعیت نامطلوب در چیست؟ 
 تشکیالتی بدون نظارت و رها شده

مروری بر س��اختار و عملکرد فدراسیون بین المللی ورزش های 
زورخانه ای نشان می دهد این تشکیالت فاقد شفافیت چندانی 
اس��ت. با وجود آن که س��ال ها از راه اندازی آن می گذرد؛ هنوز 
مشخص نیست جایگاه بین المللی ان چیست. این مجموعه در 
شورای المپیک آسیا، کمیته بین المللی المپیک و ... جایگاهی 
نداشته و تا کنون نیز نتوانسته در این راستا اقدام موثری داشته 
باشد. در حقیقت، این فدراسیون بیشتر یک نهاد خصوصی است 
که در مجامع و نهادهای بین المللی تعریف خاصی برایش وجود 
ندارد. همین نیز موجب شده تا ورزش باستانی نتواند به خارج از 
مرزها راه یابد چرا که تعریف مش��خصی از نه��اد مروج آن وجود 

ندارد.

 در کنار ابهامات بین المللی که در ای��ن باره وجود دارد، عملکرد 
این مجموعه که در خیابان جردن تهران قرار گرفته، مش��خص 
نیست. در حقیقت، س��اختار این فدراسیون فاقد استانداردهای 
معمول است و بیشتر به محلی برای تجمیع اشخاص بازنشسته 
 تبدیل شده اس��ت. همین عدم ش��فافیت نیز موجب شده تا به

 یک باره عزل و نصب های عجیبی در آن ص��ورت بگیرد. البته، 
نبود نظارت ب��ر این مجموعه 
نی��ز از دیگ��ر مس��ایل حائز 
اهمیت اس��ت. هنوز مشخص 
نیست هزینه کردها، سفرها و 
ماموریت ها و ...، بر چه اساسی 
صورت گرفته و پاس��خگویی 
در آن ب��ه چه ش��کل اس��ت. 
فدراس��یون حقیق��ت،   در 

 بی��ن الملل��ی ورزش ه��ای 
زورخان��ه ای، در س��اختار و 
ماهی��ت دارای ابه��ام و فاقد 
شفافیت اس��ت که همین نیز 
موجب ش��ده نتوان��د موجب 
توس��عه ای��ن ورزش س��نتی 
و فرهنگی ش��ود و ب��ه حیات 
خلوتی برای بازنشس��ته ها و 
سیاسیون فاقد منصب تبدیل 

شود.
چه بر سر باستانی می آید؟

با وجود تاکید مقامات ارشد نظام بر لزوم گسترش ورزش باستانی، 
در عمل ش��اهدیم که این اتفاق در خارج مرزها روی نداده است. 
به نظر می رسد س��اختار کنونی فدراس��یون بین المللی ورزش 
های زورخانه ای نتواند جوابگوی چنین مطالبه ای باشد. مروری 
بر س��ال های اخیر نش��ان می دهد این مجموعه فاقد کارآمدی 
 بوده و دچار ایستایی شده اس��ت. همین نیز منجر به کشاکش و

 درگیری های با فدراسیون ملی ورزش های زورخانه ای هم شده 
اس��ت. در واقع نه تنها این مجموعه نتوانسته رسالت بین المللی 
خود را اجرا نماید که در امور داخلی نیز موجب مشکالت فراوانی 
شده است. البته، با حضور طلوع کیان در فدراسیون ملی شاهد یک 
تحول اساسی در سطح کشور هستیم. این تجربه نشان می دهد 
برای حرکت دوباره و احیای زورخانه ای نیازمند مدیران جوان، 
پرانگیزه و کارآمد هستیم تا بتوانند این ورزش ملی و بومی را به 

جایگاه شایسته برسانند.

 در شرایطی
 که شاهد رشد 

ورزش های بومی 
در جهان مدرن 

هستیم، چرا 
ورزش باستانی 
 هنوز نتوانسته

  به توفیقی
 بین المللی برسد
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                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    

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

مفاد آرا 

23527آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تعیـین تکلیــف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت  صادره  آراء  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان لنجان تصرفات مالکانه 
لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد  و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه 
های زاینده رود و اصفهان امروز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند ، می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع 
صالح قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - رای شماره 139260302015007655 مورخ 92/12/24 خدامراد ابراهیمی چرمهینی 
فرزند خدابخش نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1843/91 
ثبت   10 بخش  چرمهین  آباد  گنج  در  واقع  اصلی   -  375 پالک  از  مفروزی  مترمربع 
امینی و میرزا علیخان ثمر  یداله  از مالک رسمی  الواسطه خریداری شده  اصفهان مع 

باغبادرانی .
2 - رای شماره 139260302015007656 مورخ 92/12/24 کبری خدابخشی چرمهینی 
 1843/91 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  غفار  فرزند 
ثبت   10 بخش  چرمهین  آباد  گنج  در  واقع  اصلی   -  375 پالک  از  مفروزی  مترمربع 
امینی و میرزا علیخان ثمر  یداله  از مالک رسمی  الواسطه خریداری شده  اصفهان مع 

باغبادرانی .

3 - رای شماره 139360302015001579 مورخ 93/02/29  حسن ابراهیمیان چرمهینی 
فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 349/50 مترمربع مفروزی از پالک 
375 - اصلی واقع در گنج آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی خداداد امینی .

4 - رای شماره 139360302015001581 مورخ 93/02/29  علی سلیمانی چرمهینی 
فرزند اسماعیل نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1008/97 مترمربع مفروزی 
از پالک 379/1 - اصلی واقع در امین آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی مرتضی امینی چرمهینی

پیرخلیلی  خدابخش    93/02/29 مورخ   139360302015001582 شماره  رای   -  5
چرمهینی فرزند علی کرم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 174/94 مترمربع 
مفروزی از پالک 375 - اصلی واقع در گنج آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمد محمدی چرمهینی .

6 - رای شماره 139360302015001583 مورخ 93/02/29  بهمن میرزائی چرمهینی 
از  مفروزی  مترمربع  به مساحت 382/22  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  عباس  فرزند 
الواسطه  ثبت اصفهان مع  آباد چرمهین بخش 10  پالک 379 - اصلی واقع در نصیر 

خریداری شده از مالک رسمی حسین جعفری .

7 - رای شماره 139360302015001584 مورخ 93/02/29  عباس میرزائی چرمهینی 
فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 539/96 مترمربع مفروزی از پالک 
379- اصلی واقع در نصیر آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی حسین جعفری

8 - رای شماره 139360302015001585 مورخ 93/02/29  عباس میرزائی چرمهینی 
فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 66/08 مترمربع مفروزی از 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   10 بخش  چرمهین  آباد  نصیر  در  واقع  اصلی   -379 پالک 

خریداری شده از مالک رسمی رجبعلی محمدی .

9 - رای شماره 139360302015001586 مورخ 93/02/29  هرمز طاهر زاده دورباطی 
مفروزی  مترمربع   361/59 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  براتعلی  فرزند 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  باغبادران  دورباط  در  واقع  اصلی   -321 پالک  از 

خریداری شده از مالک رسمی عباس اسماعیلی .

رضائی  رضا  محمد    93/02/29 مورخ   139360302015001589 شماره  رای   -  10
مترمربع   138/38 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  رمضان  فرزند  آشیانی 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

11 - رای شماره 139360302015001590 مورخ 93/02/29  محمود سلیمیان ریزی 
از  به مساحت 261/60 مترمربع مفروزی  یکبابخانه  فرزند حسین نسبت به ششدانگ 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

12 - رای شماره 139360302015001591 مورخ 93/02/29  علی اکبر باقری فرزند 
محمد حسین نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 120/71 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
ریزی  آتشی  ابراهیم    93/02/29 مورخ   139360302015001596 شماره  رای   -  13
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 160/34 مترمربع مفروزی از پالک 
105- اصلی واقع در جــعفرآباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی عزیزاله کوهستانی .
ریزی  باغبانی  فاطمه    93/02/29 مورخ   139360302015001598 شماره  رای   -  14
فرزند محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 118 مترمربع 

مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

ریزی  نظری  محمود    93/02/29 مورخ   139360302015001599 شماره  رای   -  15
فرزند علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 118 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

ابراهیمیان  اسکندر    93/02/29 مورخ   139360302015001602 شماره  رای   -  16
چرمهینی فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 90/54 مترمربع 
مفروزی از پالک 379/1 - اصلی واقع در امین آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رضا امینی .

حیدریان  ابراهیم    93/02/29 مورخ   139360302015001603 شماره  رای   -  17
مترمربع    797/84 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  محمد  فرزند  چرمهینی 
مفروزی از پالک 371/5 واقع در خشک آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی محمد حیدریان چرمهینی .

18 - رای شماره 139360302015001604 مورخ 93/02/29  مسعود آباده فرزند علی 
رضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 166/77 مترمربع مفروزی از پالک 107- 
اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان .

19 - رای شماره 139360302015001605 مورخ 93/02/29  حبیب اله صالحی ریزی 
از  مفروزی  مترمربع   108/65 به مساحت  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  عباس  فرزند 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

20 - رای شماره 139360302015001606 مورخ 93/02/29  صدیقه سلیمیان ریزی 
فرزند احمد نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 120/53 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

21 - رای شماره 139360302015001607 مورخ 93/02/29  خدامراد سعیدی ریزی 
 120/53 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  چهار  به  نسبت  علی  فرزند 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

اله غفاری ریزی  22 - رای شماره 139360302015001608 مورخ 93/02/29  روح 
فرزند محمد کاظم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 115/12 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

ابدال قدیمی چرمهینی  23 - رای شماره 139360302015001609 مورخ 93/02/29  
فرزند رجب نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 521/03 مترمربع مفروزی از پالک 
370/37 واقع در مریم بیگم چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی محمود و احمد فرزندان فتحعلی .

خاکی  عبدالحسین    93/02/29 مورخ   139360302015001610 شماره  رای   -  24
بختیاروند فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 150/94 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقــع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

فرزند  صمدی  علی    93/02/29 مورخ   139360302015001611 شماره  رای   -  25
از پالک  مرتضی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 65/57  مترمربع مفروزی 
107- اصلی واقــع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

26 - رای شماره 139360302015001622 مورخ 93/02/30  محمد مهدی ابوالحسنی 
ریزی فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 174/23 مترمربع مفروزی 
از پالک 106- اصلی واقــع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی قاسم مهدیزاده ریزی .

27 - رای شماره 139360302015001623 مورخ 93/02/30  نورمحمد جمشیدی پبدنی 
فرزند بندر نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 189/76  مترمربع مفروزی از پالک 

103/169 واقع در چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 
رسمی محمد حسین عابدینی چمگردانی .

28 - رای شماره 139360302015001624 مورخ 93/02/30  نادعلی قدیمی چرمهینی 
فرزند لطفعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 596/70  مترمربع مفروزی از 
پالک 371/2 واقع در خشک آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی عبدالکریم باقرزاده چرمهینی .

29 - رای شماره 139360302015001625 مورخ 93/02/30  لطفعلی قدیمی چرمهینی 
فرزند عبدالعلی  نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 764/59  مترمربع مفروزی از 
پالک 371/30 واقع در خشک آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی کربالئی خانعلی فرزند حاج عباس .
30 - رای شماره 139360302015001626 مورخ 93/02/30  اشرف قاسمی چرمهینی 
از  مفروزی  مترمربع   331/18 مساحت  به  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  محمد  فرزند 
الواسطه  ثبت اصفهان مع  آباد چرمهین بخش 10  پالک 379- اصلی واقع در نصیر 

خریداری شده از مالک رسمی اسفندیار قاسمی چرمهینی
موسوی  سید حسین    93/02/30 مورخ   139360302015001628 رای شماره   -  31
هاردنگی فرزند اکبر نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 76/38  مترمربع مفروزی 

از پالک 107- اصلی واقــع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 
شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

فرزند  مرادی  اسکندر  رای شماره 139360302015001639 مورخ 93/02/30    -  32
پالک  از  مفروزی  مترمربع  به مساحت 264/04  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  عابدین 
379- اصلی واقع در نصیر آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی حسین امینی فرد .

33 - رای شماره 139360302015001640 مورخ 93/02/30  مصطفی ستاری ریزی 
فرزند محمد علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 173/52  مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقــع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

ریزی  شریفی  حسن    93/02/30 مورخ   139360302015001641 شماره  رای   -  34
فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 173/11  مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقــع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

پور  حیدر  ابوالقاسم    93/02/30 مورخ   139360302015001643 شماره  رای   -  35
مترمربع   345/40 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  امیر  فرزند  چرمهینی 
مفروزی از پالک 379- اصلی واقع در نصیر آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی علی اکبر امینی چرمهینی .

36 - رای شماره 139360302015001645 مورخ 93/02/30  امیرقلی بابائی چرمهینی 
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 490/56 مترمربع مفروزی از پالک 
379- اصلی واقع در نصیر آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی عیدی محمدی .

37 - رای شماره 139360302015001647 مورخ 93/02/31  طوبی پرور چرمهینی 
فرزند قلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 442/07 مترمربع مفروزی از پالک 
379- اصلی واقع در نصیر آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی رجبعلی محمدی .

38 - رای شماره 139360302015001648 مورخ 93/02/31  عذرا عطائی ریزی فرزند 
از  به مساحت 123/81  مترمربع مفروزی  یکبابخانه  محمد حسن نسبت به ششدانگ 
پالک 107- اصلی واقــع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

ریزی  بخشی  فرشته    93/02/31 مورخ   139360302015001652 شماره  رای   -  39
فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 199/57  مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقــع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

کریمیان  علی  محمد   93/02/31 مورخ    139360302015001655 شماره  رای   -  40
کاکلکی فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 216/09  مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقــع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
41 - رای شماره 139360302015001658 مورخ 93/02/31  احمدرضا اسماعیل زاده 
از  مفروزی  مترمربع   219/56 به مساحت  یکبابخانه  به ششدانگ  نسبت  عباس  فرزند 
پالک 106- اصلی واقــع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی عباس اسماعیل زاده .

42 - رای شماره 139360302015001659  مورخ 93/02/31 محمد علی مهدیان ریزی 
فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 47/44  مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقــع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

43 - رای شماره 139360302015001665  مورخ 93/02/31 حیدر کچوئی فرزند علی 
اکبر نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 712/02  مترمربع مفروزی از پالک 348- 
اصلی واقــع در کله مسلمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی قدمعلی رمضانی .44 - رای شماره 139360302015001666  مورخ 93/02/31 
خاور بخشیان ریزی فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 189/42  
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقــع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

45 - رای شماره 139360302015001667  مورخ 93/02/31 سید محمد تقی تکمیلی 
فرزند سید عبداله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 110/01  مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقــع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

عزیزی  خسرو   93/02/31 مورخ    139360302015001670 شماره  رای   -  46
جوزستانی فرزند سید ابل نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 123/50  مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقــع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

ابراهیمیان  علیرضا   93/02/31 مورخ   139360302015001693 شماره  رای   -  47
مترمربع   909/19 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  عباس  فرزند  چرمهینی 
مفروزی از پالک 375 - اصلی واقع در گنج آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمود ابراهیمی .

یان  ابراهیمی  کریم   93/02/31 مورخ   139360302015001694 شماره  رای   -  48
مساحت  به  متصله  زمین  و  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  مصطفی  فرزند  چرمهینی 
797/22 مترمربع مفروزی از پالک 375 - اصلی واقع در گنج آباد چرمهین بخش 10 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمود و علی یار ابراهیمی .

49 - رای شماره 139360302015001695 مورخ 93/02/31 بهمن ابراهیمیان چرمهینی 
فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 389/10 مترمربع مفروزی از پالک 
375 - اصلی واقع در گنج آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی محمود ابراهیمی چرمیهنی .
50 - رای شماره 139360302015001696  مورخ 93/02/31 سید حسین صفائی ریزی 
از  فرزند ناصر نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 403/45  مترمربع مفروزی 
پالک 107- اصلی واقــع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان

51 - رای شماره 139360302015001697  مورخ 93/02/31 ابراهیم کرمی فرزند مراد 
نسبت به ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 27/12  مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقــع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان
52 - رای شماره 139360302015001699 مورخ 93/02/31  محمد امیری چرمهینی 
از  فرزند خداداد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 988/26 مترمربع مفروزی 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   10 بخش  چرمهین  آباد  نصیر  در  واقع  اصلی   -379 پالک 

خریداری شده از مالک رسمی علی اکبر امینی .

ابراهیمی  رضا  حمید   93/02/31 مورخ    139360302015001701 شماره  رای   -  53
فرزند علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 280/33  مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقــع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان

54 - رای شماره 139360302015001702  مورخ 93/02/31 ایران صمدی کله مسیحی 
فرزند مرتضی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 113/50  مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقــع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان

55 - رای شماره 139360302015001703  مورخ 93/02/31 خلیل کریمی فرزند محمد 
پالک  از  مفروزی  مترمربع    104/48 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  کریم 
107- اصلی واقــع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان
56 - رای شماره 139360302015001705  مورخ 93/02/31 فیروز جمشیدی رستمی 
فرزند جمشید نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 192  مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقــع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

57 - رای شماره 139360302015001706 مورخ 93/02/31  نریمان جوادی چرمهینی 
فرزند علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 276/84 مترمربع مفروزی از پالک 
379- اصلی واقع در نصیر آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی عوضعلی نجفیان چرمهینی .

58 - رای شماره 139360302015001707  مورخ 93/02/31 قربانعلی حاتمی ریزی 
از  فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 100/83  مترمربع مفروزی 
پالک 107- اصلی واقــع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

ریزی  توانگر  93/02/31 مسعود  مورخ  رای شماره 139360302015001708    -  59
فرزند علی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 201/82  مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقــع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

ریزی  بیاتی  منوچهر   93/02/31 مورخ   139360302015001709 شماره  رای   -  60
فرزند علی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 201/82  مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقــع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

61 - رای شماره 139360302015001710  مورخ 93/02/31 فریبا بیاتی ریزی فرزند 
منوچهر نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 201/82  مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقــع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

62 - رای شماره 139360302015001712 مورخ 93/02/31  پیمان جوادی چرمهینی 
فرزند علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 282/48 مترمربع مفروزی از پالک 
379- اصلی واقع در نصیر آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی عوضعلی نجفیان چرمهینی .

بنی  احمدی  علیرضا    93/03/07 مورخ   139360302015001873 شماره  رای   -  63
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 100/31  فرزند فضل 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

علیمرادی  64 - رای شماره 139360302015002321 مورخ 93/03/25  محمد رضا 
چمگردانی فرزند علی محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 231/44 مترمربع 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  چمگردان  در  واقع   103/310 پالک  از  مفروزی 

خریداری شده از مالک رسمی محمد علی علیمرادی .
تاریخ انتشار نوبت اول :  روز یکشنبه مورخ 93/04/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : روز دوشنبه مورخ  93/04/16
اکبر پور مقدم – رئیس ثبت لنجان

مفاد آرا

23575آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره
سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  »قانون  آراء  مفاد  آگهی 
رسمی« که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقردراداره 
ثبت اسناد و امالک زواره صادر گردیده ودر اجرای ماده 3قانون مذکور در دو نوبت 
به فاصله ی 15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی می شود تا 

شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف 
اخذ  امالک زواره تسلیم و رسید  اسناد و  ثبت  اداره  به  اعتراض خودرا  ماه  مدت دو 

نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نموده و گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره 

تسلیم نمایند،در این صورت اقدامات ثبت  موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است.در 

صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،گواهی تقدیم دادخواست 

به دادگاه عمومی محل راارائه نکند ،اداره ثبت زواره مبادرت به صدور سندمالکیت می 
نماید. صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:

1-رای شماره 139360302021000305 مورخ 93/03/20 – آقای رضا عابدینی فرزند 
عباس بشماره ملی 1189485060 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از پالک 
به  اصفهان  ثبت   17 بخش  گرمسیر  دهستان  اصلی   16 زواره  در  واقع  فرعی   2338

مساحت 200 متر مربع خریداری رسمی از شهرداری زواره .

2- رای شماره 139360302021000306 مورخ 93/03/20 – آقای علی باقری دشتی 
برروی  احداثی  یکبابخانه  ملی 1189514400 ششدانگ  بشماره  ماشااله  فرزند  آبادی 

قسمتی از پالکهای 5577 و1802 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 

17 ثبت اصفهان جمعًابه مساحت 317/77 متر مربع خریداری رسمی از سیدباقر هانی 
طباطبائی وخانم فاطمه احسانی طبائی .

 3- رای شماره 139360302021000307 مورخ 93/03/20 – آقای غالمرضا عابدینی 
فرزند عبدالحسین بشماره ملی 1188930206 ششدانگ انبار ومحوطه متصله احداثی 
برروی قسمتی از پالک شماره 809 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 258/40 متر مربع خریداری رسمی از خلیل ناجی 

واشرف ناجی.
درفشی  مرتضی  آقای   – مورخ 93/03/20  رای شماره 139360302021000308   -4
قسمتی  برروی  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ   1189588684 ملی  بشماره  حسن  فرزند 
از پالک شماره 1815 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت 
اصفهان به مساحت 177/92 متر مربع خریداری رسمی از سیدحسین مرتضوی امامی 

زواره و واگذاری عادی بهای ثمنیه اعیانی از طرف رضوانه بنی هاشمی .

آقای مصطفی شواخی   – 5- رای شماره 139360302021000309 مورخ 93/03/20 
فرزند احمد بشماره ملی 1189945738 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از 
پالک 5346 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به 

مساحت 171/45 متر مربع خریداری رسمی از محبوبه جعفری .

عابدی  آقای خدابخش   –  93/03/20 مورخ  رای شماره 139360302021000310   -6
قسمتی  برروی  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ   1189517175 ملی  بشماره  جعفر  فرزند 
 17 بخش  گرمسیر  دهستان  اصلی   16 زواره  در  واقع  فرعی   1802 شماره  پالک  از 
ثبت اصفهان به مساحت 248/40 متر مربع خریداری رسمی از فاطمه سادات احسانی 

طبائی زواره.

تاریخ انتشار نوبت اول: 139/04/01        تاریخ انتشار نوبت دوم:  1393/04/16                                                                                                                        

ذبیح اله فدائی ر  ئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره                   

ه

مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی ( 

 8604002127000037  : پرونده  شماره   139303902127000008  : آگهی  شماره   23274
بر اساس پرونده اجرائی به شماره بایگانی 8600037 تمامت ششدانگ پالک ثبتی شماره 

173/57 واقع در شهرک صنعتی سپهر آباد بخش یک ثبتی شهرضا مورد ثبت صفحه 286 
پیاده رو  به  اول بطول 14/080 متر دیواریست  اربعه ذیل شماال  با حدود  امالک  دفتر 288 
و   173/55 شماره  پالک  کارخانه  دیوار  به  دیوار  متر   100 بطول  دوم  متری   30 خیابان 
173/56 شرقا به طول 40/70 متر در و دیواریست به پیاده رو خیابان 20 متری جنوبا اول 
به طول 13 متر به دیوار کارخانه 173/58 دوم جمعا به طول 80/30 متر به دیوار کارخانه 
های  شماره 173/58و 173/59 این قسمت غرب مجاورین است سوم به طول 125/80 متر 
دیوار است به باغ و کارخانه شماره 173/61 و 173/60 غربا اول به طول 110/5 متر در و 
دیواریست به پیاده رو خیابان دوم به طور پخ به طول 14/ 14 متر خط مفروضی است به 

ارتفاقی  ثبت مستثنی شده و در موقع نوسازی جز کوچه شود حقوق  از مورد  قسمتی که 
ندارد به نام شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان ثبت و سند صادر شده است که طبق 
بافندگی  قرار داد واگذاری شماره 433-010وج مورخ 1369/10/23 به شرکت ریسندگی و 
پروین اصفهان ) سهامی عام ( واگذار گردیده  و به موجب سند رهنی شماره 131411 مورخ 
1382/8/11  دفتر اسناد رسمی شماره 208 تهران از طرف نامبرده در رهن بانک صنعت و 
بانک بستانکار تقاضای صدور  معدن شعبه تهران قرا گرفته و به علت عدم پرداخت بدهی 
 34 ماده  اصالح  قانون  باستناد  بانک  درخواست  به  اجرائیه  ابالغ  از  پس  و  نموده  اجرائیه 
اصالحی قانون ثبت و آئین نامه اصالحی مربوطه پالک مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته و 
برابر صورت مجلس تنظیمی توسط مامور اجرا و برگ ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری 
بدین شرح توصیف و ارزیابی گردید . ملک مذکور به شماره پالک 173/57 واقع در بخش 
یک ثبتی شهرضا میباشد که طبق برگه واگذاری با شماره قرار داد 433-010-و ج 10/23/

مورخ69/10/23به شرکت فاخر باف واگذار و سپس طبق برنامه شماره 104/1382/13/6643 
است  تغییریافته  اصفهان  پروین  بافندگی  و  ریسندگی  شرکت  نام  به   1382/01/26 مورخ 

ابنیه موجود روی عرصه  و  احداثات  باشد   ودارای حدود 20227/85متر مربع عرصه می 
مذکور به شرح ذیل می باشد 1-   ساختمان نگهبانی با زیر بنای 117 متر مربع ساختمان 
مدیریت با زیر بنای 138 متر مربع و انبار قطعات با زیر بنای تقریبی 176 متر مربع همگی 
با دیوار آجری سقف تیر آهن و آجر و قسمتی تیرچه بلوک ، کف موزائیک ، بدنه اندود گچ 
درب و پنجره فلزی و کف ساختمان مدیریت با سرامیک و آبدارخانه کاشی و سرامیک می 
باشد که در ضلع شمال غرب زمین عرصه قرار گرفته اند 2- پارکینگ وسایل نقلیه با زیر 
غربی  در ضلع  آسفالت  و کف  ایرانیت  و سقف  فلزی  اسکلت  با  مربع  متر   65 تقریبی  بنای 
و  توزین  اتاق   ، رختکن   ، بهداشتی  کارگری شامل سرویس  3- ساختمان  میباشد  کارخانه 
تعمیر گاههای سبک با زیر بنای تقریبی 428 متر مربع با دیوار آجری سقف تیرچه بلوک  و 
تیر آهن در برخی قسمتها ، کف موزائیک ، درب و پنجره فلزی ، بدنه سطوح داخلی گچ و کف 

و سطوح سرویس بهداشتی و آشپزخانه کاشی و سرامیک میباشند 4- ساختمان پست برق با 
مساحت زیر بنای  36 متر مربع با دیوار آجری و سقف تیرچه و بلوک واقع در ضلع جنوب 
غرب عرصه قرار گرفته است 5- راهرو مسقف بین ساختمان کار گری و سوله های تولید با 
زیر بنای حدود 328 متر مربع، با اسکلت فلزی از نوع خر پا و پوشش سقف با ورق  گالوانیزه 
و کف آسفالت میباشد . 6- سالن های تولید شامل دو باب سوله با زیر بنای کل 1920 متر 
مربع با اسکلت فلزی از نوع سوله و سقف شیب دار با پوشش ورق گالوانیزه و پشم شیشه 
و دیوارهای آجر نما ، درب و پنجره فلزی کف موزائیک و دارای سیستم تهویه میباشد 7- دو 
باب سوله متصل جانبی در ضلع شرقی سالن های تولید با  زیر بنای کل حدود 330 متر مربع 
با دیوار آجری و نمای پالستر سیمان و سقف خرپای فلزی و ورق گالوانیزه و کف موزائیک 
می باشند 8- اتاق هوادهی با سقف تیر آهن و آجر با زیر بنای تقریبی 41 متر مربع در همکف 
و زیر زمین می باشند 9- دو بابت سوله جهت سالن ریسندگی با زیر بنای مجموع تقریبی 

3360 متر مربع در ضلع شرقی عرصه با اسکلت سوله فلزی سقف با پوشش ورق گالوانیزه 
درب و پنجره فلزی کف موزائیک و دیوار های آجر لفتون 5/5 سانتی میباشد . 10 دو باب اتاق 
برق و هوا ساز با زیر بنای حدود مجموع 150 متر مربع در ضلع غربی سوله های ریسندگی 
با سقف تیر آهن و آجر قرار گرفته است . 11- راهروی مسقف در ضلع شرقی سالن های 
ریسندگی با سقف اسکلت فلزی ، پوشش کف آسفالت و دیوار های آجری در ضلع شرقی و 
غربی با زیر بنای تقریبی 166 متر مربع می باشند . 12- انبار به مساحت تقریبی 392 متر 
مربع با اسکلت سوله فلزی شیبدار ، سقف ورق گالوانیزه و پشم شیشه ، دیوار نمال لفتون 
5/5 سانتی ، درب و پنجره فلزی و کف پالستر بتنی در ضلع شرقی جنب تانک آب هوایی 
می باشند 13- انبار فرسوده و سرویس بهداشتی در جنب انبار فوق الذکر با سقف شیبدار 
اند  قرار گرفته  متر مربع  تقریبی 147  به مساحت  با پوشش آهن و آجر  و ورق و قسمتی 
14- استخر بتنی به ابعاد تقریبی 1/2 * 6/80* 19/25 جهت ذخیره آب در وسط محوطه قرار 
گرفته است . 15- دیوار دور کارخانه با آجر به طول تقریبی 518 متر طول و ارتفاع تقریبی 
2/5 متر اجرا گردیده است 16- در محوطه بخشی از خیابان ها با آسفالت پوشش داده شده و 
قسمتی از محوطه خاکریزی و بخشی به باغ انار اختصاص یافته است 17- منبع فلزی هوایی 
که در ضلع شرقی جنب انبار فرسوده واقع گردیده است که به مبلغ در قسمت شمال شرق 
کارخانه با مختصات نوزده میلیارد و پانصد میلیون ریال ارزیابی گردیده است و چاه آب 
که جغرافیائی ) ایکس ( مساوی 0584108 و ) وای ( مساوی 3549920 در سیستم یو تی ام 
39 اس ودر پالک 69/1 شهرضا واقع گردیده است چاهی است عمیق به شماره پروانه حفر و 
نصب موتور 3900/آ مورخ 1359/5/6 به عمق کلی 80 متر و لوله جداره ده اینچ و لوله مکش 
دو اینچ و قدرت مجاز موتور 6 اسب بخار  بادبی ) آبدهی ( سه لیتر در ثانیه که طبق مجوز 
شماره 6832 /آ مورخ 1365/7/1 به کالسه پرونده 573 قمشه الیروبی گردیده است و مجددا 
به فاصله حدود بیست متری به سمت غرب آن طی مجوز شماره 9601 /آ ش مورخ 1369/9/1 
تغییر محل داده و در حال حاضر قابل استفاده و با منصوبات پمپ و لوله آبده چهار اینچ پمپاژ 

میگردد عمق چاه اخیر در حال حاضر به یکصدو بیست متر افزایش یافته است سطح ایستائی 
چاه در یکصد متری قرار دارد پمپ ایرانی شناور 5 طبقه و لوله جدار 12 اینچ با ده متر تونل 
ارتباطی و هشتاد متر گالری حفر شده است . لوله های آبکش و جدار جدیدا تعویض شده و 
لوله مکش گالوانیزه میباشد کاربری چاه نیز صنعتی میباشد آب چاه پس از پمپاژ وارد منبع 
ده هزار لیتری به ارتفاع حدود 10 متر بر روی پایه فلزی میگردد . کیفیت آب مستقیما از چاه 
جهت شرب نامناسب لیکن با نصب دستگاه سختی گیر جهت مصارف بهداشتی و صنعتی 

مناسب است با توجه به کیفیت آب دبی چاه در روز بازدید و نیز کاربری آن و از سوی دیگر 

عمر مفید آن قیمت  امتیاز پروانه به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و ارزش چاه شامل 
امتیاز و چاه مبلغ یک  پمپاژ سیصد میلیون ریال و جمع کل  لوله جدار و تجهیزات  حفاری 
میلیارد و هشتصد میلیون ریال ارزیابی میگردد . و طبق اعالم بانک صنعت و معدن اصفهان 
مورد مزاید تا تاریخ 1393/3/12 بیمه میباشد در جلسه مزایده که از ساعت  9 صبح الی 12 
روز دو شنبه مورخ 1393/6/3 در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکیل میگردد  از طریق 
بینی نشده ای مواجه گردد  با تعطیلی پیش  مزایده به فروش می رسد چنانچه روز مزایده 
روز بعد از آن جلسه مزایده تشکیل می گردد مزایده از مبلغ کارشناسی بیست و یک میلیارد 
و سیصد میلیون شروع و به باالترین قیمت پیشنهادي به هر کس که خریدار باشد فروخته 
مي شودطالبین می توانند قبل از تشکیل جلسه از مورد مزایده  به آدرس شهرضا – کیلو متر 
5 جاده اصفهان شهرضا شهرک صنعتی سپهر آبادکارخانه ریسندگی پروین بازدید به عمل 
آورند الزم به ذکر است که کلیه هزینه های قانونی اعم از هزینه های انتقال سند در دفاتر 
اسناد رسمی و مالیات دارائی و عوارض شهرداری و بدهی های مربوطه به حق انشعاب و 
آبونمان ، آب و برق و گاز سایر هزینه های متعلقه بر عهده برنده مزایده میباشد این آگهی 
یکنوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان در تاریخ 93/4/1 درج و منتشر می گردد . 

یوسفیان مسئول اجرای اسناد رسمی شهرضا 
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زاهد وحاکم
زاهدی از کویی می گذشت.حاکمی 
با خدم و حش��م و قراوالن بسیار از 
مس��یر مخالف می آمد و مردم نیز 
 کن��ار ایس��تاده و ب��ه او تعظی��م

 می کردن��د و زاهد کنار ایس��تاد و 
تعظیم نکرد.

 حاکم، زاهد را دید که به او اعتنایی 
نکرد؛ خشمگین شد و فریاد زد: ای 

ژنده پوش! آداب احترام نمی دانی؟
 زاهد گفت: س��الم علیکم!حاکم بدون اینکه پاس��خ سالم او را بدهد 
با ناراحتی گفت: نم��ی دانی در برابر چه کس��ی ایس��تاده ای؟ من 
 حاکم این شهرم، فرمانده لش��کریان تحت نظر من است، هیچ کس

 نمی تواند در برابر قدرت و اندیش��ه من مقاومت کن��د. زاهد گفت: 
آری، اما سخن خدا را نشنیده ای که فرموده است: خودستایی نکنید 
و انتظار تملق گویی نداش��ته باش��ید. حاکم گفت: چنی��ن آیاتی به 
گوشم آشنا نیس��ت، بگو تا بدانم! زاهد گفت: خداوند سبحان درباره 
دوری از خودستایی فرموده اند: الم تر الی الذین یزکون انفسهم. آیا 
 ندیدی کس��انی را که خودس��تایی می کنند؟! )این خودستایی ها

 بی ارزش است.( خودس��تایی نکنید زیرا او )خداوند( پرهیزگاران را 
بهتر می شناسد. همچنین درباره سرنوشت وحشتناک تملق دوستان 
فرموده اند: گمان نبر کسانی که از اعمال )زشت( خود خوشحالند و 
دوست دارند در برابر کار )نیکی( که نکرده اند )از سوی مردم( مورد 
ستایش قرار گیرند از عذاب الهی برکنارند. )برعکس( برای آنها عذاب 

دردناکی مهیا است

ایثار و شکر
ش��فیق بلخی از مردی پرسید: 

تهیدستان تان چه می کنند؟
گفت: اگ��ر یابند بخورن��د و اگر  

نیابند، بردباری کنند.
 ش��فیق گف��ت: هم��ه چنی��ن  

می کنند!
مرد گفت: شما چگونه اید؟ 

ش��فیق گفت: اگر یابی��م ایثار 
کنیم و اگر نیابیم شکر بگزاریم.

پند و حکایت

به گفته محققان، حتی دست زدن به مرغ خام هم 
خطرناک است و باید افراد بالفاصله دست های خود 

را خوب بشویند.
تحقیقات جدید هش��دار داده است که شستن مرغ 
خام، به دلیل گسترش عفونت، می تواند خطر ابتال به 

مسمومیت غذایی را افزایش دهد.
 کارشناسان تأکید کردند که شس��تن مرغ قبل از 
پخت و پز باکت��ری مرگبار به ن��ام »کمپیلوباکتر« 

پخش را می کند.
 این باکتری از چیزهای اطراف مانند س��طوح کار، 
لباس و تجهیزات پخت و پز از طریق پاشیده شدن 

قطرات آب، آلوده می کند.
 بر اس��اس گزارش آژانس اس��تاندارد م��واد غذایی 

انگلیس )FSA(، باکتری کمپیلوباکتر، ب��ه عنوان رایج ترین نوع 
مسمومیت غذایی در انگلیس اس��ت که در یک سال بر 280 هزار 

نفر تأثیر گذاشته است.
 از آنجایی که این نوع باکتری  نسبت به س��المونال و باکتری ای-

کولی کمتر شناخته شده است، در مورد آن و عالیم آن 
که دیگران را تحت تأثیر قرار می دهد، مردم اطالعات 

ضروری ندارند
 عالیم این ن��وع باکتری ش��امل اس��هال، درد معده و 
گرفتگ��ی عض��الت، ت��ب و به ط��ور کلی احس��اس 
ناخوش اس��ت کودکان زیر پنج س��ال و افراد مس��ن، 
بیش��تر در معرض خطر ای��ن بیماری هس��تند آلوده 
ش��دن افراد ممکن اس��ت فقط برای چند روز به نظر 
 برس��د اما می تواند به مشکالت سالمتی طوالنی مدت 
منجر شود. آژانس استانداردهای غذایی انگلیس توصیه 
کرد که افراد بعد از دست زدن به مرغ نپخته، دست های 
خود را خوب بشویند مرغ را خوب بپزند و از شستن آن 

قبل از پختن، صرف نظر نکنند.

هشدار محققان درباره شستن مرغ خام

در یکی از مع��ادن آفریقای 
جنوبی یک الماس آبی 122 
قیراطی کشف شده است که 
گفته می شود با ارزش ترین 
سنگ معدنی کشف شده تا 
کنون است.به گزارش باشگاه 
خبرنگاران،ی��ک الماس آبی 
بی نظیر 122.5 قیراطی که 
می ت��وان آن را باارزش ترین 
کشف معدنی در طول تاریخ نامید در یکی از معادن افریقای جنوبی 
که متعلق به شرکتی انگلیس��ی است کشف شد.الماس کشف شده 
بزرگ ترین سنگ ارزشمند پیدا شده از س��ال 2008 بوده و رکورد 
باارزش ترین سنگ را متعلق به خود کرده است.  در حال حاضر این 
الماس گران بها چیزی در حدود 20 میلیون پوند )35 میلیون دالر(  
قیمت گذاری شده درصورتی که هنوز خام است. درصورتی که این 

الماس برش بخورد ارزش آن از این مقدار نیز بیشتر خواهد شد.

ب��ا  دانش��مندان 
ان��دازه گی��ری دقیق  

در ش��کر   می��زان 
باف��ت ه��ای غذای��ی  

توانستند میزان کالری 
غذاها را بسنجند.

ب��ه گ��زارش باش��گاه 
 ، ن ا ر ن��گا خبر
ای��ن روزه��ا اغل��ب 
 همه ما ب��ا این هش��دار مواج��ه می ش��ویم: مصرف ش��کر را

 کمتر کنید!
 اما گاهی اوقات از میزان شکر موجود در غذاهای مصرفی آگاهی 

کامل نداریم.
ش��کر  از  کام��ل  تصوی��ر  توانی��د  م��ی  اینج��ا  در 
را ت��ان  روزان��ه  مصرف��ی  م��واد  در   موج��ود 

 ببینید.

ب��ه تازگ��ی قرار اس��ت 
آزمایش��ی خطرن��اک 
برای فرس��تادن انسان 
به فض��ا ص��ورت گیرد 
که به لحاظ هزینه های 
صورت گرفته انجام آن 
بس��یار حس��اس است.

پژوهش��گران ناس��ا به 
تازگی س��فینه فضایی 
مش��هور خود را که قرار 
اس��ت انس��ان ها را به کره  مریخ ببرد در مرک��ز فضایی کندی 
رونمایی کرده اند.  گفتنی اس��ت، فضاپیمای اوریون قرار است 
اولین پرواز آزمایشی خود را در ماه دسامبر 2014 انجام دهد.  
بررسی ها نشان می دهند، در این پرواز قرار است اوریون بدون 
سرنش��ین پروازی به ارتفاع س��ه ه��زار و 600 کیلومتر باالی 
زمین به مدت چهار س��اعت و نیم انجام دهد.نتایج این تست 
 اولیه ب��رای متخصصان کیهان ن��وردی بس��یار حائز اهمیت

 است

 کشف گران ترین الماس
 آبی جهان

تصویری از میزان شکر 
پنهان شده در مواد غذایی!

خطرناکترین آزمایش برای 
فرستادن  انسان به فضا 

 فص��ل امتحان��ات  که می ش��ود ب��ا روش ه��ای طبیعی 
 می توانید مغز را تحریک و حافظه را تقویت کنید..اگر مثال 
وارد آشپزخانه می ش��وید و دور خودتان می چرخید که 
برای چه آنجا رفته اید یا جلوی کتابخانه تان می ایستید و 
فراموش می کنید می خواستید چه کتابی بردارید و یا بدتر 
از آن وقتی در سوپرمارکت محله تان آقای فروشنده سوال 
می کند چه می خواهید پاک یادتان می رود خریدهایتان 
چه بوده اس��ت زمان آن رس��یده دستی به س��ر و گوش 
حافظه تان بکشید. می ش��ود با روش های طبیعی مغز را 
تحریک و حافظه را تقویت کرد. با ما باشید تا با چند گیاه 

تقویت کننده ی حافظه آشنا شوید.
 جینکوبیلوبا

زادگاه این گیاه چین است و یکی از معروف ترین ها برای 
تقویت مغز و حافظه. بلندی درخت جینکو تا ارتفاع سی 
متر هم می رس��د و می تواند تا 2000 س��ال زندگی کند. 
2500 س��ال قبل از میالد مس��یح، ش��ن نونگ امپراتور 
چین هم برای مقابله با زوال عقل از گیاه جینکو استفاده 
می کرده است.این گیاه توانایی یادگیری را بهبود می دهد 
و عملکرد حافظه را بهتر می کند. توجه داشته باشید که 
امروزه برای درمان اختالالت درک و درمان بیماری هایی 
مانند آلزایمر از داروهای تهیه ش��ده با جینکو اس��تفاده 
می کنند. می توانید با داروساز مشورت کنید و از قرص های 

این گیاه استفاده کنید.
مریم گلی

مریم گل��ی هم ب��رای تقویت حافظ��ه مفید اس��ت. این 
گیاه مدیترانه ای ب��ا آن گل های آب��ی صورتی رنگ خود 
خواص��ی دارد ک��ه از دوره ی باس��تان طرفدار داش��ته 
اس��ت. از ای��ن گیاه ب��رای درمان مش��کالت گوارش��ی 
و التهاب مخ��اط اس��تفاده می کنن��د. عالوه ب��ر این ها 
مریم گلی ب��رای تقوی��ت حافظه مفید اس��ت به طوری 
 که در تهی��ه ی داروه��ای مربوط ب��ه آلزایمر اس��تفاده

 می شود.
چای

چای نیز از آن گیاه��ان مفید برای حافظ��ه کوتاه مدت 
و همچنی��ن حافظ��ه ی طوالنی م��دت اس��ت. خواص 
آنتی اکس��یدانی آن پیری را به تاخیر می اندازد و با برخی 
از بیماری ه��ای ای��ن دوره یعنی پارکینس��ون و آلزایمر 

مقابله می کند.

صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
  تلفن : 8- 6284167 3                                                      فکس : 6284166 3- 031

نش��انی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، 
واحد 3

اخبار کوتاه  نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

 شعار اعتدال به حاشیه 
کشانده نشود

نماینده ولی فقی��ه در چهارمح��ال و بختیاری پرهیز از حاش��یه س��ازی ها را 
مصداق بارز اعتدال و تدبیر در کشور دانست و تاکید کرد: باید تالش کرد شعار 
اعتدال به حاشیه کشانده نشود اما متاسفانه هنوز برخی ها همچنان در دوران 
 فتنه هس��تند که به یقین این موض��ع گیری ها مخالف با ش��عار اعتدال دولت 

یازدهم است.
حجت االس��الم محمدعلی نکونام در جلس��ه ش��ورای فرهنگ عمومی استان 
با تاکید بر لزوم تبدیل ش��دن ش��ورای فرهنگ عمومی به ق��رارگاه فرهنگی، 
 تحقق ای��ن مه��م را نیازمن��د برنامه ریزی حس��اب ش��ده، عمی��ق، مدون و

 عالمانه دانست.
وی با تاکی��د بر اینکه ش��ورای فرهن��گ عمومی تنه��ا در قالب ی��ک قرارگاه 
فرهنگی نق��ش آفرین خواهد ب��ود، تصریح کرد: اگر ش��ورای فرهنگ عمومی 
به دنب��ال نقش آفرینی در جامعه اس��ت بای��د حتما به یک ق��رارگاه فرهنگی 
 تبدیل ش��ود؛ چرا که هر چه غیر از این باش��د ب��ه یقین اتالف وق��ت و هزینه 

خواهد بود.
حجت االسالم نکونام اعضای شورای فرهنگ عمومی را شکل دهندگان اصلی 
قرارگاه فرهنگی دانست و با تاکید بر ضرورت رصد همه جانبه مسایل فرهنگی 
در اس��تان خاطرنش��ان کرد: اعضای ش��ورا به عنوان ارکان اصلی این قرارگاه 
فرهنگی باید رصد همه جانبه ای نس��بت به مس��ایل فرهنگی داش��ته باشند 
 چرا که نقش آنان در خ��ط دهی های فرهنگی در اس��تان ی��ک نقش کلیدی

 و اساسی است.

پشت میز نشینی، مغایر با مدیریت جهادی است
استاندار چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه مدیران باید از قدرت چانه زنی و 
البی گری قانونی برای جذب اعتبارات و امکانات به داخل استان استفاده کنند، 
پشت میز نشستن و دل بستن به اعتبارات ملی را مغایر با مدیریت جهادی مدنظر 

رهبر انقالب دانست.
قاسم س��لیمانی در جلس��ه ش��ورای فرهنگ عمومی اس��تان ضمن مطلوب 
ارزیاب��ی کردن اقدام��ات اخیر فرهنگی در اس��تان، به تش��ریح برخ��ی از این 
اقدام��ات پرداخ��ت و اظهارکرد: اع��زام بیش از 7 ه��زار و 400 زائ��ر به مرقد 
حض��رت ام��ام خمین��ی)ره( و برگ��زاری مراس��م باش��کوه رحلت ام��ام در 
 سراس��ر اس��تان یک��ی از اقدام��ات برجس��ته در طی م��دت اخیر محس��وب

 می شود.
وی س��اماندهی و آغ��از طرح هج��رت در اس��تان را یک��ی دیگ��ر از اقدامات 
فرهنگ��ی در راس��تای بهره من��دی مطل��وب قش��ر ج��وان از تعطی��الت 
تابس��تان دانس��ت و گفت: با همکاری س��پاه پاس��داران، بس��یج دانشجویی، 
دانش��گاه ها و اس��تانداری برنامه ریزی مناس��بی ب��رای حضور موث��ر و فعال 
 جوان��ان در پروژه ه��ای عمران��ی و فرهنگ��ی در سراس��ر اس��تان ص��ورت 

گرفته است.

در حالی که هر یک از روستاهای استان چهارمحال و بختیاری 
دارای ظرفیت ها و پتانسیل های باالیی هستند اما آنگونه که 
 الزم اس��ت این ظرفیت ها مورد شناس��ایی قرار نگرفته اند و 
هم اکنون بسیاری از روستاهای اس��تان در مناطق مختلف با 
وجود داشتن ظرفیت های گردشگری، تاریخی و.. همچنان در 

محرومیت به سر می برند.
چهارمحال و بختیاری یکی از استان های جنوب غربی کشور 
است. این استان با 16 هزار و323  کیلومتر مربع وسعت معادل 
یک درصد از کل وسعت ایران، بیست و دومین استان کشور از 
نظر مساحت است.استان چهارمحال و بختیاری از جمله مناطق 
کوهستانی فالت مرکزی ایران محسوب می شود. این استان از 
شمال و مشرق به استان اصفهان، از مغرب به استان خوزستان، 
از جنوب به استان کهگیلویه و بویراحمد و از سمت شمال غربی 

به استان لرستان محدود می شود.
جمعیت اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری در ح��دود 900 
هزار نفر اس��ت که در ش��هرها و روس��تاهای مختلف استان 
 در حال زندگی هس��تند.در حدود نیمی از جمعیت اس��تان 
چهارمحال و بختی��اری را در حدود 450 ه��زار نفر جمعیت 
روستایی تش��کیل می دهد که در بیش از 900 روستای این 

استان زندگی می کنند.
اس��تان چهارمحال و بختی��اری یکی از مرتفع ترین اس��تان 
های کشور در رش��ته کوه زاگرس قرار دارد که دارای شرایط 
آب و هوایی متفاوتی هس��تند و همین امر موجب شده است 
 که بس��یاری از روس��تاهای این اس��تان دارای پتانس��یلها و 
 ظرفیت های خاص شود.بس��یاری از روس��تاهای این استان 
دارای آثار تاریخی و طبیعی هستند که مانند روستاهای هوره، 
سوادجان، بس��یاری دیگر دارای آبش��ار مانند روستای شیخ 
علیخان و بسیاری دیگر دارای ظرفیت های دیگر مانند صنایع 

دستی خاص منطقه هستند.
بسیاری از روستاهای دیگر استان در مناطق جنگلی و  منحصر 
به فرد ق��رار دارند مانند روس��تاها منطقه بازف��ت اما با وجود 
ظرفیت های باالی گردش��گری و تاریخی و... همچنان دارای 

رنگ محرومیت هستند.
شناسایی و معرفی ظرفیت های گردشگری و تاریخی وافزایش 
ورود مسافر و گردشگر یکی از مهمترین اقدامات در خصوص 
توسعه روستاهای استان چهارمحال و بختیاری است که باید 

مورد توجه قرار گیرد.
 توسعه آموزش در روستاها می تواند زمینه توسعه روستاهای 

استان چهارمحال و بختیاری را فراهم کرد
 کارشناس ارشد کار آفرینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره 
 به اینکه اس��تان چهارمحال و بختیاری یکی از اس��تان های 
پر ظرفیت و پر پتانسیل برای توس��عه در تمام حوزه ها است، 
عنوان کرد: ب��ا وجود ظرفیت ها و پتانس��یل ها، این اس��تان 

همچنان دارای افراد بیکار و درآمد کم است.
  س��ید جالل الدین موس��وی عنوان ک��رد: روس��تاها یکی از

 مهم ترین مراکز زندگی در اس��تان چهارمحال و بختیاری به 
ش��مار می روند که هر کدام از این روس��تاها دارای ظرفیت  و 
پتانس��یل خاصی اس��ت که اگر به صورت مدیریت شدن در 
مسیر ایجاد درآمد قرار گیرد می تواند تحول عظیمی در روستا 

ایجاد کند.
وی بیان داش��ت: بس��یاری از روس��تاها دارای آثار طبیعی و 
گردشگری هس��تند که باید با ایجاد سرمایه گذاری و افزایش 
امکانات رفاهی زمینه ورود مسافر و گردشگر را به این منطقه ها 
فراهم کرد و هنگامی مسافر ورود پیدا کند به صورت مستقیم 

اشتغال در روستا ایجاد می شود.
وی اظهار داشت: بسیاری از روستاهای این استان دارای صنایع 

دستی خاص هستند و بس��یاری دیگر  دارای تولیدات غذایی 
با کیفیت محلی مانند رب انار روس��تای دورک اناری هستند 
که باید این استعداد ها به صورت کامل شناسایی شود و برای 

توسعه مورد توجه قرار گیرد.
این کارشناس کار آفرینی عنوان کرد: بسیاری از روستاها دارای 
منابع غنی گیاهان دارویی هستند که می توان در این روستا با 
سرمایه گذاری برای ساخت کارگاه فرآوری دارو های گیاهی 

زمینه توسعه روستاها را فراهم کرد.
وی بیان داشت: هزینه زندگی در روستاها بسیار کم است و با 
توسعه آموزش در روستاها می توان زمینه توسعه روستاهای 
استان چهارمحال و بختیاری را فراهم کرد و از مهاجرت مردم 

این روستاها به شهر ها وحاشیه نشینی انها جلوگیری کرد.
وی تاکید کرد: برگزاری دوره های کار افرینی در روستاها برای 
مردم باید در دستور کار قرار گیرد و این مهم می تواند اولین گام 

برای توسعه روستاها به شمار رود.
ایجاد اشتغال های روستایی در استان چهارمحال 

و بختیاری مورد توجه قرار می گیرد
 مدیرکل دفتر امور روس��تایي و ش��وراهاي اسالمي روستایی 
 اس��تانداری اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: ایجاد

 اشتغال های روستایی در استان چهارمحال و بختیاری مورد 
توجه قرار م��ی گیرد.ملک محم��د محمودی��ان در گفتگو با 
خبرنگار مهر با بیان اینکه اشتغال روستایی در روستاهای استان 
چهارمحال و بختیاری با محوریت استانداری ایجاد خواهد شد، 
اظهار داشت: اشتغال روستایی در راستای توسعه روستاها که 

مراکز تولید هستند انجام خواهد شد.
وی با اشاره بر اینکه اگر روستاها توسعه یافته تر باشند مراکز 
تولید نیز توس��عه یافته تر خواهد بود، اذعان داش��ت: توسعه 
روستاها بیش ازپیش باید مد نظر قرار گیرد چرا که روستا ها 

پایه های از تولید ملی در کشور و استان هستند.
 محمودیان با بیان اینکه برای توسعه باید برنامه ریزی داشته 
باشیم و الزام توس��عه و برنامه ریزی شناخت از هر نوع حوزه و 
موضوع کاری است، بیان داش��ت: از پتانسیل ها و خطرات در 

استان باید شناخت کافی داشته باشیم.
 وی با بیان اینکه با مطالعه و ش��ناخت برنامه ه��ا، و اعتقاد به

 برنامه ریزی های خود داشته باشند، تصریح کرد: باید ارزیابی 
برنامه ها و اقدامات در هر اقدامی مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل دفتر امور روس��تایي و ش��وراهاي اسالمي روستایی 
 اس��تانداری اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری ب��ا اش��اره به 
ظرفیت ها و پتانسیل ها در استان چهارمحال و بختیاری، بیان 
کرد: استان چهارمحال و بختیاری یکی از استانهای پر روستای 
کشور است که باید از ظرفیت و پتانس��یل روستاها در مسیر 
توسعه این روستاها گام بر داشت.محمودیان بیان داشت: هریک 
از روس��تاهای چهارمحال و بختیاری باید در مسیر شناسایی 
ظرفیت های و استعدادها قرار گیرد و با شناسایی ظرفیت ها و 
 پتانسیل های آن منطقه در مسیر پیشرفت روستاها و استان

 تالش کرد.

 وجود 37  صنعت آلوده
 در چهارمحال و بختیاری 

مدی��ر کل حفاظ��ت محی��ط زیس��ت چه��ار محال و 
بختی��اری گف��ت: 37 صنعت آل��وده در چهار محال و 
بختیاری وجود دارد.س��عید یوس��ف پور با بیان اینکه 
37 صنع��ت آلوده در اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 
وجود دارد، اظهار داش��ت: مراکز س��نگ شکن در این 
اس��تان چنانچه نصب فیلتر نداشته باشند در فهرست 
صنایع آالینده قرار خواهند گرفت.وی تصریح کرد: ماه 
گذشته برخی از کش��تارگاه های طیور در این استان 
تعطیل و برخی صنای��ع توقف کار و برخی واحد های 
آالینده تعطیل شده است.یوسف پور با اشاره به اینکه، 
در ح��ال حاضر یک واحد صنعتی پایش آنالین هوا در 
این اس��تان وجود دارد، اذعان داشت: کارخانه سیمان 
مجه��ز به پایش آنالین هوا اس��ت و ما لحظه به لحظه 

از وضعیت آالیندگی این کارخانه با خبر می شویم.

آبرسانی به ۱۲ روستای 
شهرستان کوهرنگ 

فرماندار کوهرنگ گفت: با بهره برداری از پروژه “مجتمع 
آبرسانی مالک آباد” آب ش��رب 12 روستا از توابع بخش 

دوآب صمصامی شهرستان کوهرنگ تأمین می شود.
مرتض��ی زمان پور ، اظهار ک��رد: با بهره ب��رداری از پروژه 
“مجتمع آبرسانی مالک آباد” تا پایان امسال آب شرب 12 
روستا از توابع بخش دوآب صمصامی شهرستان کوهرنگ 
تأمین می ش��ود.وی با اش��اره به اینکه عملی��ات اجرایی 
این پروژه از سال 87 شروع ش��د و به دلیل کمبود اعتبار 
تنها 50 درصد پیش��رفت فیزیکی تاکنون داشته است، 
افزود: آب ش��رب این تعداد روستا تاکنون به وسیله تانکر 
و چشمه های آب این مناطق تأمین شده است و خشک 
شدن و افت ش��دید آبدهی چاه ها ، تأمین آب شرب این 

مناطق را با مشکل مواجه ساخته بود.

مدارس  استان آماده اسکان 
مسافران در تعطیالت

مدیرکل آموزش و پ��رورش چهارمحال و بختیاری گفت 
: 136 مدرس��ه در اس��تان چهارمحال و بختیاری آماده 

اسکان مسافران در تعطیالت تابستانی است .
علیرضا کریمی��ان در بازدید از مدارس طرح تابس��تانی 
ش��هرکرد اظهار کرد: افزون بر هزار و 100 کالس در این 
مدارس برای پذیرایی از مس��افران فرهنگی از سراس��ر 
کشور تجهیز ش��ده اس��ت.وی همچنین از آمادگی 16 
پایگاه پذی��رش در نواحی و مناطق اس��تان چهارمحال 
 وبختیاری ب��رای ارایه خدم��ات به فرهنگی��ان میهمان

 خبر داد.

محرومیت و بیکاری در روستاهای چهارمحال و بختیاری
ظرفیت و پتانسیل ها مورد توجه قرار گیرد
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