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   آگهي تجديد مزايده عمومي 
شماره 51/93

1- نام مزايده گزار : شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان
2- موضوع مزايده : شركت توزيع برق استان اصفهان  در نظر دارد امالک مازاد بر نياز خود را به شرح جدول زير و با وضع موجود 

از طريق مزايده عمومی به فروش برساند.    

شركت توزيع نیروی برق استان  اصفهان
امور تداركات و انبار ها  

شركت توزيع برق استان اصفهان

                

ف
شماره ردي

پرونده 
مساحت عرصه شرح 

 ) متر مربع (
مساحت اعیان 
 ) متر مربع (

مبلغ تضمین شركت 
در مزايده 

1 42
2016 قديمي

اداره برق سابق شهرستان برخوار
آدرس : دولت آباد بلوار اصلي جنب كوچه روشن

5 درصد مبلغ پیشنهادي 970/2330
مزايده گر

2547
2014 قديمي

اداره برق سابق شهرستان تیران و كرون
آدرس : تیران – بلوار امام خمیني ) ره ( كوچه برق 

5 درصد مبلغ پیشنهادي 1890469/9
مزايده گر

3
1028

اداره برق سابق شهرستان نائین
آدرس : نائین – خیابان شهید رجائي نبش بلوار جهاد

5 درصد مبلغ پیشنهادي 110001649
مزايده گر

3- زمان دريافت اسناد مزايده  : از  روز دوشنبه مورخ 93/11/27  لغايت 93/12/02 در ساعات اداري
4- آدرس محل خريد و تحويل اسناد : اصفهان چهار باغ باال خيابان شريعتي –شركت توزيع برق استان اصفهان 

5- مدارك مورد نیاز جهت تحويل اسناد : فيش بانكي به مبلغ يكصد هزار ريال واريز شده بحساب جاري سپهر صادرات به 
شماره 0101673314007 بنام شركت توزيع برق استان اصفهان

6- مدت  تحويل اسناد : از  روز شنبه مورخ 93/12/02  لغايت ساعت 8/30 صبح روز شنبه مورخ  93/12/09 در ساعات اداري 
به دبيرخانه شركت توزيع برق استان اصفهان

7- محل ، ساعت و تاريخ  برگزاري مزايده : سالن جلسات شركت توزيع برق استان اصفهان راس ساعت  9/30 صبح 
روز شنبه مورخ 93/12/09

8- سپرده شركت در مزايده : سپرده الزم براي شركت در مزايده به مبلغ 5 % مبلغ پيشنهادي بصورت ضمانتنامه بانكي معتبر  
براي مدت سه ماه و قابل تمديد به درخواست شركت توزيع برق استان اصفهان و يا فيش واريزي براساس جدول فوق به حساب 

سپهر صادرات به شماره 0101673314007 بنام شركت توزيع برق استان اصفهان
9-هزينه درج آگهي مزايده در صفحات  داخلي روزنامه هاي زاينده رود و  نصف جهان بعهده برنده يا برندگان مزايده ميباشد.

10- داوطلبان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 13- 36273011 داخلي 270 قسمت مناقصات و  قراردادها 
تماس حاصل نمايند.

 11- اسناد و مدارک كامل  اين مزايده درسايت هاي  اينترنتي ذيل نيز قابل دسترسي مي باشد. 
http://tender.tavanir.org.ir 1- سايت معامالت توانير با آدرس
http://iets.mporg.ir 2- سايت پايگاه ملي مناقصات ايران به آدرس
WWW.epedc.ir 3 - سايت شركت توزيع برق استان اصفهان به آدرس

 هر لیتر 300 میلیون آب
 می خورد!

كودكان و آسیب های فقدان 
والدين

ماجرای بمب گذاری در كنسرت 
بنیامین

 درخواست تاج برای برخورد
 با » داوران پراشتباه«

الکساندر فلمینگ
كاشف پنی سیلین

شیخ االسالم:نامه رهبری خطاب به جوانان غربی یک دیپلماسی نوین در دنیا بود 

رنگرزی ، امید آنکه منقرض نشوی 
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وقتی فساد و رشوه و ربا كل جامعه 
را گرفت، ديگر موعظه اثری ندارد

حجت االسالم زائری در تلویزیون تأکید کرد؛

انتقال بین حوزه ای چاره کار بحران آب اصفهان است
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بعضی چیز ها به کراوات و چفیه ربطی ندارد. اگر آدم تخصص نداشته باشد، به درد نمی خورد. وقتی ماشینم 
خراب می شود و کنار خیابان با زن و بچه می ایستم و کسی کمکم نمی کند، ...

 والیبالیست ها هم  واردکننده 
خودرو می شوند؟! 

در حالی فدراس��يون واليبال از برنامه ريزی برای اعطای 
مجوز واردات خودرو ب��ه اعضای تيم مل��ی واليبال خبر 
داد ك��ه اخيرا وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت با هدف 
جلوگيری از واردات خودروهای ب��دون گارانتی، واردات 

خودرو را انحصاری كرده است. 
ش��ايد برای اولين بار بود كه دولت دهم ب��رای تقدير از 
ورزش��كاران و مدال آوران ملی، راه��كار جديدی تحت 
عنوان “اعطای مجوز واردات يک دستگاه خودرو خارج از 

شمول مقررات را انتخاب كرد. 
چنين راهكاری اگرچ��ه به نفع دولت ب��وده اما اعتراض 
كارشناسانی را به دنبال داش��ت كه معتقد بودند واردات 

خودرو خارج از شمول مقررات، سود زيادی...

رهبر معظم انقالب در نامه ای به جوانان اروپا و آمريكای ش��مالی به آن ها  
توصيه كردند كه »در واكنش به سيل پيش داوری ها و تبليغات منفی، سعی 

كنند شناختی مستقيم و بی واسطه از اين دين به دست آورند.«
پيام رهبر معظم انقالب خطاب به جوانان اروپا و آمريكای ش��مالی درباره 
آش��نايی آنها با اس��الم از طريق قرآن كريم و زندگی پيامبر اسالم)ص( و 
همچنين منافعی كه قدرت های بزرگ از سياه نمايی و تصويرسازی غلط 
عليه اسالم به دنبال آن هس��تند، بازتاب گسترده ای در رسانه های جهان 

داشت.
آيت اهلل خامنه ای در قس��متی از اين نامه خطاب به جوان��ان غربی از آنها 
می خواهد تا اجازه ندهند مس��تكبران با معرفی تروريست هايی كه خود 
استخدام كرده اند به عنوان نمايندگان اسالم، هراس در دل آنها بيندازند؛ 
ايش��ان توصيه می كند تا جوانان غربی نسبت به اين تصويرهای رسانه ای 

كه غرب از اسالم ارائه می دهد، بی اعتنا باشند.
در رابطه با همين موضوع حسين شيخ االسالم مشاور امور بين الملل رييس 
مجلس شورای اسالمی ، نامه مقام معظم رهبری خطاب به جوانان اروپا و 
آمريكا را بسيار تاثيرگذار خواند و گفت: ايشان اين اقدام را در بهترين زمان 

ممكن و از روی تكليف انجام داده اند. 
وی افزود: نامه ايشان در بهترين زمان، دقيقا درهنگامی كه اسالم هراسی 
سرتاسر اروپا و آمريكا را فرا گرفته بود توانست بهترين و بيشترين تاثير را 

بگذارد. مشاهده می كنيم  كش��ور های غربی برای رسيدن به اهداف خود 
دست به اقدام های تروريس��تی می زنند. با توجه به شرايطی كه اروپاييان  
به وجود آوردند وانتشار اسالم هراسی در سرتاسر دنيا  آنها توانستند همه 
اقدامات تروريستی را از سوی مسلمانان جلوه بدهند. در اين جا حضرت آقا 
با درايت در بهترين زمان ممكن اين نامه را نوشته و به كل دنيا انتشار دادند.

شيخ االس��الم نامه رهبری را يک ديپلماسی نوين تعريف كرد و افزود: اين 
نامه خطاب و مخصوص جوانان كه نيروهای سازنده ممالک هستند نوشته 
شده و سياست مداران در اين نامه مورد خطاب قرار نيستند؛ چرا كه همواره 
صداقت از سياست مداران كش��ورها به دور بوده و تنها به جوانان می شود 

اطمينان كرد.
مشاور امور بين الملل درپايان سخنان خود ابراز داشت: به عقيده بنده اين 
نامه با تمام ابعادی كه پيدا كرد توانست تكليف خود را به نحو احسن انجام 
می دهد واين پيام يعنی پيام اسالم كه صلح و دوستی است به گوش جوانان 
دنيا. تاثير گذاری اش هم به اين دليل بسيار باال بود كه  زمان خوبی برای آن 
انتخاب شد و هم شيوه درستی را در پيش گرفتند. اما برای اينكه بفهميم 
چه ميزانی توانسته روی جوانان دنيا تاثير بگذارد ،بازتاب اين خبر در رسانه 
های جهان و هم چنين شبكه اجتماعی گويای اين مطلب بود كه جوانان با 

عالقه فراوان به  مطالعه اين نامه پرداختند.

جایزه هندی ها به بازیگر ایرانی 

صبر و استقامت را  از ناصر تقوایی آموختم 
پرويز پرستويی برای بازی در دو فيلم »امروز« و »ميهمان داريم« موفق 
به كسب جايزه بهترين بازيگر مرد جشنواره بين المللی فيلم »جيپور« 

هند شد.
هفتمين جش��نواره فيلم »جيپور« يكی از معتبرترين جش��نواره های 
بين المللی هند با معرفی برگزيدگان در بخش ه��ای گوناگون به پايان 
رسيد و پرويز پرستويی برای نقش آفرينی در فيلم »امروز« به كارگردانی 
رضا ميركريمی و »ميهمان داريم« ساخته محمد مهدی عسگرپور موفق 

به كسب جايزه بهترين بازيگر مرد اين رويداد سينمايی شد.
پرس��تويی پيش از اين نيز برای بازی در فيلم »امروز« موفق به كسب 

جايزه بهترين بازيگر مرد جشنواره فيلم »رباط« مراكش شده بود.
پرويز پرس��تويی در مورد دريافت اين جايزه گفت: »امروز باخبر شدم 
برای بازی در دو فيلم »امروز« و »ميهمان داريم« موفق به كسب جايزه 
بهترين بازيگ��ر مرد جش��نواره بين المللی فيلم »جيپور« هند ش��دم. 
نمی دانم چرا خيلی خوشحال نش��دم، چون هيچ ذهنيتی از اين جايزه 
ندارم و نمی دانم لوح اس��ت، تنديس و يا هر چيز ديگری. ولی هر آنچه 
كه هست تقديم می كنم به پنج تن س��ينما و تئاتر؛ عزت اهلل انتظامی، 
محمدعلی كشاورز، جمشيد مش��ايخی، علی نصيريان، داود رشيدی و 
بزرگمرد سينمای ايران ناصر تقوايی كه صبر و استقامت را از او آموختم 
و در نهايت از همه عوامل دو فيلم نامبرده تشكر می كنم كه نقش مهمی 

در ديده شدنم داشتند.«
امسال فيلم »چند متر مكعب عش��ق« ساخته جمشيد محمودی فيلم 
افتتاحيه اين رويداد س��ينمايی بود و عالوه ب��ر آن فيلم هايی ديگری 
همچون »قاعده تصادف« كار بهنام بهزادی و ... از ايران در اين دوره از 

جشنواره به نمايش در  آمدند.
همچنين مجيد مجي��دی كارگردان ايرانی نيز اولين جايزه دس��تاورد 

سينمايی اين رويداد سينمايی را دريافت كرد.

تهدید و فرصت های شبکه اجتماعی

کپی، پیست؛ عقل هم تعطیل! 
يكی از عواملی كه موجب می ش��ود شايعه باورپذير ش��ود، اين است كه شايعه 
از زبان مس��وول و يا منبع معتبری گفته شود. در ش��بكه های اجتماعی، اين 
روزها شاهد بسياری از اين پيام ها هستيم كه از زبان اساتيد، مسوولين، وزرا و 
كارشناسان گفته شده است. دكتر محمد رسولی، رييس بيمارستان مصطفی 
خمينی گفت كه تا اطالع ثانوی از دلسترهايی كه طعم انگور دارند نخوريد چون 
در آن ها يک باكتری مهلک وجود دارد و اين باكتری می تواند فيل را از پا بيندازد 
چه برسد به انسان.بنا بر اعالم وزير اطالعات، رييس بانک اقتصاد نوين به دليل 
مش��كالت مالی و اختالس، با كوله ای پر از پول ايران را ترک كرد. كليه شعب 
بانک اقتصاد نوين در سراسر ايران در حال تعطيلی است و هر چه زودتر بايد پول 
هايتان را از اين بانک خارج كنيد. اخيرا نارنگی هايی از كشور عربستان وارد شده 
كه وقتی آن را می خوری، كرم هايی در دستگاه گوارشت رشد می كنند كه پس 
از دو روز معده را می بلعند!دنت با طعم موز، موجب كوری می شود اما دنت هايی 
كه طعم شكالت دارند بدون مشكل هستند! پليس فتا اعالم كرد شيوه جديدی 
از سرقت اخيرا رواج پيدا كرده كه سارق، روی شيش��ه اتوموبيل تخم مرغ می 
اندازد و تخم مرغ وقتی با آب قاطی می شود ديد راننده را می گيرد و راننده پياده 

می شود و سارق از همين طريق مبادرت به سرقت می كند...
اين ش��ايعات و صدها ش��ايعه ديگر هر روز در سراسر ش��بكه های اجتماعی و 
موبايلی در حال رد و بدل شدن هستند. ش��ايعاتی كه گاها به نقل از مسئولين 
و اشخاص معتبر بيان می شوند و مخاطبين ش��ان هم مردم عادی هستند كه 
به تجهيزات ارتباطی دسترسی دارند اما از منابع درست دورند. سازندگان اين 
شايعات با استفاده از اين خال و البته زودباوری و خوش باوری مردم عادی، هدف 

خود را نشانه گذاری می كنند و بعد...شليک!
اين ش��ايعات اگر از طرف خبرنگاران و فعاالن بخش خبری پيگيری و تكذيب 
بش��وند و تكذيب شدنشان در رس��انه ها منتشر بش��ود كه هيچ، اما اگر نشوند 
همانطور در سطح جامعه و خانه به خانه منتشر می شوند و كسی هم جلودارشان 

نيست.
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پرسشم اين است كه آيا س��ينما در ايران هنری ارجمند است؟ پاسخم منفی است. پرسش 
ديگرم اين است كه چه كسی موجبات ارجمندی سينما را فراهم می كند؟ بی شک نه مولفان 
و نه منتقدان بلكه اين مخاطبان هستند كه پديده ها را تعريف می كنند.به عقيده  من در تاريخ 

هنر، بيش از همه شكل گيری....

چرا آتش بس ۲ شش ماه بر پرده سینماهای 
اصفهان مانده است؟!

 میزبانی زوری برای مسابقات
 زورخانه ای

 واریز عیدی بازنشستگان 
تاپایان هفته

ایمنا



يادداشت

قوه قضايیه خود را فدای پرونده 
مهدی هاشمی نکند 

عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت:  قوه قضائیه خود را فدای 
پرونده مهدی هاشمی نکند و با تعلل در صدور حکم، موجبات 

سلب اعتماد مردم از این قوه را فراهم نیاورد.
 سید محمدعلی موس��وی نماینده مردم خدابنده در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به روند رس��یدگی به پرونده مهدی 
هاشمی در قوه قضائیه اظهار داشت:  با توجه به خواسته مردم 
در رسیدگی به پرونده مهدی هاش��می انتظار می رود تا قوه 
قضائیه هر چه سریع تر و بدون تأثیرپذیری از افراد و جریانات 
خاص حکم عادالنه ای را در م��ورد پرونده وی صادر کند. وی 
افزود: در صورت تأثیرپذیری قوه قضاییه از جریانات و فش��ار 
جریان ها و اشخاص مختلف در مورد پرونده مهدی هاشمی در 
واقع می توان گفت که دس��تگاه قضا خود را فدای این پرونده 
کرده و عدم صدور حکم الزم برای پرونده وی س��بب س��لب 

اعتماد مردم از این قوه می شود.
 عضو کمیس��یون قضایی مجل��س با تأکید بر ص��دور هرچه 
س��ریع تر حکم پرونده مهدی هاشمی خاطرنش��ان کرد: اگر 
اتهامات متعدد اس��ت، الاقل در مورد اتهامات محرز شده در 
پرونده مهدی هاشمی احکامی صادر ش��ود و در مورد موارد 
و اتهامات بعدی تحقیقات ادامه پیدا کند. موس��وی در پایان 
تصریح کرد: از س��ال 88 موارد مختلف��ی در خصوص مهدی 
هاشمی و اتهامات وی مطرح شده است که از آن زمان تاکنون 
و پس از گذشت 5 سال این موضوع ادامه داشته اما هنوز حکم 

قطعی برای پرونده وی صادر نشده است. 

   تحوالت اوکراين

بدقولی غربی ها به مسکو؛
 اتحادی��ه اروپا تحریم های ت��ازه ای علیه روس��یه وضع کرد.

اتحادیه اروپا امروز با وجود توافق آتش بس در شرق اوکراین، 
تعداد بیش��تری از مقامات روس را در لیس��ت تحریم ها قرار 
داد. در حالی که حدود یک س��ال از س��قوط دولت »ویکتور 
یانوکوویچ« توس��ط معترضان مورد حمایت غرب می گذرد، 
مناطق شرقی این کشور همچنان شاهد درگیری های خونبار 

نظامی است.
 دولت جدی��د هم به رهبری »پترو پروش��نکو« س��رمایه دار 
اوکراینی معروف به س��لطان مش��کالت، با وجود پشتیبانی 
آمریکا و دولت های غربی، هنوز با مشکالت اقتصادی گسترده 
مواجه است. قدرت گرفتن نئو نازی ها در کی یف و به تبع آن 
درخواست ساکنان مناطق شرقی اوکراین که اصلیت روسی 
دارند، برای خودمختاری و حتی جدایی از این کشور، دونباس 
)مناطق شرقی اوکراین( را به منطقه ای جنگ زده بدل کرده 
است. در جریان این درگیری ها، آنطور که سازمان ملل اعالم 
کرده، بیش از 5300 نفر کش��ته و هزاران ت��ن نیز مجروح و 

آواره شده اند. 
کش��ورهای غربی در ای��ن مدت ب��ا متهم کردن روس��یه به 
حمایت از اس��تقالل طلبان چند دور تحریم  علیه مسکو وضع 
کرده اند و روسیه هم با اعالم ممنوعیت واردات برخی کاالها 
از کشورهای تحریم کننده، به اقدامات آمریکا و اروپا واکنش 

نشان داده است. 
همین کنش و واکنش، روابط غرب و مس��کو را به پائین ترین 
حد از زمان پایان جنگ س��رد رسانده اس��ت. هرچند توافق 
آتش بسی که تابس��تان امسال در ش��هر مینسک بالروس به 
دس��ت آمد، امیدهایی برای پایان بحران ایجاد کرده بود، اما 
ادامه محاصره شهرهای تحت کنترل استقالل طلبان توسط 
ارتش اوکرای��ن و همچنین تبادل آتش می��ان طرفین، عمال 

توافق را ناکام گذاشت. 
با این حال این هفته، سران روس��یه و اوکراین با میانجیگری 
فرانسه و آلمان، باز هم در شهر مینسک توافق آتش بسی را به 
امضا رساندند که مفادی مشابه توافق پیشین دارد و قرار است 

از آغاز روز یکشنبه، اجرایی شود. 

تشريح 4 روش مقابله غربی ها با 
جهان اسالم

معاون سیاس��ی نی��روی زمین��ی ارتش در جمع مس��ئوالن 
سیاس��ی نیروهای مسلح اس��تان اصفهان به تشریح و تبیین 
چهار راهبرد غ��رب برای مقابل��ه با جهان اس��الم پرداخت. 
س��عید حس��ن خانی پیش از ظهر امروز در جمع مس��ئوالن 
سیاسی نیروهای مس��لح اظهار کرد: امروز علم آینده پژوهی 
و بررسی روی تکنیک سناریوس��ازی از اهمیت فوق العاده ای 
برخوردار اس��ت. وی بیان کرد: امروز ویژگی  جدید تحوالت 
جهان، تمرکز بر عصری اس��ت که با عنوان عصر واقعیت های 
مجازی مطرح می شود، جهان غرب و مس��تکبران بر اساس 
سناریوس��ازی و جنگ روانی درصدد رسیدن به اهداف خود 
در جهان هستند. معاون سیاسی نیروی زمینی ارتش تصریح 
 CIA کرد: به خوبی بر همگان مشخص است که طبق اسناد
پیش از هرگونه حمله نظامی به دیگر کشورها توسط آمریکا 
و غربی ه��ا، س��ناریوی آن در هالیوود ب��رای آمادگی اذهان 
عمومی نوشته می شود که مصداق بارز آن جنگ های عراق و 
افغانستان است. وی با اشاره به اینکه مطالعه کتاب »100 سال 
آینده« در دادن یک تحلیل راهبردی به مس��ئوالن سیاسی 
کمک می کند، گفت: کشتار علیه مسلمانان توسط افراطیون 
 یک س��ناریوی از قبل طراحی ش��ده توسط اس��تعمارگران

 است. 
حسن خانی افزود: امروز جهان غرب روی دیپلماسی عمومی 
بس��یار س��رمایه گذاری کرده به نحوی که در پنتاگون بیش 
از 29 درص��د از اعتبارات به این بخش اختصاص داده ش��ده 
است. وی با برشمردن هفت تمدن بزرگ جهانی چون تمدن  
غرب  )آمری��کا و اروپا(، تم��دن  ژاپنی ، تمدن  کنفوسیوس��ی  
)چین  و همس��ایگانش(، تمدن  هندی ، تمدن  اسالمی  )تمام 
کش��ورهای  مس��لمان(، تمدن  اس��الو - ارتدکس  )روسیه  و 
بخش��ی  از کشورهای  بلوک  ش��رق  س��ابق(، تمدن  آمریکای  
التی��ن  )تمام کش��ورهای  آمری��کای  جنوبی(، عن��وان کرد: 
بر اس��اس نظر کارشناس��ان غربی، تمدن غرب با س��ه حوزه 
تمدن��ی ارتدکس مثل روس��یه، حوزه تمدن  کنفوسیوس��ی  
 )چی��ن  و همس��ایگانش( و تمدن اس��الم بیش��ترین چالش

 را دارد.

گروه تروریس��تی داعش با پرچم های س��فید و سیاه خود 
به تازگی و در ادامه جنایت های یک س��ال اخیر ویدیویی 
جدید منتشر کرده و در آن خطاب به فرانسوا اوالند و فرانسه 
گفت: »چاقوی من تشنه خون است... منتظر منفجر کردن 
و کشتن و بریدن سرتان هستیم. کابوس اکنون آغاز شده 

است.«
داعش در حالی همچنان ویدیو منتشر می کند و با صراحت 
کش��ورها و مقامات جهان را تهدید می کند و بخش هایی 
از خاک عراق و س��وریه را به تصرف خود درآورده است که 
جهان همچنان در ش��وک جنایت های بی حد و حصر این 
گروه است. بریدن سر اسیران ژاپنی و آمریکایی و انگلیسی، 
زنده زنده س��وزاندن خلبان اردنی و حوادث تروریس��تی 

شارلی ابدو. 
داعش اگرچه به لطف حمالت هوای��ی ائتالف بین المللی 
و نیروهای زمینی ارتش عراق و نیروهای پیش��مرگه کرد 
و همچنین حضور مش��اوران نظامی ایران تضعیف شده و 
از بسیاری از مناطق عراق عقب نشینی کرده اما به نظر می 
رسد این گروه تروریستی همچنان با اس��تفاده از امکانات 
مالی و لوجستیکی که در اختیار دارد می تواند خطری قابل 

توجه برای جهان و یه ویژه غرب به شمار آید.
در ادامه به تهدیدات گروه تروریستی داعش علیه رهبران و 

روسای جمهوری جهان در چند ماه اخیر اشاره می کنیم.
ای فرانسوای ترسو، به شما رحم نخواهیم کرد

داعش روز گذشته با انتش��ار یک ویدئو بار دیگر تهدیدات 
خود علیه فرانس��ه و اروپا را تکرار کرد و گف��ت: بدانید که 
اعضای دولت اس��المی در همه جا هس��تند و به شما رحم 

نخواهند کرد. ما برای اجرای حکم خداوند اینجا هستیم.
در ادامه این کلیپ یک��ی از اعضای داعش با نش��ان دادن 
چاقوی خود در پیامی که به فرانسه داده شده می گوید: شما 
با سّب نبی از خط قرمز عبور کرده اید چرا برای جنگ به این 
سرزمین نمی آ یید تا به شما نشان دهیم که می خواهیم چه 

کنیم. و تو ای فرانسوای ترسو این را خوب می دانی!
این در حالی اس��ت که اعضای گروه تروریستی داعش ماه 

گذشته با حمله به دفتر مجله فکاهی شارلی ابدو در پاریس 
12 را کش��تند.در ادامه یکی دیگر از اعضای منتس��ب به 
این گروه 24 س��اعت پس از این حادثه در پاریس اقدام به 

گروگانگیری کرد که در نتیجه آن نیز 4 نفر کشته شدند.
داعش: خانواده اوباما را زير نظر داريم

اوباما، رئیس جمه��وری آمریکا دیگر مقام ارش��د یکی از 
کشورهای غربی است که به شدت مورد غصب و خشم گروه 
داعش است و این گروه تاکنون بارهای آمریکا و اوباما را به 

حمالت تروریستی تهدید کرده اند.
اعضای داعش چندی پیش پس از هک کردن صفحه رسمی 
مجله نیوزویک به تهدید همسر و دختران اوباما پرداختند؛ 
داعش در این تهدید وع��ده ولنتاین خونینی برای خانواده 

اوباما داد.
هکرها در صفحه این مجله تصویر یک جنگجوی داعش و 
شعار این گروه تروریستی را منتشر کردند و در پیام دیگری 
خطاب به میشل اوباما، همسر رئیس جمهور ایاالت متحده 

نوشتند: ما تو و دختران و همسرت را زیر نظر داریم.
آمریکا رهبری ائتالف بین المللی مبارزه با داعش را بر عهده 
دارد که تاکنون بیش از 500 حمله هوایی را علیه مواضع این 

گروه تروریستی در عراق و سوریه انجام داده است.
داعش خطاب به پوتین: چچ�ن و قفقاز را آزاد

 می کنیم
والدیمر پوتین، رئیس جمهوری روس��یه نیز از تهدیدات 
داعش در امان نمانده اس��ت، داعش چندی پیش با انهدام 
یکی از جنگنده های روسی روسیه و پوتین را به حمله و فتح 

مسکو تهدید کرد.
تروریست های مسلح داعش در این فیلم »والدیمیر پوتین« 
رییس جمهور روسیه را تهدید کردند که هواپیماهای روسی 
که به بشار اس��د رییس جمهور سوریه فروخته است، برای 
»آزاد سازی چچن و قفقاز از سلطه مسکو«، به سوی روسیه 

باز خواهد گشت.
این فیلم در حالی منتشر شد که مسکو ژوئن گذشته شماری 
جنگنده به سوریه تحویل داد. روسیه یکی از حامیان اصلی 

بشار اس��د، رییس جمهوری سوریه به ش��مار می رود که 
تاکنون حمایت قابل توجهی از دمش��ق در برابر تروریست 

ها صورت داده است.
گوشتی خوش طعم تر از ترک ها نچشیده ايم

رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه که کشورش 
شاه راه اصلی پیوس��تن تروریست های جهان به داعش در 

عراق و سوریه است نیز با تهدید داعش مواجه شد.
ابوبکر البغدادی، رهبر گروه تروریستی »داعش« در پیامی 
صوتی در »یوتیوب« عنوان داشت: شایعه شده که ما با اهل 
ایمان می جنگیم و ارتش سوریه را رها کرده ایم. به همین 
دلیل ما تصمیم گرفتیم تا مرقد س��لیمان شاه، جد عثمان 
اول، موسس امپراطوری عثمانی را تخریب و این شایعه ها و 

افتراها را تکذیب کنیم.
ابوبکر البغدادی هش��دار داد: منتظر اقدام��ات و عملیات 

گسترده  ما و تخریب قبرها 
و ضریح ها باشید.

وی در این پیام به مناسبت 
پیروزی حزب حاکم عدالت 
انتخاب��ات  و توس��عه در 
محلی ترکیه از رجب طیب 
اردوغان، نخست وزیر ترکیه 
خواست تا دس��ت دوستی 
دراز کرده و پیش از دیر شدن 
بیعت خود با داعش را اعالم 

کند.
رهب��ر داع��ش در ادامه این 
تهدیدات، در سخنانی تهدید 
آمیز گفت: اعض��ای داعش 
همه گوشت ها را چشیدند و 

گوشتی خوش طعم تر از گوشت ترک ها نیافته اند.
داعش خطاب به مرکل: تو را می کشیم

داعش،  مرکل صدر اعظم آلمان را نیز تهدید کرده و از مردم 
آلمان و دیگر کش��ورهای اروپایی میخواهد تا به این گروه 

تروریستی بپیوندند.
این گروه تروریستی با انتشار فیلمی مرکل را تهدید کرده 
است که در صورت ادامه همکاری با با ائتالف جهانی علیه 

داعش، وی را خواهد کشت.
زن داعشی: سر کامرون را از تنش جدا می کنیم
دیوید کام��رون، نخس��ت وزی��ر انگلی��س نی��ز از جمله 
 دیگر رهب��ران جهان اس��ت که از س��وی داع��ش تهدید

 شده است.
یک دختر 18 ساله انگلیسی با نام مستعار “الجزراویه” )به 
معنای دختر الجزایری( چندی پیش با انتش��ار چند پیام 
توئیتری»دیوید کامرون« نخس��ت وزیر انگلیس را تهدید 

به مرگ کرد.
وی اعالم کرد که با توجه به تصمی��م دیوید کامرون برای 
مش��ارکت در جنگ علیه داعش، س��ر وی را از تنش جدا 

می کند.

بعضی چیز ها به کراوات و چفی��ه ربطی ندارد. اگر آدم تخصص 
نداشته باش��د، به درد نمی خورد. وقتی ماشینم خراب می شود 
و کنار خیابان با زن و بچه می ایس��تم و کسی کمکم نمی کند، 
دیگر فرقی ندارد آن متخصص در ماشینش گوگوش گوش دهد 
یا حاج منصور ارضی. طبق قوانین اس��الم، مؤمن باید با هشت 
س��اعت کار، بتواند زندگی اش را تأمین کند تا بعد از آن سراغ 
دین، فرهنگ و خانواده برود. شکم گرسنه دین و ایمان ندارد . 
وقتی فساد و رشوه و ربا کل جامعه را گرفت، دیگر موعظه اثری 
ندارد.حجت االسالم زائری، اس��تاد حوزه و دانشگاه تأکید کرد: 
پنجاه سال پیش، اگر چیزی از تلویزیون گفته نمی شد، مردم آن 
را نمی فهمیدند نه االن. امروز دیگر این چیزها و پارازیت و فیلتر 
جواب نمی دهد. ما تا وقتی بر اساس دیدگاهی که قرن هاست، 
وجود دارد که حاکمیت با دس��تور خودش می تواند تأثیرگذار 

باشدپیش می رویم، نمی توانیم تأثیرگذار باشیم.
حجت االس��الم و المس��لمین محمدرضا زائری، استاد حوزه و 

دانش��گاه   در برنامه »دیروز، امروز، فردا« با تأکید بر اینکه این 
نوع دغدغه ها، خیلی کم نیازهای ب��ه روز ما را برطرف می کند، 
گفت: باید دستگاه قانون گذار جریان سازی و ریل گذ اری کند، 
ولی فرهنگ حوزه تشریفات و تش��کیالتی نیست. فرض کنید 
در مجلس برای مس��اجد همه کار کردیم، اگر نمازخوان یا امام 
جماعت جذاب نداشتیم، چه کنیم؟ در اول انقالب جریانی بود 
که مردم را به مسجد می کش��اند، ولی االن دیگر این جریان به 

دالیلی این کشش را ندارد. 
وی افزود: فرض کنید قانون نهی از منکر تصویب شد، ولی اگر 
منکری در جامعه به عنوان منکر پذیرفته نش��د، چه کنیم. کل 
فروش یک کتاب 200 نس��خه هم نیست و ما برای آن قیصریه 
را به هم می زنیم، ولی به این توج��ه نداریم که زن جنایتکار در 
دادگاه ها با چادر است. به این توجه نداریم که گدا ها در خیابان 
با چادر هستند. مش��کالت فرهنگی ما جای دیگری است. ما از 
آموزش و پ��رورش نگرانیم. با وجود این هم��ه نگرانی در مورد 

آموزش  و پرورش، ببینید بودجه اش چقدر است؟ بودجه انجمن 
 اسالمی های دانش آموزی ما را با بودجه نهادهای فرهنگی دیگر 

مقایسه کنید. 
این اس��تاد ح��وزه و دانش��گاه تصریح ک��رد: با وج��ود اینکه 
دس��تگاه های دولتی در انجام مس��ائل فرهنگی گم هستند و 
مجموعه های غیردولتی بیشتر کار می کنند،  بودجه های زیادی 
ناهماهنگ در این حوزه صرف می ش��ود. آخر سال جا داشت تا 
این دغدغه جدی مورد توجه قرار بگیرد. فرهنگ مانند هواست 
و مسأله ای ضروری برای جامعه است. دستگاه ها باید خودشان 
را محاسبه کنند که در این س��ال � که مزین به شعار فرهنگی 
اس��ت � چه کاری انجام دادند؟ ما اگر بخواهیم س��یاه نمایی و 
س��فید نمایی نکنیم و واقع  نمایی کنیم، می فهمیم که وضعیت 
بد اس��ت. وضعیت فرهنگی از وضعیت هوای خوزس��تان بد تر 
است و دستگاه های مس��ئول در این زمینه از مسأله ریزگرد ها 

مقصر ترند. 

ايران دولت آمريکا را به نقض تعهدات 
بیانیه الجزاير متهم کرد 

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به بیانیه مطبوعاتی 
اخیر وزارت خارجه امریکا و ادعاهای مطرح شده در مورد اقدامات قوه 
قضاییه و دستگیری و بازداشت برخی افراد، ضمن رد بیانیه وزارت امور 

خارجه آمریکا، گفت: 
 این بیانیه مصداق ب��ارز دخالت در امور داخلی ایران اس��ت و مغایر با 

تعهدات صریح دولت آمریکا ذیل بیانیه الجزایر است.
مرضی��ه افخم اف��زود: مناس��ب اس��ت مقام��ات آمریکای��ی به جای 
این گون��ه اظهارنظره��ا و توصیه ه��ای نامربوط به س��ایر کش��ورها، 
توج��ه خ��ود را ب��ه گزارش ه��ای رو ب��ه افزای��ش و نگران��ی مراجع 
مس��تقل درباره حقوق ش��هروندی اتباع آن کش��ور معطوف کنند و 
با تمهیدات الزم از تک��رار حوادث��ی مانند فاجعه قتل 3 دانش��جوی 
 مس��لمان آمریکای��ی ممانع��ت ک��رده و در پ��ی اج��رای عدال��ت

 باشند.
جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اقدامی مداخله جویانه 
در بیانی��ه ای ب��ه حمای��ت از رهب��ران ح��وادث پ��س از انتخاب��ات 
ریاس��ت جمهوری ایران در سال 88 پرداخت و خواس��تار آزادی آنان 

شده بود.

رییس بررس��ی های اس��تراتژیک مجمع تشخیص، جدا 
کردن کلیات از جزییات در مذاکرات را طرحی استعماری 
 دانس��ت که از س��وی آمریکا و رژیم صهیونیستی دنبال

 می شود.
 جدا کردن کلیات از جزئیات مذاکره، طرح اس��تعماری 
از س��وی آمریکا و رژیم صهیونیس��تی اس��ت. علی اکبر 
والیتی ریی��س مرکز بررس��ی های اس��تراتژیک مجمع 
تش��خیص مصلحت نظ��ام پ��س از دی��دار و گفت وگو با 
وانگ ای وزیر خارجه چین با اش��اره به فرمایش��ات اخیر 
مقام معظم رهبری درباره موضوع هسته ای اظهار داشت: 
مذاکره کنندگان م��ا در چارچوبی حرک��ت می کنند که 
رهبری فرموده اند و یکی از این اصول که در این چارچوب 
ذکر ش��ده هم زمانی مذاکرات در حوزه کلیات و جزئیات 
است.وی با تأکید بر اینکه در مذاکرات، کلیات از جزئیات 
جدا نخواهد شد و هر دو در کنار هم پیش  می رود، گفت: با 
توجه به تجربه جهانی و نمونه اسفبار آن در مذاکرات اسلو 
باید گفت که جدا کردن کلی��ات از جزییات به مصلحت 
نیس��ت.رییس مرکز بررسی های اس��تراتژیک تشخیص 

مصلحت نظ��ام، بر همین اس��اس جدا ک��ردن کلیات از 
جزئیات مذاکرات را یک طرح اس��تعماری دانس��ت که 
آمریکا و رژیم صهیونیس��تی به دنبال آن هستند و نمونه 

دیگر آن را اسلو و کمپ دیوید عنوان کرد.
والیتی همچنین در پاس��خ به س��ؤالی درب��اره تحریم ها 
علیه کش��ورمان اظهار داش��ت: ایران از ابت��دای انقالب 
تاکن��ون تح��ت تحری��م ب��وده، اما س��عی ک��رده که از 
 آن خارج ش��ود و باید گفت ک��ه راه خ��روج از تحریم ها 

را آموخته ایم.

جنایت کارانی که هنوز امکانات مالی و لوجستیکی را  در اختیار دارند 

حجت االسالم زائری در تلويزيون تأکید کرد؛

وقتی فساد و رشوه و ربا کل جامعه را گرفت، ديگر موعظه اثری ندارد

جدا کردن کلیات از جزئیات مذاکره، طرح آمريکا و اسرايیل است

تازه ترین تهدیدات ویدویی داعش علیه غرب 

جهانگیری:

 روابط ايران و عراق در جهت 
منافع دو ملت و جهان اسالم 

است 

معاون اول رییس جمهور گفت: روابط ایران و عراق 
در جهت منافع دو ملت ایران و عراق، جهان اسالم 
و ملت های منطقه اس��ت و به زیان هیچ کش��ور و 

منطقه ای نخواهد بود. 
اسحاق جهانگیری پیش از عزیمت به عراق در جمع 
خبرنگاران در فرودگاه مهرآباد با بیان این که سفر 
بنده به عراق به دعوت رسمی نخست وزیر عراق و در 
پاسخ به سفر ایشان به جمهوری اسالمی ایران انجام 
می شود، گفت: روابط دو ملت ایران و عراق همواره 
در اشتراکات فراوان تاریخی و مذهبی و فرهنگی دو 

کشور ریشه داشته است. 
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه ایران و عراق 
مرز طوالنی با یکدیگر دارند و روابط شان بسیار مهم 
اس��ت، تصریح کرد:  پس از س��قوط صدام توافقات 
زیادی بین دولت جمهوری اس��المی ایران و عراق 

امضاء شده است. 
وی با تاکید بر این که روابط ایران و عراق راهبردی 
است، خاطر نشان کرد: روابط ایران و عراق در جهت 
منافع دو ملت ایران و عراق، جهان اسالم و ملت های 
منطقه اس��ت و به زی��ان هیچ کش��ور و منطقه ای 

نخواهد بود. 
وی تصریح کرد: در این سفر به دنبال این هستیم که 
روابط اقتصادی مان را هم سطح با روابط راهبردی و 
سیاسی با عراق گسترش دهیم؛ البته در حال حاضر 
نیز روابط اقتصادی ما با عراق خوب اس��ت و ساالنه 
حدود 12 میلیارد دالر حجم مبادالت اقتصادی دو 

کشور است. 
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه مسووالن 
دو کش��ور عالقه مندند که ایران در بازسازی عراق 
نقش محوری داشته باش��د، گفت: ایران در دوران 
سازندگی تجارب خوبی به دس��ت آورده است که 
آماده ایم این تجارب را به ع��راق منتقل کنیم. چرا 
که ش��رکت های ایران��ی از توانمندی ه��ای خوبی 
برخوردارند و در این س��فر تعداد قاب��ل توجهی از 
مقامات دولتی کشور از جمله پنج وزیر، دو معاون 
و همچنی��ن تع��دادی از نمایندگان ش��رکت های 
خصوصی حضور دارند که امیدواریم بتوانیم پیرامون 

مسائل مورد عالقه ی دو کشور گفت وگو کنیم. 
جهانگیری افزود: در این سفر نشست عالی اقتصادی 
سیاسی دو کش��ور با حضور نخس��ت وزیر عراق و 
معاون اول رییس جمهوری ایران برگزار می ش��ود. 
همچنین از نمایشگاه مهم دستاوردهای شرکت های 
خصوصی ایران در عراق بازدید خواهیم داشت و با 
مسووالن عالی رتبه ی عراق از جمله نخست وزیر، 
رییس جمه��ور، رییس مجل��س و رییس مجلس 

اعالی عراق مذاکراتی خواهیم داشت. 
جهانگیری با بیان این که ان شاء  اهلل به زیارت عتبات 
عالیات خواهی��م رفت، گفت: ب��رای زیارت مراجع 
تقلید در عراق نیز جلساتی خواهیم داشت چراکه 
نقش مرجعی��ت در تاریخ ع��راق و در مقطع فعلی 

بسیار کارگشا بوده است.
احمدی :

ادعای ساخت و ساز در 
پارچین با هدف تاثیرگذاری بر 

مذاکرات واهی است
رئیس کمیته سیاس��ت خارجی کمیسیون امنیت 
ملی و سیاس��ت خارجی مجلس تاکید کرد: انتشار 
گزارش��ی مبتنی بر ادعای فعالیت های س��اخت و 
ساز جدید در سایت پارچین واهی است و این اخبار 

واقعیت ندارد.
 حجت االس��الم و المس��لمین وحی��د احمدی در 
خصوص گزارش »موسسه علوم امنیت بین الملل« 
مبنی بر ادعای فعالیت های س��اخت و س��از جدید 
در س��ایت پارچین گفت: این گزارش در راس��تای 
سیاست تعریف شده غربی ها تهیه شده که دائما به 
دنبال طرح مسائل غیر واقعی هستند تا با این گونه 

مسائل به ملت ها فشار وارد کنند. 
وی افزود: غربی ها با داشتن برنامه ای چنین مسائلی 
را در مقاطع خاص و با استناد با یکسری منابع جعلی 
مطرح می کنند. متاس��فانه در این بین آژانس نیز 
نشان داده که به دلیل عدم برخورداری از استقالل 
به بررس��ی این ادعاهای واه��ی ورود پیدا می کند. 
اخباری که واقعیت ن��دارد و تنها حیثیت آژانس به 
عنوان مرکزی فنی و حقوقی را خدشه دار می کند. 

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با تاکی��د بر اینکه این گ��زارش برای تحت 
تاثیرق��راردادن مذاک��رات و فش��ار ب��ه جمهوری 
اسالمی تهیه شده اس��ت گفت: آن ها این گزارش 
را برای انحراف اف��کار عمومی در م��ورد مذاکرات 
هس��ته ای ایران و 5+1 تهیه کرده اند چون با طرح 
این موضوعات می خواهن��د در خصوص مذاکرات 

فضاسازی کنند. 

اخبار کوتاه
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بالگرد ملی هما مراحل تست پایانی خود را می گذراند 

مدیرعامل شرکت پنها گفت: بالگرد ملی هما پرواز خود را انجام داده و در مراحل تست نهایی 
است. امیر احمد آبادی مدیرعامل شرکت پنها . اظهار داشت: این شرکت اقدامات زیادی در 
حوزه ساخت بالگرد دارد. وی با اشاره به بالگرد ملی هما گفت: این بالگرد به همت شرکت 

پنها ساخته شده و یک بالگرد 14 نفره است. 
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اعضای داعش 
چندی پیش پس 

از هک کردن 
صفحه رسمی مجله 
نیوزويک به تهديد 

همسر و دختران 
اوباما پرداختند



يادداشت

Zayande Roud newspapeRsociety,Cultural newspaper

گشتی در اخبار انفجار ترقه های دست ساز در فالورجان قربانی گرفت

انتقام های خودسرانه، چرا و چگونه؟ 

بر اثر انفجار ترقه های دست ساز در شهرس��تان فالورجان اصفهان دو نفر کشته و سه نفر مجروح 
شدند.به گزارش پایگاه خبری پلیس سرهنگ نیکبخت فرمانده انتظامی شهرستان فالورجان در 
بیان این خبر افزود: در پی تماس تلفنی مبنی بر انفجار ترقه دست ساز در شهر قهدریجان از توابع 

شهرستان فالورجان بالفاصله واحد گشت در محل حاضر و نسبت به بررسی صحنه اقدام کردند.
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 طراحی و ساخت فیلترهای فلزی 
تصفیه کننده هوای ورودی به 

ايستگاه های موبايل 
فناوران یکی از شرکتهای دانش بنیان مستقر در شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان موفق به طراحی و ساخت فیلترهای فلزی 
تصفیه کننده هوای ورودی به ایس��تگاه های موبایل )BTS( از 

جنس فوالد ضد زنگ شدند.
دکتر مهدی کشمیری، رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
با اعالم این خبر گفت: نمونه اولیه این فیلتر در سال ۱۳۸۹ تست 

میدانی شد و مورد تائید قرار گرفت.
وی افزود: یکی از شرکتهای دانش بنیان مستقر در شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان در پی پیاده س��ازی آزمایش��گاه تخصصی 
تست فیلتر، بر اساس استانداردهای معتبر داخلی و بین المللی، 

مشکالت این فیلترها را مشخص و تالش در رفع آن ها کرد.
مدیر عامل این ش��رکت دانش بنیان نیز با بیان اینکه فیلترهای 
قبلی سیستم های BTS به صورت کیس��ه ای ساخته شده و از 
تامین کنندگان خارجی خریداری می ش��د و پس از پایان دوره 
مصرف الزم بود دور انداخته و تعویض ش��ود، ادامه داد: در چند 
سال گذش��ته با تالش متخصصان این ش��رکت، طرحی جهت 

بهبود در استفاده از این فیلترها ارائه شد.

کودکان و آسیب های فقدان والدين
یک روان ش��ناس کودک گف��ت: از طری��ق کم��ک گرفتن از 
مش��اور، ش��رکت در جلس��ات تربیت فرزند، گرفت��ن حمایت 
دیگ��ران و هم چنین برنامه ری��زی دائمی ب��رای تربیت کودک 
 می توانی��م ت��ا ح��د االم��کان آس��یب های فق��دان را کاهش

 دهیم.
علی راکی  با بیان اینکه مس��ائل روانی و روح��ی کودک بعد از 
جدایی یا مرگ والدین مشکالت خاص خود را دارد، اظهار کرد: 
در حالتی که والدین کودکان خود را رها می کنند احساس منفی 
که ممکن است به وجود آید از مرگ هم بیشتر ایجاد مشکل کند.
وی اف��زود: والدین��ی که ک��ودکان خ��ود را ره��ا می کنند این 
 احس��اس را در کودکان به وجود می آورند ک��ه آن ها بی ارزش

 هستند.
این روان ش��ناس کودک با بیان اینکه کودک در مواجه با مرگ 
والدین احس��اس منفی کمتری دارد، تصریح کرد: پس از مرگ 
یک��ي و یا ه��ر دو والدین، ک��ودک می پذیرد که م��رگ یکي از 
واقعیت هاي زندگی اس��ت اما پذی��رش این واقعی��ت نیازمند 

شرایطی است.
راکی ادامه داد: شرط نخست این است که یک مدیریت تربیتی 
مناس��ب بعد از مرگ یا جدایی صورت گیرد و البته الزم اس��ت 
که پدر یا م��ادر بازمانده بتوان��د خود به زودی از س��وگ مرگ 
 فارغ ش��وند و به تربی��ت کودک و برط��رف ک��ردن نیازهای او

 بپردازند.
وی با بی��ان اینکه پدر یا م��ادر بازمانده نباید ب��ه مدت طوالنی 
سوگوار باشند، اضافه کرد: مادر یا پدر هر کدام مسوول نگهداری 
کودک هس��تند و بعد از اینکه سوگ تمام ش��د باید بدانند که 
وظیفه آن ها برطرف کردن نیازمندی ه��ا و مراقبت های ویژه از 

فرزندشان است.
این روان ش��ناس کودک خاطر نش��ان کرد: آن ها نباید سوگ 
را به مدت طوالن��ی ادامه دهن��د؛ بلکه باید ب��ه برطرف کردن 
جایگزینی ب��رای کودک از طری��ق ازدواج مجدد اق��دام کنند، 
 اما نبای��د رفتارهایی انج��ام گیرد ک��ه به کودک آس��یب وارد 

شود.

 خیابان والشان به زازران
 آسفالت شد

 رییس ش��ورای اس��المی ش��هر ُدرچه با اشاره به آس��فالت راه 
خاک��ی والش��ان – زازران اظه��ار ک��رد: ب��ه دلیل آنک��ه این 
راه درمحدوده مش��ترک بین دو شهرس��تان خمینی ش��هر و 
 فالورجان اس��ت س��اخت و تکمیل آن به طور مش��ترک انجام

 شد.
جزینی، با تاکید این اینکه ش��هرداری ُدرچ��ه حاضر پرداخت 
تم��ام هزینه های این ط��رح بود هر چن��د عملی نش��د، افزود: 
ح��دود 70 میلیون توم��ان اعتب��ار از طرف ش��هرداری ُدرچه 
برای زیر س��ازی و ۳0 میلون تومان نیز از س��وی ش��هر داری 
 زازران ب��رای رو س��ازی و آس��فالت کاری هزین��ه ش��ده

 است.
 رییس ش��ورای اس��المی ش��هر ُدرچه با بی��ان اینک��ه این راه 
ارتب��اط والش��ان را زارزان و نجف آب��اد و... تس��هیل می کند، 
 خاطر نشان کرد: متاس��فانه کیفیت آس��فالت چندان مطلوب 

نیست.

٦٠ درصد قتل ها بدون برنامه ریزی قبلی اجرایی می شود 

٦0  درصد قتل ها بدون برنامه ریزی قبلی اجرایی می شود 
؛٤0 درصد از قتل ها با انگیزه انتقام رخ مي دهد و ۱7 درصد از 

آن مرتبط با مسائل ناموسی و  اخالقی است.
خش��م تمام وجودش را گرفته بود. به تنه��ا چیزي که فکر 
مي کرد انتقام بود. س��الح خرید. باید آرام��ش پیدا می کرد. 
یک لحظه یک اتفاق و یک برخورد تنها کافی بود تا اسمش 
در لیست قاتالن ثبت شود. حاال اما دستبند به  دست با لباس 
راه راه آبي زندان روبه روي افسر پرونده نشسته است. هیچ کس 
به او حق نمي دهد. هرچه مي خواهد سعي کند به بقیه بگوید 
حق با او است، حرف هایش را باور نمي کنند. باید راهي زندان 
ش��ود و معلوم نیس��ت که چه سرنوش��تي در انتظار اوست. 

مي خواست انتقام بگیرد ولي خود قرباني خشمش شد.
اگر س��ري به دادگاه ها و دادس��راها ی��ا پلیس آگاهي بزنیم، 
پرونده هایی را مي بینیم که متهم��ان بی آن که به قانون پناه 
ببرند با یک خش��م آني تصمیم به انتقام گیری می گیرند و 
سعي مي کنند خود قانون مجازات را اجرایی کنند. در دادسرا 
تازه با واقعیت روبه رو می ش��وند. واقعیتی که نشان از تباهی 
زندگی شان دارد. این متهمان که می خواستند روزی دنیای 
بیرون را مجازات کنند، حاال با حس پشیمانی در گوشه زندان 

از خود انتقام گرفته اند.

٦٠  درصد قتل هابدون برنامه ريزی قبلی است
س��رهنگ هادی مصطفایي، معاون مبارزه با جرایم جنایي 
پلیس آگاهی ناجا درخص��وص انتقام های مرگبار مي گوید: 
»بیش از ٦0  درصد از این جنایت ها، بدون برنامه ریزی قبلی 
اتفاق می افتد. یعنی فرد هیچ تصمیم و اراده ای برای کشتن 
ندارد و نزاع و مشاجره است که به درگیری فیزیکی و توسل 
به خشونت می انجامد و به قتل منتهی می شود. این که چرا 
بعضی افراد برای احقاق حق یا حل اختالف خود با سایرین به 
روش های دیگری غیر از توسل به قانون اقدام می کنند، دالیل 
متعددی دارد که به نوع اختالف، ش��رایط طرفین، فرهنگ 
محلی و ش��رایط روحی و تربیتی افراد برمی گردد. به عنوان 
مثال، در بعضی موارد موضوعی که دلیل بروز اختالف است، 
غیرقانون��ی و غیرقابل ط��رح در مراجع انتظام��ی و قضایی 
محسوب مي شود، مثل اختالف حساب در معامله موادمخدر. 
در بعضی موارد نیز موضوع اختالف برای فرد خیلی مهم است 
و پیامدهای منفی آن به شدت زندگی وی را تحت تأثیر قرار 
می دهد؛ ولی از نظر قانون اختالف حقوقی محسوب مي شود 
و مراحل رسیدگی آن طوالنی اس��ت. در بعضی شرایط نیز 
موضوع مورد اختالف به صورتی اس��ت ک��ه به ظاهر پیش پا 
افتاده و ساده به نظر می رسد ولی شدت تاثیرهای منفی آن در 

طرف مقابل ممکن است بسیار زیاد باشد و وی را از حد اعتدال 
خارج کند مانند مزاحمت های تلفنی یا مزاحمت خیابانی.«

سرهنگ مصطفایي درخصوص نقش قانون در این گونه قتل ها 
افزود: »قانون نقصی ندارد. بسیاری از اوقات ناآشنایی افراد با 
قانون و نحوه طرح خواسته یا پیگیری آن باعث می شود که 
راه های دیگر را پیش گیرند. گاهی خواس��ته ها نیز درقالب 
شکایت طرح می ش��ود ولی مدارک و مستندات کافی برای 
اثبات آن ارایه نمی شود یا این که مراحل رسیدگی متعدد است 
و زمان نسبتا زیادی صرف می شود و احقاق حق بسیار زمانبر 
است. در مواردی هم رسیدگی به موقع صورت می گیرد ولی 
یکی از طرفین از نتیجه راضی نیست و حس می کند حق وی 
ضایع شده است. بازهم این نکته را یادآوری می کنم که بیش 
از ٦0  درصد قتل ها بدون برنامه ریزی قبلی است و مجرمان از 

رفتار و کرده خود اظهار ندامت و پشیمانی می کنند.«
دسترسي آسان به سالح خطرناك است

برای هر فردی ممکن است شرایطی پیش بیاید که عصبانی 
شده و نتواند خش��م و هیجان خود را کنترل کند. در چنین 
ش��رایطی دسترس��ی به ابزارهای تیز و برنده و س��الح گرم 
می تواند پیامدهای خطرناکی داش��ته باش��د. این موضوع 
حتی در مش��اجره و بحث های خانوادگی هم مصداق دارد، 
یعنی توسل به خشونت و دست بردن به این نوع ابزار ممکن 
است حادثه تلخی مانند قتل یا نقص عضو را رقم بزند که به 
هیچ شکلی قابل جبران نباشد. سرهنگ مصطفایي در ادامه 
آماري درخصوص این گونه قتل ها ارایه مي دهد و مي گوید: 
»درمورد میزان وقوع قتل در کشور، آمار دقیق و شفافی که 
شامل جزییات تک تک حوادث جنایی ٢٤ سال اخیر باشد، 
جمع بندی شده است. میزان وقوع جنایت در تمام کشورها به 
صورت نرخ قتل سالیانه محاسبه می شود. این درحالی است 
که نرخ وقوع قتل در ۱0 سال اخیر در ایران سیر نزولی داشته 
اس��ت. نرخ قتل از رقم ۳ در هر یکصد هزار نفر به حدود ٢/٢ 
کاهش یافته است. تقس��یم بندی انگیزه های قتل در سوابق 
پلیس به شکل دیگری است. در این تقسیم بندی عناوین دیگر 
مانند قتل با انگیزه ن��زاع، اختالف مالی، اختالف خانوادگی، 
سرقت، مسائل ناموسی و... درج می شود. اما با توجه به سایر 
یافته ها می توان گفت حدود ٤0 درص��د از قتل ها مربوط به 
قتل هایي اس��ت که با انگیزه انتق��ام رخ مي دهد. همچنین 
حدود ۱7 درصد از قتل ها مرتبط با مسائل ناموسی و مسائل 
اخالقی هس��تند که قتل هاي ناموس��ي نیز در رده این گونه 

قتل ها محسوب مي شود.«
گسترش فرهنگ احترام به قانون

وی در ادامه می گوید: نرخ قتل اس��تان ها با یکدیگر متفاوت 
اس��ت. گاهی نرخ وقوع قتل در یک اس��تان 7 برابر اس��تان 
دیگر اس��ت. با توجه به این که همه اس��تان ها با یک قانون و 
تحت حاکمیت و نظام واحد اداره می شوند، می توان نتیجه 
گرفت که مقابله با وقوع در گرو تغیی��رات قانونی یا اقدامات 
پلیسی نیست و بیش��تر از طریق اقدامات فرهنگی مناسب 
و رفع زمینه های نامساعد وقوع میسر است. ترویج فرهنگ 
اصیل اسالمی و ایرانی، گس��ترش فرهنگ احترام به قانون 
و پذیرش احکام قانونی، توسعه مراکز مشاوره و ترویج رفتار 
احترام متقابل بین افراد و رعایت حقوق دیگران، اطالع رسانی 
و آگاه سازی مناس��ب درمورد پیامدهای توسل به خشونت، 
رعایت اصول و مبانی اخالقی، انسانی و شرعی در ارتباطات 
و رعایت عرف جامعه و س��ایر اقدامات می تواند تا حد زیادی 

زمینه های بروز اختالف یا ناهنجاری های دیگر را رفع کند.
مجازات براي حمل سالح

بي شک جامعه ای که در آن سالح های شکاری حال قانونی یا 
غیرقانونی و حتی سالح های جنگی، بدون هیچ توجیه عقلی 
و منطقی در دس��ت افرادش قرار داش��ته باش��د، می تواند 
احتمال خشونت های منجر به قتل را در خود افزایش دهد. 
قاضي نوراهلل عزیزمحمدي، رییس شعبه 7۱ دادگاه کیفري 
اس��تان تهران و قاضي ویژه قتل به خرید و فروش آس��ان و 
راحت سالح هاي سرد و حتي گرم اشاره مي کند و مي گوید: 
» راحتي و در دس��ترس بودن این گونه س��الح ها به افزایش 
قتل هاي این چنیني کمک و کار قاتالن را راحت تر مي کند. 
ما بارها از مسووالن خواستیم که خرید و فروش سالح سرد 
را غیرقانوني اعالم کرده و حتي برایش مجازات تعیین کنند. 
س��الح هایي مثل قمه و نیمچه قمه به راحتي در بازار خرید 
و فروش مي ش��ود و در دس��ترس همه افراد است. این گونه 
سالح ها تنها کاربردش��ان قتل و زخمي کردن افراد است و 
کاربرد دیگري ندارد. بنابراین چرا باید در دسترس همه افراد 
باشد و آنها به راحتي این گونه س��الح را با خود حمل کنند. 
همین مي شود که در صورت بروز خشم این سالح ها کاربرد 
پیدا مي کنند و به یک جنایت منتهي مي ش��ود. جنایتي که 
در این چند سال س��ابقه کاري ام متوجه شدم بیشترشان به 

پشیماني منجر مي شود«.
وي ادامه مي ده��د: »البته بیش��تر قتل هایي که ب��ا انگیزه 
انتقام گیري اتفاق مي افتد به خاطر یک خش��م آني اس��ت و 
بیش��تر افراد پس از قتل پشیمان می ش��وند. در یک لحظه 
قدرت اراده از آنها سلب مي شود و هم خودشان و هم مقتول را 

قرباني خشم و عصبانیت خود مي کنند.«
به گفته این قاضي جنایي، افرادي که در صورت بروز اختالف 
با فردي به قانون مراجعه نمي کنن��د، قطعا یا مي دانند که با 
مراجعه به قانون به جایي نخواهند رسید یا مطمئن هستند 
که اگر به قانون مراجعه کنند، مراحل اداري آن آن قدر طول 

مي کشد که آنها نمي توانند صبر کنند و طاقت بیاورند.
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ش��ب پایانی حضور همایون شجریان و گروه 
وی در اصفهان جنجال آفرین شد.

تاالر نگی��ن اصفهان ش��ب ه��ای ٢5 و ٢٦ 
بهمن ش��اهد اجرای کنسرت “چرا رفتی” به 

سرپرستی همایون شجریان بود.
در اواسط اجرای شب پایانی این برنامه عده از 
طالب و افراد مذهبی شهر اصفهان با اقدامی 
خودجوش براب��ر محل برگزاری کنس��رت 
تجمع کردند و نس��بت به پوشش نامناسب 
ش��رکت کنندگان، حضور بانوان و نوازندگی 
و همخوانی آن ها در این کنس��رت اعتراض 

کردند.
پس از حض��ور محمدحس��ین توتونچیان، 
تهیه کننده کنس��رت و همایون شجریان در 
جمع معترضان، این اقدام اعتراضی با حضور 
نیروی انتظامی و بدون تنش به پایان رسید با 
وجود تمام این حاشیه ها و اعتراضات صورت 
گرفته به وضع موجود این برنامه، کنس��رت 

طبق برنامه ریزی های گذشته اجرا شد.
ش��رکت کنن��دگان در این اق��دام اعتراضی 
ضمن مخالفت با برگزاری این کنسرت اعالم 
کردن��د، در آینده نباید چنی��ن برنامه هایی 

در اصفهان برگزار شود هم چنین معترضان 
خواستار برکناری مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
استان اصفهان شدند البته زمزمه هایی هم از 
تقاضای آن ها برای استیضاح وزیر فرهنگ و 

ارشاد اسالمی به گوش می رسید.
شنیده ها حاکی از این است که این اعتراضات 
در اواسط اجرای کنسرت یعنی زمانی که هم 
خوانان و نوازندگان زن قص��د اجرای برنامه 

داشتند، صورت گرفت.
قطعا بسط و گسترش موسیقی اصیل ایرانی 
می تواند حافظ بخش��ی از می��راث فرهنگی 
و اجتماعی کش��ور ما باش��د که حتی جنبه 
بازدارندگی از ترویج موسیقی های زیرزمینی 
و آنچ��ه ص��دای ناخ��وش آین��د و نامأنوس 
موسیقی غربی می خوانیم نیز هست، از سوی 
دیگر عالقه مندان به این موس��یقی از مدت 
ها قبل برنامه ریزی کردن��د که پای یک کار 
هنری بنش��ینند اما اینکه این اجرا یا برنامه 
هایی از این دس��ت که قرار اس��ت در آینده 
برگزار ش��ود چقدر با اعتقادات و ارزش های 
این مرز و بوم مطابقت دارد پاسخی است باید 

هر چه سریعه تر مسئوالن ارشاد دهند.

درخواست رسیدگی به مرمت 
کبوترخانه های والشان از ريیس جمهور

رییس شورای سالمی ش��هر درچه گفت: نامه درخواست رسیدگی 
به مرمت برج های کبوترخانه والشان به رییس جمهورو همچنین 
رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور ارسال شده است.

اکبر جزینی در خمینی شهر، با اعالم این خبر اظهارکرد: در منطقه 
درچه ۳5 برج کبوتر خانه وجود دارد ک��ه ٢٢ برج آن در کل مزارع 
والشان قرار دارد و همگی به ثبت میراث فرهنگی رسیده است اما 
۱٢ برج کبوترخانه به ط��ور متمرکز در صحرای گارنخود رار گرفته 

است.
وی با اشاره به تالش استاندار س��ابق اصفهان برای توجه مسئوالن 
ب��ه ارزش گردش��گری و میراث��ی کبوترخانه های والش��ان تاکید 
کرد: در س��فر اخیر رییس جمهور به اصفهان س��ه نامه درخواست 
رس��یدگی به برج ها ب��ه رییس جمه��ور، رییس س��ازمان میراث 
 فرهنگ��ی و همچنی��ن مدی��رکل می��راث فرهنگی اس��تان داده

 شد.
رییس شورای ش��هر درچه ادامه داد: برای مرمت برج ها حتماً باید 
زمین اطراف آن خریداری ش��ود تا بتوان با فض��ای پارک مانند در 
اطراف آن ها ایج��اد کنیم، البته برخی کش��اورزان ب��ه دلیل آنکه 
قس��متی از زمین خود را از دس��ت می دهند هم��کاری نمی کنند 
 هرچند ش��هرداری ُدرچه حاضر ب��ه خرید زمین ها ب��رای این امر

 است.

با پایین آمدن سن مصرف قلیان و از آن بدتر 
تغییر جنس��یت مصرف این ن��وع دخانیات 
از پس��ران به دختران، باید انتظار داشت که 
در صورت ادامه روند کنون��ی مصرف قلیان 
در بین دختران کم س��ن و س��ال، دود این 
ناهنجاری اجتماعی به چشم بنیان خانواده 

در سال های آتی برود.

در طول تاریخ هم��واره زنان نق��ش تعیین 
کننده در اجرای تصمیمات انقالبی و خطیر 
در ایران داشته اند، به طوریکه یکی ازپردامنه 
ترین اتفاقاتی که با کمک زنان در ایران رقم 
خورد اجرای فتوای حرام بودن اس��تفاده از 
تنباکو و شکس��تن قلیان ه��ا در دوره قاجار 
از س��وی زنان به عنوان پیش ق��راوالن این 

طرح بود. 

زنانی که در تاریخ ایران و در اجرای حساس 
تری��ن تصمی��م، تاثیرگذارتری��ن اق��دام و 
اس��تراتژیک ترین روش را برای نشان دادن 
اعتراض خود ب��ه وضعیت موج��ود را اتخاذ 
کردند، حاال و با گذش��ت سال ها از آن واقعه 
تاریخ ساز متاسفانه و در بررسی ای قابل تامل 
خود به یکی از جامعه های بزرگ هدف برای 
مصرف دخانیات و به ویژه قلیان در کش��ور 

تبدیل شده اند.
مصرف م��واد مخ��در گرچه در کش��ور ما با 
استفاده مردان ش��یوع یافت اما امروز دامنه 
مصرف آن به زنان و دختران جوان نیز رسیده 
اس��ت و به یک��ی از دغدغه های مس��ئوالن 

تبدیل شده است.
وضعیت استان اصفهان در این زمینه در سال 
های اخیر ش��رایط مطلوب و خوبی را نشان 
نمیدهد به گون��ه ای که اس��تاندار اصفهان 
در نشس��ت خبری اخیر خود ب��ا خبرنگاران 

از افزای��ش مصرف مواد مخ��در در بین زنان 
در اس��تان اصفهان ابراز نگرانی کرد و گفت: 
باالتر بودن حدود ٢ برابري نرخ رشد ابتالي 
بانوان در اصفهان به اعتیاد نسبت به نرخ رشد 
ابتالي زنان در میزان متوسط کشوري نگران 

کننده است.
البته اس��تاندار این موضوع را هم در ابتدای 
صحبت های خود اذعان داش��ت که دریچه 

ورود به مصرف مواد مخدر، قلیان است. 
قلیان از جمله دخانیاتی اس��ت که برخالف 
بسیاری از انواع مخدرها به دلیل شکل سنتی 
خود کمتر در بین خانواده ها و مردم به عنوان 
یک دخانی��ات خطرناک تصور می ش��ود و 
اغلب بر این باوراند که به دلیل نوع مصرف و 
پیشینه آن، این نوع دخانیات خلل چندانی بر 
سالمتی فرد وارد نمیسازد، باوری که برخالف 
تصور مردم بارها از سوی جامعه پزشکی رد 
شده اس��ت، و حتی آثار زیان بار آن بیشتر از 

سیگار عنوان شده است.
حال این ن��وع دخانیات از س��وی مردان به 
سمت زنان و دختران کش��یده شده است و 
مصرف آن در این بخ��ش از جامعه، به ویژه 
در ش��هر اصفهان رو به فزونی گذاشته است؛ 
مصرف قلیان در بی��ن دختران تا به حدی به 

مرز هشدار و نگرانی رسیده است که مصرف 
آن از س��وی دختران در پارکها به وفور دیده 

شده است.
منع اس��تفاده از قلیان در چایخانه ها و قهوه 
خانه ها برای بانوان، در چند س��ال گذش��ته 
تنها س��بب ش��ده محیط مص��رف قلیان در 
بین زنان از چایخانه به پ��ارک یا خانه تغییر 
یابد و ش��اید کمتری��ن تاثی��ر را در کمیت 
 مص��رف این ن��وع دخانی��ات در بی��ن زنان

 داشته است.
با این وجود اگر س��ری به قهوه خانه ها شهر 
بزنیم روزی نیس��ت که دخت��ران با التماس 
و اصرار بسیار درخواست اس��تفاده از قلیان 
را دارند اما با پاس��خ منفی قه��وه خانه داران 
آن هم به دلیل ترس از جریمه های سنگین 

مالی، روبرو میشوند .
اما غافل از اینکه یک دستگاه قلیان و آن هم 
در اندازه های متنوع که به راحتی قابل حمل 
است، چند متر آن طرف تر از برخی از قهوه 
خانه ها به ف��روش می رس��د و دختران می 
توانند در صورت عدم پذیرش از سوی قهوه 
خانه ها با خرید قلیان به پارک یا محلی دیگر 
رفته و عطش منفی خود برای مصرف قلیان 

را فرونشانند!

قبحی که با يک پُک دود شد؛

دود قلیانی شدن دختران کم سن و سال به چشم بنیان خانواده می رود 

ساز ناکوکی که صدای اصفهانی ها را درآورد 

٤٠ درصد از قتل ها با انگیزه انتقام رخ مي دهد همچنین ١٧ درصد از قتل ها مرتبط با مسائل ناموسی و مسائل اخالقی 
هستند خش�م تمام وجودش را گرفته بود. به تنها چیزي که فكر مي کرد، انتقام بود. سالح خريد. بايد آرامش پیدا 
می کرد. يک لحظه يک اتفاق و يک برخورد تنها کافی بود تا اس�مش در لیس�ت قاتالن ثبت شود. حاال اما دستبند 

به دست با لباس راه راه آبي زندان... 
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آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان
مهلت ارسال مدارک موضوعشمارهنوع فراخوان ردیف 

48388259مناقصه1
 طراحی و پیاده سازی نرم افزار MICROSOT SYSTEM CENTER در شبکه کامپیوتری 

شرکت فوالد مبارکه
1393/12/6

1393/12/6واگذاری دو باب پارکینگ خودرو به صورت اجاره 9308مزایده عمومی 2

1393/12/6معاوضه خرسک با چدن 9309مزایده عمومی 3

48386907مناقصه 4

خرید،طراحی و ساخت ، تامین ، جایگزینی ، نصب و راه اندازی و بهینه سازی تابلو های کنترل 

مرکزی و سیستم های کنترل درب طبقات و متعلقات مربوطه مورد نیاز جهت بهینه سازی آسانسورهای 

واحد احیا مستقیم  

1393/12/10

48392080منافصه 5
 1250mmو سنگ زنی 4 عدد بریدل رول به قطر HVOF ماشینکاری و متال اسپری به روش 

خط تاندم ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه 
1393/12/16

)کد آگهی  :ر- 93158(
روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانی : www.msc.ariatender.comیا www.msc.ir مراجعه فرمایید.

مناقصه



يادداشت

 قیمت گرفتن فرآورده های نفتی 
در سال 94 

  بودجه سال 94 کل کش��ور در نشست علنی مجلس شورای 
اسالمی، نمایندگان بند »ط« تبصره 2 را تصویب کردند، بر این 
اساس در سال 94 سقف عوارض گاز طبیعی مصرفی موضوع 
ماده الحاقی 31 قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از 
مقررات مالی دولت )2(، 21 هزار میلیارد ریال تعیین می شود.

 در حال حاضر بخش درآم��دی این بند مصوب ش��ده و قرار 
اس��ت، اعتب��ار آن در پیش��نهاد بودجه که هنوز ب��ه تصویب 
نرس��یده به نوس��ازی و توس��عه و تجهیز مدارس و نیز صرف 
س��رانه مدارس، امور تربیتی، پرورش��ی، بخ��ش دیگری نیز 
در اختیار وزارت نفت در راس��تای اهداف قان��ون قرار گیرد.

همچنین بخش درآمدی بند »ی« مصوب شد. بر این اساس                                                                                                                                   
قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی در سال آینده 5 درصد افزایش 
خواهد یافت. همچنین بخش معاف از مالیات بودن این درآمد 
به دلیل مغایرت با برنامه پنجم پیش��نهاد حذف و تصویب آن 

رأی نیاورد و به همین دلیل به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
بر این اساس قرار است از محل این افزایش شرکت ملی پاالیش 
به نوس��ازی و توس��عه ش��بکه خطوط لوله انتقال نفت خام و 

میعانات گازی بپردازد.

 واريز عیدی بازنشستگان 
تاپايان هفته 

عیدی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری تا پایان هفته 
جاری به حساب آنها واریز خواهد شد. طبق برنامه ریزی صورت 
گرفته از سوی صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان مدیریت 
برنامه، عیدی بازنشستگان تا پایان هفته جاری به حساب آنها 
واریز شود. مبلغ عیدی واریزی به حساب بازنشستگان صندوق 
بازنشس��تگی طبق مبلغ اعالم شده از س��وی دولت برای هر 
نفر 603 ه��زار و 700 تومان خواهد بود. مس��ئوالن صندوق 
بازنشستگی کشوری بنا دارند مبلغ اشاره شده را تا پایان هفته 

و به حساب یک میلیون و 200 هزار بازنشسته ورایز کنند. 

60هزار تن شیر خام خريداری شد
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران گفت: تاکنون 60 هزار تن 

شیر خام از تولید کنندگان خریداری شده است. 
سعید سلطانی سروستانی مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران 
ایران گفت: از ابتدای طرح خرید تضمینی شیر تاکنون 60 هزار 
تن شیر خام با بار میکروبی زیر 100 هزار و چربی 3.2 با قیمت 
مصوب هر کیلو 1440 تومان از کشاورزان خریداری شده است. 
وی با بیان اینکه دامداران تا قبل از اجرای طرح خرید تضمینی 
شیر، مدام نسبت به قیمت پائین خرید شیرخام توسط صنایع 
لبنی معترض بودند، اف��زود: با اجرای ط��رح خرید تضمینی 
شیرخام در راس��تای حمایت از دامداران برخی مشکالت این 
قشر حل ش��ده و این امر موجب افزایش 100 تومانی قیمت 

خرید در برخی استان ها مثل اصفهان شده است. 
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران تصریح کرد: تاکنون بیش 
از 2 میلیارد تومان به حس��اب دامداران بابت خرید تضمینی 
شیرخام واریز شده که با واریز حدود 3 میلیارد تومان دیگر این 

مبلغ امروز به 5 میلیارد تومان می رسد. 
          وی اف��زود: برخ��ی دام��داران ب��ه ج��ای دریاف��ت پول 
نق��د، نه��اده ذرت ب��ه عن��وان خ��وراک دام از س��ازمان 
تع��اون روس��تایی دریاف��ت می کنن��د که ب��ا دس��تور وزیر 
جه��اد کش��اورزی ه��ر کیلوگ��رم ذرت 850 تومان��ی ب��ا 
 43 توم��ان تخفیف با قیم��ت 807 تومان به دام��داران داده

 می شود. 

 افتتاح تشريفاتی فاز ۱۲ 
پارس جنوبی

 در حالی قرار است رئیس جمهور بزرگ ترین فاز پارس جنوبی 
را اسفندماه آتی افتتاح کند که هنوز تولید کامل از سکوهای 
این فاز عملیاتی نیست و بخش های تصفیه گوگرد و جداسازی 

گازهای اتان و ال پی جی پاالیشگاه نیز احداث نشده است. 
این روزها خبرهای مختلفی از س��وی مسئوالن صنعت نفت 
مبنی بر راه اندازی کامل فاز 12 پارس جنوبی به گوش می رسد 
که اگر واقعا این اخبار صحیح باشد، موجب خوشحالی هر ایرانی 
را فراهم خواهد ک��رد؛ زیرا با راه ان��دازی و تولید از بزرگترین 
فاز پارس جنوبی مش��کل کمبود گاز در داخل کشور کاهش 
خواهد یافت. آخرین وضعیت احداث فاز 12 پارس جنوبی در 
خبرهایی که اخیرا منتشر ش��ده آمده است در اسفندماه آتی 
رئیس جمهور به منظور افتتاح فاز 12 به پارس جنوبی خواهد 
رفت. این در حالی است که به نظر می رس��د آقای روحانی از 
آخرین وضعیت احداث فاز 12 مطلع نیست، زیرا اگر از شرایط 
این فاز مطلع بود هرگز به منظور افتتاح فاز نیمه کاره به پارس 

جنوبی سفر نمی کرد.

 اقتصاد بايد به سمت ضدقاچاق 
حرکت کند

 عضو هی��أت نمایندگان ات��اق بازرگاني ته��ران گفت: دولت 
باید افزایش درآمد حقوق بگیران را ب��ه عنوان راهکاري براي 
رونق اقتصادي، مدنظر قرار دهد. ابراهیم جمیلي عضو هیأت 
نمایندگان اتاق بازرگاني، صنایع و معادن و کشاورزي ایران با 
اش��اره به رونق موقتي که این روزها در فضاي کسب و کار رخ 
داده اس��ت، گفت: به طور قطع بازار ش��ب عید در رونق کوتاه 
مدت فضاي کسب و کار و بازار اثرگذار است و این البته به رسم 
و رس��وم کش��ور بر مي گردد؛ اما این که چقدر این رونق ادامه 
یابد، بس��تگي به برنامه ریزي دولت دارد.رئیس ستاد ائتالف 
بزرگ،افزود: در این میان باید رونق فضاي کس��ب و کار را به 
صورت یک فرایند پایدار ش��اهد بود تا بتوان در مورد عملکرد 
دولت در زمینه بهبود مستمر فضاي اقتصادي کشور اظهارنظر 
کرد.وي تصریح کرد: از جمله اقداماتي که م��ي توان در بازار 
براي رونق تولید و کس��ب و کار به کار بس��ت، افزایش درآمد 
حقوق بگیران است و این زماني محقق مي شود که شرکت ها 
و دولت بتوانند گردش کار را افزایش داده و تولیدکنندگان نیز 
با ظرفیت کامل، کارخانه خود را اداره کنند؛ بنابراین باید دولت 
برنامه ریزي را به نحوي ص��ورت دهد که بخش هاي تولیدي، 

زمینه ساز رشد اقتصادي و افزایش درآمد مردم باشند.

در حال��ی فدراس��یون والیبال از 
برنامه ریزی ب��رای اعطای مجوز 
واردات خودرو به اعضای تیم ملی 
والیبال خبر داد ک��ه اخیرا وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت با هدف 
جلوگی��ری از واردات خودروهای 
بدون گارانت��ی، واردات خودرو را 

انحصاری کرده است. 
شاید برای اولین بار بود که دولت 
دهم برای تقدیر از ورزش��کاران و 
مدال آوران ملی، راهکار جدیدی 
تحت عنوان “اعطای مجوز واردات 
یک دستگاه خودرو خارج از شمول 

مقررات را انتخاب کرد. 
چنی��ن راه��کاری اگرچ��ه ب��ه 
نف��ع دول��ت ب��وده ام��ا اعتراض 
کارشناس��انی را به دنبال داشت 
که معتقد بودن��د واردات خودرو 
خارج از ش��مول مقررات، س��ود 
زی��ادی را نصی��ب دالالن کرده و 
برخالف اصول مدیریت اقتصادی 
و اجتماعی کشور اس��ت. فارغ از 
تمام انتق��ادات ص��ورت گرفته، 
خودروه��ای لوک��س و گ��ران  
قیمتی  وارد ش��د؛ ام��ا خریداران 
این محص��والت با ای��ن واقعیت 
مواجه شدند که سیستم خدمات 
پس از فروش برای این خودروها 
وجود نداشته و در صورت خرابی 
احتمال��ی، ام��کان تعمی��ر این 
خودروها وجود ندارد. با این حال 
اخیرا دبیر فدراس��یون والیبال از 
وجود طرح مشابهی برای اعطای 
مجوز واردات خ��ودرو به اعضای 
تیم ملی والیبال خبر داده اس��ت. 
این اقدام در حالی است که چندی 
پی��ش وزارت صنع��ت، مع��دن 
و تج��ارت با عن��وان جلوگیری از 
واردات خودروهای بدون گارانتی 
و سیستم خدمات پس از فروش، 
واردات خودرو را به نمایندگی های 
رس��می خودروس��ازان خارجی 

منحصر کرد. 
البت��ه ای��ن اق��دام نی��ز اعتراض 
کارشناس��ان مختلف از اس��اتید 
دانش��گاه تا نماین��دگان مجلس 
شورای اسالمی و ش��ورای رقابت 
را به دنبال داشت که معتقد بودند 
اگرچ��ه واردات خ��ودروی بدون 
گارانتی اقدام درستی نیست؛ اما 
انحصاری ک��ردن واردات خودرو 
اقدام نادرست تری است که حقوق 
مصرف کنندگان خودرو را تضییع 
می کن��د. در این ش��رایط برخی 
کارشناسان معتقدند در حالیکه 
یک وزارتخان��ه دولت��ی با هدف 
جلوگی��ری از واردات خودروهای 
ب��دون گارانت��ی، واردات خودرو 
را منحص��ر ب��ه نمایندگی ه��ای 
رسمی کرده است؛ اعطای مجوز 
واردات خودرو به والیبالیس��ت ها 
اقدامی نادرس��ت و برخالف این 
سیاست ها اس��ت.  امراهلل امینی، 
کارش��ناس صنع��ت خ��ودرو در 
این زمین��ه گفت:اگر قرار اس��ت 
تقدی��ری از ورزش��کاران مل��ی و 
قهرمانان م��دال آور صورت گیرد 
باید براس��اس ضوابط و مقررات و 
از راه درست باش��د. دلیلی ندارد 
خودروه��ای گ��ران قیمت��ی که 
قانونا واردات آن ها ممنوع اس��ت 
با مجوزه��ای خاص وارد کش��ور 
ش��ود. این کار حاصلی جز خروج 
ارز از کش��ور و رس��یدن منافع به 
ع��ده ای خ��اص آن ه��م از راه 
نادرس��ت، ندارد". با وج��ود این 
اعتراضات اخیرا دبیر فدراس��یون 
والیبال اظهار کرده اس��ت: زمان 
دقیق اعطای حواله  واردات خودرو 
به بازیکن��ان و کادر فنی تیم ملی 
والیبال دقیقا مشخص نیست اما 
همانطور که به بازیکنان قول داده 
شده سعی می کنیم تا این موضوع 

محقق شود.

 والیبالیست ها هم  واردکننده 
خودرو می شوند؟! 

اخبار کوتاه 

4
شاخص بورس صعودی ماند 

شاخص کل بازار سرمایه امروز را همچنان مثبت به پایان رساند. 
روند حرکتي شاخص بورس طي دو روزگذشته صعودي شده است. فعاالن بازار اعتقاد 
دارند، بهبود فضاي سیاسي کشور و افزایش امید به توافق هسته اي دلیل اصلي رشد 

شاخص بورس بوده است.

مدیرکل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره 
به اینکه انتقال بین حوضه ای آب تنها ُمسکنی برای 
حل بحران آب اس��ت، گفت: هزینه تصفی��ه، تولید 
و توزیع یک لیت��ر بر ثانیه آب مع��ادل 300 میلیون 

تومان است.
هاشم امینی در نشست هم اندیشی اجرای سند جامع 
راهبری مدیریت تامین، توزیع و مصرف آب ش��رب 
اصفهان، با اش��اره به اینکه بیش از 400 س��اعت کار 
عملیاتی و کارشناسی و جلسات مختلف با استاندار و 
مدیران استان برای تدوین این سند انجام شده است، 
اظهار داش��ت: بحران آب موضوعی نیست که نتوان 
اثرات آن را به عینه شاهد باشیم و امروزه شاهد اثرات 

بحران آب در استان و کالنشهر اصفهان هستیم. 
وی افزود: خش��کی زاینده رود و تبدیل این رودخانه 
دائمی به فصلی، وضعیت آب های س��طحی و قنوات 
شهرهای اصفهان که امروز موجب شده حتی برخی 
از روستا خالی از س��کنه و به بیابان تبدیل شود،    از 
جمله اثرات نمایان بحران آب در استان اصفهان است. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان با 
تاکید بر اینکه اکنون نمی توان بحث خشکس��الی را 

بحران تلقی کنی��م و باید با مدیری��ت این موضوع از 
ایجاد چالش های سنگین تر جلوگیری کرد، تصریح 
کرد: به اعتقاد اکثر کارشناس��ان، انتقال بین حوضه 
ای آب تنها یک ُمسکن است و باید مدیریت مصرف 
را در بخش های مختلف ش��رب، کشاورزی و صنعت 

مدنظر قرار دهیم. 
وی با اش��اره به اینکه میانگین بارش ها در دنیا بین 
700 تا 750 میلی متر و در قاره آس��یا 600 تا 650 
میلی متر اس��ت، ادامه داد: میزان بارش ها در ایران 
بین 200 تا 250 میلی متر و در استان اصفهان 120 
میلی متر است که در سنوات اخیر حتی به 110 میلی 
متر هم کاهش یافته که باید از این میزان محدود آب 

بهره وری مناسبی داشته باشیم. 
امینی با بیان اینکه شرکت آب و فاضالب آبرسانی به 
93 شهر را تحت پوشش خود دارد، افزود: 56 شهر و 
300 روستا به طور مستقیم آب خود را از زاینده رود 

تامین می کنند. 
وی با تاکید بر اینکه استان اصفهان سال گذشته برای 
تامین آب خود س��الی سخت را پش��ت سر گذاشت، 
بیان داشت: متاسفانه از س��وی در برخی از بخش ها 

که ویترین کار فرهنگی اصفه��ان بود همکاری الزم 
صورت نگرفت. 

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان 
گفت: متاسفانه برخی از مردم این گالیه را دارند که 
اگر دس��تگاه های دولتی اعتقاد به مدیریت مصرف 
دارند چرا اکثر ادارات از آب شرب برای آبیاری محیط 

زیست خود استفاده می کنند. 
وی با تاکید بر اینک��ه ادارات بایدخط مقدم مدیریت 
مصرف آب باش��ند و موضوع��ات فرهنگ��ی در این 
خصوص صرفا وظیفه شرکت آبفا نیست، یادآور شد: 

هزینه تصفی��ه، تولید 
و توزی��ع ی��ک لیتر بر 
ثانیه آب معادل 300 

میلیون تومان است. 
امینی با یادآوری اینکه 
سال گذش��ته ذخیره 
کمت��ر از 100 میلیون 
متر مکع��ب آب را در 
اس��تان تجریه کردیم، 
ک��رد:  خاطرنش��ان 
تنه��ا راهکار مش��کل 
خشکس��الی و شرایط 
آب��ی ام��روز اس��تان 
مدیریت مصرف است. 
وی با بی��ان اینکه طی 
2 سال گذشته الگوی 
مص��رف 63 درص��د 

اصفهانی ها بی��ن صفر تا 20 متر مکع��ب بود، گفت: 
امروز این رقم به 82 درصد مردم افزایش یافته است؛ 
با ای��ن حال این 20 مت��ر مکعب با توجه به ش��رایط 
استان مطلوب نبوده و باید به 10 مترمکعب کاهش 

یابد. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان بیان 
داشت: برای کاهش مصرف باید استفاده از تجهیزات 
وشیرآالت کاهنده مصرف و اصالح سازی در سیستم 

آب کولر و ... انجام شود. 
وی به حجم بسیار کم بارش ها در سال جاری اشاره 
ک��رد و افزود: طی��ق اعالم س��ازمان هواشناس��ی تا 
پنجشنبه هفته گذش��ته اصفهان طی 75 روز، هیچ 

بارشی را تجربه نکرد. 

انتقال بین حوزه ای چاره کار بحران آب اصفهان است

هر لیتر 300 میلیون آب می خورد!
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استاندار: 

اصفهان جايگاه واقعی خود را در صادرات غیر نفتی بايد پیدا کند

اما و اگرهای سیاست گذاری پولی و ارزی: 

اقتصاد ملی و چالشی بنام قدرت تصمیم گیری بانک مرکزی

ريیس اتحاديه ماشین های دوخت، بافت و برش استان:

تولید چرخ خیاطی با سلیقه اصفهانی 

با توجه به ظرفیت ها و مزیت های زیاد اصفهان و سیاست محوری 
دولت برای توسعه صادرات، این استان باید بتواند جایگاه واقعی 
خود را در صادرات غیر نفتی پیدا کند.‘رسول زرگرپور’ در جلسه 
کمیته توسعه صادرات اس��تان افزود: در شرایط اقتصادی امروز 
کشور و به علت تحریم های موجود، یکی از سیاست های محوری 

دولت توسعه صادرات است. 

وی توس��عه صادرات نفتی و غیر نفتی را از سیاس��ت های دولت 
برش��مرد و تصریح کرد: در ده ماه امس��ال طبق گزارشهای ارائه 
شده صادرات کشور بیش از 15 درصد نسبت به دوره مشابه سال 
قبل افزایش داشته است.زرگرپور با اعالم اینکه اصفهان از جمله 
استانهایی است که در توس��عه صادرات حرفی برای گفتن دارد، 
تصریح کرد: اصفه��ان در ارتباط با صادرات ب��دون گاز و مایعات 
گازی رتبه دوم و با احتس��اب این موارد رتبه چهارم را در کشور 

داراست که این جایگاه ویژه ای است.
استاندار اصفهان اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 
یک میلیارد و س��یصد میلیون دالر س��هم صادرات استان بوده 
است که متاسفانه نسبت به س��ال قبل 20 درصد کاهش داشته 
که ناشی از سه دلیل عمده می باشد.وی گفت: سیستم جدیدی 
از سوی گمرکات کشور ایجاد شده که در این سیستم نیاز نیست 
صادرکننده مبدا صادرات خود را اعالم کند و در نتیجه صادراتی 

که از استان صورت می گیرد در اعداد و ارقام قید نمی شود.

رییس اتحادیه ماشین های دوخت، بافت و برش اصفهان از 
حضور دو برابری برندهای چرخ خیاطی در نمایشگاه لوازم 
خانگی، خبر داد و گفت: از مدل جدید چرخ خیاطی خاص 
سلیقه اصفهان رونمایی می شود. مهدی اصولی با بیان اینکه 
نمایشگاه لوازم خانگي از سوم تا هفتم اسفند ماه سال جاری 
برگزار می شود، اظهار کرد: تعداد شرکت های تولید کننده 
چرخ خیاطی در این نمایش��گاه به نسبت سال گذشته دو 

برابر شده است.
وی با بیان اینکه هش��ت کارخانه داخل��ی و خارجی چرخ 
خیاطی و ماش��ین های اتوپ��رس در این نمایش��گاه غرفه 
گرفته اند، افزود: س��ال گذش��ته چهار ش��رکت در زمینه 

ماشین های دوخت و دوز شرکت داشتند.
 این عضو هیات رییسه اتاق اصناف اصفهان با بیان اینکه بازار 
فروش این کاال اعم از چرخ های دوخت خانگی و یا تولیدی 
و صنعتی نیز در س��ال جاری دچار رکود بود، تصریح کرد: 
یکی از دالیل کاهش فروش چرخ ه��ای دوخت کارگاهی 
افزایش قاچاق پوشاک است، چرا که قیمت تمام شده لباس 
را برای تولید کننده را پایین می آورد.  اصولی درباره چرخ 
خیاطی ویژه هر استان گفت: امس��ال یکی از شرکت های 
معتبر داخلی چرخ خیاطی مدل نیوالیف )N )1128 را بر 
اساس نظر سنجی از سلیقه اصفهانی ها ساخته است که در 

نمایشگاه لوازم خانگی از این مدل رونمایی می شود.

سوالی که در خصوص الیحه بودجه مطرح شده، این است که آیا 
بانک مرکزی ابزارهای الزم برای تصمیم گیری در طول یک سال 

آینده را دارد؟
صمد عزیزنژاد یکی از مسایل چالش برانگیز در اقتصاد ایران که 
در سال های اخیر نیز اهمیت آن دو چندان شده است، راجایگاه 
و نقش بانک مرک��زی در کنترل ت��ورم، ایجاد انضب��اط پولی، 
سیاس��ت گذاری هدفمند پولی و ارزی دانست. س��والی که در 
خصوص الیحه بودجه از این جهت مطرح می شود، این است که 
آیا در الیحه بودجه مجموعه احکام و تکالیف نظام بانکی به نحوی 
هست که بتوان گفت سیاس��ت گذاری مالی بر سیاست گذاری 
پولی سلطه نداشته است؟ به بیان دیگر آیا بانک مرکزی با هدف 
سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری، ابزارهای نهادی و اقتصادی 
الزم را برای تصمیم گیری براساس شرایط مختلف اقتصادی در 
طول یک سال آینده خواهد داش��ت و یا این که مجموعه احکام 
پیشنهادی در این حوزه به نحوی است که جایگاه بانک مرکزی به 

عنوان نهاد سیاست گذار پولی حفظ نشده است؟
این مساله در ش��رایط کنونی اقتصاد ایران که از بی ثباتی نرخ و 
سیاست گذار ارزی، رکود نس��بی، حجم نقدینگی باال، تورم باال، 
عدم تامین مالی کارآمد بخش های تولید و... رنج می برد، در الیحه 
بودجه 1394 از اهمیت دوچندانی برخوردار اس��ت که نیازمند 
انضباط دقیق پولی و ارزی و اعطای اختیارات الزم به بانک مرکزی 

برای سیاست گذاری پولی و ارزی است.
در حوزه سیاستگذاری ارزی یکی از چالش های موجود که ارتباط 
تنگاتنگی با سیاست بودجه ریزی در کشور دارد، مساله تعیین نرخ 
ارز در بودجه و تبعات آن بر نحوه سیاس��ت گذاری بانک مرکزی 

اس��ت. تعیین ضمنی نرخ ارز در بودجه موجب می شود که اوال 
دولت یکی از روش های پوشش کسری بودجه را  از طریق افزایش 
نرخ ارز دنبال کند، دوما بانک مرکزی نتواند مدیریت شناور نرخ 
ارز را که حکم قانون برنامه پنجم توسعه است، اعمال کند. سوما، 
به دلیل سازوکارهای غیرشفاف فروش ارز، رانت ها و مفسده هایی 

نیز می تواند ایجاد شود.
در این ش��رایط که تورم یکی از مس��ایل اساس��ی اقتصاد ایران 
محسوب می شود، مهم ترین گام برای کنترل تورم، اصالح و تغییر 
ذهنیت و تقویت ارائه سیاستگذاری تصمیم گیران )بودجه ای( در 

رابطه با بانک مرکزی و سیاست های پولی است.

ش��واهد مختلف نش��ان می دهد که مح��دود ک��ردن اعتبارات 
بانکی و نرخ های س��ود باال هر چند در کوتاه م��دت آثار رکودی 
اجتناب ناپذیری بر تولید دارد، اما در نهایت همراه با ثبات قیمت ها 

می تواند اقتصاد را به سمت نرخ های رشد باالتری سوق دهد.
از طرفی دیگر، می توان عنوان کرد که آثار اقتصادی کسری بودجه 
دولت بر چگونگی به وجود آمدن، نحوه تامین مالی آن و شرایط 
اقتصاد کالن بس��تگی دارد. به طور کلی تامین کسری بودجه از 
سه طریق استقراض خارجی، استقراض داخلی )انتشار اوراق( و 
استقراض از نظام بانکی بانک مرکزی صورت می گیرد. چنانچه 
کسری بودجه از طریق استقراض از نظام بانکی تامین شود، این 

امر به دلیل افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش تقاضای کل، 
آثار نامناسب اقتصادی مانند تورم به همراه خواهد داشت.

چنانچه کسری بودجه از طریق استقراض داخلی )اوراق( که به 
مفهوم افزایش تقاضای دولت برای اعتبار قابل دسترسی در جامعه 
است باش��د، موجب افزایش نرخ س��ود و کاهش سرمایه گذاری 
بخش خصوصی می شود. در صورتی که بانک مرکزی به منظور 
در اختیار گرفتن نرخ سود، بخشی از بدهی دولت را به پول تبدیل 

کند )چاپ پول(، عرضه پول افزایش و تورم باال می رود.
براساس آخرین آمار بانک مرکزی مربوط به سال 1389 کسری 
بودجه بالغ بر 52 هزار میلیارد ریال بوده که حدود 7 درصد از پایه 
پولی )686 هزار میلیارد ریال( کشور را تشکیل داده  و این امر یکی 
از دالیل افزایش حجم پول و تش��دید تورم در اقتصاد ایران بوده 
است. همچنین در سال های اخیر اقتصاد ایران بی ثباتی شدید 
خود را در نرخ های باالی تورم، نرخ های بی��کاری باال، نرخ های 
رشد اقتصادی نامناسب، نرخ های رشد سرمایه گذاری نامناسب 
و کاهش مستمر و پرش��تاب ارزش پول ملی نش��ان داده است. 
در چنین شرایط ی بود که سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی 
در راستای افزایش تاب آوری اقتصاد و اس��تفاده بهینه از منابع 
ابالغ شد.بخشنامه بودجه س��ال 1394 نیز یکی از رویکردهای 
مهم بودجه را توجه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی عنوان 
کرده است، بنابراین در شرایطی که کشور با مجموعه نامطمئنی 
از عوامل داخلی و خارجی )از جمله تحریم ها، کاهش قیمت نفت، 
افزایش نرخ ارز( روبه رو است، از دولت انتظار می رود که در عمل 
نیز در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی و 

سیاست گذاری کرده و به آن عمل کند.

 برای کاهش مصرف 
بايد استفاده 
از تجهیزات 

وشیرآالت کاهنده 
مصرف و اصالح 

سازی در سیستم 
آب کولر و ... انجام 

شود

تعیین ضمنی نرخ ارز در 
بودجه موجب می شود که 

اوال دولت يکی از روش های 
پوشش کسری بودجه را  از 

طريق افزايش نرخ ارز دنبال 
کند، دوما بانک مرکزی 
نتواند مديريت شناور 

نرخ ارز را که حکم قانون 
برنامه پنجم توسعه است، 

اعمال کند.
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یادداشت
 سریال کره ای خورش��ید و ماه داس��تان یک پادش��اه و خانواده اش را دربرمی گیرد که برای حفظ 
امپراتوری تالش می کنند و مضمون آن هم به احقاق حق و عدم تغییر سرنوش��ت ازلی انس��ان ها 
برمی گردد.این سریال به کارگردانی کیم دو هون و لی سونگ جونس ساخته می شود و بازیگرانی 
چون کیم س��و هوآن، هان گا این، جونگ وو، کیم مین س��ئو و کیم یو جونگ در آن نقش آفرینی 

می کنند

5
هفتیادداشتبه بهانه پخش  سریال افسانه خورشید و ماه

ماجرای بمب گذاری در کنسرت 
بنیامین

بنیامین بهادری به ماجرای ورود پلیس به کنسرت موسیقی اش در 
لندن اشاره کرد که پلیس گرچه دنبال بمب می گشته اما نتوانسته 

چیزی پیدا کند.
بنیامین بهادری در پی نیمه کاره ماندن کنسرت موسیقی اش در 
وین به بهان��ه بمب گذاری اعالم کرد: یک��ی دو روز پیش در لندن 
قرار بود به بهانه روز عش��ق این جغرافیا، با گروه عشق، با ایرانی ها 
و فارس��ی زبان های انگلس��تان به اصطالح بترکانیم. آن شب در 
وین کنسرت فوق العاده ای داش��تیم اما ناگهان پس از ۱۴ آهنگ 
همخوانی عالی با هموطنان ایران و ایرانی دوس��ت خبر دادند که 

پلیس می گوید در کنسرت بمب گذاری شده است.
وی افزود: پلیس به دلی��ل یک تماس از تلف��ن همگانی، از مردم 
خواس��ت که س��الن اصلی را ترک کنند تا س��الن را چک کنند. 
هرچقدر گفتیم بمب��ی وجود ندارد و »بمب ان��رژی همین مردم 
هستند« توجه نکردند.این خواننده پاپ تأکید کرد: ما هم دیدیم 
این افراد بر اساس قوانین پیچیده خودشان آنقدر این کار را طول 
می دهند که وقت دارد از دست می رود. این شد که با گیتار محمد 
مجرلو و ترومپت علیرضا میرآقا به ورودی سالن رفتیم و آهنگ های 
پایانی را با مردم زمزم��ه کردیم.بنیامین تصری��ح کرد: به جرأت 
می توانم بگویم این بخش پایانی ب��دون میکروفن در جمع مردم 
مشتاق تر و پایه تر از خودمان بیشتر از هر اجرایی سرحالمان کرد. 
ما برای از عشق خواندن در هیچ ش��رایطی کوتاه نمی آییم. دقیقاً 

شبیه اجراهایی که این چند روز در خیابان داشتیم.
وی ادام��ه داد: کار خدا را می بینید؟  انگار ک��ه در خیابان در حال 
تمرین برای آن ش��ب بودیم. شب گذش��ته هم با خواست خدا، با 
یادآوری روز عشق ایرانی خودمان )سپندارمذگان( برای همه دنیا، 
لندن را بترکانیم.این خواننده جوان در پایان گفت: می خواستم به 
پلیس ها بگویم، هر کسی گفته اینجا بمب گذاری کرده اند راست 
می گوید؛ ولی شما هرگز بمبی پیدا نمی کنید. چون کسانی در قلب 

ما بمب کار گذاشتند اما زبانم ضعیف بود.

اکران » ارسال آگهی تسلیت به 
روزنامه«؛ همچنان بالتکلیف

ابراهی��م ابراهیمیان کارگ��ردان س��ینما،از کلید خ��وردن فیلم 
س��ینمایی »عادت نمی کنیم« در اوایل فروردی��ن ماه خبر داد و 
گفت: اکران فیلم س��ینمایی »ارسال آگهی تس��لیت به روزنامه« 
همچنان بالتکلیف است. وی  در مورد زمان اکران فیلم سینمایی 
»ارسال آگهی تسلیت به روزنامه« اظهار داش��ت: قرار بود اکران 
این فیلم سینمایی از ۲۳ بهمن آغاز ش��ود اما با توجه به اینکه در 
طول برگزاری سی و سومین جش��نواره فیلم فجر شورای صنفی 
اکران جلس��ات خود را برگزار نکرد اکران ای��ن فیلم هم همچنان 

بالتکلیف است.
ابراهیمیان در ادامه افزود: قرار است در روزهای آتی طی جلسه ای 
با حبیب اسماعیلی مدیر پخش )رسانه فیلمسازان(  تکلیف نهایی 

اکران این فیلم را مشخص کنیم.

پرسش��م این اس��ت که آیا سینما 
در ای��ران هنری ارجمند اس��ت؟ 
پاسخم منفی است. پرسش دیگرم 
این اس��ت که چه کسی موجبات 
ارجمندی سینما را فراهم می کند؟ 
بی ش��ک نه مولفان و نه منتقدان 
بلکه ای��ن مخاطبان هس��تند که 

پدیده ها را تعریف می کنند.
به عقیده  م��ن در تاریخ هنر، بیش 
از همه شکل گیری طبقه  متوسط 
ارجمند، س��ینما را ب��ه مثابه  هنر 
هفت��م منزل��ت داد. ام��ا در ایران 
سینما هنری میان مایه است؛ بدین 
خاطر که طبقه  متوسط، میان مایه 

است.
 این طبقه  متوسط نوپا بدون آنکه 
مجال قوام یافتن پیدا کند، بدون 
آنکه بستر عمیق شدن داشته باشد، 
به گرداب جهان جذاب جدید فرو 
غلتید و به همان میزان غیرجدی 
شد. مطالبه این طبقه از اطرافش 

غیرجدی است. 
از ابت��دا س��ینما در ای��ران حکم 

سرگرمی داشته است. 
آدم ه��ا نگاه��ی فراغت��ی ب��ه آن 
داش��ته اند. خاط��ره  »پارکین��گ 
بیل ها« در اصفهان ای��ن تقاضا را 
بیشتر روش��ن می کند. کارگرانی 
که پس از فراغت از کار طاقت فرسا 
بیل ها را پ��ارک می کردند و تن به 
صندلی های سالن س��ینما و تئاتر 

می دادند.
 ام��روز ه��م مطالب��ه  عم��ده ی 

س��ینماروها،  خنده و س��رگرمی 
است.

 گاه��ی تنها س��ینمای دوس��اله  
اصفهان این مطالب��ه را به آزمون 
می گذارد و البته همیشه »کنعان 
» »چارچنگول��ی  مغل��وب   » 

 است. خالصه آنکه هنر سینما در 
ایران به صنعت سرگرمی فروکاسته 

شده است. 
تا دیروز بح��ث از آن می ش��د که 
تولید جامعه در دس��ت کیس��ت؟ 
چه طبقه ای در جامعه مولد است؟

 ام��روز پرس��ش اساس��ی تر آن 
 اس��ت ک��ه مص��رف در قبضه ی

 کیست؟
 صندلی ه��ای س��ینما در تصرف 
کیست؟ اینجا مساله ای دیگر پدید 
می آید. جامعه  سرگردان ما به عصر 
مصرفی وارد شده ولی متمایز نشده 

است.
 به همین خاطر اس��ت که تفاوتی 
میان س��ینماروها و پاس��اژگردها 
نمی بینید. همان ها که عصرها به 
قصد تفری��ح به س��ینما می روند، 
احتم��اال ش��ب ها گرد آت��ش در 
بیشه ها مش��اهده می شوند. این از 
نشانه های جوامع تخصیص نایافته 

است. 
در چنین اوضاعی سینمادار به جای 
آنکه یک کارآفرین فرهنگی باشد، 
یک کاسب فرهنگی است. این البته 
قاعده ای است که استثنائاتی دارد. 
طبقه  نحیف متوسط ارجمند تنها 
گاهی حاضر به خروج از کنج عزلت 
و عرض اندام اس��ت و البته بخشی 
از این ضعف بدین خاطر است که 
جامع��ه  ایرانی هیچ��گاه میلی به 
گردهمایی  نداشته است. مناسکی 
ک��ه می توانس��ت طبق��ه  خاص و 

متمایز سینمارو را تقویت کند. 
مهدی ژیانپور

محمدحسین فرحبخش اظهار داش��ت: امسال همه فیلم 
های جش��نواره فجر را دیدم و به صراحت م��ی توان آن را 
ضعیف ترین و خنث��ی ترین دوره ۳۳ س��ال برگزاری این 

جشنواره دانست. 
فرحبخ��ش تصریح کرد: ب��ا توجه به سیاس��تگذاری ها و 
مش��اوره هایی که حجه اهلل ایوبی در مقام ریاست سازمان 
سینمایی در نظر داشتند، مشخص بود که با این فیلم های 
ضعیف روبرو خواهیم ب��ود. از نظر من آقای ایوبی تخصص 
الزم را در س��ینما ن��دارد و آن را با مهمان��ی و گفتگوهای 
فرهنگی اش��تباه گرفته اس��ت و اطرافیان وی نیز با ارائه 

اطالعات غلط سینمای کشور را نابود کرده اند.
وی خاطرنش��ان کرد: به غیر از سه یا چهار فیلم، بقیه آثار، 
فیلم های بس��یار ضعیفی در برقراری ارتب��اط با مخاطب 
بودند؛   نکت��ه جالب توجه این اس��ت که پیش از ش��روع 
جشنواره، بحث در رابطه با فیلم های اول بسیار امیدبخش 
بود؛ اما فیلم های موجود در آن بس��یار ضعیف تر از حدی 
که تصور می ش��د بودند و من را یاد تمرینات فیلمسازان 
قبل از انقالب برای فیلمس��ازی می انداخت که با دوربین 
۸ میلیمتری فیلم های ضعیف تمرینی می ساختند. از نظر 
من در بین فیلم های اول امسال حتی یک فیلم خوب هم 

حضور نداشت.
این کارگردان در ادامه اظهار داشت: یکی از مشکالت اصلی 
این روزهای س��ینمای ما عدم برقراری ارتباط مسووالن و 

سینماگران با هم و با مردم است. من شاهد بودم که مردم 
ارتباطی با فیلم ها برقرار نمی کردن��د و اکثراً فیلم ها را در 
میانه رها کرده و یا اواس��ط آن به خواب م��ی رفتند. نکته 
عجیبی که آقای رضاداد به آن اش��اره کرده اند این اس��ت 
که فیلم های بخش نگاه نو امسال پنج برابر فیلم های سال 
گذشته فروش خواهند داشت و من منتظرم ببینم که این 

فروش رویایی چه خواهد شد.
کارگردان فیلم س��ینمایی »زندگی خصوص��ی« در ادامه 
افزود: گویا آقای ایوبی توجهی به گیشه سینمای ایران ندارد 
و قصد دارد با اس��تفاده از بودجه بیت المال در سال آینده 
همه فیلم ها را در گروه هنر و تجربه اکران کند. حتی فیلم 
هایی که خارج از جشنواره هستند و مسووالن به آنها چشم 

امید دوخته اند نیز در گیشه بسیار ضعیف خواهند بود.
وی یادآور شد: مسئووالن فروش فیلم های سال گذشته را 
به خود منصوب می کنند؛ در حالیکه هیچ یک از فیلم های 
پرفروش سال گذشته به این دولت ارتباطی نداشته اند. فیلم 
هایی مثل »ش��هر موش ها« که فروش خوبی داشتند در 
دولت قبل ساخته شدند و ارتباطی با دولت یازدهم ندارند. 
فرحبخش در ادام��ه این بحث اظهار داش��ت: از طرفی در 
سال های گذشته فیلم های کمتری اکران می شد و قیمت 
بلیط ها بسیار کمتر بود اما در سالی که گذشت مسووالن با 
اکران بی رویه فیلم ها و باالبردن قیمت بلیط ها ادعای رونق 
بخشیدن به سینمای ایران را دارند؛ در حالیکه شاید ارقام 

فروش کلی فیلم ها در سال گذشته باال رفته باشد اما همه 
تهیه کننده های سینما با این روند اکران ورشکست شدند. 
از طرفی ۴۰ درصد از فروش سال گذشته مربوط به ۲ فیلم 

بود که این اتفاق برای سینمای ما فاجعه است.
وی افزود: سی و سومین جشنواره فیلم فجر نه تنها به شدت 
خنثی و بی خاصیت، بلکه در بحث اخالقیات نیز به شدت 

ضعیف بود. 
 در این جشنواره ارزش های ایرانی و اسالمی ما زیر سوال 
رفت و ما شاهد مطرح کردن مباحث قبح شکنی بودیم که 
خانواده ها را از س��ینما فراری می دهند. من دلیل سکوت 
آنهایی که سال ۱۳۹۰ از فیلم های جشنواره اظهار تأسف 
کردند و با حس��رت گفتند که خیانت در س��ینمای ایران 

مرسوم شده است را نمی دانم.
کارگردان فیلم س��ینمایی »مستانه« با اش��اره به انتخاب 
علیرضا رضاداد به عنوان مش��اور ارش��د رییس س��ازمان 
سینمایی اظهار داش��ت: انتخاب رضاداد به عنوان مشاور 
بزرگترین اش��تباه آقای ایوب��ی بود و این را به ایش��ان نیز 
عرض کرده ام. ما در دوره های قبل عملکرد ایش��ان را در 
بنیاد سینمایی فارابی شاهد بودیم که بسیار ضعیف بود و 
سوابق وی در سیما فیلم و تلویزیون نیز گویای انتخاب غلط 
آقای ایوبی است. رضاداد از مسووالن دهه شصت است که 
عملکرد ضعیف این مسووالن باعث به وجود آمدن سینمای 
الکن و خنثی شد که هنوز هم در سینمای ایران شاهد آن 
هستیم. از همین رو نمی توان رضاداد را مشاوری مناسب 
در این منصب دانست و از طرفی ایوبی نیز تخصص کافی 
در رابطه با سینما را ندارد و در سمت های دیگر از اشخاصی 
مثل آقای احسانی استفاده می کند که به هیچ وجه قدرت 

مدیریت در بخش های فرهنگی را ندارند.
این تهیه کننده س��ینما در ادامه خاطرنشان کرد: سازمان 
سینمایی بخش خصوصی را از مشاوره محروم کرده و کنار 
گذاشته است و در یک سال گذشته مشورتی با این بخش 
صورت نداده است. در نتیجه زمانی که مسووالن از مشاوره 
های بخش خصوصی فاصله می گیرن��د نتیجه آن همین 
سینمایی می شود که ما در جشنواره سی و سوم شاهدش 
بودیم. مشاوره هایی که رییس سازمان سینمایی در سال 
گذشته داش��تند تنها از یک گروه خاص بود که مربوط به 
افراد مرتبط با دولت می ش��ود. ریاست سازمان سینمایی 
باید از همه گروه ها مشورت بگیرد و سینما را از همه جوانب 
مورد بررسی قرار دهد تا تفکرات و سلیقه های مختلف در 

سینما راه پیدا کند.

اهالی سینما و دستاوردهای جشن سینمای انقالب

نظرات تهیه کننده صریح الهجه سینما درباره جشنواره »رضاداد«
چرا آتش بس ۲ شش ماه بر پرده 
سینماهای اصفهان مانده است؟!

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آرا
ماده  قانون و   3 ماده  آگهی موضوع  11/141 شماره: 93/11/9-103/93/3273/337 
13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
قانون  اول موضوع  هیات  رای شماره 1393/10/17-139360302033001378  برابر 
ثبت  اداره  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی  تکلیف وضعیت  تعیین 
اسناد وامالک نطنز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم ماه خانم نظر به شماره 
شناسنامه 12 و کدملی شماره 1239715099 صادره از نطنز فرزند محمد نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 80 مترمربع و به شماره پالکهای 1483و1484 فرعی 
 از 15-اصلی واقع در بیدهند جزء بخش 10 حوزه ثبتی نطنز انتقالی عادی و مع الواسطه

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  از رضا و صفرعلی قاسمی محرز گردیده است 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکین صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/11/13

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/11/28 
م الف:230 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

مفاد آرا
11/325 آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 
آراءکه در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 
اسناد و امالک اردستان صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت 
به فاصله 15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی میشود تا شخص 
یا اشخاصی که به آرای مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین آگهی ظرف مدت 2 ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد و امالک اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به  
داددگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسلیم 
نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است.در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد و یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید 

ضمًا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
1( رای شماره 139360302032000742 مورخ 1393/11/15 آقای حسن سیارفرزند 
اسمعیل ششدانگ  یک باب خانه احداثی بر روی قسمتی از ششدانگ روستای گزستان  
پالاک 77 اصلی سفلی بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 146/17 متر مربع انتقالی از 

طرف خانم بتول یعقوبی زاده ونینی  می باشد. 
2( رای شماره 139360302032000685 مورخ 1393/09/19 آقای عبداله منتهائی کچو 
ئی فرزند علی ششدانگ  یک باب خانه احداثی بر روی قسمتی از ششدانگ  پالاک 683 

فرعی از 75 اصلی سفلی بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 246/25 مالک رسمی.
3( رای شماره 139360302032000681 مورخ 1393/09/19 خانم مهین امیر جاللی 
از  بر روی قسمتی  احداثی  باب ساختمان  یک  اکبر  ششدانگ   علی  فرزند  اردستانی 
ششدانگ  پالاک 153 اصلی سفلی بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 36/39 متر مربع 

انتقالی از طرف آقای هوشنگ جاللی می باشد.
4( رای شماره 139360302032000714 مورخ 1393/10/13 خانم بایسته مرتضوی 
اردستانی فرزند سید محمد علی  ششدانگ  یکدرب باغ احداثی بر روی پالاک 3721 
 396/10 مساحت  به  اصفهان  ثبت  هفده  بخش  گرمسیر  دهستان  اصلی  یک  از  فرعی 

مترمربع انتقالی از طرف محمد علی حقیقی مالک رسمی.
5( رای شماره 139360302032000719 مورخ 1393/10/13 خانم معصومه نصرزاده 
فرزند محمد رضا  ششدانگ  یک قطعه زمین محصور مزروعی قسمتی از ششدانگ 
پالاک 213 فرعی از 51 اصلی مهاباد بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 2463/04 

مترمربع انتقال رسمی از طرف ملک سلطان نظر زاده  می باشد.
اعظمه غضنفری  1393/10/13 خانم  مورخ  رای شماره 139360302032000713   )6
فرزند غضنفر  ششدانگ  یک باب خانه  نسبت به قسمتی از ششدانگ پالاک 461 فرعی 
از 75 اصلی سفلی  بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 156/24 متر مربع مالک رسمی.
7( رای شماره 139360302032000730 مورخ 1393/10/24 آقای حمید رضا داوری 

مهابادی فرزند محمد رضا   ششدانگ  یکدرب باغ محصور قسمتی از ششدانگ پالاک 
متر  به مساحت 4362/30  اصفهان  ثبت  هفده  مهاباد  بخش  اصلی  از 51  فرعی   470

مربع مالک رسمی.
8( رای شماره 139360302032000734 مورخ 1393/10/30 آقای احمد رمضان پور 
شیرازانی فرزند دخیل  ششدانگ  یک باب خانه احداثی بر روی به قسمتی از روستای 
مربع   متر  به مساحت 185  اصفهان  ثبت  هفده  علیا  بخش  اصلی   11 پالاک  از  پنارت 

مالک رسمی .
تاریخ انتشار اول :1393/11/28 

تاریخ انتشار دوم : 1393/12/13 
م الف:495 خیراله عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان اردستان 

مزایده 
در  مزایده ای  جلسه  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  ده  شعبه  احکام  اجرای   11/286
علیه  و  مارنانی  آقای حسنعلی رضایی  له   920252 کالسه  اجرایی  پرونده  خصوص 
آقایان علی اکبر و اصغر و خانم ها زهرا و زهره و پریوش و فاطمه همگی رضایی 
به خواسته دستور فروش شش دانگ پالک ثبتی 1019/2 بخش 2 ثبت اصفهان واقع 
در اصفهان – خ خاقانی – ابتدای کوچه ش.حمید شهیدی به مساحت عرصه 177/88 
قدیمی تخریب شده و بعضا نخاله های ساختمانی حمل  مترمربع و دارای ساختمان 
دارای  و  پلیتی  درب  با  دهنه  یک  دارای  و  گردیده  تسطیح  پالک  از  قسمتی  و  شده 
دیوارهای آجری و خشتی و پوشش سقف تیر و تخته چوبی )فاقد ارزش اعیانی( دارای 
انشعابات آب و برق که به دلیل عدم استفاده قطع می باشد که کل ملک توسط کارشناس 
5/336/400/000 ریال معادل پانصد و سی سه میلیون و ششصد و چهل هزار تومان 
ارزیابی گردیده و مصون از اعتراض طرفین می باشد در تاریخ 93/12/14 راس ساعت 
9 صبح در دفتر این اجرا واحد 5 طبقه سوم مجتمع اجرای احکام دادگستری اصفهان 
واقع در خیابان نیکبخت برگزار نماید. طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده از ملک 
دیدن کرده و در صورت تمایل به شرکت در مزایده 10% مبلغ تصویبی را فی المجلس 

واریز نمایند.م الف:32182  مدیر اجرای احکام شعبه ده حقوقی اصفهان 
فقدان سند مالکیت 

قاسم  فرزند  آقای حسین عظیمی  11/345 شماره: 1393/10/27-103/93/3157/337 
به استناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی 
است که سند مالکیت سه سهم مشاع از سیزده سهم ششدانگ قطعه زمین پالک شماره 
9/78 واقع در علیاء بخش 9 که در صفحه 93 دفتر 5 امالک ذیل ثبت 561 بنام حسین 
عظیمی فرزند قاسم ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به او انتقال قطعی یافته و معامله 
دیگری هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا از بین رفتن در اثر اسباب کشی از بین 
نموده  را  نامبرده  المثنی سند مالکیت  رفته/مفقود شده است چون درخواست صدور 
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 ده روز به این اداره 
تسلیم  معامله  و سند  مالکیت  اصل سند  ارائه  کتبًا ضمن  را  اعتراض خود  و  مراجعه 
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 
ثبت  رئیس  شادمان  مجتبی  م الف:224  شد.  خواهد  تسلیم  متقاضی  به  صادر  مرقوم 

اسناد و امالک نطنز
فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه خانم فرزانه مهریار با ارائه دو برگ استشهاد محلي که هویت و امضاء 
شهود رسمًا گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت  بشماره پالک 2/3097 گردیده 
اکبردباغ  مهندس  بنام   108 دفتر   80 صفحه  در   9964 ثبت  ذیل  مذکور  سند  که  اند 
تمامت  شهرضا  سه  دفتر   61/3/26–72403 سند  بموجب  که  مي باشد  ثبت  ششدانگ 
به یک دانگ  بهرامیان نسبت  دانگ وبتول  به دو  اله مهریار نسبت  به فضل  ششدانگ 
و بهروز مهریار نسبت به دو دانگ و فرزانه مهریار نسبت به یک دانگ انتقال قطعي 
نام  به  ذیاًل  نفر آخر  این صفحه خارج و سهم  از  تا سوم  اول  نفرات  نموده که سهم 
المثني  مالکیت  سند  صدور  درخواست  نامبرده  اینک  که  گردیده  ثبت  مهریار  فرزامه 
نوبت  یک  مراتب  ثبت  قانون  اصالحي  نامه  120آئین  ماده  دراجراي  که  است  نموده 
که دراجراي  اي کرده  معامله  آگهي  به ملک مورد  آگهي مي شود که هر کس نسبت 
ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس 
نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در فوق به آن اشاره اي نشده و یا مدعي 
انتشار  از  وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده روز پس 
این آگهي اعتراض خود را با مدارک مثبت تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراض 

نرسد و یا اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نگردد اداره ثبت سند مالکیت المثني 
یا سند  اگر سند مالکیت  .و  به متقاضي تسلیم خواهد نمود  را طبق مقررات صادر و 
معامله ارائه گردد صورت جلسه مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم 
شد.  خواهد  مسترد  دهنده  ارائه  به  سند  واصل  المثني  متقاضي  به  آن  نسخه  یک   و 

میرمحمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا
فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه خانم بتول بهرامیان با ارائه دو برگ استشهاد محلي که هویت و امضاء 
شهود رسمًا گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت به شماره چاپي 526808 شماره 
 پالک 2/3097 گردیده اند که سند مذکور ذیل ثبت 22159  در صفحه 271 دفتر 188
بنام بتول بهرامیان ثبت گردیده که اینک نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثني 
نوبت  یک  مراتب  ثبت  قانون  اصالحي  نامه  120آئین  ماده  اجراي  در  که  است  نموده 
که دراجراي  اي کرده  معامله  آگهي  به ملک مورد  آگهي مي شود که هر کس نسبت 
ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس 
نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در فوق به آن اشاره اي نشده ویا مدعي 
انتشار  از  وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده روز پس 
این آگهي اعتراض خودرابامدارک مثبت تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراض 
المثني  مالکیت  ثبت سند  اداره  نگردد  تسلیم  یاسندمعامله  مالکیت  اصل سند  نرسدویا 
یا سند  مالکیت  اگر سند  .و  نمود  خواهد  تسلیم  متقاضي  وبه  مقررات صادر  طبق  را 
معامله ارائه گردد صورت جلسه مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم 
شد.  خواهد  مسترد  دهنده  ارائه  به  سند  واصل  المثني  متقاضي  به  آن  نسخه  یک   و 

میرمحمدي - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا
ابالغ رای 

 11/350 شماره دادنامه:9309970351601390 شماره پرونده: 9309980351600131
بایگانی شعبه: 930144و930143 خواهان: 1- خانم  و9309980351600130 شماره 
ک22بهمن-   – سلطانی  خلیفه  اول   – مارچین   – اصفهان  نشانی  به  نقوی   راضیه 
اول خلیفه  مارچین –  بن.ش امیر قانعیان 2- خانم راضیه نقوی به نشانی اصفهان – 
محمدرضا  آقای   -1 خواندگان:  -پ84  قانعیان  اکبر  بن.ش  ک22بهمن-   – سلطانی 
خواسته ها:  مجهول المکان  نشانی  به  همگی  محمدی  محمدرضا  آقای   -2  محمدی 
1- طالق به درخواست زوجه 2- حضانت گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات 
خانم  خواسته  دادگاه:  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  ذیل  شرح  به   پرونده 
محمد  فرزند  محمدی  محمدرضا  آقای  طرفیت  به  که  علی  دودان  فرزند  نقوی  راضیه 
هر دو تبعه کشور افغانستان مطرح گردیده صدور حکم طالق به علت حصول عسر 
تصدیق  رونوشت  که  ازدواج  سند  به  استناد  با  توضیح  در  خواهان  است  حرج   و 
یافته پیوست دادخواست ارائه گردیده اظهار داشته در عقد زوجیت دائمیه خوانده است 
ولیکن وی هم اکنون )تاریخ تقدیم دادخواست( مدت سی ماه است ترک زندگی مشترک 
زندگی  در  و حرج  بروز عسر  همین سبب  و  ایران خارج شده  از کشور  و  نموده   را 
گواهی  و  دادخواست  مفاد  به  التفات  با  که  می باشد  حکم طالق  خواهان صدور  شده 
ابالغ  آگهی  نشر  وصف  با  که  دادرسی  جلسه  در  خوانده  حضور  عدم  و   گواهان 
 وقت رسیدگی در دادگاه حاضر نگردیده و الیحه ای ارسال نداشته و نظریه داوری 
لذا دادگاه بنا بر مراتب مذکور و هم اکنون مدت زیادتر از سه سال از غیبت خوانده 
با استناد   می گذرد بقاء زوجیت را برای خواهان از مصادیق عسر و حرج دانسته و 
 29-26 مواد  و  افغانستان  کشور  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   197 تا   194 مواد   به 
قانون حمایت خانواده جمهوری اسالمی ایران حکم طالق خواهان را صادر می نماید 
زوجه مدخوله و طالق وی که متاثر از غیاب زوج است در حکم رجعی و در صورت 
ادامه غیبت وی و حضور نیافتن در دفترخانه سردفتر به نمایندگی اقدام نماید درباره 
خانم  اسامی  به  مشترک  زندگی  فرزندان  حضانت  بر  مبنی  زوجه  خواسته   دیگر 
 زهرا و آقای محمد نیز دادگاه خواسته را پذیرفته و حضانت فرزندان را بر عهده او 
قرار می دهد رای دادگاه غیابی است و در مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین دادگاه است.م الف:31259 عرب پور رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی 

)خانواده( شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

11/351 شماره دادنامه: 9309970351601368 شماره پرونده: 9309980351600281 
شماره بایگانی شعبه: 930314 خواهان: خانم مریم رضائی با وکالت خانم اعظم نوایی 
طبقه4-  مجتمع کوثر –  چهارباغ باال –  هتل پل –  قهجاورستانی به نشانی اصفهان – 
واحد602-فاز یک خوانده: آقای رضا جعفری به نشانی مجهول المکان خواسته: طالق 
را  پرونده ختم رسیدگی  بررسی محتویات  با  دادگاه  به درخواست زوجه گردشکار: 
درباره خواسته  دادگاه:  رای  می نماید.  رای  به صدور  مبادرت  ذیل  به شرح  و  اعالم 

هر  ناصر  فرزند  جعفری  رضا  آقای  طرفیت  به  امیرمحمد  فرزند  رضائی  مریم  خانم 
دو تبعه کشور افغانستان با خواسته صدور حکم طالق به علت ترک زندگی مشترک 
را  خوانده  دادخواست  متن  در  خواهان  می باشد  آن  از  ناشی  حرج  و  عسر  بروز  و 
اظهار  دادرسی  جلسه  در  خود  اظهارات  در  ولیکن  است  کرده  وانمود  مجهول المکان 
داشته به علت اینکه شوهرش مجوز اقامت در ایران را نداشته از کشور اخراج گردیده 
و گزارش شماره 70/559 مورخ 1393/6/10 معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی اداره 
کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور نیز در تایید گفته خواهان زمان اخراج 
را 1391/4/21 اعالم داشته بنابراین خوانده دارای اقامتگاه معلوم و مشخص است در 
کشور افغانستان به سر می برد فلذا دادگاه با همین استدالل که مفاد ماده 12 قانون 
حمایت خانواده مصوب 1391 مبنی بر اینکه زوجه می تواند دعاوی مربوط به امور 
خانوادگی خود را در محل اقامت خود مطرح نماید خاص اتباع کشور جمهوری اسالمی 
ایران است و قابل تسری به اتباع مهاجرین خارجی نمی باشد با استناد به ماده 2 قانون 
بیست  مهلت  و  دادگاه  رای  می نماید  را صادر  دعوا  بطالن  حکم  مدنی  دادرسی  آیین 
است.م الف:31260  تجدیدنظر  محاکم  از  خواهی  تجدیدنظر  قابل  ابالغ  ناحیه  از   روز 

عرب پور دادرس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ رای 

11/352 کالسه پرونده: 93-1090 شماره دادنامه: 1776-93/10/23 مرجع رسیدگی: 
به  آقائی دینانی  یازدهم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: سید عبدالمجید  شعبه 
نشانی اصفهان –درچه –دینان – محله سادات – کوچه سادات – پ92خواندگان: 1- 
رضا ماست بند زاده نشانی اصفهان – خ کهندژ – ایستگاه دو پله – کارگاه صافکاری 
رسمی  سند  انتقال  به  الزام  خواسته:  مجهول المکان  نشانی  موسوی  محمد  سید   -2
خودرو گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم 
مبادرت  آتی  به شرح  متعال  از خداوند  استعانت  با  اعالم ختم رسیدگی  شورا ضمن 
طرفیت  به  خواهان  دعوای  خصوص  در  شورا:  قاضی  رای  مینماید.  رای  صدور  به 
به  پیکان  وانت  خودرو  رسمی  سند  انتقال  به  الزام  خواسته  به  باال  شده  یاد  خوانده 
به محتویات  عنایت  با  وارده.  انضمام مطلق خسارات  به  انتظامی 43657ج23  شماره 
خودرو  مالک  آخرین  درخصوص  انتظامی  مرجع  از  آمده  عمل  به  استعالم  پرونده 
مالحظه قولنامه های ارائه شده از طرف خواهان شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت 
تشخیص داده لذا به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی و مواد 10و219و220و221و223و225 قانون مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده ردیف دوم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو 
به نام خواهان پس از پرداخت مبلغ 2/000/000 ریال توسط خواهان به خوانده ردیف 
اول و پرداخت مبلغ 160/000 هزار ریال بابت هزینه دادرسی و نیز هزینه نشر آگهی بر 
مبنای تعرفه قانونی در حق خواهان و همچنین نسبت به خوانده ردیف اول طبق بند 4 
ماده 84 قرار رد دعوی صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:31352 شعبه یازدهم حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

11/353 شماره دادنامه: 1808-93/10/30 خواهان: محسن دردشتیان نشانی مشتاق 
دوم – خ مهر – بن شقایق – پ251 خوانده: احمدرضا مهران زاده نشانی مجهول المکان 
خواسته: مطالبه گردشکار: شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
محسن دردشتیان به طرفیت احمدرضا مهران زاده به خواسته مطالبه مبلغ 10/000/000 
ریال وجه چک به شماره 100849 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارت 
قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور 
و  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  که  علیه  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم  گواهی 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده با ابالغ قانونی و انتظار کافی 
در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
لذا دعوی مطروحه را ثابت دانسته و  ارایه ننموده  اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
مستنداً به مواد 310و313و307و315 قانون تجارت 198و515و519و522 قانون آ.د.م 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
165/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
اعالم  و  اجرای حکم در حق خواهان صادر  تاریخ  تا  دادخواست)78/12/12(  تقدیم   /
می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع 
و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.م الف:31357 شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

 



اخبار محلی یادداشت

6
مذاکره پرسپولیسی ها با برانکو

سایت »ایندکس« کرواسی گزارش داد، برانکو ایوانکوویچ، گزینه سرمربیگری 
تیم فوتبال پرسپولیس تهران است.

 نمایندگان باش��گاه پرس��پولیس و نماینده این مربی کروات در شهر استانبول 
ترکیه با یکدیگر مالقات کردند.

ایوانکوویچ پیش از این هدایت تیم ملی ایران را بر عهده داشته است.
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تیم والیبال ذوب آهن به 
پلی آف رسید

 پورقاسمی دوباره ،
 زردپوش شد

هفته پایانی مرحله گروهی لیگ دسته یک والیبال مردان شامگاه یکشنبه 
برگزار شد و چهره تیم های راه یافته به مرحله پلی آف مشخص شد.

تیم پدافند هوایی اصفهان در دیدار با پیش��گامان شفق اردکان صدرنشین 
گروه 2 با نتیجه 3 بر یک مغلوب شد و با کسب 13 امتیاز به کار خود پایان داد.

تیم والیبال ذوب آهن اصفهان نیز در این هفته استراحت داشت، اما با توجه به 
نتایج به دست آمده در سایر بازی ها با کسب 36 امتیاز و قرار گرفتن در جایگاه 

دومی جدول گروه 2 به پلی آف راه یافت.
از ای��ن گ��روه صع��ود تیم ه��ای پیش��گامان ش��فق اردکان و مناط��ق 
نفت خیز جنوب نیز قطعی ش��ده اما پدافن��د هوایی دیگر تی��م اصفهانی 
 این گروه ب��ا قرار گرفت��ن در جایگاه شش��می از صعود ب��ه مرحله پلی آف

 بازماند.
در گروه دیگر صعود تیم ها در این مرحله به نتایج بازی های معوقه بستگی 

دارد.

سعید پورقاسمی ملی پوش اصفهانی هندبال ایران که امسال با عقد قراردادی 
به تیم مزوکووِست در لیگ هندبال مجارستان پیوسته بود، با اتمام قرارداد خود 
با این تیم، به تیم هندبال سپاهان اصفهان پیوست. بهزاد وقایع نگار سرپرست 
تیم هندبال سپاهان در این خصوص اظهار داشت: قرارداد پورقاسمی با تیم 
قبلی اش تمام شده بود و وی یک ماهی هم در کشور بلژیک حضور داشت اما 
به دلیل اینکه قصد داشت ادامه تحصیل بدهد و در کنار خانواده خود باشد، 
تصمیم گرفت به ایران بازگردد.وی ادامه داد: پورقاسمی از دست پرورده های 
 ITC .هندبال سپاهان است که با قراردادی یک ساله به تیم سپاهان ملحق شد
و کارت بازی او هم صادر شده است و دیروز در دیدار با مس کرمان به میدان 
رفت و عملکرد موثری هم در این مسابقه و پیروزی سپاهان داشت. وقایع نگار 
اضافه کرد: بالفاصله بعد از حضور پورقاسمی در ایران، دکتر خلیلیان دستور 

داد با وی مذاکره کنیم.

 گروه ورزش: بهرام افش��ارزاده ، م��رد محبوب ورزش 
 ایران اس��ت. بیش از 35 سال س��ابقه مدیریت اجرایی

 در ورزش. 
5 دوره دبیرکل��ی کمیت��ه المپی��ک ، ب��رای او ب��ه 
س��ختی این چند م��اه مدیری��ت در اس��تقالل نبوده و 
 می گوی��د:» به من تکلیف ش��د ب��ه اس��تقالل بیایم .«

 او در این گفت و گو از امیر قلعه نویی ، تیم ملی و ... سخن 
گفته است.

در یک مصاحبه گفتید امکان ندارد بمانید و اگر هم 
برگردید این پست را دیگر قبول نمی کنید، معموال 
اهل صحبت از رفتن نیستید چه اتفاقی افتاده که 

این را گفتید؟
من از روز اول هم ی��ک مدیرعامل انتقالی ب��ودم و قرار 
نبود همیشگی باش��م؛ در حقیقت از ابتدا بنا بود بیاییم 
و فضایی را ایجاد کنیم که خصوصی سازی بتواند  باعث 
بروز مس��ائلی ش��ود تا خریداره��ای خوبی پیدا ش��وند 
 و باش��گاه را بخرند.حاال ماندنم دیگربس��ته به ش��رایط

 است.. 
 آق�ای قلع�ه نوی�ی قب�ول ک�رد ک�ه اش�تباه

 می کند؟
من نمی خواهم ای��ن را بیان کنم؛ وقت��ی آدم می بیند 
تیم نتیجه نمی گیرد باید آس��یب شناسی کند و ببیند 
این عدم دس��تیابی به موفقیت برای یک آدم توانا مثل 
قلعه نویی با یک تی��م اینچنینی به چه دلیل اس��ت؛ به 
نظرم این فضایی که االن در باش��گاه هس��ت قبال نبود، 
اف��رادی که عضو تی��م ملی بودن��د وقتی م��ی آمدند با 
یک تقابل م��ی آمدند، ولی االن با ی��ک تعامل و محبت 
آمدند و وقتی همه ای��ن ها در زمین خودش��ان مطرح 
 نیس��تند و فقط تیم اهمیت دارد ای��ن آرامش منعکس 

می شود.
این را قبول دارید که نباید اینطور جنگ بین تیم 
ملی و استقالل اتفاق می افتاد؟ شما خیلی راحت 

یکی مثل آندو را از دس�ت دادی�د و چیزی نمانده 
بود اگر باش�گاه ایس�تادگی نمی کرد امیرحسین 
صادقی را هم از دست می دادید، خسرو و هاشم و 
 ... به جاهایی رسیده بودند که نمی دانستند چه کار

 کنند؟
تقاب��ل ب��ا تی��م مل��ی و آق��ای ک��ی روش ب��ود؛ البته 
کاری ب��ه مس��ائل آق��ای ک��ی روش ن��دارم، ولی من 
 ی��ک ت��ز وی��ژه راج��ع ب��ه ایش��ان دارم ک��ه نخواهم 

گفت.
یعنی منتقد ایشان هستید؟

حاال! ب��ه هر صورت! ول��ی من می خواه��م بگویم وقتی 
م��ا 2-3-5 بازیک��ن از تی��م مان ب��ه تیم مل��ی دعوت 
می ش��وند، بای��د خوش��حال باش��یم و بگوییم چ��را از 
باش��گاه ما کم انتخاب ش��دند؛ این تقاب��ل این چنینی 
به نظر من خوب نیس��ت، ضم��ن این که قب��ل از بازی 
که ب��ا عراق داش��تند صحب��ت هایی می کردن��د که به 
نظر من منطقی نب��ود، ما بای��د تیم را تقوی��ت کنیم و 
 خوش��حال باش��یم که 5نف��ر از تیم م��ا در تی��م ملی 

هستند.

 چندی اس��ت، تنها فدراس��یون جهانی ک��ه مقر آن در 
تهران است و به دست ایرانی ها اداره می شود، دستخوش 
اتفاقات عجیب و غریب شده است. این روز ها، فدراسیون 
بین المللی ورزش ه��ای زورخانه ای که ریاس��ت آن را 
محس��ن مهرعلیزاده بر عهده دارد و قرار اس��ت احیاگر 
ورزش باس��تانی و رو به زوال باستانی ایران باشد، مانند 
یک سال گذشته، دستخوش رخدادهای عجیب و غریب 
شده اس��ت؛ رخدادهایی که نه زیبنده ورزش باستانی و 
تاریخی کشور ماست و نه زیبنده تنها فدراسیون جهانی 

که مدیریت آن بر عهده ایرانی هاست. 
چند س��الی اس��ت، فدراس��یون جهان��ی ورزش های 
زورخانه ای  با رهبری ایران در حال توسعه این ورزش در 
سرتاسر جهان است و در حال حاضر هم این فدراسیون 

اعضای فراوانی را در جمع خود می بیند. 
با این حال اختالفات داخلی میان مدی��ران ایرانی این 
فدراس��یون و فدراس��یون ملی ورزش های زورخانه ای 
ای��ران، در حال تبدی��ل این ورزش به س��وژه مدیریتی 

عجیب است. 
با مرور اخبار، می بینیم  در دی ماه امسال، خبر برگزاری 

مس��ابقات زورخانه ای جهانی در خرمش��هر کلید زده 
ش��د. فدراس��یون ملی ورزش های زورخان��ه ای ایران، 
دی ماه امسال برگزاری مس��ابقات جهانی زورخانه ای 
را در خرمش��هر ش��روع کرده بود؛ مس��ابقاتی که برای 
آن با هم��کاری بخش ه��ای اقتصادی اسپانس��رهای 
خوبی ه��م جذب ش��ده ب��ود و بنا ب��ه ادع��ای برخی 
از نزدیکان به فدراس��یون عالوه ب��ر ۸۰۰ میلیونی که 
برای اسپانس��ری این مس��ابقات جذب ش��ده بود، قرار 
بر این ش��د تا  بودجه دو میلیاردی هم برای بازس��ازی 
اماکن ورزش��ی این ش��هر مح��روم اختص��اص یابد. با 
نامه نگاری های متع��ددی هم که ص��ورت گرفته بود، 
از هش��تاد کش��ور عضو فدراس��یون جهان��ی، چیزی 
نزدیک به شصت کش��ور برای حضور در این مسابقات 
اعالم آمادگ��ی کردند؛ اما در حالی ک��ه همه چیز برای 
برگزاری این مسابقات آماده بود، برگزاری آن به تعویق 
 افتاد و مس��ابقات دیگ��ری در تاجیکس��تان کلید زده

 شد. 
ظاهرا ماجرا از این قرار است که گویی، برخی با مکاتبه 
با فدراس��یون زورخانه ای نپال از آنان خواسته اند که به 
جای خرمشهر میزبانی را برعهده بگیرند و ایران را از این 

میزبانی محروم کنند.
بنا ب��ر ای��ن گ��زارش، وب س��ایت فدراس��یون جهانی 
ورزش های زورخانه ای تصویر و متن نامه ای را منتش��ر 
کرده که ط��ی آن رئیس فدراس��یون نپال به محس��ن 
مهرعلی��زاده اع��الم کرده ک��ه حاضر نیس��ت میزبانی 
مس��ابقات را بر عهده بگیرد. هرچند این خبر  اکنون از 
روی خروجی این وب سایت برداشته شده، حاوی نکات 

عجیبی است. 
بنابراین، فدراسیون زورخانه ای نپال اظهار کرده که هیچ 
مسئولیتی در قبال این اعمال غیر قانونی و غیر اخالقی 
ندارد  و در پایان نامه خود هم یادآور می شود، این کشور 
قصد دارد در مسابقات خرمش��هر حاضر شود و از دیگر 
کشور ها هم تقاضا می کند در این مسابقات شرکت کنند. 

افشارزاده: از کروش گالیه دارم اما نمی گویم

مصاحبه ، شب قبل از بازی با عراق منطقی نبود
اتفاقات عجیب در تنها فدراسیون جهانی ایرانی ها

میزبانی زوری برای مسابقات زورخانه ای

مهدی ت��اج رییس س��ازمان لی��گ درباره 
درخواستش از علی کفاشیان برای برگزاری 
جلس��ه ای پیرامون وضعی��ت داوری گفت: 
در چند وقت اخیر اعتراض ه��ای زیادی به 
نحوه قضاوت داوران توسط باشگاه ها مطرح 

شده است.
 وی گفت: ما در س��ازمان لی��گ اختیاری 
درباره چینش داوران نداریم و تمام اختیار 
داوران بر عهده کمیته مربوطه است اما وقتی 
اعتراضی از س��وی باش��گاه ها به دست مان 
می رسد آن را به کمیته داوران می فرستیم و 

منتظر پاسخ آنها می مانیم.
وی با بیان اینکه نمی ش��ود باش��گاه ها را از 
انتقاد به داوران منع کرد، گفت: مگر می شود 
بگوییم ک��ه از داوران انتق��اد نکنید و فقط 
احترام بگذارید؟! این شدنی نیست. اکنون 

ما از رییس فدراس��یون فوتبال درخواست 
برگزاری یک جلس��ه داش��ته ایم تا ببینیم 
که اشتباه داوری وجود داشته یا خیر. ما در 
شرافت داوران هیچ تردیدی نداریم اما باید 
اشتباه های داوران هم بررسی شود و حتما با 

آنها برخورد شود. 
تاج افزود: همه دیدیدم که اش��تباه داوری 
در بازی با عراق چگونه م��ا را ناراحت کرد و 
حتی خودمان به این مساله اعتراض کردیم، 
بنابراین نمی ش��ود توقع داشت که تیم های 
باش��گاهی مان به اش��تباه  ی��ک داور انتقاد 

نکنند.
تاج با تقدیر از کمیته داوران برای جوانگرایی 
گفت: این کار بس��یار خوبی بوده که انجام 
گرفته و در کنار آن برگزاری جلساتی برای 
بررس��ی وضعیت داوری به بهب��ود کیفیت 

داوری ها کمک می کند.
وی ادامه داد: اداره کمیته داوران با ما نیست 
و می دانیم که ما نمی توانیم درباره ساختار 
کمیته داوران نظر بدهی��م. حتی چیدمان 
داوری نیز با ما نیست ؛  اما اعتراضات داوری 
زیادی به ما می ش��ود و ما به کمیته داوران 
می دهیم تا بررس��ی کنند و به باش��گاه ها 

اعالم کنیم.
رییس سازمان لیگ  همچنین تصریح کرد: 
اگر مردم به ط��ور کلی از ه��ر قانونی انتقاد 
کردند، احترام هم می گذارند. اینطور نمی 
ش��ود پیش رفت و یک جایی گیر می کند. 
مگر می شود که از داوری انتقاد نکرد؟ این 
خیلی کلی اس��ت و جزیی تر به این مساله 
بپردازی��م. باید بنش��ینیم و بگوییم که این 

اشتباهات داوری بوده یا نبوده است. 

 

حت��ی کمیت��ه داوران گاه��ی اوق��ات این 
اشتباهات را پذیرفته است. 

تاج همچنین خاطرنشان کرد: درست است 
که یک پنالتی در یک بازی به اشتباه گرفته 
می شود یا اینکه یک دروازه بان بیش از حد 
از دروازه بیرون می آید اما ما برای برگزاری 

یک ب��ازی زحمات زیادی می کش��یم. می 
دانید که قبل از بازی یک جلسه هماهنگی 
می گذاریم که نیروی انتظامی، مس��ئوالن 
ورزش��گاه، اورژان��س و اتوبوس��رانی در آن 
ش��رکت می کنند آن وق��ت داور وقتی یک 
اش��تباه می کند همه ش��روع می کنند به 
فحش دادن و ناسزا گفتن. ما االن باید یک 
جلسه با خود داوران پراشتباه برگزار کنیم تا 

مشکالت آنها به مرور حل شود.
وی اضافه کرد: دیدیم که ی��ک داور مقابل 
عراق چقدر هم��ه ما را ناراح��ت کرد. حاال 
کسی که دو متر از دروازه اش در زمان پنالتی 
جلو می آید و داور آن را نمی بیند تیم حریف 
نباید ناراحت ش��ود؟ البته همان تیم هم در 
بازی های بعدی از داوری ض��رر می کند و 
اینطور نیست که فقط یک تیم از داوری ها 
بهره ببرد و یک تیم ض��رر کند. چراکه همه 

تیم ها چنین شرایطی دارند.

رییس سازمان لیگ در ادامه صحبت هایش 
عنوان کرد: کمیته داوران ی��ک کار خوبی 
که انجام داده این اس��ت که آمده و در میان 
داوران جوانگرایی کرده حاال ما در کنار این 
مساله اگر جلساتی را برگزار کنیم، می تواند 
بسیار موثر باشد. البته مربیان ما نیز امسال 

جوان شده اند. 
ویسی، خطیبی، منصوریان و تارتار از جمله 
این مربیان هس��تند که البته با آمدن مربی 
جدید تراکتور وزن س��نی مربیان لیگ باال 
رفت. ب��رای داوران نیز باید کنترل داش��ته 

باشیم و دائم جلسه بگذاریم.
تاج در خص��وص وضعیت تیم های دس��ته 
اولی برای س��ال آینده گفت: از سال آینده 
باید در لیگ دس��ته اول صدور مجوز حرفه 
ای را اعم��ال کنی��م. االن دائم��ا درب��اره 
پرس��پولیس و مدیریت ای��ن تیم بحث می 
 کنیم که بیش��تر هم ب��ه مس��ائل مالی باز

می گردد.
پولی وجود ندارد و به خاطر همین این تیم به 
مشکل می خورد. برای تیم های لیگ یکی 
نیز باید یک شرایط خوب مهیا باشد تا مجوز 

حرفه ای آنها را صادر کنیم. 
حتی این ش��رایط را برخی از تیم های لیگ 

برتری هم ندارند.
رییس سازمان لیگ در پایان گفت: االن می 
روند و می گویند که استقالل و پرسپولیس 
موتور پیشرفت فوتبال هستند، بنابراین ما 
نباید لیگ دو را هم بگذاریم آسیب ببیند و از 
این اتفاقاتی که برای استقالل و پرسپولیس 

رخ داد بیفتد.
 یکسری در ابتدای فصل امضا جمع کردند 
که لیگ را 1۸ تیمی کنیم اما من این سوال 
را دارم؛ می توانستیم با این امکانات لیگ را 
1۸ تیمی برگ��زار کنیم؟ برگزار کردن لیگ 
با همان 16 تیم هم برای ما سخت است. در 
کل این را می گویم که در مسابقات لیگ دو 
باید به یک جمع بندی با مدیران باشگاه ها 
برسیم تا وسط لیگ آن را دیگر تغییر ندهیم. 
حاال اگر در میانه لیگ هیات رییسه نظرش 
این باشد که تیم ها اضافه شوند قطعا آسیب 

می بینیم.

تقدیر از کمیته داوران برای جوانگرایی

درخواست تاج برای برخورد با » داوران پراشتباه«

مسابقات پرورش اندام نجف آباد
به گزارش روابط عمومی اداره ورزش 
و جوانان به مناسبت گرامیداشت ایام 
اهلل دهه مبارک فجر مسابقات قهرمانی 
پرورش اندام شهرس��تان نجف اباد در 
دو رده بزرگساالن و جوانان با حضور 
76 نفر از باش��گاه های تمدن طالیی 
الف و ب ، قهرمان ، رویین تن ، وی��ال الف و ب ، کیا و  هیأت پرورش 
اندام خمینی شهر)تیم میهمان ( در سالن یزدان پاک  برگزار و نتایج 

ذیل حاصل شد .
نتایج تیمی بزرگساالن ؛  اول: ویال الف ویالشهر با 94 امتیاز ، دوم : 

تمدن طالئی الف با ۸۰ امتیاز، سوم : قهرمان با 7۸ امتیاز 
نفرات اول رده بزرگس��االن ) علی براتی از ویال الف ، رشید حسینی 
از تمدن طالئی الف ، غالمرضا صفری از ویال الف ، سعید سقائیان از 
ویال الف ، محمد جواد عمو سلطانی از خمینی شهر ، امید هاشمی از 
کیا ، اسحاق اسحاقی از ویال الف ، ابراهیم روحی دهکردی از قهرمان 

،  داود طاهر زاده از ویال الف ، جلیل فالحتی ازتمدن طالئی الف(
نفرات اول جوانان )امین اسماعیلی از کیا ، منصور امینی آزاد (

پیشکسوت برتر :  هادی نعمت الهی از کیا

 یوسفان، قهرمان مسابقات شطرنج آزاد 
مسابقات شطرنج آزاد شهرستان با 
حضور 52 نفر در خانه شطرنج نجف 
آباد به روش سوئیسی در هفت دور 
برگزار شد که در نهایت نفرات ذیل 
کسب مقام و جوایز نقدی دریافت 

کردند.

مقام اول ؛ فرهاد یوسفان
مقام دوم ؛ محمود کی منش

مقام سوم؛ مسعود هاشمی
امیرحسین نکوبین و امیر اس��دی نیز دو نونهالی بودند که بهترین 

امتیاز را کسب کردند.

مسابقات تکواندو بانوان 
مس��ابقات قهرمانی تکواندو بانوان 
شهرس��تان نجف آباد فرم پومسه 
ابداعی و استاندارد در 4 رده سنی با 
خان��ه  در  نف��ر   12۰ حض��ور 
تکواندوبرگزارش��د و نتای��ج زی��ر 

حاصل شد .
ابداعی انفرادی جوان��ان ؛ نفر اول: 
بتول عباد ، دوم : الهه عباسی، نوجوانان؛نفر اول: مبینا غیور ، نونهاالن 
؛نفر اول: زهرا ترکی، دوم : فاطمه شیاسی ، س��وم : نسترن بهارلو ، 

خردساالن ؛نفر اول: ثمین حقیقی
قهرمان مسابقات وزنه برداری قهرمانی استان 

ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی اداره ورزش و جوانان به مناس��بت 
گرامیداش��ت ایام اهلل دهه مبارک فجر در مس��ابقات قهرمانی وزنه 
برداری اس��تان که مورخ 93/11/24 در اصفهان با حضور 5۸ نفراز 
9 شهرستان برگزار ش��د  نجف آباد قهرمان این دوره از رقابت های 

استان شد.
اول؛ نجف آباد با 21۰ امتیاز ، دوم ؛ زرین شهر با 1۸6 امتیاز ، سوم 
؛ اصفهان با 177 امتیاز، چهارم ؛ تیران )تیم دوم نجف آباد ( با 173 

امتیاز.

 بازی های فوتسال ادارات
 در چادگان

اختتامیه بازی های فوتس��ال جام 
ادارات شهرس��تان چادگان )جام 
فجر( در محل سالن ورزشی دهکده 
فرهنگی تفریحی ورزش��ی عمران 
زاینده رود با حض��ور  تنی چند از 
شهرس��تان  ادارات  مس��ووالن 
چادگان برگزار شد.این مسابقات  با 
حضور ۸ تیم و در دو گروه از تاریخ13/11/93 به مناسبت ایام ا.. دهه 
مبارک فجر آغاز و در روز  یک شنبه مورخ 19/11/93 با انجام بازی 
نهایی بین دو تیم  فوتسال نیروی انتظامی شهرستان چادگان و تیم 
فوتس��ال ش��هرداری ش��هر چادگان به کار خود پایان داد. در این 
مس��ابقات تیم فوتس��ال نیروی انتظامی به قهرمانی رس��ید- تیم 
فوتسال ش��هرداری ش��هر چادگان دوم ش��د و تیم فوتس��ال راه و 
شهرسازی به مقام سوم نائل آمد. همچنین تندیس اخالق این دوره 
از مسابقات به تیم فوتسال شبکه بهداشت و درمان چادگان اهدا شد.

برگزاری مسابقات والیبال 
هفته س��وم مس��ابقات والیبال شهرس��تان چادگان)جام فجر( به 
مناسبت فرا رس��یدن دهه مبارک فجر در مجموعه ورزشی تختی 
اداره ورزش و جوانان شهرستان چادگان برگزار گردید.در این دوره 
از مس��ابقات 11 تیم در دو گروه ، روز های جمعه هر هفته، ازتاریخ 
1۰/11/93 لغایت 93/12/22 از ساعت ۸:3۰ الی 2۰:3۰ به رقابت 

خواهند پرداخت.

 چگونگی موفقیت در وزنه 
برداری لنجان

رئی��س اداره ورزش و جوان��ان 
شهرستان لنجان گفت: پیشرفت و 
رش��ته  در  موفقی��ت  کس��ب 
وزنه برداری در شهرس��تان لنجان 
نیازمند توجه بیشتر به سنین پایه 

در این رشته ورزشی است.
حمید طاهری ، با بیان اینکه ورزش 
وزنه برداری، ورزش پهلوانی است، اظهار کرد: وزنه برداری ورزشی   
است که با جسمی سرد دست و پنجه نرم می کند و با وجود تنومندی 
ورزشکاران، اکثر آنها دارای روحی لطیف هستند و منش پهلوانی را 

به خوبی فرا گرفته اند.
طاهری متذکر شد: تیم شهر سده لنجان با کسب ۸6۰ امتیاز، تیم 
زرین شهر با کسب ۸۰۰ امتیاز و تیم فوالدشهر با کسب امتیاز 72۰ 
به ترتیب موفق به کسب مقام های اول تا سوم این دوره از مسابقات 
ش��دند که در پایان به نفرات و تیم های برتر حک��م و کاپ قهرمانی 

اهدا شد.
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م�ا در ش�رافت داوران هی�چ 
تردی�دی نداری�م ام�ا بای�د 
اشتباه های داوران هم بررسی 
ش�ود و حتما با آنه�ا برخورد 
شود. مگر می شود بگوییم که 
از داوران انتق�اد نکنید و فقط 
احترام بگذارید؟! این ش�دنی 

نیست
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اخبار کوتاه یادداشت تولد نوزاد مادر باردار لردگانی در آمبوالنس
مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی چهارمحال و بختیاری از تولد 
نوزادی در آمبوالنس خبرداد.ابراهیمی اظهارکرد: در س��اعت 21:00 یک شنبه شب،طی تماس 
تلفنی با مرکز پیام اورژانس 115 شهرستان لردگان نیاز به امداد رسانی به باردار اعالم شد.وی افزود: 
آمبوالنس اورژانس پیش بیمارستانی 115 همراه دو تکنسین فوریت های پزشکی به محل اعزام 

شده و به مادر باردار رسیده و حین انتقال به بیمارستان مادر باردار داخل آمبوالنس زایمان کرد.
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شیرهای س��نگی جدیدی برای گذاش��تن بر روی قبور در 
چهارمحال و بختیاری ساخته می شود که سبک و سیاق آنها 
با شیرهای سنگی قدیمی این استان بسیار متفاوت است و 

هزینه یک قبر را در حدود 2۷ میلیون باال برده است. 
اهالی چهارمحال و بختیاری شیر سنگی را که نشانه شجاعت، 
دالوری، ویژگی هایی چون هنرمندی در شکار و تیراندازی در 
جنگ و مهارت در سوارکاری است، بر روی آرامگاه بزرگان 

قوم خود قرار می دادند.
در واقع شیرهای سنگی مجسمه هایی هستندکه در گذشته 
توسط سنگ تراش ها تراشیده می ش��دند و آنها را روی قبر 

افراد شجاع و دلیر ایل بختیاری می گذاشتند.
وقتی به قبرستان های قدیمی این استان وارد می شویم کم و 
بیش با شیر های سنگی قدیمی روبه رو می شویم. همچنین 
در موزه مردم شناسی قلعه چالشتر نیز تعدادی از آنها گذاشته 
شده است. اخیرا در قبرستان های جدید از جمله شهرکرد و 
قبرستان های دیگر استان به ویژه  در منطقه بختیاری نشین 
نیز با شیر های س��نگی جدیدی روبرو می شویم که سبک 
و سیاق آنها با شیر های سنگی گذش��ته این استان بسیار 

متفاوت است.
این شیر های سنگی بسیار عظیم الجثه تراشیده می شوند 
و دارای وزن های چند تنی هستند که وزن بیشتر آنها باالی 
چهار تن است. قیمت ش��یری های سنگی از چهار میلیون 
گرفته و تا 2۷ میلیون تومان باال می رود  و  قیمت آنها بیشتر 

بستگی به وزن و بزرگی شیر سنگی و کار تراش دارد.
در حال حاضر کم کم این شیر های سنگی جدید در قبرستان 
های این استان در حال پدیدار شدن هستند و تعداد آنها بر 

روی قبور در حال افزایش است.

یکی از سنگ تراش های تولید کننده این شیر های سنگی 
اظهار داشت:  شیر های سنگی که  ما تولید می کنیم دارای 
وزن های مختلف اس��ت که وزن آنها بر اساس نوع سفارش 

مشتری از یک تن تا باالی ۹ تن و بیشتر است.
صفقلی حیدری تصریح کرد: قیمت ش��یر های سنگی بر 
اساس نوع س��فارش از چند میلیون آغاز و تا 2۷ میلیون و 
بیش��تر قیمت دارد. وی بیان کرد: شیر های سنگی بر روی 
قبور افراد ش��جاع ایل بختیاری گذاش��ته می شود و نشان 

دهنده جوانمرد بودن متوفی است.
این هنرمند سنگ تراش تصریح کرد: این شیر های سنگی به 

علت وزن بسیار باال با جرثقیل حمل می شود .
وی ادامه داد: هم اکنون سفارش های مختلفی برای تولید 
شیر های سنگی داریم و در تالش هستیم که سفارش ها را 

به موقع تحویل دهیم.
وی با اشاره به اینکه تراشیدن این شیر های سنگی با دست 
انجام می ش��ود، عنوان کرد: تالش شده است که شیر های 
سنگی با کیفیت باال تراشیده شود و نوع حالت مجسمه شیر 

بر اساس نوع سفارش مشتری به نحوه مطلوب ایجاد شود.
شیر های سنگی یکی از جاذبه های گردشگری در قبرستان 
های تاریخی این استان است که بیشتر در مناطق بختیاری 

نشین این استان وجود دارد. 
یکی از کارشناسان میراث فرهنگی در خصوص شیر های 
سنگی گفت: شیر های سنگی یکی از جاذبه های گردشگری 
در قبرس��تان های تاریخی این استان اس��ت که بیشتر در 
مناطق بختیاری نشین این استان وجود دارد.حسینی گفت: 
شیر های سنگی نشان دهنده افراد شجاع متوفی در ایل بوده 

است که بر روی قبور این افراد گذاشته می شده است.
وی افزود: شیر های س��نگی نماد غیرتمندی و بی باکی و 
زورمندی افراد ایل بوده است و همچنین بیانگر ارادت انها به 

امامان از جمله امام علی)ع( بوده است.
وی عنوان کرد: شیر های س��نگی از جنس سنگ هستند 
و در گذشته توسط س��نگ تراش ها در استان چهارمحال 
و بختیاری و شمال خوزستان به ش��کل شیر تراشیده می 

شده اند.
حسینی ادامه داد: مردم این مناطق این شیر های سنگی را 
به نشانه شجاعت و دالوری و توانمند بودن در شکار و جنگ 
و مهارت داشتن در اسب سواری بر روی آرامگاه های بزرگان 

خود قرار می دادند.
این محقق و پژوهشگر آثار تاریخی گفت: بر روی شیر های 
سنگی نشانه هایی مانند شمشیر، گرز و یا خنجر حک شده 

است.
وی بیان کرد: بسیاری از این شیر های سنگی دارای قدمت 
باالیی هس��تند که ضرورت دارد در راستای حفظ این آثار 

تاریخی به جا مانده از گذشتگان تالش بیشتر شود.

نمادهای  میلیونی شجاعت و دالوری  در قبرستان های بختیاری

 شیر سنگی ها، جاذبه های گردشگری بام ایران 
با حضور عضو هیات علمي دانشگاه 

امام صادق)ع(؛

افتتاح طرح معرفت افزایي 
دیني در دانشگاه شهرکرد

سرپرس��ت معاون��ت فرهنگ��ی جهاددانش��گاهی 
چهارمحال و بختیاری از برگ��زاری افتتاحیه طرح 
معرفت افزایي دیني با محوریت کتاب های ش��هید 

مطهري)ره( خبرداد.
 سیروس رضایی  فراهم کردن زمینه برای مطالعه، 
مرور و آش��نایي با نظام فکري استاد شهید مرتضي 
مطهري)ره( و کادرسازي و تربیت مربیان و مدرسان 
واجد ش��رایط براي ترویج اندیش��ه و بینش شهید 
مطهري را  از اهداف برگزاری ط��رح معرفت افزایي 
دیني با محوری��ت کتاب های ش��هید مطهري)ره( 

عنوان کرد.
وی با بیان اینکه این برنامه به همت معاونت فرهنگي 
جهاد دانش��گاهي و دبیرخانه بینش ناب در استان 
برگزار مي ش��ود، اف��زود:  بیان چرایي و چیس��تي 
مطالع��ه کتب ش��هید مطهري، تبیی��ن چکیده ا ي 
از کتاب»آزادي انس��ان« و پاس��خ به پرس��ش ها از 
برنامه های پیش بینی شده برای افتتاحیه این طرح 

معرفتی است.
رضایی خاطرنش��ان کرد: حضور کلیه دانش��جویان 
متقاضي ش��رکت در دوره که ثبت نام اولیه را انجام 
داده اند در این جلسه الزامي اس��ت و عدم حضور به 
منزله انصراف از طرح اس��ت و دانش��جویاني هم که 
هنوز در طرح ثب��ت نام نکرده ان��د مي توانند در روز 
افتتاحیه طرح، با حضور در برنامه برای ثبت نام اقدام 
کنند. به گفته وی، دوره جدید س��یر مطالعاتي آثار 
شهید مطهري به صورت حضوري به همت معاونت 
فرهنگي جهاد دانشگاهي واحد چهارمحال و بختیاري 
و دبیرخانه بینش ناب استان و همکاري دانشگاه ها و 
موسسات و مراکز آموزش عالي در استان، بر مبناي 
متون تدوین شده توسط موسسه بینش مطهر برگزار 

می شود.  
وی��ژه برنامه افتتاحی��ه طرح معرف��ت افزایي دیني 
با محوریت کتب ش��هید مطه��ري)ره( ب��ا حضور 
اس��تاد هاش��مي گلپایگان��ي، عضو هی��ات علمي 
دانش��گاه امام ص��ادق)ع( و مولف کتب طرح س��یر 
مطالعاتي کتب ش��هید مطهري)بینش مطهر( روز 
چهارش��نبه، 2۹ بهمن ماه از س��اعت 8:30 صبح تا 
 1۷ عصر در سالن فارابي دانش��گاه شهرکرد برگزار 

مي شود.

مدیرکل بهزیستی  استان خبرداد:
 برگزاری جشنواره سبزها 

برای سالمندان 
     مدیرکل بهزیس��تی چهارمحال و بختیاری از برگزاری نخس��تین 

جشنواره سبزها در آستانه سال نو برای سالمندان استان خبر داد.
محمد میرزایی اظهارکرد: جش��نواره س��بزها در مراک��ز نگهداری 
س��المندان و به منظور تکریم و تجلی��ل از س��المندان و همچنین 
فرهنگ س��ازی در زمینه آداب و رسوم س��المندان بین نسل جدید 
برگزار می شود.وی افزود: هم اکنون 11مرکز نگهداری سالمندان در 
استان فعال است که از این تعداد سه مرکز شبانه روزی و هشت مرکز 
روزانه اس��ت که در این مراکز بیش از ۷00 نفر از س��المندان استان 

نگهداری می شوند.
میرزایی از تصویب طرح راه اندازی دو مرکز نگهداری روزانه سالمندان 
در شهرس��تان های لردگان و فارس��ان و همچنین راه اندازی کانون 
فرهیختگان سالمندان در شهرستان اردل خبر داد.مدیرکل بهزیستی 
استان خاطرنش��ان کرد: به منظور تکریم سالمندان، در آستانه سال 
جدید ، از  25 تا 2۹ اس��فند ،طرح تجلیل و تکریم از س��المندان در 

استان با حضور مسوالن استانی برگزار می شود.
به گفت��ه وی، هم اکنون طرح مراقبان س��المندان در منازل در حال 
اجراس��ت که در این طرح 280 نفر از س��المندان اس��تان در منزل 

نگهداری می شوند.
میرزایی اظهار کرد: در این طرح برای نگهداری سالمندان در منزل، 
پرس��تارانی به منازل س��المندان می روند و حق پرس��تاری دریافت 

می کنند.

6 پایگاه هالل احمر بروجن، خدمات 
نوروزی ارائه می کند

رییس جمعیت هالل احمر بروجن گفت: ش��ش پایگاه ثابت و سیار 
این جمعیت در ایام نوروز، به مس��افران و گردشگران، خدمات مورد 

نیاز را ارائه می کند.
آرش شیرانی اظهار کرد: خدمات این جمعیت در طرح نوروزی سال 
۹4 در یک پایگاه ثابت، دو پایگاه س��یار ام��دادی، دو پایگاه ایمنی و 
سالمت و یک پست اداری به صورت شبانه روزی ارائه می شود.  وی با 
اعالم آمادگی کامل این جمعیت برای ارائه خدمت به مسافران گفت: 
سفرهای نوروزی فرصت مناسبی برای خدمت این نهاد به مردم است 
و امدادگران این جمعیت از هیچ تالشی در این زمینه دریغ نمی کنند. 
شیرانی اظهار داش��ت: یکصد امدادگر به همراه 12 پرسنل جمعیت 
هالل احمر شهرستان بروجن به صورت شبانه روزی در طرح نوروزی 

فعالیت می کنند.
 رییس جمعیت هالل احمر بروجن ادامه داد: مسافران و شهروندان 
در صورت بروز حادثه و نیاز به امداد می توانند با شماره 112 »ندای 
امداد« ی��ا 03834222323 تم��اس بگیرند. بی��ش از10 هزار نفر 
امدادگر، نجاتگر و داوطلب جمعیت هالل احمر شهرس��تان بروجن 

هستند. 
مرکز شهرستان بروجن در 62 کیلومتری مرکز چهارمحال و بختیاری 

واقع است. 
	 		یک	شنبه	16	مرداد1390/	6	رمضان	1432/	شماره	583												 2Sanday 7 August 2011 

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مفاد آرا
قانون تعیـین  اجرایی  نامه  آیین   13 قانون و ماده   3 11/127 آگهی موضوع ماده 

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 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد 
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 
انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند،  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  صدور 
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 139360302015005438 مورخ 93/07/15  شهریار خداوردی ریزی 
فرزند جانعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 177/88 مترمربع مفروزی 
از پالک 111- اصلی واقع در حاجی آباد قلعه قاسم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی شکراله قاسمی قلعه قاسمی.
2 - رای شماره 139360302015006961 مورخ 93/09/26  حمید رضا کریمی بهجت 
مترمربع   383/83 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  براتعلی  فرزند  آبادی 
مفروزی از پالک 373- اصلی واقع در بهجت آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی مرتضی کریمی.
3 - رای شماره 139360302015006964 مورخ 93/09/26  تیمور بابائی چرمهینی 
از  به مساحت 323/36 مترمربع مفروزی  یکبابخانه  به ششدانگ  فرزند محمد نسبت 
الواسطه خریداری  ثبت اصفهان مع   10 واقع در نصیرآباد بخش  پالک 379- اصلی 

شده از مالک رسمی قاسم علی محمدی.
4 - رای شماره 139360302015006967 مورخ 93/09/26  جعفر مددی چرمهینی 
فرزند رمضانعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 429/75 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 چرمهینی.
فاطمه سلیمیان ریزی    93/09/26 - رای شماره 139360302015006969 مورخ   5
فرزند علی اکبر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 230/76 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  سلیمیان  رضا   93/09/26 مورخ   139360302015006970 شماره  رای   -  6
فرزند خدامراد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 230/76 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
7 - رای شماره 139360302015006972 مورخ 93/09/26 صغری افتخاری فرزند 
مترمربع   164/27 مساحت  به  یکبابخانه  از ششدانگ  مشاع  دانگ   2 به  نسبت  رحمن 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
8 - رای شماره 139360302015006973 مورخ 93/09/26  محمد رضا توانگر فرزند 
محمد علی نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 164/27 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
9 - رای شماره 139360302015006974 مورخ 93/09/26 هاجر توانگر ریزی فرزند 
محمد رضا نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 164/27 مترمربع 
 مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
10 - رای شماره 139360302015006981 مورخ 93/09/26 اسماعیل سلیمیان ریزی 
فرزند حسین نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 100/60 مترمربع 

 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 139360302015006982 مورخ 93/09/26 الهام جانمی ریزی فرزند 
اسمعیل نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 100/60 مترمربع 
 مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
12 - رای شماره 139360302015006983 مورخ 93/09/26 شکراله صمیمی سده 
فرزند خداکرم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 129/52 مترمربع پالک 73/78 
واقع در سده لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

خانم دری سده.
نقدی  عوضعلی   93/09/28 مورخ   139360302015006991 شماره  رای   -  13
به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   3 به  نسبت  اله  فتح  فرزند  دورباطی 
مساحت 283/90 مترمربع پالک 194/11 واقع در محمود آباد باغبادران بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مرتضی نقدی.
نقدی دورباطی  رباب   93/09/28 14 - رای شماره 139360302015006992 مورخ 
فرزند عبد اله نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 283/90 
 مترمربع پالک 194/11 واقع در محمود آباد باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه

خریداری شده از مالک رسمی مرتضی نقدی.
15 - رای شماره 139360302015007001 مورخ 93/09/29  اسداله یادگاری ریزی 
فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 116/06 مترمربع مفروزی از 
الواسطه  مع  ثبت اصفهان   9 واقع در جعفرآباد زرین شهر بخش  پالک 105- اصلی 

خریداری شده از مالک رسمی ابراهیم یادگاری ریزی.
 16 - رای شماره 139360302015007007 مورخ 93/09/29 رجبعلی خدادادی چم گردانی
پالک  مترمربع   375/74 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  عباسعلی  فرزند 
103/113 واقع در چمگردان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی حسینعلی و فاطمه عابدینی چمگردانی.
 17 - رای شماره 139360302015007010 مورخ 93/09/29 سید رسول موسوی نژاد
مترمربع   95/18 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  جواد  سید  فرزند  ریزی 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
18 - رای شماره 139360302015007014 مورخ 93/09/29 علی اکبر عبداله زاده ریزی 
فرزند حسن نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 214/28 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 139360302015007015 مورخ 93/09/29 زهرا عرفانی پور فرزند 
مترمربع   214/28 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   2 به  نسبت  علی 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
نوروزی  محمد جواد   93/09/29 مورخ   139360302015007036 رای شماره   -  20
باباشیخعلی فرزند رجبعلی نسبت به 6 دانگ یکبابخانه به مساحت 316/23 مترمربع 
 مفروزی از پالک 104/1- اصلی واقع در باباشیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه

خریداری شده از مالک رسمی تقی و حاجتعلی نوروزی.
فرزند  نوروزی  21 - رای شماره 139360302015007039 مورخ 93/09/29 ربابه 
قدرت اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 250/45 مترمربع مفروزی از پالک 
106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی حسین حاتمی ریزی.
کریمی  رضا  حمید   93/09/29 مورخ   139360302015007040 شماره  رای   -  22
بهجت آبادی فرزند براتعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 113/31 مترمربع 
مفروزی از پالک 373- اصلی واقع در بهجت آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی مرتضی کریمی.
23 - رای شماره 139360302015007042 مورخ 93/09/29 فاطمه ابوالحسنی ریزی 
از  مفروزی  مترمربع   83/57 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  حسن  فرزند 

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

کریمی  رضا  حمید   93/09/30 مورخ   139360302015007044 شماره  رای   -  24
بهجت آبادی فرزند براتعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 279/45 مترمربع 
مفروزی از پالک 373- اصلی واقع در بهجت آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی مرتضی کریمی.
ریزی  93/09/30 خیراله صفری  رای شماره 139360302015007046 مورخ   -  25
مترمربع   93/22 مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  خدارحم  فرزند 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
صادقی  ابوالفضل   93/10/25 مورخ   139360302015007452 شماره  رای   -  26
خانه  باب  سه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  پنجم  یک  و  یک  به  نسبت  مراد  علی  فرزند 
واقع  از پالک 348- اصلی  به مساحت 27567/79 مترمربع مفروزی  انبار متصله  و 
رسمی  مالک  از  شده  خریداری  الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  مسلمان  کله   در 

محمد صادقی.
کله  صادقی  براتعلی   93/10/25 مورخ   139360302015007453 شماره  رای   -  27
مسلمانی فرزند علی مراد نسبت به یک و یک پنجم دانگ مشاع از ششدانگ سه باب 
از پالک 348- اصلی  به مساحت 27567/79 مترمربع مفروزی  انبار متصله  خانه و 
واقع در کله مسلمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

محمد صادقی.
28 - رای شماره 139360302015007454 مورخ 93/10/25 حسین صادقی فرزند 
علی مراد نسبت به یک و یک پنجم دانگ مشاع از ششدانگ سه باب خانه و انبار متصله 
به مساحت 27567/79 مترمربع مفروزی از پالک 348- اصلی واقع در کله مسلمان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمد صادقی.
کله  صادقی  مسعود   93/10/25 مورخ   139360302015007455 شماره  رای   -  29
مسلمانی فرزند علی مراد نسبت به یک و یک پنجم دانگ مشاع از ششدانگ سه باب 
از پالک 348- اصلی  به مساحت 27567/79 مترمربع مفروزی  انبار متصله  خانه و 
واقع در کله مسلمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

محمد صادقی.
فرزند  93/10/25 حسن صادقی  مورخ   139360302015007456 رای شماره   -  30
علی مراد نسبت به یک و یک پنجم دانگ مشاع از ششدانگ سه باب خانه و انبار متصله 
به مساحت 27567/79 مترمربع مفروزی از پالک 348- اصلی واقع در کله مسلمان 
صادقی. محمد  رسمی  مالک  از  شده  خریداری  الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9  بخش 

31 - رای شماره 139360302015007474 مورخ 93/10/26 خداکرم امیری چرمهینی 
از  به مساحت 374/44 مترمربع مفروزی  یکبابخانه  به ششدانگ  فرزند محمد نسبت 
الواسطه خریداری  ثبت اصفهان مع   10 واقع در نصیرآباد بخش  پالک 379- اصلی 

شده از مالک رسمی حسین امینی چرمهینی.
سده  ادیبی  علیرضا   93/10/28 مورخ   139360302015007487 شماره  رای   -  32
پالک  مترمربع   1127/40 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  نوروز  فرزند 
از  الواسطه خریداری شده  مع  اصفهان  ثبت   9 لنجان بخش  در سده  واقع   73/1370

مالک رسمی نعمت اله ادیبی سده.
33 - رای شماره 139360302015007497 مورخ 93/10/29 غالمرضا صفری فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 141/21 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ادیبی  رضا  محمد   93/10/29 مورخ   139360302015007498 شماره  رای   -  34
سده فرزند علیرضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 222/90 مترمربع پالک 
از  الواسطه خریداری شده  مع  اصفهان  ثبت   9 لنجان بخش  در سده  واقع   73/1370

مالک رسمی نعمت اله ادیبی سده.
حسینی  مهدی  سید   93/10/29 مورخ   139360302015007499 شماره  رای   -  35
فرزند سید جالل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی  مترمربع   401/53

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
حسینی  سعید  سید   93/10/29 مورخ   139360302015007500 شماره  رای   -  36
فرزند سید جالل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی  مترمربع   401/53

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
باقرپور  عبدالرحیم   93/10/29 مورخ   139360302015007501 شماره  رای   -  37
مترمربع   134/71 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  علی  فرزند  ریزی 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
38 - رای شماره 139360302015007505 مورخ 93/10/29 نصرت اله خورشید پور 
فرزند شاه رضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 110/85 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ضیائی  جعفر  محمد   93/10/29 مورخ   139360302015007510 شماره  رای   -  39
مترمربع   58/17 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  حسین  فرزند  ریزی 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
علی  ابن  جمشید   93/10/29 مورخ   139360302015007513 شماره  رای   -  40
 295/91 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  بخش  علی  فرزند  چرمهینی 
مترمربع پالک 368/98 واقع در چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی عزیزاله امینی چرمهینی.
رحیمی  حسین   93/10/29 مورخ   139360302015007517 شماره  رای   -  41
مترمربع   142/30 مساحت  به  یکبابخانه  دانگ   6 به  نسبت  حسن  فرزند  باباشیخعلی 
 مفروزی از پالک 104/1- اصلی واقع در باباشیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه

خریداری شده از مالک رسمی محمد علی معظم باباشیخعلی.
42 - رای شماره 139360302015007518 مورخ 93/10/29  محمد علی علی صادقی 
ریزی فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 195/65 مترمربع مفروزی 
از پالک 106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی محمد علی نقی ریزی.
سلیمیان  عبدالرسول   93/10/29 مورخ   139360302015007523 شماره  رای   -  43
مترمربع   230/93 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  حسین  فرزند  ریزی 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
سید  السادات  مهر    93/10/29 مورخ   139360302015007527 شماره  رای   -  44
 190/48 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  محمد  فرزند  ریزی  رضوی 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
45 - رای شماره 139360302015007533 مورخ 93/10/29 عبداله نوروزیان ریزی 
فرزند علی اصغر نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 169/19 
 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
نوروزیان  معصومه   93/10/29 مورخ   139360302015007534 شماره  رای   -  46
مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   2 به  نسبت  براتعلی  فرزند  ریزی 
ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی  مترمربع   169/19

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
باقرپور  عبدالرحیم   93/10/29 مورخ   139360302015007535 شماره  رای   -  47
مترمربع   151/76 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  علی  فرزند  ریزی 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
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شرکت خودروس��ازی اپل آلمان خودروی هاچ بکی را روانه 
بازار می کند که می توان آن را یکی از کامل ترین خودروهای 

این کالس در دنیا به شمار آورد.
 خودروی جدید شرکت اپل Corsa OPC نام داشته و از 

موتوری چهارسیلندر سود می برد.
موتور توربوش��ارژ این خ��ودرو 1.6 لیتر گنجای��ش دارد و 
توان الزم برای ش��تاب اولیه مناس��ب آن را تأمین می کند. 
محصول جدید اپل صف��ر تا 100 را تنه��ا در 6.8 ثانیه طی 
می کند ک��ه برای ی��ک ه��اچ ب��ک در کالس خودروهای 
 کارب��ردی درون ش��هری رکوردی قاب��ل قبول به ش��مار 

می آید. 
این رقم ب��ا رکورد خودروه��ای همطراز و رقی��ب آن یعنی 
Fiesta ST از ش��رکت فورد و Clio RS از ش��رکت رنوی 

فرانسه قابل رقابت است.

موتور این خودرو 207 اسب بخار قدرت دارد که کارشناسان 
آن را امیدوارکننده می دانند. 

توان تولید شده توس��ط موتور به چرخ های جلویی منتقل 
می ش��ود تا خودرو به عنوان محصولی متناسب با استفاده 
 ه��ای درون ش��هری از کارای��ی قاب��ل توجهی برخ��وردار

 باشد.
Corsa OPC مجه��ز ب��ه جعب��ه دن��ده دس��تی 
 6 س��رعته ب��وده و خب��ری از حال��ت اتوماتی��ک در آن 

نیست.
با این حال اگر تمام قدرت های دنیا دست به دست هم دهند 
تا خودرویی مناسب تولید شود اما لبخند بر لبان مشتریان 

ننشیند هیچ ارزشی ندارد. 
طراحان اپل ب��ا آگاهی از ای��ن موضوع تالش ک��رده اند تا 
محصول جدیدشان ساختاری آیرودینامیک و جذاب داشته 
 باشد که به نظر می رسد در این مسیر تا حد زیادی نیز موفق 

بوده اند.
اپ��ل ای��ن خ��ودرو را ب��رای نمایش��گاه خ��ودروی ژنو که 
 ق��رار اس��ت در هفت��ه ه��ای آت��ی برگ��زار ش��ود آم��اده

می کند.

 Anonymous با راه اندازی کمپین 
دیجیتال��ی بن��ام #OpISIS صدها 
حساب کاربری داعشی ها و طرفداران 
شان را برروی شبکه های اجتماعی ای 
مانند فیس بوک ، توییتر و یوتیوب هک 

کرده و از کار انداختند.
 هکرهای ناش��ناس که خ��ود را از هر 
ملت و مذهبی نامیده اند، در پاس��خ به 
فعالیت ه��ای مخرب مج��ازی داعش 

دست به این حمله زده و اسامی حساب 
کاربری های هک ش��ده را نی��ز بر روی 
اینترنت منتش��ر کردند.آن ه��ا اکانت 
هایی ک��ه به نوعی با این گروه وابس��ته 
هستند را مورد هدف قرار داده و اعالم 
کردند که به کار خ��ود در زیرمجموعه 
 کمپی��ن #OpISIS ادام��ه خواهند

 داد. 
ایمیل ها، وی پی ان ه��ا و گوگل پالس 
داعش��ی ها و طرفداران آن ها نیز از این 
حمله در امان نمانده است.به عنوان مثال 
یکی از حساب های کاربری  هک شده 
متعلق به زن��ی بوده که ب��رای گرفتن 
نیرو در جبهه های س��وریه کاربران را 
شستش��وی مغ��زی داده و یارگی��ری 
می کرد. حساب کاربری داعشی هایی 
که ویدئوهای وحش��یانه از سربریدن و 
آتش زدن مردم را منتشر می کردند نیز 

در این حمله از کار انداخته شده است.

سونی، با معماری کاماًل متفاوت از نسل 
کنونی سری اکسپریا، گوشی 5 اینچی با 
نمایشگر IPS qHD خود )با رزولوشن 
 Xperia E4 960 در 540( را ب��ه ن��ام

معرفی کرد.
ای��ن گوش��ی ک��ه ب��رای کارب��ران 
»هزینه کم کن« ساخته و پرداخته شده 
اس��ت، دارای پردازن��ده 4 هس��ته ای 
ب��ا س��رعت 1.3 گیگاهرتز اس��ت که از 

 OmniBalance معماری موسوم به
بهره برده است.

یک گیگ رم داش��ته و 8 گیگ حافظه 
داخلی برایش تعریف شده است.

و  مگاپیکس��ل   5 اصل��ی  دوربی��ن 
 دوربی��ن جل��و نی��ز 2 مگاپیکس��لی

 است.
باط��ری E4 از ن��وع 2300 میلی آمپ��ر 
بوده و در م��د ذخیره باط��ری می توان 
کار بیش��تری از گوش��ی دریاف��ت 
 ک��رد. )تقریب��ا دو روز باط��ری ج��واب

 می دهد(.
144 گ��رم وزن داش��ته و ابع��اد آن 
137 در 75 در 10 میلی مت��ر اس��ت. 
سیستم عامل E4 اندروید 5.0 است. در 
 xLOUD بخش صوتی نی��ز از فناوری
روی آن استفاده ش��ده ک��ه کیفی��ت و 
 عم��ق ص��دا را ب��رای کاربر ب��ه ارمغان 

می آورد.

گوشى دورخميده سونى اکسپریا حمله بزرگ هکرها به داعش

یک هاچ بک جذاب و کاربردی در راه بازارهای جهانى

الرنژیت حاد یا التهاب 
حنجره

 Acute ( الرنژیت حاد
ی��ا   )  laryngitis
التهاب حنج��ره عموما 
با گرفتگی ص��دا تظاهر 
می یابد. افرادی که زیاد 
صحبت م��ی کنن��د با 
احتمال بیشتری به این 
بیماری مبت��ال خواهند 

شد. ) نظیر معلم ها (
به دنبال عفونت تنفس��ی ویروسی دس��تگاه تنفس 
فوقانی مثل سرماخوردگی ، ویروس حنجره را ملتهب 
کرده سبب گرفتگی صدا ، خشن شدن صدا و گاهی 

سرفه می شود.
عالئم الرنژیت بدین شرح است   

hoarsness یا خشن شدن صدا . گاه آفونی ) بیمار 
قادر به تولید صدا نیست ( و اکثر موارد با سرفه همراه 
است. سرفه ها خشک و نه چندان شدید هستند؛ ولی 
اصلی ترین تظاهر بیماری همان گرفتگی صدا است.

شيوع  
ح��دود 30 درصد موارد س��رماخوردگی به الرنژیت 
منتهی می شود. ولی ش��یوع کلی آن حدود 2درصد 
است. در فصل سرد سال این بیماری بیشتر دیده می 
شود و شیوع آن در زمس��تان 2 برابر تابستان است.  
از نظر سن ، ش��یوع خاصی را برای این بیماری نمی 
توان در نظر گرفت و می توان گفت در تمامی سنین 

احتمال ابتال وجود دارد.
طول دوره بيماری   

در اکثر موارد ظرف 3 روز گرفتگی صدا برطرف می 
شود؛ ولی گاه تا 8 روز یا بیش��تر نیز طول می کشد. 
بیماری خود محدود شونده اس��ت و عارضه خاصی 
برای آن گزارش نش��ده اس��ت. س��ل حنجره همراه 
یا بدون همراهی س��ل ریوی، از عل��ل مهم و جدی 
درگیری حنجره به حس��اب می آید.س��ل حنجره از 
نظر مسری بودن بس��یار حائز اهمیت است و یکی از 
انواع س��ل با بار میکروب باال در نظر گرفته می شود.
از علل غیرعفونی گرفتگی ص��دا که نباید با الرنژیت 
اشتباه ش��ود می توان به استفاده بیش از حد از صدا، 

ریفالکس اسید معده و بدخیمی حنجره اشاره کرد.
گاه بیماری های عفونی دیگر می توانند گرفتگی صدا 
ایجاد کرده وبا الرنژیت اش��تباه شوند . نظیر کروپ ) 
خروس��ک ( ، تراکئیت باکتری��ال ، اپیگلوتیت حاد و 

سایر علل عفونی الرنکس.
تشخيص  

عموما تاریخچه بیماری می تواند تش��خیص را برای 
پزشک مسجل کند. معاینه الرنکس نشانگر پرخونی 
مخاطی و قرمز ش��دن چی��ن های صوت��ی و مخاط 

منطقه است.
درمان   

ش��امل درمان بیماری زمینه ای اس��ت. اس��تراحت 
صوتی و مرطوب کردن مخاط مثل استفاده از بخور 
آب سبب تخفیف عالئم بیماری می شود. مطالعاتی 
که اثربخش��ی آنتی بیوتیک را در درم��ان الرنژیت 
بررسی کرده اند عموما نش��ان دهنده بی تاثیر بودن 
آنتی بیوتیک بوده است؛ ولی در مواردی که شک به 
عوامل باکتریال نظیر کالمیدیوفیلیا ، مایکوپالسما ، 
س��یاه س��رفه و دیفتری وجود دارد ، باید حتما آنتی 
بیوتیک مناس��ب ) عموما ماکرولیدهای جدید نظیر 

آزیترومایسین یا کالریترومایسین ( استفاده شود.
توصيه ها

1- تا س��ه روز به طور مطلق و تا یک هفته به صورت 
نس��بی اس��تراحت صوتی کنید. تصور کنید قادر به 
حرف زدن نیس��تید. حداقل از ح��رف زدن در مورد 

مسائل غیر ضروری اجتناب کنید
 2- اگر مجبور به صحبت کردن هستید با تن آهسته 
حرف بزنید. جیغ کشیدن یا بلند صحبت کردن سبب 

می شود بیماری شما تا چندین هفته طول بکشد.
 3- از دس��تگاه بخور اس��تفاده کنید. بخور آب سرد 
ارجحیت دارد؛چ��ون به علت مکانیس��م خود ذرات 
آب کوچکت��ری در هوا پخش می کن��د و نفوذ آن به 
دس��تگاه تنفس بیشتر اس��ت. بخور آب سرد به این 
معنی نیست که بخار سرد است یا دمای پایین دارد؛ 
بلکه به مکانیسم تولید آن بر می گردد؛ یعنی بخار با 
روش گرم شدن تولید نمی شود. آب به ذرات خیلی 
ریز تبدیل شده در هوا پخش می شود. دستگاه بخور 
آب گرم با مکانیس��م حرارتی بخ��ار تولید می کند و 
چون ذرات آب بزرگ هس��تند تا شعاع یک متری از 
دستگاه را می تواند مرطوب نگه دارد. بنابراین توصیه 
کلی برای اس��تفاده از بخور ، به کار ب��ردن بخور آب 

سرد است.
 4- در مواردی که بیماری به طول می انجامد، از یک 
داروی ضد التهاب اس��تفاده کنید. من ناپروکسن با 
دوز 250 میلیگرم هر 8 س��اعت را ترجیح می دهم. 
ولی ایبوپروفن ، ایندومتاسین، تولمتین نیز داروهای 

موثری محسوب می شوند.
 5- اگ��ر آل��رژی فصلی داری��د از ی��ک داروی آنتی 
هیستامین استفاده کنید. ستیریزین ،  کلرفنیرامین 
، فکسوفنادین و لوراتادین داروهای خوبی به حساب 

می آیند.
 6- اگر س��رفه با خلط همراه بود یا تب وجود داشت 
استفاده از آنتی بیوتیک الزامی است. در این مورد به 
پزش��ک مراجعه کنید تا آنتی بیوتیک مناسب برای 

شما تجویز شود
7- اگر عالئم خاصی که نشان دهنده عفونت سیستم 
تنفس اس��ت وجود دارد بالفاصله به پزشک مراجعه 

کنید. 
این عالئم ش��امل :  وجود اگزودا ) چرک ( روی لوزه 
ها ،تب و لرز ، خلط س��بز یا زرد رن��گ ، وجود طاول 
 های ریز در حفره ده��ان – وجود بثورات پوس��تی

 و غیره….

فک ها
فک ها با ایجاد الیه ای ضخیم از چربی در زیر پوس��ت، بدن 
خود را در مقابل س��رما حفظ می کنند. آن ها با یخ زدن آب 
سوراخ های بینی شان را از آب خارج می کنند تا بتوانند هوای 

کافی به بدن خود برسانند.
شترهای پوست کلفت  

بسیاری از حیوانات به خصوص در طول زمستان لباسی گرم 
برتن می کنند. پوست این حیوانات در زمستان کلفت تر از حد 
معمول می شود. این شترهای مناطق خشک آسیای مرکزی 
پوست شان با سردشدن هوا کلفت می شود. سرمای زمستانی 

این مناطق تا 30 درجه سانتی گراد زیرصفر نیز می رسد.
 خواب زمستانى خرس ها

خرس های قهوه ای با س��رد ش��دن هوا به خواب زمستانی 
می روند. آن ها خ��ود را در غارهایی پنهان ک��رده، به خواب 
می روند. برای مصرف کمتر انرژی ضربان قلب آن ها آهسته تر 
می شود و سوخت و ساز بدن شان نیز کند می شود. خرس های 
ماده توله های خود را در زمان اس��تراحت زمستانی به دنیا 

می آورند.
  خارپشت های خواب آلوده

خارپشت ها نیز در زمس��تان به خوابی عمیق فرو می روند. 
حرارت بدن آن ها به ش��دت کاهش می یاب��د و طی خواب 
زمس��تانی هیچ چیز نمی خورند. آن ها در این مدت از انرژی 
چربی های ذخیره شده در پوس��ت خود استفاده می کنند. 
آزار حیوانات در هنگام خواب زمس��تانی می تواند به مرگ 

آن ها منتهی شود.
موش خرما  

خواب زمس��تانی موش خرما تا ش��ش ماه یا بیش��تر طول 
می کش��د. آن ها در حفره های زیرزمینی به صورت گروهی 
در کنار هم به خ��واب می روند. موش ه��ای خرما به هنگام 
خواب زمستانی تنها دوبار در دقیقه نفس می کشند و گرمای 
بدن شان نیز تا پنج درجه سانتی گراد کاهش می یابد. معده و 

روده آن ها نیز نصف اندازه اصلی می شود.
 مارمولک

بر خالف ماهی یخ��ی و ماهی روغنی بس��یاری از حیوانات 
خونس��رد به دلیل آن ک��ه آب موجود در خون ش��ان به یخ 
تبدیل می ش��ود، در درجه حرارت زیر صفر ج��ان خود را از 
دست می دهند. کریستال های یخ، سلول های بدن حیوانات 
را همچون میلیون ها تیغ  کوچک برنده سوراخ می کند. برخی 
از خزندگان و دوزیس��تان نیز برای حفاظت از خود در برابر 
یخ زدگی به ش��یوه های خاص روی می آورند و برای آن که 
از این کریس��تال های یخ خود را حفظ کنند، میزان گلوکز 
خون خود را افزایش می دهند تا از تولید این کریس��تال ها 

پیشگیری شود.

مارمولک های شمالی تنها حیواناتی نیستند که به مقابله با 
سرما نیاز دارند. حتی در منطقه استوایی مالیم نیز خزندگان 
به شیوه هایی روی می آورند تا به عنوان موجودات خونسرد با 

سرما و یخ زدگی مقابله کنند.
خرس های قطبى  

خرس ه��ای قطبی نی��ز در قس��مت زیرین موه��ای خود 
الیه ای از چرب��ی دارند که ب��دن آنها را گرم نگ��ه می دارد. 
همچنین سطح بدن این حیوانات از موهای بلند و ضخیمی 
پوشیده شده که س��اختار پیچیده ای دارد. این موها دارای 
حفره هایی هستند که در زمان جمع ش��دن حرارت در زیر 
 الیه کرکی مانند سطح پوست شان به دفع کردن آب کمک

 می کند.

حيوانات در زمستان چطور گرم مى شوند؟
الکساندر فلمينگ
کاشف پنى سيلين

سالها از کشف داروی پنی سیلین 
که میلی��ون ها نفر در سراس��ر 
جهان به وسیله آن از خطر مرگ 
و ابتال به بیماری ه��ای عفونی 

نجات یافته  اند می  گذرد.
کاشف این داروی مفید و موثر، 
الکس��اندر فلمینگ بود. او در 6 
اوت س��ال 1881 میالدی در الچفیلد واقع در جنوب غربی 

اسکاتلند به دنیا آمد.
الکس��اندر، کوچکترین فرزند بیو فلمینگ بود و در حالی که 
هشت ساله بود، به سال 1888 پدر خود را از دست داد و انجام 
کارهای مزرعه به عهده مادرش افتاد.او در ده سالگی، یعنی به 
سال 1891 وارد مدرسه لودان مورشد و بعد به مدرسه دارول 
که برادرانش در آنجا تحصیل می  کردند رفت. مدرسه آنها تا 
خانه بیش از چهار مایل فاصله داشت و الکساندر ضمن پیمودن 
این راه در مناظر طبیعت اطراف خود دقیق می  شد و به فکر و 

مطالعه می  پرداخت.
او در مدرسه شاگردی ساعی بود و پس از پایان تحصیالت در 
آن مدرسه، به س��ال 1893 وارد آکادمی کیلمارنوک شد. در 
س��ال 1895 به لندن رفت و به برادر بزرگش که می  خواست 
چشم پزش��ک ش��ود پیوس��ت؛ اما وی به خاطر درآمد کم و 
تنگدستی مجبور به ترک تحصیل شد. اما در سال 1897 در 
یک شرکت کشتیرانی کاری به دست آورد و تا سال 1901 در 

این شرکت مشغول کار شد.
او از سال 1901 امکانات و درآمدی فراهم کرد و تصمیم گرفت 
رشته پزش��کی را دنبال کند. در آن روزها همراه برادران خود 
رابرت و جان به داوطلبان اسکاتلندی پیوست و در آنجا عضو 
چند تیم ورزشی از جمله شنا شد، و یک مسابقه شنا هم با کالج 
پزشکی س��ن ماری انجام داد. در این کالج عالقه به تحصیل 
پزشکی را بیشتر احساس کرد و سال بعد در امتحانات ورودی 

شرکت کرد و موفق شد.
الکس��اندر، در این کالج ش��اگردی جدی و کوش��ا ب��ود و در 
تمام رشته های پزش��کی از قبیل تش��ریح، مرض  شناسی، و 
داروشناسی به مطالعات عمیق خود در باکتری شناسی ادامه 
داد تا س��رانجام در سال 1928 به کش��ف پنی سیلین دست 

یافت.
پنی سیلین در سال 1941 قابل استفاده برای عموم مردم شد 
و در س��ال 1945 فلمینگ به اتفاق ارنست چین برای کشف 
پنی س��یلین که به طور قطع کمتر از کش��ف میکرب توسط 

پاستور نبود، جایزه نوبل در رشته پزشکی را دریافت کردند.

هيوالیى برای نجات انسان ها 
»دامیان« طرحی ارائه کرده است که 
در اصل یک آمبوالنس به حساب می 
آید. این آمبوالنس به هیچ عنوان در 
ترافیک گیر نمی کند و می تواند در 
کمترین زمان ممک��ن خود را باالی 
س��ر بیمار برس��اند و او را س��ریعا به 

بیمارستان منتقل کند.
»دامیان ارملین«دانشجو طراحی خودرو است که اعتقاد دارد 
در سال 2025 بسیاری از خیابان ها در سراسر دنیا با ترافیک 
پر شده است و میزان مسافرت در یک شهر حداقل دو برابر می 
شود. در این وضع رس��یدگی به بیماران بسیار سخت خواهد 
بود.سیستم تعلیق هیدرولیکی کار اصلی را در این آمبوالنس 
ایفا می کند. این سیستم هیدرولیکی کمک می کند تا خودرو 
از زمین فاصله گرفته و به راحتی میان ترافیک قدم بزند و به 
مسیر خود ادامه دهد. این آمبوالنس که به خاطر سیستم های 
مختلفش به هیوال معروف شده است، در ش��رایط طوفانی و 
حتی سیل نیز به خوبی کار می کند. استفاده از این خودروها 
می تواند میزان مرگ و میر ک��ه به خاطر ماندن در ترافیک به 

وجود آمده است را کاهش دهد.

پرواز باکفشى پرنده
نوعی کفش هوشمند امکان 
صرفه جویی در انرژی و پرش 
به جای راه رفتن را به کاربر 
خود می دهد.طراحان با ذوق 
نوعی کفش منحصر به فرد با 
عجیب ترین پاشنه ممکن را 
طراحی کرده ان��د که در نوع 

خود بی نظیر است.
 گفتنی اس��ت این کفش به ن��ام enko2 دارای فنرهایی به 
ارتفاع 2 س��انتی متر در محل پاشنه اس��ت. بررسی ها نشان 
می دهند، با اس��تفاده از ای��ن فنرها در محل پاش��نه کاربر با 
هر گام می توان��د فاصله ای بلندتر را بپ��رد و به این صورت در 
انرژی مصرف��ی او برای حرکت صرفه جوی��ی به عمل می آید. 
نخس��تین بار طرح این نوع کفش توس��ط ی��ک دونده اهل 
کشور فرانسه در مسابقات دو در س��ال 2002 استفاده شده 
بود.اهرم مورد اس��تفاده در کن��اره هر کفش اج��ازه تنظیم 
میزان پرش و با اس��تفاده از کفش به حالت عادی را به کاربر 
می دهد. قیمت این کش��ور در حدود 390 دالر برآورد ش��ده 
اس��ت و ش��رکت های بزرگ س��ازنده کاالهای ورزش��ی نیز 
 در نظر دارن��د نمونه های مش��ابه مانند این کف��ش را   تولید

 کنند.

سرگذشت مشاهير

دریچه

فامیل بازی!
یک مقام مسئول در اداره ای 

خانواده منشی دفترش را مشغول 
کرده؛ از پدر تا برادرها!
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