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استاندار اصفهان: با احداث بندر خشک 
 آبگرمکن مخزنی با نام تجاری
» آداک« غیر استاندارد است 4
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 بافت های فرسوده 
مدیریت واحد ندارد

   شهردار اصفهان نبود مدیریت واحد رایکی از معضالت 
اساسی بافت های فرس��وده دانس��ت و اظهار داشت: به 
منظور بررسی مشکالت بافت فرسوده همت آباد قرار است 
جلسه ای مشترک از سوی معاونت معماری و شهرسازی 
شهرداری، شهردار منطقه ۶ سازمان نوسازی و بهسازی و 

مردم همت آباد برگزار شود....

 صنعتگران اصفهانی به
 تورهای صنعتی می روند

 نابودی زیستگاه زمستانی 
پرندگان سیبری

مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان اصفهان 
گفت: باتوجه به لزوم حضور کاالهای اس��تان دربازارهای 
سراسرکشور وهمچنین ایجاد تعامل وهمکاری های سازنده 
میان صنعتگران اصفهان با سایر استان های کشور اقدام به 

اجرای تورهای صنعتی برای صنعتگران استان کرده ایم .
 سعادت بهرامی در ارتباط با اجرای تورهای صنعتی برای 
صنعتگران و تولیدکنن��دگان اظهار  داش��ت: با توجه به 
لزوم حضور کاالهای اس��تان در بازارهای سراسر کشور و 

همچنین ایجاد تعامل ...

رییس شورای اسالمی شهر ورزنه گفت: تاالب گاوخونی 
به جای محل ورود آب زاین��ده رود مکان تجمع آب های 
متعفن و لجن های صنایع شهرک صنعتی سگزی شده 
است.محمد حیدری با بیان این که این تاالب در انتهای 
زاینده رود قرار دارد، اظهار داشت: به دلیل سوء مدیریت و 

بی توجهی دولت های قبلی...
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 خانه های تاریخی  به
 اقامتگاه تبدیل می شوند

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری اس��تان اصفهان از 
پرداخت شدن تسهیالت برای مرمت خانه های تاریخی و همچنین کمک به 

سرمایه گذاران برای ساخت اقامتگاه در استان اصفهان خبر داد.
محسن مصلحی با اشاره به مشوق های مالی برای سرمایه گذاری در بخش 

4اقامت، با توجه به کمبود اقامتگاه در استان اصفهان ...
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اشتون:با تاریخ اصفهان آشنا هستم
مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بدو ورود به اصفهان 
گفت: با تاریخ شگفت انگیز اصفهان آشنا بوده و از حضور در این 

شهر خوشحال هستم.
اشتون در بدو ورود به اصفهان که با استقبال استاندار اصفهان 

مواجه ش��د، اظهار داش��ت: با تاری��خ ش��گفت انگیز اصفهان 
آشنا هس��تم و خوش��حالم که به این شهر س��فر کرده ام.وی 
افزود: خوش��حال هس��تم که در این س��فر از بناهای شاخص 
 ای��ن ش��هر ک��ه ش��هرت جهان��ی دارن��د، بازدی��د می کنم.

رسول زرگرپور، اس��تاندار اصفهان نیز در مراس��م استقبال از 
کاترین اشتون اظهار داشت: امیدوارم که سفر اشتون به اصفهان 
باعث شناخت بیشتر وی از تاریخ پرعظمت پایتخت فرهنگ و 

تمدن ایرانی اسالمی شود.
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 راه اندازی پرواز 
اصفهان به رشت

     مع��اون اداری و پش��تیبانی ف��رودگاه بی��ن المللی 
ش��هید بهش��تی اصفه��ان از راه ان��دازی پ��رواز فوق 
العاده اصفه��ان به رش��ت و بالعکس در ای��ن فرودگاه 
خبر داد. رحمت اهلل فیروزی پ��ور روز گفت: این پرواز 
 از ام��روز تا نیم��ه نخس��ت فروردین س��ال 93 انجام

 می شود.
وی با بیان اینکه این پرواز از س��وی شرکت هواپیمایی 

صنایع هواپیماسازی ایران)هسا( راه اندازی شده است، 
ادامه داد: در روزهای دوشنبه و پنجشنبه هر هفته پرواز 
اصفهان به رشت و بالعکس انجام می شود.معاون اداری 
و پشتیبانی فرودگاه اصفهان اظهار کرد: پرواز اصفهان 
 به رش��ت پیش از این توس��ط ش��رکت ایران ایر انجام

می شد.وی اضافه کرد: از تاریخ 25 اسفند امسال تا 15 
فروردین سال 93، حدود ۶00 پرواز...

انجام ۶۰۰ پرواز داخلی و خارجی در تعطیالت نوروز ۹3 

جدول برنامه پروازهای روزانه فرودگاه شهید بهشتی اصفهان را ببینید

سود مجاز فروشگاه های سطح شهر؛ 20 درصد
مدیرکل دفتر نظارت ب��ر کاالهای غیرفلزی س��ازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ش��گردهای فروشندگان 
 پوشاک در بازار در آس��تانه ش��ب عید خبرداد و گفت:برخی از 
عرضه کنندگان پوش��اک خارجی، با تبلیغات غیرواقعی و طرح 
عناوینی همچون حراج واقعی، فروش فوق العاده، OFF و حراج 
به علت تغییر شغل، درصدد فروش و کسب سود بیشتر از مردم در 

ایام پایانی سال هستند...
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اخبار کوتاهيادداشت

حماسه اقتصادی با اجرای گام دوم 
هدفمندی يارانه ها محقق می شود

 فرماندارشهرس��تان ش��هرضا گفت: تحق��ق حماس��ه اقتصادی به 
 عنوان یک��ی از مهمتری��ن دغدغ��ه های رهب��ر معظ��م انقالب با
ن��ه ه��ا محق��ق   اج��رای گام دوم قان��ون هدفمن��دی یارا

 می شود.
 س��ید رض��ا عقدای��ی در جم��ع خبرن��گاران ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه 
 مجموعه مطبوع��ات و رس��انه ه��ا از مهمتری��ن ارکان اجرایی در

 زمینه دس��ت یابی به اهداف متعالی قانون هدفمن��دی یارانه ها به 
 ش��مار می روند، اظهارداشت: آگاه س��ازی اقش��ار مختلف جامعه

 در خصوص چگونگی اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها به 
 منظور دست یابی به اهداف تدوین شده در این حوزه خطیر از اهمیت 
قابل توجهی برخوردار است و رسانه ها و مطبوعات نقش به سزایی در 

تحقق این اصل مهم ایفا می کنند.
وی با اش��اره به این که رس��انه ها و خبرگزاری ه��ای معاند همواره 
 در جهت س��یاه نمایی و مش��کل آفرینی برای ملت ای��ران فعالیت

می کنند،بیان داش��ت: گام نخس��ت قانون هدفمن��دی یارانه ها به 
دلیل عدم لحاظ مس��ایل اساس��ی و زیرس��اختی نتای��ج مطلوبی 
به همراه نداش��ته اس��ت و متولیان ام��ر تالش می کنن��د در قالب 
اجرای مرحله دوم نس��بت ب��ه تبیین سیاس��ت های مناس��ب در 
 جه��ت ح��ل مش��کالت ایج��اد ش��ده در س��طح کش��ور اق��دام

 کنند.

ضرورت ايجاد زمینه حضور فعال 
جوانان در مساجد گلپايگان

ام��ام جمع��ه گلپای��گان گف��ت: بای��د ب��ه گون��ه ای عم��ل کنیم 
 ت��ا جوان��ان ب��ه حض��ور و فعالی��ت مس��تمردر مس��اجد ترغیب

 شوند.
حجت االسالم والمس��لمین محمدرضا اسماعیلی در آیین تجلیل از 
کانون های فرهنگی هنری مس��اجد که در مسجد میرزا حسن خان 
گلپایگان برگزار شد، اظهار  داشت: این که همه ما نگاه مان به دست 
دولت اس��ت تا در صورت تخصیص اعتبارات فعالیتی انجام دهیم ، 

یک آسیب محسوب می شود.
وی با بیان این که این نوع وابس��تگی و س��هم خواهی خوب نیست، 
افزود: هنر انسان در این است که در شرایط سخت و با امکانات محدود 
کارهای بزرگ انجام دهد که در این ص��ورت خداوند نتایج و برکات 

آن را نیز بیشتر می کند.
امام جمع��ه گلپایگان گفت: یک��ی از اثرات خ��وب تحریم هایی که 
برما تحمیل شد، این است که یاد گرفتیم روی پای خود بایستیم و 
 بدانیم که در اجرای کارهای فرهنگی نباید همیشه منتظر اعتبارات
 باش��یم و با خالقیت و ت��الش می توانی��م کاره��ای بزرگی صورت

 دهیم.

وظیفه اصلی کانون های مساجد 
مقابله با جنگ نرم است

 امام جمع��ه بادرود گف��ت: اعض��ای کانون های فرهنگ��ی و هنری
  مس��اجد، بازوان پرتوان و فع��ال ائمه جمعه و جماعات هس��تند و

  وظیف��ه اصل��ی کانون ه��ای مس��اجد، مقابل��ه ب��ا جن��گ ن��رم 
است.

 حجت االسالم والمسلمین علی رضا قاس��می اظهار  داشت: اعضا و 
فعاالن کانون های فرهنگی وهنری مساجد، بازوان پرتوان و یاوران 

ائمه جمعه و جماعات هستند.
وی افزود: فلسفه وجودی مس��اجد، از همان ابتدا هم جذب افراد و 
جوانان و تعلیم فرهنگ و هنر و آموزه های دینی بوده است که اکنون 
کانون های فرهنگی و هنری مس��اجد، در کنار مسجد، ادامه دهنده 

این مسیر روشن هستند.
امام جمعه بادرود گفت: فعالیت و تالش کانون های مساجد در سطح 
کش��ور و شهرستان، بسیار مناس��ب و خوب بوده اس��ت و از فعاالن 
 این عرصه، عالوه بر ای��ن همایش، باید در خود مس��اجد هم تقدیر 

به عمل آورد.

اياد عالوی: مالکی استعفا دهد
 در واکنش به اظهارات اخیر نوری مالکی مبنی بر این که عربستان 
و قطر علیه ع��راق اعالم جن��گ کرده اند، ایاد عالوی اظهار داش��ت 
که عربس��تان در مقابله با گروه های تروریس��تی موضع جسورانه و 

قاطعانه ای را در پیش گرفته است.
 ایاد ع��الوی، رهب��ر فهرس��ت العراقی��ه و نخس��ت وزیر پیش��ین 
 ع��راق در کنفرانس ائت��الف ملی ع��راق اظهار  داش��ت: من تعجب
  می کنم که چگون��ه نوری مالکی، نخس��ت وزیر عراق کش��ورهای

  عرب��ی و عربس��تان را ب��ه حمای��ت از تروریس��م مته��م می کند 
 درحال��ی ک��ه ب��رای ای��ن اتهام ه��ای خ��ود ش��واهدی ارای��ه

 نمی دهد.
وی با بیان این که عربستان در مقابله با گروه های تروریستی موضعی 
جس��ورانه و قاطع اتخاذ کرده از نقش ریاض در این زمینه قدردانی 

کرد.
 ع��الوی تصریح کرد: ب��ه نظر می رس��د ک��ه مالکی و مش��اورانش 
 از اخباری مبنی بر این که عربستان، القاعده، داعش و جبهه النصره 
 را در فهرس��ت گروه ه��ای تروریس��تی ق��رار داده اطالع��ی 
 ندارند.نخس��ت وزیر پیش��ین عراق از ن��وری مالکی خواس��ت تا از
  منصب��ش اس��تعفا ده��د و دول��ت جدی��دی در ع��راق تش��کیل

شود.

قرار گرفتن ايجاد شکاف بین مذاهب 
اسالمی در کانون توجه دشمن

معاون هماهنگ کننده ارتش گفت:  اگر چه از عصر گذش��ته ایجاد 
شکاف در مذاهب اسالمی توسط دش��منان پیگیری می شده است، 
اما امروز به صورت بنیه اصلی توجه دشمن مورد استفاده قرار گرفته 

است.
 امیر دادرس معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسالمی ایران 
در مراس��م دانش آموختگی، دانش آموختگان دانشگاه فرماندهی و 
ستاد ارتش جمهوری اسالمی ایران  با بیان این که امروز توفیق دارم 
در محضر س��ربازان آقا امام زمان )عج( و ایثارگران ارتش جمهوری 
 اسالمی ایران باش��م، اظهار داش��ت: امیدواریم که با توجه به شروع
  ای��ام فاطمی��ه یگان ه��ای ارت��ش از ای��ن نورانی��ت اس��تفاده

 کنند.
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جنبش بیداری اسالمی آثار بزرگی بر جای گذاشته است

نخست وزیر س��ابق عراق با بیان این که جنبش بیداری اسالمی آثار بزرگی بر جای گذاشته است، گفت: باید 
در اجالس بیداری اسالمی چالش های جهان اسالم را پیدا کنیم. ابراهیم جعفری در سخنانی گفت: جنبش 
بیداری اسالمی با چالش هایی مواجه است و همان طوری که عمل کرده، آثار بزرگی نیز بر جای گذاشته است.
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واکنش نتانیاهو به سفر 
اشتون به تهران 

اشتون:با تاريخ اصفهان 
آشنا هستم

     نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی به سفر کاترین اش��تون، مسوول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا به تهران واکنش نشان داد.بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی در واکنش به سفر مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به 
ایران، ادعاهای دروغ خود در قبال ایران را تکرار کرد و گفت: کاترین اشتون باید 

در مورد توقیف کشتی حامل سالح از میزبان های ایرانی خود سوال می کرد. 
بسیاری از کارشناسان، درباره ادعاهای تل آویو که  همزمان با برگزاری نشست 
»آیپک« در امریکا، مطرح شده، ابراز تردید کرده اند.پیشتر محمدجواد ظریف، 
وزیر امور خارجه کشورمان ادعاهای صهیونیست ها را ادامه دروغ های شکست 
خورده دانسته بود.رادیو رژیم صهیونیستی،  ادعا کرده بود، نیروی دریایی ارتش 
اشغالگر صهیونیستی، یک کشتی حامل سالح را که عازم غزه بود، در دریای 
سرخ و در 1500 کیلومتری سواحل سرزمین های اشغالی توقیف کرده است.

مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بدو ورود به اصفهان گفت: با تاریخ 
شگفت انگیز اصفهان آشنا بوده و از حضور در این شهر خوشحال هستم.

اشتون در بدو ورود به اصفهان که با استقبال استاندار اصفهان مواجه شد، اظهار 
داشت: با تاریخ شگفت انگیز اصفهان آشنا هستم و خوشحالم که به این شهر 
سفر کرده ام.وی افزود: خوشحال هستم که در این سفر از بناهای شاخص این 
شهر که شهرت جهانی دارند، بازدید می کنم.رسول زرگرپور، استاندار اصفهان 
نیز در مراسم استقبال از کاترین اشتون اظهار داشت: امیدوارم که سفر اشتون 
به اصفهان باعث شناخت بیشتر وی از تاریخ پرعظمت پایتخت فرهنگ و تمدن 
ایرانی اسالمی شود.کاترین اشتون برای سفر یک روزه خود به اصفهان، ساعت 
21:55 دقیقه یک شنبه شب گذشته با پرواز اختصاصی از تهران، وارد فرودگاه 

شهید بهشتی اصفهان شد.

 امام جمعه اصفهان گفت: اقتصاد مقاومتی ارکانی دارد که این 
ارکان باید مورد توجه واقع شود و تولید و افزایش تولید یکی از 

ارکان مورد نیاز اقتصاد مقاومتی است.
 آیت اهلل س��ید یوس��ف طباطبائی نژاد در دیدار مدیر کل و 
مدیران س��تادی کمیته امداد استان اصفهان اظهار  داشت: 
امسال س��ال اقتصاد مقاومتی است و کمیته امداد به عنوان 
یک نهاد مردمی و خدم��ت گزار در این زمینه باید بس��یار 
پیشروتر باشد.وی با بیان این که اقتصاد مقاومتی ارکانی دارد 
که این ارکان باید مورد توجه واقع شود، افزود: تولید و افزایش 
تولید یکی از ارکان مورد نیاز اقتصاد مقاومتی است.نماینده 
ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان از دیگر موارد اقتصاد 
مقاومتی را درس��ت خرج کردن و جلوگیری از هزینه های 
بی مورد و اسراف دانست و تصریح کرد: کمیته امداد در این 
زمینه باید به افراد تحت پوشش خود درست خرج کردن را با 

هدف در نظر گرفتن اقتصاد مقاومتی آموزش دهد.
وی با تاکید بر این نکته که دولت هایی که س��ر کار می آیند 
نباید اش��تباهات دولت های قبلی را تکرار کنند، بیان  کرد: 
هدفمند ک��ردن یارانه ها یک تقس��یم غلط اس��ت و در این 
زمینه کمیته امداد می تواند با شناسایی و قبول بخشی دیگر 
 از افراد نیازمن��د جامعه، خود پرداخت یارانه ه��ا را بر عهده 

بگیرد.

رییس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه اصفهان تشکر و 
تجلیل از عالمان دینی جامعه را یک معروف ضروری دانست.

 حجت االسالم محمدرضا صالحیان در مراسم بزرگداشتی 
که در مسجد سپاهان شهر برای عالم دینی و مبارز انقالبی 
و پیش��گام انقالب آیت اهلل س��ید مصطفی ابطح��ی برگزار 
ش��د، گفت: برگزاری چنین مراس��می که برای پاسداشت 
 یک عالم دینی برپا می ش��ود از مصادیق بارز امر به معروف

 است.
وی ادامه داد: یک��ی از معروفات ض��روری جامعه کنونی ما 
ترویج فرهنگ تجلیل و قدردانی است؛ تشکر از نعمت های 
 مادی و معنوی خود یک معروف بزرگ است.رییس شورای 
سیاست گذاری ائمه جمعه اصفهان تصریح کرد: از یک عالم 
وارس��ته، خدوم و انقالبی که یک عمر با زهد و ساده زیستی 
زندگی کرده است و سراس��ر عمر خود را وقف مردم و نشر 
خوبی ها و نیکی ها و هدایت مردم به سوی خداوند کرده است 

تشکر می کنیم.
صالحیان با اشاره به این که در جای جای قرآن کریم همواره 
بر تش��کر و قدردانی پیامبر اکرم )ص(، حض��رت علی )ع( 
 و ائمه اطهار تاکید فراوان ش��ده اس��ت، گفت: پس از آن ها 
 تش��کر و تجلیل از پ��در و م��ادر را تاکید و س��فارش کرده

 است.

فرمانده ناجا در پاسخ به سوال ایسنا در مورد آخرین وضعیت 
پنج مرزبان ربوده ش��ده، گف��ت: اطالع جدیدی ن��دارم اما 
حال آنان خوب اس��ت و خوش��بختانه با اقدام��ات صورت 
گرفته، دولت پاکس��تان ضمن قبول این مس��اله، تحرکات 
 خود را افزایش داده اس��ت و قبول کردن این امر گام مثبتی

 اس��ت.احمدی مقدم همچنی��ن در مورد س��خنان یکی از 
مسووالن پاکس��تانی مبنی بر آزادی مرزبانان تا تعطیالت 
نوروز، گفت: خوش��حال می ش��وم که این اتفاق بیافتد و در 
نظر داشته باشید که مسووالنه عمل کردن پاکستان در این 
زمینه موجب بازدارندگی از حوادث بعدی می شود. همچنین 
سردار اس��ماعیل احمدی مقدم در پاس��خ به این که ارزش 
ریالی جرایم واریزی در سال جاری چقدر بوده است، گفت: 
در 11 ماه گذشته حدود یکهزار میلیارد تومان مجموع جرایم 
واریزی بوده است که در قانون سهم هر دستگاهی مشخص 
شده و برای امدادرسانی، فرهنگ، مراقبت های جاده ای و ... 
سهمی منظور شده اس��ت.وی با بیان اینکه خزانه دولت در 
پرداخت تاخیر داشته است، در مورد هوشمند شدن جاده ها 
گفت: هوشمندس��ازی تمامی جاده ها آرزوی ماست و این 
تکلیفی است که در برنامه س��وم باید اجرایی می شد و اگر 
محقق می شد، هدف کاهش 50 درصدی میزان کشته های 

تصادفات و سوانح نیز به ثمر می نشست.

 رییس شورای فرهنگی نهاد ریاس��ت جمهوری با بیان این 
که در سال 92 حماسه سیاس��ی با حضور باشکوه مردم در 
انتخابات ریاست جمهوری و نیز راهپیمایی 22 بهمن محقق 
شد، در ارزیابی خود از شرایط سیاسی کشور گفت: از دیدگاه 

من، وضعیت کشور از نظر سیاسی در سال 92 مثبت بود.
حجت االسالم والمسلمین سیدرضا اکرمی اظهار داشت: در 
س��ال 92 بعد از اتمام عید نوروز فضای سیاسی کشور وارد 
فضای انتخابات ریاست جمهوری شد و شاهد بودیم که مردم 
در این انتخابات به صورت ش��کوهمند حضور پیدا کردند و 
رییس جمهور منتخب نیز در همان مرحله اول مشخص شد.

وی با بیان این که بعد از برگزاری انتخابات نیز مراسم تحلیف 
و تنفیذ رییس جمه��ور و همچنین اعط��ای رای اعتماد از 
سوی نمایندگان مجلس به وزرای دولت در فضایی مناسب 
برگزار شد، ادامه داد: در سال 92 در بعد سیاست خارجی نیز 
موفقیت های خوبی داشتیم؛ از جمله سفر رییس جمهور به 
س��ازمان ملل و تصویب قطعنامه پیشنهادی ایران مبنی بر 
مبارزه با خشونت و افراطی گری که از همین موفقیت ها بود.

اکرمی در همین راستا به مذاکرات هسته ای در ژنو و تفاهم 
حاصل شده میان ایران و 1+5 اشاره کرد و افزود: در فضای 
عمومی کشور نیز شاهد ایجاد امید هستیم و مردم امید دارند 

که مشکالت به مرور مرتفع شود.

سیاست گذاری ناجااقتصاد مقاومتی شورای فرهنگی

 ضرورت اجرايی شدن
 ارکان اقتصاد مقاومتی 

تشکر از عالمان دينی 
مصداق امر به معروف است

فرمانده ناجا: حال مرزبانان 
خوب است

اکرمی: شرايط سیاسی 
سال 92 مثبت بود
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رییس جمهور با بیان این که جنگ، تقابل س��الح ها 
نیست بلکه تقابل اراده هاس��ت، اظهارداشت: امروز 
دشمن و بدخواهان ما باید اراده، ایثار و فداکاری ما را 
ببینند.حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در 
همایش ملی روز بزرگداشت شهدا که  در تاالر وزارت 
کشور برگزار شد، با بیان این که ما امروز در برابر انواع 
مش��کالت پیش رو با مقدم داش��تن منافع انقالب، 
نظام و کشور بر منافع ش��خصی مان پیروز خواهیم 
بود، گفت: اگر دش��من در روزهای اول انقالب فکر 
می کرد ایران کشوری ضعیف شده است، امروز برای 
همه روشن است قوی ترین، بزرگ ترین و مقتدرترین 

کشور در این منطقه، جمهوری اسالمی ایران است.
وی تصریح کرد: نه تنها ایران کش��وری مقتدر است 
بلکه در این منطقه بدون حض��ور و اراده ایران صلح 
و ثبات استقرار نخواهد یافت و این افتخار متعلق به 
شهیدان اس��ت.رییس جمهور با بیان این که دولت 
وظیفه خود می داند نسبت به خانواده ایثارگران آنچه 

در توان دارد انجام وظیفه کند، اف��زود: البته دولت 
مشکالت فراوانی بر سر راه دارد اما در طول این شش 
ماه در حد توان قدم هایی برداشته است و ان شاءاهلل 
در سال آینده نیز بتوانیم قدم های بیشتری برداریم و 
این وظیفه ماست.به گزارش ایسنا، رییس جمهور در 
بخشی از سخنان خود، با بیان این که روز شهید یعنی 
روز ایثار، ف��داکاری، مقاومت و ایس��تادگی در برابر 
تجاوز، اظهار داشت: روز ش��هید یعنی روز عظمت 
و سربلندی نه تنها برای یک خانواده، بلکه برای یک 
ملت و تاریخ.روحانی ضمن گرامیداشت روز شهید، 
افزود: از خداوند می خواهیم که هم قدردان راه شهدا 
 و ایثارگران و همه ادامه دهنده مس��یر و آرمان های

 آن ها در دست یابی به اهدافشان باشیم.وی با اشاره 
به این که بخشی از تاریخ هر ملتی را ایستادگی های 
آن ملت تشکیل می دهد، گفت: حتی بخشی از هویت 
یک ملت مربوط به بخش جهاد، مقاومت و ایستادگی 
آن ملت است و حتی در مقاطعی از تاریخ اگر اسطوره 

بزرگی ب��رای دفاع، ایس��تادگی و جنگ نداش��تند، 
اس��طوره ای را آفریدند و رستم و اس��فندیار و امثال 
آن اس��طوره هایی برای روحیه دالوری، ایستادگی، 
مقاومت، رزم، جنگ و جهاد بوده است.وی با اشاره به 
وجود اسطوره ها در تاریخ و ادبیات ملت ها خاطرنشان 
کرد: برخ��ی از ملت ها نیاز به اس��طوره های تخیلی 
ندارند چون خودش��ان به اندازه کافی اسطوره های 
واقعی دارند که هر یک از آن ها می تواند برای تاریخ 
امروز و فردای ما درس آموز باش��د.رییس جمهور با 
بیان این که شهیدان نقش بزرگی در حرکت تاریخی 
و پیروزی های بزرگ این کشور داشته اند، به مقاطعی 
نظیر مشروطه،  مقاومت تنگستان و قیام جنگل اشاره 
کرد و افزود: در هر مقطع تاریخ س��از و مهم، خون و 
نقش ش��هیدان و ایثارگران این ملت بسیار پررنگ 
است.روحانی با بیان اینکه نهضت و انقالب اسالمی 
زمانی اوج گرفت که با خون ش��هیدان رنگین ش��د، 
خاطرنشان کرد: حرکت اسالمی از مهر 1341 شروع 

شد و با فراز و نشیب هایی روبه رو بود و فروردین 42 
در کشتار مدرسه فیضیه اولین بار بود که انقالب اوج 
گرفت و این اتفاق با خون ش��هدای طلبه در مدرسه 
فیضیه قم همراه بود.وی با بیان این که هر مقطع که 
نهضت اس��المی ما اوج گرفت، زمانی بوده است که 
دالوران ما به صحنه آمدند و خون پاک خود را تقدیم 
کردند، یادآور شد: پانزده خرداد 42 و 17 شهریور و 
21 و 22 بهمن از آن نمونه هاست. البته بعد از پیروزی 
انقالب هم بزرگان بسیاری تقدیم راه انقالب کرده ایم 
که شهیدان مطهری، مفتح، بهشتی، باهنر و رجایی 
از جمله همین ها هستند.رییس جمهور با بیان این که 
هشت سال دفاع مقدس حال و هوای خاصی داشت، 
افزود: کم و بیش در این حرکت ها حضور داش��ته ام 
و اگر در متن نبوده ام، در حاش��یه ب��وده ام؛ از جمله 
ماجرای فیضیه و پانزدهم خرداد و دوران دفاع مقدس

وی با اش��اره به این که در زمان آغاز جنگ تحمیلی 
یک ملت تازه انقالب کرده بودیم که صدها مش��کل 
طبیعی داشتیم، تصریح کرد: کش��ور ما هرگز قصد 
تجاوز به هیچ کش��ور دیگری را نداش��ت اما ناگهان 
مظلومانه مورد تجاوز گسترده قرار گرفت که با یک 
ترور یا کشتار در خیابان فرق می کرد.روحانی با اشاره 
به این که بعدازظهر 31 ش��هریور در ماه ذی القعده 
یعنی در یک ماه حرام، تجاوز به کش��ور ما آغاز شد 
در حالی که مردم به زندگی روزمره مش��غول بودند، 
تصریح کرد: یک جنگ با مظلومیت تمام یک ملت 
آغاز ش��د و تقریبا بزرگ ترین فرمانده��ان ارتش ما 
درجه شان در شروع جنگ سرگردی یا سروانی بود 
چون ما شرایط خاصی داشتیم و سپاه هم هنوز حالت 
نظامی نداشت و بیش��تر فعالیت انتظامی و امنیتی 
می کرد.رییس جمهور در بیان مظلومیت ملت ایران 
در زمان آغاز جنگ تحمیلی به خوشحالی رزمندگان 
در زمان پیدا کردن برخی تجهی��زات ابتدایی نظیر 
خمپاره 60 یا داش��تن اولین هواپیمای کالشینکف 
اشاره کرد و گفت: رزمندگان ما مظلومانه جنگیدند 
چون تمام دنیا پشت متجاوز بود و ما تنها امام و شهدا 
و لطف خدا را داشتیم.وی با بیان این که همه باید در 
برابر عظمت و ایثار خانواده ش��هدا سر تعظیم فرود 
بیاوریم، خاطرنشان کرد: هواپیماهایی که تهران را 
بمباران می کرد و هواپیماهای میگ 25، دو س��ال 
بعد از جنگ از س��وی ش��وروی به عراق واگذار شد 
یعنی حتی در اواسط جنگ و بعد از شروع جنگ هم 
به صدام کمک می کردند. غیر از رادارها و گروهک ها 
که مدام علیه ما در حال فعالیت بودند،  تمام تحرکات 
جبهه م��ا را هواپیماه��ای آواک��س امریکایی رصد 

می کردند.رییس جمه��ور ادام��ه داد: ب��ا وجود این 
کمک ها، ما مظلومانه ایس��تادیم و مقاومت کردیم و 
این جاس��ت که عظمت رزمندگان ما بیشتر روشن 
می شود. تمام دنیا پشت سر متجاوز ایستادند اما ملت 
و رزمندگان ما مظلومانه و با دست خالی مقاومت و 
ایستادگی کردند و خداوند نیز این ملت را پیروز کرد.

روحانی با اش��اره به ش��رایط نامس��اعد ایران از نظر 
نظامی در ابتدای جنگ، اظهار داش��ت: این ملت و 
رزمندگان بسیار مظلوم بودند و مظلومانه جنگیدند. 

شهید، شهادت، 
ایثار و ایستادگی 
همیشه نقطه اوج 
یک ملت اس��ت، 
ب��ه وی��ژه اگر آن 
مل��ت ای��ن قدر 
مظلوم باش��د. در 
جن��گ تحمیلی 
تمام دنیا پش��ت 
متجاوز ایستادند. 
کجا سراغ دارید 
ی��ک  در  ک��ه 
جنگ، ش��رق و 
غرب پش��ت سر 
متجاوز بایستند 
ولی هی��چ کس 
پشت س��ر کسی 
ک��ه ب��ه او تجاوز 

شده اس��ت نایس��تد؟رییس جمهور با بیان این که 
ما وحدت و ایم��ان ملت و اطاع��ت در برابر رهبری، 
اتصال امت با والیت و والیت فقیه، ایس��تادگی امام، 
اعتقاد مردم به امام و اعتق��اد مردم به نصرت الهی را 
داش��تیم، تصریح کرد: اگر بتوانیم اتصالمان با خدا 
را حفظ کنیم، دنیا هیچ قدرت��ی در برابر ما نخواهد 
داش��ت.روحانی با یادآوری خاط��رات زمان جنگ 
گفت: ملت ما ب��ا مظلومیت تمام در یک س��ال اول 
جنگ دفاع کرد ام��ا بعد از یک س��ال عملیات های 
بزرگ و سرنوشت ساز ش��روع شد که اولین عملیات 
بزرگ شکس��تن حصر آبادان ب��ود و در عرض یک 
سال ملت ما با دست خالی آماده ش��د، تهاجم کرد 
 و پیروز شد و ظرف کمتر از دو سال خرمشهر را آزاد 

کرد.
وی با بیان این که امروز نیازمند روحیه ایثار در کشور 
هستیم، خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم به مشکالت 
فائق آییم و از پیچ ها عبور کنیم تا روح شهدا و امام و 
رهبرمان شاد شود و رضای خدا را داشته باشیم، باید 
ایثار و فداکاری کنیم و از منافع خود برای آرمان های 
بزرگ بگذریم که در خ��ط مقدم ای��ن کار خانواده 

ایثارگران هستند.

ريیس جمهور: پای ارزش های ملی، مشت واحد هستیم

در برابر بد اخالقی ها گذشت کنیم

اگر می خواهیم به 
مشکالت فائق آيیم 

و از پیچ ها عبور 
کنیم تا روح شهدا 

و امام و رهبرمان 
شاد شود و رضای 

خدا را داشته 
باشیم، بايد ايثار و 

فداکاری کنیم



یادداشت

هشدار

راهنمای خرید آجیل عید
با فرارس��یدن نوروز یکی از خوراکی های��ی که ایرانیان 
برای پذیرایی از میهمانان خود تدارک می بینند آجیل 
اس��ت. اما چه طور می توان از س��امت ای��ن دانه های 
خوشمزه  که امروزه در تنوع زیاد در بازار عرضه می شود، 
مطمئن شد.آجیل تازه نباید هیچ بوی نامطبوعی داشته 

باشد، نه بوی نا، نه بوی تند و نه بوی ترشیدگی.
وجود حفره یا کپک زدگی از نشانه های کهنگی آجیل 
است، اگر در میان آجیل بقایای حش��رات مرده یا زنده 
دیدید، بدانید که آجیل کهنه و فاس��د اس��ت.مقداری 
آجیل را در مش��ت خود بریزید و کم��ی منتظر بمانید، 
سپس آجیل را خالی کنید اگر روی دست شما رنگ پس 
داده باشد، نشانه غیر بهداش��تی بودن آن است.از پسته 
خندان پرهی��ز کنید، گاهی فرآیند ل��ب خندان کردن 
پسته ها روی کیفیت پسته اثر منفی می گذارد و عاوه بر 
آن موجب نم کشیدن پسته می شود.سعی کنید آجیلی 

که انتخاب می کنید شور نباشد و کمتر بو داده باشد.

 مصرف تنقالت صنعتی
 باعث نازایی می شود

یک کارش��ناس طب س��نتی گفت: تنقات مصنوعی 
مانند چیپس، پفک، شکات، آدامس، یخمک، نوشمک 
و بیسکویت موجب بروز کم اشتهایی، مشکات عصبی، 
متوقف شدن رشد کودکان، نازایی و ریزش مو موضعی 
می شود. سید جواد علوی ، اظهار داش��ت: متاسفانه به 
دلیل آلودگی هوا ترکیبات سمی و خطرناکی اطرافمان 
را فرا گرفته و با توجه به مشغله های زیاد زندگی، افزایش 
سرطان و بیماری های صعب العاج، توجه به نقش تغذیه 
در پیش��گیری از بیماری ها بیش��تر مد نظر قرار گرفته 
است؛ باید به این نکته توجه داشت که مصرف غذاهای 
س��الم و پرهیز از غذاهای صنعتی و آماده خود می تواند 

عاملی برای پیشگیری از بیماری ها باشد.
به گفته وی غذاها و داروها نیز دارای کیفیت مختلف از 
نظر گرمی، سردی، تری و خشکی است که بر بدن تاثیر 
می گذارد که رعایت اصل تعادل بس��یار مهم محسوب 
می شود و هرچه فرد تعادل را بیشتر رعایت کند اعضاو 
بافت های بدن��ش در تعادل خواهد بود.این کارش��ناس 
طب س��نتی عنوان کرد:  نوشیدنی های صنعتی موجب 
بروز بسیاری از مسایل مانند دیابت، چاقی، سنگ کلیه، 
پیری پوس��ت، کاهش حافظ��ه و بیماری ه��ای قلبی و 

کبدی می شود.
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ایستگاه آتش نشانی کرکوند افتتاح شد
ایستگاه آتش نشانی ش��هر کرکوند از توابع شهرس��تان مبارکه به بهره برداری رسید.  نخستین 
ایستگاه آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرکوند با حضور » منصور شیشه فروش « مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری اصفهان، » مهدی سلیمانی « فرماندار شهرستان مبارکه و...افتتاح شد.
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     ش��هردار اصفهان نبود مدیریت واحد را یک��ی از معضات 
اساس��ی بافت ه��ای فرس��وده دانس��ت و اظهار داش��ت: به 
 منظور بررس��ی مشکات بافت فرس��وده همت آباد قرار است

 جلسه ای مش��ترک از س��وی معاونت معماری و شهرسازی 
شهرداری، ش��هردار منطقه ۶، سازمان نوس��ازی و بهسازی و 

مردم همت آباد برگزار شود.
دکترسید مرتضی س��قائیان نژاد در حاش��یه ماقات با اهالی 
منطق��ه ۶ اصفهان ب��ا بیان این مطل��ب گفت: هم��ت آباد به 
مس��احت ۶۰ هکت��ار دارای زمین ه��ای مرغوب اس��ت ولی 
متاسفانه این بافت فرسوده می باش��د که باید در رابطه با این 

محدوده تصمیم گیری شود. 
وی با بیان این که متاسفانه بافت های فرسوده از گذشته دچار 
معضات متعددی بوده اس��ت، افزود: یک��ی از معضات نبود 

مدیریت واحد دراحیای بافت فرسوده است. 
ش��هردار اصفهان تصریح کرد: برای ترمیم بافت فرسوده باید 
 سازمان مس��کن و شهرس��ازی وارد ش��ود و دولت نیز در این

 بافت ها س��رمایه گذاری کن��د، همچنین بای��د برنامه ریزی 
 ش��ود تا بخش خصوصی در بافت فرس��وده س��رمایه گذاری

کند. 
دکترسقائیان نژاد خاطرنش��ان کرد: با توجه به این که دولت 
به تعهدات خود در این زمینه عمل نکرده اس��ت و طرح های 

 الزم برای بافت فرس��وده پیش بینی ش��ده اس��ت متاسفانه
  از س��رمایه گ��ذاری در ای��ن باف��ت ه��ا اس��تقبال نش��ده

 است. 
 وی با بی��ان این ک��ه قولنام��ه ای و تک برگ ب��ودن برخی از
  پاک ه��ا از دیگر معضات اساس��ی بافت فرس��وده اس��ت،

 اظهار داشت: در صورتی که نتوانیم س��ندیت این پاک ها را 
ثابت کنیم، سرمایه گذاری بخش خصوصی با مشکل روبه رو 

می شود. 
شهردار اصفهان ادامه داد: سه سال گذشته ۱۰۰ میلیارد تومان 
اوراق مشارکت برای احیای بافت فرسوده همت آباد پیش بینی 
ش��د اما متاس��فانه به دلیل ناهماهنگی ها نتوانستم این پول 
را در این مح��دوده هزینه کنیم از ای��ن رو اوراق به بانک ملی 

برگشت داده شد. 
دکترسقائیان نژاد با بیان این که خوشبختانه به تازگی از سوی 
۱۰۰ نفر از مالکان همت آباد یک ش��رکت تعاونی راه اندازی 
 شده اس��ت، اضافه کرد: اگر زمینه مشارکت مردم فراهم شود

 به طور حتم، سیر توسعه ،راه اصلی خود را پیدا می کند. 
وی با اش��اره به این که دول��ت نیز طبق برنامه پنجم توس��عه 
ماده ۱۷۳ وظیف��ه دارد با اختص��اص بودج��ه، ۱۰ درصد از 
بافت فرس��وده را احیا کند، گفت: ش��هرداری نی��ز در صدور 
پروان��ه س��اختمانی در باف��ت فرس��وده ۵۰ درص��د تخفیف 

 می دهد که قرار اس��ت از س��وی دولت به ش��هرداری پرداخت
 شود. 

ش��هردار اصفهان افزود: در کمیس��یون ماده ۵ نیز برای احیای 
بافت فرس��وده همت آباد پیش بینی هایی صورت گرفته اس��ت 
که امیدواریم با ش��رکت تعاونی جدید، همت، همدلی و خلوص 
بتوانیم چاره ای اساسی برای احیای این بافت فرسوده بیاندیشیم. 
دکترسقائیان نژاد تصریح کرد: قرار اس��ت جلسه ای مشترک از 
سوی معاونت معماری و شهرسازی ش��هرداری، شهردار منطقه 
۶، س��ازمان نوس��ازی و بهس��ازی و مردم همت آباد برگزار شود 

تا مش��کات این باف��ت مورد 
بررسی قرار گیرد. 

ک��رد:  خاطرنش��ان  وی 
 الزم اس��ت ب��رای س��ندهای 
فک��ری  نی��ز  ای  قولنام��ه 
اندیشیده ش��ود تا نقشه راه و 
جدول زمان بندی مش��خص 
شود که بتوانیم با چهارچوب 
معین به س��مت احیای بافت 

فرسوده حرکت کنیم. 
ش��هردار اصفهان تاکید کرد: 
مش��ارکت م��ردم ی��ک اصل 
اساسی است از این رو از مردم 
شهید پرور و مظلوم همت آباد 
می خواهیم همت کنند تا این 

موضوع حل شود. 
وی با بیان این که در این محور 

خطوط مختلف ادغام ش��ده اس��ت، ادامه داد: ادغام خطوط در 
کاهش آلودگی هوا ، س��رعت انتقال مردم نقش به سزایی داشته 
است که البته به دلیل نصب نرده این خطوط محدودیت هایی را 

برای مردم و کسبه این محدوده به وجود می آورد. 
ش��هردار اصفهان اضافه کرد: احداث پارکینگ در محدوده خط 
یک بی.آر.تی پیش بینی شده اس��ت تا آرامش ساکنان و کسبه 

فراهم شود. 
 دکترس��قائیان ن��ژاد در ادامه ب��ه پ��روژه مرک��ز همایش های

 بین المللی اشاره کرد و گفت: طی دو هفته گذشته سقف سالن 
اصلی نصب شده و نمای بیرونی آن رو به اتمام است. 

وی با بیان این که اکنون وارد بحث تاسیسات شده ایم و به تازگی 
یک شرکت تاسیساتی قوی جذب شده تا این موضوع را با جدیت 
دنبال کند، افزود: سقف سالن های جنبی اطراف سالن اصلی نیز 

نصب شده است. 
شهردار اصفهان اظهار داشت: در بودجه سال آینده ۱۱۰ میلیارد 
تومان برای پ��روژه مرکز همای��ش های بین الملل��ی اختصاص 
 داده ش��ده اس��ت که۵۰ میلیارد تومان به صورت غی��ر نقدی و 
 ۶۰ میلیارد تومان آن نقدی می باشد که ۳۰ میلیارد آن را منطقه ۶

 تامین می کند

شهردار اصفهان عنوان کرد :

 اختصاص ۱۱۰ میلیارد تومان به پروژه مرکز همایش های بین المللی

بافت های فرسوده مدیریت واحد ندارد

 شهرداری نیز 
در صدور پروانه 

ساختمانی در بافت 
فرسوده ۵۰ درصد 

تخفیف می دهد که 
قرار است از سوی 

دولت به شهرداری 
 پرداخت

 شود

یادداشت

بارش متناوب باران تا پایان هفته
    لیا امیني ،کارشناس مسوول پیش بینی هوای اصفهان گفت: سامانه 
بارش زایی تا پایان هفته بر روی اس��تان فعال اس��ت که با خود ش��رایط 
ابرناکی، بارش متناوب باران و در برخی مناطق، رعد و برق را به همراه دارد.

وی با بیان این که ش��دت فعالیت این س��امانه در نواحی غرب، جنوب و 
جنوب غرب اس��تان خواهد بود، اف��زود: اوج فعالیت س��امانه در امروز و 

فردا می باشد. 

تدوین طرح جامع کاهش تصادفات 
درون شهری و برون شهری استان

اس��تاندار اصفهان گفت: طرح جامع کاهش تصادفات درون ش��هری و 
برون ش��هری اس��تان با هدف تدوین و اجرای برنامه ه��ای کوتاه مدت، 

میان مدت و بلندمدت، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده تدوین می شود.
 رسول زرگرپور در کمیسیون ریشه یابی و تحلیل تصادفات استان با اشاره 
به آمار باالی تلفات ناشی از سوانح رانندگی کشور، اظهار داشت: متاسفانه 
اغلب اقدامات در سال های گذشته به صورت مقطعی و نقطه ای درقالب 
برنامه ریزی های گسسته انجام شده و طرح آمایش سرزمین به  عنوان سند 
جامع طرح ها، جایگاهی پیدا نکرده است که این موضوع به بروز معضات 
در آینده تبدیل می شود.وی با اش��اره به آمار باالی تصادفات استان در 
محورهای درون شهری و برون شهری استان خواهان پیگیری جدی این 
موضوع شد و تصریح کرد: برداشت عموم از رتبه باالی تصادفات استان این 

است که جاده های استان فاقد ایمنی الزم می باشند.

بزرگداشت هفته منابع طبیعی در 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد لنجان

به مناسبت گرامیداش��ت منابع طبیعي و هفته درختکاري و در راستاي 
توسعه فضاي سبز چندین اصله نهال با حضور دکتر امینی رییس دانشگاه 
آزاد اسامي ، ائمه جمعه و جماعت، شورای اسامی ، شهردار شهر سده 
لنجان ، مدیران و مس��ووالن کاشته شد. در این مراس��م ، امینی رییس 
دانشگاه آزاد اس��امی واحد لنجان خاطر نشان کرد: درختکاری وحفظ 
محیط زیست باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود و وظیفه همه ماست که 

نسبت به غرس نهال در هفته منابع طبیعی توجه الزم را داشته باشیم.
در ادامه محمدی شهردار شهر سده لنجان تصریح کرد: کاشت درختان 
در مناطق شهری به طور معمول در جذب گردشگران و سرمایه گذاران 

تاثیر زیادی دارد .

 آخرین مهلت برای ویرایش
 اطالعات ثبت نامی کنکوری های 93

مشاورعالی سازمان سنجش آموزش کشور از اتمام مهلت ثبت نام آزمون 
سراسری سال 9۳ در ساعت ۲۴ روز پنج شنبه ۲۲ اسفند ماه خبر داد.

دکتر حسین توکلی با اشاره به ثبت نام داوطلبان از طریق سایت سازمان 
سنجش به نشانی www.sanjesh.org، گفت: داوطلبان برای ثبت نام 
در آزمون سراسری سال 9۳ تا س��اعت ۲۴ روز پنج شنبه ۲۲ اسفندماه 
مهلت دارند.وی افزود: همچنین داوطلبانی که در آزمون سراسری سال 
9۳ ثبت نام کرده اند، می توانند تا روز پنج شنبه، ۲۲ اسفندماه با مراجعه به 
سایت سازمان سنجش نسبت به ویرایش اطاعات ثبت نامی خود براساس 
دستورالعمل های مربوطه اقدام کنند.توکلی با بیان این که این مهلت به 
هیچ وجه تمدید نمی شود، گفت: پس از ۲۲ اسفندماه تحت هیچ شرایطی 
امکان تغییر در مندرجات تقاضانامه ثبت نامی به ویژه در رابطه با تغییر 
گروه آزمایشی، جنس، زبان خارجه امتحانی، شهرستان یا حوزه برگزاری 
آزمون و غیره میسر نیست و پس از صدور کارت ش��رکت در آزمون نیز 
هیچ نوع تقاضایی برای تغییر یا اصاح موارد مورد نظر امکان پذیر نیست.

 ورود روانگردان های جدید
 با نام حباب و بادکنک به کشور

یک آسیب شناس اجتماعی گفت: روانگردان های جدید میتل کاتینون 
که جایگزین قرص اکس شده اند با اسامی حباب، بادکنک و میو میو در 
ناصر خسرو تهران به فروش می رس��د.دکتر مجید ابهری اظهار داشت: 
 پس از مبارزه چش��مگیر پلیس مبارزه با مواد مخدر با تولید کنندگان و

توزیع کنندگان انواع روانگردان ها، مافیای مواد مخدر دس��ت به حیله 
جدیدی زده و در قالب و ش��کلی نو اقدام به تولی��د و پخش مخدرهای 
 روانگردان کرده اس��ت.وی ادامه داد: اعضای مافیا از طریق اینترنت و با

 نام های تجاری فروش نمک و گیاه اقدام به فروش این مخدرها می کند. 
میتل کاتینون از مشتقات گروه کاتینون بوده و یک مخدر روانگردان است 
که جایگزین قرص های اکس شده است. این آسیب شناس اجتماعی با 
بیان این که این مخدر با اسامی دیگری مثل حباب،بادکنک، میو میو و 
میت به فروش می رسد، تاکید کرد: تاثیرات این مخدر همانند اکستازی 
بوده و نحوه مصرف آن نیز به صورت خوردن و استنشاق است.این مخدر  
واسطه های ش��یمیایی مغز را تحت تاثیر قرار داده و احساس خستگی، 

افسردگی و ضعف را به سرخوشی و بی خیالی کاذب تبدیل می کند.

اخبار کوتاه
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سردار مومنی:

 برخورد پلیس با عدم استفاده
از کمربند عقب در نوروز 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري اصفهان:

 راه اندازي خط دو  بی آر تی اصفهان
 در مرحله مطالعه است

  رییس پلی��س راهور ناج��ا از تش��دید فعالیت پلی��س راه روس��تایی در ن��وروز 9۳ 
خبر داد.

سردار اس��کندر مومنی در دومین روز از »نهمین همایش روس��ا و فرماندهان پلیس 
راهور ناجا« با بیان این ک��ه اعمال قانون در ط��رح نوروزی از س��وی ماموران نیروی 
انتظامی نباید از داخل خودرو ص��ورت گیرد، گفت: تمام افس��ران و ماموران موظف 
 هستند برای اعمال قانون، از خودرو پیاده شده و نگذارند که راننده از خودرویش پیاده

 شود.
وی با بیان این که عدم اعمال قانون از س��وی ماموران از داخل خودرو در بازرسی های 
نوروزی مورد توجه ویژه قرار می گیرد، گفت: عملکرد تمامی ماموران و پاسگاه ها در این 

امر مورد توجه و کنترل قرار می گیرد.
رییس پلیس راهور ناجا با بیان این که در نوروز س��ال گذش��ته بیش��ترین تصادفات 
مربوط به دو روز ۲9 اس��فند م��اه و ۱۳ فروردین ب��ود، گفت: پیش بینی می ش��ود با 
 توجه به تعطیات، موج بازگش��ت از س��یزدهم به روزهای ۱۴ و ۱۵ فروردین کشیده

 شود.
رییس پلیس راهور ناجا با اعام این که اس��تفاده از کمربند ایمنی توسط سرنشینان 
 عقب خودروها الزامی است، گفت: ماموران باید کنترل کمربند سرنشین عقب خودرو 
 را در دس��تور کار ق��رار دهن��د، چ��را ک��ه ای��ن عام��ل، تصادف��ات را کاه��ش

 می دهد.

     معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري اصفهان با اشاره به رضایتمندي شهروندان 
 از خطوط ویژه بی آر تی گفت: راه اندازي خط دوم بی آر تی اصفهان در مرحله مطالعه 

مي باشد.
 به گ��زارش ایمنا، مصطف��ي نوریان در حاش��یه ماق��ات مردمي ش��هردار اصفهان 
 ب��ا اهالي منطق��ه ۶ با اع��ام این مطل��ب اظهار داش��ت: ۵ خ��ط بی آر ت��ی مصوبه

  ش��وراي عالي ترافیک مي باش��د که خط اول آن راه اندازي ش��ده و خط دوم آن نیز 
 در مرحل��ه مطالع��ات م��ي باش��د و امی��د اس��ت س��ال  آین��ده اجرای��ي

 شود.
 وي با اش��اره به اس��تقبال ش��هروندان از خط��وط وی��ژه بي آرت��ي اف��زود: در ابتدا

 پیش بیني مي ش��د حدود ۴۵ تا ۶۰ هزار نفر ب��ه صورت روزانه از بی آر تی اس��تفاده 
 کنن��د

  ول��ي در ح��ال حاضر روزان��ه ح��دود ۱۲۰ هزار نف��ر از طری��ق خط یک ب��ی آر تی 
 جاب��ه ج��ا م��ي ش��وند ک��ه ای��ن ام��ر نش��ان دهن��ده اس��تقبال ش��هروندان 

مي باشد. 
مع��اون حم��ل و نق��ل و ترافی��ک ش��هرداري اصفه��ان ب��ا اش��اره ب��ه 
رضایتمن��دي 9۵ درص��دي ش��هروندان از ب��ی آر ت��ی اذع��ان داش��ت: روزان��ه 
 ی��ک پنج��م جاب��ه جای��ي ه��ا در س��طح ش��هر از طری��ق ب��ی آر ت��ی انج��ام 

مي شود. 
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 مناقصه عمومی   
شماره 48369516

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد مقدار600تن اسید سولفوریک مورد نیاز خودراازطریق برگزاری مناقصه یک مرحله ای باشرایط 
زیرومطابق بامشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه خریداری نماید.

1-فروشنده میبایست تولید کننده اسید سولفوریک بوده و واسطه نباشد.
2-فروشنده توان تحویل اسید سولفوریک را در تمامی ایام سال بنا بر درخواست فوالد مبارکه را داشته باشد.

لذا از کلیه تولید کنندگان معتبرکه توانایی تحویل کاال وارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه به مبلغ100/000/000ریال 
برای600تن اسید سولفوریک ویا متناسب با تناژ پیشنهادی)حداقل 300تن(رادارنددعوت می شودجهت دریافت اسناد مناقصه 

به امور خریدمواد اولیه وانرژی فوالد مبارکه یا از تاریخ 92/12/19به آدرس های اینترنتی ذیل مراجعه نمایند:
شرکت کنندگان در مناقصه می بایست پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 93/1/16به شرکت فوالد مبارکه 
قسمت امور خریدمواد اولیه وانرژی تحویل نمایند.به پاکتهایی که بعد ازتاریخ فوق الذکرتحویل گرددترتیب اثرداده نخواهدشد.

متقاضی��ان در ص��ورت نیازب��ه اطالع��ات بیش��تر م��ی توانندب��ا تلفن3816-0335543تم��اس وی��ا ب��ا فاک��س 
03355230876مکاتبه نمایند.

www.mobarakeh-steel.ir                                                                                                            : شرکت فوالد مبارکه به نشانی اینترنتی-
www.ariatender.com                                                                                                :مرکز اطالعات مناقصات ومزایدات ایران به نشانی-

*هزینه درج آگهی به عهده برنده یا برندگان مناقصه میباشد.

رییس شورای اسامی شهر ورزنه گفت: تاالب گاوخونی به جای 
محل ورود آب زاینده رود مکان تجمع آب های متعفن و لجن های 
صنایع شهرک صنعتی سگزی شده است.محمد حیدری با بیان 
این که این تاالب در انتهای زاینده رود قرار دارد، اظهار داشت: به 
دلیل سوء مدیریت و بی توجهی دولت های قبلی و آن هم درست 
در شرایط خشکسالی، تاالب بین المللی گاوخونی به عنوان یکی از 

زیباترین مناطق طبیعی استان و کشور دچار خشکی شده است.

وی تاکید کرد: متاسفانه آب آلوده صنایع شهرک صنعتی سگزی 
به این منطقه هدایت شده که با ایجاد لجن در تاالب خشکیده بوی 
نامطبوع و متعفنی را پدید آورده است.رییس شورای اسامی شهر 
ورزنه با اش��اره به این که این تاالب موجب رونق گردشگری این 
شهر بوده است، افزود: ساالنه طرفداران محیط زیست از استان و 
سراسر کشور به دیدن این تاالب می آمدند اما دیگر کسی تمایل به 
دیدن آن ندارد. وی با تاکید بر این که این مکان زیستگاه زمستانی  
پرندگان مهاجر مناطق سردسیر همانند سیبری بوده است، افزود: 
عاوه برنبود آب و کاهش پوشش گیاهی ناشی از آن ،سرو صدای 
صوتی حاصل از معادن و تردد ماشین آالت سنگین وابسته به آن 
در حوالی »قلعه خرگوشی« نیز همین تعداد باقی مانده پرندگان 
مهاجر را نیز دچار هراس کرده است. رییس شورای اسامی شهر 
ورزنه اظهار داشت: خش��کی این تاالب از یک سو موجب کاهش 
رطوبت و افزایش شدید گرمای هوا و از طرف دیگر باعث افزایش 
انتقال ریزگرد ها به سمت شهرهای اطراف از جمله شهر اصفهان 
شده اس��ت.حیدری ادامه داد: در سال های اخیر طرحی با عنوان 
حفر چاه در ورزنه برای جاری کردن مقادیری آب به سمت تاالب 
گاوخونی را مطرح کرده ایم اما در حال حاضر به دلیلی خشکی و 

کاهش عمق آب چاه ها با آن مخالفت شده است.

اس��تان اصفهان با قرارگیری در مرکز کشور و همجواری با هشت 
استان به عنوان شاهراه ارتباطی شمال به جنوب و شرق به غرب 
کش��ور در طول ایام س��ال به ویژه نوروز از تردد باالیی برخوردار 
اس��ت که به همین منظور ۶۳۰ راهدار در سطح جاده های استان 
 اصفهان به مسافرین نوروزی خدمت رس��انی می کنند.مدیرکل 
راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان این که ایستگاه های نوروزی 
در سطح جاده های استان اصفهان از ۲۷ اسفند 9۲ فعالیت خود 

را آغاز می کند، گفت: در طول ایام نوروز این اداره کل با اس��تقرار 
۶۵ اکیپ راهداری دایم، ۳۵ اکیپ موقت و تعداد ۶۳۰ نفر پرسنل 
راهدار در ۱۰۰ باب راهدارخانه ثابت و موقت به همراه ۴8۰ دستگاه 
گشت راهداری با ماشین آالت سبک، نیمه سنگین و سنگین مجهز 
به GPS در راس��تای ایجاد تردد ایمن و روان و خدمات رس��انی 
شبانه روزی به مسافرین نوروزی در سطح جاده های استان اصفهان 

مستقر هستند.
محمود محمودزاده با اش��اره به اهمیت باالی ایمنی تردد اظهار 
داشت: این اداره کل در این راس��تا با انجام هفت کیلومتر روکش 
آس��فالت،۶۰ هزار و ۴۰۰ متر مرب��ع لکه گیری، ۲ ه��زار و ۱۰۰ 
کیلومتر اصاح افتادگی ش��انه راه ها، ۱۰۰ کیلومتر اصاح شیب 
 شیروانی، ۱۱ هزار کیلومتر پاک سازی حاشیه راه ها، شست وشوی

  ۳۵ هزار عدد تابلو و عایم ایمنی راه ها، ۲ هزار کیلومتر خط کشی 
راه های استان، نصب و تعمیر هزار کیلومتر گاردریل، رنگ آمیزی 
۲۵ هزار پایه تابلو و علیم ایمنی، نصب تابلوهای VMS در سطح 
جاده های اس��تان با درج پیام های متغیر ایمنی و تبریک سال نو 
 خدمات��ی را در جهت افزایش ایمنی تردد، افزایش کیفی س��طح 
راه ها و کاهش تصادفات و تلفات ناش��ی از ح��وادث رانندگی به 

مسافرین عزیز  ارایه کرده است.

تاالب گاوخونی جایگاهی برای پسماند صنایع شده است

 نابودی زیستگاه زمستانی پرندگان سیبری
مدیرکل راه و شهرسازی استان اعالم کرد؛

خدمات رسانی 63۰  راهدار در جاده های اصفهان 



اخبار کوتاهيادداشت

آغاز عملیات پروژه های عمرانی 
فالورجان با اعتبار ۱۵ میلیارد ريالی

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان از آغاز عملیات اجرای 
شبکه جمع آوری فاضالب شهر کلیشاد و س��ودرجان و بهره برداری از 

سامانه تله متری فالورجان خبرداد .
هاشم امینی در این مراسم اظهار  داشت: برخورداری از خدمات شبکه 
جمع آوری فاضالب از جمله درخواست های اساسی مردم این منطقه 
بوده است که خوشبختانه با وجود تنگناهای مالی که وجود دارد اجرای 
این عملیات در دستور کار قرار گرفت و انتظار می رود با مساعدت و یاری 
دیگر مسووالن، اجرای عملیات فاضالب این منطقه در کوتاه ترین زمان 

ممکن صورت گیرد .
وی تزریق به موقع اعتبارات در اجرای این پروژه را بسیار موثر دانست 
و بیان کرد: بی شک تامین اعتبارات الزم پروژه شبکه فاضالب کلیشاد 
 و س��ودرجان در اجرای به موقع این پ��روژه نقش اساس��ی دارد و این

  درحالی اس��ت که تالش ها در راس��تای اج��رای به موقع ای��ن پروژه 
 صورت می گیرد تا س��طح رفاه و بهداش��ت عمومی در این ش��هر ارتقا

 یابد .

3 میلیون نهال شناسه دار در استان 
تولید شد

کارشناس باغبانی جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: در سال جاری 
در این استان بیش از دو میلیون و 900 هزار اصله نهال شناسه دار، اصیل 
و سالم تولید شده که بخش عمده آن به سایر نقاط کشور صادر می شود.

 محمود رهنما اظهار  داشت: استان اصفهان از بزرگ ترین مراکز تولید 
نهال در ایران اس��ت و بخش عمده ای از نیاز نهال کشور در این استان 

تامین می شود.
وی افزود: در استان اصفهان 17 نهالس��تان وجود دارد که زیر نظر و با 

تایید کمیته فنی نهال استان فعالیت می کنند.
وی از وجود تعدادی نهالستان غیر مجاز در استان خبر داد و اضافه کرد: 

این نهالستان ها به زودی ساماندهی خواهد شد.

 3 میلیارد ريال صرفه جويی
 در فوالد حاصل شد

سرگروه تعمیرات تجهیزات الکتریکی تعمیرگاه مرکزی فوالد مبارکه 
اصفهان گفت: با بومی س��ازی قطعات یدکی مربوط به کلیدهای ولتاژ 
 متوس��ط ، ولتاژ باال و پاورس��نترهای 380 ولت، س��ه میلی��ارد ریال 

صرفه جویی حاصل شد.
  ناصر کارگر افزود: این بومی س��ازی با توجه به نب��ود قطعات یدکی و 
عدم امکان تامین قطعات از خارج کش��ور و نیاز نواحی کاربر، از سوی 
 گروه تعمی��رات برق تجهی��زات الکتریک��ی تعمیرگاه مرک��زی انجام

 شد.
وی تصریح کرد: با انجام این فعالیت تعداد 100 مورد قطعه یدکی برای 
انواع کلیدهای ولتاژ متوسط، ولتاژ باال و پاورسنترهای هوایی 380 ولت 

تا چهار هزار آمپر ساخته شد.
 وی گف��ت: تمام این قطع��ات بعد از تایی��د و کنترل نهای��ی کیفیت و

 تست های الزم بهره برداری شده است.
 ش��رکت فوالد مبارک��ه اصفهان ب��ا تولید بی��ش از ش��ش میلیون تن

 بزرگ ترین تولید کننده فوالد خام کشور است.

آبگرمکن مخزنی با نام تجاری آداک 
غیر استاندارد است

بازرسان اداره کل اس��تاندارد اس��تان اصفهان اعالم کردند: آبگرمکن 
مخزنی با نام تجاری آداک غیراستاندارد بوده و خط تولید آن نیز پلمب 

شده است.
طی بازرسی های انجام شده توسط بازرسان اداره کل استاندارد استان 
اصفهان، این واحد تولیدی برخالف ابطال پروانه اس��تاندارد، اقدام به 
تولید فاقد مجوز و اس��تفاده از نشان اس��تاندارد بر روی تولیدات خود 
می کرد، که توس��ط بازرس��ان این اداره کل مورد شناس��ایی و پس از 
احراز تخلف و طی مراحل قانونی، خط تولی��د آن پلمب و برای اعمال 

برخوردهای قضایی به مراجع قضایی معرفی شد.
 مدی��ر کل اداره اس��تاندارد اس��تان اصفهان ب��ا اعالم ای��ن مطلب که

 تولید کنندگانی که تولیداتش��ان مش��مول اس��تاندارد اجباری است 
چنانچه اقدام به اخذ پروانه نکنند یا از تمدید آن س��ر باز زنند، متخلف 
شناخته شده و طبق قانون از فعالیت آن ها جلوگیری و خط تولید نیز 
پلمب می گردد، افزود : نشان اس��تاندارد بر روی محصوالت، اطمینان 
خاطر از سالمت محصول را به مصرف کنندگان می دهد و سوء استفاده 
از این نشان آن هم به شکل جعل نشان استاندارد بر روی محصوالت، نه 
تنها خیانت به حق الناس است بلکه جان، مال و امنیت مصرف کنندگان 
را مورد تهدید قرار می دهد و این اداره کل با این گونه تخلفات به شدت 

برخورد خواهد کرد.

طال ۱333 دالر شد
پس از انتشار آمارهایی که از بهبود وضعیت اشتغال امریکا حکایت 
دارد قیمت طال در معامالت دی��روز ۵ دالر کاهش یافت و به 1333 

دالر در هر اونس رسید.
 پس از انتش��ار آمارهای قوی از بازار کار امری��کا و کاهش نگرانی ها 
از کاهش رشد اقتصادی این کش��ور، قیمت طال برای دومین جلسه 

متوالی کاهش یافت.
نگران��ی ه��ا در میان س��رمایه گ��ذاران چین��ی در م��ورد کاهش 
 رش��د اقتصادی این کش��ور نیز بر قیم��ت ها تاثیر منفی گذاش��ته

 است.
کاهش قیمت ها پس از ۵ هفته متوالی افزایش در حالی اس��ت که 
شاخص سهام های آسیایی کاهش یافته است و تنش ها در اوکراین 
همچنان ادامه دارد. ای��ن عوامل معموال می توان��د موجب افزایش 

قیمت طال شود.
یک تاجر فلزات گرانبها در هنگ کنگ به رویترز گفت: »قیمت طال 
به دلیل آمار بازار کار امریکا افزایش یافته است.« وی افزود: »کمی 
هم از ناحیه چین و کاهش آمار صادرات این کشور بر بازار فشار وارد 

می شود.«
بر اس��اس این گزارش، قیمت هر اونس طال دیروز با ۵ دالر کاهش 
به 1333 دالر رس��ید. قیمت طال روز جمعه گذشته نیز حدود یک 

درصد کاهش یافته بود.
به رغم سرمای هوا، رش��د ایجاد فرصت های شغلی جدید در امریکا 
در ماه فوریه ش��تاب قابل توجهی به خود گرفت و موجب ش��د که 
 فدرال رزرو مسیر قبلی خود در تعدیل سیاست محرک پولی را ادامه

 دهد.

احداث 9حمام خورشیدی 
برای عشاير

احتمال واردات نارنگی 
پاکستانی برای ايام نوروز

 مس��وول هماهنگی امور عش��ایر اس��تان اصفهان گفت: در س��ال 92 برای 
4000 خانوار آب شرب و آب رسانی سیار انجام شد، ۵ باب چشمه وآبشخور 

بهسازی شد و 8 منبع ذخیره کوچک آب آشامیدنی احداث شد.
محمدرضا خلیلی با اشاره به وضعیت عشایر استان و خدمات ارایه شده به آن ها 
در طول سال 92  اظهار داشت: امور عشایر استان در سال 92 عملکرد خوبی 
داشت.مسوول هماهنگی امور عشایر استان اصفهان اضافه کرد: 9 دستگاه حمام 
خورشیدی در این سال برای عشایر احداث شده، به حدود 180 خانوار عشایر 
برای صاحب خانه شدن کمک شده و س��ایت اسکان عشایر برای 300 خانوار 
تکمیل شده است.وی افزود: برای تامین آب کشاورزی عشایر اقدام به احداث 
استخر ذخیره آب به میزان 3300 متر مکعب کردیم، عالوه بر آن خط انتقال 
آب با لوله جهت اراضی عشایر به طول حدود 8 کیلومتر ایجاد شده، یک حلقه 

چاه حفر و تجهیز شده و ۵ رشته قنات الی روبی شده است.

مدیر عامل مجمع ملی خبرگان کش��اورزی با تاکید بر این که سیب و پرتقال 
مورد نیاز بازار ش��ب عید به اندازه کافی در انبار ها موجود است، گفت: از نظر 
تامین نارنگی شب عید ممکن است کمبود وجود داشته باشد که در این صورت 

تالش می شود با هماهنگی نسبت به واردات آن از پاکستان اقدام شود.
سید محمد نیک نژاد ، پتانسیل های کشور در زمینه تولیدات باغی را باال دانست 
و گفت: به جرات می توان گفت در حال حاضر تمامی میوه های مورد نیاز کشور 
به جز موز، نارگیل و انبه در داخل تولید می شود.وی افزود: در پی سیاست های 
اتخاذ شده در دولت مبنی بر قطع شدن واردات میوه در حال حاضر هیچ گونه 
واردات میوه در کشور نداریم مگر در مواردی که اضطرار باشد و آن هم به صورت 
مقطعی انجام خواهد شد.نیک نژاد گفت: برای تامین نارنگی شب عید ممکن 
است کمبود وجود داشته باشد که در صورت کمبود تالش می شود با هماهنگی 

نسبت به واردات آن از کشور پاکستان اقدام شود.

4
کدهایبدونمعاملهبازارآتیغیرفعالمیشود

    کدهای معامالتی مشتریانی قراردادهای آتی که بیش از ۶ ماه در بازار آتی هیچ گونه فعالیتی نداشته باشند، غیرفعال 
می ش��ود.بورس کاال در اطالعیه اعالم کرده است: براساس مصوبه کمیته پذیرش مش��تریان بورس کاال، از ابتدای 
اردیبهشت 93 کد معامالتی مشتریانی که به مدت بیش از ۶ ماه در بازار آتی هیچ فعالیتی نداشتند، غیر فعال می شود.
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 مدیرکل دفتر نظ��ارت بر کااله��ای غیرفلزی س��ازمان حمایت
 مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ش��گردهای فروش��ندگان 
 پوش��اک در بازار در آس��تانه ش��ب عید خبرداد و گفت:برخی از 
عرضه کنندگان پوش��اک خارجی، با تبلیغ��ات غیرواقعی و طرح 
عناوینی همچون حراج واقعی، فروش فوق العاده، OFF و حراج 
به علت تغییر شغل، درصدد فروش و کسب سود بیشتر از مردم در 

ایام پایانی سال هستند.
محمدحسین موالخواه گفت: با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی 
س��ال به ویژه در آس��تانه بهار، خریدهای نوروزی انواع پوشاک از 
 جمله پوشاک، کیف و کفش افزایش می یابد و امکان دارد برخی از

 عرضه کنن��دگان اقالم خارج��ی مذکور با تبلیغ��ات غیرواقعی و 
 OFF ،طرح عناوینی همچ��ون حراج واقعی، فروش ف��وق العاده
 و حراج به علت تغییر ش��غل، درصدد فروش و کسب سود بیشتر

باشند.
 مدیرکل دفتر نظ��ارت بر کااله��ای غیرفلزی س��ازمان حمایت
  مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: بر همین اس��اس مردم
  نبای��د فریب ای��ن گونه تبلیغ��ات را بخورن��د و پس از مقایس��ه
  قیمت و کیفیت با محصوالت مشابه در س��ایر فروشگاه ها، اقدام
  به خرید کنند، ضمن این که برگ��زار کنندگان فروش فوق العاده

  نی��ز بای��د مج��وز الزم را از اتحادی��ه مربوط��ه کس��ب ک��رده 
باشند.

وی تصری��ح ک��رد: متاس��فانه ع��ده ای س��ودجو نی��ز ب��رای 
کس��ب س��ود نامش��روع، تالش دارند تا با ب��ه اش��تباه انداختن 
مش��تری، یک اس��م خارجی را انتخاب و مارک درس��ت کرده و 
کاالی ایران��ی خ��ود را ب��ه ن��ام کاالی خارج��ی ب��ه ف��روش 
رس��انند، در حالی که ای��ن مارک و برن��د، وجود خارج��ی ندارد 
 و ممک��ن اس��ت پوش��اک فروخت��ه ش��ده تح��ت آن ن��ام، در

 کارگاه های زیرپله ای تولید شده باشد.
موالخواه با بیان این که برخی از فروشندگان از فرصت خریدهای 
مردم در ایام پایانی س��ال سوءاس��تفاده ک��رده و کاالهای قاچاق 
 را به مردم می فروش��ند، خاطرنش��ان کرد: برخی فروش��ندگان،

 پوش��اک خارجی را به ش��کل عمده و با قیمت اندک وارد کشور 
کرده و پس از چسباندن مارک های خارجی و حتی دستکاری در 
مش��خصات پارچه، آن را به عنوان جنس مارک دار و اورجینال به 
فروش می رسانند که این تخلفی آش��کار است و در سایر کشورها 

مستلزم پرداخت جریمه سنگین است.
وی اظهار داش��ت: در کش��ورهای دنیا، قوانین به روش��نی علیه 
متخلفان تدوین شده و بدون اغماض به اجرا در می آید و در نتیجه، 

اندیشه تخلف به ذهن کسی خطور نمی کند. 
موالخواه با بیان این که تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک باید 
مراقب رفتار خود در بازار داغ خریدهای مردم در شب عید باشند، 
ضمن این که توجه داشته باشند که تولید و فروش کاالی تقلبی نه 

تنها از نظر عرف، شرع مقدس و قانون ناپسند است، بلکه در جامعه 
بدبینی و بی اعتم��ادی ایجاد می کند که در دراز مدت خس��ارت 

سنگینی به اقتصاد کشور و تولیدات داخلی وارد خواهد کرد.
این مق��ام مس��وول در س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و 
تولیدکنندگان خاطرنش��ان کرد: نصب برچسب قیمت یک الزام 
قانونی است و کلیه عرضه کنندگان پوشاک مکلف هستند با الصاق 
برچسب بر روی کاال، قیمت واحد کاال را به طور روشن و مکتوب و به 

گونه ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعالم کنند.
وی از اجرای طرح ویژه پایش بازار شب عید در سراسر کشور خبرداد 
و گفت: این طرح به منظور حمای��ت از مصرف کنندگان و کنترل 
بازار، ویژه نوروز 93 به اجرا در می آید که بر اس��اس آن از پانزدهم 

اس��فندماه جاری به مدت یک 
ماه اجرایی خواهد شد.

موالخ��واه خاطرنش��ان کرد: 
بازرس��ان و ناظ��ران صنف��ی 
در ای��ن طرح، ضم��ن نظارت 
ب��ر س��ودهای مج��از ، نصب 
برچس��ب قیمت ها واحدهای 
 توزیعی پوش��اک را نیز کنترل 
می کنن��د. در مقابل مردم نیز 
س��عی کنند از فروشگاه هایی 
که به حقوق مصرف کنندگان 
 احت��رام نم��ی گذارن��د و ب��ا 
قانون گریزی و عدم درج قیمت 
بر روی کاال به دنبال اجحاف به 
مصرف کننده و گرانفروش��ی 

هستند خرید نکنند.
مدیر کل نظارت بر کاالهای غیرفلزی س��ازمان حمایت در مورد 
حداکثر سود واحدهای عمده و خرده فروشی اقالم مختلف البسه 
اظهار داشت: مطابق با مصوبه کمیسیون هیات عالی نظارت حداکثر 
سود فروش اقالم مختلف عمده فروشان 7 درصد و خرده فروشی 20 

درصد باید محاسبه شود.
وی ادامه داد: عرض��ه کنندگان عمده لباس زی��ر، جوراب و کاموا 
و انواع کی��ف و کفش با ۵ درص��د و واحدهای خ��رده فروش تنها 
حق دارن��د اجناس خ��ود را با حاش��یه س��ود 1۵ و 20 درصد به 
فروش برسانند. البته توصیه به خریداران نیز این است که فاکتور 
بخواهند چراکه در هنگام خرید و در صورتی که مشتری بخواهد 
 واحدهای صنفی موظف به ارایه فاکتور معتبر هستند تا درصورت
  ل��زوم، مش��تری بتواند ح��ق خ��ود را از طریق قانون��ی پیگیری

 کند.
موالخواه تاکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه مورد 
تخلف می توانند ش��کایت خود را به س��امانه 124 و یا ستادهای 
مس��تقر در س��ازمان های صنعت، معدن و تجارت اط��الع داده و 
مطمئن باشند در کوتاه ترین زمان ممکن به شکایت آن ها رسیدگی 

خواهد شد.

4 روش فروشندگان سودجوی پوشاک در آستانه شب عید 

سودمجازفروشگاههایسطحشهر؛20درصد
صنعتگران اصفهانی به 

تورهای صنعتی می روند 
مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی اس��تان اصفهان 
گفت: باتوجه به ل��زوم حضور کاالهای اس��تان دربازارهای 
سراسرکشور وهمچنین ایجاد تعامل وهمکاری های سازنده 
میان صنعتگران اصفهان با سایر استان های کشور اقدام به 

اجرای تورهای صنعتی برای صنعتگران استان کرده ایم .
 س��عادت بهرامی در ارتباط با اجرای تورهای صنعتی برای 
صنعتگران و تولیدکنندگان اظهار  داش��ت: با توجه به لزوم 
حضور کاالهای استان در بازارهای سراسر کشور و همچنین 
ایجاد تعامل و همکاری های سازنده میان صنعتگران اصفهان 
با سایر استان های کشور اقدام به اجرای تورهای صنعتی برای 
صنعتگران استان کرده ایم و امیدواریم با این کار بتوانیم به 
افزایش بهره وری در استان کمک کرده و به صنعتگران استان 

یاری رسانیم.
وی ادامه داد: در همین ارتباط تولیدکنندگان کفش استان 
اصفه��ان در تور صنعتی وی��ژه صنعتگران ازش��هرک هاي 
صنعتی تولید محصوالت چرمی در شهرک صنعتی عباس 
آباد و پایتخت استان تهران بازدید به عمل آوردند.مدیرعامل 
ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان اصفهان افزود: در 
این تور صنعت��ی تعداد 1۵ نف��ر از تولیدکنندگان اس��تان 
از ش��هرک صنعتی تولی��د محصوالت چرمی در ش��هرک 
صنعتی تولید کفش عباس آباد و شهرک صنعتي پایتخت 
اس��تان تهران بازدید به عمل آوردن��د و از نزدیک با فعالیت 
واحده��ای تولید چرم و کفش مس��تقر در این ش��هرک ها 
آشنا ش��دند.وی گفت: این تور در راس��تای آشنایی بیشتر 
تولید کنندگان کفش اس��تان اصفهان ب��ا فناوری های روز 
و ایجاد ارتباط ب��ا تولید کنندگان بزرگ کفش و پوش��اک 
 کش��ور مخصوص تولید کنن��دگان کفش اس��تان اصفهان

 برگزار شد.
بهرامی با بیان این ک��ه عالوه بر این تع��دادی از صنعتگران 
استان نیز در توری دو روزه به بازدید از نمایشگاه تخصصی 
کش��اورزی، صنایع غذایی، ش��یالت، آبزیان و بسته بندی 
هرمزگان و بازدید از واحدهای صنعتی این استان پرداختند 
ابراز ک��رد: در ط��ول برگزاری این ت��ور دو روزه در اس��تان 
هرمزگان صنعتگران اصفهانی در نشس��تی ب��ا مدیر عامل 
ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان هرمزگان ب��ه بیان 
دیدگاه های خ��ود پرداختند و برای افزای��ش همکاری ها و 

تعامالت رایزنی هایی انجام گرفت.
وی تاکید کرد: صنعتگران اصفهان��ی در طول برگزاری این 
تور بازدیدی هم از ش��هرک صنعتی ش��ماره دو بندرعباس 
داش��تند و با فعالیت صنعتگران و واحده��ای صنعتی این 

شهرک آشنا شدند.

استاندار اصفهان از موافقت اولیه وزارت راه و شهرسازی با احداث بندر خشک در اصفهان 
خبر داد و گفت: احداث بندر خشک در اصفهان خبر خوش اقتصادی امسال برای مردم 
شریف اصفهان اس��ت.  رس��ول زرگرپور با بیان موافقت اولیه وزارت راه و شهرسازی با 
احداث بندر خشک در اصفهان اظهار داش��ت: با پیگیری های مستمر در ۶ ماه گذشته 
و انجام چندین مالقات با مقامات ذیربط در ته��ران و همچنین ارایه توضیحات کافی، 
موافقت اولیه مبنی بر احداث بندر خشک در منطقه ایستگاه سیستان سجزی در شرق 
اصفهان توسط وزارت راه و شهرسازی صادر شد.اس��تاندار اصفهان ادامه داد: به دنبال 
اعالم خبرهای خوش درباره تصویب طرح احیای حوضه آبریز زاینده رود و برنامه جامع 
کنترل کیفی هوای منطقه اصفهان ،احداث بندر خشک در اصفهان می تواند خبر خوش 

اقتصادی برای مردم شریف اصفهان باشد.زرگرپور با بیان این که بندر خشک اصفهان 
در مساحتی به میزان 1۵00 هکتار احداث می شود، افزود: کاالهای کانتینری وارداتی 
بنادر کشور، مستقیما از روی کشتی توسط راه آهن حمل و در این بندر پیاده و نگهداری 

می شود و کلیه امور گمرکی مربوطه در محل این بندر خشک انجام می شود.
اس��تاندار اصفهان با اش��اره ب��ه این که این بندر خش��ک توس��ط بخ��ش خصوصی 
 ایج��اد می ش��ود تصری��ح ک��رد: مش��اورین ذیرب��ط در ح��ال طراح��ی ای��ن طرح 

هستند.
وی در پایان عنوان داشت: بندر خشک اصفهان هم در زمان ساخت و هم در زمان بهره 

برداری نقش مهمی در ایجاد اشتغال در منطقه و استان دارد.

     معاون اداری و پشتیبانی فرودگاه بین المللی شهید بهش��تی اصفهان از راه اندازی 
پرواز فوق العاده اصفهان به رش��ت و بالعک��س در این فرودگاه خب��ر داد. رحمت اهلل 
 فیروزی پ��ور روز گفت: این پ��رواز از امروز تا نیمه نخس��ت فروردین س��ال 93 انجام

 می شود.
وی با بیان اینکه این پرواز از سوی شرکت هواپیمایی صنایع هواپیماسازی ایران)هسا( 
راه اندازی ش��ده اس��ت، ادامه داد: در روزهای دوش��نبه و پنجش��نبه هر هفته پرواز 
اصفهان به رش��ت و بالعکس انج��ام م��ی ش��ود.معاون اداری و پش��تیبانی فرودگاه 
اصفه��ان اظهار کرد: پ��رواز اصفهان به رش��ت پیش از این توس��ط ش��رکت ایران ایر 
انجام م��ی ش��د.وی اضافه ک��رد: از تاریخ 2۵ اس��فند امس��ال تا 1۵ فروردین س��ال 
93، ح��دود ۶00 پ��رواز داخل��ی و خارجی از ف��رودگاه بین المللی ش��هید بهش��تی 
 اصفهان انجام خواهد ش��د. از تاریخ 2۵ اس��فند امس��ال تا 1۵ فروردین س��ال آینده،

 ۶00 پرواز داخل��ی و خارج��ی از فرودگاه ش��هید بهش��تی اصفهان ب��ه مقصدهای 
مختلف انجام خواهد ش��د.فرودگاه شهید بهش��تی اصفهان برنامه س��فرهای داخلی 
 و خارج��ی این ف��رودگاه را از 2۵ اس��فند س��ال ج��اری ت��ا 1۵ فروردین س��ال 93

 اعالم کرد.

جدول برنامه پروازهای روزانه فرودگاه شهید بهشتی اصفهان

استاندار اصفهان: با احداث بندر خشک 

خبر های خوش اقتصادی اصفهان در را ه است

توصیه به خريداران 
نیز اين است که 
فاکتور بخواهند 
چراکه در هنگام 

خريد و در صورتی 
که مشتری بخواهد 

واحدهای صنفی 
موظف به ارايه فاکتور 

معتبر هستند

انجام ۶۰۰ پرواز داخلی و خارجی در تعطیالت نوروز 93 ؛

پرواز فوق العاده اصفهان به رشت راه اندازی شد
 اهواز - کیش - سیری - تهران - قشم - مشهد - عسلویه -

 بندر عباس شیراز - بحرگان 



یادداشت

 مدیر بازرگانی مرکز قائمیه اصفهان گفت: عالقه مندان برای دریافت این آثار در شش قالب نرم افزاري 
پی دی اف، ای پاب، اچ تی ام ال، اندروید، جی اچ بی و جاوا می توانند به سایت مرکز تحقیقات رایانه ای 

قائمیه اصفهان به نشانی الکترونیکی www.ghaemiyeh.com مراجعه کنند.
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۶ اثر مذهبي در مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان منتشر شد
هفتیادداشت

 افزایش تعداد کانون های فرهنگی 
هنری مساجد نطنز به ۴۴ کانون

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نطنز 
گفت: در س��ال جاری ۷ کانون فرهنگی 
جدید در نطنز ش��روع ب��ه فعالیت کرد و 

تعداد این کانون ها به ۴۴ کانون رسید.
 عل��ی مش��ربی ب��ادی در همای��ش

 بیس��ت و یکمی��ن س��الگرد تاس��یس 
کانون های فرهنگی مساجد اظهار داشت: 
در سال جاری ۷ پایگاه فرهنگی و هنری 
جدید در مساجد شهرستان نطنز فعالیت خود را آغاز کرده و در مجموع 

تعداد این پایگاه ها به ۴۴ پایگاه رسید.
وی افزود: مس��اجد یکی از بهترین پایگاه ها برای ج��ذب نیروی جوان و 
نوجوان برای فعالیت های فرهنگی و هنری ب��وده و با وجود این پایگاه ها، 

می توان جوانان را جذب و  با تهاجم فرهنگی دشمن آگاه کرد.

 نبود امکانات دلیل کم کاری
 در عرصه فرهنگی نیست

معاون فرهنگی کانون های فرهنگی هنری 
مساجد استان اصفهان گفت: نبود امکانات 
و مش��کالت دلی��ل ک��م کاری در عرصه 

فرهنگی نیست.
 محم��د تاب��ش در آیی��ن نکوداش��ت

  بیس��ت و یکمی��ن س��الگرد تاس��یس 
کانون های فرهنگی هنری مساجد کاشان 
در حسینیه شهدای پاسدار اظهار داشت: 
ایران اسالمی هم اکنون در شرایط خاص و دوران گذار به سر می برد.وی 
افزود: آن گونه که از حوادث و س��خنان بزرگان برمی آید ممکن است در 
 آینده طوفان های شدیدی برپا شود که هوش��یاری متولیان فرهنگی را 
می طلبد.وی تالش مس��ووالن کانون های فرهنگی و هنری را در تربیت 
 افراد براس��اس آموزه ه��ای دینی الزامی دانس��ت و تاکید ک��رد: یکی از
  ماموری��ت های اصل��ی مس��ووالن ای��ن کانون ه��ا فرهنگ س��ازی و

 آگاهی بخشی مردم در جهت عملیاتی کردن منویات رهبری در راستای 
تحقق اقتصاد مقاومتی است.

 نمایشگاه کتاب در گلپایگان
 گشایش یافت

نمایشگاه کتاب با بیش از دو هزار عنوان و 
پنج ه��زار جلد در ش��هر گوگ��د از توابع 

شهرستان گلپایگان گشایش یافت.
 رییس اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
گلپایگان در محل برگزاری این  نمایشگاه 
گفت: این دومین نمایشگاه کتاب است که 
امسال برای ترویج بیشتر فرهنگ مطالعه 
و کتابخوان��ی در بین قش��رهای مردم به 
خصوص نوجوانان و جوانان این شهرستان برگزار می شود.محمدحسین 
محمدی فشارکی اظهار داشت: در این نمایش��گاه کتاب های فرهنگی، 
مذهبی، اجتماعی، تاریخی، کودک و نوجوان، خانواده و روانشناس��ی در 

معرض دید عالقه مندان قرار گرفته است.

 کودکان به تماشای »سین هفتم«
 می روند

برنامه ای با عنوان » سین هفتم « در       
خانه ک��ودک وابس��ته به س��ازمان 
فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 

برگزار می شود.
ابوالقاس��می، مدی��ر خان��ه کودک 
گفت: از جمله مسایل مهم در تربیت 
ک��ودکان، آم��وزش آداب و رس��وم 
 ملی و ارزش های س��رزمین مادری

 آن ها و همچنین ایجاد احس��اس هویت ملی در آنان است. با توجه 
به دس��ت یابی به همین هدف نیز خانه کودک اقدام به برگزاری این 
برنامه کرده اس��ت. گفتنی اس��ت، برنامه س��ین هفتم تا ۲۴ اسفند 
در س��اعات ۱۰ صبح ت��ا ۱۲ و ۴ بعد از ظه��ر ت��ا ۶ در خانه کودک 
 واقع در حد فاصل س��ی و س��ه پل و پل ابوذر، جنب ب��اغ نور برگزار 

خواهد شد.

»موالنای امروز« به آرته اصفهان 
آمده است

   »موالنای امروز« عنوان نمایشگاهی 
گروهی است که این روزها در نگارخانه 
آرته اصفهان برپا شده است.جمشیدی 
از هنرمندان ش��رکت کنن��ده در این 
نمایش��گاه با بیان این مطل��ب به ایمنا 
گفت: ای��ن نمایش��گاه را ب��ا همکاری 
پریچهر نظامی و ۲۰ نفر از هنرجویانم و 
کمک و همدلی اساتیدی مثل حسین 
عشیری و علیرضا خواجه گیر برپا کردیم. نمایشگاه گروهی »موالنای 
امروز« تا ۲۱ اس��فند ماه در گالری آرته واق��ع در خیابان مالصدرای 

اصفهان برپاست. 

آغاز مجدد بازسازی 
قنات دو طبقه جهان

ساخت سری جدید 
»مثل من، مثل تو«

رییس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دس��تی و گردشگری اردستان گفت:کار 
مرمت و بازسازی تنها قنات دوطبقه جهان در اردستان از سرگرفته شد.

در پی انتشار خبر رها سازی بازس��ازی تنها قنات دوطبقه جهان در اردستان 
و پیگیری های خبرن��گار مهر، رییس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دس��تی و 
گردشگری اردستان در این رابطه افزود: با توجه به تخصیص یافتن مبلغ  یکصد 
میلیون ریال از اعتبارات استانی توسط اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی 
و گردشگری استان اصفهان سقف سایت گردشگری قنات دوطبقه آماده و پس 

از بتن ریزی اجرا شد.
محمدرضا صدوقی بیان داشت: تمام مراحل زیر نظر کارشناسان دفتر نمایندگی 
میراث فرهنگی شهرستان اردستان و معاونت میراث فرهنگی استان اصفهان 

اجرا شده است.

مجموعه تلویزیون��ی »مثل من مثل ت��و ۲« به تهیه کنندگ��ی داوود قچاق و 
کارگردانی محمود معظمی در 33 قس��مت 3۰ دقیقه ای برای پخش از آنتن 

شبکه دو تهیه می شود.
»داوود قچاق« گفت: این سریال که قرار است، برای ماه رمضان سال 93 تولید 
شود، داستان دختری است که درست اول ماه رمضان 9 ساله و تمام اعمال دینی 

بر او واجب می شود.
وی افزود: در »مثل من مثل تو« سال 93، یک خانواده فرهیخته را در نظر گرفتیم 
که در آن پدر پزشک و مادر تصویرگر کتاب کودک است و در خانه آن ها فرایض 
مذهبی و رعایت مسایل اخالقی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.این تهیه کننده 
گفت: فیلم نامه این اثر اکنون توسط گروهی در حال نگارش است و کار به زودی 

وارد مرحله پیش تولید خواهد شد.

سینما

 بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون با اش��اره به نقش و ایثارگری های ش��هدا و جانبازان در دفاع از انقالب و کشور گفت: هرچه به شهدا در 
رسانه های صوتی و تصویری و عرصه هنر پرداخته شود باز هم کم است.

 هوشنگ حریرچیان افزود: بیش از این باید قدرشناس شهدا، جانبازان و خانوده های آن ها بود چون آن ها بدون هیچ چشمداشتی در 
راه دین و وطن، ایثار و جانفشانی کردند.

وی اظهار داشت: فعالیت هایی برای به تصویر کشیدن نقش شهدا در دفاع از کشور و انقالب توسط هنرمندان انجام شده است که الزم 
بود ولی کافی نیست.

وی با بیان این که شهدا لیاقت و استحقاق بیش از این را دارند، گفت: شاید کسانی که در این زمینه فعالیت دارند در توانشان نبوده بیش 
از این فعالیت کنند.

این بازیگر پیشکسوت تصریح کرد: در باره شهدا، جانبازان و ایثارگران کار کردن انتهایی ندارد زیرا آن ها کاری بس بزرگ انجام داده اند 
و ما هر چه داریم آن ها برای ما به ارمغان آورده اند.

بازیگر سینما: هرچه به شهدا پرداخته شود باز هم کم است

فرهنگ

  برنامه ویژه وزارت ارشاد
 برای توسعه فرهنگی اصفهان

معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی گفت: 
اصفهان یک شهر پراهمیت و با ظرفیت های بسیار فرهنگی 
بوده و وزارت فرهنگ و ارشاد برای توسعه فرهنگی اصفهان 

برنامه های بسیاری دارد.
 س��یدعباس صالحی پیرامون برنامه های وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی در زمینه توس��عه فرهنگی اظهار داشت: 
اصفهان یک کالن شهر فرهنگی است و هم سابقه تاریخی 
فرهنگ��ی و هم ظرفیت ه��ای موجود در اصفه��ان اقتضا 
می کند که توجه ویژه ای به این اس��تان بش��ود.وی افزود: 
ظرفیت شناس��ی اس��تان هایی که از ظرفیت باالتری در 
حیطه تولید فرهنگی، توزیع و مصرف فرهنگی برخوردار 
هستند، اکنون در حال انجام مطالعاتی است که ما بتوانیم 

به نوعی اولویت سنجی در بحث سرانه فرهنگ کنیم.
معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی تصریح 
کرد: با نگاه ظرفیت سنجی، استان اصفهان می تواند شرایط 
بهتری را داشته باشد و می توان امیدوار بود که شاهد ارتقای 
اصفهان در حوزه فرهنگی باشیم.وی پیرامون حمایت های 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از تشکل های فرهنگی به 
ویژه تشکل های فعال در استان اصفهان بیان کرد: در حوزه 
فرهنگی در حال بازمطالعه موسس��ات فرهنگی فعال در 
استان ها به ویژه در استان اصفهان هستیم و برآورد می شود 
که چگونه می توان از این استان های فعال فرهنگی حمایت 

ویژه داشت.
صالحی درباره حمایت های مالی وزارت ارشاد در برگزاری 
جش��نواره ها و همایش های فرهنگی در اس��تان اصفهان 
خاطرنشان کرد: معذورات بودجه ای در کل وزارت خانه ها 
از جمله وزارت ارش��اد جدی اس��ت و این مع��ذورات آثار 
منفی خود را در برگزاری جشنواره های فرهنگی و هنری 
می گذارد، در تالش هستیم که از استان های فعال حمایت 

بیشتری داشته باشیم.

     مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان از پرداخت ش��دن تس��هیالت برای مرمت خانه های 
تاریخ��ی و همچنین کمک به س��رمایه گذاران برای س��اخت 

اقامتگاه در استان اصفهان خبر داد.
محس��ن مصلح��ی ب��ا اش��اره ب��ه مش��وق های مال��ی برای 
س��رمایه گذاری در بخش اقامت، با توجه ب��ه کمبود اقامتگاه 
در استان اصفهان و اعالم نارضایتی تورگردانان و گردشگران 
نس��بت به این ش��رایط، اظهار داش��ت: هر س��ال، تسهیالت 
بانکی برای س��اخت  مراکز اقامتی اختص��اص می یابد که ۲۰ 
 درصد هزینه ی اولیه  طرح را س��رمایه گذار پرداخت می کند و 
 ۸۰ درصد دیگر را ما کمک می کنیم. این روند همچنان ادامه

 دارد. 
وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود این مشوق ها برای 
س��اخت اقامتگاه، آن گروهی که به اعتبار وع��ده  اداره  میراث 
فرهنگی و گردش��گری اس��تان اصفهان ، خانه های تاریخی را 
با دریافت وام های س��نگین مرمت کردن��د، همچنان بدهکار 
مانده اند و این اداره به تعهدات خود در این زمینه عمل نکرده 
است؟ گفت: این بحث ها از هم جداست و نباید اشتباه شوند،  
موضوع مش��وق های مالی از س��وی اداره می��راث فرهنگی و 
گردشگری اس��تان اصفهان  شامل مرمت نیس��ت، بلکه تغییر 
کاربری این خانه ها به تاسیسات گردشگری است و ما در این 

بخش کمک می کنیم. 
وی بیان ک��رد: موض��وع کمک به احی��ا و مرم��ت خانه های 
تاریخی از س��ال گذش��ته در این اداره شروع ش��ده است که 
بین 5 ت��ا ۱۰ میلیون تومان تس��هیالت داده می ش��ود تا این 
 خانه ها مرمت شود و آسیب  نبینند و صاحب خانه هم در آن ها 

زندگی کند. 
مصلحی در ادامه، در پاسخ به پرس��ش دیگری درباره  این که 
چرا با وجود کمبود اقامتگاه ها در این استان و بازماندن برخی 
گردشگران خارجی از سفر به اصفهان و از سوی دیگر، خطری 
که از هر س��و خانه های تاریخی را تهدید می کند ، برای تغییر 
کاربری این خانه ها به اقامتگاه، تش��ویقی نمی ش��ود تا عالوه  

بر رفع مش��کل کمب��ود اقامتگاه ه��ای مناس��ب در اصفهان، 
به حفظ و ماندگاری ای��ن عمارت ها نیز کمک ش��ود؟ اظهار 
داشت: این جریان در اصفهان تقریبا شروع شده و اکنون شش 
خانه  تاریخی در این اس��تان به اقامتگاه تبدیل شده اند. آن ها 
خانه های تاریخی هستند که قبال کاربری مسکونی داشتند و 
 اکنون در حال مرمت برای تبدیل شدن به اقامتگاه گردشگری

 هستند.
وی بی��ان ک��رد: موض��وع 
کم��ک ب��ه احی��ا و مرمت 
خانه های تاریخی از س��ال 
گذشته در این اداره شروع 
شده است که بین پنج تا ۱۰ 
میلیون تومان تس��هیالت 
داده می شود تا این خانه ها 
مرمت شود و آسیب  نبینند 
و صاحب خانه هم در آن ها 

زندگی کند.
 به گفته وی در حال حاضر 
دو خان��ه تاریخی در ش��هر 
اصفهان ب��ه بهره ب��رداری 
رسیده اند و یکی از خانه ها 
در کاشان بهره برداری شده 

و دو خانه  دیگر به زودی آماده می شوند . این خانه های تاریخی 
واقعا فوق العاده اند و خیلی خوب مرمت شده اند. 

وی ی��ادآوری ک��رد: خانه ه��ای تاریخی زیادی در فهرس��ت 
آثار مل��ی ثبت ش��ده اند که باید ب��ه آن ها کمک ک��رد تا بعد 
از ثبت، به ش��کلی س��ر پا بمانند. بهترین ش��کل، تبدیل این 
خانه ه��ا به تاسیس��ات اقامتی و پذیرایی اس��ت ک��ه در حال 
حاضر این اتفاق در یزد و کاش��ان خیلی خوب ش��روع ش��ده 
و اصفهان ه��م حرکت هایی را آغ��از کرده اس��ت. نمی گویم 
تع��داد این واحده��ای تغییر کاربری داده ش��ده زیاد اس��ت ؛ 
 ولی با توجه به تع��داد خانه ه��ای تاریخی ، ای��ن نهضت باید

 عملی شود. 
مصلحی سپس به برخی معضالت موجود که مانع بهره برداری 
بهتر از خانه های تاریخی می شود، اشارهکرد و افزود: بسیاری 
از این خانه ها در بافت فرسوده قرار دارند که نه تنها دسترسی 
به آن ه��ا مناس��ب نیس��ت، بلکه محی��ط آن ها هم ش��رایط 
اجتماعی خوبی ن��دارد و س��رمایه گذار راحت ب��ه این حوزه 
وارد نمی ش��ود؛  اما تالش شده است از س��ال گذشته با اعمال 
سیاست های تش��ویقی، مثل پرداخت تس��هیالت بالعوض 5 
 تا ۱۰ میلیون تومانی برای مرمت این خان��ه ، تا حدی این راه 
هموار ش��ود. ای��ن فرص��ت مناس��بی ب��رای افرادی اس��ت 
 ک��ه تمایل دارند ملک ش��خصی خ��ود را به اقامت��گاه تبدیل

 کنند.

مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری اصفهان خبر داد:

خانه های تاریخی به اقامتگاه تبدیل می شوند

تلویزیون در ایام عید ۱3 دیدار از بازی های لیگ قهرمانان آسیا و 
لیگ برتر را از ۲۷ اسفند ماه تا ۱۷ فروردین ماه زنده پخش می کند.

از بازی های لیگ قهرمانان آسیا ، سه شنبه )۲۷ اسفند ماه( شبکه 
سه سیما دیدار استقالل و الجزیره امارات را زنده پخش می کند.

این بازی ساعت ۱9 و 3۰ دقیقه پخش خواهد شد.
شبکه سه سیما سه ش��نبه، ۲۷ فروردین ماه بازی العین امارات و 
تراکتورسازی را به روی آنتن می برد. این بازی نیز ساعت ۱9:۴5 

پخش خواهد شد.از بازی لیگ قهرمانان آسیا تیم های سپاهان  و 
االهلی امارات نیز چهارشنبه، ۲۸ اسفند ماه ساعت ۱9 به روی آنتن 
می رود.همچنین ۲۸ اسفند ماه تیم ازبکستان و فوالد خوزستان 
نیز ساعت ۱۶:3۰ دقیقه بازی خواهند داشت که شبکه سه سیما 
زنده به روی آنتن خواهد برد.شبکه سه سیما از لیگ برتر فوتبال، 
دیدارهای فوالد خوزستان  - تراکتور سازی ، استقالل تهران - نفت 
و همچنین داماش - پرس��پولیس را پنج ش��نبه، ۷ فروردین ماه 
س��اعت ۱۷:3۰ به روی آنتن می برد.شبکه س��ه سیما همچنین 
 همزمان بازی های فوالد خوزس��تان  - اس��تقالل ، پرسپولیس - 
راه آهن و تراکتور سازی و استقالل خوزستان را شنبه، ۱۷ فروردین 
ماه س��اعت ۱۷ و3۰ دقیقه به روی آنتن می برد.از بازی های لیگ 
قهرمانان آسیا نیز بازی فوالد خوزستان  و ازبکستان سه شنبه، ۱۲ 
فروردین ماه ساعت ۱۷:3۰ از شبکه سه سیما پخش زنده خواهد 
شد.دیدار االهلی امارات و سپاهان نیز از بازی های لیگ قهرمانان 
آسیا سه شنبه ۱۲ فروردین ماه ساعت ۲۰:5۰ از شبکه سه سیما 
 به روی آنتن خواهد رفت.از بازی های لیگ قهرمانان آسیا شبکه

 سه سیما چهارشنبه ۱3 فروردین ماه همزمان دیدار تراکتورسازی 
 - العین امارات و الجزیره امارات - استقالل را به ترتیب ساعت ۱9 و 

۱5 دقیقه و ۲۱ و ۱۰ دقیقه پخش خواهد کرد.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: هدف 
کانو های فرهنگی هنری مساجد این است که جوانان با گذراندن 
دوره های فرهنگی هنری توانمند شده و به منابع انسانی، فرهنگی 
و هنری برای نظام و کشور و سرمایه های عظیم انسانی برای رشد و 
توسعه کشور تبدیل شوند.حجت االسالم محمد قطبی در نشست 
خبری سالروز تاسیس کانون های فرهنگی هنری مساجد اظهار 
داشت:  مصوبه شورای انقالب فرهنگی  برای تشکیل این کانون ها 

یکی از نقاط پررنگ و ارزشمند نظام جمهوری اسالمی بود چرا که 
مساجد ساختارهای رسمی هستند که می توانند در  بخش های 
مختلف جامعه بسیار تاثیرگذار باش��ند.وی با بیان این که اکنون 
به بسیاری از اهدافی که در ابتدای تش��کیل این کانون ها مدنظر 
داشتیم دس��ت پیدا کردیم، افزود: یکی از این اهداف ،ساماندهی 
فعالیت های فرهنگی مس��اجد بود ب��ر این مبنا ک��ه مداخالت 
غیرکارشناسانه حذف و با ایجاد ساختار منسجم فعالیت های این 

کانون ها زیر نظر نهاد رسمی مانند اداره ارشاد ساماندهی شود.
قطبی با بیان این که در اصفهان یک هزار و ۶۰۰ مسجد داریم و بر 
این مبنا یک سوم مساجد استان در این شهر واقع است، بیان کرد: 
هدف دیگر از تشکیل این کانون ها این بود که جوانان و نوجوانان 
 مذهبی که در مس��اجد محل خود رفت و آمد دارن��د با گذراندن

 دوره های فرهنگی هنری توانمند و به منابع انس��انی، فرهنگی و 
هنری برای نظام و کشور تبدیل ش��وند.وی ادامه داد: بسیاری از 
منابع انسانی و نخبگان هنری که جزو سرمایه های کشور ما هستند 
با عضویت در کانون فرهنگی هنری مساجد کار خود را آغاز کردند 
و امروز تبدیل به س��رمایه های عظیم انسانی برای کشور شدند و 
این مطلب بدان معناست که توانستیم فرهنگ مسجد را در ابعاد 

مختلف هنری در سطح مساجد دنیا نهادینه کنیم.

در شبکه های سیما روی آنتن می رود:

پخش زنده 13 مسابقه فوتبال در نوروز
مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی عنوان کرد:

رسالت کانون های مساجد؛تربیت سرمایه های انسانی 

خانه های تاریخی 
زیادی در فهرست 

آثار ملی ثبت 
شده اند که باید به 

آن ها کمک کرد 
تا بعد از ثبت، به 

 شکلی سر
 پا بمانند



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 درخشش دختران اصفهانی 
در لیگ ژیمناستیک هنری  

دخت��ران اصفهان��ی در لی��گ 
ژیمناستیک هنری کشور خوش 

درخشیدند. 
رقابت های لیگ ژیمناس��تیک 
هنری بانوان باشگاه های کشور 
ب��ا ش��رکت ۱۱ تیم از سراس��ر 
کش��ور برگزار ش��د و دختران 
ژیمناست کار اصفهانی به چند 
عنوان مهم و درخور دست پیدا 
کردند. در این مس��ابقات که به میزبانی تهران برگزار گردید،در پایان 
رقابت های رده سنی ۱۰ تا ۱۲ س��ال تیم هیات ژیمناستیک استان 
 اصفهان به عنوان س��وم دس��ت پیدا کرد و عناوی��ن اول و دوم نیز به

 تیم های باشگاه آنیل و تیم هیات ژیمناستیک قم رسید.
در رشته پرش خرک این رده سنی زینب عبیری از هیات ژیمناستیک 
 اصفهان بر س��کوی س��وم ایس��تاد،در بخش حرکات زمینی پرنیان
 پیش بینی از هیات ژیمناستیک اصفهان به مقام دوم دست پیدا کرد.

در گروه نونهاالن نیز عنوان س��ومی به طناز مدبر رس��ید تا دختران 
ژیمناست کار اصفهانی با دست پر از تهران بازگردند.

 حضور اصفهان در رقابت های
 وزنه برداری کشور  

اصفه��ان در رقاب��ت ه��ای
قهرمان��ی   ب��رداری  وزن��ه 

 بزرگس��االن کش��ور ش��رکت 
ه��ای رقاب��ت  کن��د.   م��ی 

قهرمان��ی   ب��رداری  وزن��ه 
بزرگساالن کشور طی روزهای 
چهارشنبه،پنج ش��نبه و جمعه 
این هفته در س��الن فتح خیبر 
تبریز برگزار می ش��ود تا پرونده 
رقابت های وزنه برداری در سال ۹۲ بس��ته شود.در میان استان های 
ش��رکت کننده در رقاب��ت های وزنه ب��رداری قهرمانی بزرگس��االن 
 کشور،اس��تان ه��ای آذربایج��ان ش��رقی،اردبیل،اصفهان،تهران، 
 خوزستان،لرستان،کردستان،کرمانش��اه،گیالن،فارس،هرمزگان،

همدان و یزد با ترکیب کامل به تبریز می روند و از شانس بیشتری برای 
کسب عنوان قهرمانی برخوردار هستند.این مسابقات نیز از ساعت ۱۰ 
صبح روز چهارشنبه در سالن فتح خیبر تبریز با برگزاری رقابت های 

دسته ۵۶ کیلوگرم آغاز خواهد شد.

 پایان مسابقات فوتسال
 لنجان  

مس��ابقات فوتس��ال ج��ام فجر 
شهرس��تان لنجان در س��ه رده 

سنی به پایان رسید. 
مس��ابقات فوتس��ال ج��ام فجر 
شهرس��تان لنجان در س��ه رده 
سنی نونهاالن،نوجوانان و جوانان 
در س��الن مجموعه ورزشی ۱7 
شهریور زرین ش��هر برگزار و در 

پایان این نتایج حاصل شد: 
رده سنی نونهاالن:

۱(گیتی پسند ۲(تالش کوشان 3(ذوالفقار چمگردان. 
رده سنی نوجوانان:

۱(گیتی پسند ۲(تالش کوشان 3(وحدت سده لنجان.
رده سنی جوانان:

۱(تیم شهید قاس��می چرمهین ۲(تیم پارس س��ده لنجان 3(هیات 
منتظران چمگردان.

 قهرمان مسابقات فوتسال
 شهرداری ها مشخص شد

به گزارش روابط عمومی سازمان 
همیاری شهرداری های استان 
اصفهان ششمین دوره مسابقات 
فوتسال کارکنان اس��تانداری، 
فرمانداری ها و ش��هرداری های 
استان اصفهان با  حضور معاون 
ن��ی  عمرا ام��ور  هماهنگ��ی 
اس��تانداری و جمعی از مدیران 
استان در سالن پیروزی برگزار و 
 در نهایت:تیم شهرداری فوالدش��هر قهرمان، تیم شهرداری شهرضا 

نایب قهرمان و تیم قهجاورستان به مقام سوم دست یافتند. 

یک متخصص آسیب های ورزشی:

هر ساله بسیاری از حرکات 
ورزشی منسوخ می شوند

متخصص آسیب هاي ورزشي اقدامات اولیه احیای قلبی 
 را بس��یار ضروری دانس��ت و گفت: هنگام ایس��ت قلبی

 خون رس��انی به مغز نمی ش��ود و در نتیجه س��لول های 
 مغزی اکسیژن و قند دریافت نمی کنند. اگر احیا بیش از 
۱۰ دقیقه طول بکشد، احتمال آسیب مغزی بسیار زیاد 
است. احیا در ۲ دقیقه اول تا 7۰ درصد احتمال بقای فرد 
را افزایش می دهد.دکتر امیرحس��ین روشن فکر، رییس 
کمیته مسابقات هیات پزشکی-ورزشی استان اصفهان، 
انتقال اطالعات مربوط به احیای قلبی را ضروری دانست 
و اظهار داشت: مربیان به دلیل این که با ورزشکاران گروه 
سنی متفاوت سروکار دارند باید با این نکات آشنا باشند. 
ورزش کردن برای گروه های س��نی باالتر نی��از به توجه 
خاصی دارد. افراد پس از ورزش صبحگاهی ممکن است در 
کمر و کتف احساس درد کنند. هر ورزشکار برای فعالیت 
ورزش��ی اگر آمادگی قبلی نداشته باش��د می تواند باعث 
دوری او از محیط ورزشی ش��ود. وی در ادامه افزود: افراد 
در گروه سنی مختلف ،بدن و فیزیک متفاوت دارند. همه 
توانایی انجام انواع ورزش ها را ندارند و مربیان باید به افراد 
توجه داشته باشند. در سنین باال اختالل هایی در باالنس 
داریم  که در صورت عدم توجه می تواند آسیب هایی را به 
فرد برساند.هنگام ورزش حتما گرم کردن را داشته باشید. 
افزایش ظرفی��ت قلبی-عروقی خیلی مهم اس��ت. بعد از 
پایان ورزش هم سرد کردن را فراموش نکنید. این پزشک 
متخصص آسیب های ورزشی و حرکات اصالحی،مربیان و 
ورزشکاران را ملزم به مطالعه می داند و خاطر نشان کرد: 
حرکات ورزشی و نوع کش��ش ها هر سال تغییر می کند و 
روش های جدید ابداع و حرکات قبلی منسوخ می شوند. 
حرکاتی مثل خم و راست شدن دیگر منسوخ شده است. 
در چند سال قبل حرکات زیاد و سریع مثل دراز و نشست 
به تعداد زیاد، رایج بوده ولی االن توصیه نمی ش��ود. ما در 
هیات پزشکی ورزشی آماده خدمت به مربیان هستیم چرا 

که ورزش برای سالمتی است. 
وی در ادامه در مورد روش های باز کردن راه های تنفسی 
گفت: س��ر فرد خوابیده را به سمت باال و چانه رو به پایین 
حرکت دهید. اگر احتمال آسیب در گردن و کمر داریم، 
این راه حل مفید نیست. در این زمان نباید او را حرکت داد 
و فقط فک تحتانی فرد را به سمت جلو حرکت می دهیم. 

زاویه

6
لغو مجمع انتخاباتی رییس هیات بسکتبال

به دلیل لغو سفرمحمود مشحون رییس فدراسیون بسکتبال ایران به اصفهان وعدم حضورش مجمع 
 انتخاباتی رییس هیات بسکتبال اس��تان اصفهان به زمان دیگری موکول ش��د. دراین مجمع  محسن

 صادق زاده و احمد رضایی برای احراز پست ریاست با هم رقابت می کنند. 

معاون ورزش قهرمان��ی وزارت ورزش و جوانان گفت:  از االن 
مشخص نیست که به قهرمانان المپیک چه می دهیم اما واحد 

آن مشخص است.
نصراهلل سجادی در حاشیه مراس��م انتخاب برترین ورزشکار 
سال ۹۲ گفت:  مراسم باشکوه و به نظرم کاری بی نظیر بود که 
این کار توسط صدای جمهوری اسالمی ایران و شبکه ورزش 
برگزار ش��د و فکر می کنم کمتر رای گیری ای ب��وده که دوره 
زمانی آن نزدیک به ۶ ماه باشد و فکر می کنم کار خوبی بوده که 

همه اقشار جامعه ورزش در این انتخاب سهیم بودند.
وی افزود: 3۱3 ه��زار نفر در این رای گیری ش��رکت کردند و 
مشخص شد که در ورزش نیاز است که روی جنبه های اخالقی 
هم تاکید ش��ود و همانطور که به مهارت های باالی ورزش��ی 

اهمیت می دهیم باید به اخالق هم بپردازیم.
معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در پاسخ به این 
سوال که آیا وزارت ورزش قصد دارد به صورت مستقل چنین 
مراس��می را برای ورزش��کاران بگیرد، اظهار داش��ت:  مراسم 
تجلیل از ورزشکاران رسمی است که همه ساله برگزار می شد 
اما متاسفانه نزدیک به ۲ سالی است که این مراسم برگزار نشده 
و امیدوارم با هماهنگی هایی ک��ه صورت می گیرد در روزهای 
آغازین سال ۹3 این مراسم برگزار شود. این مراسم تجلیل از 

قهرمانانی است که باید مورد قدردانی قرار بگیرند.
وی در مورد پرداخت پاداش به قهرمانان المپیک و پاراالمپیک 
افزود: االن مشخص نیس��ت که چه می خواهیم به ورزشکاران 
بدهیم اما واحد آن مشخص است. به طور مثال تعیین کرده ایم 
که مدال طال چند امتیاز دارد، مدال نقره چه قدر و چند امتیاز 
به مدال برنز تعل��ق می گیرد. ای��ن موضوعی اس��ت که قابل 
توجه ما است اما باید توجه داش��ت که ارزش کار قهرمانان ما 
فقط مسایل مادی نیست و مس��ایل معنوی هم مهم است که 
قهرمانان جاودانه شوند و فکر می کنم مسایل معنوی بیشتر از 
این حرف ها اهمیت دارد. خیلی از ورزش��ی ها در کنار ورزش 
باید تفهیم ش��وند که مس��ایل اخالقی هم مهم اس��ت. البته 
قهرمانان ملی ما مورد حمایت صندوق قهرمانان هم هستند و 

حقوق ثابتی هم به آن ها تعلق می گیرد.
س��جادی درباره نقش حمایتی وزارت ورزش از ورزش��کاران 
مدال آور تصری��ح کرد: در این زمینه اتفاقات��ی افتاده اما چون 
ما خیلی اهل حرف زدن نیستیم کس��ی از این مسایل مطلع 
نیست.وی در پاسخ به این سوال که فدراسیون کشتی نزدیک 
به ۲/۵ میلیارد تومان بده��ی دارد و در این میان نقش وزارت 

ورزش چیست، اظهار داشت: شما این را در نظر داشته باشید 
که بدهی فدراسیون کشتی 7/۵ میلیارد تومان بود که بخش 
عم��ده ای از آن را وزارت ورزش پرداخت ک��رد که این جزو 
دیون ما بود و در بودجه پیش بینی نشده بود و در سال آینده 
هم با مصوباتی که پیش بینی شده س��ال خوبی را در پیش 

خواهیم داشت.
معاون ورزش قهرمان��ی وزارت ورزش و جوان��ان ادامه داد:  
اگر بخواهیم برای س��ال آینده خیز برداریم نیاز به حمایت 
مجلس شورای اسالمی و همه بخش های کشور داریم چون 
ورزش فراگیری در س��ال ۹3 در انتظار ما است. سال آینده 
ما بازی های آس��یایی اینچئون را در پی��ش داریم، در جام 
 جهانی برزیل حاضر خواهیم ش��د و در چهار رشته هم برای

 اولین بار به مسابقات جهانی صعود کرده ایم و ما در ۶ ماهه 
اول س��ال روزهای حساس��ی برای ورزش کش��ور در پیش 
خواهیم داشت و فکر می کنم سال اس��تثنایی برای ورزش 
کشور خواهد بود که تا به حال سابقه نداشته است. باید منابع 
مالی و مدیریت ها هم استثنایی باشد. توقع ما این است که 
جو وحدت ملی بر کشور حاکم ش��ود تا افتخارآفرینی های 

ورزشکاران مان تداوم یابد.
سجاد÷ی در پاس��خ به این سوال که برای مس��ابقات جام 
جهانی کشتی در لس آنجلس به جای لیست ۹ نفره 4۰ نفر 
اسم رد شده است،  گفت: اوال که لیست ۹ نفره نیست و ۱7 
ورزشکار در این لیست جای دارند که در شورای برون مرزی 
این موضوع تصویب ش��ده اس��ت. این تع��داد ۱۰ مربی هم 
همراه خود خواهند داش��ت و ۲ مدیر فنی و ۲ سرپرست به 
همراه نماینده وزارت ورزش و رییس فدراس��یون کش��تی 
 هم در این س��فر آن ها را همراهی خواهند کرد که مجموعا

 33 نفر می ش��وند که البته باید کادر پزش��کی  را هم به این 
افراد اضافه کرد و شما مطمئن باشید که این تعداد دقیقامورد 
نیاز هستند که به این س��فر می روند.وی ادامه داد: همیشه 
تیم های پشتیبان، بخش مهمی از فعالیت در ورزش هستند و 
از همه تیم ها نماینده و رییس فدراسیون هر رشته  مرتبط در 
شورای برون مرزی حضور دارند و ما استدالل ها را می شنویم 

و همیشه تالش می کنیم افراد اضافی به سفر نروند.
ش��ایان ذکر اس��ت برگزاری مراس��م تجلیل در بسیاری از 
کشورهای جهان برای ورزشکاران رسم است که این توجه 
و تقدیر از سوی متولیان ورزش کش��ور ما نیز برای اعطالی 

ورزش ملی می تواند بسیار پسندیده و موثر باشد.

سجادی درمراسم تجلیل از قهرمانان ایران؛

مشخص نیست به قهرمان المپیک چه بدهیم 

سال ۹۳ سالی استثنایی برای ورزش است
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بن بست شیرجه 
استان شكسته شد

باید الهالل را 
شكست دهیم

حمید شب انگیز گفت: اگر در حال حاضر شیرجه روي مطرح داشتیم نشانه 
عملکرد هیات شناي اس��تان اصفهان در ۶سال گذشته است و اگر هم نداریم 

نشانه ضعف هیت شنا در گذشته است.
رییس هیات شناي اس��تان اصفهان ، اظهارداشت: مسووالن گذشته کمیته 
شناي استان اصفهان در مصاحبه هاي قبل اظهار داشته اند که رشته شیرجه 
در آب استان اصفهان در بن بست قرار گرفته است، اما در زمان حال با قهرماني 
نونهاالن در رشته شیرجه در آب در مسابقات کشوري توانستند مسیر جدیدي 

را باز کنند و بن بست شیرجه استان را بشکنند.
شب انگیز به قهرماني نونهاالن در مسابقات کشوري اشاره کرد و گفت: نونهاالن 
عالقه مند به شیرجه را با هدایت سرمربي خوب اصفهاني به مسابقات فرستادیم 

که این تیم مناسب ترین نتیجه که قهرماني است را به ارمغان آورد.
وی تصریح کرد:باید از این نهال محافظت کرد تا بتواند در سال هاي آینده به 

ثمر برسد.

 مدافع تیم فوتبال س��پاهان گفت: نس��بت به س��ال های قبل س��پاهان تیم
 جوان تری شده است. در صورتی که بازی های آسیایی نیاز به تجربه دارد، ولی 

مطمئنم می توانیم سال بعد با اختالف قهرمان شویم.
 ش��جاع خلیل زاده ، در خصوص بازی س��پاهان برابر الهالل، اظهارداش��ت:

  تیم الهالل هم از لحاظ کیفی تیم خوبی اس��ت و هم امکان��ات فوق العاده ای 
 دارد، ول��ی ما محکوم ب��ه برد هس��تیم چرا که بای��د از گروه صع��ود کنیم و 
 امی��دوارم ب��ا کم��ک ه��واداران بتوانی��م ب��ازی س��خت ب��ا اله��الل را 

ببریم.
وی با بیان این که از گروه مان صد درصد صعود می کنیم، گفت: برای موفقیت 

در آسیا باید در وهله اول الهالل را شکست دهیم.
خلیل زاده با اشاره به بازی های لیگ برتر ادامه داد: کار سپاهان در لیگ سخت 
شده است، اما اگر بتوانیم در برابر سایپا نتیجه بگیریم و رقیب هایمان امتیاز از 

دست دهند شانس برای قهرمانی داریم.

آنچلوتی: باید برای هر سه قهرمانی بجنگیم
سرمربی ایتالیایی رئال مادرید پس از پیروزی سه بر صفر 
تیم اش مقابل لوانته و صدرنشینی مقتدرانه رئال مادرید 
اظهار داش��ت: اختالف کمی در صدر داریم.ب��ا ۶ امتیاز 

اختالف پشت سر بارسلونا کارمان را شروع کردیم.

NBA لیگ بسكتبال
در ادام��ه رقابت های لیگ بس��کتبال NBA بام��داد دیروز تیم 
بس��کتبال لیکرز، قعرنش��ین کنفران��س غرب در خان��ه میزبان 
اوکالهاما، صدرنشین این منطقه بود که موفق شد در این بازی به 

برتری ۱۱4 بر ۱۱۰ برسد.

شكست     منچستر سیتی 
تیم فوتبال منچستر سیتی در ورزشگاه خانگی خود میزبان ویگان بود و مقابل 

میهمان خود تن به شکست ۲ بر یک داد تا از جام حذفی انگلیس حذف شود.
شاگردان پیگرینی در شرایطی از این مسابقات حذف شدند که چهارشنبه شب در 

ورزشگاه نیوکمپ باید به مصاف بارسلونا بروند.

حق تیم ما باخت نبود
احمد جعفری /مربی تیم فوتبال پتوی الله

در مصاف با تی��م خیبر خرم آب��اد با وجودی ک��ه حریف میزبان��ی را بر 
عهده داش��ت، س��رتر از تیم خرم آبادی بودیم.در نیمه نخس��ت شاهد 
قضاوت خوبی از داور بازی بودیم اما در نیمه دوم و در ش��رایطی که تیم 
ما موقعیت خوبی برای گلزنی داش��ت، 
زمانی که بازیکن تیم ما قصد پرتاب توپ 
به زمین را داشت، مربی تیم خیبر توپ 
را شوت کرد.با این حال داور در قبال این 
حرکت واکنش��ی نش��ان نداد و با توجه 
به این که مربی حری��ف را اخراج نکرد، 
بازی دچ��ار وقفه چند دقیقه ای ش��د و 
 داور نیز هفت دقیقه وق��ت اضافه اعالم

 کرد.
تیم پتوی الله موقعیت های زیادی برای 
گلزنی داشت و به هیچ عنوان حق تیم ما 

شکست نبود.

هیات تكواندوی شهرستان اصفهان

برگزاری مسابقات تكواندوی خردساالن و نونهاالن استان   
هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۴؛

استقالل و فوالد در جست وجوی اولین ۳ امتیاز آسیایی
هیات تکواندوی شهرس��تان اصفهان برای تقدیر از پیشکسوتان 
 این رشته در استان اصفهان اقدام به برگزاری مسابقات تکواندو در 
رده ه��ای س��نی خردس��االن و نونه��االن ک��رد. احم��د 
 پورحجت��ی ،ریی��س هی��ات تکوان��دوی شهرس��تان اصفهان 
در این باره گفت:برای اولین بار است که جام تقدیر از پیشکسوتان 
تکواندوی اس��تان اصفهان را برگزارکردیم و ب��ه همین منظور از 
باشگاه های سطح شهر طی فراخوان دعوت کردیم تا در مسابقات 
شرکت کنند،ما با این هدف که خردس��االن و نونهاالن و خانواده 
های آن ها را به ورزش مدال آور و المپیکی و جهانی تکواندو سوق 
دهیم این جام را برگزار کردیم. وی گفت:33۲ ورزشکار نونهال و 
خردسال در مسابقات حضور داشتند که در نهایت به نفرات برتر 
حکم، مدال و کارت هدیه اهدا شد، 3۲ داور از استان نیز مسابقات 
را قضاوت کردند.احمد پورحجتی نتایج اوزان مختلف را در دو رده 

سنی این گونه اعالم کرد:
رده سنی خردساالن:

وزن)۲۶-(: ۱(پوی��ا عرب مخت��اری ۲(مهران نص��ری 3(مهدی 
کاویانی و فرشاد دلجویی.

وزن)۲8-(: ۱(جواد صدری ۲(امیریوسف کیانی 3(علی رحیمی 
و سعید بیگدرلو .

وزن)3۰-(: ۱(محمد بهبودی ۲(احمد اصغرزاده 3(دانیال کریمی 
و مهدی موسوی. 

 وزن)34-(: ۱(محمدحس��ین پورعل��ی ۲(محم��د ش��ریفی
 3(محمدصادق رضایی و حمید دیدخونی .

وزن)38-(: ۱(محمدرضا حیدری زاده ۲(مسعود نوری 3(علیرضا 

رفیعی و حسین جعفری .
رده سنی نونهاالن: 

وزن)33-(: ۱(س��جاد ش��فیعی ۲(محمد بهرامی 3(محمدرضا 
دماوندی و رضا کیانی .

وزن)4۱-(: ۱(مهدی پهلوانی ۲(احمد مایلی 3(امیرمهدی خلیلی 
و مهدی پروین مهر.

وزن)4۹-(: ۱(کی��ان ولی پ��ور ۲(آرمان طاهری پور 3(حس��ن 
مرتضوی و علیرضا خوانساری.

وزن)۵7-(: ۱(امیرحسین حق ش��ناس ۲(علی توکلی 3(محمد 
بیژنی و محمدمهدی باباپور 

وزن)۶۵-(: ۱(حس��ین گلخنی ۲(حس��ن گلخنی 3(حمیدرضا 
زارعی و اسماعیل مردانی

در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا تیم های استقالل و فوالد به دنبال 
کسب اولین 3 امتیاز برابر حریفان خود هستند.

 هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا از امروز با برگزاری 
8 دیدار در کشورهای مختلف آسیایی پیگیری می شود.

:A گروه
از ساعت ۱۹ امروزتیم فوتبال اس��تقالل در قطر به مصاف الریان 
می رود. دو تیمی که در اولی��ن دیدار گروه بازن��ده بوده اند برای 
جبران مافات به مصاف هم می روند و قطعاتیمی که در این دیدار 
هم شکست بخورد تا حدود زیادی شانس صعود از گروه را کمرنگ 
می بیند. اس��تقالل در این دی��دار آندرانی��ک تیموریان و مهدی 
 نظری را در اختیار ندارد اما امیدوار اس��ت با ارایه بازی قابل قبول

 دست پر به تهران بازگردد.
در دیگر دیدار ای��ن گروه تیم های 3 امتیازی الش��باب و الجزیره 
به مصاف هم می روند تا صدرنش��ین گ��روه را در پایان هفته دوم 

مشخص کنند.
سه شنبه ۲۰ اسفند: 

الریان قطر- استقالل ایران ساعت ۱۹
الشباب عربستان- الجزیره امارات ساعت ۲۰:۵۵

: B گروه
سه شنبه ۲۰ اسفند:

بنی��ادکار ازبکس��تان- الجیش قطر 
ساعت ۱۵:3۰

فوالد ایران- الفتح عربستان ساعت ۱۶:3۰
همچنین در دو گروه منطقه شرق آسیا نیز 4 دیدار برگزار می شود 

که برنامه آن به این شرح  است: 
E: گروه

سه شنبه ۲۰ اسفند: 
سرزو اوزاکای ژاپن- شاندونگ لیوننگ چین ساعت ۱3:3۰

عت بوریرام تایلن��د- پوهانگ اس��تیلرز کره جنوبی  سا
۱4:3۰

:F گروه
سه شنبه ۲۰ اسفند: 

س��نترال کوئس��ت اس��ترالیا- س��انفرس 
هیروشیمای ژاپن ساعت ۱۲

بیجینگ گوان چین- اف.س��ی سئول 
۱۵کره جنوبی ساعت 
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 برگزاری همایش مسووالن

کانون های فرهنگی مساجد 
 همای��ش مس��ووالن کان��ون ه��ای فرهنگ��ی و هن��ری مس��اجد 
چهارمحال و بختیاری برگزار شد. مسوول دبیرخانه کانون های فرهنگی 
و هنری مس��اجد چهارمحال و بختیاری در همایش مس��ووالن کانون 
های فرهنگی مساجد چهارمحال و بختیاری با اشاره به این که استان 
چهارمحال و بختیاری یکی از استان های پیش��رو در راه اندازی کانون 
های فرهنگی مساجد است، اظهار داشت: هم اکنون استان چهارمحال 
و بختیاری در بین اس��تان های دیگر کش��ور در راه اندازی کانون های 

فرهنگی و هنری مساجد رتبه برتر را دارد.
حجت االس��ام مراد یوس��فی عنوان کرد: ه��م اکن��ون 350 کانون 
 فرهنگی و هنری مس��اجد در این اس��تان فعال اس��ت ومسووالن این

 کانون ها در این همایش شرکت کرده اند.

  آماده سازی پنج مدرسه 
برای اسکان مسافران

کارش��ناس تعاون اداره آموزش و پرورش شهرس��تان سامان از اسکان 
مسافران نوروزی در پنج مدرس��ه در شهرستان سامان خبر داد.خسرو 
فریدونی با بیان این که اسکان مس��افران نوروزی در شهرستان سامان 
در پنج مدرس��ه صورت می گیرد، اظهار داش��ت: از این تعداد مدرسه 
چهار مدرسه در شهر سامان و یک مدرسه در حاشیه زاینده رود پذیرای 
مس��افران نوروزی اس��ت.وی با بیان این که یکی از مدارس مجهز تر از 
مابقی مدارس اس��ت، بیان داش��ت: در کاس های پذیرایی مسافران 
امکاناتی از قبیل فرش، پتو، تلویزیون و ... موجود است.فریدونی با بیان 
این که 50 کاس درس آماده پذیرای میهمانان نوروزی در شهرستان 
سامان است، اذعان داشت: در سال گذش��ته دو هزار مسافر در مدارس 

شهرستان اسکان داده شده اند.

 کلیات اجرایی 52 طرح اشتغالزا 
در چهارمحال و بختیاری تصویب شد

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: کلیات 
اجرایی 52 طرح اشتغالزا در استان به تصویب رسید.

 داوود شیوندی در کار گروه اشتغال استان، اظهار داشت: کلیات اجرایی 
52 طرح اشتغالزا در استان به تصویب رس��ید.وی با بیان این که برای 
اجرای این طرح ها بیش از یک هزار میلیارد ریال تسهیات در نظر گرفته 
شده است، افزود: از مجموع طرح های تصویب شده 36 طرح مربوط به 
صنعت، معدن، کشاورزی و پزشکی هستند.مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی چهارمحال و بختیاری افزود: برای این طرح ها 860 میلیارد 
ریال تس��هیات ریالی و 3 میلیون و 500 هزار یورو با 10 میلیون دالر 

تسهیات ارزی از محل صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شد.

77 درصد بیماري هاي روده اي ناشي از 
مصرف آب و مواد غذایي آلوده است

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزش��کی چهارمحال و بختیاری گفت: 
77 درصد بیماري هاي روده اي در کش��ورهاي در حال توس��عه ناشي 
از مصرف آب و مواد غذایي آلوده اس��ت.ناصر خسروي اظهارداشت: در 
کشورهاي در حال توسعه 77درصد بیمار هاي روده اي و30 درصد مرگ 
و میر کودکان زیر 5 سال ناشي از مصرف آب و مواد غذایي آلوده است.

متخصص بیماري هاي عفوني افزود: شستن دست با آب و مواد شوینده 
مي تواند از 70 درصد ابتا به بیماري هاي روده اي )اسهال( جلوگیري 
کند.وي توجه به نکات بهداشتي به منظور حفظ و ارتقاي سامت افراد 
را ضروري دانست و افزود: با نزدیک ش��دن به ایام تعطیات نوروزي و 
افزایش مسافرت ها رعایت این نکات از اهمیت بیشتري برخوردار است.

 برگزاری نهمین جشنواره
 ادبیات کودک و نوجوان رضوی

دبیر اجرایی جش��نواره ادبیات کودک و نوجوان رضوی از برگزاری این 
جشنواره سراسری همزمان با شهریورسال آینده در شهرکرد خبر داد.

 حبیب اهلل توفیقی اظهار داش��ت: کتاب، فراخوان و فرم شرکت نهمین 
جش��نواره ادبیات کودک و نوجوان رضوی به 400 مقصد ارسال شده 
است.وی با اشاره به شناسایی جامعه مخاطب، گفت: عاوه بر مخاطبان 
این جش��نواره فرم فراخوان را به حوزه های هنری، ادارات کل فرهنگ 
و ارشاد اس��امی و شهرستان های تابعه در سراس��ر کشور و همچنین 
کانون های پ��رورش فکری کودکان و نوجوانان ارس��ال کرده و با توجه 
به برگزاری این جشنواره در شهریور ماه 93، از هم اکنون تعدادی اثر به 

دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.

اخبار کوتاه 

آیین طرح تولد سبز به مناس��بت هفته منابع طبیعي در پارک تهلیجان برگزار ش��د.مدیرکل ثبت احوال  
چهارمحال و بختیاری در این آیین ، اظهارداشت: تروی��ج خانواده ها برای اجراي طرح تولد سبز که کاشت 

درخت با تولد هر فرزند است نقش موثری در داشتن هواي پاک و محیطي زیبا دارد.

7 طرح »تولد سبز« در شهرکرد برگزار شد

اس��تان چهارمحال و بختیاری با دارا بودن بیش 
 از 250 جاذب��ه گردش��گری یک��ی از زیباترین

 اس��تان های کش��ور اس��ت که در جنوب غربی 
کشور بر بلندای زاگرس واقع ش��ده است. نوروز 
فرص��ت خوبی اس��ت ت��ا از جاذب��ه ه��ا و مکان 
 های گردش��گری این اس��تان دیدن ک��رده و از 

زیبایی های آن لذت برد.
به گ��زارش مهر، جنگل ه��اي بل��وط و زالزالک، 
آبشار ، گردشگاه ها وگرداب ها از زیباترین عوامل 

اکوتوریسم چهارمحال و بختیاري است.
اس��تان چهارمحال و بختیاري با دارا بودن بیش 
از 250 جاذبه ش��ناخته ش��ده طبیعي تاریخي و 
مذهبي از مهمترین مناطق کش��ور براي جذب 
گردش��گر ب��ه شمارمي رود.فرونشس��ت هاي به 
وجود آمده همزم��ان با حرکات زمین س��اختي 
زاگرس و آب حاص��ل ازذوب برف کوه هاي بلند، 
تاالب هاي متعددي را در اس��تان تش��کیل داده 
است که زیستگاه انواع پوشش گیاهي- جانوري 
اس��ت و وجود این مواهب خدادادي، گردشگري 
طبیعي استان را ازپتانسل بسیار باالیي برخوردار 
س��اخته است.انباش��ت برف در ارتفاعات استان 
س��بب ش��ده معروف ترین رودخانه هاي دایمي 
 جن��وب غرب��ي و مرکزي ای��ران یعن��ي کارون،

 زاینده رود و دز از ارتفاعات این استان سرچشمه 
گیرن��د. جنگل ه��اي بل��وط، زالزال��ک و برخي 
 دیگر از گیاهان پهن برگ و نیز آبش��ار ها، غارها، 
 چش��مه س��ارهاي ب��ا آب فراوان،مناط��ق 
حفاظت شده، گردش��گاه ها و گرداب ها از دیگر 
عوامل طبیعي و اکوتوریس��م اس��تان محسوب 
مي ش��وند.ایام نوروز فرصت خوبی است تا به این 
استان کهن و تاریخی که در جای جای آن طبیعت 

زیبا و آثار تاریخی رخ نشان می دهد، سفر کرد.
تاالب چغاخور  

ت��االب بین المللي و زیباي چغاخور بامس��احتي 
حدود دو هزار و 300 هکت��ار در دامنه ارتفاعات 
برآفتاب و کار در نزدیکي شهربلداجي واقع شده 
است. فضاي وسیع و هواي لطیف و چشم اندازهاي 
بدیع همراه با آواز و پرواز پرندگان مهاجر و بومي 
این ت��االب را در ردیف یکي از کان��ون هاي مهم 
 ج��ذب گردش��گري در اس��تان ق��رار داده

 است.
 

 چشمه دیمه

چشمه دیمه، سرچشمه اصلي زاینده رود قبل از 
ایج��اد تونل ه��اي کوهرن��گ، در ده کیلومتري 
چلگرد و در مجاورت روس��تاي دیمه واقع ش��ده 
است. آب این چشمه از گواراترین آب هاي جهان 

است و خواص درماني نیزدارد.

چشمه هاي موال و سرداب  

این دو چش��مه با فاصله نس��بتا نزدیک به هم به 
ترتیب در مجاورت روستاي آلیکوه و رستم آباد از 
توابع شهرستان اردل، از چش��م اندازها و مناظر 
بس��یار زیبایي برخوردار اس��ت و هر روز به ویژه 
روزهاي تعطیل پذیراي صدهاگردشگر و مسافر از 

نقاط مختلف است.

 دشت الله هاي واژگون

این دشت در 12 کیلومتري چلگرد و در نزدیکي 
روستاي بنواستکي از توابع شهرستان کوهرنگ 
واقع شده اس��ت. وسعت زیاد ) س��ه هزار و 400 
هکتار( پوش��ش گیاهي بس��یار زیبا و ارزشمند، 
الله هاي واژگ��ون در دو ن��وع قرم��ز و زرد و نیز 
نزدیکي ب��ه دیگر جاذب��ه هاي قطب س��یاحتي 
کوهرنگ از این منطقه تفرجگاه بس��یار مناسبي 

ساخته است.

منطقه حفاظت شده تنگ صیاد  

این منطقه 21 هزار و 600 هکتار مساحت دارد و 
پارک ملي تنگ صیاد را با وسعتي معادل پنج هزار 

و 400 هکتار در دل خود جاي داده است.

 آبشار آتشگاه

مس��یر این آبش��ار از محل چش��مه تا اتصال به 
رودخانه خرسان را فضاي سرسبز و بي نظیري از 
انواع درختان و گیاهان جنگلي فراگرفته اس��ت. 

این آبشار درشهرستان لردگان واقع است.
 

آبشار دره عشق

آبش��ار دره عشق در منطقه مش��ایخ )شهرستان 
اردل(در مجاورت روس��تاي دره عشق در فاصله 
110 کیلومتري ش��هرکرد قرار دارد. این آبش��ار 

باسرعت زیاد از دل کوه بیرون مي جهد.

گردشگاه سیاسرد  

چشمه سیاس��رد در پنج کیلومتري بروجن قرار 
گرفته است. هواي خنک و مطبوع و درختان زیباو 
کهنسال اطراف این چشمه مکاني بسیار زیبا براي 
تفرج و اس��تراحت ساکنین ش��هر بروجن وسایر 

گردشگران به وجود آورده است.

کمربند سبز حاشیه زاینده رود

تمامي مس��یر حاش��یه زاینده رود از س��امان تا 
قراقوش )نزدیک سد زاینده رود( داراي مناظر زیبا 

و چشم نواز است که ازترکیب رودخانه، باغ هاي 
سرسبز دوطرف جاده و هواي پاک به وجود آمده 

است.
آبشار تونل کوهرنگ  

این آبشار از سرازیر شدن آب تونل اول کوهرنگ 
به وجود آمده اس��ت. این تونل ب��راي انتقال آب 
چش��مه کوهرنگ و دیگر چش��مه هاي اطراف به 
 زاینده رود در س��ال 1332 در منطقه کوهرنگ

 ایجاد شد.
 قلعه چالشتر

قلعه چالش��تر مربوط به دوره قاجار اس��ت و در 
 شهرس��تان ش��هرکرد، ش��هر چالش��تر واق��ع 

شده است.

 پل تاریخی زمانخان

پل زمانخان نیز یکی از بناهای با ارزش و قدیمی 
 شهرس��تان س��امان اس��ت که دارای دو دهانه ،

 30 متر طول و ارتفاع 12 متر است. پل زمانخان 
بر روی رودخانه زاینده رود بر روی سه پایه سنگی 
طبیعی بنا شده و در 22 کیلومتری شهرکرد قرار 

دارد.

بیش از 250 جاذبه گردشگری در چهارمحال و بختیاری وجود دارد

 از میهمانی چغاخور تا لطافت دشت الله هاي واژگون

مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سامان از افتتاح اولین 
سد خاکی) بند سنگی و ماتی(» دره بابا علی« در شهرستان سامان 
خبر داد.بهمن قاسمی در مراسم افتتاح بند سنگی – ماتی دره بابا 
علی با اشاره بر این که اعتبار این پروژه 800 میلیون ریال بوده است، 

اظهار داشت: حجم عملیات 600 متر مکعب است.

وی با اشاره به این که حجم بتن شماره یک 25 متر مکعب و حجم 
بتن ش��ماره دو 11 متر مکعب بوده اس��ت، بیان داشت: عملیات 
 خاکبرداری بند یک 67 کیلومتر و عملی��ات خاکبرداری بند دو
  70 متر مکعب ب��وده است.قاس��می با بی��ان این ک��ه عملیات

 سنگ کاری بند یک 331 متر مکعب و عملیات سنگ کاری بند دو 
259 متر مکعب بوده است، اذعان داشت: نما سازی بند یک 157 
متر مربع و نماسازی بند دو 201 متر مربع بوده است. سد خاکی دره 

باباعلی از نفوذ رسوبات به رودخانه زاینده رود جلوگیری می کند.
مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سامان با بیان این که 
آبخیزداری، ضامن احیای پوش��ش گیاهی در جامعه است، بیان 
داشت: این بند سنگ ماتی در مسیر دره باباعلی کاهکش احداث 
شده است.بهمن قاسمی بیان داشت: این سد خاکی از فرسایش 
خاک در کنار آبراه ها جلوگیری می کند و در مواقع سیاب سیل 
را کنترل و از همه مهمتر از نفوذ رس��وبات به رودخانه زاینده رود 
جلوگیری می کند.وی اذعان داشت: این سد اولین سد خاکی در 
شهرستان سامان است که به امتداد این سد چهار سد دیگر به طول 

یک کیلومتر تا یک و نیم کیلومتر احداث می شود.

اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: چهارمح��ال و بختی��اری 
در مس��یر جدی��د توس��عه گردش��گری طی س��ه س��ال آینده 
ق��رار م��ی گیرد.قاس��م س��لیمانی در ش��ورای برنام��ه ریزی 
 اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری با اش��اره ب��ه این که اس��تان 
چهارمح��ال و بختیاری اس��تانی پ��ر ظرفیت و پر پتانس��یل در 
حوزه گرشگری اس��ت، عنوان کرد: با س��رمایه گذاری و توسعه 

زیر س��اخت ها باید زمینه ورود مس��افر و گردش��گر بیش��تر به 
این اس��تان فراهم ش��ود.وی ادامه داد: این اس��تان جاذبه های 
گردشگری بسیاری دارد و باید زمینه  را در مناطق مختلف برای 
جذب مس��افر فراهم کرد.وی با اش��اره به ضرورت معرفی جاذبه 
های گردش��گری در این استان، اذعان داش��ت: استان می تواند 
با توسعه گردش��گری از حالت محرومیت بیرون آید و در مسیر 
جدید پیش��رفت قرار گیرد.اس��تاندار چهارمحال و بختیاری در 
ادامه با اش��اره به تصویب پنج طرح گردشگری درجلسه شورای 
برنامه ریزی استان، گفت: پروژه های گردشگری تاالب چغاخور، 
هتل دوستاره سامان، توس��عه منطقه گردشگری شیدا و منطقه 
گردش��گری دش��تی برای احداث تصویب ش��ده اند.وی تاکید 
کرد: س��رمایه این پروژها370 میلیارد اس��ت و دارای اش��تغال 
 920 نفر به صورت مس��تقیم و غیر مس��تقیم هستند.استاندار 
چهارمح��ال و بختی��اری تاکی��د کرد: اش��تغال غیر مس��تقیم 
 این پ��روژه ها ب��االی 700 نفر است.قاس��م س��لیمانی گفت: با

 بهره برداری از این پروژه ها چهارمحال و بختیاری در مسیر جدید 
توسعه گردشگری طی سه سال آینده قرار می گیرد.

اولین سد خاکی شهرستان سامان افتتاح شد 

جلوگیری از ورود رسوبات به رودخانه زاینده رود
استاندار استان عنوان کرد:

تصویب پنج طرح گردشگری در استان 
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تغییرات 
2121 شماره : 92/7077/33/وآگهی تغییرات شرکت تولیدی و ماشین سازی  پیشتازان 
گاز کربنیک اردستان با مسئولیت محدود به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق 
مسئولیت  با  اردستان  کربنیک  گاز  پیشتازان  سازی  ماشین  و  تولیدی  شرکت  العاده 
و   1392/12/3 مورخه   10260397273 ملی  شناسه  و   797 ثبت  شماره  به  محدود 
گواهی شماره 2692681 – 1392/12/3 اداره امور مالیاتی اردستان تصمیماتی اتخاذ 
و تغییراتی به شرح زیر در شرکت به عمل آمده است : 1- سرمایه شرکت از مبلغ ده 
میلیون ریال به مبلغ یک میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است . 2- شرکاء فعلی و میزان 
سهم الشرکه هر کدام به این شرح میباشد : آقای مجید بهرامی با کد ملی 1283547058 
بیست  و  پانصد  معادل  الشرکه  سهم  درصد   52 دارنده   8184887911 پستی  کد  و 
میلیون ریال و خانم مینا توکلی زاده هند و آبادی با کد ملی 1189858517 و کد پستی 

8184887911 دارنده 18 درصد سهم الشرکه معادل یکصد و هشتاد میلیون ریال و 
آقای امیر مسعود بهرامی با کد ملی 1271022850 و کد پستی 8184887911 دارنده 
15 درصد سهم الشرکه معادل مبلغ یکصد و پنجاه  میلیون ریال و آقای امیر مهرداد 
درصد سهم   15 دارنده   8135946461 پستی  کد  و   1271805049 ملی  کد  با  بهرامی 
الشرکه معادل مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال میباشند . 3- ماده 3 اساسنامه به شرح 
فوق اصالح میگردد . م الف 540 خیر اله عصاری – رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 

تغییرات 
2120 شماره : 92/7076/33/وآگهی تغییر مرکز و شماره ثبت شرکت تولیدی و ماشین 
11311/ث  شماره  تغییرات  آگهی  استناد  به  اردستان  کربنیک  گاز   پیشتازان  سازی 
-1390/6/20 و نامه شماره 12167 – 1390/06/26 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر 
تولیدی و ماشین سازی پیشتازان گاز کربنیک  تجاری  اصفهان مرکز اصلی شرکت 
اردستان با مسئولیت محدود . به شماره ثبت 18829ثبت شرکتها اصفهان و شناسه ملی 
10260397273از نشانی قبلی – اصفهان – خیابان رباط دوم – کوچه مخابرات – بن 
1500 متری شمال پمپ بنزین جاده کمر   – پالک 76 به نشانی اردستان   – بست تاج 
بندی اردستان در امتداد جاده بسمت زواره و در عمق 60 متری جنوب شرق جاده کد 
پستی  8381798751 انتقال یافته و پرونده به ثبت اسناد و امالک اردستان ارسال و 
تحت شماره ثبت 797 دردفاتر ثبت شرکتهای این اداره به ثبت رسیده است که انتشار 
آگهی انتقال مرکز شرکت تا این تاریخ انجام نشده . فلذا برای اطالع عموم در روزنامه 
اله  الف 539 خیر  م   . میگردد  اعالم  و  منتشر  زاینده رود اصفهان  رسمی و روزنامه 

عصاری – رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 

تحدید حدود اختصاصی
2116 شماره : 103/92/2527/337چون تحدید حدود ششدانگ یک  قطعه  زمین بائره 

مشهور دشت میان کالن به شماره پالک 1965 فرعی از شماره 100- اصلی واقع در 
طامه جزء بخش 9 که   بنام آقای سجاد بن صفیح فرزند خلف در جریان ثبت می باشد، 
اینک  گردد  آگهی  تجدید  بایستی  قبلی  آگهی  در  فاصل  حد  شدن  مشخص  عدم  بعلت 
بموجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
لذا به موجب  در ساعت 9 صبح روز 1393/2/3 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. 
این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک  اخطار می گردد که در ساعت 
و روز مقرر در این آگهی، در محل حضور بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهدشد.م الف: 282 مجتبی شادمان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی
زمین  قطعه  یک   ششدانگ  حدود  تحدید  103/92/3348/337چون   : شماره   2114
محصور به شماره پالک 2646 فرعی از شماره 150- اصلی واقع در برز جزء بخش 10 
که   بنام آقای غالمرضا یزدی زاده باغینی فرزند علی در جریان ثبت می باشد، بعلت 
عدم حضور مالک  در آگهی قبلی بایستی تجدید آگهی گردد اینک بموجب دستور اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 9 صبح روز 
1393/1/27 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 

و مجاورین صاحبان امالک  اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی، 
در محل حضور بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهدشد.م الف: 

277 مجتبی شادمان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی
2056 شماره : 103/92/3339/337چون تحدید حدود ششدانگ قطعه  زمین محصور 
به شماره پالک 101 فرعی از شماره 214- اصلی واقع در یحیی آباد جزء بخش 11 که   

بنام آقای احمد گرجی طرقی و غیره در جریان ثبت می باشد، بعلت عدم توانایی مالک 

در معرفی ملک در آگهی قبلی بایستی تجدید آگهی گردد اینک بموجب دستور اخیر ماده 

نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 9 صبح روز  تقاضای  ثبت و  قانون   15
1393/1/23 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و 
مجاورین صاحبان امالک  اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی، در 
محل حضور بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهدشد.م الف: 

276 مجتبی شادمان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی

2029 شماره : 103/92/3234/337چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه به شماره 
پالک 1056 فرعی از شماره 118اصلی واقع در جاریان جزء بخش 9 که   بنام آقای 
مصطفی جاریانی فرزند ماشاله در جریان ثبت می باشد، بعلت اشتباه در شماره اصلی 

ملک  در آگهی قبلی بایستی تجدید آگهی گردد اینک بموجب دستور اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 9 صبح روز 1393/1/24 
در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
آگهی، در محل  این  در  مقرر  که در ساعت و روز  اخطار می گردد  امالک   صاحبان 
حضور بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
الف: 272  پذیرفته خواهدشد.م  تا 30 روز  تنظیم صورتمجلس تحدیدی  تاریخ  از  ثبت 

مجتبی شادمان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

فقدان سند مالکیت 
برگ  دو  باستناد  اردستانی   شفیعی  سلطنت  خانم  92/7112/33/و  شماره   2119
سند  که  شده  مدعی  و  شده  گواهی  رسما  شهود  هویت  که  رسمی  شهود  استشهادو 
مالکیت  سه ربع حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ مزرعه سینا 127  اصلی واقع در دهستان 
علیا  اردستان بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 590 دفتر 140 امالک ذیل ثبت 2250 
بنام نامبرده فوق ثبت و صادر گردیده وبنا به اظهار مالک به علت جابجایی سند مذکور مفقود 
آیین  اصالحی   120 ماده  طبق  نموده  المثنی  مالکیت  سند  درخواست صدور  گردیده  چون 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور 
با وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 10 روز باین اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضا مدت مذکور و 
عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله در صدور 
سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شدم الف: 547 خیراله عصاری – رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک اردستان  

فقدان سند مالکیت 
باستناد دو برگ استشهادو  2123 شماره 92/7111/33/و ورثه مرحوم محمد منوچهری   
شهود رسمی که هویت شهود رسما گواهی شده و مدعی شده سند مالکیت  یک حبه مشاع از 
72 حبه ششدانگ مزرعه خرم آباد  102  اصلی واقع در دهستان علیا  اردستان بخش هفده 
ثبت اصفهان که در صفحه 169 دفتر 119 امالک ذیل ثبت 2255 بنام نامبرده فوق ثبت و صادر 
درخواست  گردیده  چون  مفقود  مذکور  جابجایی سند  علت  به  مالک  اظهار  به  وبنا  گردیده 
آگهی می  مراتب  ثبت  قانون  نامه  آیین  ماده 120 اصالحی  نموده طبق  مالکیت  صدور سند 

شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور با وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 10 روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با 
مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضا مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول 
واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله در صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 

اقدام خواهد شدم الف: 549 خیراله عصاری – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان  

تغییرات

خاص  اردستان-سهامی  فوالد  مجتمع  شرکت  تغییرات  2122شماره92/7067/33/وآگهی 
مورخه92/11/21وهیات  العاده  فوق  عادی  عمومی  مجمع  جلسات  صورت  استناد  به 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  اردستان  فوالد  مجتمع  مورخه92/11/23شرکت  مدیره 
به  زیردرشرکت  شرح  به  اتخاذوتغییراتی  ملی10260108192تصمیماتی  542وشناسه 
ملی1284584674وکدپستی819584337 باکد  مجیدساوجی  است:1-آقای  آمده  عمل 

مهین  وخانم  عامل  ومدیر  مدیره  هیات  رییس  سمت  وبه  مدیره  عضوهیات  عنوان  8به 
مدیره  عضوهیات  عنوان  8195843378به  1280962712وکدپستی  باکدملی  زاه  حسین 
ملی1270507435وکد باکد  ساوجی  ماِئده  وخانم  مدیره  هیات  رییس  نایب  سمت   وبه 

شدند.2-کلیه  انتخاب  مدت2سال  برای  مدیره  عضوهیات  عنوان  پستی8195843378به 
مدیره  هیات  ازاعضای  ویکی  عامل  مدیر  امضای  با  شرکت  وتعهدات  مالی  واسناد  اوراق 
ملی1280846674وکدپستی باکد  اخالقیان  حسین  است.3-آقای  معتبر  شرکت   وبامهر 
8195843378به سمت بازرس اصلی وآقای علی جنتیان باکدملی1282422561وکدپستی819

5843378به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.4-روزنامه کثیر 
انتخاب شد.م الف 541خیراله عصاری- االنتشار زاینده رودجهت درج آگهی های شرکت 

رییس ثبت اسنادوامالک اردستان
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در افرادی که به دلیل س��رعت رنگ دادن و دم کشیدن 
چای کیسه ای از طرفداران پرو پا قرص آن شده اند این 
سوال مطرح می شود که آیا تفاوتی میان چای کیسه ای 
و دم کرده وجود دارد؟ در این رابطه باید گفت: ابداع چای 
کیسه ای بهترین و بدترین اتفاق در صنعت چای است. 
بهترین چون سبب افزایش توجه مردم به چای می شود 
و بدترین به دلی��ل آن که اکثر چای های کیس��ه ای در 
ب��ازار دارای م��واد مصنوعی و ش��یمیایی هس��تند و از 
ویژگی های مطلوب یک چای اعال برخوردار نیس��تند.

به طور مث��ال وقتی یک چای کیس��ه ای نامرغوب را در 
آب جوش می اندازید کمت��ر از 30 ثانیه رنگ می دهد به 
ویژه اغلب چای های کیسه ای خارجی که خیلی سریع تر 
رنگ می دهند. این در حالی اس��ت که ب��ه طور طبیعی 
یک چای معمول��ی ایرانی را اگر در کیس��ه بریزید و در 
یک لیوان قرار دهید 10 دقیقه طول می کش��د تا رنگ 
زرد مایل ب��ه نارنجی ایج��اد کند.از ای��ن رو، چای های 
کیسه ای که طعم قوی و رنگ فوری دارند نه تنها ارزش 
تغذیه ای مطلوبی ندارند بلکه مواد افزودنی ش��یمیایی 
 آن ها می تواند اثرات مخربی بر س��المت مصرف کننده 

بگذارد.
در مورد چای های کیسه ای که امروزه با اسانس و رنگ 
انواع میوه ها در بازار عرضه می شوند نیز متذکر می شویم 
که اغلب این نوع چای ها دارای طع��م و رنگ مصنوعی 

هستند.
این نوع محصوالت نیز به دلیل آن که در طی روز بسیار 
 مورد اس��تفاده ق��رار می گیرند مص��رف طوالنی مدت

 آن ها به دلیل تجمع تدریجی مواد شیمیایی ش��ان در 
بدن می تواند بسیار مخاطره آمیز باشد.

توصيه ها
برای تهیه چای روزان��ه خود حتما از چ��ای دم کردنی 
استفاده کنید و برای انتخاب بهترین چای، خوب است 
بدانید که چای درشت از نظر کیفیت و خواص تغذیه ای 

بهتر از چای ریز و پودری است.
 همچنین چای بدون عطر مصرف کنید، چرا که چایی 
که دارای ب��وی تند و رنگ قرمز پررنگ باش��د بس��یار 

مضر است.
از هل، دارچین یا چند قطره لیموترش در چای استفاده 

کنید. 
 نکته

در برخی از چای های خش��ک نیز که دارای کیفیت باال 
نیس��تند از مواد افزودنی رنگ و طعم دهنده اس��تفاده 
می ش��ود. لذا برای خرید یک چای بهداش��تی و کنترل 
ش��ده لزوما به وجود پروانه بهداش��ت روی بسته بندی 
آن توجه کنید و حتی المقدور از چای های ارگانیک که 
کامال طبیعی و به دور از مواد و کودهای شیمیایی تهیه 

می شوند استفاده کنید.

 مضرات چای کيسه ای
 یا نپتون

      

 1- کس��ي که حرف مي زند مي کارد و آن که گ��وش مي دهد درو 
مي کند.» آرژانتیني «.

2- کار ریشه هاي تلخ و میوه شیرین دارد.» آلماني «.
3- کس��ي که به خاطر عش��ق زندگي مي کند باید در اندوه به س��ر 

ببرد.»اسپانیولي«.
 4- کس��ي ک��ه فقط ب��ه کم��ک دیگران چش��م م��ي بن��دد گول 

مي خورد.»فرانسوي«.
5- ک��ودك بم��ان ت��ا بچ��ه های��ت همیش��ه دوس��تت داش��ته 

باشند.»هلندي«.
6- همه کساني که به تو مي خندند دوست تو نیستند.»آلماني«.

7- کسي که از مرگ مي ترسد از زندگي لذت نتواند برد»اسپانیولي«.
8- کاغذ بردبار است.»دانمارکي«.

 9- کاري ک��ه گ��رگ ب��ه زور م��ي کن��د روباه ب��ه حیل��ه از پیش
 مي برد.»انگلیسي«.

10- کلمات حباب آبند و اعمال قطره طال.»شرقي«.
 11- کس��ي ک��ه ب��ه جل��وي روی��ش ن��گاه نم��ي کن��د عق��ب

 مي ماند.»اسپانیولي«.
12- کسي که خوب فکر مي کند نیاز نیست زیاد فکر کند .»آلماني«.

13- تملق مثل س��ایه اس��ت :ه��م انس��ان را بزرگ م��ي کند هم 
کوچک.»دانمارکي«

14- تملق سم شیریني است.»آلماني«
 15- متملقین ش��بیه دوس��ت هس��تند همچنان که گرگان شبیه

 سگان اند.»چیني«
16- وقتي تقوا و پرهی��زکاري در قلب راه پیدا کند در سرش��ت هم 

زیبایي به وجود مي آید.»چیني«
17-  یک مرد بزرگ عیوب مرد کوچک را نمي بیند.»چیني«
18- یک متر طال نمي تواند یک متر از وقت را بخرد.»چیني«.

    ضرب المثل ملل

دو دانشجوی کانادایی یک لباس ورزشی طراحی کرده اند که 
به کاربر خود می گوید هنگام ورزش چه قدر س��خت کار کرده 
و به چه میزان از انجام حرکات در طی تمرین سرباز زده است.

لباس کامل ورزشی که » آتوس« نام دارد مجهز به حسگرهای 
 کوچکی اس��ت که خروجی ماهیچه، ضربان قل��ب و تنفس را 

اندازه گیری می کند.
وقتی که کاربر با این لباس حرکت می کند، فعالیت الکتریکی 
وی روی پوستش اندازه گیری می شود و به اطالعات سودمند 

عملکرد تبدیل می شود. 
این اطالعات به صورت وایرلس به دستگاهی به اندازه یک کارت 
بانکی که » هسته« نام دارد منتقل ش��ده و با اپلیکیشن آتوس 

هماهنگ می شود.
این اپلیکیش��ن اطالعات را جمع آوری می کن��د و راهی برای 
درك انجام موثر تمرین های ورزش��ی به کارب��ر ارایه می کند. 

برای مثال این اطالع��ات، نمره ای برای ت��الش ماهیچه های 
کاربر در نظر گرفته تا وی بداند که تا چ��ه حد از ماهیچه های 

خود کار می کشد.
در عین حال فعالیت ضربان قلب ثبت می شود تا کاربران برای 

وارد شدن به منطقه درست ضربان قلبی خود فعالیت ورزشی 
و تناس��ب اندام خود را اصالح کنند. این حس��گرها همچنین 
 به کاربران ای��ن اطمینان را می دهند تا بدانن��د در حین انجام

 فعالیت های کششی و یا اس��تفاده از وزنه در وضعیت تعادل به 
سر می برند یا خیر.

دانانجا جیاالت و کریستوفر ویب دانشجویان دانشگاه واترلو که 
از تمرین های ورزشی روزمره خود احساس کسالت می کردند 
این لباس ورزش��ی را ابداع کردند تا افرادی که نمی توانند یک 
مربی شخصی داشته باشند از میزان عملکرد ماهیچه های خود 

مطلع باشند.
این لباس ورزشی با قیمت 99 دالر و دستگاه » هسته« با قیمت 
199 دالر به فروش می رس��د. انتظار می رود نسخه اولیه این 
لباس از اوایل سال آتی میالدی با 14 حسگر و دو حسگر اضافه 

برای ضربان قلب و تنفس وارد بازار شود.

لباس ورزشی که جای مربی عمل می کند

با حضور بوریس جانسون شهردار لندن، 
سیستم جدید هوش��مند عبور از عرض 
خیاب��ان آزمایش ش��د.هر چن��د امروزه 
اتومبیل ها مجهز به سیس��تم شناسایی 
عابر شده اند و در حال اجراست اما مقامات 
لندنی م��ی خواهند امنیت بیش��تری را 
برای عابران و دوچرخه س��واران در شهر 
به وجود بیاورند و به همین دلیل سیستم 
جدید شناسایی عابر از عرض خیابان مورد 

آزمایش قرار گرفت.
این کار با نصب نسل جدید ابزار و حسگرها 
در مناطقی که عابر حق عبور دارد، شروع 
شده است و قرار است در محل های عبور 
از عرض خیابان نزدیک ایستگاه های مترو 
و معابر عمومی به زودی بع��د از تکمیل 
فرآینده��ای الزم، نصب ش��ود.به گفته 
مقامات لندنی، این سیستم برای اولین بار 
 در جهان تست می شود و نمونه آن وجود 

ندارد.
دوربین ها روی چ��راغ های ترافیکی زوم 
کرده و اگ��ر عابری را مش��اهده کنند به 
صورت خودکار س��یگنال تعریف شده را 
در شعاع و زمان بیشتری به کار می گیرند 
)چراغ س��بز برای عابرو چراغ قرمز برای 
راننده بیشتر طول می کشد( تا مطمئن 
ش��وند عابر از عرض خیاب��ان عبور کرده 

است.

سامسونگ 930 میلیون دالر خسارت می 
دهد.سرانجام قاضی کوهkoh حکم خود 
در مورد اختالف حقوقی ناشی از نقض ثبت 
اختراع اپل توسط سامسونگ را صادر کرده 
و ضمن رد درخواست اپل برای منع دایمی 
 فروش محصوالت سامس��ونگ،کمپانی 
کره ای را محکوم به پرداخت 930 میلیون 

دالر کرد.
اما قاضی دادگاه در کالیفرنیا درخواس��ت 
اپل برای منع دایم��ی فروش محصوالت 
مشخص در پرونده سامسونگ را رد کرد 
و قرار شد سامسونگ همچنان به فروش 
محصوالت مورد اختالف خ��ود با اپل در 
امریکا ادامه دهد.در واقع آنچه قاضی صادر 
کرده طوری اس��ت که نه س��یخ بسوزد و 

نه کباب!
دادگاه در س��ال 2012 ابت��دا حک��م به 
پرداخت جریم��ه 1/05 میلیارد دالری از 

سوی سامس��ونگ به اپل داد و با اعتراض 
کمپانی ک��ره ای دادگاه دوم رقم مذکور 
 را ب��ه 929/8 میلی��ون دالر کاه��ش 

داد.
اما اپل با اعتراض مجدد درخواس��ت منع 
فروش محصوالت سامس��ونگ را داد که 
دادگاه موکول به 2014 شد و حاال هم رقم 
فیکس شده و هم حکم اصلی مبنی بر رد 

درخواست اپل صادر شده است.

دادگاه اپل و سامسونگ تمام شد سيستم عبور هوشمند 

جشنواره  نقاشی تخم مرغ های نوروزی در پارک مفاخر تبریز

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ی/ زاينده رود[
ت اله

س: هادی نعم
]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

چهار شنبه 4 دی  1391 | 22  صفر 1434 
 شماره 1207 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 732, Feb 23,2012
8Pages| 1000 Rls

شهرداری گلشن در نظر دارد نس��بت به فروش 2 قطعه زمین کارگاهی 
به مساحت هر کدام 630 متر مربع واقع در منطقه صنعتی شهر گلشن 
از طریق برگ��زاری مزایده عمومی اقدام نماید . جهت کس��ب اطالعات 
بیشتربه شهرداری گلشن مراجعه و یا با ش��ماره تلفن های زیر تماس 

حاصل فرمایید. 
تلفن :6 - 03222753525                              فاکس: 03222752300

آخرین مهلت ارائه پیشنهادات : 92/12/25 

آگهی مزایده عمومی

 روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر گلشن

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

چهار شنبه 4 دی  1391 | 22  صفر 1434 
 شماره 1207 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 732, Feb 23,2012
8Pages| 1000 Rls

شهرداری گلشن در نظر دارد نس��بت به فروش 2 قطعه زمین کارگاهی 
به مساحت هر کدام 630 متر مربع واقع در منطقه صنعتی شهر گلشن 
از طریق برگ��زاری مزایده عمومی اقدام نماید . جهت کس��ب اطالعات 
بیشتربه شهرداری گلشن مراجعه و یا با ش��ماره تلفن های زیر تماس 

حاصل فرمایید. 
تلفن :6 - 03222753525                              فاکس: 03222752300

آخرین مهلت ارائه پیشنهادات : 92/12/25 

آگهی مزایده عمومی

 روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر گلشن


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

