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باشگاه فناوري سالمت در 
اصفهان راه اندازي مي شود

 »نذر کتاب« 
در اصفهان

کمبود نیرو و مسائل معیشتی  
مشکل اساسی پرستاران

Z a y a n d e  R o u d  n e w s p a p e Rنارضایتی زوج ها از جاماندن از لیست یارانه بگیرها

کمبود آب در اصفهان سبب 
مهاجرت  کشاورزان شد

در حال حاضرنیازی به افزایش 
قیمت ها نیست!

 پژوهشگران شهرکردی سوختگی 
را با »روغن بنه« درمان کردند

چرا دختران به زندگی مجردی 
نقش جهان، مات تکه هایی که وصله تنش نمی شوند!عالقه دارند ؟
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شرط پرداخت یارانه نقدی به زوج های جوان؛
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چه حکمی برای آقازاده متهم 
عادالنه و بازدارنده است؟

یکی از سؤاالتی که این روزها در ذهن مردم وجود دارد، 
این است که اگر کس��ی جرائم آقازاده متهم را انجام دهد 
با چه سرنوشتی مواجه خواهد شد و قانون با هر شهروند 
دیگری که چنین اتهامات سنگینی داشته باشد، چگونه 
برخورد خواهد کرد؟ قانون مجازات اسالمی دارای بندها 
و مواد مش��خصی اس��ت که این اجازه را به افکار عمومی 
می دهد تا درخصوص کف و سقف مجازات در نظر گرفته 

شده برای جرائم مختلف پیش بینی کند. 
پرونده مهدی هاش��می که عموم مردم امروز حساسیت 
خاصی نسبت به رای صادر شده توس��ط دادگاه به خرج 
می دهند از همین مصادیق است.این پرونده دارای ابعاد 

مختلفی است که قانون تکلیف هر کدام از...
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جشن قهرمانی یا رفع نگرانی؟!
مگر ازدیرباز نمی گفتیم ورزش دریای خروش��انی اس��ت که لحظه ای 
آرام نمی گی��رد. مگربراین باور نبودی��م که وقتی مس��ابقاتی به اتمام 
می رسدوهنوزنفس��ی تازه نک��رده باید برای مس��ابقات بع��دی آماده 
ش��ویم و زمانی که در رش��ته خاصی عنوانی کس��ب م��ی کنیم وطعم 
 خوش جش��ن ش��ادی را مزمزه نکرده بای��د نگران رقاب��ت های بعدی

 باشیم.
پس بهتر است به این شادی های زود گذرو مقطعی امروزی دل خوش 
نکنیم؟ که درکناراین ش��ادی و خنده ها، افسوس گذشته ودرپس این 

هیجان ها، ممکن است غم فردا  را درپی داشته باشیم...

 با اطمینان بسازید 
 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

 ) سهامی عام(   

»آگهی فراخوان « نوبت  اول
   شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان  

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

سایر موارد :
 1- زمان دریافت اس�ناد : از تاریخ نش�ر آگهی نوبت اول تا پایان س�اعت اداری مهلت دریافت اس�ناد

 ) مندرج در جدول (
www.esfahansteel.com 2- جهت اطالع از محل دریافت اسنادو کسب اطالعات بیشتر به آدرس

مراجعه فرمائید. 

ضمنا لیست استعالمهای مربوط به خریدهای متوسط) بدون برگزاری مناقصه ( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج می گردد.

مهلت ارائه پیشنهادمهلت دریافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانردیف

انجام حفاظت و حراست از مجموعه اموال ملکی و بهره برداری از باسکول 9307593R1مناقصه 1 
تا ساعت 9صبح 93/12/12شرکت ذوب آهن اصفهان در بندر عباس بطور شبانه روزی 

93/12/23

29-93مزایده  2
 فروش10000 تن آهک مازاد ضایعاتی موجود در 

منطقه هواشناسی
93/12/1593/12/25

93/12/1393/12/24استیل ضایعاتی 30X23H7-93مزایده 3

آگهی فراخوان 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
)کد آگهی  :ر- 93164(

مهلت ارسال مدارک موضوعشمارهنوع فراخوان ردیف 

اجرای پوشش مواد ضد حریق FIRE STOP بر روی کابلها و سینی های 48364696مناقصه1
1393/12/13مربوطه و ورودی تابلوهای نواحی شرکت فوالد مبارکه

1393/12/17فروش محصوالت جانبی ... اقالم ضایعاتی و مستعمل و نو9310مزایده2

مناقصه3
48365333

48377227

خرید و نصب راه اندازی و آموزش  در محل دستگاه HPLCساخت 
کمپانی AGILENT TECHNOLOGIES HPیا KNAUER به انضمام 

کامپیوتر و مانیتور با یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش 
جهت آزمایشگاه مرکزی

1393/12/18

1393/12/25تامین و اجرا4000 دستگاه سدل جهت سایت بندرعباس 48384075مناقصه 4

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

آگهی مزایده عمومی شماره 9311

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد یک باب ملک خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
 عالق�ه من�دان ب�ه ش�رکت در مزای�ده می توانن�د جه�ت تهی�ه اس�ناد مزای�ده از طری�ق س�ایت ش�رکت ف�والد مبارک�ه اصفه�ان ب�ه نش�انی

 WWW.Mobarakeh-steel.ir اقدام نمایند.
پیشنهاد دهندگان می بایست پیشنهادات خود را حداکثر از ساعت 13 لغایت 15 روز یکشنبه مورخ 1393/12/24 به آدرس اصفهان – دروازه شیراز – اول خیابان 
سعادت آباد – ساختمان اداری ش�رکت فوالد مبارکه اصفهان به نماینده فروش تحویل نمایند. الزم به ذکر است به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ مذکور ارائه شود 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر اطالعات مورد نیاز در اسناد مزایده شرح داده شده است.

در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با تلفن 6452و4821-0335543 تماس حاصل فرمایید.
بازدید در روز سه شنبه تاریخ 1393/12/19 از ساعت 9 تا 12 انجام می گیرد.

الزم به ذکر است جهت بازدید همراه داشتن اسناد مزایده و فیش 80000 ریال موضوع ماده 4-4 شرایط شرکت در مزایده الزامی می باشد.
مورد مزایده:

عبارتست از یک باب ساختمان )محل سابق بهداری صفائیه( به مساحت 5697/85 مترمربع عرصه و 1930/97 مترمربع اعیانی و گواهی پایان ساخت به شماره 
667 مورخ 80/3/9 با کاربری بهداشتی درمانی از شهرداری مبارکه بانضمام انش�عابات آب و فاضالب و برق و گاز شهری و با سیستم گرمایش توسط مورتورخانه 

مرکزی و با رادیاتور و سرمایش توسط کولر آبی.
 ضمناً متن آگهی در سایت های ذیل درج گردیده است.

www.msc.ariatender.com مرکز اطالعات مناقصات و مزایدات ایران به نشانی اینترنتی                 www.msc.ir شرکت فوالد مبارکه اصفهان به نشانی

 )کدآگهی:ر-93165(



يادداشت

درخواست رسايی برای برکناری 
فی الحال روحانی! 

پس از چند روز کش��مکش حمید رس��ایی و مسووالن هیأت 
بدوی رسیدگی به تخلفات اداری، این نماینده تهران با انتشار 
متن حکمش نوشته: اگر حمید رس��ایی به دلیل هزینه کردن 
اعتباراتی به می��زان )۳۰۰ میلیون تومان( از یک حس��اب که 
دولتی هم نبوده و این مبلغ نیز مجددا به   همان حساب برگشت 
داده شده با حکم هیأت تخلفات اداری ریاست جمهوری دولت 
یازدهم، مستحق ۵ س��ال محرومیت از انتصاب به سمت های 
حس��اس مدیریتی در دستگاه های دولتی اس��ت، پس قاعدتا 
جناب حس��ن روحانی، به دلیل تخلفات میلیاردی مستند به 
گزارش تفریغ بودجه دیوان محاس��بات ک��ه در صحن علنی 
مجلس قرائت شد و همچنین بابت برداشت ۱/۴ میلیارد دالر 
از صندوق توس��عه ملی به امید فروش نفت و برگشت پول آن 
و بازگرداندن ۱/۴ میلیارد به حس��اب صندوق توسعه ملی، با 
رأی هیأت تخلفات اداری نهاد ریاس��ت جمه��وری، در آینده 
باید مادام العمر از انتصاب در س��مت های حساس مدیریتی از 
جمله ریاست جمهوری محروم ش��ود و الجرم بر خالف آنچه 
آقای اشرفی اصفهانی در مصاحبه های خود درباره بنده اشاره 
کرده اند، چون جناب روحانی مثل بنده در حال حاضر نماینده 
مجلس نیس��تند بلکه کارمند دولت اند، ای��ن انفصال خدمت 
از هم اکنون باید اجرا ش��ود و ایش��ان نه تنها دیگر نمی تواند 
کاندیدای ریاس��ت جمهوری ش��ود بلکه فی الحال هم باید از 

مقامش برکنارشود.

ايران اصلی ترين دشمن مردم آمريکا 
نیست 

موسس��ه آمریکایی گالوپ، اعالم کرده که مردم آمریکا دیگر 
ایران را مانند گذش��ته و یا به صورت رسمی دشمن خود تلقی 
نمی کنند. بر اساس نظرسنجی این مرکز، در سال ۲۰۱۲ سی 
و دو درصد و در س��ال ۲۰۱۴ ش��انزده درص��د از آمریکایی ها 
ایران را اصلی ترین دش��من ایاالت متحده تلق��ی می کردند، 
اما در نظر س��نجی تازه این عدد به ۹ درصد کاهش پیدا کرده 
است. نظرسنجی گالوپ در فاصله ۱۸ تا ۱۱ فوریه سال جاری 
میالدی، نظرخواه��ی از ۸۳۷ نمونه تصادفی باالی ۱۸ س��ال 
نش��ان می دهد که ۱۸ درصد مردم آمریکا، روس��یه را دشمن 
اصلی کشورشان می دانند و رتبه دوم با رقم ۱۵ درصد مربوط 
به کره شمالی است، و ایران با ۹ درصد سومین دشمن آمریکا 
تلقی می شود. عراق با ۸ درصد و سوریه با ۴ درصد در رتبه های 

بعدی قرار دارند. 

 سفرهای استانی احمدی نژاد
 برای ختم

در حالی که حسن روحانی رییس جمهور روز چهارشنبه به قم 
سفر می کند، محمود احمدی نژاد رییس جمهور سابق در ادامه 
ی مراس��م یادبود زنجیره ای در تهران و تبریز و روز یکشنبه به 

قم می رود. 

 چهار کلمه برای رقابت انتخاباتی
 با روحانی

 »درون زای��ی«، »عدال��ت« »اس��تقالل« و »مردم گرای��ی« 
مفاهیم طرد شده گفتمان دولت مستقر هستند که می توانند 
درفصل بن��دی گفتم��ان رقیب گفتم��ان دولت م��ورد توجه 
اجتماعی قرار گیرن��د. پرویز امینی از چهره های دانش��گاهی 
اصولگرایان گفته باید به این مس��اله ه��م توجه کرد که صرف 
به کارگیری این مفاهیم به قوت و برتری نسبی بر گفتمان دولت 
منجر نمی ش��ود؛ بلکه همه ش��رایط مانند »وجود نشانه های 
در دس��ترس« و نیز قدرت »جمع ک��ردن مطالبات متکثر« تا 
سطح ممکن و »سیاست ورزی حرفه ای« به نوعی باید در این 

صورت بندی مورد نظر قرار گیرد. 

احمدی نژاد فقط در اين دو جا 
می تواند محاکمه شود

احم��د ش��یرزاد از فع��االن اصالح طل��ب گفت��ه: »محاکمه 
احمدی نژاد به لحاظ حقوقی برای خود قضیه ای است. باید نوع 
جرم را بررس��ی کرد که آیا عالم به مفاسد رخ داده بوده یا خیر 
یا اینکه جرمی که مرتکب شده خیانت به کشور تلقی می شود 
یا خیر؟ اما حاصل آنچه  انجام ش��ده بس��یار فاجعه بار است و 
محاکمه وی باید در محکمه افکار عمومی صورت بگیرد و مانع 

از بازگشتش به قدرت شود «. 
وی همچنی��ن اصولگرای��ان را عام��ل اصلی ق��درت گرفتن 
احمدی نژاد می داند و این پرسش را مطرح می کند که »محمود 
احمدی نژاد در قد و قواره کسوت ریاست جمهوری نبود و این 
بزرگ ترین اش��تباه تاریخی جناح اصول گرا است که نسبت به 
این مس��أله خیلی فرصت طلبانه برخورد کردند و از یک رفتار 
نا متعارف چشم پوش��یدند. می شود این س��وال را مطرح کرد 
که آیا جن��اح اصولگرا حاضر اس��ت مس��وولیت آن چیزی که 
در انتخاب احمدی نژاد رخ داد را بر عه��ده بگیرد؟« این فعال 
سیاسی و استاد دانشگاه با بیان اینکه اگر قرار است احمدی نژاد 
محاکمه شود تنها در دوجا این امکان وجود دارد گفت: یکی در 
دادگاه توسط قاضی عادل است و دیگری در محضر عدل الهی. 

به بیلبورد ها آلرژی داريد، برويد 
دکتر! 

محسن پیرهادی، عضو شورای شهر و رییس سازمان شهرداری 
تهران در گفت وگو با هفته  نامه تماش��اگران امروز به معترضان 
نصب بیلبوردهای »عنایت آمریکایی« توصیه کرده اس��ت اگر 
به این بیلبورد ها آلرژی دارید به دکتر مراجعه کنید. پیرهادی 
در ای��ن گفت وگو همچنی��ن به تی��م مذاکره کنن��ده توصیه 
کرده  تا این بیلبورد ها را با خود به جلس��ات مذاک��ره ببرند تا 
 به آن ها نش��ان دهند که دیدگاه مردم نس��بت به آن ها چگونه

 است. 

یکی از س��ؤاالتی که این روزها در ذهن مردم وجود دارد، این 
اس��ت که اگر کس��ی جرائم آقازاده متهم را انج��ام دهد با چه 
سرنوشتی مواجه خواهد شد و قانون با هر شهروند دیگری که 
چنین اتهامات سنگینی داشته باش��د، چگونه برخورد خواهد 
کرد؟ قانون مجازات اس��المی دارای بندها و مواد مش��خصی 
اس��ت که این اجازه را به افکار عموم��ی می دهد تا درخصوص 
کف و سقف مجازات در نظر گرفته ش��ده برای جرائم مختلف 

پیش بینی کند. 
پرونده مهدی هاشمی که عموم مردم امروز حساسیت خاصی 
نسبت به رای صادر ش��ده توس��ط دادگاه به خرج می دهند از 
همین مصادیق است.این پرونده دارای ابعاد مختلفی است که 
قانون تکلیف هر کدام از آنها را به خوبی مش��خص کرده است؛ 
اکنون یک سوال در ذهن مردم وجود دارد اینکه اگر کسی جرائم 
آقازاده متهم را انجام دهد با چه سرنوشتی مواجه خواهد شد و 
قانون با هر شهروند دیگری که چنین پرونده سنگینی داشته 
باش��د چگونه برخورد خواهد کرد؟ مطابق آنچه تاکنون درباره 
پرونده مهدی هاش��می در رسانه ها درج ش��ده است خالصه 
اتهامات وی را می توان در شش بخش کلی خالصه کرد. ارتشاء، 
اختالس، جاسوس��ی، اجتم��اع و تبانی بر ضد امنیت کش��ور، 
فعالیت تبلیغی علیه نظ��ام و جعل اس��ناد از جمله مهمترین 
اتهامات این آقازاده اس��ت. قان��ون در هر ک��دام از موارد فوق 
مجازاتی مشخص را در نظر گرفته است که با توجه به نظر قاضی 
و شدت و حساسیت جرم مرتکب شده و آثار آن، حکم را صادر 
می کند. البته در این مطلب قصد نداریم تا درباره حکم دادگاه 
قضاوت کنیم، چرا که این موضوع وظیفه قاضی اس��ت اما مواد 

طرح شده در قانون اجازه می دهد تا حداقل حکم فردی با این 
جرائم را پیش بینی کرد.  آنچه پس از ۲6 جلسه دادگاه مهدی 
هاشمی و همچنین اسنادی که توسط برخی نمایندگان مجلس 
و رسانه ها منتشر شده، به نظر می رسد که مجموع مجازاتی که 
برای وی تعیین خواهد شد خارج از دایره مجازات تعیین شده 
در قانون برای این جرائم نیست ؛ بنابراین می توان برای این فرد 

یک حدود مجازات عادالنه پیش بینی کرد.
اولین اتهام مطرح شده ارتشاء و اخذ رشوه ۱۵/۲میلیون دالری 
برای جوش دادن قرار داد نفتی ش��رکت استات اویل با شرکت 
نفت ایران است. در این مورد حتی اگر تمام ضرر و زیان ناشی از 
این نوع واسطه گری را در نظام اقتصادی کشور نادیده بگیریم 
باز هم توجیهی برای دریافت چنین رشوه سنگینی وجود ندارد؛ 
بنابراین حداقل جرم مرتکب شده توسط مهدی هاشمی اخذ 
رشوه است. مدارک منتشر شده توسط رسانه ها و همچنین حکم 
طرف خارجی رشوه دهنده تقریبا این موضوع را اثبات می کند. 
طبق قانون تش��دید مج��ازات مرتکبین ارتش��اء و اختالس و 
کالهبرداری در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک 
میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به عالوه 
جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از 

خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شالق خواهد بود.
آنچه در مورد پرونده ش��رکت بهینه س��ازی مصرف سوخت و 
مجموع متنوعی از اتهامات که توس��ط مهدی هاشمی در این 
ش��رکت و دانش��گاه آزاد اس��المی انجام می گیرد در قانون به 

اختالس تعبیر می شود.
هر چند مبالغ این اختالس به دلیل گذر زمان چندان درشت به 

نظر نمی رسد؛ اما در زمان وقوع جرم ماهیتی کامال متفاوت از 
آنچه امروز به نظر می رسد داشته است و سوء استفاده از ظرفیت 
مالی ش��رکت از طریق قراردادهای صوری تنها یکی از جرائم 

مرتکب شده توسط آقازاده خاص است. 
طبق قانون مجازات اس��المی در صورتی که میزان اختالس تا 
پنجاه هزار ریال باش��د،  مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس 
و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ 
باشد، به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و 
در هر مورد عالوه بر رد وجه یا مال مورد اختالس به جزای نقدی 

معادل دو برابر آن محکوم می شود.
اما درباره اتهام بعدی یعنی جاسوسی با در نظر گرفتن تمامی 
اغمازهای ممکن نیز می توان به بخشی از قانون مجازات اسالمی 
اش��اره کرد. طبق ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسالمی »هرکس 
نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی 
یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صالحیت 
دسترس��ی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به 
نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد نظر به کیفیات و مراتب 

جرم به ۱تا۱۰ سال حبس محکوم می شود.«
درخصوص اتهاماتی چ��ون اجتماع و تبانی ض��د امنیت ملی، 
فعالیت تبلیغ��ی علیه نظ��ام و همچنین جعل اس��ناد مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام هم قانون احکام کامال ش��فافی دارد 
که مجازات آن در بنده��ای 6۱۰، ۵۰۰ و ۵۲۵ قانون مجازات 
اس��المی آمده اس��ت.  طبق ماده 6۱۰ قانون مجازات اسالمی 
هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد 
امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب ش��وند یا وسایل ارتکاب 
آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق 
نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد. طبق ماده 
۵۰۰ قانون مجازات اس��المی هر کس علیه نظ��ام جمهوری 
اسالمی ایران یا به نفع گروه ها و س��ازمان های مخالف نظام به 
هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از س��ه ماه تا یک سال 
محکوم خواهد شد. طبق ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسالمی مهر 
یا تمبر یا عالمت یکی از شرکت ها یا مؤسسات یا ادارات دولتی 
یا نهادهای انقالب اسالمی را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر 
استعمال کند یا داخل کش��ور نماید عالوه بر جبران خسارت 
وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد. طبق مواد 
قانونی مطرح شده در باال می توان یک حداقل مجازات ۴۰ سال 
را برای فردی با این جرائم عادالنه دانست. حال اینکه قاضی با 
استماع دفاعیات متهم و موکالنش تا چه مقدار از جرائم وی را 
بپذیرد کامال متناسب با شواهد و ادله ارائه شده به دادگاه است. 

خود مشغول می کند. 

عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجل��س گفت: دولت 
محافظه کار اس��ت و نمی خواهد قانون هدفمندی را به 
اجرا در بیاورد. این دولت مبنا را بر این گذاشته که رأی 
دوره بعدی را به دس��ت بی��اورد. این دول��ت می خواهد 
مجلس آینده را به دس��ت بیاورد و افکار عمومی را از راه 

مالحظات سیاسی و اجتماعی تحت تأثیر قرار می دهد.
غالمرض��ا مصباحی مق��دم ، در جریان بررس��ی بخش 
درآمدی الیح��ه بودجه ۱۳۹۴ در خص��وص تبصره ۲۱ 
مربوط به نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها پیشنهاد 
داد مبلغ 6۲۰ هزار میلیارد ریال از محل اجرای این قانون 

مورد تصویب نمایندگان قرار گیرد.
 نماینده م��ردم تهران، ری، ش��میرانات، اسالمش��هر و 
پردی��س در مجلس توضی��ح داد: قان��ون هدفمندی را 
مجلس هفتم به تصویب رس��اند و از س��ال ۸۹ ش��روع 
به اجرا ک��رد ک��ه م��ورد اس��تقبال نخبگان کش��ور و 
مل��ت، کار شناس��ان داخل��ی و خارج��ی ق��رار گرفت؛ 
حتی صن��دوق بین الملل��ی پ��ول و بان��ک جهانی نیز 
ای��ن کار را م��ورد تمجی��د قرار دادن��د و گفتن��د ایران 
 ب��رای اص��الح مص��رف ان��رژی گام بلندی برداش��ته 

است.
 وی با اش��اره به اس��تقبال مقام معظم رهبری از اجرای 
قانون هدفمندی یارانه ها  ادامه داد:   البته اگرچه اجرای 

این قانون همراه با حواشی بود و در نحوه اجرا مشکالتی 
داشت اما اصل این گام بسیار عالی بود.

 وی گفت:   در سال ۱۳۹۰ میزان ۵۴ هزار میلیارد تومان 
جهت اصالح قیمت ها به تصویب رسید که این میزان در 

سال ۹۱ به 6۲ هزار میلیارد تومان رسید.
 مصباحی مقدم با اش��اره به قیمت پیشنهادی ۴۸ هزار 
میلیارد تومانی دولت و کمیسیون تلفیق مجلس جهت 
اصالح قیمت ها بی��ان کرد: با این کار کش��ور به عقب بر 

می گردد و دستاورد مجلس هشتم نابود خواهد شد.
 عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس افزود: خدمت 
بزرگی که از بابت اجرای هدفمن��دی یارانه ها به اقتصاد 
کشور و بهینه سازی مصرف صورت گرفته بود، در حال 

نابود شدن است.
  وی گفت: قیمت حامل های انرژی با اقداماتی که دولت 
یازدهم در س��ال گذشته و امسال داش��ته و در نظر دارد 
آن را برای سال آینده نیز پیگیری کند، تغییری نخواهد 
کرد و با تغییر نکردن، مصرف به شدت باال رفته و خواهد 
رفت و آنچه که در دوره آقای هاشمی رفسنجانی و آقای 
خاتمی انجام شد و اصالح قیمت ها حدود ۱۰ درصد و ۲۰ 
درصد و ۳۰ درصد انجام ش��د و رشد ۸ درصدی مصرف 
انرژی در طول سال های گذشته ش��د و ما را به بن بست 

نزدیک کرد، دوباره در حال شکل گیری است.

 

وی ادامه داد: مصالح ملی چه می ش��ود؟ اهداف اقتصاد 
مقاومتی چه می ش��ود؟ مدیری��ت مصرف ان��رژی چه 

می شود؟ اصالح الگوی مصرف چه می شود؟
 مصباحی مق��دم از نمایندگان خواس��ت مبنای اصالح 
قمیت ها را به پیش��نهاد خود مبنی ب��ر 6۲ هزار میلیارد 
تومان برگردانند و بیان ک��رد: مجلس با تصویب رقم ۴۸ 
هزار میلیارد تومانی برای بودجه س��ال ۹۴، بودجه سال 
۹۱ را تصویب خواهد کرد و آیا این را نمی شود ارتجاع از 

نوع زشت آن خواند.
وی گفت: رفتاری که دولت ه��ای قبل از احمدی نژاد در 
مورد اصالح قیمت انرژی داشتند، رفتاری بود که کشور 
را با هزینه های بسیار سنگین مصرف انرژی کرد؛ اکنون 
مصرف گاز در کشور ما بیش از کل چین و کل اروپا است 
بنابراین باید دست به دست هم بدهیم تا جلوی قاچاق و 
فساد گرفته شود در شرایطی که قاچاق های گسترده ای 

از بنزین، گازوئیل و آرد در کشور اتفاق می افتد.
 این نماینده مجلس افزود: نباید مس��یری را که با همت 

مجلس و دولت قبل به اجرا درآمد، تخریب و نابود کرد.
مصباحی مقدم از نمایندگان خواست به حرف هایی که 
می خواهد اف��کار عمومی را تحت تأثیر پوپولیس��م قرار 
دهد گوش ندهند و ادامه داد: نمایندگان به رقم 6۲ هزار 
میلیارد تومان رأی بدهند تا یک گام دیگر در راس��تای 

تحقق اهداف عالی قانون هدفمندی یارانه ها پیش رویم 
چرا ک��ه این کار موجب کمک های وس��یعی ب��ه تولید، 
خانه های نیازمندان جامعه و جوانان فاقد مسکن می کند.
 وی با تأکید بر اینکه باید اهداف عالی قانون هدفمندی 
دنبال ش��ود تصریح کرد: اجرای این قان��ون باید با این 
تفاوت باشد که اشتباهی که در دولت احمدی نژاد مرتکب 

شدیم، تکرار نشود.
 عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس در خصوص بار 
تورمی اجرای این قانون توضی��ح داد: تورمی که اصالح 
قیمت ها تا کنون داش��ته، تورم باالیی نبوده و آن تورمی 
که در دولت قبل اتفاق افتاد ناشی از سوء مدیریت پایان 
دوره آقای احمدی نژاد بود و ناش��ی از فش��اری بود که 
بیگانگان در قیمت ارز داش��تند و مدیران اقتصادی آن 
زمان هم مدیریت نکردند چرا که اگر این اتفاق مدیریت 
 می شد، قیمت کاال ها و خدمات به این شدت افزایش پیدا 

نمی کرد.

بررسی حقوقی مجازات موارد اتهامی »آقازاده معروف«

صباحی مقدم در صحن علنی:

دولت محافظه کار است و نمی خواهد قانون هدفمندی را به اجرا در بیاورد!

چه حکمی برای آقازاده متهم عادالنه و بازدارنده است؟

زاکانی :

آمارهای و کاهش تورم نشان از 
بی اثر بودن تحريم ها دارد

نماینده م��ردم ته��ران در مجلس، گف��ت: آمارهای 
ریاست محترم جمهوری در کاهش ۲۴ درصدی تورم 
و افزایش رشد اقتصادی از منفی ۹ به مثبت ۳ درصد 

نشان از بی اثر بودن تحریم ها دارد.
علیرضا زاکانی عضو کمیس��یون شوراها و امور داخلی 
مجلس شورای اسالمی در پاس��خ به این سؤال که آیا 
تالش دولت در عرصه اقتصادی کش��ور شبیه به یک 
معجزه اس��ت، اظهارداش��ت: جریان دوم خ��رداد در 
سال های ۹۰ و ۹۱ همواره تالش کرد تا دو عامل را به 
عنوان منشأ اشکال در حوزه اقتصادی کشور برجسته 
کند؛ عامل اول، مدیریت ناکارآمد دولت دهم و عامل 
دوم نحوه پیگیری در حوزه سیاس��ت خارجه بود.وی 
افزود: البت��ه در این میان، مس��ائلی همچون موضوع 
هسته ای را نیز تبیین کردند که به واسطه پیشبرد این 
فناوری و رشد علمی، تحریم ایجاد شده است.زاکانی 
تأکید کرد: بعد از انتخابات ب��ه گونه ای افکار عمومی، 
منتقدان و کارشناسان را مدیریت کردند که دیدگاه ها 
از مدیریت به سمت تحریم س��وق پیدا کند. یعنی در 
واقع ای��ن فضا و هجمه را در کش��ور ایج��اد کنند که 
مشکل ما مدیریت نیست بلکه تحریم مشکل اساسی 
مسائل اقتصادی است.نماینده مردم تهران در مجلس 
معتقد است دولت آمارها و دیدگاه های اقتصادی خود 
را فارغ از واقعیت های جامعه مطرح می کند.وی افزود: 
هجمه پراکنی ها در راس��تای برجسته کردن برچسب 
»تحریم مش��کل اساس��ی اقتصادی است«امروز پس 
از یک سال و چند ماه تالش به ثمر نشسته است؛ زیرا 
دولت یازدهم از کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی 
خبر می دهد و این فض��ا را ایجاد می کند که در نیل به 
موفقیت تحریم اثری نداشته است؛ البته این نکته هم 
جالب است که رییس جمهور کشورمان این دیدگاه ها 
را فارغ از واقعیت های جامعه و شرایط اقتصادی مردم 

مطرح کرده  است.
وی اظهارداشت: اگر همین صحبت ها یعنی کاهش ۲۴ 
درصدی تورم و افزایش رش��د اقتصادی از منفی ۹ به 
مثبت ۳ درصد به عنوان مبنای ارزیابی در اختیار افکار 
عمومی، کارشناسان و مسووالن ذیربط قرار داده شود 
نش��ان از بی اثر بودن تحریم ها دارد. بدون شک عامل 
تحریم را باید ک��م اثرترین عامل در ح��وزه اقتصادی 
دانست؛ از سوی دیگر کارآمدی دولت مطرح می شود 
که به تعبیر آقای روحانی اقدامی شبیه به معجزه سبب 

شده تا این موفقیت های اقتصادی حاصل شود.

 بايکوت يک دستاورد ديگر دولت 
در رسانه های اصالح طلب

روزنامه های اصالح طلب دیروز هیچ اشاره ای به دستاورد مهم دولت در کاهش نرخ 
تورم در بهمن ماه جاری به صفر درصد نکرده و به صورت هماهنگ آن را در بایکوت 
خبری قرار دادند.حسن روحانی در همایش روز ملی مهندسی خبر مهم اقتصادی 

را اعالم کرد که مورد توجه خبرگزاری ها و رسانه ها کشور قرار گرفت.
رییس جمهور در سخنرانی خود از تورم صفر درصدی در بهمن ماه سال جاری خبر 
داد که در نوع خود می تواند یک دستاورد مهم اقتصادی برای دولت باشد. روحانی 
در سخنرانی اش تصریح کرد: ماه بهمن و اس��فند دو ماهی است که در طول سال 
بیشترین تورم را دارند؛ سال گذشته تورم بهمن و اسفند را خیلی پایین آوردیم. هیچ 
کس پیش بینی نمی کرد تورم ما در بهمن صفر باشد و دیروز مرکز آمار این عدد را 
اعالم کرد. وی ادامه داد: این کار بزرگی است که با تالش و حمایت همه به دست 
آمد و باید از همه قدردانی کرد.پس از اعالم این خبر از سوی رییس جمهور، تمامی 
خبرگزاری های رسمی کشور به دلیل اهمیت آن، یکی از تیترهای خبر سخنرانی 
روحانی را به صفر بودن تورم در بهمن سال جاری اخصاص دادند.در ادامه نیز انتظار 
می رفت که رس��انه های حامی دولت به ویژه روزنامه های اصالح طلب در روز بعد 
یکی از تیترهای صفحه اصلی خود را به خبر این دستاورد بزرگ دولت اختصاص 
دهند.اما این انتظار پس از قرار گرفتن روزنامه های اصالح طلب بر روی دکه به ثمر 
نرسید و روزنامه های اصالح طلب که خود را حامی دولت روحانی معرفی می کنند، 
در صفحه اول خود هیچ اشاره ای به سخنرانی رییس جمهور و اعالم خبر صفر بودن 

تورم در بهمن ماه نداشتند.

 در حال حاضرنیازی به افزايش قیمت ها
 نیست

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در پاسخ به سوالی درباره نحوه 
تحقق ۴هزار و۸۰۰ میلی��ارد تومان درآمد حاص��ل از هدفمندی یارانه ها 
گفت: باید تنظیم برنامه ش��ود ک��ه البته فعال نیازی ب��ه افزایش قیمت ها 
نیس��ت. محمدباقر نوبخت، رییس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
در جمع خبرنگاران در پاسخ به این س��وال که حذف یارانه پردرآمدها در 
سال آینده بر عهده دولت گذاشته شده اس��ت یا نه گفت: موضوعی که در 
رابطه با تبص��ره ۲۱ الیحه بودجه س��ال ۹۴ رخ داد این ب��ود که متنی که 
کمیسیون تلفیق تصویب کرده بود مجددا جای خود را به جای پیشنهادی 
دولت که در الیحه ارائه شده بود داد؛بنابراین با همان روشی که در الیحه 
اس��ت برای س��ال بعد اقدام می ش��ود. وی افزود: به هر صورت این امکان 
برای دول��ت وجود دارد که ب��ا توجه ب��ه منابعی که در قان��ون پیش بینی 
ش��ده اس��ت یعنی محل اصالح قیمت ها و دیگری 6 هزار و ۸۰۰ میلیارد 
توم��ان از خزانه عمومی برای مواردی که برش��مرده ش��د جهت پرداخت 
خانوارها به ص��ورت نق��دی و غیرنقدی انجام ش��ود. نوبخت با اش��اره به 
اختصاص ۵ ه��زار میلیارد تومان برای تولی��د، ۴۸۰۰ میلیارد تومان برای 
بهداش��ت و درمان و ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای تس��هیالت ارزان قیمت از 
محل هدفمندس��ازی یارانه ها گفت: هزار میلیارد تومان نیز برای کمک به 
 برنامه های اش��تغال جوانان و فارغ التحصیالن دانشگاه ها اختصاص یافته 

است.

افشاگری درباره ارزيابی واقعی موساد از 
برنامه هسته ای ايران 

در یکی دو س��ال اخیر، هر جا صحبتی از افش��اگری درباره فعالیت های 
جاسوس��ی غرب به میان آم��ده، ن��ام ادوارد اس��نودن، کارمند س��ابق 
آژانس امنی��ت ملی آمریکا نی��ز به همراه آن مطرح ش��ده اس��ت. با این 
حال، اکنون گزارش ها حاکی از انتش��ار اس��نادی درب��اره ارزیابی واقعی 
س��رویس جاسوس��ی رژی��م اس��رائیل از برنامه هس��ته ای ایران اس��ت 
 که از س��وی منابعی غی��ر از اس��نودن در اختیار رس��انه ها ق��رار گرفته

 است.
ش��بکه خبری »الجزی��ره« گ��زارش داده، ط��ی روزهای آت��ی، صد ها 
س��ند محرمان��ه متعل��ق ب��ه س��ازمان اطالع��ات آفریق��ای جنوبی را 
منتش��ر خواهد ک��رد که در آن ه��ا، جزییات دی��دار عاملین »موس��اد« 
با مقام��ات دیگ��ر دولت ها درب��اره برنامه هس��ته ای ای��ران و همچنین 
 ارزیابی واقعی ای��ن س��ازمان از برنامه مذکور مورد اش��اره ق��رار گرفته

 است.  گفته می شود، پس از افشای اسناد مربوط به فعالیت های جاسوسی 
آمریکا در مناطق  جهان از سوی ادوارد اسنودن در سال ۲۰۱۳، اسنادی 
که قرار است توس��ط الجزیره منتشر ش��ود، مهم ترین و قابل توجه ترین 
افشاگری درباره فعالیت های جاسوسی بین المللی به شمار می رود. قرار 
 است روزنامه »گاردین« نیز در انتشار این اسناد با الجزیره همکاری داشته

 باشد.

شنیده ها

2
سرلشکر جعفری و ظریف سخنرانان هفدهمین اجالسیه خبرگان رهبری

آیت اهلل خاتمی از س��خنرانی وزیر امورخارجه و فرمانده کل سپاه پاس��داران انقالب اسالمی در 
هفدهمین اجالس��یه خبرگان رهبری خبر داد.عضو هیات رییسه مجلس خبرگان رهبری اظهار 
داشت: قرار است در جلسه روز ۱۹ اسفند هفدهمین اجالسیه خبرگان رهبری آقای محمد جواد 

ظریف وزیر امور خارجه در رابطه با مسائل هسته ای و منطقه ای سخنرانی داشته باشد.
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گشتی در اخبار آش گوشت و رب انار بادرود را از دست ندهید

فروشگاه های صنایع دستی  که  در ایام عید تغییر کاربری می دهند، متخلف محسوب می شوند

سوغات فرش دستباف زنان و آش گوشت محلی در نوروز 94 منتظر مسافران در 
شهر بادرود است. عید نوروز فرصتی است تا خانواده ها خستگی یک ساله را از تن 
بیرون کنند.یکی از مواردی که در سفر مس��افران نوروزی بسیار قابل توجه است 

تناول غذاهای محلی هر شهر و دیار و خرید سوغات آن شهر است.
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معاون شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان:

واگذار ی خدمات شهرسازي به دفاتر 
كارگزاري

    معاون شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان با اشاره به اینکه ارتباط 
تحت وب با دفاتر کارگزاري و دفاتر پیش��خوان برقرار شده است، اظهار 
داش��ت: با توجه به ارتباطات تح��ت وب در نظر داریم س��ال آینده کل 
سیستم به صورت مکانیزه و از طریق دفاتر کارگزاري انجام شود. جمشید 
نورصالحي با بی��ان این مطلب گفت: در حال حاضر بخش��ي از اقدامات 
حوزه شهرسازي از جمله ثبت سهمیه مهندس��ان و امور مهندسان به 
صورت الکترونیکي ارائه مي شود.  وي با اشاره به اینکه ارتباط تحت وب 
با دفاتر کارگزاري و دفاتر پیش��خوان برقرار شده است، افزود: با توجه به 
تجربیات دیگر کالنشهرها و ارتباطات تحت وب در نظر داریم سال آینده 

کل سیستم به صورت مکانیزه و از طریق دفاتر کارگزاري انجام شود. 
معاون شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان تصریح کرد: تسریع در 
راه اندازي سیس��تم برون سپاري خدمات شهرس��ازي مناطق ۱۵ گانه 
شهرداري اصفهان به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات شهرسازي 
به شهروندان همواره مورد تاکید بود تا فعالیت هاي این حوزه به بخش 
خصوصي واگذار شود.  نورصالحي با اشاره به اینکه در این راستا با دفاتر 
پیش��خوان در حال مذاکره هس��تیم، خاطرنش��ان کرد: برون سپاري 
خدمات شهرس��ازي قدم به قدم در حوزه هاي مختلف همچون صدور 
پروانه، گواهي پایان کار و غیره به دفاتري که مي توانند این فعالیت هاي 

تخصصي را انجام دهند انتقال خواهد یافت.

برنامه ريزی جدی شهرداری  های برای 
سفرهای نوروزی

رییس شورای اسالمی اس��تان اصفهان گفت: استان اصفهان در هر سه 
حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در کشور نمونه است 
و از هم اکنون برنامه ریزی جدی ش��هرداری های اس��تان اصفهان برای 

مسافرت های نوروزی صورت می گیرد.
عبداهلل کیانی در جلس��ه علنی شورای اسالمی اس��تان اصفهان با بیان 
اینکه جامعه از نظر درک مسائل سیاسی تاریخی دچار مشکل شده اظهار 
داشت: توجه کم مردم به مساله حفظ میراث فرهنگی به دلیل کمی توجه 
مسووالن و تبیین صحیح این مساله توسط ما است؛ در حالی که وظیفه 
ما یادآوری شکوه و عظمت تاریخ ایران و معرفی آن به نسل جوان است.

وی تصریح کرد: باتوجه ب��ه نزدیکی به ایام عید نوروز و مس��افرت های 
نوروزی، شوراهای اسالمی و شهرداری ها برنامه ریزی الزم را برای اسکان 

مناسب مسافران نوروزی، نظافت و پاکیزگی شهرها انجام دهند.
رییس شورای اس��المی استان اصفهان با اش��اره به بودجه شهرداری ها 
بیان کرد: با توجه به صرفه و صالح مردم و ش��هر، بودجه ش��هرداری ها 
تصویب ش��ده و صرفه جویی های الزم در مورد آن صورت بگیرد و سهم 
بودجه عمرانی را با در نظرگرفتن منابع تأمین آن به صورت حداکثری 
لحاظ کنند و با توجه به نوس��انات قیمت نفت و کس��ری بودجه دولت، 
ش��هرداری ها و ش��وراها باید بودجه خود را معقول و محتاطانه تنظیم 
کنند تا به خدمات رسانی آسیبی وارد نشود. وی با بیان اینکه شوراهای 
اسالمی استان مس��ائل و مش��کالت را به صورت مکتوب و یا به صورت 
طرح در قابل اصالح قانونی به ش��ورای اس��تان ارائه کنند، خاطرنشان 
کرد: شوراها باید مشکالت روزمره را دس��ته بندی کرده و با بررسی آن 
مشکالت را پیدا و راه حل مناس��ب را در قالب طرح برای رفع و یا بهبود 
ش��رایط ارائه دهند. کیانی افزود: همیش��ه حضور مردم در صحنه های 
مختلف ضامن بقای کشور بوده و دست دشمنان را از رسیدن به اهداف 
شان کوتاه کرده؛ بنابراین مسووالن با تالش صادقانه خود را برای خدمت 

به مردم آماده کنند.

 دومین پايگاه نماز جمعه در جرقويه 
داير شد

پ��س از پیگیری ه��ا و اقدام��ات ص��ورت گرفت��ه و تایید اقام��ه نماز 
جمعه در ش��هر محمدآب��اد از ط��رف س��تاد هماهنگی ائم��ه جمعه 
 کش��ور، این هفته ش��اهد برپای��ی نماز جمع��ه در این ش��هر خواهیم

 بود.
همزمان با اقامه یکصد و یازدهمین نماز جمعه در ش��هر نصرآباد؛ اولین 
نماز جمعه در شهر محمدآباد به اقامت حجت االسالم و المسلمین سید 

حسین هاشمی نصرآبادی اقامه خواهد شد.
پس از پیگیری ها و اقدامات ص��ورت گرفته و تایی��د اقامه نماز جمعه 
در ش��هر محمدآباد از طرف س��تاد هماهنگی ائمه جمعه کشور، صبح 
دیروزجلسه هماهنگی و برنامه ریزی برای اقامه نماز جمعه در این شهر به 
ریاست فرماندار شهرستان اصفهان و با حضور حجت االسالم و المسلمین 
صالحیان، مسوول محترم س��تاد هماهنگی ائمه جمعه استان، بخشدار 
جرقویه سفلی، اعضای شورای اسالمی شهر محمدآباد، نماینده سازمان 
تبلیغات اسالمی در بخش، فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام سجاد علیه 
السالم و امام جماعت مس��جد جامع محمدآباد در فرمانداری تشکیل و 

هماهنگی الزم صورت گرفت. 

با استقرار پزشکی قانونی در باغ رضوان؛

صدور جواز دفن در اصفهان 
ساماندهی می شود

 زاينده رود- دفتر پزش��کی قانونی در آرامس��تان باغ 
رضوان تشکیل شده است؛ اما در ۱۵ روزی که از استقرار 
این مرکز می گذرد پزشکی قانونی در این دفتر استقرار 
نیافته است تا ضمن کاهش مشکالت بهداشت محیطی 
و بهداش��ت روانی در میدان فیض ، صدور جواز دفن در 

اصفهان ساماندهی شود. 
سال هاس��ت ش��هروندانی که درهر س��اعتی از روز از 
میدان فی��ض عبور می کنن��د، درضلع ش��رقی میدان 
که مرک��ز پزش��کی قانونی وج��ود دارد ب��ا آمبوالنس 
 های حم��ل اف��راد متوف��ی مواجه م��ی ش��وند و این

 آمبو النس ها تنها بخشی از تصویری است که در مقابل 
چشم ش��هروندانی قرار می گیرد که از میدان و خیابان 
فیض گذر می کنند. بخش دیگر تصویر افراد سیاه پوشی 
هستند که یکی از اعضای خانواده خود را از دست داده 
اند و صدای گریه و فریادهای دلخراش آنها س��اکنان و 

کسبه محل را متاثر می کند .  
زمانی که مرکز پزش��کی قانون��ی اس��تان اصفهان در 
مکان فعلی، می��دان فیض احداث ش��د ، جانمایی این 
مرکز با توجه به آرامس��تان تخت فوالد مناسب بود. اما 
پس از گسترش ش��هر، آرامس��تان باغ رضوان در شرق 
 اصفهان احداث شد .  استمرار فعالیت پزشکی قانونی در

محله ای مسکونی که به دلیل وجود پل خواجو از اهمیت 
گردشگری نیز برخوردار اس��ت با مشکالت بهداشتی و 
روانی برای س��اکنان و رهگذران همراه بود   .مدیر کل 
پزشکی قانونی استان اصفهان پیش از این به رسانه های 
اصفهان گفته ب��ود که ما مدعی مان��دن در مکان فعلی 
پزشکی قانونی اس��تان اصفهان، فلکه فیض نیستیم و 
بر این باور هستیم که مکان کنونی در شأن مردم شهر 
اصفهان نیست.در ش��رایطی که دکتر سلیمانپور  گفته  
که همت مدیریت پزشکی قانونی و مدیریت مالی استان 
اصفهان  این است که بتوانیم حداکثر در ۶ ماه ابتدای 94 
فاز تشریح این پروژه را راه اندازی کنیم، راه اندازی دفتر 
پزشکی قانونی در آرامستان باغ رضوان مورد توجه قرار 
گرفت .به درخواست اداره کل پزشکی قانونی اصفهان و 
توافق اولیه سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان و 
اداره کل پزش��کی قانونی اصفهان دفتری برای پزشکی 

قانونی در باغ رضوان راه اندازی شد .
 دفتری که ۱۵ روز از اس��تقرار آن می گ��ذرد اما هنوز 
پزشکی قانون در آن مستقر نشد ه تا بخشی از خواسته 

شهروندان اصفهانی تحقق یابد . 

نقش جهان، مات تکه هایی که وصله تنش نمی شوند

میدان بی نظیر نقش جهان،  به عنوان پایگاه اصیل عرضه صنایع 
دستی همواره دچار چالش های فراوانی بوده، چالش هایی که 
به واسطه حضور چندین نهاد در این میدان ایجاد شده تنها با 

حضور قدرتمندانه استاندار اصفهان حل شده است.
 به گزارش فارس، بوی نوروز زودتر از همیشه به مشام می رسد، 

این را می توان از شکوفه زدن درختان حس کرد.
اصفهان، شهر گنبدهای فیروزه ای و شهر موزه ایران به عنوان 
یکی از مقاصد اصلی گردشگران داخلی در نوروز هر ساله میزبان 

هزاران نفر از گردشگران است.
بسیاری از گردشگران هزاران کیلومتر راه را پشت سر می گذارند 
تا تنها دقایقی در جوار چشم و چراغ میدان های جهان بنشینند 

و از رنگ و لعاب مینا و فیروزه و خاتم  اصفهان لذت ببرند.
پیراهن زیبایی که به تن نقش جهان از صنایع دستی اصفهان 
دوخته ش��ده بود، حاال جای��ش را به گز، س��وغات، دمپایی و 
عروس��ک داده اس��ت. پیراهنی که به تن این می��دان زیبا زار 

می زند.
قرار گرفتن صنایع دستی به عنوان یک کاالی لوکس در سبد 
خانوار و عدم تغییر کاربری برخی از این صنایع دستی متناسب 
با نیاز روز، یکی از مشکالت پیش روی این صنعت ملی و سودآور 
است؛  اگر چه در این زمینه تالش هایی نیز صورت گرفته اما هنوز 
تا شرایط ایده آل فاصله داریم و به قول معروف »ره ناهموار است 

و منزل بس بعید«.
نباید از نظر دور داشت که در گذشته  ای نه چندان دور صنایع 
دستی به طور مستقیم در زندگی روزمره به عنوان ابزار و وسایل 
زندگی افراد مورد اس��تفاده قرار می گرفت، کاربری مناس��ب 

صنایع دستی و متناسب با سبک زندگی مردم سبب شده بود 
که رونقی در صنایع دستی جاری باشد.

یکی دیگر از آسیب های صنایع دستی به قول مدیرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان دلخوش 
بودن به ورود گردش��گران خارجی به کش��ور و فروش صنایع 

دستی به آنان است.
دیگر زمان آن گذشته است که هنرمندان در گوشه حجره های 
صنایع دستی چشم به راه گردشگران خارجی و رونق بازارشان 
بنش��ینند. آش��نایی هنرمندان با روش های نوین بازاریابی و 

برندسازی ضروری به نظر می رسد.
در این میان مش��کالتی نیز هس��ت که گره آن تنها به دست 
دولت مردان باز می شود و آن هم مشکالت مربوط به تحریم های 
بانکی است که اس��تفاده از کارت های عابر بانک را برای خرید 

توسط گردشگران خارجی سخت کرده است.
با تمام این تفاسیر، کاهش ورود گردشگران خارجی و داخلی 
و کاهش فروش صنایع دستی در میدان امام )ره( در سال های 
گذشته سبب شد که جای فروشگاه های غیرمرتبط با صنایع 

دستی در این میدان باز شود.
این مهمان ناخوانده آنق��در در این خانه ماند ک��ه حاال دیگر 
صاحبخانه شده است. روزی همه به این موضوع فکر می کردند 
که چگونه این مهمان ناخوانده را از ای��ن خانه بیرون کنند اما 
امروز صحب��ت از عدم ص��دور مجوز برای افزای��ش این تعداد 

فروشگاه هاست.

رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان در این باره می گوید: در 

حال حاضر کاربری 80 فروش��گاه از حدود 400 فروشگاه این 
میدان کاربری غیر مرتبط یا صنایع دستی دارند.

عباس شیردل حاال از تالش مس��ووالن برای ثابت نگه داشتن 
این تعداد و عدم افزایش این فروشگاه ها خبر می دهد، البته او 
در کنار این موضوع باب صحبت درباره یک معضل دیگر را نیز 

باز می کند.
وی نسبت به تغییر کاربری فروشگاه های صنایع دستی در ایام 
نوروز هشدار می دهد و خواس��تار همکاری اداره اماکن با این 

اتحادیه برای برخورد با متخلفان می شود.
س��ود هنگفتی که فروش��گاه های واقع در میدان امام )ره( از 
سوغات فروشی در ایام نوروز به جیب می زنند، آن قدر زیاد است 
که با پرداخت مبالغ باالیی فروشگاه های صنایع دستی را تنها 

برای ۱۵ روز یا یک ماه اجاره می کنند.
اگرچه این وضعیت معلول علت دیگری اس��ت؛ اما تداوم این 
وضعیت در میدان جهانی نقش جهان غیر قابل تحمل می نماید. 
سرپرست معاونت صنایع دستی استان اصفهان نیز در این باره 
گفت: این موضوع مورد توجه معاونت صنایع دستی قرار دارد و 
در نوروز امسال به صورت ویژه به این موضوع پرداخته می شود.
محمدحس��ین دهقانی از همکاری س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت اس��تان اصفهان، اتحادیه صنایع دستی اصفهان؛ اتاق 
اصناف اصفهان و در رأس آنها استانداری اصفهان از این موضوع 

خبر داد.
وی با اش��اره به اینکه برخی از این فروشگاه ها مالک شخصی 
دارند، اظهار کرد: با تمهیدات اندیش��یده شده اصول جدیدی 
برای ساماندهی فروشگاه های میدان نقش جهان مورد استفاده 

قرار می گیرد تا شأنیت این مجموعه حفظ شود.
سرپرست معاونت گردشگری اس��تان اصفهان نیز در این باره 
گفت: با توجه به موقوفه بودن بخشی از فروشگاه های این میدان 
و مش��کالت پیش آمده این موضوع در کارگروه گردشگری با 

استاندار اصفهان در میان گذاشته شد.
حمید امینی با بیان اینکه اس��تاندار اصفهان به عنوان رییس 
هیات امنا موقوفات صارمه الدول��ه واقع در میدان نقش جهان 

برای برخورد با متخلفان قول مساعد داده است.
وی تصریح کرد: بر اس��اس دستور اس��تاندار اصفهان پروانه و 

قرارداد واحدهای صنفی متخلف تمدید نمی شود.
تجربه نشان می دهد دخالت استاندار به عنوان باالترین مقام 
اجرایی استان اصفهان در ساماندهی میدان نقش جهان همواره 

اثربخش بوده است.
امید م��ی رود دخال��ت اس��تاندار اصفه��ان پایانی باش��د بر 

نابسامانی هایی که دچار این میدان است.

نقش پرستاران در مراقبت از بیماران و مشارکت در تیم معالج 
بیمار برای بهبودی آنان بس��یار مؤثر و حیاتی است بنابراین، 
در ایران زادروز میالد حضرت زینب)س( به عنوان روز پرستار 
نامگذاری شده است. حدود ۱۵0 هزار پرستار در سراسر کشور 
به خدمت رس��انی در عرصه سالمت و بهداش��ت مشغول اند 
که از این تعداد حدود هشت هزار پرس��تار در استان اصفهان 

زندگی می کنند.
از این تعداد پرستار، 83 درصد زن هستند و حدود سه هزار و 

۵00 نفر آنها در کالن شهر اصفهان مشغول فعالیت اند.
حرفه پرس��تاری یکی از مشاغل س��خت در جوامع محسوب 
می ش��ود؛بنابراین در حوزه س��المت و بهداش��ت از جایگاه و 
اهمیت خاصی برخوردار اس��ت، با این حال جامعه پرستاری 
دغدغه هایی نسبت به حرفه خود دارند که در استان اصفهان 
مهمترین آنها، کمبود نیروی انس��انی و مش��کالت معیشتی 
است.رییس سازمان نظام پرستاری اصفهان به عنوان نماینده 
جامعه پرستاری استان،  تصریح کرد: تعداد پرستاران در این 
اس��تان باید دو برابر شود .عباس اس��کندری افزود: استاندارد 
تعداد پرستار در جهان، دو پرستار به ازای هر تخت بیمارستان 
است. این عدد در مناطق محروم ایران 0/4پرستار به ازای هر 

تخت و در مناطق برخوردار یک پرستار به ازای هر تخت است. 
وی گفت: کمبود پرستاران مرد بیش��تر است و اکنون حدود 
۱7 درصد پرس��تاران ما مرد هس��تند ؛ در حالیک��ه به تعداد 
بیشتری از پرستاران مرد به دالیل مختلف نیاز داریم. وی دلیل 
کمتر بودن تعداد پرستاران مرد را اش��تباه بودن نظام جذب 
دانشجوی پرستاری در س��ال های قبل دانست و توضیح داد: 
در سال های گذشته حدود 20 درصد پذیرش دانشگاه ها در 
رشته پرستاری برای مردان بود اما از دو سال گذشته این روند 
اصالح شده و به ۵0 درصد رسیده اس��ت. اسکندری با تاکید 
بر اینکه اکنون پرس��تار جویای کار در استان اصفهان نداریم، 
گفت: افزایش تعداد دانش��جویان پرس��تاری بویژه پرستاران 
 مرد نیاز ب��ه فرهنگس��ازی و ایج��اد جذابیت در ای��ن حرفه

 دارد.
رییس نظام پرستاری اصفهان دومین مشکل اساسی پرستاران 
استان را مسائل معیش��تی خواند و افزود: هفت سال گذشته 
در مجلس و ش��ورای نگهب��ان قانون تعرفه گ��ذاری خدمات 
پرس��تاری تصویب ش��د؛ اما هنوز این قانون اب��الغ و اجرایی 
 نش��ده اس��ت. حدود ۱9 میلیون پرس��تار در دنیا مشغول به

 کارند.

دکتر روحانی با اش��اره به تاریخ کهن ای��ران گفت: کار 
مهندسی در دوران گذشته چشمگیر و تأثیرگذار است 
و در تخت جمش��ید یا اصفهان آثار بس��یار ش��گرفی را 
می بینیم که هن��وز هم بعد از قرن ه��ا اصفهان می تواند 

به عنوان الگویی برای شهرسازی و برای معماری باشد.
حجت االس��الم روحانی، رییس جمهور کش��ورمان در 
همای��ش ملی روز مهندس��ی که  در برج می��الد برگزار 
شد، گفت: خواجه نصیر جزء افتخارات بزرگ در فلسفه، 
ریاضیات و اندیش��مندی به نام در ای��ران عزیز ما بود و 
اینکه روز تولد وی به نام روز ملی مهندسی باشد کار بجا 

و شایسته ای است.
اصفهان الگوی شهرسازی و معماری

وی ادامه داد: اگر ب��ه تاریخ کهن ایران ن��گاه کنیم آثار 
فراوانی از آن دوران به یادگار مانده اس��ت کار مهندسی 
در دوران گذشته چشمگیر و تأثیرگذار است و در تخت 
جمشید یا اصفهان آثار بسیار ش��گرفی را می بینیم که 
هنوز هم بعد از قرن ها اصفهان می تواند به عنوان الگویی 

برای شهرسازی و برای معماری باشد.
الگوگی��ری پایتخ��ت جدی��د مال��زی از معماری 

اصفهان
روحانی ادامه داد: اکنون مطلع هس��تید که مالزی یکی 

از کشورهای آس��یایی در پایتخت جدیدش از معماری 
اصفهان بهره جستند و شما می بینید که چگونه الگوی 
میدان امام اصفهان را در همان میدانی که درست کردند 

به چشم می  خورد و مالحظه می شود.
کبوترخانه ه��ای اصفهان؛ ش��اهکار مهندس��ی و 

کشاورزی
رییس جمهور با بیان اینکه گذش��ته تاری��خ ایران تنها 
ساختمان نیست و مس��اله قنات ها یکی از شاهکارهای 
مهندسی ایران است خاطرنشان کرد: در برخی شهرهای 

کویری بادگیرها و س��اختمان هایی ک��ه امروز بحث 
انرژی می کنیم به خوبی می تواند تابس��تان س��رد و 
زمستانی گرم داش��ته باش��د.وی گفت:  شاهدیم که 
مهندس��ی چند قرن پیش در ایران و ایران اس��المی 
در دوران بعد از ورود اس��الم چه افتخارات بزرگی را 
به وجود آوردند و حت��ی کبوترخانه ها نیز در اصفهان 
یک نوع شاهکار در دوران خودش از لحاظ مهندسی 

و کشاورزی است.
حجت االس��الم روحانی ادام��ه داد:  در دوران جدید 
اگر بخواهیم خدمات مهندس��ی ی��اد کنیم بی تردید 
مهندسان کشور در پیروزی انقالب اسالمی نقش به 
سزایی داش��تند که اگر از ۱۶آذر که سرآغاز حرکت و 
جنبش دانشجویی است بگذریم، باید بگویم من خودم 
در دورانی که در دانش��گاه تهران دانشجو بودم هر وقت 
حرکت انقالبی و تظاهرات در دانشگاه تهران می خواست 
آغاز شود از دانشکده فنی دانشگاه تهران شروع می شد 
و من اص��ال یاد ندارم که در آن س��الی که من دانش��جو 
بودم، حرکتی در دانش��گاه تهران از دانش��کده دیگری  
شروع شود و همیش��ه از دانش��کده فنی شروع می شد 
بعد به حقوق می رسید و بعد کل دانشگاه را تحت تأثیر 

قرار می داد.

 رییس مرکز پژوهش ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان گفت: 
کمبود آب در اصفهان وخشکس��الی اس��تان سبب مهاجرت 
کشاورزان به سایر استان های کش��ور شد.سید احمد عاملی 
اظهار داشت: در چند سال گذشته که کشاورزان برای کشت و 
برداشت محصوالت خود با کمبود آب مواجه شده اند بسیاری 
از آنها به اس��تان هایی همچون خوزس��تان مراجعه و با اجاره 
کردن زمین و آب به کش��اورزی می پردازند .وی بازار اقتصاد 
اصفهان را در گرو بازار کالن کش��ور دانس��ت و گفت: اقتصاد 
اصفهان در حالی س��امان می یابد که س��ازمان های دولتی از 
جمله اس��تانداری، س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت و دیگر 
حوزه های مرتب��ط اج��ازه واردات برخ��ی از محصوالتی که 
مشابه آن در اس��تان اصفهان وجود دارد را ندهند.این فعال و 
استاد اقتصاد دانشگاه بیان داشت: تولید صنایع دستی چینی 
اصفهان معضلی اس��ت که اگر مسووالن اس��تان به جد با این 
مساله برخورد نکنند بازار صنایع دستی استان مختل می شود.
عاملی در تحلیلی بر وضعیت اقتصادی اصفهان گفت: بیکاری 
بزرگترین معضل اقتصاد استان است و این در حالی است که 
اصفهان مردمی با همت و پشتکار باال و فرهنگ باالی کار دارد 
و به همین علت 70 درصد صنایع کش��ور در اس��تان متمرکز 

است اما به دلیل عدم بستر سازی مناسب در استان نتوانستیم 
از توانمندی های کار و تالش این مردم نهایت استفاده را ببریم.
وی با اعالم اینکه اقتصاد شاخص های مختلفی دارد که یکی 
از این شاخص های ارزیابی، توان جذب گردشگر به هر استانی 
است گفت: در حال حاضر بسیاری از گردشگران خواستار ورود 
به کشور و بازدید از اصفهان هستند اما زیرساخت های الزم از 

جمله هتل ها فراهم نیست.
 رییس مرکز پژوهش شورای اسالمی شهر اصفهان یکی دیگر 
از مشکالت اقتصادی اصفهان را بودجه های محدودی دانست 
که هر ساله به استان اختصاص می یابد و گفت: با توجه به این 
موضوع بسیاری از طرح های نیمه کاره ای که در سطح استان 
وجود دارد در دولت قبل کلید آن خ��ورده اما به دلیل کمبود 
بودجه متوقف شده است. وی گفت: تنها با بستر سازی و فراهم 
کردن زمینه هایی برای جذب سرمایه داران و سرمایه گذاری 
در بخش های مختلف در استان و هماهنگی های بین بخشی 
و به ویژه بانک ها برای اختصاص تسهیالت به تولید کنندگان 
و س��رمایه داران اقتصادی به گونه ای که دیگر دغدغه مالیات 
را نداشته باشند، می توان وضعیت اقتصادی نسبتا مطلوب را 

برای اصفهان رقم زد.

به بهانه والدت حضرت زينب )س( و روز پرستار؛ 

 كمبود نیرو و مسائل معیشتی ، مشکل
 اساسی پرستاران 

عاملی:

 كمبود آب در اصفهان سبب مهاجرت
 كشاورزان شد

در روز ملی مهندس عنوان شد:

الگوگیری پايتخت جديد مالزی از معماری اصفهان
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بديهی است كلیه متقاضیان واجد صالحیت می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر و دريافت اسناد مزايده از تاريخ 1393/11/29 لغايت 1393/12/12 به سايت 
شركت عمران فوالدشهر به نشانی WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM مراجعه و يا با شماره تلفن 3-2630161-0334 )امور واگذاری( تماس 

حاصل نمايند و اسناد شركت در مزايده را حداكثر تا پايان وقت اداری مورخ 1393/12/12 به دبیرخانه شركت تحويل و رسید دريافت نمايند.

مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% )پنج درصد( قیمت پایه هر پالک می باشد.
نشانی شرکت: فوالدشهر – بلوار ولی عصر)عج( – نبش محله هویزه – طبقه همکف – واحد واگذاری 

مالحظاتقیمت کل پایه مزایده )ریال(شرایط واگذاریسطح اشغالتراکمتعداد طبقهمساحت عرصهکاربریشماره پالکنام محلهردیف

1)F2(مسکن مهرKm 61سطح اشغال و تراکم مطابق طرح معماری 337/365/000نقدی74/971/5نانوایی
مصوب شورای آرد و نان

2)F3(مسکن مهرKm204سطح اشغال و تراکم مطابق طرح معماری 337/360/000نقدی51/61/5نانوایی
مصوب شورای آرد و نان

*متقاضی می بایست دارای مجوز از مراجع ذی صالح باشد.

اراضی نانوایی محله F ) فرهنگ ( مسکن مهر شهر جدید فوالد شهر 



يادداشت

5 نکته ظريف برای استخدام سريع
این روزها استخدام شدن و قبولی در آزمون های استخدامی 
خودش ی��ک عل��م اس��ت و در کنار داش��تن مه��ارت های 
 فنی و تخصصی رش��ته تان بای��د بتوانید آنهارا خ��وب ارائه 

نمایید.
گزارش ه��ای متعددی از لباس پوش��یدن تا ش��یوه بیان در 
مصاحب��ه های اس��تخدامی را ش��رح داده اند؛ ای��ن گزارش 
 نکات ری��زی را به ش��ما م��ی آموزد که چطور س��ریع س��ر 

کار بروید: 
1-تفاوت قائل شدن بین ذوق زدگی و مشتاقی

هنگام مصاحبه استخدامی باید به کارفرما بقبوالنید که برای 
 پذیرش در آن موقعیت ش��غلی مشتاق هس��تید و خوشحال 
می ش��وید به تیم کاری ایش��ان بپیوندید؛  در عین حال باید 
دقت کنید ذوق زده به نظر نرسید و این توهم در مدیر شرکت 
 ایجاد نشود که هیچ جایی حاضر به استخدام شما نیست.پس 
هیچ گاه از موضع ضعف برخورد نکنید و سعی کنید موفقیت 
های پیشین و نحوه عملکرد خودتان را به بهترین شیوه ممکن 

ارائه کنید.
2- تحقیق کنید

اعتم��اد به نفس داش��تن خوب اس��ت؛ اما این ب��ه معنی آن 
نیس��ت که چش��م بس��ته و بدون تحقی��ق پا ب��ه مصاحبه 
اس��تخدامی بگذارید. ش��ما می بایس��ت از هر طریق ممکن 
در مورد ش��رکت و س��وابق کاری مجموعه ای ک��ه داوطلب 
استخدام در آن هستید اطالعات به دست آورید. گاهی همین 
 اطالعات ساده موجب برتری ش��ما بر سایر داوطلبین خواهد

 شد.
3. واقع بین باشید

ایده آل گرایی آن هم در ش��رایط س��خت کنونی فقط باعث 
می ش��ود در وضعیت بیکاری و بال تکلیفی بمانید. بهتر است 
کمی توقعات خودتان را پایین بیاورید و سعی کنید سازش و 

همکاری بیشتری نشان دهید.
4. پیگیر باشید

یکی از نکات بسیار مهم در استخدام این است که پس از انجام 
مصاحبه پیگیر باشید. بسیار پیش آمده در برخی شرکت ها 
بعضی افراد از سوی کار فرما مناس��ب شناخته می شوند؛ اما 

شماره تماس شان را گم می کنند. 
رزومه ش��ان ناپدید می ش��ود و یا اس��م ش��ان را با دیگری 
اش��تباه م��ی گیرند!ب��اور کنی��د خ��ود کارفرما ه��ا هم از 
 این اتفاقات ش��اکی می ش��وند؛ اما هر از چن��د گاهی پیش

 می آید؛ به همین دلیل توصیه ما به ش��ما این است که پس 
 از مصاحبه حد اقل یک ب��ار برای پیگی��ری نتایج آن تماس

 بگیرید.
5. بچه پر رو نباشید!

اعتماد به نفس داشتن در مصاحبه استخدامی یک امر ضروری 
اس��ت، اما حواس تان باش��د در نظر مدیر عامل شرکت یک 
موجود خود خواه و بی هنر جلوه نکنید ؛ چرا که در این صورت 
اگر تنها انسان با مهارت در این زمینه هم باشد فایده ندارد و از 

استخدام خبری نخواهد بود.

مشاور وزير راه وشهرسازی:

گشايش اعتبار احداث خط آهن 
نخستین قطار پرسرعت ايران 

 مش��اور وزی��ر راه و شهرس��ازی گف��ت :گش��ایش اعتبار 
)ال س��ی ( احداث خط آهن نخس��تین قطار پر س��رعت 
ای��ران در مس��یر ته��ران - ق��م - اصفه��ان انجام ش��د و 
عملی��ات اجرای��ی ای��ن پ��روژه 6 اس��فند ماه ج��اری با 
 حضور یک مقام بلند پایه کش��ور به ش��کل رس��می آغاز 

می شود.
 اصغر فخریه کاشان افزود: تاکنون مراحل مختلف قرارداد 
 ای��ن پروژه ب��ه خوبی پیش رفت��ه و درخصوص موارد حل

  نش��ده ،مذاک��رات ادام��ه دارد و انتظار م��ی رود قبل از 
سال 94 تمامی مسایل آن حل شود. 

مش��اور وزیر راه و شهرس��ازی یادآورش��د: عملیات اجرایی 
این پروژه با انجام زیرس��ازی ه��ای الزم ص��ورت گرفته و با 
تکمیل آن ام��کان برقراری خط آهن قطار پرس��رعت تهران 
– اصفه��ان فراهم می ش��ود . قرار اس��ت فعالی��ت عمرانی 
 اجرای این پ��روژه روز چهارش��نبه به ش��کل رس��می آغاز

 شود. 
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در بهمن ماه گذشته به 
خبرنگاران گفته بود عملیات اجرایی طرح مهم قطار س��ریع 
السیر تهران � فرودگاه امام خمینی )ره( � قم � اصفهان )تهران 
- اصفهان( که به دلیل مسائل مالی مدتی متوقف شده بود به 
زودی با ریل گذاری این مسیر آغاز می شود. قطار سریع السیر 
با سرعت بیش از 300 کیلومتر از تهران حرکت و در نخستین 
ایستگاه به فرودگاه امام خمینی )ره( می رسد. این مسیر ریلی 

تا قم ادامه خواهد داشت.

اجاره بهای مسکن باز هم قد کشید
هرچند ک��ه در ماه های اخیر بازار مس��کن در رک��ود بوده و 
قیمت ها تغییر چندانی نداشتند؛  اما بازار اجاره بها همگام با 
تورم و حتی گاهی بیشتر از نرخ تورم پیش رفته و فشار زیادی 
را به متقاضیان مسکن تحمیل می کند. در واقع بازار اجاره بها 

از بخش مسکن پیروی نمی کند.
 بناب��ر آم��ار بان��ک مرک��زی، متوس��ط ش��اخص به��ای 
مس��کن اج��اره ای در 9 م��اه اول س��ال ج��اری نس��بت به 
 دوره مش��ابه س��ال قب��ل 16/1درص��د افزای��ش نش��ان 

می دهد.
 این ش��اخص در دوازده ماه منتهی به آذرماه 1393 نس��بت 
به دوازده م��اه منتهی به آذرماه 139۲ مع��ادل 17/4 درصد 

افزایش داشته است.
 در واقع ای��ن آمارها نش��ان می دهد که اج��اره بها همچنان 
س��یر صعودی خود را طی می کند. از سوی دیگر، هرساله در 
خردادماه که فصل اجاره بها شروع شده و تاپایان شهریورماه 
ادامه دارد، به دلی��ل تقاضاهای باال در این بخ��ش، اجاره بها 
با افزایش قیم��ت روبرو می ش��ود، بنابراین می ت��وان انتظار 
 داش��ت که س��ال آینده هم قیمت ها در این بخ��ش با گرانی

روبرو باشد.

طی سه سال گذشته؛

دستمزد واقعی 83درصد رشد منفی 
داشت

دبیر کانون انجمن های صنفی کارگران اس��تان تهران گفت: 
طی سه س��ال گذشته ارزش اسمی دس��تمزد 147/5درصد 
رشد داشته،  اما دس��تمزد واقعی 83 درصد رشد منفی نشان 
می دهد و این همان واقعیت قدرت خرید کارگران اس��ت که 
سال به سال کاهش می یابد. س��هم مزد در قیمت تمام شده 
کاال و خدم��ات در ایران کمتر از 10 درص��د و به طور تقریب 
برابر یک ششم س��هم مزد در قیمت تمام ش��ده کشورهای 
توسعه یافته اس��ت. وی اظهار داشت: با وجود متناسب بودن 
افزایش حداقل دس��تمزد با نرخ تورم طی یک دهه گذشته و 
افزایش ش��اخص های قیمت کاال و خدمات، همواره شاخص 
واقعی دستمزد پایین بوده و این امر باعث کاهش قدرت خرید 
کارگران شده است.وی ادامه داد: با توجه به افزایش شاخص 
بهای کاالها و خدمات در سال 1393 که هنوز رقم 1۲ ماهه 
آن مشخص نیست، کارگران همچنان قدرت خرید سال پایه 
1390 را ندارند. کاهش حداقل مزد واقعی طی دو دهه اخیر 
نیز مؤید نزول ش��دید قدرت واقعی پول ملی و کاهش شدید 

قدرت خرید کارگران است.
 به گفته این فعال صنفی، محاسبه حداقل دستمزد بر مبنای 
س��بد 16 قلم کاال اس��ت که در آن مبنای کالری اخذ ش��ده 
روزانه برای افراد بالغ بر ۲ه��زار  و کودکان هزار و800 کالری 
در نظر گرفته شده است.نیازی تصریح کرد: معیار یادشده بر 
مبنای یکی از تحقیقات برگرفته از سازمان خوار و بار جهانی و 
سازمان بهداشت جهانی است که در آن مقدار کالری مفروض 
فوق الذکر را جهت ادامه حیات ضروری دانسته است. به گفته 
دبیر کانون انجمن های صنفی کارگران استان تهران، با توجه 
به اینکه مدل یادشده طی سال های گذشته نیز مورد محاسبه 
قرار گرفته بنابراین بهترین مدل برای ادامه محاس��بات سال 

جدید نیز می باشد.
نیازی در پایان اظهار داش��ت: به طور کلی ای��ن فرضیه قابل 
تأمل اس��ت که محدودیت ها و موانع رشد اقتصادی در ایران 
به طور عام در ناکارآیی های سیاس��ی و افتصادی و سازمانی 
ریش��ه دارد؛بنابراین حریم حداقل دستمزد کارگران حداقل 
بگیر، جزیی بسیار اندک از معادالت اقتصادی است.بنابراین 
به جای مجادالت حداقل دستمزد که اثر مزدی آن به قدری 
 پایین اس��ت که هیچ ی��ک از مولفه های اقتص��ادی را برهم
 نمی زند بای��د برای تصحیح سیاس��ت ه��ای کالن تجاری، 
پول��ی و مالی کوش��ش کر.د ای��ن موان��ع عمدت��ا در جایی 
فراتر از مناس��بات می��ان کارفرمایان و کارگ��ران که در 1/5 
 درصد اقتصاد به نام بخش خصوصی س��هیم هستند، نهفته 

است.

4
ذخیره سازی ۲۰هزار تن مرغ منجمد برای نوروز ۹۴

معاون بهبود تولیدات دامی س��ازمان جهاد کشاورزی اس��تان اصفهان گفت: ۲0 هزار تن 
گوشت منجمد مرغ برای مصرف ایام نوروز ذخیره شده است. امیرحسین افیونی افزود: مرغ 
در بورس کاال به قیمت هر کیلوگرم چهار هزار و 900 تومان برای درخواس��ت های باالی 
پنج تن عرضه می شود و برای درخواست های کمتر، پنج هزار و 500 تومان ارائه می شود.

رییس سازمان هدفمندی یارانه ها درباره چگونگی اقدام 
زوج های جوانی ک��ه بعد از ثبت نام مج��دد متقاضیان 
دریافت یاران��ه نقدی، یاران��ه ای دریاف��ت نکرده اند و 
همچنین درباره ش��رط الزم برای ق��رار گرفتن آنها در 

لیست یارانه بگیران توضیح داد.
اکبر ایزدی با اشاره به اینکه مش��کلی که ممکن است 
برای برخی از زوج های جوان بعد از ثبت نام مجدد در 
فروردین ماه امسال در دریافت یارانه ایجاد شده باشد 
دوحالت دارد، اظهار ک��رد: اگر هر یک از زوجین همراه 
خانواده های خود ثبت نام کرده باشند، اکنون برای جدا 
کردن یارانه خود مشکلی نداشته و می توانند جدا شوند 
و در قالب سرپرست جدید یارانه دریافت کنند؛ در عین 
حال که بخش زیادی از آنها نس��بت به این مورد اقدام 
کرده اند. وی همچنین مورد دوم را مربوط به زوج هایی 
دانس��ت که در زمان ثبت نام همراه خانواده های خود 
ثبت نام نکرده ان��د توضیح داد: در ای��ن حالت اگر زوج 
ها نیاز به دریافت یارانه داشته باشند، باید با مراجعه به 
فرمانداری و بخشداری ها در استان های محل زندگی، 
مراحل ثبت نام را انجام دهند تا بررس��ی الرم در مورد 

آنها در کمیسیون ماده 10 انجام شود.
به گفته ای��زدی در صورت��ی که کمیس��یون ماده 10 
متقاضیان را نیازمند دریافت یارانه تشخیص دهد، حتما 
به سامانه سازمان هدفمندی وصل ش��ده و یارانه آنها 

واریز می شود؛ همانطوری که تاکنون هم تعداد زیادی 
از آنها وصل ش��ده اند. رییس سازمان هدفمندی یارانه 
ها درباره اینکه بنابر اع��الم زوج ها با وجود طی مراحل 
ثبت نام در فرمانداری ها، با گذشت چند ماه هنوز موفق 
به جداسازی و یا دریافت یارانه نشده اند گفت: این گروه 
نیز از دو حالت خارج نیس��تند؛ اول اینکه هنوز نتیجه 
بررسی کمیس��یون ماده 10 برای تشخیص نیازمندی 
زوج به یارانه، به سازمان هدفمندی اعالم نشده است؛ 
چراکه اگر نتیجه از طریق این کمیسیون، بخشداری و 
فرمانداری استان ها به سازمان هدفمندی یارانه ها اعالم 
شده باشد، اکنون وصل ش��ده اند و یارانه آنها واریز می 
شود.وی ادامه داد: حالت دیگر این است که اصال امکان 
دارد کمیسیون تشخیص دهد زوج متقاضی نیازمند و 
مستحق دریافت یارانه نقدی نیست؛ بنابراین علت عدم 
واریز یارانه به حساب آنها همین است و یارانه ای به آنها 
تعلق نخواهد گرفت. ای��زدی همچنین در مورد میزان 
انصراف دهن��دگان از یارانه نقدی با اع��الم اینکه آمار 
دقیقی از انصراف دهندگان در اختیار ندارد یادآورد شد 

که روند انصراف از دریافت یارانه همچنان ادامه دارد.
نارضايتی زوج های جوان از جاماندن از لیس�ت 

يارانه بگیرها
توضیحات رییس سازمان هدفمندی یارانه ها درباره 
حل و فصل مسایل مربوط به یارانه زوج های جوان در 

حالی مطرح می ش��ود که در فروردین ماه سال جاری 
که دولت تصمیم بر ثبت نام مجدد متقاضیان دریافت 
یارانه گرفت، بخش زیادی از این قش��ر با توجه به عدم 
اطالع رس��انی کامل و صحیح از ثبت نام جاماندند. این 
در حالی اس��ت که در روزهای ابتدای��ی ثبت نام که در 
فاصله روزهای بیستم تا سی و یکم فروردین ماه انجام 

شد، برخی خبرها مبنی 
بر عدم ثب��ت نام زوج ها 
مطرح و عنوان ش��د که 
منتظر بمانند ؛ زیرا بعد 
از اتمام ثبت نام، شرایط 
برای آنها نی��ز اعالم می 
ش��ود. ام��ا در ادامه این 
گونه عنوان شد که باید 
زوج ه��ا نیز ب��ه همراه 
خانواده ه��ای خود ثبت 
نام ک��رده و درادامه جدا 
ش��ده و تحت سرپرست 
جدید ق��رار بگیرند. در 
ای��ن حالت ب��ا توجه به 
اینکه هر خان��واده بنابر 
تقسیم بندی انجام شده 
فقط یک روز فرصت ثبت 

نام داشت بسیاری از این زوجین زمان را از دست داده و 
اکنون با گذشت بیش از 10 ماه از این ماجرا هنوز موفق 
به طی مراحل ثبت نام و دریافت یارانه نقدی نشده اند.

برخی از آنها عنوان می کنند با وجوداینکه چندین بار 
برای ثبت نام و اعالم نیاز به فرمان��داری مراجعه کرده 
اند، تاکنون به نتیجه ای نرسیده و سرگردان مانده اند. 
همچنین برخی دیگر که ثبت نام را در فرمانداری انجام 
داده و قرار شده که بعد از واریز یارانه هریک در حساب 
خانواده های شان نسبت به جداسازی آن اقدام کنند، 
هنوز با گذشت چند ماه با اینکه به آنها اعالم شده مراحل 
ثبت نام شان تکمیل و یارانه به حساب خانواده هایشان 
واریز می ش��ود یاران��ه ای دریافت نکرده و به حس��اب 
خانواده هایشان هم واریز نشده است. گروه های دیگری 
هم هستند که با وجود مراجعه چند باره به فرمانداری 
ها، به آنها اعالم ش��ده که چند وقت بعد مراجعه کنند 
 و نه تنه��ا ثبت ن��ام نکرده ، بلکه پاس��خ درس��تی هم

 نگرفته اند.

شرط پرداخت يارانه نقدی به زوج های جوان

نارضایتی زوج ها از جاماندن از لیست یارانه بگیرها
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زاويه ديد 

SMS شکست 
در برابر وايبر

عدم تغییرتورم بهمن 
ماه،نسبت به دی ماه 

نمایندگان مجلس، اپراتورهای مخابراتی را موظف کردند عالوه بر قیمت 
هر پیامک )SMS( مبلغ ده )10( ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور 
دریافت و به حس��اب خزانه داری واریز کنند. مرتضی براری ، معاون امور 
مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، مخالفت وزارت ارتباطات را از 
این تصمیم اعالم کرد و گفت: با وجود تالش بسیار وزارت ارتباطات، برای 
قانع کردن نمایندگان مجل��س در افزایش ندادن نرخ پیامک تلفن همراه، 
نمایندگان با این افزایش موافقت کردند. وی افزایش نرخ پیام کوتاه تلفن 
همراه را خلع سالح این سرویس در میدان رقابتی با شبکه های اجتماعی 
و اپلیکیش��ن های موبایلی عنوان کرد و افزود: روز به روز بر تعداد استفاده 
کنندگان از شبکه های موبایلی خارجی همچون وایبر و واتس اپ افزوده می 
شود، افزایش نرخ پیامک، کاربران را به سمت استفاده بیشتر از این ابزارهای 

ارتباطی خارجی سوق می دهد و این اصال به صالح نیست.

محمد صادق علیپ��ور،  معاون اقتصادی و محاس��بات ملی مرکز آمار 
ایران گفت: برای محاس��به نرخ تورم، مرکز آمار ای��ران 451 قلم کاال 
را مورد محاسبه قرار می دهد که 159 قلم کاالی آن خوراکی و ۲9۲ 
قلم دیگر غیرخوراکی اس��ت. به طور کلی برای محاس��به یادشده هر 
 ماه ۲۲0 هزار مظنه)اطالعات( از س��وی این مرکز مورد محاسبه قرار
 می گیرد. وی توضی��ح داد: درصد تغییرات ش��اخص کل در مناطق 
شهری کشور در 1۲ ماهه منتهی به بهمن ماه سال 93 نسبت به دوره 
مشابه سال قبل به 15/۲درصد رس��یده که این رقم نسبت به همین 
اطالع در دی ماه سال جاری 0/6 درصد کاهش نشان می دهد.وی در 
خصوص رشد صفر درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه بهمن ماه، گفت: 
وقتی که شاخص کل از۲04/1 به ۲//۲04 رسیده است به طور تقریب 

می توانیم بگوییم شاخص کل تغییری نداشته است.

رییس خانه صنعت، معدن و تج��ارت ایران گفت: خانه 
صنعت و اتاق بازرگانی و دیگر تش��کل ه��ا می توانند با 

همگرایی در رشد تولید و اقتصاد کشور موثر باشند. 
به گ��زارش  زاینده رود ب��ه نقل ازرواب��ط عمومی خانه 
صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان؛ سیدعبدالوهاب 
سهل آبادی در جمع فعاالن بزرگ اقتصادی استان، بر 
لزوم همگرایی میان تش��کل های کشور و استان تاکید 

کرد. 
وی همچنین از پیگیری همکاری خانه با بانک مرکزی در 
پرداخت تسهیالت به واحدهای تولیدی استان اصفهان 
خبر داد و گفت: طی صحبت هایی قرار شد خانه صنعت، 
معدن و تجارت استان اصفهان به عنوان پایلوت کشوری 
برای تخصیص منابع به صنایع اس��تان در شناس��ایی 
واحدهای واجد شرایط با بانک مرکزی همکاری کند که 
پیش از این جلسه ای با مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی 
داشتیم و قرار ش��د ایش��ان موضوع را با آقایان سیف و 
جهانگیری مطرح و نتیجه را اعالم کنند.  وی افزود: در 
دیدار آخری که با ایشان داشتیم عنوان کردند موضوع با 
رییس بانک مرکزی و معاون اول رییس جمهور مطرح و 
چند مدل برای اجرایی کردن آن پیشنهاد شده است که 

نتیجه پس از بررسی های بیشتر اعالم می شود.

نیره پیروزبخت ، رییس س��ازمان ملی اس��تاندارد 
ایران با اش��اره به س��فر هیات تج��اری و اقتصادی 
ایران به ریاس��ت مع��اون اول ریی��س جمهوری به 
عراق افزود: در این سفر تفاهم نامه هایی با سازمان 
استاندارد عراق صورت گرفت و بحث تسهیل تجارت 
مورد تواف��ق طرفین ق��رار گرفت. وی با اش��اره به 
وجود مق��ررات گمرکی و مق��ررات کنترل کیفیت 
کاالها بین دو کش��ور اظهار داش��ت: طرفین سعی 
کردند با ایجاد مفاهمه بیشتر برخی مسایل و موانع 
فراروی صادرکنندگان ایرانی به عراق برطرف شود.

رییس س��ازمان ملی اس��تاندارد در ادامه با اش��اره 
به اس��تانداردهایی که مورد توافق طرفین اس��ت، 
تصریح ک��رد: در این مورد قرار ش��د ط��رف عراقی 
قوانین اس��تاندارد ملی ایران را بپذیرد. پیروزبخت 
س��پس با اش��اره به برخی از اس��تانداردهایی که با 
اس��تانداردهای عراق تطبیق نداردگفت: براساس 
توافق به عمل آمده قرار ش��دکارگروهی مش��ترک 
به منظور شناسایی کاالهایی مثل مواد لبنی، مواد 
غذایی، مصالح ساختمانی و لوازم خانگی شناسایی 
شود تا استانداردها برای این اقالم تطبیق داده شود. 

کارخانج��ات صنای��ع لبن��ی ب��ر اس��اس مصوبه 
دولت موظف ش��دند، از اول تیرماه 93 ش��یر خام 
با چرب��ی حداق��ل 3/۲ درصد و ب��ار میکروبی زیر 
100 هزار تحوی��ل درب کارخانه را ه��زار و 440 
 توم��ان خری��داری کنند.علیرغ��م ع��دم تمکین 
عده ای از مصوبه دولت مبنی بر خرید ش��یر خام 
به قیمت 1440 تومان، برخی کارخانجات صنایع 
لبنی در چند روز اخیر برای سومین بار قیمت شیر 
و محصوالت لبنی مثل بستنی خود را گران کردند.
 افزای��ش قیم��ت ش��یر و محص��والت لبن��ی در 
حالی اس��ت که عدم اج��رای مصوب��ه دولت طی 
ماه های اخی��ر نارضایتی دام��داران را ب��ه همراه 
داش��ت و دولت برای جبران ضرر و زیان و حمایت 
از تولید کنن��دگان ناچ��ار به اجرای ط��رح خرید 
تضمینی شیرخام با قیمت 1440 تومان شد.خرید 
تضمینی ش��یرخام در راس��تای جمع آوری مازاد 
ش��یر تولی��دی و همچنی��ن وادار ک��ردن صنایع 
لبنی برای خرید ش��یرخام به قیمت مصوب انجام 
ش��د که ظاهرا منافعش در افزایش قیمت ش��یر و 
 فرآورده های تولیدی برای صنایع لبنی ظاهر شده 

است. 

رییس س��ازمان تعاون روستایی اس��تان اصفهان گفت: 
پرتقال و سیب شب عید اصفهانی ها به طور کامل تامین 
شده و این محصوالت از ۲5 اس��فند ماه در سطح استان 
توزیع می ش��ود. عبدالرضا طیاری سهرفیروزانی با اشاره 
به اینکه امسال بخشی از وظایف سازمان صنعت، معدن 
و تجارت در حوزه خرید و ذخیره س��ازی میوه به سازمان 
تعاون روستایی واگذار شداظهار داشت: با ابالغ این مصوبه 
از سوی مجلس از آبان سال جاری مقدمات ذخیره سازی 
میوه انجام شد. وی تاکید کرد: تاکنون 4500 تن پرتقال 
از مازندان و همچنین 1500 تن سیب سمیرم برای استان 
اصفهان ذخیره سازی شده است.وی در خصوص کیفیت 
میوه های ذخیره ش��ده برای ش��ب عید بیان داشت: دو 
شرکت در مازندان کیفیت پرتقال ها را بررسی و محصول 
را پلمب کردند و در اصفهان نیز کارشناسان آنها پلمب را 
باز کرده و میوه ها را براساس دستورالعمل مشخص تحویل 
می دهند. وی تاکید کرد: برای شب عید کمبود میوه ای 
نخواهیم داشت و از ۲5 اسفند ماه پرتقال و سیب وارد بازار 
اصفهان می شود.رییس س��ازمان تعاون روستایی استان 
اصفهان گفت: هنوز قیمت ها مشخص نیست البته سازمان 
حمایت از مصرف کننده و کارگروه تنظیم بازار استان در 

زمان مشخص نرخ ها را اعالم می کند.

لزوم همگرايی میان 
تشکل های اقتصادی

بازرسی کاالهای ايرانی 
در مرز عراق حذف شد

شیر برای سومین بار
 گران شد

میوه شب عید اصفهانی ها 
تامین است

هنوز با گذشت چند ماه 
با اينکه به آنها اعالم 
شده مراحل ثبت نام 
شان تکمیل و يارانه 

به حساب خانواده 
هايشان واريز می شود 

يارانه ای دريافت نکرده 
و به حساب خانواده 

هايشان هم واريز نشده 
است



یادداشت
کودکان در جش��نواره ای با مواد بازیافتی کاردس��تی می سازند. این جش��نواره روز جمعه هشتم 
اسفندماه از ساعت 10 صبح در محل جزیره بازی واقع در  پل  فردوسی،  حدفاصل پل فردوسی و سی 

وسه پل اجرا خواهد شد.     
 عالقه مندان جهت کس��ب اطالعات بیش��تر می توانند ب��ا ش��ماره 36619040 تماس حاصل

  نمایند. 
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یادداشتکودکان با مواد بازیافتی در جزیره بازی به ساخت کاردستی می پردازند طنز

ر ضا رفیع:

ل« مورد توجه قرار گیرد لبخند »حلاّ
    رضا رفیع گفت: دیگر نمی توان 
با طنزه��ای قدیمی مش��کالت 
جامع��ه را عنوان ک��رد، بنابراین 
ضروری اس��ت که طنزپردازان، 
طنزه��ای خ��ود را ب��ر اس��اس 
شناخت آسیب های فعلی جامعه 

و چالش های موجود بیان کنند.
 رضا رفی��ع، طنزپرداز در آیین اختتامیه جش��نواره اس��تانی 
»طنزس��تان« بهارس��تان اس��تفاده از ابزار هنر را ب��رای باال 
بردن فرهنگ ش��هروندی ضروری دانس��ت و اظهار کرد: باال 
بردن فرهنگ ش��هروندی می تواند زندگی مطلوب تری برای 

شهروندان رقم زند.
وی با تأکید بر اینکه هنرمندان و ب��ه ویژه طنزپردازان باید به 
تمام مش��کالت ریز و درشت جامعه تس��لط و شناخت کافی 
داشته باشند،  ادامه داد: هنرمندان با استفاده از ابزار هنر و به 
دور از هر فعالیت غیرقانونی می توانند کم کاری مس��ووالن و 

چالش های جامعه را یادآور شوند.
این طنزپرداز، بهداش��ت روان را الزم��ه زندگی های پر فراز و 
نش��یب امروزی دانس��ت و تصریح کرد: راه اندازی پایگاه های 
امداد و بهداشت روان در سطح جامعه ضروری است و در این 
راستا همکاری تمام س��ازمان ها برای تحقق این امر ضروری 

است.
رفیع با اش��اره به س��خنان ریس س��تاد اقامه نماز کش��ور در 
خصوص توسعه خنده حالل در کشور افزود: بنده این اعتقاد را 

ل« نیز باید مورد توجه قرار گیرد. دارم که لبخند »حالاّ
 وی تأکید کرد: دیگر نمی توان با طنزهای قدیمی مش��کالت 
جامعه را عنوان کرد، بنابراین ضروری اس��ت که طنزپردازان، 
طنزهای خود را بر اساس شناخت آسیب های فعلی جامعه و 

چالش های موجود بیان کنند.
 این طنزپردازخاطرنشان کرد: البته باید توجه داشت که ایجاد 
لبخند روی لب ها نباید منجر ب��ه ناراحتی اقوام و یا توهین به 

ارزش های دینی و عرفی باشد.
همچنین مهدی فاتحی، شهردار بهارستان نیز در این برنامه 
با اشاره به اینکه سیاست های شهرداری بهارستان در راستای 
اس��تفاده از ابزار هنر برای باال بردن فرهنگ شهروندی است، 
 اظهار کرد: برگزاری جش��نواره »طنزس��تان« نخستین گام 

اجرایی در این زمینه است.
وی اعتماد مردم نسبت به مدیریت شهری را نتیجه برگزاری 
جش��نواره هایی مانند »طنزس��تان« دانس��ت و ادام��ه داد: 
جشنواره ها عالوه بر باال بردن فرهنگ ش��هروندی به معرفی 
معضالت ش��هری و مطالبه ش��هروندان از مدیران نیز اهتمام 

دارند.
ش��هردار بهارس��تان با اش��اره به ارس��ال 83 اثر به دبیرخانه 
جشنواره »طنزستان« بیان کرد: از بین آثار رسیده 14 اثر برتر 

مورد تقدیر قرار گرفتند. 

»نذر کتاب« در اصفهان
 نذر کت��اب، عنوان طرحی اس��ت ک��ه در آن 
شهروندان می توانند از 5 تا 20 اسفند جاری، 
کتاب های خ��ود را به کتابخان��ه های عمومی 
اهدا کنند و قبض رایگان عضویت در کتابخانه 
ها را بگیرند. به گزارش روابط عمومی سازمان 
فرهنگی تفریحی ش��هرداری اصفه��ان، مدیر 
امور کتابخانه ها و سالن های مطالعه اظهار کرد: 
طرح»نذر کتاب« در راس��تای فرهنگ سازی 
در کار خی��ر و افزایش فرهن��گ مطالعه انجام 
 می ش��ود.حامد نظری گفت: ای��ن طرح که در 
س��ال های قبل به صورت محدود انجام ش��د، 
امس��ال با عنوان »نذر کتاب« گسترش یافت و 

در سطح شهر اجرا می شود. 
نطری ادامه داد: با توجه به جمعیت استان و با 
توجه به استاندارد جهانی که به ازای هر شهروند 
چهار کتاب باید در کتابخانه ها باش��د و اینکه 
اصفهان پایتخت تمدن و فرهنگ ایران اسالمی 
است، باید منابع کتابخانه ای را  افزایش دهیم 
که به طور قطع بخشی از آن از طریق این طرح و 

طرح های مشابه تامین می شود. 
وی با اش��اره به اینکه در اس��تان 72 کتابخانه 
زیر نظر شهرداری ها با مجموع 760 هزار جلد 
کتاب وج��ود دارد، گفت: با ای��ن کار هم کتاب 
ها به اشتراک جمیع ش��هروندان گذاشته می 
شود و هم منابع کتابخانه های عمومی غنی تر 
خواهد شد. نظری بیان کرد: در طرح نذر کتاب 
شهروندان می توانند کتاب هایی را که خوانده 
اند یا برای آنها قابل استفاده نیست، اهدا کنند. 

مدیر امور کتابخانه ها و سالن های مطالعه گفت: 
شهروندان می توانند کتاب های اهدایی خود را 
به به فرهنگس��راها، کتابخانه ها و س��الن های 
مطالعه شهر که نزدیک به 100 مجموعه است 

تحویل بدهند. 
مدیر امور کتابخانه ها و سالن های مطالعه افزود: 
کسانی که تعدادی زیاد کتاب دارند و برای آنها 
مقدور نیست آنها را جابه جا کنند می توانند با 
شماره های دبیرخانه طرح نذر کتاب از ساعت 
8 تا 20 تماس بگیرند تا به ص��ورت رایگان به 
آدرس مورد نظر پیک فرستاده شود و کتاب ها 

تحویل گرفته شود. 
این طرح از 5 اس��فند ماه آغاز می شود و تا 20 
اس��فند ادامه دارد و عالقه مندان برای کس��ب 
اطالعات بیش��تر م��ی توانند به ش��ماره های 

35215168 و 35241414 تماس بگیرند.

مراسم تشییع » زاوان قوکاسیان« منتقد سینمای ایران با سخنرانی 
محمد مهدی عس��گرپور، علیرضا رضاداد و محمدرضا اصالنی در 

اصفهان همراه شد.
در مراسم وداع و خاکسپاری زاون قوکاسیان که 3 اسفند ماه در خانه 
هنرمندان اصفهان برپا شد ، براساس آداب مسیحیان اصفهان، پیکر 
آن مرحوم را  به کلیسای حضرت مریم منتقل کردند تا پس از اجرای 
مراسم مذهبی در قبرستان مسیحیان اصفهان به خاک سپرده شود.

در این مراس��م که جمعیت زی��ادی حاضر بودن��د، محمد مهدی 
عسگرپور مدیرعامل خانه س��ینما در س��خنانی گفت: بسیاری از 
هنرمندان کشور می خواستند در این مراسم، حضور داشته باشند اما 

متأسفانه بُعد مسافت اجازه حضور همه ی آنها را نداد.
وی با بیان اینکه در بین اهالی س��ینما کمتر کس��ی پیدا می شود 
که همه ویژگی های قوکاس��یان را یک جا داشته باشد، ادامه داد: او 
برخالف سادگی، استاد مسلم و محققی برجسته در حوزه سینما بود.

این کارگردان با اش��اره به اینکه لحظه لحظه عمرزاون قوکاس��یان 
یادگیری بود، تصریح کرد: او عالوه بر همه ویژگی های یک اس��تاد، 
یک انسان شریف هم بود. هنرمند برجس��ته ای که بی شک سود و 

منفعت اش برای سینمای ایران زیاد بود.
عسگرپور یادآور ش��د: 20 س��ال پیش که مدیر یکی از شبکه های 
تلویزیونی کشور بودم؛ او یکی از بزرگترین مستندسازان کشور بود و 
با جشنواره کودک و آموزش سینمایی، نسلی جدیدی از سینماگران 

را به سینمای کشور معرفی کرد.
 وی ادامه داد: زاون قوکاس��یان لحظه لحظه عمرش را خرج سینما

 کرد ؛ و در واقع او خود را وقف سینمای ایران کرد.
در ادامه ی این مراس��م علیرضا رضاداد دبیر جشنواره ی فیلم فجر 
به نمایندگی از س��ازمان س��ینمایی در س��خنانی ضمن تسلیت 
درگذشت زاون قوکاسیان در س��خنانی اظهار امیدواری کرد: آنچه 
زاون قوکاسیان به عنوان یکی از اساتید مسلم سینما در طی سال ها 
عمرش در سینما کاشته، نهالی موثراس��ت تا حوزه فرهنگ و هنر 

کشور از آن، هر روز را گلی بچیند.
وی ادامه داد: زاون در کسوت یک اس��تاد، هنرمند و معلم همواره 
قوی ترین و بهترین کارهایش را ارائه داده است و به همین دلیل است 

که نقدهای او سازنده و گفته های او همه هنر است.
رضاداد اضافه کرد: سند عمر قوکاسیان تعداد زیادی هنرمند است 
که امروز در عرصه سینما و در آینده در عرصه فیلم سازی هنرنمایی 

خواهند کرد و بی شک کار او را  ادامه خواهند داد.
وی خاطر نش��ان کرد: او کاری از خود به جا گذاشته است که عین 
اصول حرفه ای گری اس��ت و متأس��فانه ما امروز کس��ی را از دست 
داده ایم که در سینمای امروز که قدری اصول  اش تخریب شده است، 

می توانست پایه گذار اصول باشد.
محمدرضا اصالنی مستندساز،  هم با اشاره به جمعی از دانشجویانی 
که در این مراسم با روبان س��فید عکس زاون قوکاسیان را بر گردن 
خود انداخته بودند، گفت: من نماینده این ربان های سفید هستم؛ 
زاون در شما جاری است و شما راهش را  ادامه می دهید؛  همان طور 

که خودش با صبوری راهش را پی گرفت.
در این مراس��م همچنین پیام  رس��ول زرگرپور اس��تاندار اصفهان 
قرائت شد و سید مهدی سیدین نیا رییس حوزه هنری اصفهان به 

سخنرانی پرداخت.
در ادامه ریی��س حوزه هنری اصفهان از رونمایی کتاب س��ینمایی 
زاون قوکاسیان خبر داد. سید مهدی سیدین نیا گفت: پس از مراسم 
تشییع جنازه زاون قوکاسیان، کتاب سینمایی او که در مورد سینمای 

اصفهان است را رونمایی می کنیم.
وی با بیان اینکه همه به قوکاسیان احترام می گذارند ؛ چراکه او به 
همه احترام می گذاش��ت، افزود: او هر چیزی را که می خواست در 
س��کوت می گفت، احترام از مؤلفه های اصلی اش بود و به آیین های 

دیگر احترام می گذاشت.
رییس حوزه هنری اصفهان با اش��اره به اینکه قوکاس��یان فردی با 
ایمان، متدین و مؤمن بود  افزود:  او هر آنچه کرد، همواره برای هنر و 

سینمای کشور و این شهر انجام داد و درواقع ا خود را خرج سینمای 
ایران کرد و مظلومانه از بین ما رفت.

سیدین نیا با اشاره به اینکه جدایی زاون جدایی طوالنی نخواهد بود 
تصریح کرد: ما همه مسیر او را خواهیم رفت و به طور قطع شاگردانش 
مس��یر او را طی می کنند. کسانی که ایمان دارند مس��یر او یکی از 
صحیح ترین مسیرهای سینمایی کشور است، نخواهند گذاشت که 

حفره جدایی او خیلی بزرگ شود.
وی با اش��اره به اینکه زاون جزء مظلوم ترین هنرمندان ایران است، 
اضافه کرد: او تالش کرد هنرها بدرخش��ند و هنرمندان ش��هرش 
همچون ستاره از جایگاه باالیی برخوردار باشند. او نمونه یک هنرمند 

بارز بود.
هوشنگ حریرچیان بازیگر سینما و تلویزیون کشورنیز در این مراسم 
، اظهار کرد: امروز زاون قوکاسیان از شهری پر کشیده است که در 
گذشته رضا ارحام صدر، حسن کسایی و استاد تاج اصفهانی هم از 
آن پر کشیدند. وی تأکید کرد: اصفهان شهر هنر است. شهری است 
که هزاران استاد را پرورش داده و در آینده نیز هزاران استاد از بالین 
او پرورش خواهند یافت. درست است که امروز هنرمندی دیگر دار 
فانی را وداع گفت، اما او قطعاً مانند ارحام صدرها و کسایی ها از قلب ها 

بیرون نخواهد رفت.
از سینماگران حاضر در مراسم تش��ییع زاون قوکاسیان می توان از 
رسول صدرعاملی، کامبوزیا پرتویی، جعفر پناهی، فرهاد توحیدی، 
ابراهیم مختاری، محمدرضا اصالنی، فرهاد ورهرام، مجید مصطفوی، 
محسن هاشمی، کامران ملکی، ارد زند، محسن خان جهانی، احمد 
طالبی نژاد،  کیوان کثیریان،هوشنگ حریرچیان، حسن اکلیلی، و... 
نام برد. در این مراسم همچنین شاه زیدی دانش آموخته تاج اصفهانی 
دقایقی برای زاون آواز خواند. بنا بر این گزارش،جمعی از هنرمندان 
حاضر در مراسم تشییع زاون قوکاسیان در قالب هیاتی به همت خانه 

سینما، امروز 3 اسفند ماه به اصفهان سفر کردند.
زاون قوکاسیان در یک دوره داور جشن کتاب سال سینمای ایران بود 
و در دوره ای هم مراسم بزرگداشت او با عنوان یک عمر همت عالی 

در تولید مکتوبات سینمایی و آموزش در خانه سینما برگزار شد.
زاون قوکاسیان منتقد سینمای ایران اول اسفند ماه بر اثر عوارض 

ناشی از سرطان معده از دنیا رفت.

وقتی  پرکشید،  از کتابش رونمایی شد

گزارشی از وداع با زاون قوکاسیان
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مفاد آرا
تعیین  قانون  موضوع  هیات   1393/12/03-139360302028001203 12/46شماره: 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک کوهپایه 
ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آیین  قانون و ماده 13  آگهی موضوع ماده 3 
برابر رای شماره 139360302028001195  فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کوهپایه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
از  243 صادره  شناسنامه  به شماره  عبدالحسین  فرزند  بهروان  بیژن  آقای  متقاضی 
اصفهان در پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 1004/65 مترمربع 
احداثی در قسمتی از پالک 198 فرعی از 46 اصلی بخش نوزده ثبت اصفهان واقع در 
کوهپایه به موجب سند انتقال 87570 مورخه 70/10/27 دفترخانه 1 اصفهان موروثی 
متقاضی به مقدار 10 حبه مشاع از ششدانگ پالک مذکور محرز گردیده است لذا به 
به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی  منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
میتوانند  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  به صدور  نسبت  اشخاص  که 
و  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 93/12/06
تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/12/21

مالف:33717 اصغر علی خانی کوپائی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه
مفاد آرا

تعیین  قانون  موضوع  هیات   1393/12/03-139360302028001201 12/47شماره: 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک کوهپایه 
ثبتی  قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آیین  قانون و ماده 13  آگهی موضوع ماده 3 
برابر رای شماره 139360302028001193  فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کوهپایه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی 
از  اله به شماره شناسنامه 1111 صادره  متقاضی خانم فرزانه بهروان فرزند عنایت 
دریک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 1004/65 مترمربع احداثی در 
قسمتی از پالک 198 فرعی از 46-اصلی بخش نوزده ثبت اصفهان واقع در کوهپایه 
کوهپایه   70 دفترخانه   1388/11/08 مورخه   30514 موجب سند رسمی  به  خریداری 
مالک دو حبه مشاع از ششدانگ پالک مذکور محرز گردیده است لذا به منظور اطالع 
اشخاص  که  در صورتی  میشود  آگهی  فاصله 15 روز  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 93/12/06
تاریخ انتشار نوبت دوم: 93/12/21

مالف:33718 اصغر علی خانی کوپائی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه
فقدان سند مالكيت

نظر به اینکه آقاي جعفرقلي طحانیان با ارائه دو برگ استشهاد محلي که هویت و امضاء 
شهود رسمًا گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک 1/2207 شده که سند مذکور ذیل ثبت 7541  درصفحه 199 دفتر 57 بنام عصمت 
مرتضوي شهرضا ثبت و صادر شده سپس به موجب سند شماره 22787 – 37/11/28 
دفتر سه شهرضا به نامبرده انتقال گردیده اینک نامبرده درخواست صدور سند مالکیت 
یک  مراتب  ثبت  قانون  اصالحي  نامه  120آئین  ماده  دراجراي  که  است  نموده  المثني 
در  که  کرده  اي  معامله  آگهي  مورد  ملک  به  نسبت  هر کس  که  آگهي مي شود  نوبت 
اجراي 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 وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده روز پس از 
مقرر  اگر ظرف مهلت  و  نماید  مثبت تسلیم  اعتراض خودرابامدارک  آگهي  این  انتشار 
اعتراض نرسد و یا اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نگردد اداره ثبت سند مالکیت 
المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسلیم خواهد نمود .و اگر سند مالکیت یا 
نزد معترض در دو نسخه  آن  بر وجود  مبني  ارائه گردد صورت جلسه  معامله  سند 
 تنظیم و یک نسخه آن به متقاضي المثني و اصل سند به ارائه دهنده مسترد خواهد شد. 

میرمحمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا
مزایده اموال غيرمنقول)اسناد رهنی(

11/407 شماره آگهی: 139303902004000248 شماره پرونده: 9204002004000467 
آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 9201283 و9201284 و9201285و9201286 مقدار 
هفت و چهاردهم سهم مشاع از بیست و بیست و پنج و نه دهم سهم مشاع از شش دانگ 
پالکهای ثبتی 48 فرعی مجزی شده از پالک 42 از 153 اصلی و 153/50و153/51 واقع 
در بخش 20 ثبت اصفهان به مساحت 45297/15 مترمربع به آدرس: اصفهان – قلعه 
شور – جنب مرغ بومی جهاد – دامداری شهید ثمری که اسناد مالکیت آن در صفحات 
شماره های  ثبت  ذیل  امالک   51 دفتر  1420و180و29و23و26و32و26و32و35و17 
و  ثبت  242249و210885و210892  چاپی  با شماره های  10710و10766  الی   10717
صادر شده است با حدود پالک شماره 153/51 از پالک 42 فرعی مجزی شده: شمااًل 
به طول 151 متر مرزیست به حریم جاده قلعه شور شرقًا به طول 210 متر و 267 متر 
مرزیست به جاده خاکی جنوبًا به طول 44 متر مرزیست به باقیمانده پالک 42 فرعی 
غربًا به طول 467/70 متر مرزیست به حریم کانال آب حدود پالک شماره 153/48: 
به طول 232  فرعی شرقًا   42 پالک  باقیمانده  به  است  مرزی  متر   22 به طول  شمااًل: 
قلعه  جاده  است  مرزی  متر   206 طول  به  جنوبًا  آب  کانال  حریم  به  است  مرزی  متر 
شور غربًا به طول های 100 متر مرزی است به جاده خاکی که طبق نظر کارشناس 
رسمی پالک شماره 153/42/48 یک دامداری با حدود 10 نفر پرسنل و 150 راس دام  
و در حال بهره برداری می باشد در زمینی به ابعاد 120×62 متر واقع شده و مشتمل 
است بر اصطبل و بهاربند به مساحت 600 مترمربع و سه قسمت مجزای نگهداری دام 
به مساحتهای 120و80و120 مترمربع با دیوارهای آجری 35 سانتیمتری و سقف با 
پوشش توری گالوانیزه مخصوص – ساختمان شیردوشی و سردخانه در دو طبقه به 
اتاق  مساحت حدود 230 مترمربع بدون دیوار ولی مسقف با پوشش ورق ایرانیت – 
پست برق به مساحت 50 مترمربع با دیوارهای آجری 35 سانتیمتری و پوشش سقف 
با ورق ایرانیت - محل نگهداری گوساله پرواری به مساحت 240 مترمربع با کفسازی 
سیمانی و پوشش سقف با ورق ایرانیت - ساختمان سه طبقه اداری با ستونهای فلزی 
قوطی شکل و دیوارهای آجری – سقف طاق ضربی – فاقد هرگونه نماسازی خارجی 
با درب و پنجره های آلومینیومی – کفسازی سرامیکی که دیوارهای آن تا ارتفاع 1/2 
متر کاشی و بقیه گچ و خاک و سفیدکاریست و به جز طبقه آخر که نازک کاری است آن 
نیمه کاره رها شده و سقف آن شیروانی با پوشش سفال طبقات همکف و اول آن تقریبا 
کامل است. همچنین این دامداری با قدمت ابنیه حدود 20 سال ساخت دارای دو انشعاب 
گاز شهری و یک انشعاب برق سه فاز 50 آمپر و حدود 2000 مترمربع از محوطه آن 
آسفالت می باشد و هفت و چهار دهم سهم مشاع از بیست و پنج و نه دهم سهم مشاع از 
ششدانگ زمین مزروعی پالک ثبتی 153/42/48 واقع در بخش 20 ثبت اصفهان کاربری 
زمین مورد ارزیابی، کشاورزی بوده با توجه به اینکه ارزیابی مقدار 3597 مترمربع 
از 153 واقع در بخش  از 25/9 سهم پالک 51 فرعی  از 3/7 سهم  از 6471 مترمربع 
20 ثبت اصفهان به مبلغ 359/700/000 ریال و ارزیابی مقدار 16964/98 مترمربع از 
95133/40 مترمربع از 25/9 سهم پالک 50 فرعی از 153 واقع در بخش 20 ثبت اصفهان 
به مبلغ 1/696/498/000 ریال و ارزیابی 11/1 سهم از 25/9 سهم پالک 48 فرعی از 
153 واقع در بخش 20 ثبت اصفهان به میزان 20269 مترمربع به مبلغ 3/040/350/000 
ریال ارزش اعیانی و مستحدثات ساختمانی مقدار 11/1 سهم از 25/9 سهم پالک ثبتی 
از 153 اصلی واقع در بخش 20 ثبت اصفهان به مبلغ  از 42 فرعی  48 فرعی مفروز 
7/114/000/000 ریال ملکی آقای حسین ثمری خوراسگانی که طبق اسناد رهنی شماره 
187040-1387/08/08و185049-1386/12/15و188925-1388/02/29و192475-

1389/08/17و192390-1389/07/29و190930-1388/11/13 دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 56 اصفهان در رهن بانک کشاورزی اصفهان واقع می باشد و طبق اعالم بانک 

ملک مورد رهن فاقد بیمه می باشد و از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 1393/12/24 
در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی – چهارراه 
 اول خیابان الهور به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبالغ فوق شروع و به هر کس
است  ذکر  به  می شود.الزم  فروخته  نقداً  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  باشد  خـریدار 
پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک 
و  مالیاتی  بدهی های  نیز  و  باشد  آنها  دارای  مزایده  مورد  که  در صورتی  و مصرف 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده است. ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود 
مسترد  مزایده  برنده  به  مازاد  محل  از  فوق  هزینه های  بابت  پرداختی  وجوه  مازاد 
مورخ  اصفهان  چاپ  رود  زاینده  روزنامه  در  نوبت  یک  در  آگهی  این  می گردد ضمنًا 
بعد  روز  به  مزایده  روز  تعطیلی  در صورت  و  می گردد  منتشر  و  درج   1393/12/06
موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد از پایه مزایده 
طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر 
الزامی است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز 
نماید.م الف:33508  امالک سپرده  و  اسناد  ثبت  اداره  در حساب  فیش مخصوص  طی 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
مزایده 

12/49 اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان اردستان در نظر دارد در 
آقای  به موجب آن  اجراییه درپرونده کالسه 119/92و120/92 مدنی ش  مفاد  اجرای 
به  ریال   101/195/000 پرداخت  به  است  محکوم  حسین  فرزند  آقاشاهی  اله  فضل 
امیرحسین  آقای  له  محکوم  حق  در  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  هزینه  انضمام 
میرزایی فرزند ابوالفضل و پرداخت مبلغ 3/250/000 ریال به عنوان هزینه اجرا در حق 
صندوق دولت با توجه به اینکه محکوم علیه طوعًا در صدد اجرای مفاد اجراییه برنیامده 
فلذا ملک توقیفی معرفی شده توسط خانم زهرا فدوی اردستانی فرزند مرتضی به شرح 
ذیل از طریق مزایده به فروش می رساند:تمامی 3/78 حبه از یک دهم سهم مشاع از 
4/5 سهم ششدانگ پالک ثبتی 1/23 واقع در محله محال اردستان متعلق به خانم زهرا 
فدوی اردستانی فرزند مرتضی با حدود اربعه شمااًل دیواریست به باغ شماره بیست و 
چهار شرقًا اول به شارع دوم دیواریست به باغ شماره بیست و دو جنوبًا دیواریست 
به سرای چهار غربًا به شارع پالک فوق الذکر دارای کاربری زراعی و باغی می باشد 
و دارای مالکیت های مشاعی متعدد بوده لکن خانم زهرا فدوی اردستانی که مالکیت 
یک دهم سهم مشاع از چهار و نیم سهم شش دانگ بر روی قسمتی از آن ساختمان 
نیمه کاره در دو طبقه احداث کرده است به مبلغ 104/445/000 ریال. متقاضیان خرید 
می توانند در روز مزایده در جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مورد 
مزایده را که آگهی شده مالحظه نمایند مال فوق به شخصی واگذار می گردد که باالترین 
پیشنهاد را ارائه نماید برنده مزایده باید ده درصد کل بهای مزایده را فی المجلس به 
عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نمایدو مابقی آن را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ 
مزایده پرداخت نماید و در صورتی که مابقی بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از 
کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می گردد.تاریخ مزایده:93/12/25 ساعت 9 صبح. 
اردستان.م الف:504  شهرستان  دادگستری  حقوقی  احکام  اجرای  واحد  مزایده:  مکان 

اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان اردستان
حصر وراثت

12/78 آقای امجد صادقی به شناسنامه شماره 4368 به استناد شهادتنامه و گواهی 
نموده چنین  دادگاه  این  تقدیم  به شماره 412/93  درخواستی  ورثه  و رونوشت  فوت 
اشعار داشته است که شادروان وحید صادقی حداد زواره به شناسنامه شماره 207 در 
تاریخ 1393/02/26 در اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتست 
از امجد صادقی فرزند روح اله به شماره شناسنامه 4368 نسبت مادر. پس از تشریفات 
قانونی و انتشار سه نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول هرگونه الیحه یا اعتراض با 
ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوطه و مالحظه گواهینامه 
مالیات بر ارث به شماره 10766 سرانجام در تاریخ 93/12/2 در وقت فوق العاده شعبه 
مالحظه  از  پس  و  تشکیل  زیر  امضاءکننده  بتصدی  زواره  اختالف  حل  شورای  اول 
پرونده کار گواهی می نماید که ورثه درگذشته منحصر به شخص یاد شده در باال بوده 
و وراث دیگری ندارد و دارایی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونیکه 

برتر که تعلق می گیرد.م الف:505 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف زواره 

ابالغ اخطاریه ماده 87
12/79 شماره پرونده: 139304002127000052/1 شماره بایگانی پرونده: 9300090 
پرونده  ماده 87  اخطاریه  ابالغ  ابالغیه: 139303802127000029 آگهی  شماره آگهی 
به  اله  حجت  فرزند  کمانی  آرمان  آقای  به  بدینوسیله   9300090 بایگانی  شماره  به 
 1199144460 ملی  شماره  به  شهرضا  یک  حوزه  از  صادره   267 شناسنامه  شماره 
متولد 1351/05/05 مدیون پرونده به شماره بایگانی 9300090 که طبق برگ تقاضانامه 
ساختمان   – کوچه شهید امینی نژاد   – چهارباغ باال   – صدور اجراییه ساکن اصفهان 
آسمان آبی – طبقه اول که برابر گزارش مامور ابالغ اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
سند  متن  آدرس  طبق  و  نداشته  وجود  به شما  اعالمی  آدرس  در  واقعی  ابالغ  امکان 
ساکن شهرضا – خیابان پاسداران – خیابان چهارم – پالک27 که برابر گزارش مامور 
ابالغ واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا به علت موافق با واقع نبودن آدرس در محل 
اصلی  از پالک  فرعی 67  تمامت ششدانگ پالک  ابالغ می گردد  اید  نگردیده  شناسایی 
2020 در بخش 5 اصفهان و یک دانگ مشاع از ششدانگ پالک فرعی 142 از پالک اصلی 
2848 در بخش 5 اصفهان متعلق به شما در قبال طلب خانم نسرین امیری بازداشت 
اخطار  شما  به  مراتب  رسمی  اسناد  مفاد  اجرای  نامه  آیین   87 ماده  طبق  لذا  گردیده 
می شود که از هرگونه انتقال اعم از رسمی یا عادی خودداری نمایید که از درجه اعتبار 
ساقط می باشد این آگهی یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان جهت ابالغ به 

شما درج و منتشر می گردد. مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا
ابالغ اجرایيه 

12/80 شماره پرونده: 139304002127000053/1 شماره بایگانی پرونده: 9300091 
شماره آگهی ابالغیه: 139303802127000018 بدینوسیله به شرکت شبدیز پروپیلین 
متن  آدرس  که طبق  ثبت شرکتهای اصفهان  به شماره 364  ثبت شده  سهامی خاص 
دفتر   – ملی  بانک  جنب   – غربی  حافظ  خیابان   – شهرضا  ساکن  تقاضانامه  و  سند 
ابالغ به علت خالف واقع  پالک23 که برابر گزارش مامور   – شرکت شبدیز پروپیلین 
آدرس شرکت مذکور در آدرس فوق مورد شناسایی واقع نگردیده است ابالغ می شود 
طبق سند رهنی شماره 124599 مورخ 1387/11/16 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی 
بانک پارسیان  از تسهیالت  این شرکت مبلغ هشتصد میلیون ریال  شماره 4 شهرضا 
شعبه شهرضا استفاده نموده که در قبال تسهیالت مذکور تمامت ششدانگ پالک ثبتی 
شماره 32/1399واقع در دست قمشه بخش یک ثبتی شهرضا ملکی آقای غالمحسین 
کیانی و خانم ماه بیگم هاشمی در رهن و وثیقه بانک مذکور قرار گرفته و به علت عدم 
پرداخت بدهی اجراییه به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و نود و پنج میلیون و چهارصد و 
چهل و دو هزار و پانصد و پنجاه و سه ریال بابت اصل طلب سود و اجور عقب افتاده 
تا تاریخ 1393/07/16 که از این تاریخ به بعد روزانه مبلغ هفتصد و یازده هزار و یکصد 
و یازده ریال به آن اضافه می گردد صادر و پرونده تحت شماره بایگانی 9300091 
برابر  که  است  در جریان رسیدگی  و  تشکیل  اسناد رسمی شهرضا  اجرای  واحد  در 
اقدام خواهد  قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آیین نامه اجرایی مربوطه 
اسناد رسمی مصوب 1387 مراتب  مفاد  اجرای  نامه  آیین  استناد ماده 18  به  لذا  شد 
جهت ابالغ به آن شرکت یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر 
 می گردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا
ابالغ بازداشت حساب 

 9200140 پرونده:  بایگانی  شماره   9204002127000130/1 پرونده:  شماره   12/81
فرزند  صادقی  جواد  آقای  به  بدینوسیله   139305102127000587 ابالغیه:  شماره 
سلطانعلی به شماره شناسنامه 320 متولد 1359/06/30 و شماره ملی 1171114257 
گزارش  برابر  که  سلطانی  خلیفه  کوچه   – متری   28 خیابان   – شهرضا  نشانی  به 
در  می گردد  ابالغ  است  نگردیده  واقع  شناسایی  مورد  مذکور  آدرس  در  ابالغ  مامور 
موضوع پرونده اجرایی به شماره بایگانی 9200140 له مدیریت شعب بانک سپه منطقه 
اصفهان و علیه شما و غیره اعالم می دارد بنا به درخواست بستانکار شماره حساب 
02010125417009 و شماره کارت 6221061058915747 نزد بانک پارسیان متعلق 
به شما توقیف و بازداشت گردد لذا از دریافت وجوه بازداشت شده خودداری نمایید. 

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا 



چه خبر؟یادداشت

6
اکران مستند زندگی ورزشی محمد دادگان

مراسم اکران مستند »بدون کارت زرد« با موضوع حضور محمد دادگان به عنوان ریاست 
فوتبال ایران و در دیگر پس��ت های ورزشی با حضور پرش��مار عالقه مندان و چهره های 
ورزشی برگزار ش��د.در این مراس��م چهره هایی نظیر حمید استیلی، افش��ین پیروانی،  
احمدرضا عابدزاده، علی پروین،  احس��ان روزبهانی،  فرامرز ظلی،  محمد نبی، محمدرضا 

پوالدگر وحضور داشتند، در سالن سینمای پردیس ملت برگزار شد.
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 اصفهانی ها، شش سکوی 
برتر بولینگ را فتح کردند

تکواندوکار اصفهانی به دلیل 
آسیب دیدگی انصراف داد

بولینگ بازان اصفهانی بر سکوی اول تا س��ومی  مسابقات بولینگ، 
رنکینگ کشوری ایستادند.

به گزارش پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان ، 
بیلیارد و بولس اس��تان اصفهان ؛ شش��مین دوره مسابقات بولینگ، 
رنکینگ کشوری جام فجر با حضور چهل و شش نفر از هفت استان 
به صورت جداگانه در دو بخش آقایان و بانوان برگزار شد و پس از دو 
روز رقابت   هر سه سکوی قهرمانی آقایان و بانوان را بولینگ بازهای  

اصفهانی فتح  کردند.
در بخش آقایان ؛ محس��ن میرکاظمی ، داوود ش��بکه ساز  ، شاهین 

قهاری به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب کردند.
در بخش بانوان  نیز؛ نگین کارشناس ،زینب اسکندری ،سارا عطایی 

به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب  کردند.

با انصراف میالد بیگی تکواندوکار اصفهانی از اردوهای تیم ملی به دلیل مصدومیت، 
امید عمیدی به عنوان نماینده وزن ۸۷- کیلوگرم ایران، راهی مسابقات جهانی 
روسیه می شود.به گزارش سایت فدراس��یون تکواندو، بیژن مقانلو سرمربی تیم 
ملی در خصوص انتخاب امید عمیدی، اظهار داشت: میالد بیگی به دلیل آسیب 
دیدگی از ادامه حضور در اردوهای تیم ملی انص��راف داد و به دلیل اینکه در وزن 
هفتم )۸۷- کیلوگرم( امید عمیدی و میالد بیگی حضور داشتند، امید عمیدی نفر 
اول این وزن شد و برای مسابقات جهانی روسیه به همراه تیم، عازم این رقابت ها 
خواهد شد. س��رمربی تیم ملی تصریح کرد: همچنین باتوجه به انصراف بیگی از 
اردوهای تیم ملی، مرتضی شیری نیز به جمع اردونشینان بازگشت. اردوی تیم 
ملی تکواندو در خانه تکواندو در حال پیگیری است. پیش از این، محمد کاظمی، 
فرزان عاشورزاده، ابوالفضل یعقوبی، مهدی خدابخشی و سجاد مردانی )تکواندوکار 

اصفهانی( جواز حضور در مسابقات جهانی روسیه را به دست آورده بودند. 

دارنده مدال های طالی کشتی فرنگی جهان و المپیک 
گفت: برخی ها به دنب��ال نابود کردن کش��تی فرنگی 
هستند و خودشان هم می دانند تا به اینجا به هدف شان 

رسیده  اند.
امید نوروزی درباره عملکرد تیم ملی کش��تی فرنگی 
در جام جهانی گفت: انتظار چنین نتیجه ای را نداشتم 
چون نباید مقابل آذربایجان شکس��ت می خوردیم، اما 
متاسفانه بی نظمی، بی قانونی و دیکتاتوری در کشتی 

ما موج می زند.
وی ادامه داد: برخی ها دنبال نابود کردن کشتی فرنگی 
هس��تند که خودش��ان هم می دانند و تا ب��ه اینجا به 
هدف شان رسیده اند. به آنها که شمشیر را برای کشتی 
فرنگی از رو بسته اند هشدار می دهم که اگر بخواهند به 
این کارها ادامه دهند به راحتی از آنها نخواهیم گذشت. 
اگر وضع به همین منوال باشد شکایت آنها را به مراجع 

باالتر خواهم برد.
دارنده مدال طالی کش��تی فرنگی المپیک و جهان با 
بیان اینکه برخی می خواهند عدم حضور 4 فرنگی کار 
را دلیل ناکامی در جام جهانی عنوان کنند گفت: مردم 
خودشان به خوبی می توانند تش��خیص دهند که چه 

کسی مقصر است. 
دوستان مصاحبه کردند که تمام چهره ها باید در جام 
جهانی کشتی بگیرند و در انتخابی تیم ملی هم شرکت 
کنند. وقتی قانونی تصویب می ش��ود باید به آن پایبند 

بود، اما اینطور نیست.
ن��وروزی تصریح کرد: چندین ماه اس��ت یک ریال هم 
حقوق نگرفتیم؛ ام��ا توقع دارند هرجا ک��ه می گویند 

کشتی بگیریم.
 قهرمان جهان شدیم، اما یک شاخه گل هم به ما ندادند 
پس نباید توقع داشته باشند. حرف های خودشان هم 
متناقض اس��ت؛ افرادی در جام جهانی کشتی گرفتند 
 که سن ش��ان از من هم بیش��تر اس��ت، اما می گویند 
جوان گرایی کردیم. حسن بابک در جام جهانی قبل با 

وعده و وعید ما را مجاب به کشتی گرفتن کرد، اما چه 
کاری برای ما انجام داد؟

وی با بی��ان اینکه بعد از مس��ابقات جهان��ی از ناحیه 
کش��اله ران مصدوم ش��ده و تمام هزینه ها را خودش 
پرداخت کرده است گفت: تا به حال حدود 30 میلیون 
تومان برای درم��ان پای مصدومم هزین��ه کرده ام؛ اما 
یک نفر هم از فدراسیون س��راغی از من نگرفت و تنها 
فکر می کنند ه��ر کاری می گویند بای��د انجام دهیم. 
باید در این زمینه جلس��ه ای را با خادم برگزار کنیم و 
 مشکالت را عنوان کنیم تا چاره ای برای آن اندیشیده 

شود.
دارنده مدال طالی جهان و المپیک درباره ش��رایطش 
گفت: تمریناتم را شروع کردم و شرایط خوبی دارم. به 

امید خدا تا المپیک 2020 کشتی خواهم گرفت. 
هر کسی هم که نقشه شومی برای کشتی فرنگی دارد 
کور خوانده است چرا که قهرمانان کشتی فرنگی همواره 
در میادین بزرگ ثابت کرده اند چه کاره اند؛ تا المپیک 
هم مرد میدان مشخص خواهد شد. می دانم که با این 
صحبت ها باید منتظر هجمه و فشار برخی ها باشم، اما 

باز هم حقیقت را می گویم.

    

مسعود حسن زاده بازیکن جوان تیم فوتبال ذوب آهن 
مهمان برنامه ۹0 بود و با حضور او گفت وگوی ویژه این 

هفته نود آغاز شد.
بخش جالب گفت وگوي عادل فردوسي پور با مسعود 
حسن زاده در همان ابتداي کار شکل گرفت. زماني که 
حس��ن زاده تاریخ تولد خود را 23 فروردین ۷0 عنوان 

کرد و گفت عید پیش رو وارد 24 سالگي مي شود. 
او به شدت معتقد بود، 23 فروردین ۹4، 23 سالش تمام 
می شود و وارد 24 سالگی می شود و فردوسی پور اصرار 
داشت به او بقبوالند که 24 سالش تمام شده و وارد 2۵ 

سالگی می شود! 
اما در ادامه حس��ن زاده در مورد شروع فوتبالش، ذوب 
آهن و عالقه اش به لژیونر شدن صحبت کرد که خالصه 

آن را در ادامه مي خوانید: 
 بچه شرق تهران و منطقه پیروزی بودم و فوتبالم 

را از تیم محلی شهید ایزدپناه تهران شروع کردم. 
2 سال به خاطر مش��کالت خانوادگی نتوانستم فوتبال 
بازی کنم و سپس در ۱۶ سالگی به تیم جوانان استقالل 

پیوس��تم که با این تیم قهرمان تهران ش��دیم و االن ۵ 
بازیکن از همان تیم در لیگ برتر بازی می کنند. در این 
تیم زیاد بازی به من نرس��ید تا به داماش تهران رفتم و 
2 س��ال آنجا بودم و آقای گل تهران شدم. با صحبت با 
آقای فرکی به نفت ته��ران رفتم و ب��رای امیدها بازی 
می کردم و با تیم بزرگس��االن تمرین می کردم. در این 
تیم فرصت بازی به من نرسید تا به لیگ یک و تیم مس 

رفسنجان رفتم. 
قباًل به مهدي مهدوي کیا عالقه بیشتر داشتم اما 
پاسخ من به سوال نظرسنجی »علی دایی« است چون 

مهاجم هستم و الگوی ورزشی من است. 
 یحیی گل محمدی به ما می گوید کسی که پاس 
گل می دهد را بیشتر از گلزن دوست دارم. من هم پاس 

گل زیاد داده ام، پنالتی هم گرفته ام. 
 مشکلی با تعویض ش��دن ندارم و اگر مربی صالح 

بداند من را تعویض می کند و اعتراضی نمی کنم. 
 برنامه نود را اولین بار وقتی ۱2 - ۱3 ساله بودم با 
شرایط سخت دیدم. آن موقع تلویزیون ما در هال بود و 
همه همان جا می خوابیدند و من مجبورم بودم با هدفون 
صدا را گوش کنم و وقتی هدفون در می آمد همه بیدار 

می شدند! 
 ما از اول فصل خوب ش��روع نکردی��م؛ چون ۸0 
درصد اسکلت اصلی ذوب آهن همراه با کادرفنی آن این 
فصل عوض ش��ده و زمان برد تا تیم جا بیفتد و باالخره 
نتیجه داد. ما تا اینجا خوب آمدی��م اما به همین مقدار 

بسنده نمی کنیم و به اهداف بزرگ تری فکر می کنیم. 
 به اروپا فک��ر می کنم و صددرصد تم��ام برنامه ام 
ترانس��فر از ذوب آهن به اروپا است. من سنی ندارم که 
االن به کشورهای عربی بروم و انشااهلل اول به تیم ملی و 

سپس به باشگاه های اروپایی راه پیدا می کنم. 
 از کارلوس کی روش صمیمانه تشکر می کنم که به 
من اعتماد کرد. من جزو ۵0 نفری هستم که پاسپورتم 

را برای اردوی تیم ملی گرفته اند.

قهرمان جهان شدیم، اما یک شاخه گل هم به ما ندادند

تا المپیک 2020 کشتی خواهم گرفت!
مهاجم جوان ذوب آهن مهمان برنامه ۹0؛

مي خواهم از ذوب آهن به اروپا بروم 

مگ��ر ازدیرب��از نم��ی 
گفتی��م ورزش دریای 
خروشانی است که لحظه ای آرام نمی گیرد. 
مگربراین ب��اور نبودیم که وقتی مس��ابقاتی 
به اتمام می رس��د، وهنوزنفس��ی تازه نکرده 
باید برای مس��ابقات بعدی آماده ش��ویم؟و 
زمانی که در رش��ته خاصی عنوانی کس��ب 
می کنیم وهنوزطعم خوش جش��ن ش��ادی 
 را مزمزه نکرده باید نگران رقابت های بعدی

 باشیم.
پ��س بهتر اس��ت به این ش��ادی ه��ای زود 
گذرو مقطع��ی امروزی دل خ��وش نکنیم؟ 
که درکناراین ش��ادی و خنده ها، افس��وس 
گذش��ته ودرپس ای��ن هیجان ه��ا، ممکن 
است غم فردا  را درپی داشته باشیم؟ ورزش 
زندگی پر رمز وراز و پر اضطرابی دارد! وگویی 
حکایت ای��ن ورزش سرشارازفرازونش��یب 
 های فراوانی اس��ت که به خیلی ها وفا نکرده

 است؟!
خوب به خاط��ردارم روزی را که دو قهرمان 
فرنگ��ی کارناش��نوای اصفهان به ن��ام های 
محس��ن رضایی برنده مدال نق��ره ومحمد 
رضا سلیمانی فوتبالیس��ت ارزنده تیم های 
ملی کش��تی وفوتبال ناش��نوایان جمهوری 
اس��المی ایران به هم��راه احم��د مینائیان، 
رییس هیات ناشنوایان اس��تان اصفهان که 
خود از کشتی گیران نامدارکشتی ناشنوایان 
بوده و به عنوان سرپرس��ت تیم های کشتی 
آزاد و فرنگی اعزامی به ب��ازی های المپیک 
200۵ ملبورن در معی��ت قهرمانان افتخار 
آفرین ناشنوایان به استرالیا اعزام شده بود؛ 
چطوردرمیان استقبال پرشکوه وپرشورمردم 
حق ش��ناس وعزیزکش��ورمان ازبازی های 
المپی��ک 200۵ملب��ورن اس��ترالیابه وطن 
بازگشتند و دوس��تداران قدرشناس ورزش 
با چه شور واش��تیاقی، با حلقه های گل این 

عزیزان  را مورد تقدیر قراردادند.

گفتنی است که درهمین مسابقات المپیک 
ملبورن، تیم ملی فوتبال ناشنوایان جمهوری 
اس��المی ایران نیز، درفین��ال علیرغم تمام 
شایس��تگی هایی که دارا بود ب��ازی پایانی 
را ب��ه تیم انگلس��تان واگ��ذار ک��رد ونایب 
قهرمان ش��د که نش��ان دهنده ارزش های 
واالی فوتبالیس��ت های غیرتمند تیم ملی 

ناشنوایان داشت ! 
گفتنی تراینکه، احمد مینائیانی که به عنوان 
سرپرس��ت اعزامی تی��م های کش��تی آزاد 
وفرنگی ای��ران به مس��ابقات 200۵ملبورن 
اعزام ش��ده بود، با بیش از3۸ س��ال سابقه 
مدیریت درهیات ناشنوایان استان اصفهان 
وارائه خدم��ات بس��یارارزنده  در طول این 
س��ال ها ، توس��ط محمد جواهری مدیرکل 
قبلی ورزش وجوانان ازپس��ت رییس هیات 
ناشنوایان اس��تان کنارگذاش��ته می شود! 
بی آنکه حتی طی مراس��می تح��ت عنوان 
تودیع اززحمات وخدمات  این خادم ورزش 

ومربی ارزنده کش��تی که س��ال های زیادی 
درکارسازندگی ومربی گری تالش شایسته  
داش��ته وکارهای بیاد ماندنی زیادی ازخود 
برجا نه��اده، قدردانی به عمل آی��د. ازجمله 
اثرات مفید کارهای زیربنایی احمد میناییان 
کسب مقام سوم مس��ابقات کشتی المپیک 
20۱4بلغارستان توسط تیم ملی ناشنوایان 
ایران اسالمی وکس��ب عنوان ارزشمند نایب 
قهرمانی تیم ملی کش��تی جوانان کشورمان 
درمس��ابقات جام جهانی 20۱۵ ارمنستان 
را باید خاطرنشان کنیم که پنج تن ازکشتی 
گیران اصفهان��ی درآن عضویت داش��تند و 
حاصل تالش ش��ان کس��ب  یک مدال نقره 
توسط غالمی وسه برنزعلیرضا دانشور،سجاد 
ثابتی پوروامیرحسین رزاقی بود که باعث شد 
تیم ملی کش��تی جوانان ناشنوای جمهوری 
اسالمی ایران بعد از تیم روسیه به مقام نایب 
 قهرمانی مس��ابقات جهانی)ارمنستان( نایل 

شود.
خوشبختانه کس��ی که اخیرا سکان رهبری 
هیات ناشنوایان استان رابا عنوان سرپرست) 
تا برگ��زاری مجم��ع عموم��ی انتخابات( به 
دست گرفته دکتر صادقی از افراد دانشگاهی 
است که درارتباط با ورزش افراد استثنایی، 
مطالع��ات وتحقیقات گس��ترده و وس��یعی 
دارد ومینائی��ان را با عنوان نای��ب رییس به 
خدمت گرفته ت��ا با تلفیقی ازعل��م وتجربه، 
ورزش کشتی ناشنوایان اس��تان اصفهان را 
بیش از پیش ش��کوفا کرده وارتقاء ببخشد.

حاص��ل این تلفی��ق وط��رح وبرنام��ه های 
اثرگذارهیات فعلی درکس��ب مقام قهرمانی 
فرنگی کاران ناش��نوای اصفهان درمسابقات 
کشتی قهرمانی کش��ور )گرامیداشت استاد 
ابوالحس��ن ایلچ��ی کبیر،پی��ش کس��وت 
کشتی ناش��نوایان اس��ت که درخانه کشتی 
فدراسیون کش��تی جمهوری اسالمی ایران  
با مربیگ��ری خوب احمد مینائیان و کس��ب 
س��ه مدال طالی مجید توکلی دروزن )۷۱( 
کیلوگرم،حجت رحیم��ی دروزن )۸۵( کیلو 
وحس��ین ناص��ری دروزن)۱30( کیلوگرم 
ومدال برنزعلیرضادانش��وردروزن) ۵۹کیلو( 
حاصل ش��د،ضمن اینکه س��امان اسماعیل 

پور تنها کشتی گیر آزادکار اصفهانی به طور 
مش��ترک با س��جاد حقی پور از کرمانشاه به 

مدال برنز دست پیداکرد.
هدف نگارنده ازیادآوری خاطرات گذش��ته 
وحال کش��تی آزاد و فرنگی استان اصفهان 
بیش��تر به این  خاطراس��ت که همان گونه 
که درسایر نوش��ته ها نیزخاطرنشان کردیم 
مقامات مسوول به ویژه مدیر عامالن باشگاه 
ها فقط ب��ه  فوتبال وفوتس��ال نیاندیش��ند! 
ورزش های دیگری هم هس��ت ک��ه  نیاز به 
حمایت همه جانبه آن ها دارد و بهتر و بیشتر 
از فوتبال و فوتس��ال می توانن��د برای آن ها 

کسب افتخارکنند ومدال بیاورند.
هدف دیگر ازنوش��تن این ن��کات درابتداب 
یش��ترجلب توج��ه مس��ووالن ورزش در 
ارتب��اط با به��اء دادن ب��ه قهرمان��ان مدال 
آورتیم کش��تی ناشنوایان اس��تان است که 
متاسفانه اس��تقبالی از آنها به عمل نیاوردند 
 که مس��لما، س��زاوار این بی مه��ری نبوده و

نیستند. 
مورد دیگراینکه به منظور پش��توانه سازی و 
آینده نگری، بهتر اس��ت با تعامل و همکاری 
سازمان آموزش وپرورش استان، درمدارس 
اس��تثنایی به اس��تعدادیابی پرداخته شود و 
با کمک وی��اری آقای حیدری،آن دس��ته از 
دانش آموزان استثنایی که عالقه به فراگیری 
ورزش کشتی دارند را درساعات اختصاصی 
ورزش، به س��الن کش��تی مجموعه ورزشی 
جه��ان پهلوان تخت��ی هدایت کنن��د تا زیر 
نظر مربی��ان مجرب وکارآزم��وده به تمرین 

بپردازند.
 واما س��خن پایان��ی اینک��ه، حکای��ت تلخ 
وشیرین وشادی آورپیروزی وغمبارشکست 
درورزش که ب��ه نوعی آن را ش��بیه زندگی 
امروزه کرده، ش��اید رمز و رازف��راوان جاذبه 
ای��ن چنین��ی ورزش باش��د ک��ه  درهمین 
نکته های مطرح ش��ده نهفته است و از دید 
خیلی از افراد به خصوص مس��ووالن ورزش 
ومدیر عامالن باش��گاه های س��رمایه داری 
که به دنبال تبلیغات هس��تند مخفی مانده 
 است که بهتر اس��ت عمیق تر به آن ها توجه

 کنند. 

به بهانه قهرمانی فرنگی کاران اصفهان:

جشن قهرمانی یا رفع نگرانی؟!

حمایت آقایان را باید به فال نیک 
گرفت

رییس فدراس��یون وزنه برداری گفت: در حال حاضر شورای حل 
اختالف رای داده و من تابع قانون هس��تم، البته از قبل هم اعالم 

کرده بودم که هرچه قانون بگوید به آن عمل می کنم.
حس��ین رضا زاده در مورد ابهاماتی که در خصوص حضور وی در 
مجمع انتخاباتی فدراسیون وزنه برداری وجود دارد گفت: سی ام 
آذر امسال نامه ای از سوی س��ازمان بازرسی آمد که بر اساس آن 
مشخص شد حضور در فدراسیون ورزشی شغل محسوب نمی شود 
و شورای حل اختالف کشوری نیز این نامه را تائید کرد؛ بنابراین 
من دیگر چه حرفی می توانم بزنم. ش��ورای ح��ل اختالف در این 

خصوص رای داده است، پس دیگر صحبتی باقی نمی ماند.
وی ادام��ه داد: در قزاقس��تان ش��اهد بودی��د که آقای��ان رییس 
فدراس��یون جهانی چگونه م��ن را تحویل می گرفتن��د.  4 مدال 
المپیک ب��رای وزنه برداری در زمان ریاس��ت من به دس��ت آمد 
و دو بار عنوان س��ومی جهان نیز برای وزنه برداری کس��ب ش��د. 
نمی خواهم در این خصوص زیاد صحبت کنم ؛ فنی ها باید در این 

مورد قضاوت کنند.
رضازاده در مورد اظهارات وزیر که باید یک سرپرس��ت برای این 
فدراس��یون انتخاب ش��ود گفت: در هر صورت فدراس��یون های 
ورزشی زیر نظر وزارت ورزش اداره می ش��وند و این موضوع را از 

خود وزیر بپرسید ؛ من دیگر این مسائل را نمی دانم.
رییس فدراسیون وزنه برداری همچنین در مورد اینکه پیش از این 
چنین قانونی در مورد هادی س��اعی و احمد دنیامالی اجرا نشده 
بود گفت: در حال حاضر شورای حل اختالف رای داده و من تابع 

قانون هستم. 
رضازاده افزود: چه در فدراس��یون وزنه برداری و چه در ش��ورای 
ش��هر هدفی جز خدمت ن��دارم و در هر دو مورد ای��ن موضوع را 

ثابت کرده ام.
وی ادامه داد: در این مدت در وزنه برداری در تمام رده های سنی 
موفق بودیم و در زمان ریاستم در المپیک بیشترین مدال را کسب 
کردیم؛ دو بار سوم جهان و دو بار قهرمان آسیا شدیم .جوانان نیز 
قهرمان جهان شدند و این در حالی است که می گویند رضازاده در 
پایه ها کاری نکرده است. در ش��ورای شهر هم وقت زیادی صرف 
کردم چرا که نزدیک به 300 مجموعه ورزش��ی در تهران وجود 
دارد و بنده به عنوان رییس کمیته ورزش��ی شورای شهر وظیفه 

نظارت بر آنها را دارم.
وی در م��ورد اهداف رس��انه ای ش��دن نامه آقای��ان در خصوص 
حمایت از رییس فدراسیون وزنه برداری ایران در آستانه انتخابات 
فدراس��یون وزنه برداری گفت: این نامه برای 3 ماه پیش است و 
هرکه این نامه را رس��انه ای کرده اس��ت خودش باید در مورد آن 
توضیح دهد. هیچ نیت��ی جز خدمت به وزنه ب��رداری ندارم و اگر 
می خواستم از این رشته سوءاستفاده کنم همان 3 ماه پیش این 
کار را می کردم ضمن اینکه در همه رش��ته ها رییس فدراس��یون 
جهانی وظیفه حمایت از زیرمجموعه خود را دارد. این حمایت را 

اتفاقا باید به فال نیک گرفت.
رییس فدراس��یون وزنه برداری در مورد اینکه آیا فکر می کند در 
دوره بعدی نیز به عنوان رییس فدراس��یون انتخاب شود یا خیر 
گفت: اگر مرا بخواهند می مانم و همچنان به وزنه برداری خدمت 
می کنم؛ اما شما جو سازی ها را ببینید که چگونه این رشته را اذیت 
می کنند. باز هم تاکید می کنم که هدف اول و آخرم خدمت کردن 

به وزنه برداری است.
رضازاده در مورد ناراحتی و دلسردی برخی وزنه برداران از جمله 
کیانوش رستمی و نواب نصیر شالل گفت: البته می گفتند بهداد 
هم دلسرد است که او اینگونه نبود. قهرمانان زحمت می کشند و 
وزارت ورزش هم در حد توانش به آنها پاداش داد؛ اما قهرمانان ما 
با قهرمانان کشورهای دیگر ارتباط دارند و زمانی که پاداش های 
آنها را متوجه می شوند کمی نارحت و دلسرد می شوند اما به خود 
کیانوش هم گفته ام و قول داده ام که در صورت زیاد شدن بودجه 

فدراسیون، رسیدگی بیشتری به وزنه برداران و ملی پوشان شود.
وی در پای��ان گفت: در حال حاض��ر از کادر فن��ی فعلی حمایت 

می کنیم و تصمیم جدیدی برای تغییر در این کادر نگرفته ایم.

فوالد به فکر انتقام
تراکتورس��ازی و فوالد خوزس��تان در حالی امروز چهارشنبه به 
مصاف حریفان آسیایی خود می روند که انتظار می رود هر دو تیم 
سه امتیاز مصاف های شان را به دست بیاورند. دو نماینده ایران در 
لیگ قهرمانان آسیا روز چهارشنبه به مصاف حریفان خود می روند.

 نسف قارشی ازبکستان تراکتورسازی ایران
تراکتورسازان که در لیگ برتر شرایط بسیار خوبی دارند، امیدوار 
هس��تند تا بتوانند ناکامی خود را در رقابت های آس��یایی پایان 
ببخش��ند. آنها در دوره های قبلی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا 
نتایج خوبی به دست نیاوردند؛ اما االن با توجه به تیم یک دست و 
خوب شان امیدهای زیادی برای این موفقیت آنها در گروه چهارم 
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا وجود دارد.تونی اولیویرا، سرمربی 
تراکتورسازی تجربه رقابت های آسیایی را با این تیم دارد و با توجه 
به ش��ناختش از این رقابت ها پیروزی برابر نس��ف قارشی مطلب 
دور از انتظاری نیست؛ کما این که تراکتورسازان همواره گام اول 
را در رقابت های آس��یایی محکم برداشتند. تراکتورسازی با تمام 
بازیکنانش و بدون محروم و مصدومی به این مصاف می رود. دیدار 
تراکتورسازی و نسف قارشی ساعت ۱۶:30 برگزار می شود. دیگر 
دیدار این گروه را االهلی امارات و االهلی عربستان برگزار می کنند.

 فوالد ایران السد قطر
فوالدی ها مثل سال گذشته تیمی جوان و پر انگیزه و کامال فنی را 
در اختیار دارند و البته حضور دراگان اسکوچیچ در راس کادرفنی 
این تیم این انتظار را ایجاد می کند ک��ه این نماینده ایران هم در 
نخستین گامش موفق عمل کند. فوالدی ها هم مثل تراکتورسازی 
از مدعیان قهرمانی این فصل رقابت های لیگ برتر هس��تند و به 
لحاظ روحی روانی ش��رایط مطلوبی دارند. فصل گذش��ته فوالد 
خوزس��تان در لیگ قهرمانان آس��یا نتایج خوبی را گرفت، اما در 
مرحله حذفی با دو تساوی برابر همین السد از رقابت های آسیایی 
کنار رفت و حاال فرص��ت خوبی برای انتقام از این تیم به دس��ت 
آمده است. حضور تماش��اگران اهوازی در این دیدار می تواند به 
فوالدی ها در این دیدار کمک شایانی کند. هر چند که السدی ها 
هم تیم بسیار قدرتمندی هس��تند که در این فصل از رقابت های 
لیگ قطر جزو مدعیان محسوب می شوند.دیدار فوالد و السد قطر 
از گروه س��وم رقابت های لیگ قهرمانان آسیا س��اعت ۱۶ برگزار 
می ش��ود و دیگر دیدار این گروه را الهالل عربستان و لوکوموتیو 

تاشکند برگزار می کنند.
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اخبار کوتاه یادداشت مجوز انتشار دو نشریه جدید در چهارمحال و بختیاری صادر شد
    مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان چهارمحال و بختیاری از صدور مجوز برای انتشار دو نشریه 
جدید در  این شهرس��تان خبر داد.جواد کارگران اظهارکرد: دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات را مورد بررسی قرار داد و 
دو نشریه در استان نیز مجوز انتشار دریافت کردند. وی افزود: »دیده بان زاگرس«  و »طراوت زاگرس« 

دو ماهنامه جدید استان هستند که فعالیت قانونی و رسمی خود را آغاز می کنند.
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    نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری معلمان و اساتید 
را مصونیت بخش جامع��ه از ش��بهات و هجمه های فرهنگی 
دشمنان دانست و گفت: راه پاسداری از فرهنگ شهدا و رسیدن 
به درجات باالی ش��هادت در گرو صیانت از اسالم، ارزش های 
اسالمی، صبر، مقاوت، جهاد علمی و فرهنگی و تزریق معارف 

ناب و اصیل الهی به نسل جوان و نوجوان است.
حجت االسالم محمدعلی نکونام، در مراسم نخستین یادواره 
11 شهید امور تربیتی اس��تان، جایگاه و منزلت شغل معلمی 
در جامعه  اسالمی را بسیار مهم و اثرگذار دانست و افزود: معلم 
شکل دهنده و پردازنده گوهرهای گران بهایی است که کودکان 
و نوجوانان کشور هس��تند؛ بر همین اساس ش��غل معلمی را 

نمی توان در ردیف دیگر مشاغل قرار داد.
نماینده ولی فقیه در استان بصیرت افزایی و معرفی اسالم ناب 
به معنای واقع��ی کلمه و مقابله با ش��بهات و فتنه افکنی های 

دشمنان را  از وظایف بسیار مهم امروز معلمان دانست و گفت: به   
طور قطع راه و میدان نائل آمدن به درجات و مقام شهدا بر روی 

معلمان به مراتب بیشتر از دیگر افراد و اقشار جامعه باز است.
امام جمعه شهرکرد شرط رسیدن معلمان به جایگاه رفیع شهدا 
را جهاد در عرصه علم و فرهنگ دانست و گفت: شبه افکنی و 
القای افکار و نظرات مس��موم به قش��ر نوجوان و جوان یکی از 
خطرات  بسیار مهمی اس��ت که امروز جامعه دانش آموزی و 
دانشگاهی ما را تهدید می کند و به یقین این نقشه شوم دشمن 
جز با بصیرت افزایی معلمان و ایجاد فض��ای معنوی در درون 

جامعه خنثی نمی شود.
حجت االسالم نکونام معلمان و اساتید را مصونیت بخش جامعه 
از ش��بهات و هجمه های فرهنگی دشمنان دانست و گفت: راه 
پاسداری از فرهنگ شهدا و رسیدن به درجات باالی شهادت 
در گرو صیانت از اسالم، ارزش های اسالمی، صبر، مقاوت، جهاد 

علمی و فرهنگی و تزریق معارف ناب و اصیل الهی به نسل جوان 
و نوجوان است. امام جمعه شهرکرد با اشاره به جنگ تمام عیار 
دش��من در عرصه فکری و فرهنگی، تصریح ک��رد: فرهنگ و 
ارزش های فرهنگی هویت، اصالت و روح یک ملت است؛  بنابراین 
قسمت اعظمی از وظیفه صیانت و حفاظت از این فرهنگ ناب 
بر عهده معلمان و اساتید است که باید در این زمینه با جدیت، 

دلسوزی و اخالص مضاعف عمل کنند.
نماینده ولی فقیه در اس��تان معلمان را بر اکتفا نکردن تنها به 
کتب درس��ی در امر تعلیم و تربیت دانش آموزان توصیه کرد 
و گفت: در شرایطی که کش��ور با واقعه عظیم هجمه فرهنگی 
مواجه است، اکتفا کردن معلمان در امر تعلیم و تربیت به کتب 
آموزشی دستگاه های آموزشی کشور،  نه تنها جفا و ظلم بزرگ 
در حق نسل جوان و نوجوان است، بلکه کفران نعمت و خشم 

الهی را نیز به دنبال خواهد داشت.
وی ب��ا تاکید بر اینکه نس��ل جوان ما باید در س��ایه اس��الم و 
مکتب قرآن پ��رورش پیدا کند، تصریح ک��رد: به یقین یکی از 
حلقه های اتصال جوانان و نوجوانان ب��ه معارف اصیل دینی و 
اسالمی معلمان و اساتید هستند.حجت االسالم نکونام جامعه 
فرهنگیان به ویژه معلمان و اساتید را بر خودسازی و تقویت بنیه 
اعتقادی، دینی و علمی توصیه کرد و افزود: علیرغم تالش ها و 
مجاهدت های فراوان ردپایی از نفوذ دش��من در درون جامعه 
مشاهده می شود که اگر اطالعات و اندوخته های دینی و علمی 
ما ضعیف باشد به طور قطع دشمنان و افکار شوم آنها در درون 

جامعه و به ویژه نسل جوان نفوذ پیدا خواهد کرد.
سردار خداکرم رجب پور، اسداهلل س��یاح، فریبرز ترابی، ایرج 
بابانژاد، حس��ین نیلیه، فرود نصیری، علی جان سعیدی، سید 
فرهاد رضوی، غالمعلی کریمی، س��ید صفی اهلل حس��ینی و 
همایون نصیری 11 شهید امور تربیتی چهارمحال و بختیاری 

هستند که در این آیین از خانواده آنان تجلیل شد.

طرح توسعه پایدار روستاها در استان اجرا می شود
مدیرکل  روستایی اس��تانداری چهارمحال و بختیاری از اجرای طرح توس��عه پایدار روستاها 
دراستان خبر داد. ملک محمد محمودی در نشست اشتغال روستایی اظهار داشت: طرح توسعه 
پایدار از بین 8 طرح توسعه انتخاب شده که این طرح ها در کشورهای هند و ترکیه اجرا و موفقیت 
آمیز بوده است. وی با اشاره به اینکه برای اجرای این طرح باید زیرساخت های مناسب فراهم 
شود افزود: اجرای این طرح زمانی موفقیت آمیز می شود که روستاییان از زندگی خود در روستا 
احساس رضایت کنند. محمودی  بیان کرد: اجرای این طرح سبب بازگشت مهاجران روستایی 
به روستا می  شود.وی زمینه های اجرای این طرح را رفع مشکالت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی 

و ایجاد زیرساخت های مناسب خدماتی به روستاییان عنوان کرد.

کاهش دما و بارش های پراکنده تا پایان هفته
اداره کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری، از استقرار جو نسبتاً ناپایدار در استان طی دو روز 
آینده و تداوم بارش ها تا روز پنجشنبه خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی، 
بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی،  بیانگر کاهش ناپایداری ها و استقرار جو نسبتاً پایدار 
طی دو روز آینده در سطح منطقه است .  از امروز  ورود تدریجی یک سامانه بارشی ضعیف در غرب 

و از روز پنجشنبه بارش برف و وزش باد در برخی از نقاط سطح استان انتظار می رود.
به گزارش اداره کل هواشناس��ی استان، میزان بارش ها در 24 س��اعت گذشته در شهرستان 
کوهرنگ یک، لردگان سه ، بروجن 0/6 ، سامان و بِن 0/2 و شلمزار 0/3 میلی متر گزارش شده 

است .

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

القای افکار مسموم، در کمین دانش آموزان است! 
پژوهشگران شهرکردی 

سوختگی را با »روغن بنه« 
درمان کردند

 محققان دانشگاه شهرکرد برای نخستین بار در کشور 
موفق شدند با روغن میوه درخت بنه زخم سوختگی 

را درمان کنند.
سرپرست دانشگاه ش��هرکرد با اش��اره به اینکه بنه 
از گونه های وحش��ی پس��ته در ایران است که بین 
استان های فارس و کردستان پرورش می یابد و میوه 
آن درصد زیادی روغن دارد، افزود: این تحقیق برروی 
30 موش آزمایش��گاهی اجرا ش��د و نتایج به دست 
آمده نشان داد روغن میوه درخت بنه اثر درمانی در 
سوختگی های درجه دو را دارد و نسبت به داروهای 
رایج ضایعات و زخم های پوستی ناشی از سوختگی را 

سریع تر بهبود می بخشد.
شایان ش��امحمدی بیان کرد: پژوهش��گران پس از 
ایجاد زخم های س��وختگی درج��ه 2 در 30 موش 
آزمایش��گاهی این حیوانات را به گروه شاهد و تحت 

درمان با وازلین و روغن بنه تقسیم کردند.
شامحمدی با بیان اینکه سرعت بهبود زخم ها پس از 
درمان با وازلین و روغن بنه در روزهای نخست، هفتم، 
چهاردهم و بیست و یکم اندازه گیری شد، خاطرنشان 
کرد: داده های جمع آوری شده نشان داد روغن میوه 
درخت بن��ه خاصیت درمانی س��وختگی درجه 2را 
دارد و زخم ها در موش های تحت درمان با این روغن 

نسبت به وازلین بسیار سریع تر درمان می شود.
سرپرست دانشگاه شهرکرد خاطرنشان کرد: بومیان 
مناطق غرب و ش��مال شرق کش��ور از عصاره میوه 
درخت بنه برای درمان زخم های سوختگی استفاده 

می کردند.
وی ادامه داد: پژوهش��گران ش��هرکردی با تحقیق 
علمی ثابت کردند که روغن موجود در میوه درخت 
بنه تاثیر درمانی زیادی بر درمان زخم های سوختگی 
درج��ه 2دارد و دارو س��ازان می توانند با س��اخت 
داروهای گیاه��ی از این روغن، جایگزین مناس��بی 
برای داروهای شیمیای ضد سوختگی معرفی کنند 
 تا بیماران س��ریع تر و با عوارض جانبی کمتر درمان 

شوند.
وی دسترس��ی آس��ان به جنگل های درخت بنه در 
کش��ور امکان راحت تر س��اخت داروه��ای گیاهی 
ضد س��وختگی نس��بت به نمونه های ش��یمیایی و 
صرفه جویی اقتصادی را از مزایای استفاده از روغن بنه 
 برای ساخت داروهای ضد سوختگی در کشور بیان 

کرد.

 کشف 35تن کمپوت آناناس
 قاچاق 

فرمان��ده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت:محموله 35 
تنی کمپوت آناناس غیربهداش��تی و قاچ��اق در محور مواصالتی 

لردگان به بروجن در مسیر خوزستان کشف و ضبط شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی نیروی انتظامی، سردار نورعلی یاری، 

ارزش این محموله را10میلیارد ریال اعالم کرد.
وی گف��ت: ای��ن محموله ق��رار ب��ود از س��واحل جنوبی کش��ور به 
 تهران منتقل ش��ود ک��ه دریک عملی��ات اطالعاتی کش��ف و ضبط 

شد.
 quotation س��ردار یاری افزود: کمپوت آناناس با نش��ان تجاری
mark لئوناردو quotation mark تولید تایلند است که در چند 
روز اخیر بر اساس اطالعیه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، 

غیربهداشتی اعالم و فروش آن ممنوع شده بود.
وی گفت: این محموله از دو دس��تگاه کامیون کش��نده و کانتینردار 

کشف شد.
محوره��ای ارتباطی اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری به خصوص 
مح��ور ل��ردگان ب��ه دلی��ل ارتب��اط اس��تان ه��ای جنوب��ی و 
 مرک��ز کش��ور ب��رای حم��ل کاالی قاچ��اق م��ورد اس��تفاده قرار

 می گیرد.

تاکید بر نهادینه کردن فرهنگ ایثار بین 
دانش  آموزان

فرماندار شهرکرد بر ضرورت نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت در 
بین دانش آموزان تاکید کرد و گفت: این امر باید از مدارس آغاز شود.

به گزارش رواب��ط عمومی فرمانداری ش��هرکرد، حمی��د ملک پور 
دهکردی در جلس��ه ش��ورای ترویج فرهن��گ ایثار و ش��هادت این 
شهرس��تان افزود: دانش آموزان و دانش��جویان به دلیل خصوصیات 
روان شناختی، اثر پذیرترین گروه های جامعه هستند که بیشترین و 

مفیدترین اوقات خود را در مراکز آموزشی می گذرانند .
وی گفت: با برنامه ریزی و سیاس��تگذاری علم��ی و جامع می توان 
فرهنگ ایثارگری و ش��هادت را در این مراکز به س��طح قابل قبولی 
ارتقاء بخشید.ملکپور دهکردی با اشاره به اینکه عزت و اقتدار کشور 
به برکت خون شهدا و رشادت رزمندگانی بود که مردانه از آبروی نظام 
دفاع کردند، یادآور شد: س��اماندهی و مرمت گلزار شهدای روستای 
 دس��تگرد امامزاده از توابع بخش مرکزی در دهه فجر امس��ال آغاز

 ش��د. وی از نامگ��ذاری جاده چه��ار خطه چالش��تر- بِ��ن- داران 
به نام س��ردار ش��هید ایرج آقا بزرگی خب��ر داد و گف��ت: تاکنون 8 
درصد از ای��ن جاده به بهره برداری رس��یده اس��ت و پیش بینی می 
 ش��ود تا پایان س��ال 95 بخش دیگ��ری از آن نیز به به��ره برداری

 برسد. وی هدف از نامگذاری میدان ها و اتوبان ها به نام شهدا را ترویج 
فرهنگ ایثار در جامعه عنوان کرد.

سردار شهید ایرج آقابزرگی در 21 دی ماه سال 65 با سمت مسوول 
آموزش نظامی تیپ 44قمر بنی هاشم)ع( در عملیات »کربالی 5 « 

در شلمچه به شهادت رسید.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 حصر وراثت
دادخواست  شرح  به   207 شماره  شناسنامه  دارای  اروجیان  علیرضا  آقای   12/102
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  به کالسۀ 6101/93ح10 
 1393/9/7 تاریخ  در   3542 بشناسنامه  اروجیان  اله  روح  شادروان  که  داده  توضیح 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
توران نصراصفهانی فرزند علی ش.ش 255 )مادر متوفی( 2- علیرضا اروجیان فرزند 
درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  والغیر.  )پدرمتوفی(   207 نادعلی ش.ش 
از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  آگهی می نماید  نوبت  یک  در  را  مزبور 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:32857 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/84 خانم فروغ اشکیان دارای شناسنامه شماره 640 به شرح دادخواست به کالسۀ 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از  6126/93ح10 
 93/9/15 تاریخ  در   1941 شناسنامه  به  طادی  باقری  محمدرضا  شادروان  که  داده 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- فروغ اشکیان ش.ش 640 )همسر( 2- بهجت انصاری طادی ش.ش 1089 )مادر( 
ش.ش  طادی  باقری  نفیسه   -4 )فرزند(   1274005876 ش.ش  طادی  باقری  ندا   -3
1273030907 )فرزند( 5- نازنین باقری طادی ش.ش 1271440865 )فرزند(. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
حقوقی  دهم  شعبه  م الف:32858  شد.  خواهد  گواهی صادر  واال  دارد  تقدیم  شورا  به 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به شرح  دارای شناسنامه شماره 1080243976  علویجه  ابراهیمی  میثم  آقای   12/85
دادخواست به کالسۀ 6059/93ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
تاریخ  در   145 بشناسنامه  علویجه  امینی  صدیقه  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و 
1393/9/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به یک فرزند پسر و یک دختر و شوهر متوفیه و والدین او به اسامی زیر: 1- میثم 
ابراهیمی علویجه به شناسنامه 1080243976 )پسر متوفیه( 2- مینا ابراهیمی علویجه 
به شماره شناسنامه 1275809502 )دختر متوفیه( 3- رضا ابراهیمی علویجه به شماره 
شماره  به  علویجه  کریمی  فاطمه   -4 متوفیه(  )شوهر  محمدتقی  فرزند   90 شناسنامه 
شناسنامه 29 فرزند قدمعلی )مادر متوفیه( 5- رضا امینی علویجه به شماره شناسنامه 
66 فرزند علی اصغر )پدر متوفیه( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  آگهی می نماید  نوبت  یک  در  را  مزبور 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:32860 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  به شرح   14 شناسنامه شماره  دارای  زاده  طالب  محمود  آقای   12/86
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  6114/93ح10  کالسۀ 
تاریخ  در   27 شناسنامه  به  ضمیری  روشن  خانم  عزت  شادروان  که  داده  توضیح 
93/10/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1- علی حسین طالب زاده ش.ش 1086 )فرزند( 2- احمد طالبی ش.ش 1027 
)فرزند( 3- علی طالبی ش.ش 7 )فرزند( 4- محمود طالب زاده ش.ش 14 )فرزند( 5- 
ماشااله طالبی ش.ش 2 )فرزند( 6- عصمت طالبی ش.ش 24 )فرزند( 7- طاهره طالبی 
انجام تشریفات  با  اینک  ش.ش 1311 )فرزند( 8- حمیده طالبی ش.ش 1387 )فرزند(. 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 32862 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/87 خانم بتول فالح پور سیچانی دارای شناسنامه شماره 609 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 6108/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان ایران محمدی سیچانی به شناسنامه 172 در تاریخ 93/9/25 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- منصور فالح پور سیچانی ش.ش 564 )فرزند( 2- حسن فالح پور سیچانی ش.ش 
پور  فالح  اشرف   -4 )فرزند(   609 ش.ش  سیچانی  پور  فالح  بتول   -3 )فرزند(   570
سیچانی ش.ش 970 )فرزند( 5- بدری فالح پور سیچانی ش.ش 411 )فرزند( 6- رضا 
فالح پور سیچانی ش.ش 7151 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  آگهی می نماید  نوبت  یک  در  را  مزبور 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:32864 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/88 آقای حسین صنیع زاده سید احمدیانی دارای شناسنامه شماره 1049 به شرح 
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  6105/93ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد صنیع زاده سید احمدیانی به شناسنامه 
49597 در تاریخ 93/9/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
)فرزند(   1049 احمدیانی ش.ش  زاده سید  به:1- حسین صنیع  است  منحصر  مرحوم 
2- محمود صنیع زاده سیداحمدیانی ش.ش 2922 )فرزند( 3- احمد صنیع زاده سید 
احمدیانی ش.ش 1729 )فرزند( 4- زهره صنیع زاده سیداحمدیانی ش.ش 2359 )فرزند( 
5- صدیقه نشاسته ئی ش.ش 310 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  آگهی می نماید  نوبت  یک  در  را  مزبور 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:32865 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/89 آقای محمد پیرحاجی دارای شناسنامه شماره 11428 به شرح دادخواست به 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  6068/93ح10  کالسۀ 
تاریخ  در   1130056775 شناسنامه  به  پیرحاجی  مهدی  شادروان  که  داده  توضیح 
93/8/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
الدین  تاج  فاطمه   -2 )همسر(  آمنه جعفری خوزانی ش.ش 1130039171  به:1-  است 
انجام تشریفات  با  اینک  )پدر(.  پیرحاجی ش.ش 11428  )مادر( 3- محمد  ش.ش 101 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و 
 تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:32867 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/90 خانم اعظم آقاسی دارای شناسنامه شماره 75010 به شرح دادخواست به کالسۀ 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از  6055/93ح10 
داده که شادروان غالمرضا آقاسی به شناسنامه 280 در تاریخ 93/5/3 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- حسن آقاسی 
ش.ش 1729 )فرزند( 2- محمد آقاسی ش.ش 201 )فرزند( 3- علی آقاسی ش.ش 1608 
)فرزند( 4- مهدی آقاسی ش.ش 1270514466 )فرزند( 5- اکرم آقاسی ش.ش 72111 
)فرزند( 6- اعظم آقاسی ش.ش 75010 )فرزند( 7- نرگس آقاسی ش.ش 1135 )فرزند( 
8- زهره آقاسی ش.ش 8890 )فرزند( 9- زینت اغا اقادادی ش.ش 1146 )همسر(. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
حقوقی  دهم  شعبه  م الف:32870  شد.  خواهد  گواهی صادر  واال  دارد  تقدیم  شورا  به 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/91 خانم زهرا ترابی زیارتگاهی دارای شناسنامه شماره 30251 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 6052/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان صادق ترابی زیارتگاهی به شناسنامه 267 در تاریخ 92/3/23 
است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
به:1- بتول ترابی ش.ش 21 )همسر( 2- زهره ترابی زیارتگاهی ش.ش 1340 )فرزند( 
3- زهرا ترابی زیارتگاهی ش.ش 30251 )فرزند( 4- رضا ترابی زیارتگاهی ش.ش 7 
 )فرزند( 5- بهمن ترابی زیارتگاهی ش.ش 273 )فرزند( 6- جعفرعلی ترابی زیارتگاهی 
ش.ش 430 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:32871 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
شرح  به   2203 شماره  شناسنامه  دارای  چمگردانی  خدادادی  محبوبه  خانم   12/92
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده  از  دادخواست به کالسۀ 6082/93 
و چنین توضیح داده که شادروان شاهین همدانی رناسی به شناسنامه 1271637073 
در تاریخ 93/1/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
خدادادی  محبوبه   -2 )پدر(   44772 ش.ش  رناسی  همدانی  علی  به:1-  است  منحصر 
چمگردانی ش.ش 2203 )مادر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:32873 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/93 آقای محمدعلی کاله دوزان دارای شناسنامه شماره 882 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 6063/93 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان نصرت کاله دوزان به شناسنامه 20431 در تاریخ 93/7/7 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- زهرا 
کاله دوزان ش.ش 1818 )فرزند( 2- مجتبی کاله دوزان ش.ش 42 )فرزند( 3- محمدعلی 
کاله دوزان ش.ش 882 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف: 32875شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/94 آقای علی قاسمی علویجه دارای شناسنامه شماره 2553 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 6057/93ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان مرتضی قاسمی علویجه به شناسنامه 29 در تاریخ 93/6/18 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
صدیقه شاه سیاه ش.ش 12 )همسر( 2- محبوبه قاسمی علویجه ش.ش 1044 )فرزند( 
افسانه قاسمی علویجه ش.ش 187 )فرزند( 4- علی قاسمی علویجه ش.ش 2553   -3
)فرزند( 5- محمدجواد قاسمی علویجه ش.ش 1082 )فرزند( 6- مهدی قاسمی علویجه 
ش.ش 68 )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:32878 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی 

12/95 شماره ابالغیه: 9310100353704246 شماره پرونده: 9309980363300708 
شماره بایگانی شعبه: 931304 خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده سهراب حسامی 
اصفهان  دادگاههای عمومی شهرستان  تقدیم  دائم  ازدواج  ثبت  به خواسته عدم  ارانی 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 343 ارجاع و به کالسه 9309980363300708 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1394/02/09 و ساعت 11:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده 
ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:33412  شعبه 111 دادگاه عمومی 

جزایی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت دادرسی 

12/96 ابالغ وقت دادرسی به خانم نرگس نسطورتابش موضوع شکایت آقای رحیم زارع 
بهرام آبادی مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده از امتیازات که 
تحت کالسه 931259 ثبت شعبه 111 کیفری شده است به علت نامعلوم بودن محل اقامت 
خوانده درخواست ابالغ به وسیله نشر آگهی شده است که مراتب طبق ماده 180 قانون 
آیین دادرسی کیفری برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج و 
منتشر می گردد بدینوسیله به نامبرده ابالغ می شود که در تاریخ 94/1/26 ساعت 9:30 
جهت رسیدگی در شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان حاضر شود در صورت 
عدم حضور و یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل دادگاه غیابا رسیدگی 
دفتر شعبه 111 مدیر  فرخنده خوی  م الف:33415  مقتضی صادر خواهد شد.  رای   و 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی 
12/97 شماره ابالغیه: 9310100353603791 شماره پرونده: 9309980358400849 
شماره بایگانی شعبه: 931016 خواهان احمدرضا نساروندی کیا دادخواستی به طرفیت 
خوانده حمید عابدی فرزند عبدالصمد به خواسته جعل و استفاده از سند مجعول تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 110 دادگاه 
حدفاصل   – شریعتی  خیابان  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  جزایی  عمومی 
ثبت  به کالسه 9309980358400849  ارجاع و  پلیس  بیمارستان شریعتی و چهارراه 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/02/20 و ساعت 10:30 تعیین شده است به علت 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المکان 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
از  از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده پس  ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود  در یکی 
دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:33433   و ضمائم 

شعبه 110 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان 
احضار متهم

12/98 شماره ابالغیه: 9310100353603842 شماره پرونده: 9309980358800905 
شماره بایگانی شعبه: 931009 محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان به موجب 
تغییر  اتهام  به  صادقی  برای   9309980358800905 کالسه  پرونده  در  کیفرخواست 
غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع 
این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1394/02/22 ساعت 08:30 تعیین  به 
اجرای  به متهم و در  بودن وعدم دسترسی  به مجهول المکان   با عنایت  گردیده است. 
امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون  115و180  مواد  مقررات 
کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در 
دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی 
به عمل خواهد آمد. م الف:33434 احمدیان مدیردفتر شعبه 110 دادگاه عمومی جزایی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ 

12/99 نظر به اینکه آقای مرتضی عشوریان به اتهام خیانت در امانت حسب شکایت 
این دادسرا در پرونده کالسه 931791  از طرف  آقای مهرعلی محمدی فرزند خیراله 
تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   115 ماده  اجرای  در   بدینوسیله 
در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 
38 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر شود 
معمول  قانونی  اقدام  آگهی  انتشار  تاریخ  از  یکماه  از  پس  حضور  عدم  صورت   در 
خواهد شد.م الف:33437 شعبه 38 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )مجتمع 

شماره سه(
احضار 

12/100 نظر به اینکه آقای علی صادقی فرزند بهمن شکایتی علیه آقای حسن ایزدی فرزند 
عبدالرزاق مبنی بر افتراء مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 931341د7 ثبت این شعبه 
 و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی می باشد با توجه به مجهول المکان

از  بودن متهم حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی 
روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می 
احضاریه  عدم حضور  در صورت  و  مقرر حاضر شود  وقت  در  آید جهت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.م الف:33439 شعبه هفتم دادیاری 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
احضار 

 12/101 شماره درخواست: 9310460362100002 شماره پرونده: 9309980362100222
شماره بایگانی شعبه: 930225 در پرونده کالسه 930225 شعبه دوم دادیاری دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان اصفهان خانم مائده قربانی خاتون آبادی فرزند مصطفی 
مطرح  اسکیت  کفش  تخریب  بر  دایر  علی  فرزند  بیدرام  عبدالصمد  آقای  علیه  شکایتی 
اینکه متهم مجهول المکان  به  ارجاع گردید نظر  این شعبه  به  نموده که جهت رسیدگی 
امور  در  انقالب  و  دادگاههای عمومی  دادرسی  آیین  قانون  ماده 115  می باشد حسب 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم از تاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود 
جهت پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور 
دادسرای  دادیاری   2 شعبه  نمود.م الف:33440  خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  دادسرا 

عمومی و انقالب اصفهان - مجتمع شهید توالیی 
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روزنامه فرهنگی 
اجتماعی 

معاون توس��عه مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران از آمادگی 
این مجموعه برای ارائه و در اختیار گذاشتن 15 دستگاه لیزر 
ساخت داخل با مشخصات خروجی های مختلف به دانشگاه 
های کشور خبر داد. ایرج مشایخی افزود: بیشتر قطعات این 
دستگاه ها در داخل کش��ور طراحی و ساخته شده است و به 
همین منظور خدمات پشتیبانی مناسب در اختیار کاربران 
قرار می گیرد. وی با اش��اره به اینکه دسترسی دانشگاه ها به 
اینگونه فناوری های نوین ضعیف اس��ت اظه��ار کرد:مراکز 
آموزشی و دانش��گاه ها از تجهیزات و آزمایشگاه های مجهز 
لیزر برخوردار نیس��تند.وی تاکید کرد: متاس��فانه دانشگاه 
های معتبر داخلی نیز از اینگونه امکانات و تجهیزات بی بهره 
هس��تند و باید اقدام جدی در این زمینه صورت بگیرد.وی 
افزود: دانشگاه شهید بهش��تی باتوجه به داشتن پژوهشکده 

 لیزر و پالس��ما به صورت مح��دود از این فناوری اس��تفاده
 می کند.وی با اشاره به اینکه کار با لیزر در دانشگاه ها غالبا به 
صورت تئوری و یا شبیه سازی انجام می شود اظهار کرد: تعداد 
زیادی از دانشجویان کارشناسی ارشد نیز امکان بهره گیری و 
کار به صورت عملی با اینگونه دستگاه ها را ندارند.مشایخی به 
کاربردهای مختلف لیزر اشاره کرد و گفت: دانشجویان رشته 
های تحصیلی مختلف نظیر فیزیک، مکانیک، مواد، مهندسی، 
پزشکی و کشاورزی باید بتوانند بهره های کافی از این فناوری 
نوین را ببرند.معاون توسعه کاربردهای مرکز ملی علوم و فنون 
لیزر ایران بر لزوم توسعه فعالیت های تحقیقاتی این حوزه در 
دانشگاه ها تاکید کرد و افزود: فرهنگ بهره گیری و تحقیق و 

پژوهش در حوزه لیزر باید در دانشگاه ها نهادینه شود.
 برگزاری نمایشگاه دس�تگاه ها و تجهيزات ليزر 

ساخت ایران
وی از برگزاری نمایش��گاه دس��تگاه ها و تجهیزات ساخت 
ایران در اردیبهش��ت ماه س��ال آینده خب��ر داد و گفت: این 
نمایش��گاه فرصتی مناس��ب برای تهیه دس��تگاه های لیزر 
توس��ط دانش��گاه ها می باشد.مش��ایخی افزود: تولید انبوه 
دستگاه های لیزر س��اخت داخل توسط شرکت های دانش 
بنیان انجام می ش��ود تا فناوری های نوین با قیمت پایین تر 
و خدمات پشتیبانی مناس��ب در اختیار کاربران قرار بگیرد. 
مرکز ملی عل��وم و فنون لی��زر ایران با ت��الش متخصصان 
داخلی توانست بیش از 40 دستگاه لیزر را در حوزه پزشکی 
و صنع��ت، طراحی و تولی��د کند ت��ا کارب��ران ایرانی بدون 
 دغدغه و با کارایی بهتر از خدمات اینگونه دس��تگاه ها بهره 

گیرند.

تعداد ضربان قلب انس��ان در سال حدود 
35 میلیون بار است و کوچکترین تغییری 
در ریتم قلب باعث مرگ ناگهانی می شود. 
سال ها این سوال ذهن محققان را مشغول 
کرده بود که ریتم ضرب��ان قلب چگونه تا 
این اندازه منظم است.تحقیقات نشان می 
دهد پروتئینی به نام میوزون – پروتئین 
C عامل ضربان منظم قلب است و سبب 
می ش��ود که رش��ته های عضالنی قلب 
به ص��ورت هماهنگ فعالی��ت کنند. این 
پروتئین در تمام عضل��ه های قلب وجود 
دارد.پروتئین C نقش موثری در بسیاری 
از اشکال بیماری های قلبی بازی می کند. 
نقص در این پروتئی��ن، یکی از مهمترین 

دالیل آریتم��ی جدی و م��رگ ناگهانی 
اس��ت. کش��ف این پروتئی��ن در درمان 

بیماری های قلبی بسیار موثر است.
مغز نوزادان فقط لحظات شادی 

را ثبت می کنند
دنی��ای پیچی��ده ن��وزادن ب��رای کم تر 
کسی است که جالب نباش��د. بسیاری از 
پژوهشگران هم مطالعات خود را بر روی 
آن متمرکز کرده اند تا دنیای ناش��ناخته 
نوزادان شناخته شود و متوجه شوند که 
آیا آن ها ه��م دنیا را از زاوی��ه دید و نگاه 
ما می بینن��د یا خیر؟محققان دانش��گاه 
بریگهام یان��گ، تحقیق را درب��اره ثبت 
اتفاقات و حوادث در دنیای نوزادان انجام 
دادند تا ب��ه این نتیجه رس��یدند که مغز 
نوزادان فقط لحظات شاد را ثبت می کند.

محققان،حرکت چشم نوزادان پنج ماهه را 
در جلوی صفحه نمایش رایانه که شخصی 
با صدای شاد و عصبانی صحبت می کرد 

مورد بررسی قرار دارند.
در نتیجه ب��ه این پی بردن��د که کودکان 
در برابر هرصدا از خود واکنش نشان می 
دادند و هم چنین کودکان اشکال مربوط 

به صداهای مثبت را به خاطر دارند. 

اهمیت انجیر برای س��المت جنس��ی و 
تقویت قوای جنسی در افراد سرد مزاج 
بس��یار زیاد اس��ت که بر نیروی جسمی 

افراد را نیز توان می بخشد
یک متخصص طب س��نتی گفت: انجیر 
ق��وای جنس��ی و جس��می را افزای��ش 
می دهد. همچنین، بچه هایی که هنگام 
دویدن و بازی کردن دچ��ار درد ناحیه 
زیر دنده چپ می شوند، می توانند برای 
تسکین درد از انجیر با سرکه بهره بگیرند.

 انجیربا طبیعت گرم و ت��ر، موافق حال 
سردمزاج ها و س��وداوی مزاج ها است. 
خداوند به انجیر قس��م یاد کرده اس��ت 
چرا که انجیر هم غذاست و هم دوا! شاید 
انسان ها با توجه به انجیر و خواص انجیر 
که ی��ک آیه و نش��انه الهی اس��ت توجه 
کنند، اسباب توسعه و رشد معنوی خود 

را فراهم آورده اند.
1- خوردن انجیر ح��رارت کبد و قلب را 

تسکین می دهد.
2- انجیر ارزش غذایی زیادی دارد و طبع 

را لینت داده، مسهل مالیم است.
3- انجیر دارای طبع گرم و تر است.

4- انجی��ر قوای جنس��ی و جس��می را 

افزایش می دهد.
5- افرادی که می خواهند چاق ش��وند 

حتما صبح ناشتا انجیر مصرف کنند.
6- اگر انجی��ر در گالب خی��س خورده 
ش��ود و بین وعده ه��ای غذایی مصرف 
ش��ود برای رفع یبوس��ت در افراد سرد 

مزاج موثر است.
7- خیس��انده انجی��ر در س��رکه و 
 مص��رف آن درد ناحی��ه طح��ال را آرام 

می کند.
8- بچه هایی که هن��گام دویدن و بازی 
کردن دچار درد ناحیه زیر دنده چپ می 
ش��وند، می توانند برای تس��کین درد از 

انجیر با سرکه بهره گیرند.

افراد سردمزاج این ميوه را بخورند!کشف پروتئين تنظيم کننده ضربان قلب

ارائه 15 دستگاه ليزر توليد داخل به دانشگاه ها

عواملی که خواب و بيداری 
طبيعی بدن را بر هم می زنند

متخصص طب کار گفت: سر و صدا، مسائل روانی و 
استرس، مشکالت جسمی،  مس��افرت و شب کاری 
ج��زء مهم تری��ن عل��ل بی خوابی اس��ت. همچنین 
آنتی هیس��تامین ها، برخ��ی داروهای ضدتش��نج و 
برخی آرام بخش ها به اش��تباه به عن��وان خواب آور 

مصرف می شوند.
خسرو صادق نیت گفت: مسلماً سر و صدای زیاد در 
اتاق خواب یکی از علل مهم بی خوابی به ویژه بیدار 
شدن های مکرر اس��ت. افرادی که در آپارتمان های 
پر ازدح��ام زندگی می کنن��د و دیوار و س��قف های 
آپارتمان ها خاصی��ت عایق بودن ص��دا را ندارند، با 
مشکل بی خوابی مواجهه می شوند؛ زیرا مشکل سر 
و صدا به تنهایی می تواند مانع خواب راحت افراد به 
ویژه آنهایی که خواب س��بک تری دارند شود. گرما 
یا س��رمای زیاد و کم نوری و پر نوری نیز جزو دیگر 

عوامل محیطی مهم در بی خوابی است. 
عوامل روحی روانی

عوامل روحی روانی به خصوص ابتال به بیماری های 
خلقی از جمله افس��ردگی می تواند خواب فرد را به 
ش��دت مختل کند. درمان بی خوابی ای��ن افراد در 
صورتی اساس��ی خواهد بود که در ابتدا افس��ردگی 

آنها درمان شود.
 استرس

استرس های طی روز به خصوص استرس های شغلی 
می تواند باعث بی خوابی فرد ش��ود. توصیه می شود 
افراد 2 س��اعت قبل از خواب محیط آرامی را فراهم 
کرده و از بحث و جدل دوری کنن��د. در صورتی که 
احتمال می دهید صحبت با کس��ی ب��ه جدل و بگو 
مگوهای اس��ترس زا ختم می ش��ود آن را به زمانی 
موکول کنید که با س��اعت خواب شما فاصله داشته 

باشد.
مشکالت جسمی و ابتال به بيماری ها

معموالً ابتال به بیم��اری به خص��وص بیماری های 
عفونی نیاز به خ��واب ما را افزای��ش می دهند؛ ولی 
ابتال به برخ��ی بیماری ها نیز می تواند خ��واب ما را 
مختل سازد. ابتال به بیماری های اسکلتی - عضالنی 
که معموالً با درد همراه اس��ت، می تواند مانع خواب 
ما ش��ود. کمردرد، درد در زانو و درد اندام فوقانی به 
خصوص شانه و مچ دست از جمله این موارد هستند.

وی افزود: س��ردرد به علت های مختل��ف، ناراحتی 
گوارش��ی و درد معده، ابتال ب��ه بیماری های قلبی و 
عروقی و درد در قفسه س��ینه، بیماری های ریوی به 
خصوص ابتال به بیماری های مثل آس��م که همراه با 
سرفه های مکرر هس��تند. ابتال به دیابت و یا بزرگی 
پروستات که افراد مبتال، به علت دفع ادرار مجبورند 
بارها از خواب بیدار شوند، همگی از عللی هستند که 

می توانند خواب افراد را مختل کنند.
عواملی که دوره خ�واب و بيداری طبيعی 

بدن را بر هم می زنند
ش��ب کاری یکی از دالیل اختالل خواب محس��وب 
می ش��ود و مطالع��ات نش��ان می دهد ک��ه یکی از 
مهمترین و شایع ترین شکایات شب کاران بی خوابی 
است. بسیاری از شب کاران به علت مشکالت ناشی 
از ش��ب کاری به خص��وص به علت بی خوابی ش��ب 
های بعد از ش��یفت کاری  خود، مجبور به ترک کار 
خود می ش��وند؛ چرا که بدن آنه��ا نمی تواند تغییر 
ساعت خواب را تحمل کند. بسیاری از مشاغل مانند 
پرستاران، پزش��کان، نگهبانان، پرس��نل اورژانس، 
آتش نشان ها، خلبانان و رانندگان مجبورند تا صبح 
بیدار بمانند و این موض��وع موجب اختالالت خواب 

در آنها می شود.
مسافرت و مشکالت خواب

همچنین کس��انی که به غرب یا شرق دنیا مسافرت 
می کنند نیز موقع خواب و بیداری خود، دچار مشکل 
می شوند. علت آن اس��ت که ساعت داخلی بدن آنها 
طبق روال قبلی خواب آلود می شود یا از خواب بیدار 
می ش��ود در حالی که مکان جدید، ساعت خواب و 
بیداری دیگری را طلب می کند. هر چه مسافت طی 
شده بیشتر باشد مشکل این افراد نیز شدیدتر خواهد 
بود. این افراد اگر برای مش��کل خ��ود فکری نکنند 
ممکن اس��ت تا چند هفته، در خواب و بیداری خود 
مش��کل پیدا کنند. این اختالل را jet lag می نامند 
چرا که به دنبال اختراع موتور جت و مس��افرت های 
هواییی ای��ن اختالل بروز پیدا کرد.ب��ا توجه به علل 
ذکر شده می توان گفت که درمان بی خوابی مصرف 
قرص های خواب آور نیس��ت به خصوص اگر بدانیم 
اکثر قرص هایی که افراد به عن��وان قرص خواب آور 
می شناس��ند، اثر اصلی ش��ان خواب آوری نیست، از 

مصرف این داروها اجتناب خواهیم کرد.
بهداش�ت خواب آری!مصرف خودسرانه 

داروهای خواب آور نه!
از جمله داروهایی که به اش��تباه به عنوان خواب آور 
مصرف می شوند می توان به آنتی هیستامین ها، برخی 

داروهای ضدتشنج و برخی آرام بخش ها اشاره کرد.
 بنابراین اگ��ر بخواهیم ی��ک درمان را ب��رای همه 
مبتالیان به بی خواب��ی توصیه کنیم،ب��ه طور قطع 
توصی��ه ب��ه رعایت بهداش��ت خ��واب اس��ت و اگر 
بخواهیم از ی��ک کار اف��راد را بر ح��ذر داریم، عدم 
 مص��رف خودس��رانه داروه��ای خ��واب آور خواهد

 بود.

نخستین استارتاپ ویکند سالمت،  در شهر تاریخي اصفهان 
برگزار ش��ده که حاصل آن راه اندازي باشگاه فناوري سالمت 
است. ش��قایق حق جوي جوانمرد،  رییس بنیاد ملي نخبگان 
استان در زمینه برگزاري استارتاپ ویکند سالمت در اصفهان 
با بیان اینکه این برنامه 6 اس��فند س��اعت 16 در دانش��کده 
دندانپزش��کي اصفهان برگزارمي ش��ود، افزود: در این برنامه 
شرکت کنندگان شامل صاحبان ایده، برنامه نویسان، مدیران 
تجاری و بازاریاب های حرف��ه ای گرد هم می آین��د تا در 54 
ساعت ایده های ش��ان را مطرح کنند، گروه تشکیل بدهند و 
هر گروه ایده ای را اجرا کند . وي با اش��اره به اینکه این رویداد 
با هدف تغییر در فضای دانش��گاه ها و ایجاد روحیه کس��ب و 
کار در بین دانشجویان پزش��کی برگزار می شود، خاطرنشان 
کرد: اس��تارتاپ ویکند )startup weekend( یک رویداد 
آموزشی-تجربی در دنیاس��ت که در س��ه روز متوالی برگزار 
می ش��ود. جوانمرد با اش��اره به حضور 140 نف��ر از صاحبان 
ایده در این روی��داد، گفت: از بین ایده های مطرح ش��ده، 10 
 ایده برتر انتخ��اب و برای هر ی��ک از آنها یک گروه تش��کیل

 می ش��ود تا ایده را تبدیل به ط��رح کس��ب و کار کنند. وی 
ادامه داد: ایده های مطرح شده در اس��تارتاپ ویکند سالمت 
)Health startupweekend( ش��امل بیم��ه س��المت، 
تلف��ن هم��راه س��المت، مدیری��ت دان��ش س��المت، کاربر 
انفورماتیک س��المت و تجهیزات پزشکی اس��ت. وی با بیان 
اینکه سرمایه گذران اس��تقبال خوبي از این رویداد داشته اند، 
اظهارداشت: در پایان این سه روز، سه تیم برتر انتخاب مي شوند 
و براي آنها جوای��ز و امتیازهایي مانند حض��ور در رویدادهاي 
استارتاپ ویکند جهاني در نظر گرفته شده است.وي استارتاپ 
ویکند را بحثي نو در ایران دانست که نیازمند فرهنگ سازي و 
بومي سازي دارد و خاطرنشان کرد: ضرورت و ظرفیت برگزاری 
چنین برنامه ای در حوزه سالمت کش��ور با توجه به اهمیت و 
جایگاه آن باال است. رییس بنیاد ملي نخبگان اصفهان با بیان 
اینکه معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری از برگزاری 
حدود یکصد رویداد اس��تارتاپ ویکند در کشور حمایت می 
کند، تصریح کرد: پیش از این چند رویداد استارتاپ ویکند در 

اصفهان از جمله دانشگاه اصفهان برگزار شده است.
وی با اشاره به برگزاري دو مدرسه تابستاني در سال جاري به 
همت بنیاد ملي نخبگان، گفت: این دو مدرسه شامل مدرسه 
تابس��تانه تفکر نقاد و کس��ب و کار اس��ت که در آن مباحث 
آموزشي به ویژه توانمند سازي نخبگان و آموزش فکر کردن و 
صبور بودن به آنان را در اهداف خود قرار داده ایم. وی برگزاری 
جش��نواره اختراعات و اجرای طرح چرخ��ش توانمندی ها را 
از دیگر برنامه های این بنیاد عنوان ک��رد و ادامه داد: در طرح 
چرخش توانمندی ها از نخبگان درخواست شد تا اگر مهارت 
و تجاربی دارند آن را به دیگر نخبگان استان انتقال دهند. حق 
جوي جوانمرد با بیان اینکه توجه به برنامه هاي توسعه اقتصادي 

در کشورهاي پیشرو نشان مي دهد بهداشت و سالمت نیروي 
انس��اني نقطه تمرکز برنامه ها براي ریش��ه کن ک��ردن فقر و 
توسعه انساني است، خاطرنشان کرد: سالمت به عنوان کاالي 
اس��تراتژیک مبناي بهره وري ش��غلي، ظرفیت یادگیري در 
مدرسه، دانشگاه، توانایي در رشد جسمي، رواني و هوشي است 
و ما در این رویداد به دنبال آن هستیم قدمي هر چند کوچک 

در این راستا برداریم. 
رییس بنیاد ملي نخبگان با اش��اره به جوایزی که به افراد برتر 
در این برنامه اهداء می شود، تاکید کرد: شرکت در کنفرانس 
Bridge کشور آلمان، شرکت در کنفرانس TEDx کیش، 6 
ماه استقرار رایگان در مرکز رشد مواد و تجهیزات پزشکی و 60 
میلیون ریال جوایز نقدی از جوایز این رویداد آموزشی، تجربی 
است. وي با بیان اینکه چهارش��نبه بعدازظهر افراد ایده هاي 
خود را ظرف یک دقیقه مطرح مي کنن��د، تصریح کرد: در هر 
اس��تارتاپ ویکند حدود صد نفر حضور دارن��د، از این صد نفر 
تعدادي ایده مطرح مي شوند. ایده ها شماره گذاري شده و تمام 
شرکت کنندگان مي توانند راي دهند و از بین ایده هاي مطرح 
شده 10 تا از بهترین آنها با راي حاضران انتخاب مي شوند. حق 
جوي جوانمرد با اشاره به اینکه در روز دوم گروه ها از اول صبح 
حاضر شده و با امکاناتي که در اختیار دارند براي اجرایي کردن 
ایده هاي خود فعالیت مي کنند، خاطرنشان کرد: در این روز با 
پرکردن بوم کس��ب و کار و اجرایي کردن استارت آپ سپري 
ش��ده و در این بین ممکن اس��ت کارگاه هاي آموزشي کوتاه 
مدت هم برگزار ش��ود. وي بیان داش��ت: در روز سوم گروه ها 
دور هم جمع ش��ده و آخرین تالش ها را در جهت تولید نمونه 
اولیه محصول خود انجام مي دهن��د و آماده ارائه آن در حضور 

داوران مي شوند.

باشگاه فناوري سالمت در اصفهان راه اندازي مي شود
چرا دختران به زندگی 
مجردی عالقه دارند ؟

یکی از معضالتی که امروزه بسیاری از مسووالن و دولتمردان 
را به فکر انداخته و جامعه شناس��ان و روان شناس��ان هم در 
زمینه حرفه ای خود آن را بررسی و پژوهش می کند، افزایش 
میانگین سن ازدواج و بی رغبتی جوانان ایرانی برای تشکیل 
خانواده و ازدواج اس��ت. در میان ایرانی ها وجود ریش��ه های 
مستحم مذهبی ازدواج و تش��کیل خانواده از اهمیت خاص و 

ویژه ای برخوردار است.
عده ای نوک شمش��یر این معضل را به سمت دختران ایرانی 
نش��انه می روند و معتقد هس��تند؛ افزایش س��طح توقعات، 
افزایش اس��تقالل اجتماع��ی و تمکن مالی باعث این ش��ده 
اس��ت که دختران ایرانی نس��بت به ازدواج بی تفاوت ش��ده 
 و دیگ��ر انگی��زه ای ب��رای تش��کیل دادن خانواده نداش��ته

 باشند.
در ایران ب��ه ویژه ش��هرهای ب��زرگ و صنعتی ک��ه افزایش 
 آگاه��ی رون��د س��ریع ت��ری را نس��بت ب��ه سایرش��هر ها

 پیش رو دارد عوامل متعددی می تواند در باالرفتن میانگین 
س��ن ازدواج و کاهش آمار آن موثر باش��د.  مثل افزایش آمار 
طالق به ویژه ط��الق هایی که در مدت زم��ان کوتاهی بعد از 

ازدواج ثبت شده اند.
 افزایش خیانت و بی تعهدی در میان زوج ها، عوامل اقتصادی، 
تغییر فرهنگ و دگرگونی نظام ارزش فردی و گروهی، افزایش 
بیکاری و عدم وجود امنیت شغلی برای جوانان امکان ازدواج را 

از جوانان سلب کرده است.
مصطفی ازکیا، جامعه ش��ناس و محق��ق در زمینه مطالعات 
زنان تصریح کرد: عوامل و علل متعددی برای به تاخیر افتادن 
ازدواج در میان جوانان ما وجود دارد. در این مورد باید دیدگاه 
خود را توس��عه دهیم و ابعاد دیگری را هم مورد بررسی قرار 
دهیم؛ استقالل و تمکن مالی دختر ها یکی از این ابعاد است 
اما افزایش میانگین سن ازدواج ابعاد دیگری هم دارد. او گفت: 
باالرفتن س��طح تحصیالت هم برای دختر ها و هم پس��رها، 
افزایش توقعات برای طرفی��ن، عدم توانایی در برآورده کردن 
این توقعات توسط آقایان برای همس��ران آینده خود همه از 
عواملی است که نه تنها در ش��هرهای بزرگ و صنعتی ازدواج 
را به تاخیر محکوم کرده است؛ بلکه تاثیر خود را در شهرهای 
کوچک و روس��تاها هم گذاشته اس��ت. ازکیا افزود: متوسط 
س��ن ازدواج برای دختر ها 15 س��ال و برای پسرها 20 سال 

بوده است.
 این آمار امروزه برای مردها به بیس��ت و س��ه و نیم تا بیست 
و چهار وبرای زنان به بیست و سه س��ال رسیده است که این 
افزایش را ما می توانیم ناش��ی از تح��والت فرهنگی و تغییر 
در نظ��ام ارزش های فرهنگ��ی، اجتماعی و مذهب��ی بدانیم 
که آن هم به دو جنس دختر و پس��ر مربوط می ش��ود و فقط 
 مختص جنس خاصی نیس��ت و تم��ام اف��راد را در جامعه در

 بر می گیرد. 
این جامعه ش��ناس گف��ت: اما من مه��م ترین عام��ل تاخیر 
درازدواج را عامل اقتص��ادی می دانم؛ زیرا ش��رایط امروز ما 
به جایی رس��یده که خانواده هایی که تمکن مالی هم داشته 
باشند به سختی می توانند در فرایند ازدواج به فرزندان خود 
کمک کنند چه برسد به خانواده هایی که از قشر متوسط و کم 

درآمد جامعه هستند.
جوان��ان ش��غل مناس��ب ب��ا درآم��دی ک��ه بتوانن��د ب��ه 
آن ات��کا کنن��د و تش��کیل خان��واده بدهن��د و در رون��د 
 آن نی��از ه��ای همس��ر و فرزن��د خ��ود را ب��رآورده کنن��د

 ندارند.
ازکی��ا معتقد اس��ت ک��ه گن��اه تاخی��ر در ازدواج را نباید به 
 گ��ردن دخت��ران بیاندازی��م و آن ه��ا مس��بب ای��ن ماجرا

 بدانیم.
 وی در ادامه گفت: یک سلسله اتفاقات و تحوالت اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی، مذهبی است که میوه ی ناسالمی را به بار 

آورده و آن تاخیر در ازدواج جوانان است. 
ه��م   دخت��ر 
می خواهد زمانی که ازدواج می کند حداقل زندگی مشترک 
آن هم سطح خانواده پدری خود و زندگی مجردی اش باشد 
حاال اگر یک پله هم باالتر نبود دیگر پایین تر نباشد و این توقع 

بی جایی نیست.
وی تاکید کرد: افزایش ابزار ارتباطات جمعی و نفوذ فرهنگ 
مغرب زمین هم در این میان نقش مهمی دارد؛ زیرا جوانان ما 
را به سمتی سوق دادند که خارج ازفرهنگ و عرف خودمان با 
هم زندگی کنند؛ اما بدون گرفتن مراس��م و رسومی که ما به 

آن ها معتقد هستیم. 
 مطالع��ات پراکن��ده ای انج��ام ش��ده نش��ان م��ی ده��د 
ک��ه خوش��بختانه ای��ن می��زان ب��ه ح��دی نرس��یده ک��ه 
ب��ه ی��ک مس��اله و معض��ل اجتماع��ی تبدی��ل ش��ود؛ اما 
 در ح��ال رش��د هس��تند و م��ا بای��د ب��ه فک��ر پیش��گیری

 باشیم.
ازکیا گفت: حرکت امروز جامعه ما متاس��فانه به سمتی است 
که فقط گروهی از افراد و قش��ر خاصی از مردم به رفاهیات و 
امکانات نیاز دارند و گروه های درآمدی متوسط و رو به پایین 
جامعه نمی توانن��د از همه ی امکانات برخوردار باش��ند و به 

راحتی زندگی کنند. 
این ها مجموعه عواملی است که شرایط فرهنگی و اجتماعی 
را هم تحت س��یطره ی خ��ود متحول م��ی کن��د. ازدواج و 
تش��کیل خانواده کاهش می یاب��د و به دنبال��ه ی آن فرزند 
آوری کمرنگ می ش��ود و در نتیجه کش��ور ب��ا افزایش افراد 
 مسن و س��الخورده مواجه می ش��ود یا به عبارتی جامعه پیر 

می شود.

زیر یک سقف

دریچه

T فراری کالیفورنیا
مشخصات موتور: 3.9 لیتر / 553 اسب 
بخار قدرت / 755 نیوتن متر گشتاور / 

دو توربوچارجر / 32 سوپاپه / 8 سیلندر 
V شکل 

نسبت قدرت تولیدی به ازای هر لیتر: 
141.8 اسب بخار 

دور موتور برای رسیدن به حداکثر قدرت: 
7.500 دور در دقیقه
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