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فن بازار منطقه ای ایده ها را به نمایش می گذارد 
خانه کشتی
 تجدد اصفهان برای 
رقابت های جام جهانی 
 ۲۰۱۵
مناسب
 است

در شهرک صنعتی اصفهان صورت می پذیرد
رونمایی از جلد چهارم دانش نامه 

تخت فوالد تا پایان شهریورماه 5
درآمد ۱۵ میلیاردی شرط بندی 

در »فوتبال پاک ایرانی« 6 4
از قافله تکنولوژی ساخت 

خودرو جا مانده ایم

4

6۵ میلیارد سیگار ساالنه
 دود می شود

شاید نشنیده باشید، اما عوارض مصرف سیگار بر زنان و 
مردان متفاوت است و هر دو جنس به یک اندازه قربانی 

ناتوانی و مرگ ناشی از مصرف آن نمی شوند.
هم��ه می دانی��م ک��ه اس��تعمال دخانیات باع��ث بروز 
بیماری های قلبی عروقی و س��کته مغزی، بیماری های 

قفسه  سینه و ریه و بسیاری از سرطان های دیگر...

شهرداراصفهان نماینده
بیش از ۱۲۰۰ شهرداری کشور  

 تکمیل  آزادراه اصفهان
-شیرازتا پایان تابستان

انتخابات ش��وراي سازمان ش��هرداري ها و دهیاري هاي 
کشور با حضور ش��هرداران منتخب اس��تان ها برگزار و 
دکتر س��ید مرتضی س��قاییان نژاد به عن��وان عضو این 
 شورا برگزیده ش��د. در این انتخابات که در سالن پیامبر

  اعظ��م )ص( وزارت کش��ور برگ��زار ش��د، ش��هرداران 
استان ها س��وابق کاري و برنامه هاي پیش��نهادي خود 
را اعالم نمودند. س��پس با راي ش��هرداران اس��تان هاي 
 حاضر در جلس��ه، س��ه عض��و اصلي ش��وراي س��ازمان 

شهرداري ها و دهیاري هاي کشور ...

باتوجه به لزوم اتص��ال آزادراه کنارگذر غربی اصفهان به 
محور شریانی اصفهان _ شیراز، بخش پایانی این آزادراه تا 

پایان تابستان تکمیل و بهره برداری می شود.
آزادراه کنارگذر غربی اصفهان در 25 کیلومتری اصفهان 
از محور چهار خطه مورچه خورت اصفهان جدا شده و با 
یک دستگاه تقاطع غیر همسطح در ادامه آزادراه کاشان ...

4

3

3 44

 رییس جمهوری : رشد 3 برابری گردشگری در کشور 

3 فرم فاکتور برای طالفروشان تهیه شد

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

اروپایی ها هتل های اصفهان را تا 
پایان سال رزرو کردند 

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی:

رییس جمهور در دیدار با رییس، معاونان و مدیران ارش��د سازمان 
می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری گفت: بس��یاری از 
هتل های شهرهای شیراز، اصفهان، یزد و کاش��ان تا پایان ماه های 
آبان و آذر توس��ط تورهای اروپایی رزرو ش��ده که این امر روند رو به 
رشد گردش��گری در کشور را نش��ان می دهد. حجت االسالم حسن 
روحانی، رییس جمهور کشورمان در محل سازمان میراث فرهنگی و 
گردشگری نشستی را با رییس، معاونان و مدیران ارشد این سازمان 
برگزار و در حاشیه آن نیز از نمایش��گاه جنبی فعالیت های سازمان 

بازدید کرد. حجت االس��الم روحانی در این نشس��ت اظهار داشت: 
س��ازمان میراث فرهنگی یکی از بخش های مه��م در حوزه فرهنگ 
و اقتصاد اس��ت و کش��ور ما س��ابقه تمدنی پرافتخار دارد که باید به 

جهانیان معرفی شود.
رییس جمهور ادامه داد: آثار و نشانه های باقیمانده از مشروطه، انقالب 
اسالمی و دفاع مقدس باید حفظ، حراست و معرفی شود تا گردشگران 
داخلی و خارجی بدانند و ببینند که ملت ما در طول یک قرن گذشته 

چه تحوالت عظیمی را به وجود آورده اند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که برخی طالفروش��ان 
به بهانه های مختلف توافق صورت گرفت��ه در زمینه پرداخت مالیات 
بر ارزش اف��زوده را انجام نم��ی دهند، گفت: اجرای قان��ون اختیاری 
نیست و در صورت لزوم س��ازمان مالیاتی به این موضوع ورود خواهد 
کرد.علی عس��کری در حاشیه نخس��تین نشس��ت همکاری مالیاتی 

کشورهای عضو اکو در تهران از طالفروش��ان خواست تا در پرداخت 
مالیات بر ارزش افزوده بهانه جویی نکنند، زیرا در این صورت سازمان 
مالیاتی به موارد تخلف ورود خواهد کرد. مع��اون وزیر امور اقتصادی 
 و دارایی اظهارداش��ت: طی توافقی که س��ال های قبل با طالفروشان 

داشتیم...

افزایش نگران کننده مهاجرت 
کشاورزان از اصفهان

استاندار اصفهان گفت: کشاورزان به دلیل خشکسالی به مناطق دیگر استان و یا حتی 
اس��تان های دیگر مهاجرت کرده اند و همه تالش ما بر این است که مشکالت بانکی در 
وهله اول حل و فصل شود. رسول زرگرپور در دیدار با حسین علی حاجی دلیگانی نماینده 
مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی، فرماندار شهرستان برخوار 

و تعدادی از کشاورزان شمال اصفهان که به منظور حل مشکالت سیستم بانکی...
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اخبار کوتاهيادداشت

طرح های تذکر لسانی در نقاط 
آسیب پذير اصفهان اجرا می شود

معاون تش��کل های مردمی س��تاد احیای امر به معروف و نهی از منکر 
استان اصفهان از اجرای طرح های تذکر لسانی در نقاط آسیب پذیر شهر 

اصفهان خبر داد.
 حجت االس��ام والمس��لمین محمد زارعان افزود: این طرح به صورت 
روزانه با هماهنگی پلیس امنیت اخاقی و کانتری ها انجام می ش��ود.

وی اظهار کرد: تیم های تذکر لسانی در قالب نیروهای خواهر و برادر در 
نقاط مختلف شهر در قالب تذکر و مشاوره و اعطای بسته های فرهنگی 

به فعالیت می پردازند.
معاون تشکل های مردمی ستاد احیای استان اصفهان افزود: همچنین 
با حضور در اتحادیه های صنفی و تش��کیل ش��وراهای امر به معروف و 
 نهی از منکر، به تش��کیل تیم های تذکر لس��انی از می��ان اصناف اقدام 

می شود.
وی یادآور ش��د: به ط��ور معم��ول ه��ر اتحادی��ه 10 نفر را ب��ه عنوان 
ب��ازرس ب��ه س��تاد معرفی م��ی کن��د و ای��ن معاون��ت با آم��وزش ها 
پیرام��ون ام��ر ب��ه مع��روف و نه��ی از منک��ر، آس��یب هایی ک��ه در 
 واحده��ای صنف��ی مش��اهده م��ی ش��ود را ب��ه این تی��م ه��ا واگذار 

می کند.
 حجت االس��ام زارعان افزود: بیش��تر ناهنج��اری ها با تذک��ر اول رفع

 می شود و در صورت تکرار، افراد خاطی به اتحادیه و یا اداره اماکن معرفی 
خواهند شد.

استکبار، مذهب و ماهیت انقالب 
اسالمی را نشانه گرفته است

مش��اور فرمانده کل س��پاه پاس��داران در اصفهان گفت: بی��ن اصالت و 
ماهیت، با وج��ود اختاف، ت��وازن وجود دارد و دش��من با ای��ن توازن 
 در انقاب م��ا به مذهبیت رس��ید و س��عی در مقابله هم��ه جانبه با آن 

دارد.
سردار خسرو عروج در یادواره ش��هدای دانشگاه فرهنگیان شهید باهنر 
اصفهان اظهار کرد: زندگی امام موسی کاظم)ع( به 2 نوع مبارزه، مخفی و 
در حبث ختم و انواع شکنجه روحی و جسمی به این بزرگوار اعمال شد، 
 اما با وجود این هرکس در آن ش��رایطی با امام برخورد می کرد، منقلب 

می شد.
وی افزود: قبل انقاب مبارزان مسلمان بر این عقیده بودند که به حمایت از 
موسی بن جعفر)ع( زندانی و به حمایت علی ابن ابیطالب)ع( آزاد می شدند.

مش��اور فرمانده کل س��پاه پاس��داران تصریح کرد: بنده های خطا کار 
خدا می توانن��د برگردند و صالح ش��وند. درجنگ تحمیلی کس��انی که 
برگشتند، قبل از ش��هادت وصیت کردند کس��ی بدن آن ها را نبیند، اما 
 بعد از 25 س��ال وقتی برادری کنار آن ها خاک می ش��ود، بدنشان سالم 

است.
وی بیان کرد: در جنگ تحمیلی مبنا رفاقت بود و استاد دانشگاه در کنار 

مستخدم خدمت می کرد.

بسیج ادارات با آسیب شناسی به 
سالمت دستگاه ها کمک کنند

استاندار اصفهان گفت: بسیج ادارات می تواند با آسیب شناسی موضوعات 
مختلف، سیستم را در جهت ارتقا یاری و به سامت دستگاه های اجرایی 

کمک کند.
رس��ول زرگرپور در جلس��ه عالی شورای بس��یج کارمندان اس��تان، با 
گرامیداش��ت س��وم خرداد، روز ایث��ار مقاوم��ت و پیروزی و تس��لیت 
س��الروز ش��هادت امام موس��ی کاظم )ع( اظه��ار کرد: عضوی��ت اکثر 
 مدیران دس��تگاه های اجرایی در شورای مشورتی بس��یج، مایه افتخار

 است.
وی با بیان این که بعد از انقاب اس��امی ایران نهادهای مردمی زیادی 
ایجاد شده ، اظهار کرد: تعداد معدودی از این نهادها افتخار این را داشتند 
که معمار کبیر انقاب دستور تشکیل آن را داده باشد و بسیج یکی از این 
نهادها است.اس��تاندار اصفهان تصریح کرد: بسیج با همان قوت و قدرت 
روزهای ابتدایی ایفای نقش می کند و هیچ نهادی از لحاظ کمیت و حضور 

میلیونی مردم در آن مانند بسیج نیست.
وی با بیان این که همه مردم چه دوست و چه دشمن از بسیج به عنوان یک 
نیروی ارزشی یاد می کنند، افزود: این نهاد جزو متنوع ترین نهادهای کشور 
است و فعالیت بسیج در بین نیروهای کارگری، دانشجویی، متخصصین و 

پزشکان، مصداق عینی این موضوع است.

دلواپسی درباره مذاکرات هسته ای، 
از نگرانی های جوانان است

نماینده مردم شاهین ش��هر در مجلس ش��ورای اس��امی گفت: در 
حال حاضر جوان��ان برای اب��راز نگرانی خود در برابر برخی مس��ایل 
در کنار قبور ش��هدا تجم��ع کردند ک��ه البته به نظر من دلواپس��ی 
 درب��اره مذاک��رات هس��ته ای، یک��ی از نگرانی ه��ای جوان��ان م��ا

 است.حسینعلی حاجی دلیگانی در حاشیه همایش دالوران دلواپس 
اظهار کرد: من این جوانان را که می بینم، یاد فرمایشات مقام معظم 
رهبری می افتم که فرمودند» اتکای انقاب اسامی به همین جوانان 

است.«
وی افزود: در حال حاضر همین جوانان ب��رای ابراز نگرانی خود برای 
برخی مسایل، در کنار قبور ش��هدا تجمع کردند که البته به نظر من 
 دلواپس��ی درباره مذاکرات هس��ته ای، یکی از نگرانی های جوانان ما

 است.

تهیه بانک اطالعاتی نخبگان بسیجی 
اصفهان

رییس سازمان علمی پژوهشی وفناوری بسیج استان اصفهان گفت: 
سازمان علمی بسیج اصفهان از تمامی جویندگان علمی و نخبه های 
بس��یجی پش��تیبانی کرده و در این راس��تا بانک اطاعاتی نخبگان 

بسیجی اصفهان تشکیل می شود.
رس��ول کاظمی اظهار ک��رد: نخب��گان و مخترعان بس��یجی و غیر 
 بس��یجی ک��ه طرح ه��ای علم��ی و پژوهش��ی دارن��د، حمای��ت

 می شوند.
 وی افزود: این س��ازمان برای ارتق��ای این نخبگان به آنها مش��اوره 
می دهد و اگر آنها طرح پیشنهادی داش��ته باشند و مورد قبول واقع 
شود، به کارگروه علمی که داریم ارجاع می دهیم و پس از تصویب، از 

آنها حمایت می شود.
رییس سازمان علمی پژوهشی و فناوری بسیج استان اصفهان تصریح 
کرد: در این راستا در داخل استان تا سقف یک میلیون تومان به آنها 
کمک شده و با پرداخت 5 میلیون یا بیشتر از سوی مرکزیت تهران، 

از آنها حمایت می شود.
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حجت االسام علی ناصریان امام جمعه موقت آران و بیدگل گفت: آیت اهلل حسینی بوشهری، رییس حوزه 
علمیه سراسر کشور و نماینده بوشهر در خبرگان رهبری با هدف دیدار با طاب شهرستان های کاشان و آران 
و بیدگل و اقامه نماز جماعت در جوار آستان حضرت محمدهال بن علی )ع( به آران و بیدگل سفر می کند. 
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 ریی��س س��تاد کل نیروه��ای مس��لح با اش��اره ب��ه تاش 
آمریکایی ها برای روشن نگه داشتن آتش جنگ در سوریه و 
نجات معارضین گفت: آمریکا در سوریه خانه ای بر روی باد 
می سازد. سردار سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی رییس ستاد 
کل نیروهای مسلح پیرامون اقدامات و برنامه های جدید دولت 
آمریکا برای حمایت و پش��تیبانی از تروریست ها در سوریه 
اظهار داشت: معارضین در س��وریه شکست خوردند و عاوه 
بر این که توانایی نظامی ندارند، ثابت شد که امکان برقراری 

وحدت بین آنها نیز میسر نیست.
وی افزود: آنها نه تنها به وحدت نمی رس��ند، بلکه با یکدیگر 
اختاف های اساس��ی دارند که در صورت برقراری تماس با 
یکدیگر به جنگ و کش��تار می انجامد. فیروزآبادی با تاکید 
بر عدم وجود شرایط و فرصت برای وحدت معارضین سوری 
تصریح کرد: در چنین شرایطی تروریس��ت ها در سوریه دو 
راه بیشتر ندارند؛ اول این که س��اح بر زمین بگذارند و خود 
را تسلیم دولت سوریه کنند و راه دوم این است که روزنه ای 
برای فرار پیدا کنند. رییس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه 
آرزوهای کاخ سفید را برای دسترسی به اهداف خود در سوریه 
دست نیافتنی توصیف کرد و گفت: شعارهای سخنگوی دولت 
آمریکا که ساح هایی به تروریست ها خواهیم داد که دولت 

سوریه را وادار به مذاکره کند، دروغی بیش نیست.

رییس مجلس شورای اسامی با تاکید بر صیانت مجلس از 
بیانات رهبر معظم انقاب اسامی به سخنان معظم له درباره 
مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: س��تاد مبارزه با مفاسد 
اقتصادی باید فعال تر عمل کند. علی الریجانی در نطق پیش 
از دستور خود در جلسه علنی مجلس گفت: من از مقام معظم 
رهبری تش��کر می کنم که هم رویکرد مجلس را برای سال 
جاری به خوبی تدوین و هم اولویت های مجلس مش��خص 
کرده اند. بیانات، برنامه مدونی برای کمیس��یون ها و کلیت  
مجلس خواهد بود. رییس مجلس ش��ورای اسامی اظهار 
داشت: مقام معظم رهبری بیانات خود را در 4 محور اقتصاد 
مقاومتی، مبارزه با فساد، توجه خاص به فرهنگ اسامی و 
همچنین حمایت از پیشرفت های علمی و فناوری در کشور 
مطرح کردند که این 4 محور اساس��ی برای دولت و مجلس 
است. همچنین حمایت از پیشرفت های علمی و فناوری در 
کشور را مطرح کردند که این 4 محور برای دولت و مجلس 
محورهای اساس��ی به ش��مار می رود و الزم اس��ت آموزش 
مجلس در بخش پش��تیبانی از محور پیشرفت های علمی و 
فناوری در نشست خود با مسؤوالن اجرایی، برنامه روشنی 
را تدوین کند و چنانچه نقصی در قوانین وجود دارد رفع و در 
غیر این صورت نظارت های بیشتر صورت پذیرد تا این حرکت 

رو به جلو ادامه پیدا کند.

معاون روابط عمومی سازمان بسیج مستضعفین گفت: کشور 
در تمامی موضوعات داخلی و خارجی به فرهنگ مقاومت نیاز 
دارد و پیروزی در تمام عرصه ها حاصل همین مقاومت است.

اسماعیل احمدی طی سخنانی در بیرجند با بیان این که علت 
موفقیت بسیج اطاعت از والیت و افتخارش خدمت به ملت 
است، افزود: امروز در همه زمینه ها مدیون فرهنگ مقاومت 
هس��تیم و پیروزی در تمام عرصه های دفاع��ی، فرهنگی و 
سیاسی حاصل همین مقاومت است. معاون روابط عمومی 
سازمان بسیج مستضعفین در ادامه گفت: منظور از مقاومت 
یک مقاومت منفعانه نیست و اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد 
ریاضتی و متکی به بیرون نیست؛ بلکه اقتصاد مقاومتی یک 
اقتصاد فعال و رو به جلو و نقش و اقدامات بس��یج بر همین 
اساس است. وی نقش جمهوری اسامی ایران در منطقه را 
یک نقش فعال دانست و اظهار کرد: امروزه جمهوری اسامی 
ایران سرآمد همه کشورهای منطقه به ش��مار می رود.  وی 
افزود: 125 ش��بکه تلوزیونی و 80 ش��بکه رادیویی به زبان 
فارس��ی در دنیا دروغ پراکن��ی می کنند. دش��من در حوزه 
فرهنگ نمی تواند به اهداف خود برس��د. بیشترین جمعیت 
شرکت کننده در برنامه های فرهنگی و مذهبی مانند راهیان 
نور، اعتکاف و ش��ب های قدر را جوانان تش��کیل می دهند و 

دشمن در این زمینه قطع امید کرده است.

وزیر امور خارجه ایران گفت: در ابتدای تغییر نظم جهانی در 
دوره انتقالی، آمریکا توهم نظم جدید جهانی را داشت، ولی 
تجربه نشان داد که تاش های آمریکا برایش پر هزینه بوده 
و نظم نوینی که مدنظر داشت، توهم بود. محمدجواد ظریف 
وزیر امور خارجه کشورمان در دومین روز هفتمین اجاس 
مجمع عمومی رادیو و تلویزیون های اسامی با اشاره به نقش 
محوری رس��انه در تحوالت جاری جهانی، گفت که یکی از 
تحوالتی که در آن نقش محوری به رس��انه تعلق گرفته، در 
مرحله انتقالی نظ��ام بین المللی اس��ت. وی بیان کرد:نظام 
جهانی از نظم دو قطبی متصلب که بر ملت ها فشار می آورد 
خارج شده و در مسیر نظم جدید و شکل گیری مرحله انتقالی 
نظام جهانی قرار گرفته است. وزیر خارجه با اشاره به این که 
فهم جدیدی از نظام جهانی ایجاد شده، تصریح کرد: در این 
مفهوم دیگر تنها دولت ها در کارزار بین المللی نیستند و دیگر 
بازیگران غیر دولتی از جمله رسانه ها نیز در نظم جدید نظام 

بین الملل در مرحله انتقالی، نقش و تاثیر دارند.
وی با بیان این که ارایه یک الگو، فکر و روش جدید در عرصه 
رسانه می تواند همپای قدرت اقتصادی و نظامی در صحنه 
بین المللی تاثیرگذار باشد، گفت:  این الگو می تواند زمینه را 
برای فعالیت رسانه فراهم کند و اهمیت فرهنگ و رسانه را 

بیش از پیش نشان  دهد.

خانه ملت امور خارجه بسیجدیدگاه

کاخ سفید به اهداف خود 
در سوريه نخواهد رسید

ستاد مبارزه با مفاسد 
اقتصادی فعال تر عمل کند

در همه زمینه ها مديون 
فرهنگ مقاومت هستیم

نظم نوين مورد نظر آمريکا 
توهمی بیش نبود
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پايان رزمايش »بیت المقدس 2۶« با پیام اقتدار جمهوری اسالمی 

پاسخدندانشکنارتشایرانبهتعدیدشمنانبیتالمقدس

رزمای��ش »بیت المقدس 2۶« پ��س از ۳ روز در 
اصفهان ب��ه کار خود پای��ان داد و ب��ا رونمایی از 
س��اح های بومی س��ازی شده و س��اخت کشور 
ایران، پیام اقتدار جمهوری اس��امی ایران را به 

جهان فرستاد.
رزمایش موشکی نیروی زمینی ارتش جمهوری 
اس��امی ایران با رمز» یا علی ب��ن ابی طالب« در 
منطقه مرنجاب آران و بیدگل آغاز ش��د؛ در این 
مرحله از رزمایش انواع موشک های نزاجا از جمله 

موشک نازعات و فجر5 شلیک شدند.

ش�لیک موفقیت آمی�ز موش�ک های 
»نازعات« و »فجر5«با انهدام اهداف فرضی

رزمایش موشکی نیروی زمینی ارتش جمهوری 
اس��امی ایران صب��ح جمعه با ش��لیک 2 فروند 
موش��ک N10 و N۶ و 2 فروند موش��ک فجر5 
و 8 موش��ک کاتیوشا برگزار ش��د. اهداف فرضی 
محل اصابت موش��ک های شلیک ش��ده نیز در 
کویر سمنان واقع ش��ده بود که مورد اصابت این 
موش��ک ها قرار گرفت. امیر احمدرضا پوردستان 
فرمانده نی��روی زمین��ی ارتش پس از ش��لیک 
موش��ک های نازعات و فج��ر5، با بی��ان  این که 
اصلی  ترین هدف ما در این رزمایش، ارتقای توان 
عملیاتی نزاجا اس��ت، گفت: نزاج��ا امروز یکی از 
نیروهای مهم مسلح کشورمان است که ماموریت 
حفاظت و حراس��ت از مرزها را به عهده دارد و در 
این جهت باید قابلیت ه��ای خود را افزایش دهد. 
وی افزود: برگزاری رزمایش، همان حرکت دادن 
به یگان های عملیاتی اس��ت تا قابلیت انعطاف و 
پاس��خ گویی نیروها افزایش یابد. فرمانده نیروی 
زمینی ارت��ش از برگ��زاری ۳ رزمایش تخصصی 

دیگر تا پایان سال جاری خبر داد و افزود: ما یک 
رزمایش تخصصی تی��پ ۶5 نوهد، یک رزمایش 
تخصصی پهپاد و یک رزمایش تخصصی سایبری 

را در دستور کار داریم.

مرحله دوم رزمايش بیت المقدس2۶ با 
رونمايی از توپ خود کشش

مرحل��ه دوم رزمایش بیت المق��دس2۶ از صبح 
ش��نبه در منطق��ه عموم��ی نصرآب��اد و منطقه 
عمومی کاشان با حضور امیر پوردستان، فرمانده 
نی��روی زمین��ی ارتش آغ��از ش��د. در رزمایش 
بیت المقدس2۶ نیز برای نخس��تین ب��ار از توپ 
خود کش��ش نیز رونمایی ش��د که در واقع توپ 

کشش را به توپ خودکشش تبدیل می کند.

پ�رواز پهپاد ه�ا و مقابله ب�ا هلی برن 
دشمن فرضی در روز دوم رزمايش نزاجا

معاون تربیت و آموزش نی��روی زمینی ارتش با 
اش��اره به جزییات رزمای��ش بیت المقدس2۶ از 
پرواز پهپاد ها و مقابله با هلی برن دشمن فرضی در 

دومین روز از رزمایش بیت المقدس2۶ خبر داد.
امیرحس��ین ش��کوهی اظهار کرد: ه��دف اصلی 
از انج��ام ای��ن رزمای��ش، ارتقای س��طح کیفی 
کارکنان بود و در این رزمایش، در اجرای عملیات 
به صورت 2طرفه، زبده ترین نفرات شرکت کردند. 
ارتقای س��طح اعتماد به نف��س فرماندهان، ارایه 
نوآوری ها، تس��ت انواع موشک ها و اجرای جنگ 
 عملی��ات روانی نیز از دیگر اه��داف این رزمایش 

بود.

شلیک موشک های دهالويه، توسن و 

تندر، سهند و تاو در رزمايش نزاجا
بعد از آغاز مرحله دوم رزمایش، برای نخس��تین 
ب��ار در کش��ور، موش��ک های دهاوی��ه، تن��در 
و توس��ن، در رزمایش بیت المقدس2۶ تس��ت 
ش��دند. موش��ک های س��هند و تاو، در رزمایش 
بیت المقدس2۶ نیروی زمینی ارتش، در منطقه 
نصرآباد اصفهان به صورت موفقیت آمیز ش��لیک 
شدند. در رزمایش بیت المقدس2۶ که در اصفهان 
اجرا شد، موشک س��هند توس��ط پدافند ارتفاع 
پست و موش��ک دهاویه توسط سکوی زمینی و 
موشک توسن نیز توسط نفربر BMP2  شلیک 
شد.همچنین شلیک موش��ک تندر توسط تانک 
T72S  در رزمایش بیت المق��دس2۶ اصفهان، 
از دیگر برنامه های اجراش��ده بود. موشک تاو نیز 
توسط بالگردهای کبری با موفقیت شلیک شد و  
اهداف دشمن را نابود کرد. در عملیات استفاده از 
موقعیت، تعداد 10 تانک T72S به صورت آتش 
حرکت و خیز متوالی به دشمنان نزدیک شد و با 

موفقیت، ادوات دشمن را هدف قرار داد.

انج�ام عملی�ات شناس�ايی عام�ل 
شیمیايی دشمن فرضی در رزمايش نزاجا

بع��د از ش��یلک موش��ک های س��هند و ت��او و 
همچنین دهاویه ، توس��ن و تن��در در رزمایش 
بیت المقدس2۶ اصفهان، عملیات حمله شیمیایی 
دش��من فرضی و مقابل��ه ب��ا آن در منطقه انجام 
شد. دش��من در این بخش تک شیمیایی و حمله 
ش��یمیایی را در منطقه خودی اجرا کرد و دسته 
جنگ های نوی��ن )ش.م.ه.( وارد منطقه ش��دند. 
نیروهای خودی ضمن شناسایی عامل شیمیایی 
به کار رفته شده، نس��بت به رفع آلودگی منطقه 

اقدام کردند.

پاسخ دندان شکن ارتش ايران به تعدی 
دشمنان، پیام رزمايش بیت المقدس

امیر احمدرضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی 
ارتش جمهوری اسامی بعد از اجرای مرحله دوم 
رزمای��ش بیت المقدس2۶ در جم��ع خبرنگاران 
رسانه های گروهی اظهار کرد: دانشجویان از تمام 
رس��ته ها در رزمایش بیت المقدس2۶ ش��رکت 
کردند و هماهنگی ه��ای الزم را در این رزمایش 
داش��تیم. وی افزود: ارزیابی مثبت��ی از رزمایش 
داش��تم و س��طح این رزمایش بس��یار باال بود و 
دانش��جویان نیز از این رزمایش رضایت داشتند. 
رزمایش بیت المقدس2۶ لرزه  بر دل دش��منان و 

آمریکا انداخت.
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اس��امی 
بیان کرد: تم��ام تاکتیک ها و تکنیک های تدوین 
شده، در رزمایش اجرا و ساح تک تیرانداز شاهر 
در این رزمایش استفاده ش��د. در ارزیابی نهایی 
باید گفت قابلیت دفاعی در ح��وزه رزم باال رفته 
و به صورت همه جانبه از کشور دفاع می شود. وی 
درباره پیام این رزمایش خاطرنشان کرد: امنیت 
و آرامش برای مردم ما بوده و م��ردم باید بدانند 
که فرزندان آنها در نیروی زمینی ارتش استعداد 
باالیی دارند و کس��انی که خیال خ��ام تعدی به 
کشور ما را دارند، باید بدانند که ارتش توان دفاعی 
باالیی دارد و با پاسخ س��خت ما مواجه و از کرده 

خود پشیمان می شوند.

 بهره ب�رداری از پ�روژه »بصی�ر« در 
نمايش�گاه دس�تاوردهای دفاعی ارتش در 

اصفهان
 پروژه بصیر با حضور امیر پوردس��تان در حاشیه 
افتت��اح نمایش��گاه دس��تاوردهای دفاعی ارتش 
جمهوری اسامی مورد بهره برداری قرار گرفت. 
این پ��روژه در مرکز آم��وزش توپخان��ه اصفهان 
رونمایی ش��د. پ��روژه بصیر ب��ر روی توپ 155 
م.م خود کششی نصب ش��ده و افزایش دقت در 
تیراندازی، افزایش سرعت در روانه شدن، کاهش 
وظایف خدمه و صرفه جویی در مصرف مهمات، از 

ویژگی های مهم آن است. 
طراحی این پروژه تنها در دس��ت ایران است که 
به وس��یله دایره رایانه مرکز آم��وزش، توپخانه و 
موشک ها طراحی و ساخته شده است. همچنین 
توپ 155 م.م توس��ط ارتش جمهوری اسامی 

ایران تعمیر و بازسازی شده است.

 23 ت�وپ س�یار  از  بهره ب�رداری 
میلی متری

توپ جدید 2۳ میلی متری سیار ارتش جمهوری 
اسامی، در نمایشگاه دستاوردهای دفاعی ارتش 
جمهوری اس��امی، در مرکز آم��وزش توپخانه 
اصفهان با حضور امیر پوردستان، فرمانده نیروی 

زمینی ارتش جمهوری اسامی مورد بهره برداری 
قرار گرفت.پیش از آن، توپ 2۳ میلی متری ثابت 
بود و اکنون س��یار و ت��وان عملیات��ی آن دوبرابر 
ش��ده و در میدان تیر و رزم، توانس��ته هواپیمای 
بدون سرنش��ین را نیز س��اقط کند. ای��ن توپ با 
میدان دی��د ۳۶0 درجه، اهدافی چ��ون هواپیما 
و بالگرده��ا و در عی��ن ح��ال ۳ ه��دف زمینی، 
 هوای��ی و دریایی را نی��ز در آن واح��د هدف قرار 

می دهد.

 بهره ب�رداری از آتلی�ه مخاب�رات 
بهینه سازی شده

آتلیه مخابراتیGRC 122 که با بی س��یم های 
الگو بهینه سازی شده، در حاشیه افتتاح نمایشگاه 
دستاوردهای دفاعی ارتش جمهوری اسامی در 
مرکز آموزش توپخانه اصفهان مورد بهره برداری 
قرار گرفت. ارتباط در حرکت، ایجاد قرارگاه بدون 
انتشار و واکنش سریع از ویژگی های این آتلیه به 

شمار می رود.
 آتلیه س��یار مخابرات نی��ز از دیگ��ر پروژه های 
م��ورد بهره ب��رداری ق��رار گرفت��ه ب��ود ک��ه 
زمین��ی  نی��روی  مخابرات��ی  الی��ه   8 از 
 ارت��ش، 5 الی��ه در ای��ن آتلی��ه تعبی��ه ش��ده

 است. آش��پزخانه صنعتی هنگ دانشجویان نیز 
از دیگر پروژه ها بود و دس��تگاه های پیش��رفته از 
جمله گرمخان��ه الکتریکی و دیگ ه��ای بخار را 
ش��امل می ش��ود و مصرف انرژی را تا ۳۶ درصد 

کاهش می دهد.

دش�منی آمريکا با ايران تمام نش�ده 
است 

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اس��امی 
ایران با بیان این که دشمنی آمریکا با ایران تمام 
نش��ده اس��ت، گفت: وقتی آمریکا از در دوستی 
 ب��ا ای��ران وارد می ش��ود، بای��د بیش��تر مراقب

 باش��یم. امی��ر احمدرض��ا پوردس��تان در آیین 
رزمایش بیت المقدس 2۶ با اش��اره به دش��منی 
آمریکا با جمهوری اس��امی ایران، اظهار داشت: 
در حال حاضر هنوز دشمنی آمریکا با جمهوری 
اس��امی ایران تم��ام نش��ده و این دش��منی ها 

همچنان ادامه دارد.
 وی اضافه ک��رد: آمریکا از انقاب اس��امی ایران 

ضربه خورده است.
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اس��امی 
ای��ران، تصریح کرد: پی��ش از انق��اب، ارتش ما 
در اختی��ار آمریکا بوده و آمری��کا از طریق خلیج 
فارس روی کش��ورها س��لطه داش��ته است.وی 
با تاکید ب��ر این ک��ه همچنین آمری��کا از طریق 
ایران ش��وروی سابق را زیرنظر داش��ته و فعالیت 
شوروی را رصد می کرده اس��ت، بیان کرد: ایران 
 پیش از انقاب بازار محص��والت آمریکایی بوده

 است.
امیر پوردس��تان تاکید کرد: ارتش ایران پیش از 
انقاب مانند چماقی برای ساکت کردن مخالفان 
آمریکا بوده اس��ت.وی با تاکید ب��ر این که ارتش 
ایران در زمان پیش از انق��اب جبهه جلویی ناتو 
در مقابل ورش��و بوده اس��ت، یادآور ش��د: عاوه 
 بر این م��وارد، انقاب م��ا حرف ه��ای جدیدی

داشت.



یادداشت

در شوراي سازمان شهرداري ها و 
دهياري هاي 

شهردار اصفهان نماینده بيش 
از 1200 شهرداری کشور  

انتخابات شوراي سازمان ش��هرداري ها و دهياري هاي 
كشور با حضور ش��هرداران منتخب اس��تان ها برگزار و 
دكتر س��يد مرتضی س��قایيان نژاد به عن��وان عضو این 
 شورا برگزیده ش��د. در این انتخابات كه در سالن پيامبر

  اعظ��م )ص( وزارت كش��ور برگزار ش��د، ش��هرداران 
اس��تان ها س��وابق كاري و برنامه هاي پيشنهادي خود 
را اعالم نمودند. س��پس با راي ش��هرداران استان هاي 
 حاضر در جلس��ه، س��ه عضو اصلي ش��وراي س��ازمان 
شهرداري ها و دهياري هاي كش��ور برگزیده شدند. در 
نتيجه این رای گيری صادق نجفي شهردار تبریز ، سيد 
مرتضي سقایيان نژاد شهردار اصفهان و مهدي عبوري 
 شهردار س��اري، به عنوان س��ه عضو ش��وراي سازمان 
ش��هرداري ها و دهياري هاي كش��ور انتخاب ش��دند.

 عب��اس امين��ي زاده ش��هردار بندرعباس، اس��ماعيل 
نعمت زاده ش��هردار گلس��تان و محمودرضا ش��يرازي 
ش��هردار آبادان نيز ب��ه عنوان س��ه عضو عل��ي البدل 
شوراي س��ازمان ش��هرداري ها و دهياري هاي كشور 
 انتخ��اب ش��دند. ب��ه موج��ب اس��اس نامه س��ازمان 
شهرداري ها و دهياري هاي كش��ور، شوراي سازمان از 
جمله اركان سازمان و متشكل از معاون عمران و توسعه 
امور ش��هري و روس��تایي وزیر كش��ور به عنوان ریيس 
ش��ورا، نماینده معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي 
ریاست جمهوري و ۳ نفر از شهرداران كشور به انتخاب 

شهرداران است. 
گفتنی است بر اس��اس این اساس��نامه وظایف شورای 

مذكور به شرح ذیل است:
۱- بررسي و تصویب بودجه اصالح بودجه و متمم بودجه 
و بيالن و تفریغ بودجه و برنامه یك س��اله و پنج س��اله 

فعاليت هاي سازمان .
۲- بررس��ي و تصویب آیين نامه هاي مورد نياز سازمان 
اعم از اس��تخدامي مالي و معامالتي برحسب پيشنهاد 

ریيس سازمان .
تبصره: آیين نامه اس��تخدامي باید به تصویب سازمان 

مدیریت و برنامه ریزي كشور برسد.
۳- اعالم نظر و تصویب تشكيالت س��ازمان و یا اصالح 
آن برحسب پيش��نهاد ریيس س��ازمان و تایيد سازمان 

مدیریت و برنامه ریزي كشور.
۴- انتخاب حس��ابرس )بازرس ( از ميان حسابرس��ان 
)بازرس��ان( رس��مي كارشناسان رس��مي دادگستري 
 براي مدت یك س��ال با حكم ریيس س��ازمان و تعيين 

حق الزحمه حسابرس )بازرس(.
۵- موافقت با تاسيس شركت و موسسات و مراكز وابسته 
به سازمان با پيش��نهاد ریيس س��ازمان وموافقت وزیر 

كشور با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه .
۶- موافقت با تاسيس اتحادیه س��ازمان هاي وابسته به 
شهرداري ها با پيش��نهاد ریيس س��ازمان. اساس نامه 
اتحادیه پس از تصویب شوراي سازمان با امضای ریيس 

سازمان ابالغ مي شود.
۷- انجام وظایف وزارت كشور درباره تصویب اساس نامه 
موسسات و سازمان هاي وابسته به شهرداري ها موضوع 
بند ۱۵ ماده ۷۱ قان����������ون تش��كيالت وظایف و 
انتخابات ش��وراي اسالمي كش��ور و انتخاب شهرداران 

مصوب ۷۵/۳/۱ و ابالغ آن با امضای ریيس سازمان.
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پرداخت حق الزحمه امتحانات سال گذشته معلمان
ریيس مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش گفت: حق الزحمه امتحانات خرداد و شهریورماه سال 
گذشته معلمان پرداخت می شود. عبدالرسول عمادی اظهار داشت: حق الزحمه امتحانات فرهنگيان 

كه مربوط به خرداد و شهریورماه سال گذشته است، پرداخت می شود.

3

شاید نشنيده باش��يد، اما عوارض مصرف س��يگار بر زنان و مردان 
متفاوت اس��ت و هر دو جنس به یك اندازه قربانی ناتوانی و مرگ 

ناشی از مصرف آن نمی شوند.
همه می دانيم كه استعمال دخانيات باعث بروز بيماری های قلبی 
عروقی و سكته مغزی، بيماری های قفسه  سينه و ریه و بسياری از 
سرطان های دیگر مانند سرطان دهان، حلق، حنجره، مری، معده، 

لوزالمعده، مثانه، كليه، خون، پستان و دهانه رحم می شود.
خيلی ها نمی دانند كه اثرات دخانيات بر زنان و مردان متفاوت است.

برای مثال زنان حتی در تماس كمتر با دود سيگار، به سرطان ریه 
مبتال می شوند. نوعی از بيماری ریه به نام آدنوكارسينومای ریه در 
بين زنان سيگاری شایع تر از مردان س��يگاری است و می تواند به 
دليل پك ه��ای عميق تر یا محصوالت دخان��ی مختص زنان مثال 
سيگارهای سبك باش��د. همچنين زنان در س��نين ابتدایی بلوغ 
سریع تر به بيماری های ریه، سرطان و بيماری های انسدادی مزمن 
ریه مبتال می ش��وند. این تفاوت ها حتی بر سيستم توليد مثل و 
توانایی جنس��ی زنان و مردان نيز دیده می شود و با ورود نيكوتين 
به بدن، آثار تخریب��ی آن بروز می كند. تحقيقات مختلف نش��ان 
می دهد كه اثرات استعمال دخانيات در حاملگی، شامل مشكالت 
حين زایمان و كاهش ميزان ش��يردهی، كاهش وزن هنگام تولد 
نوزاد، مرگ ناگهانی نوزاد و آثار درازمدت احتمالی بر رفتار كودک 
و استعداد اعتياد به نيكوتين در سال های بعدی زندگی می شود.

اثراتی كه مصرف سيگار در زنان می گذارد، گاهی به شكل سرطان 
گردن رحم، بيماری های اس��تخوان و افزایش مرگ و مير ناشی از 
سرطان پستان است. محققان می گویند اثرات استعمال دخانيات 
بر سالمت كودكان و نوجوانان دختر و پس��ر كمتر مستندسازی 
شده، اما ش��واهدی موجود اس��ت كه نش��ان می دهد استعمال 
دخانيات بر بدن كودكان در حال رشد اثر سوء دارد و می تواند در 
آینده سبب افزایش ابتالی كودكان دختر به سرطان پستان شود. 
این تصور كه عوارض دخانيات فقط سالمت فرد سيگاری را به خطر 
می اندازد، تصور نادرست و غلطی است. تحقيقات انجام گرفته در 
سال های اخير نشان دهنده این است كه استعمال دخانيات به طور 
غيرمستقيم بر س��المت افراد غيرس��يگاری به ویژه زنان باردار و 
كودكان تاثير مخربی بر جای می گذارد. درباره پيامدهای خطرناک 
اس��تعمال دخانيات و تحقيقات انجام گرفته و درباره مضرات آن 
برای سالمت افراد اخبار و گزارش هایی منتشر می شود، اما كمتر 
به مساله افرادی كه در معرض دود سيگار قرار دارند و مضرات دود 
سيگار برای این افراد اشاره می شود. تاثير دود سيگار به حدی روی 
اطرافيان فردی كه دخانيات استعمال می كند شدید و زیاد ارزیابی 
ش��ده كه در زبان های مختلف برای آن اصطالحاتی خاص درنظر 
گرفته شده است. ازجمله در زبان انگليس��ی به افرادی كه به طور 
ثانوی و غيرمستقيم دود س��يگار دریافت می كنند، سيگاری های 

دست دوم) second hand smokers (می گویند.
افزایش تعرفه ها بهترین راه مبارزه با مواد دخانی است 
با وجود تالش مجلس��ی ها و متوليان س��المت برای جلوگيری از 
مصرف بيش از اندازه سيگار در كشور، همچنان این مواد در كشور 

توليد و وارد بازار می شود. حتی مصرف این مواد به صورت قليان نيز 
افزایش چشم گيری داشته است. هفته جهانی بدون دخانيات كه از 
۴خرداد آغاز و تا روز دهم خرداد ادامه دارد، در سال جاری فعاليت 
خود را با شعار»زندگی عاری از دخانيات با خودمراقبتی« آغاز كرده 
است. دكتر كاظم ندافی ریيس مركز س��المت محيط كار وزارت 
بهداشت به این هفته و شعار ویژه آن اشاره كرده و می گوید: همه 
ساله به مناسبت روز جهانی و هفته ملی بدون دخانيات، این مركز 
اقدام به اجرای برنامه ها و فعاليت های آموزشی و تبليغاتی با هدف 
 ارتقای سطح آگاهی عمومی جامعه نس��بت به مضرات دخانيات 

می كند. 
 تدوین سند مبارزه با مواد مخدر

بهرامی نماینده اداره پيشگيری ستاد مبارزه با مواد مخدر نيز چند 
روز گذشته با اعالم تدوین سند مبارزه با مواد مخدر آن را شامل دو 
بخش  باالدستی و برش استانی اعالم كرده بود كه در بخش استانی 
مسایل قومی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هر استان در زمينه 
پيشگيری از سوء مصرف مواد مخدر در نظر گرفته شده است. وی 
كاهش ابتال به اعتياد و توس��عه خدمات پيش��گيری برای حداقل 
۴۰ درصد از جمعيت جامعه هدف را از منویات تدوین این س��ند 
عنوان می كند و می افزاید: رصد و شناسایی معتادان، تشكيل بانك 
اطالعاتی، ایجاد منابع علمی و اجرای برنامه های ساالنه از عناوین 
سند جامع پيش��گيری اوليه از اعتياد كشور است. بهرامی با اعالم 
این كه این سند در حال بررس��ی در وزارت كشور است و به زودی 
برای اجرا به استان ها ابالغ می شود، می افزاید: تاكنون برنامه ای 
یكپارچه در سطح دانشگاه های علوم پزشكی كشور برای پيشگيری 
از اعتياد اجرا نشده است، این سند، برنامه جامعی است كه اقدامات 

پيشگيرانه از اعتياد را نظامندتر از گذشته انجام می دهد.
 افزایش تعرفه ه�ا بهترین راه مبارزه ب�ا مواد دخانی 

است
این س��خنان در حالی است كه رس��ول خضری عضو كميسيون 
بهداشت و درمان مجلس، بهترین راه مبارزه با دخانيات را افزایش 
تعرفه ها عنوان كرده و می گوید: افزایش این دست تعرفه ها موجب 
كاهش تقاضا و خرید و فروش این دست مواد دخانی در كشورهای 
مختلف می شود. تعرفه عاملی بر قاچاق كاال نيست و اگر درست نگاه 
كنيم، بسياری از كشورها هستند كه با این افزایش و جلوگيری از 

قاچاق، از افزایش مصرف دخانيات در كشور جلوگيری كرده اند. 
زنگ خطر افزایش زنان و نوجوانان سيگاری در کشور 

به صدا درآمد
وی با اشاره به افزایش مصرف دخانيات در زنان و حتی نوجوانان، 
می افزاید: روزانه شاهد مرگ و مير تعداد فراوانی از زنان معتاد در 
كشور هستيم. در سال گذش��ته تعداد مرگ زنان ۱۰ تا ۱۵درصد 

نسبت به سال ۹۱  افزایش داشت كه این امر جای تامل دارد. 
در این بين با توجه ب��ه صحبت های نماین��دگان مجلس به ویژه 
اعضای كميسيون بهداشت و درمان، مهم ترین دغدغه آنان افزایش 
افسارگسيخته مصرف مواد دخانی در مدارس است. آنان معتقدند 
كه با تمام راهكارها و اهميت قانون مبارزه با دخانيات در كش��ور 

و حتی مباحث نظارتی آنها امروزه ش��اهد افزایش این دست مواد در 
مدارس به ویژه در بين دانش آموزان هستند و به چاره اندیشی جدید 

در این زمينه نياز دارند. 
ميزان مصرف ساالنه دخانيات در کشور 65 ميليارد نخ 

سيگار است
محمدحسين قربانی سخنگوی كميسيون بهداشت و درمان مجلس 
نيز ميزان مصرف س��االنه دخانيات در كشور را ۶۵ ميليارد نخ سيگار 
در كشور اعالم می كند و می افزاید: از این ميزان ۲۵ ميليارد آن توليد 
داخل، ۲۰ ميليارد نخ واردات قانونی و ۲۰ ميليارد نخ از مسير قاچاق 

تامين می شود. 
روان درمان�ی، تنها راه 

درمان معتادان به شيشه
روانشناس یك مركز روانپزشكی 
در اصفه��ان گفت: كس��انی كه 
 م��واد مخ��دری مانند شيش��ه و

آمفتامين ها را مصرف می كنند 
عالیمی ش��بيه به بيماران روانی 
)سایكوزها( دارند و تنها راه درمان 
آنها روان درمانی اس��ت. س��هيال 
نریمانی اف��زود: توه��م، هذیان، 
اختالل در تفكر، بدبينی، اختالل 
رواب��ط و درگيری ب��ا اطرافيان، 
پایين آمدن عملكرد، پرخاشگری 
شدید و در نهایت توهم شنيداری 
 و دی��داری از جمل��ه عالی��م 
مص��رف كنن��دگان كریس��تال 

یا شيش��ه اس��ت. وی اظهار كرد: در برخی مواقع ف��رد معتاد بدون 
این كه مح��رک آزار دهنده ای داش��ته باش��د، احس��اس خطر می 
كن��د و دس��ت ب��ه رفتاره��ای تهاجم��ی م��ی زن��د و در نهایت به 
دیگران آس��يب می رس��اند. وی توصيه ك��رد كه ب��رای جلوگيری 
 از برگش��ت معت��اد به دني��ای وی��ران كننده اعتي��اد، بای��د جامعه 
حمایت های اقتصادی و مالی الزم را از این بيماران بكند و در كنار آن 

خانواده ها نيز از برچسب زدن و سرزنش افراد جلوگيری كنند.
تدوین پروتكل ریشه  کنی تجارت غيرقانونی محصوالت 

دخانی در کشور
ریيس مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت، از تدوین پروتكل 

ریشه  كنی تجارت غيرقانونی محصوالت دخانی در كشور خبر داد.
دكتر كاظم ندافي گفت: س��ازمان جهاني بهداشت با كمك بسياري 
از كشورهای دنيا، پروتكلي را تدوین نموده كه ایران نيز این پروتكل 
را امضا كرده اس��ت. وی اف��زود: در حال حاضر ای��ن پروتكل مراحل 
 تصویب در مجلس را طي مي كند و بع��د از تصویب، به صورت قانون 
درمی آید و بسياري از مشكالت اجرایي مربوط به كنترل مواد دخاني 
 در كش��ور برطرف یا كاهش پيدا خواه��د كرد. نداف��ي گفت: طبق

 بررسي های س��ازمان جهاني بهداش��ت در منطقه مدیترانه شرقي 
كشورهای مصر، پاكستان و ایران در ۴۰ س��ال آینده با روند مصرف 
فعلي دخانيات، كانون توسعه مصرف دخانيات خواهند بود. وی افزود: 
با توجه به این آمارها، ایران باید راهكارهاي مناسبي را در جهت كاهش 
مصرف دخانيات در كشور اجرا كند تا روند فعلي مصرف مواد دخاني 

به خصوص قليان در كشور قطع شود.
خط ملی اعتياد، در تمامی ساعات شبانه روز پاسخگوی 

سواالت مردم است
كارش��ناس مس��ؤول پيش��گيری و امور اعتياد اداره كل بهزیس��تی 
اس��تان اصفهان با اش��اره به این كه با هدف افزایش آگاهی عمومی 
مردم و خانواده های درگير اعتياد، خط ملی اعتياد با شماره ۰۹۶۲۸ 
 در حوزه های پيش��گيری و ارای��ه راهكارهای ت��رک اعتياد فعاليت 
می كند، گفت: خط ملی اعتياد، همه روزه و در تمامی ساعات شبانه 
روز آماده پاسخگویی به سواالت مردم است. مجتبی ناجی با اشاره به 
این كه حامی خط ملی اعتياد، ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست 
جمهوری اس��ت، افزود: كارشناس��ان این مرك��ز از نيروهای مجرب 
سازمان بهزیستی هستند. وی با اش��اره به این كه یكی از حوزه های 
فعاليت خط ملی اعتياد، پيشگيری است، افزود: آشنایی با انواع مواد 
مخدر و پيامده��ای مصرف آن، عالیم اعتياد و مص��رف مواد مخدر و 
آموزش های پيشگيرانه برای خانواده ها، از جمله این آموزش ها است. 
وی بيان داشت: در بحث درمان اعتياد نيز نحوه برخورد اعضای خانواده 
 با فرد معتاد آموزش داده می ش��ود. ناجی با اش��اره به این كه یكی از 
حوزه های فعاليت خط ملی اعتياد، ارایه راهكارهای ترک اعتياد است، 
گفت: بر اساس ش��رح حالی كه از معتاد ارایه می شود، ليست مراكز 
مجوزدار ترک اعتياد شامل مراكز درمان سرپایی، مراكز اقامتی و مراكز 

بستری به فرد تماس گيرنده معرفی می شود. 

سيگار، زن و مرد می شناسد

خط ملی اعتياد، در تمامی ساعات شبانه روز پاسخگوی سواالت مردم است

65 میلیارد سیگار ساالنه دود می شود

ایران باید 
راهكارهاي مناسبي 

را در جهت کاهش 
مصرف دخانيات در 

کشور اجرا کند تا 
روند فعلي مصرف 

مواد دخاني به 
خصوص قليان در 

کشور قطع شود

یادداشت

تشكيل کارگروه شهر ایرانی، اسالمی 
در معاونت شهرسازی اصفهان

معاون شهرسازی و معماری ش��هرداری اصفهان از تشكيل كارگروه 
ش��هر ایرانی � اس��المی در نهاد پایش و راهبردهای شهرسازی در 
این معاونت خبر داد.جمش��يد نورصالحی در جلس��ه هم اندیش��ی 
شهر ایرانی اسالمی كه با حضور اس��اتيد حوزه و دانشگاه، محققان، 
كارشناسان و مدیران شهری برگزار ش��د، اظهار داشت: شهرداری 
اصفهان اصلی ترین و عمده ترین مسؤوليت را در شهر دارد. بنابراین 
باید ش��رایطی را فراهم كند كه مردم زندگی راحت توأم با امنيت و 
آرامش را داشته باشند كه این مهم ما را بر آن داشت در این زمينه به 
بحث و تبادل نظر بپردازیم و نقاط ضعف و قوت خود را بررسی كنيم.

 معاون شهرسازی و معماری ش��هرداری اصفهان خاطرنشان كرد: 
پيشنهادی مبنی بر راه اندازی مركز مطالعات شهرسازی و معماری 
تحت عنوان نهاد پایش و راهبردهای شهرس��ازی و معماری مطرح 
شد تا در قالب كارگروه هایی متشكل از نخبگان و اساتيد دانشگاهی 
در ابعاد مختلف معماری و شهرسازی به بررسی مسایل و مشكالت 
شهر بپردازیم تا به جمع بندی نهایی در رابطه با ضوابط شهرسازی 
و معماری با رویكرد ایرانی- اسالمی دست یابيم و این ضوابط مالک 
برنامه ریزی ها و تصميم گيری ها قرار گيرد. لذا می توان این جلس��ه 
هم اندیشی را حسن آغازی برای كار این نهاد در ماه پر بركت رجب 

دانست.

ارسال 450 مقاله به بيستمين کنگره 
سراسری باروری و ناباروری ایران

حدود ۴۵۰ عنوان مقاله علمی به بيستمين كنگره سراسری انجمن 
علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران ارسال شد.

بيستمين كنگره سراسری انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری 
ایران روزهای ۲۱ تا ۲۳ خرداد امس��ال در دانش��گاه علوم پزش��كی 
اصفهان برگزار می ش��ود. دبير بيس��تمين كنگره سراسری انجمن 
علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران گفت: از بين مقاالت رسيده 

حدود ۳۹۵ مقاله پذیرش شده است.
عطا اهلل قهيری افزود: از بين مقاالت پذیرش شده، حدود ۱۳۰ مقاله 

به صورت سخنرانی و بقيه به صورت پوستر ارایه می شود.
وی هدف از برگزاری این كنگره را ارتقای سطح آگاهی متخصصان 
این رشته، با خبر شدن از آخرین دس��تاوردهای روز ایران و دنيا در 

زمينه باروری و ناباروری و تبادل تجربيات توانمند ساز عنوان كرد.

0 7هزار ایرانی ام اس دارند
مدیر عامل انجمن ام اس در جش��نواره فرهنگی هنری هفته ام اس 
گفت: در كش��ور آمار مبتالیان به بيماری ام اس حدود ۷۰ هزار نفر 

است كه تنها ۲۰ هزار نفر آنها در این انجمن ثبت نام كرده اند.
 سيد محسن وزیری گفت: بيماری ام اس باید در رده بيماران خاص 
قرار بگيرد و تالش هایی نيز در این زمينه صورت گرفته است كه هم 

اكنون به صورت جدی تری پيگيری می شود.
وی افزود: بيمه های تامي��ن اجتماعی و خدم��ات درمانی تا حدود  
۹۰ درصد هزینه های داروی��ی این بيم��اران را پرداخت می كنند 
و بيمارس��تان های دانش��گاهی نيز با توجه به بودجه ای كه وزارت 
بهداشت به آنها تخصيص داده اس��ت، هزینه درمانی بيماران ام اس 

را پرداخت می كنند.

برگزاری مسابقه پيامكي در وصف 
فضایل حضرت امام خميني )ره( 

به مناس��بت س��الگرد ارتحال حضرت امام خميني )ره( و قيام ۱۵ 
خرداد، مسابقه پيامكي با موضوع فضایل حضرت امام خميني )ره( و 

شخصيت الهي و سياسي ایشان، برگزار مي شود.
 شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي و كميته مراسم و تبليغات ستاد 
سالگرد ارتحال حضرت امام خميني )ره( استان اصفهان، به مناسبت 
فرارسيدن ۱۴ خرداد س��الروز رحلت بنيانگذار جمهوري اسالمي، 
حضرت امام خميني )ره( و قيام خونين ۱۵ خرداد، اقدام به برگزاري 

مسابقه پيامكي كرده است. 
بر اساس این گزارش، عالقه مندان به شركت در این مسابقه مي توانند، 
پيام كوتاه خود را درباره فضایل حضرت امام خميني )ره( و شخصيت 
الهي و سياسي ایشان، به سامانه پيامكي شوراي هماهنگي تبليغات 

اسالمي به شماره ۱۰۰۰۳۸۱۳۳۴۱۴۱۴ ارسال كنند. 
این گزارش حاكي از آن اس��ت كه آخرین مهلت شركت در مسابقه 

مذكور، روز جمعه ۱۶ خرداد ماه جاري است. 
گفتني اس��ت به ۱۴ نفر از برگزیدگان این مسابقه، كارت هدیه اهدا 

مي شود.

 خسارت شدید به درختان 
آران و بيدگل به دليل وزش باد

مسؤول فضای سبز شورای اسالمی شهر آران و بيدگل گفت: وزش 
شدید باد و بارندگی های گذشته به درختان این شهرستان بيش از 

۷۱۵ ميليون ریال خسارت وارد آورد.
علی مهرآبادی اظهار كرد: در این شرایط آب و هوایی به ترتيب حدود 
۷۵ و ۱۰ اصله درخت با خسارت حدود ۵۶ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان 
و ۱۵ ميليون تومان در حوزه ناحيه یك و دو ش��هرداری شهر آران و 
بيدگل به طور كام��ل از تنه قطع و تعدادی درخت نيز از سرش��اخه 

دچار شكستگی شدند.

اجرای طرح توسعه قرآنی در شهرضا 
از ابتدای ماه مبارک رمضان

امام جمعه شهرضا گفت: در حال حاضر فرهنگ قرآنی یك ضرورت 
است و توسعه فرهنگ قرآنی باید در این سال در شهرضا انجام شود و 

بهتر است در ماه مبارک رمضان این طرح آغاز شود.
حجت االسالم سيف اهلل یعقوبی در شورای فرهنگ عمومی شهرستان 
با بيان این كه توس��عه فرهنگ قرآنی س��بب مصون ش��دن جامعه 
می ش��ود، اظهار كرد: فرهن��گ قرآنی باید به ی��ك فرهنگ عمومی 
تبدیل ش��ود. وی افزود: امروز توس��عه فرهنگ قرآن��ی، جامعه را از 
آلودگی  و انحراف مصون داشته و جوانان ما را از بيماری های اخالقی 
و معضالت اجتماعی نجات می دهد. امام جمعه ش��هرضا گفت: هر 
كس با قرآن انس گرفته باش��د، با عزت می شود و در ترویج فرهنگ 
قرآنی در جامعه نقش مهمی دارد. ضروری است هر فردی به ميزان 
 آش��نایی خود با قرآن، برای نشر هر چه بيش��تر این كتاب آسمانی 

تالش كند.

اخبار کوتاه
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مدیر خانه مطبوعات استان خبر داد

اجرای 20 برنامه ویژه بيستمين سالگرد خانه مطبوعات
راه اندازی واحد مددکاری در مدارس 

کودکان خيابانی دفترچه بيمه می گيرند

مدیر خانه مطبوعات استان اصفهان گفت: به مناسبت بيستمين 
سالگرد این خانه، امسال ۲۰ برنامه ویژه در طول یك سال برگزار 
می شود. منصور گلناری به مناسبت فرارسيدن بيستمين سالگرد 
خانه مطبوعات استان اصفهان در پاسخ به پرسش های خبرنگاران، 
 اظهار داشت: مراس��م تجليل از همكاران پيشكس��وت، فتح قله

  قاش مس��تان و نصب پرچم یادبود بيستمين س��الگرد خانه، از 
مهم ترین اقدام��ات این خانه اس��ت. وی بيان داش��ت: برگزاری 
مسابقات ورزشی واليبال، مراسم تجليل از خبرنگاران، پاسداشت 
از توزیع كنندگان و كارمندان نمونه مطبوعات، از دیگر برنامه های 

خانه مطبوعات استان اصفهان است.
مدیر خانه مطبوعات اس��تان اصفهان تجليل از فرزندان دانشجو 
و دانش آموز اعضای خانه مطبوعات اس��تان كه در تاریخ تولد امام 
رضا)ع( به دنيا آمده اند و تقدیر از خبرنگاران شهيد و همكاران فقيد 

را از دیگر برنامه های خانه دانست و گفت: اردوی تفریحی، تجليل 
از خانواده ها و زوج های خبرنگار، نمایشگاه عكس عكاسان خبری و 

تجليل از عكاسان، از دیگر برنامه ها است.
وی برگ��زاری همای��ش مدیریت و رس��انه  و تجلي��ل از مدیران 
رسانه های استان و برپایی مراسم بيستمين سالگرد تاسيس خانه 
مطبوعات را از اه��م برنامه ها نام برد و افزود: برگزاری جش��نواره، 

مسؤول پاسخگو و دیدار با مسؤوالن استان از دیگر برنامه ها است.
گلناری اضافه كرد: مدیریت رسانه در این سال ها كمتر مورد توجه 
قرار گرفته كه سعی ش��ده در قالب یك همایش علمی با فراخوان 
مقاله به تحلي��ل دیدگاه مدی��ران و ضعف های مدیریت رس��انه 
پرداخت. وی تجليل از نظافتچی موسسات مطبوعاتی تا تایپيست 
این ارگان ها را كه برخالف نقش موثری كه در حوزه اداری رسانه 
دارند، هميشه در حاش��يه قرار دارند، یك كار نو و جدید دانست و 
گفت: تجليل از دانشجویان خبرنگار و فرزندان ممتاز خبرنگاران 
یكی دیگر از این برنامه ها است. مدیر خانه مطبوعات استان اصفهان 
با بيان این كه در این سال ها اقدامات آموزشی و رفاهی متعددی 
انجام گرفته است، ادامه داد: خانه مطبوعات یك هویت جمعی و 
حرفه ای به جامعه رسانه ای اصفهان داده است. گلناری اضافه كرد: 
دیدار با مع��اون اول ریيس جمهور از اهم برنامه های بيس��تمين 

سالگرد خانه است.
وی با بيان این كه كمتر كسی در اصفهان هست كه از هویت صنفی 
خانه مطبوعات بی اطالع باشد، تصریح كرد: این خانه مرجع بسياری 

از مسایل و مشاوره ها است.

ریي��س س��ازمان بهزیس��تی از ص��دور دفترچه بيم��ه برای 
ك��ودكان خيابان��ی خب��ر داد و گف��ت: بای��د واحده��ای 
 م��ددكاری در م��دارس و دانش��گاه ه��ای كش��ور راه اندازی 

شود.
دكتر همایون هاشمی در همایش مددكاری و نظم اجتماعی 
افزود: س��ال گذش��ته ۵ ه��زار ك��ودک خيابانی س��اماندهی 
ش��ده اند و در صورت شناس��ایی هر تعداد ك��ودک خيابانی، 
 آنها پش��ت درهای بهزیس��تی قرار نمی گيرند و س��اماندهی

 می شوند.
وی گفت:  ب��ا توجه به اهمي��ت فعاليت های م��ددكاری، باید 
س��از و كاری ایجاد ش��ود كه درون هر خانواده ی��ك مددكار 
وجود داشته باش��د؛ چراكه امروزه پيچيدگی جامعه و شرایط 
 وی��ژه آن ایجاب می كن��د كه ن��گاه جدی تری ب��ه مددكاری

 داشته باشيم.
ریيس س��ازمان بهزیس��تی با اش��اره به دیدار اخي��ر اعضای 
انجمن مددكاری ایران با ریيس جمهور گفت: سخنان ریيس 
جمهور فصل الخطابی برای مددكاران ب��ود تا این توانایی وارد 
خانواده ها ش��ود كه در این زمينه س��ازمان بهزیستی آمادگی 
 دارد تا تمام تالش خود را به عن��وان همراه و همكار مددكاران

 انجام دهد.
وی با اش��اره به این كه باید واحدهای م��ددكاری در مدارس 
و دانش��گاه ها راه اندازی ش��ود، گفت: باید بتوانيم در مدارس 
و س��ایر واحدهای آموزش��ی، واحد مددكاری داش��ته باشيم 
چ��را ك��ه ق��رار دادن ای��ن واح��د م��ددكاری در واحدهای 
 آموزش��ی، به ارای��ه خدم��ات بهتر با ش��تاب بيش��تر منجر 

خواهد شد.
 هاش��می با بي��ان ای��ن كه س��ازمان بهزیس��تی ه��م اكنون 
۱۵۰ نوع فعالي��ت دارد، گفت: قریب به اتف��اق این فعاليت ها 

فرآیند مددكاری دارند.
وی ادامه داد: در س��نوات گذش��ته ش��اهد بودی��م كه حضور 
مددكاران اجتماعی باعث كاهش آسيب های اجتماعی و اصالح 

ارتباطات اجتماعی شده است.
ریيس س��ازمان بهزیستی خاطر نش��ان كرد: بهترین مددكار 
ب��رای اف��راد در خان��واده، م��ادران هس��تند و بای��د بتوانيم 
 مفهوم م��ددكار اجتماع��ی را در خان��واده و جامع��ه نهادینه

 كنيم.



اخبار کوتاهيادداشت

افزايش نگران کننده مهاجرت 
کشاورزان از اصفهان

استاندار اصفهان گفت: کشاورزان به دلیل خشکسالی به مناطق دیگر 
استان و یا حتی استان های دیگر مهاجرت کرده اند و همه تالش ما بر 

این است که مشکالت بانکی در وهله اول حل و فصل شود.
رس��ول زرگرپور در دیدار با حس��ین علی حاجی دلیگانی نماینده 
مردم ش��اهین ش��هر، میمه و برخوار در مجلس ش��ورای اسالمی، 
فرماندار شهرستان برخوار و تعدادی از کش��اورزان شمال اصفهان 
که به منظور حل مشکالت سیس��تم بانکی و کم آبی صورت گرفت، 
اظهار کرد: مس��ایل و مشکالت کشاورزان از س��وی مدیریت استان 

پیگیری می شود.
زرگرپور با بیان این که حق آبه ها، س��هم آبه ها و حق اشتراکی ها در 
شورای عالی آب به تصویب رسیده است، افزود: این امر از مطالبات 

کشاورزان بود که در این شورا به تصویب رسید.
وی در ادام��ه تاکید ک��رد: در ابتدا بای��د حقوق کش��اورزان احصا و 
سپس تثبیت شود و قدم های بعدی بدون در نظر گرفتن این موارد، 

مثمرثمر نخواهد بود.
گفتنی است در این جلسه نماینده  مردم شاهین شهر، میمه و برخوار 
در مجلس شورای اس��المی، فرماندار شهرستان برخوار و همچنین 

تعدادی از کشاورزان نقطه نظرات خود را مطرح کردند.

 بومی سازی پتانسیومترلیور
 جرثقیل های سقفی فوالد

کارشناس تعمیرات برق ناحیه نورد سرد فوالد مبارکه اصفهان گفت: 
بومی سازی صفحه پتانسیومتر لیور جرثقیل های سقفی این شرکت، 
عالوه بر قطع وابس��تگی به خارج، یک میلیارد و 800 میلیون ریال 

صرفه جویی در سال را در پی داشته است.
رامین رام پناه افزود: این قطعه بر روی لیور جرثقیل های سقفی قرار 
دارد و وظیفه آن فرمان دادن به موتورهای پل، قالب و ترولی جرثقیل 
است که با این قطعه می توان س��رعت کاری تجهیزات ذکر شده بر 

روی جرثقیل سقفی را تنظیم کرد. 
وی ادامه داد: تع��داد 190 ع��دد از این دس��تگاه در جرثقیل های 
 نواحی مختلف شرکت فوالد مبارکه نصب است که با توجه به اعمال 
تحری��م های خارج��ی و عدم ام��کان تهی��ه آن، بومی س��ازی این 
قطعه در دس��تور کار دفت��ر فنی ناحیه نورد س��رد ق��رار گرفت و با 
 مشارکت کارشناسان فوالد مبارکه و س��ازندگان داخلی، این قطعه

 بومی سازی شد. 
کارشناس تعمیرات برق و اتوماس��یون و ابزار دقیق ناحیه نورد سرد 
فوالد مبارکه اضافه کرد: پتانسیومتر ساخته شده همراه با چرخنده 
مورد نظر آن و صفح��ه نگهدارنده، طبق اس��تاندارد نمونه خارجی 
ساخته شد و بر روی جرثقیل نصب و در حین عملیات، تست و صحت 

عملکرد مطلب آن مورد تایید قرار گرفت.

صادرات تخم مرغ آزاد شد
مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ تخم گذار گفت: با وجود این 
که صادرات تخم مرغ آزاد شده اس��ت، تولید کنندگان هر کیلوگرم 

تخم مرغ را با 2 هزار تومان زیر قیمت می فروشند.
 هدایت  اصغری در پاس��خ به وضعی��ت ص��ادرات و تعرفه تخم مرغ 
گفت: صادرات تخم مرغ آزاد شد و به کش��ورهای افغانستان، عراق، 

ارمنستان، تاجیکستان و گرجستان صادر می شود.
مدیرعامل اتحادی��ه تولیدکنندگان مرغ تخم گ��ذار در مورد میزان 
صادرات گفت: با توجه به آزاد ش��دن صادرات تخم مرغ هر کس��ی 
می تواند محصول خود را به گمرک بب��رد و بعد از اظهار، صادر کند، 

بنابراین آمار رسمی در این زمینه نداریم.
اصغری در عین حال گفت: با توجه به پایین بودن قیمت تخم مرغ در 
بازارهای جهانی و عدم ارایه مشوق  از سوی دولت، صادرات تخم مرغ 

به حدی نبوده است که قیمت بازار را متعادل کند.
به گفته اصغری مدیر عامل اتحادیه م��رغ تخمگذار، در حال حاضر 
 تولیدکنندگان تخم م��رغ را هر کیلوگرم 2 ه��زار تومان زیر قیمت 
تمام شده می فروشند. تخم مرغ کیلویی 4500 تومان برای مرغدار 
تمام می ش��ود، ولی آنها مجبورند کیلویی 2600 ت��ا 2800 تومان 

بفروشند.

 80 درصد نوآوری ها ،تجاری 
نمی شود

عضو و رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی کشور گفت: 
حدود 80 درصد از طرح ها و نوآوری ها در کشور به محصول تبدیل 
نمی شود. بهزاد س��لطانی در نخس��تین گردهمایی نخبگان ناحیه 
شمال استان اصفهان در دانشگاه کاش��ان اظهار داشت: نوآوری ها 
در کشور به بازار نمی رس��د، زیرا نخبگان ما به لحاظ فنی در سطح 
باالیی قرار دارند، اما در عرصه بازاریابی نخبه نیس��تند. وی در ادامه 
توسعه اقتصادی را در گرو توسعه فناوری و تحقق این نوع توسعه را 
با محوریت بخش خصوصی و از طریق ایجاد ش��رکت دانش بنیان از 

سوی نخبگان و احاطه آنها بر بازار عنوان کرد.

امضای قرارداد جديد همکاری آبی 
ايران – ژاپن

تفاهم نامه توسعه همکاری های فنی و پژوهشی بین شرکت توسعه 
منابع آب و نیروی ایران و مرکز بین المللی مدیریت مخاطره های آبی 

ژاپن تحت نظارت یونسکو امضا شد.
یک مقام مس��ؤول درو زارت نی��رو تصریح کرد: با توجه به ش��رایط 
کم آبی کشور و نامناسب بودن بارش ها باید در مسایل هیدرولوژیکی 

هواشناسی تمرکز کنیم
رضازاده ابراز امیدواری کرد: این تفاهم نامه چارچوبی برای افزایش 
همکاری در زمینه های پژوهش��ی و فنی در رابطه با مدیریت بالیای 
ناشی از سیالب و ش��رایط آب و هوایی، مدیریت یکپارچه منابع آب 
)IWRM( در مناطق خش��ک و نیمه  خشک بین مرکز بین المللی 
مدیریت ریس��ک و مخاطره های آبی ژاپن که تحت نظارت یونسکو 

است و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، فراهم آورد.
»کینویوشی تاکیوشی« مدیرعامل مرکز بین المللی مدیریت ریسک 
 )ICHARM( و مخاطره ه��ای آبی ژاپن تح��ت نظارت یونس��کو
نیز در ای��ن آیین با اش��اره به اهمی��ت تغییر اقلیم گف��ت: موضوع 
تغیی��ر اقلی��م یک��ی از موضو عات ج��دی در جه��ان به  وی��ژه در 
مناطق خش��ک اس��ت. آگاهی از بالیای اقلیمی تنها ب��ا یک روش 
 امکان ندارد، بلک��ه اس��تفاده از روش های ترکیب��ی می تواند موثر

 واقع شود.

4
ساماندهی بازار در ماه رمضان

رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تاکید کرد: پیشنهاد دادیم تا هر گونه افزایش قیمت در تولیدات داخلی به بعد از 
ماه مبارک رمضان موکول شود. قاسم علی حسنی اظهار کرد: جلساتی با سازمان حمایت مصرف کنندگان و بنکداران 

سراسر کشور برگزار کردیم تا بازار در ایام ماه مبارک رمضان دستخوش افزایش قیمت نشود.
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نایب ریی��س خان��ه صنع��ت و معدن ای��ران گفت: نداش��تن 
سیاست های جامع خودروسازی در کشور باعث شده از قافله 
تکنولوژی و دانش تولید خودرو مطابق با نیاز مشتری در بازار 

داخل عقب بمانیم و سهم بازار داخل را از دست بدهیم.
منوچهر توس��طی، پیرامون انحصاری یا رقابتی بودن صنعت 
خودرو در کشور اظهار کرد: در این که تولید خودرو در کشور 
انحصاری اس��ت، ش��کی نیس��ت. عمده تولید م��ا در انحصار 
 دو شرکت خودروس��از بزرگ کشور اس��ت که مورد حمایت 
دولت اند و با وجود این که در طراحی و تولید، کیفیت و انجام 
تعهدات نس��بت به مش��تری آن طور که باید و شاید به خوبی 
عمل نکرده اند، هیچگاه دولت سیاس��ت خاص��ی را در جهت 

حمایت از مصرف کننده اعمال نکرده است.
وی اف��زود: در کنار این دو ش��رکت خودروس��از تاکنون هیچ 
شرکت خودروساز خصوصی ارزشمندی شکل نگرفته است و 
اگر هم ایجاد یا تاسیس ش��ده اند، همواره با مشکالتی مواجه 
بوده اند؛ به طوری که کام��ال تعطیل و به م��رور زمان تحلیل 
رفته اند. توسطی با اشاره به پایین بودن کیفیت خودروهای این 
شرکت ها و نبود استانداردهای الزم که مورد اعتراض راهنمایی 
و رانندگی و سازمان استاندارد است، ادامه داد: دولت در جهت 
مواجهه با این شرکت ها سیاست خوبی اعمال نکرده است و در 
کنار این دو شرکت، شرکت های خصوصی تولیدکننده خودرو 

به وجود آمده ، اما رشد نکرده اند.
توس��طی با بیان این که نقض غرضی که اخی��را اتفاق افتاده، 
انحصاری بودن را زیر سوال نمی برد، گفت: بحث عدم مدیریت 
در اداره این شرکت ها یا مشکالتی که ناشی از مسایل اقتصادی 
است، باعث شده که در بازار داخل هم س��هم خود را از دست 
بدهند. نایب رییس خانه صنعت و معدن ایران ضمن تاکید بر 
افزایش چش��مگیر واردات خودرو در س��ال 1392 نسبت به 
سال های گذشته و با اشاره به روند نزولی تولید خودرو در سال 
1389 و روند افزایشی واردات خودرو از آن پس عنوان کرد: با 
وجود انحصاری بودن تولید خودرو و حمایت جدی از این دو 
شرکت خودروساز اما نداشتن سیاست های جامع خودروسازی 
در کشور باعث ش��ده از قافله تکنولوژی، دانش و تولید خودرو 
مطابق با نیاز مش��تری در بازار داخل عقب مانده و سهم بازار 

داخل را از دست بدهیم.
رییس انجمن قطعه س��ازان اس��تان مرکزی با بیان این که در 
امر صادرات نیز در مقایس��ه با ش��رکت های خودروساز دیگر 
نتوانسته ایم موفقیتی به دست آوریم، ادامه داد: در این راستا 
نه تنها شرکت های خودروساز زیان کرده اند، بلکه مصرف کننده 
داخل نی��ز از خرید تولی��دات داخل به دلیل ع��دم کیفیت و 

استاندارد الزم رویگردان شده است.
وی اظهار کرد: تولیدکنندگان قطعات خودرو نیز با مشکالت 

جدی مواجه ش��ده و در مجموع یک رکود در ب��ازار خودرو و 
قطعات خودرو به وجود آمده است.

توسطی با بیان این که ش��اهد رکود و بی رونقی در کل صنعت 
هستیم، افزود: به طور ویژه در صنعت خودرو عالوه بر این که 

مش��کالت جامع صنعت باید 
حل ش��ود، بای��د کیفیت این 
صنعت نیز باال رفته و مردم با 
قیمت کمتری این محصول را 

خریداری کنند.
او با بیان ای��ن که خودروهای 
داخلی ما هن��وز همانند مدل 
ده��ه 60 طراحی و س��اخته 
می شوند، گفت: هنوز بسیاری 
از خودروهای س��اخت داخل 
فاقد ترمزهای ضدقفل، کیسه 
ایمنی هوا و زیبایی هس��تند. 
همچنی��ن کیفی��ت پایین در 
قطع��ات مصرف��ی از جمل��ه 
مواردی اس��ت که در صنعت 
خودروس��ازی ما رکود ایجاد 

می کند.
نایب رییس خانه صنعت و معدن ایران ایجاد تنوع در خودروها، 
به روز کردن دانش و تکنولوژی، برقراری ارتباط با دنیا جهت 
گرفتن ایده های جدید در طراحی خودرو، ایجاد فضای رقابتی 
برای تولید خودرو در کش��ور و ایجاد بازار رقابتی را از الزامات 
عمده جهت رونق این صنعت در کشور دانست و افزود: عالوه 
بر این ک��ه باید ش��رایط رقاب��ت عادالنه برای خودروس��ازها 
ایجاد ش��ود، در عین حال باید یک بازار رقابتی هم ایجاد شود 
تا بین خودروس��ازان این واهمه وجود داش��ته باش��د که اگر 
صنعت خود را به روز نکنند و حق��وق مصرف کننده را رعایت 
نکنند، قطعا بازار را از دس��ت می دهند؛ نه این که بی جهت از 
آنها حمایت ش��ود. وی با بیان این که افزای��ش قیمت خودرو 
به واس��طه باالرفتن هزینه های تولید یا نهاده ه��ای تولید در 
صنعت خودروس��ازی کش��ور نبوده، گفت: با افزایش نرخ ارز، 
خودروس��ازان داخلی نیز متناس��ب با آن قیمت خودروها را 
افزایش دادند. این در حالی اس��ت که در ب��ازار داخل درآمد 
مصرف کننده داخلی و خریدار ایرانی به تناسب افزایش نرخ ارز 

باال نرفته بود و قیمت ها بی رویه افزایش پیدا کرد.

نايب ريیس خانه صنعت و معدن ايران:

از قافله تکنولوژی ساخت خودرو جا مانده ایم
تا پايان تابستان

افتتاح قطعه آخر آزادراه 
اصفهان-شیراز

باتوجه به لزوم اتص��ال آزادراه کنارگذر غربی اصفهان به 
محور شریانی اصفهان _ شیراز، بخش پایانی این آزادراه 

تا پایان تابستان تکمیل و بهره برداری می شود.
آزادراه کنارگذر غربی اصفهان در 25 کیلومتری اصفهان 
از محور چهار خط��ه مورچه خورت اصفهان جدا ش��ده 
و با یک دس��تگاه تقاطع غیر همس��طح در ادامه آزادراه 
کاش��ان - اصفهان به طرف جنوب ادام��ه یافته و پس از 
قطع راه اصلی الیگ��ودرز _ اصفهان )در غرب نجف آباد( 
و عب��ور از روی بزرگراه اصفه��ان - ذوب آهن ) در محل 
گردنه گاوپیسه( و تالقی با رودخانه زاینده رود در شش 
کیلومتری مجتم��ع فوالد مبارکه، ب��ه بزرگراه ارتباطی 
مبارکه ختم می ش��ود. احمدی نوری، معاون س��اخت و 
توسعه آزادراه های شرکت س��اخت گفت: بخش پایانی 
آزادراه کنارگذر غربی اصفهان تا پایان تابستان تکمیل و 
بهره برداری می شود. وی اظهار کرد: این آزادراه به عنوان 
بخش مهمی از شبکه شریانی شمال _ جنوب کشور در 
کاهش بار ترافیک و آلودگی هوای شهر اصفهان و انتقال 
س��ریع تر بار و کاال و مس��افر و صرفه جوی��ی در مصرف 
س��وخت، از نقاط مهم و اس��تراتژیکی یاد شده و صنایع 
حاش��یه رودخانه زاینده رود و ش��هرک صنعتی مبارکه 

نقش بسزایی را ایفا خواهد کرد.
یک��ی از ویژگی ه��ای مه��م ش��هر اصفه��ان، اهمیت 
اس��تراتژیک این ش��هر به عنوان نقطه تالقی مهم ترین 
محورهای ارتباطی در ش��بکه حمل و نقل کشوراست؛ 
گس��ترش ش��هر نش��ینی، افزایش ترافیک و وس��عت 
ش��هر اصفهان همراه با افزایش جمعی��ت و وجود مراکز 
گردشگری، فرهنگی از یک سو و لزوم انتقال محصوالت 
کارخانه های بزرگ از جمله ذوب آه��ن اصفهان، فوالد 
مبارکه، س��یمان س��پاهان، پلی اکریل، صنایع نظامی، 
فوالد صبا و ... بدون گذر از داخل شهر به مناطق جنوبی 
و در ادامه به محورهای ارتباطی استان های چهارمحال 
و  بختیاری، کهگیلویه و بویر احم��د، فارس و یزد باعث 
ش��د که موضوع مطالع��ات، پیرامون اح��داث کنارگذر 
 غربی با مش��خصات آزادراه در مجاورت این شهر مطرح 
ش��ود. بنابر تعاریف بین المللی، آزادراه عبارت اس��ت از 
راهی با استانداردهای خاص که خطوط رفت و برگشت 
آن از یکدیگر جدا بوده و هیچ گونه تقاطع همس��طحی 
ندارد و ورود و خ��روج از آن محدود و غالب��ا با پرداخت 

عوارض همراه است.

هنوز بسیاری از 
خودروهای ساخت 

داخل فاقد ترمزهای 
ضدقفل، کیسه 

ايمنی هوا و زيبايی 
هستند

رییس اتحادیه مش��اورین امالک و مس��کن اصفهان گفت: رشد 
قارچ گونه دفاتر مشاوران امالک و مسکن در اصفهان از مشکالت 
ما به ش��مار می رود و متاسفانه بس��یاری از این دفاتر بدون مجوز 

فعالیت می کنند.
رس��ول جهانگیری اظه��ار کرد: ب��ازار خرید و فروش مس��کن و 
امالک اصفهان از ابت��دای س��ال 92 در نهای��ت در حالت رکود 

ب��وده و م��ردم تمای��ل خری��د و فروش��ی را ک��ه در س��ال 91 
 داش��ته اند، دیگر ندارند و ب��ازار همچنان در حالت ش��وک قرار 

دارد.
وی اف��زود: در ح��ال حاض��ر ب��ازار مس��کن و ام��الک اصفهان 
 منتظ��ر ی��ک تح��ول اس��ت ک��ه از ای��ن حال��ت رک��ود خارج

 شود. رییس اتحادیه مشاورین امالک و مسکن اصفهان به قیمت 
رهن و اجاره اش��اره کرد و گف��ت: قیمت رهن و اج��اره به دلیل 
 تورم، افزایش منطقی داش��ته و مانند خرید و فروش دچار رکود

 نبوده است. جهانگیری در پاسخ به این که برخی ازدفاتر مشاورین 
امالک و مسکن به صورت قرچ گونه رشد می  کنند، گفت: متاسفانه 
این دفترها ب��دون مجوز بوده و پ��س از این که ب��ازرا دچاررکود 
ش��د، خود به خود کاه��ش یافتند. در ه��ر ماه بی��ن 15 الی 20 
واحد صنفی غیر مجاز از س��وی اماکن واتحادیه پلمپ می ش��ود 
 که متاس��فانه تا ماه بعد، این افراد باز در مناطق دیگر ش��روع به
  کار می کنند. وی خاطرنشان کرد: از همش��هریان خواستارم به

  واحد هایی مراجع��ه کنند ک��ه دارای پروانه کس��ب و قول نامه 
متحد الش��کل باش��ند تا اگر تخلفی در یک واحد صنفی صورت 

گرفت، با آن برخورد شود.

اظهارات مسؤوالن مختلف درباره افزایش یافتن یا نیافتن قیمت 
خودروهای داخلی، جوی از بالتکلیف��ی را در بازار خودرو ایجاد 

کرده است.
در چند هفته اخیر مس��ؤوالن مختلف به ویژه سخنگوی دولت 
بارها هرگون��ه افزایش قیمت خ��ودرو را تکذی��ب کرده اند، اما 
در مقابل رییس ش��ورای رقابت در س��خنان جدید خود تلویحا 

از احتمال افزای��ش قیمت ها خبر داده اس��ت. در این ش��رایط 
اظهارنظرهای متفاوت از سوی مسؤوالن مختلف درباره تعیین 
قیمت خودرو باع��ث بالتکلیفی خریداران و فروش��ندگان این 

محصوالت در بازار آزاد شده است.
این وضعیت در حالی اس��ت که به گفته فعاالن بازار خودرو در 
صورت هرگونه افزایش قیمت کارخانه ای خودروها، قیمت این 
محصوالت در بازار آزاد نیز به همان میزان افزایش خواهد یافت.

یکی از فعاالن بازار خودرو در این زمینه می گوید: هم اکنون بازار 
در گیجی به س��ر می برد. زیرا تا یکی از مسؤوالن خبر از افزایش 

قیمت می دهد، مسؤول دیگری آن را تکذیب می کند.
وی با بیان این که هم مصرف کنندگان و هم فروشندگان خودرو 
منتظرند تا ببینند تکلیف قیمت ها چه می ش��ود، خاطرنش��ان 
می کن��د: قیمت رس��می خودروها به ه��ر می��زان افزایش یابد 
قیمت این محصوالت در بازار آزاد نیز به همان نس��بت افزایش 

خواهد یافت.
این فعال بازار خودرو تصریح می کند: خودروسازان عرضه کافی 
به صورت فروش نقدی و تحویل ف��وری ندارند و همین موضوع 

باعث افزایش قیمت ها در بازار آزاد خواهد شد.

اظهارات فعاالن بازار

بالتکلیفی قیمت ها در بازار خودرو!
ريیس اتحاديه مشاورين امالک و مسکن اصفهان گفت :

دفاتر مشاوران امالک رشد قارچ گونه دارند

 اولتیماتوم مالیاتی 
به طالفروشان

 بهشت آباد 
بالتکلیف ماند 

بعد از قانع نشدن نمایندگان مجلس از صحبت های وزیر نیرو در هیات رییسه 
مجلس، قرار شد جلسه ای دیگر برگزار شود، اما وزیر نیرو اعالم کرد که در این 
جلس��ه حضور نمی یابد تا بار دیگر نمایندگان اصفهان خواستار اعالم وصول 
استیضاح چیت چیان شوند. قرار بود در هیات رییسه مجلس وزیر نیرو با حضور 
 امام جمعه و اس��تاندار اصفهان و جمعی از نمایندگان اس��تان برای پیگیری 
طرح های انتقال آب به اصفهان از جمله بهشت آباد که طی چند هفته گذشته 
درگیر اختالفاتی شده است، حضور یابد. نماینده مردم شاهین شهر، میمه و 
برخوار در مجلس با اشاره به این که تمام هماهنگی های الزم برای حضور وزیر 
نیرو در جلسه هیات رییسه مجلس انجام ش��ده بود، اظهار داشت: متاسفانه 
وزیر نیرو به یک باره پیام داد که به دلیل جلسه ای دیگر، قادر به حضور در این 
نشست نیست که بنده به همراه کامران و موسوی الرگانی  با ابراز نگرانی از وعده 

خالفی چیت چیان خواستار اعالم وصول طرح استیضاح وزیر شدیم. 

 معاون وزی��ر امور اقتصادی و دارای��ی با بیان این که برخی طالفروش��ان به 
بهانه های مختلف توافق صورت گرفت��ه در زمینه پرداخت مالیات بر ارزش 
افزوده را انجام نمی دهند، گفت: اجرای قانون، اختیاری نیست و در صورت 
لزوم س��ازمان مالیاتی به این موض��وع ورود خواهد کرد. علی عس��کری در 
حاشیه نخستین نشس��ت همکاری مالیاتی کش��ورهای عضو اکو در تهران  
از طالفروشان خواس��ت تا در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بهانه جویی 
نکنند، زیرا در این صورت سازمان مالیاتی به موارد تخلف ورود خواهد کرد. 
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداش��ت: طی توافقی که سال های 
قبل با طالفروشان داشتیم و در نشست نهایی وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
س��ازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و موسسه استاندارد 
و نماینده کمیس��یون اقتصادی مجل��س، 3 فرم فاکتور برای طالفروش��ان 

تهیه شد. 

مدیرعامل شرکت شهرک  های صنعتی استان اصفهان گفت: 
فن بازار منطقه ای اصفهان، آماده همکاری با کلیه متخصصین 
حقیقی وحقوقی در ارتباط با ثبت اطالع��ات این متخصصان 

ومعرفی صاحبان ایده وسرمایه به آن  ها است.
به گزارش روابط عمومی شرکت ش��هرک های صنعتی استان 
اصفهان سعادت بهرامی با اش��اره به فعالیت  فن بازار در استان 
اصفهان اظهار ک��رد: فن بازار عبارت اس��ت از ب��ازار نظام مند 
معامالت تکنولوژی که خدمات تخصصی و فنی نظیر مشاوره 
تکنول��وژی، خدمات اطالع��ات، کمک به پروژه ه��ا با حمایت 
دولت، کمک در توس��عه قابل تحقیق، مطالعات امکان سنجی 
تکنولوژی ها و محصوالت، ارزیابی ب��ازار تکنولوژی و...  را ارایه 

می نماید.

وی ادامه داد: در این بازار فروشندگان فناوری فرصت می یابند 
تا ایده ها و دانش فنی خود را در معرض نمایش گذاشته و اقدام 
به بازاریابی برای طرح های خود کنند، از طرفی این امکان وجود 
دارد که متقاضیان فناوری تقاضا و نیازهای خود را اعالم کرده 

و ارتباط دو سویه برقرار می شود.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان تصریح 
کرد: با توجه به تکالیف مندرج در ماده 17 برنامه پنجم توسعه 
در خصوص حمایت از ایجاد و توسعه بورس ایده و بازار فناوری، 
شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان با مشارکت پارک 
فناوری پردیس و تحت نظارت شبکه فن بازار ملی ایران، اقدام 

به ایجاد فن بازار منطقه ای اس��تان اصفهان ب��ه عنوان مرجع 
اطالعات فناوری در استان اصفهان کرد.

وی با بیان این که ه��دف اصل��ی از ایجاد این مرک��ز، ایجاد و 
مدیریت بازار فن آوری در اس��تان و ارتباط با س��ایر بازارهای 
فناوری در س��طح دیگر استان ها اس��ت، تصریح کرد: فن بازار 

شامل سه بخش مجازی، فیزیکی و پشتیبانی است.
رییس هیات مدیره شرکت شهرک هاي صنعتي استان اصفهان 
با اشاره به این که بخش مجازی شامل ابزارهای رسانه ای است 
که وظیفه اطالع رس��انی در مورد فناوری های تولید ش��ده در 
سطح استان را بر عهده دارد، بیان کرد: بخش فیزیکی فن بازار 

شامل برگزاری نشست ها، برگزاری دوره های آموزشی و تورهای 
صنعتی و حضور در نمایشگاه های مختلف است.

وی خاطرنشان س��اخت: بخش پش��تیبان فن بازار نیز شامل 
ش��بکه همکاران، متخصصین، نخبگان، صنعتگران و اشخاص 
حقیقی و حقوقی که در کار خود متخصص شناخته می شوند 

است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان با اعالم 
این که به تازگی در جش��نواره فن آفرینی ش��یخ بهایی حضور 
فعالی داش��تیم، ذکر کرد: فن بازار منطق��ه ای اصفهان آماده 
همکاری با کلی��ه متخصصین حقیقی و حقوق��ی در ارتباط با 
ثبت اطالعات این متخصصان و معرفی صاحبان ایده و سرمایه 

به آنها است.

فن بازار منطقه ای استان، ايده ها را به نمايش می گذارد 



یادداشت

نشستی با عنوان » انسان و سمبل هایش از دیدگاه کارل گوستاویونگ « برگزارخواهد شد. عالقه مندان 
می توانند  در روز ۱۲ خرداد ماه و ساعت ۱۸، به موسسه رویش دیگر واقع در خیابان بزرگمهر، رو به روی 

بیمارستان شهید آیت اهلل صدوقی، ساختمان اداری تجاری جام جم مراجعه کنند.
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» انسان و سمبل هایش « بررسی خواهد شد
هفتیادداشت

 اساس نامه تاسیس شورای
 نمایش های آیینی تدوین شده است

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسالمی اس��تان اصفهان گفت: اساس نامه 
تاسیس شورای نمایش های آیینی توسط این اداره تدوین و تا اواخر 

هفته آینده به شهرستان ها ابالغ می شود.
  حج��ت االس��الم و المس��لمین محم��د قطبی اف��زود: طب��ق این 
اساس نامه بستر الزم برای تاس��یس و ساماندهی انجمن نمایش ای 

آیینی شهرستان های مختلف استان اصفهان فراهم می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی اس��تان اصفهان با بیان این که 
محور اصلی این اساس نامه، ش��بیه خوانی و تعزیه است، با اشاره به 
 پیشینه استان اصفهان در تعزیه وش��بیه خوانی گفت: دراصفهان و 
شهرس��تان های اس��تان، گروه های مختلف تعزیه و ش��بیه خوانی 
 وج��ود دارد و ب��ا تش��کیل انجم��ن هنره��ای آیین��ی تخصصی تر 

می شود.
بیش از 900 گروه تعزیه خوان دراستان اصفهان فعالیت دارند.

مادربزرگ ها به باغ بانوان بیایند
باغ بانوان پردیس، وابسته به س��ازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان اقدام به برپایی جلس��اتی ویژه بانوان باالی ۶0 س��ال نموده 

است.
مسؤول روابط عمومی باغ بانوان پردیس در این باره عنوان کرد: این 
جلسات ویژه بانوان باالی ۶0 سال برگزار می شود و هدف از آن ارایه 
اطالعات الزم و ضروری به ایشان در ارتباط با بیماری ها و مشکالت 

جسمانی مختلف است. 
پورکیان در ادامه افزود: موضوعاتی که در این جلسات مورد بررسی 
قرار می گیرند، ش��امل پوکی استخوان، فش��ار خون، قند و دیابت، 

آلزایمر و موضوعاتی از این دست است. 
عالقه مندان می توانند جهت ش��رکت در این جلس��ات، در روزهای 
دوش��نبه هر هفته از س��اعت ۸ تا 9:۳0 صبح، به باغ بانوان پردیس، 
جنب ترمینال صفه مراجعه و جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 

تلفن ۷۷۶۵۷۶0 تماس حاصل کنند. 

 مسابقه » زمزمه های عارفانه «
 برگزار می شود

مس��ابقه ای با عنوان » زمزمه های عارفانه « از سوی مرکز فرهنگی 
اجتماعی بانوان، وابس��ته به س��ازمان فرهنگی تفریحی ش��هرداری 
اصفه��ان برگ��زار خواهد ش��د. مدی��ر مرک��ز فرهنگ��ی اجتماعی 
بانوان افزود: این مس��ابقه بر اس��اس دعای بیس��تم کت��اب صحیفه 
 س��جادیه، یکی از زیباترین دعاه��ای امام زین العابدی��ن )ع( انجام

 می شود. 
چلونگر افزود: در این دعا امام به س��ه نوع رابطه مهم انس��ان با خود، 
خدا و دیگران اشاره کرده اند که مبنای تمامی ارتباطات انسان را در 

زندگی مشخص می کند. 
عالقه مندان می توانند جهت شرکت در این مسابقه، به مرکز فرهنگی 
اجتماعی بانوان، واقع در خیابان فروغي، ایستگاه پناهي، نبش کوچه 

شهید عالقه مندان مراجعه نمایند. 

سرپرس��ت گروه رهاب از برگزاری 
کنسرت این گروه در روزهای هشتم 
و نهم خرداد ماه خبر داد.به گزارش 
خبرنگار زاینده رود سیامک بهبهانی 
در نشست خبری با اصحاب رسانه 
درباره این کنسرت اظهار داشت: این 
کنسرت تلفیقی از موسیقی سنتی و 
پاپ با استفاده از سازهای کمانچه 
و پیانو و شامل س��ه بخش مختلف 
اس��ت.وی با بیان این که بخش اول 
با آهنگسازی خودم در آواز اصفهان 
اجرا می ش��ود، افزود: بخش س��وم 
این کنسرت در دس��تگاه شور اجرا 
می شود و بخش دوم نیز شامل آواز 
و ساز کمانچه  آلتو است که روشی 
نوین در  اجرای کنسرت محسوب 
می شود. سرپرس��ت گروه رهاب با 
بیان این که داریوش کاظمی یکی 
از شاگردان اس��تاد شجریان بخش 
آواز این کنس��رت را بر عهده دارد، 
گفت: حس��ین قربانی، نوازنده دف 
و تنب��ک و س��یامک بهبهان��ی به 
عنوان آهنگس��از و نوازنده  پیانو در 
این کنس��رت هنرنمایی می کنند.

وی با بیان این که این کنس��رت در 
روزهای هش��تم و نهم خ��رداد ماه 
در سالن فرشچیان اصفهان برگزار 
خواهد ش��د، ادامه داد: متقاضیان 
می توانند بلیت های ورود به کنسرت 
را از سایت های نوای مهر و اصفهان 
کنسرت تهیه کنند. بهبهانی با اشاره 
به مش��کالت دریافت مج��وز برای 
برگزاری این کنسرت اظهار داشت: 
کنسرت ما به دلیل تاخیر دو هفته ای  
در ارسال درخواست مجوز از سوی 
اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
اس��تان اصفهان به وزارت ارشاد به 
تعویق افتاد. وی ادام��ه داد: درباره 
بیلبوردهای تبلیغاتی نیز همچنان 
مش��کل مجوزی داریم که در حال 
رفع ش��دن است.سرپرس��ت گروه 

رهاب ب��ا تاکید بر این ک��ه رویکرد 
دولت نسبت به موسیقی تغییرات 
مثبت��ی داش��ته اس��ت، اف��زود: با 
وجود ای��ن، برخی هنوز احس��اس 
خطر و مشکالتی بر سر راه ما ایجاد 
می کنند.وی ادامه داد: به طور مثال 
در اصفهان و تبریز به خانم ها اجازه  
ش��رکت در اجرای کنس��رت داده 
نمی ش��ود و این موجب کاهش ۵0 
درصدی توانایی و کیفیت کنسرت ها 
در این دو شهر می شود. بهبهانی در 
پاسخ به این س��وال که چرا بزرگان 
موسیقی اصفهان گروه های منسجم 
تش��کیل نمی دهند، بیان داش��ت: 
این مس��اله نه تنها در اصفهان بلکه 
در تمام کش��ور وجود دارد؛ چرا که 
س��الیق و اعتق��ادات در زمین��ه ی 
اج��رای موس��یقی در می��ان افراد 

مختلف با یکدیگر متفاوت است.
وی با بیان این که گروه رهاب پیش 
از اجرای این کنسرت در شهرهای 
ش��یراز، گرگان، گنب��د و اصفهان 
برنامه اجرا کرده است، اظهار داشت: 
در حال حاضر ت��ور ایران گردی به 
سراسر کشور در دستور کار این گروه 
هنری ق��رار دارد. سرپرس��ت گروه 
رهاب در خصوص قیمت بلیت های 
این کنس��رت نی��ز گف��ت: قیمت 
بلیت ب��رای طبقه ی پایین س��الن 
فرش��چیان ۳0 هزار تومان و برای 
بالکن ۲۳ هزار تومان اس��ت و برای 
دانش آموزان هنرس��تان هنرهای 
 موس��یقی نیز تخفیف ویژه مدنظر 
ق��رار داده ایم.بهبهان��ی ادامه داد: 
این کنس��رت ش��امل س��ه سانس 
مختل��ف اس��ت و در روز هش��تم 
 خ��رداد از س��اعت  ۲0برگ��زار

 می ش��ود و در نهم خ��رداد نیز در 
دو س��انس ۱۸ و ۲۱ پذی��رای 
 عالقه من��دان ب��ه هنر موس��یقی

 خواهیم بود.

مدیر مجموعه فرهنگی و مذهبی تخ��ت فوالد اصفهان 
گفت: بعد از رونمای��ی از جلد دوم و س��وم، جلد چهارم 
و آخردانش نامه تخت فوالد تا پایان ش��هریورماه امسال 
رونمایی می شود. حجت االسالم منوچهر مهروی پور در 
نشس��ت خبری با اصحاب رس��انه اظهار کرد: مجموعه 
فرهنگی و مذهبی تخت فوالد اصفهان با قدمتی بیش از 
هزار سال، دومین قبرستان بزرگ و مهم جهان به شمار 
می رود. نخستین قبرستان، قبرستان وادی السالم نجف 
و پس از آن تخت فوالد اصفهان اس��ت که بزرگان اسالم 
و تعدادی از پیامب��ران قبل از اس��الم در این مکان دفن 
ش��ده اند. وی افزود: قبرس��تان بقیع به عنوان قبرستان 
مطرح نیست، بلکه به دلیل خاکسپاری ائمه)ع( در بقیع 
این مکان حرم اهل البیت)ع( بوده و در شمار قبرستان ها 
گنجانده نمی ش��ود. مدیر مجموع��ه فرهنگی و مذهبی 
تخت فوالد اصفهان با اشاره به این که شیخ بهایی و شیخ 
نخودکی اصفهان و ش��خصیت های بزرگ��ی از این قبیل 
در تخت فوالد چله خوانی انج��ام می داده اند، بیان کرد: 
ش��خصیت های بزرگی مانند آیت اهلل کش��میری و مقام 
معظم رهبری از این مکان مقدس بازدید داش��ته اند که 
این بازدیدها و اعمال نیکوی بزرگان دین در تخت فوالد، 

بر عظمت این مکان افزوده است.

وی با بی��ان این که مق��ام معظم رهب��ری در بازید چند 
س��اعت خود از ای��ن مکان مق��دس بر توج��ه عمرانی و 
فرهنگی مسؤوالن به این مکان مقدس تاکید داشته اند، 
تصریح کرد: با تاکید رهبر انق��الب بر توجه به این مکان 
فعالیت های عمرانی در راستای آبادانی و احیای این مکان 

فرهنگی و مذهبی انجام شده است.
تاسیس مجموعه کتاب خوانی عظیم در تخت 

فوالد اصفهان
 حجت االس��الم مهروری پ��ور از تاس��یس مجموع��ه 
کت��اب خوانی عظیم در تخ��ت فوالد اصفه��ان خبر داد 
و گفت: ۵ هزارعن��وان جلد کتاب تاریخ��ی، فرهنگی و 
پژوهشی در این کتابخانه وجو دارد که اساتید دانشگاهی 
و پژوهش��گران و دانش��جویان از این مجموعه استفاده 
می کنند. وی اف��زود: 400 عنوان تصویر نس��خه از آثار 
بزرگان جمع آوری و برای بازید افراد گذاشته شده که در 
مجموعه بزرگ تخت فوالد و مجموعه عظیم کتابخانه ای 

است.
انتشار 3 جلد از دانش نامه تخت فوالد

مدیر مجموعه فرهنگی و مذهبی تخت فوالد اصفهان با 
اشاره به انتشار ۳ جلد از دانش نامه تخت فوالد اصفهان 
باهمکاری اساتید دانشگاهی گفت: ۳ جلد آن تاکنون با 

حضور حداد عادل، مش��اور رهبر انقالب رونمایی ش��ده 
و جلد چهارم و پایان��ی دانش نامه تخت ف��والد  تا پایان 

شهریورماه امسال رونمایی می شو د.
برپایی نمایش�گاه تخت فوالد در بخش های 

پرتردد
وی با بی��ان این ک��ه معرفی تخ��ت فوالد به م��ردم در 
برنامه های فرهنگی مدیریت این مجموعه است، تصریح 
کرد: نمایش��گاه معرفی تخت ف��والد در مناطق پر تردد 
اصفهان برپا شده و در این نمایشگاه آثار و کتب مرتبط با 

تخت فوالد به نمایش گذاشته می شود.
حجت االس��الم مهروی پور با بیان این که نمایشگاهی از 
تخت فوالد در آستان مقدس حضرت معصومه برپا شده، 
بیان کرد: برنامه ریزی برای برپایی نمایشگاه یک هفته ای 

از این مکان در آستان قدس رضوی در حال انجام است.
وی با اشاره به ظرفیت های گردشگری تخت فوالد گفت: 
هنر، وجه اش��تراک ادیان و گردشگران مختلف است که 
فضای هنری تخت فوالد بس��تری برای جذب گردشگر 
خارجی به شمار می رود و بازدید مجازی از طریق سایت 

مجموعه انجام می شود.
همایش فعاالن اقتصادی تخت فوالد اصفهان 

برگزار می شود
مدیر مجموعه فرهنگی و مذهبی تخ��ت فوالد اصفهان 
گفت: با توجه به دفن شخصیت های بزرگ اقتصادی در 
تخت فوالد، همایش فعاالن اقتص��ادی مدفون در تخت 
فوالد، تیر امسال برگزار می شود. حجت االسالم منوچهر 
مهروی پور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شخصیت های 
بزرگ اقتصادی مانند رکن الملک در تخت فوالد مدفون 
هس��تند که نقش مهمی در انجام فعالی��ت اقتصادی در 
اصفهان و کل کشور داشته اند. این شخصیت های بزرگ 
که نقش موثری در انجام فعالیت های اقتصادی اسالمی 

مانند وقف داشته اند، باید به عموم مردم معرفی شوند.
مدیر مجموعه فرهنگی و مذهبی تخ��ت فوالد اصفهان 
بیان کرد: خانواده کازرونی ها از دیگر شخصیت های مهم 
در اصفهان بودن��د که به صنعتی ش��دن اصفهان کمک 
کردند و احداث دانشگاه علوم پزش��کی اصفهان با وقف 
خانواده کازرونی ها صورت گرفت. وی تصریح کرد: با توجه 
به نام امسال و اهمیت موضوع اقتصاد در نام گذاری های 
سال های قبل، برگزاری این همایش در برنامه قرار گرفت 

و در راستای تحقق اهداف نام سال انجام می گیرد.

مدیر مجموعه تخت فوالد اصفهان خبرداد

رونمایی از جلد چهارم دانش نامه تخت فوالد تا پایان شهریورماه
 برگزاری کنسرت گروه موسیقی

 ُرهاب در اصفهان
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  مفاد آراء نوبت دوم 

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  »قانون  آراء  مفاد  23135آگهی 
ثبت  مستقردراداره  اختالف  هیات حل  فاقد سند رسمی«  وساختمانهای 

اسناد وامالک زواره
آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
هیات  توسط  مذکور  قانون  یک  ماده  اجرای  در  که  رسمی«  سند  فاقد 
گردیده  صادر  زواره  امالک  و  اسناد  ثبت  مستقردراداره  اختالف  حل 
از  فاصله ی 15 روز  به  نوبت  دو  در  مذکور  3قانون  ماده  اجرای  ودر 
شخص  تا  شود  می  آگهی  محلی  و  االنتشار  کثیر  های  روزنامه  طریق 
اولین  انتشار  تاریخ  از  دارند  اعتراض  مذکور  آراء  به  که  اشخاصی  یا 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  اعتراض خودرا  ماه  دو  مدت  آگهی ظرف 
زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده 
و گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم نمایند،در 
است.در  دادگاه  قطعی  حکم  ارائه  به  موکول  ثبت   اقدامات  این صورت 
معترض،گواهی  یا  نگردد  واصل  قانونی  مهلت  در  اعتراض  که  صورتی 
،اداره ثبت زواره  تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل راارائه نکند 
مانع  مالکیت  سند  صدور  نماید.  می  سندمالکیت  صدور  به  مبادرت 

ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
1-رای شماره 139360302021000135 مورخ 93/02/10 – آقای جواد 
زارع جعفری زواره فرزند حسین بشماره ملی 1189496801 ششدانگ 
یکبابخانه وباغ متصله احداثی برروی قسمتی از پالکهای 5462 و 2046 

فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان 
به مساحت 1488/50 متر مربع خریداری رسمی از دخیل موذنی زواره .

2- رای شماره 139360302021000136 مورخ 93/02/10 – آقای رسول 
ششدانگ   1189617412 ملی  بشماره  رضا  فرزند  زواره  گرزاده  قلع 
از پالک شماره 5442 فرعی واقع در  احداثی برروی قسمتی  یکبابخانه 
زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ به 
مساحت 149/10 متر مربع خریداری رسمی از اقدس عابدینی اکار زواره 

.
آقای   –  93/02/10 مورخ   139360302021000137 شماره  رای   -3  
احمدعلی یدنگ زواره فرزند رضا بشماره ملی 1189610442 سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از پالک شماره 2106 
فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان 
فاطمه  از  رسمی  خریداری  مربع  متر   202/73 مساحت  به  ششدانگ 

دهقانان زواره.

خانم   –  93/02/10 مورخ   139360302021000138 شماره  رای   -4
فاطمه دهقانان زواره فرزند حسین بشماره ملی 1189611104 سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از پالک شماره 2106 
فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان 
ششدانگ به مساحت 202/73 متر مربع خریداری رسمی از مجتبی اکار 

زواره .

5- رای شماره 139360302021000139 مورخ 93/02/10 – خانم فاطمه 

1189616793 ششدانگ  ملی  بشماره  رضا  فرزند  زواره  زاده  دهقانان 
یکبابخانه احداثی بر روی پالکهای1981و2222 فرعی واقعات در زواره 
16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 450/50 
متر مربع خریداری عادی مع الواسطه از محمود جمالی زواره وخریداری 

رسمی مع الواسطه از خانم صاحبه دهقانان زاده زواره .
آقای   –  93/02/10 مورخ   139360302021000140 شماره  رای   -6
اله هادی طحان زواره فرزند یحیی بشماره ملی 1189429144  نصرت 
ششدانگ یکباب دکان احداثی برروی قسمتی از پالک شماره 4440 فرعی 
به  اصفهان  ثبت   17 بخش  گرمسیر  دهستان  اصلی   16 زواره  در  واقع 
نسب  هاشمی  سیدمحمد  از  عادی  خریداری  مربع  متر   20/56 مساحت 

زواره.
7- رای شماره 139360302021000141 مورخ 93/02/10 – آقای رضا 
عابدینی فرزند عباس بشماره ملی 1189485060 ششدانگ یکباب دکان 
احداثی برروی قسمتی از پالک شماره 4440 فرعی واقع در زواره 16 
اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 20/64 متر 

مربع خریداری رسمی از سیدابراهیم یموت طباطبائی زواره .
8- رای شماره 139360302021000142 مورخ 93/02/10 – آقای علی 
از  قسمتی  ششدانگ   1189559218 ملی  بشماره  یداله  فرزند  عابدینی 
از پالک شماره 2034 فرعی واقع در  احداثی برروی قسمتی  یکبابخانه 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   17 بخش  گرمسیر  دهستان  اصلی   16 زواره 

4/95 متر مربع خریداری عادی از محمد اختری .
آقای   –  93/02/10 مورخ   139360302021000143 شماره  رای   -9

ملی 1189599864  بشماره  عباسعلی  فرزند  نایبی  ده  زارعی  ابوالفضل 
ششدانگ یکبابخانه )باستثنای بهای ثمنیه اعیانی( احداثی برروی قسمتی 
از پالک 4814 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 
ثبت اصفهان به مساحت 150/93 متر مربع خریداری رسمی از خانمها 

سودابه توسلی وافتخار نیریان وورثه سیدحسن وسید مظفر نیری

آقای   –  93/02/10 مورخ   139360302021000144 شماره  رای   -10
میثم گلخنی زواره فرزند حبیب اله بشماره ملی 0076498603 ششدانگ 
یکباب ساختمان وباغ متصله احداثی برروی قسمتی از پالک 2531 فرعی 
به  اصفهان  ثبت   17 بخش  گرمسیر  دهستان  اصلی   16 زواره  در  واقع 
وورثه  جمالی  محمد  از  رسمی  خریداری  مربع  متر   495/50 مساحت 

حسین عابدینی .

 –  93/02/11 مورخ   139360302021000145 شماره  رای   -11
سیدمحمد  فرزند  زواره  مرتضوی  شریعتمدار  الدین  سیدنظام  آقای 
برروی  احداثی  باغ  یکدرب  ششدانگ   1189467364 ملی  بشماره 
اصلی   16 زواره  در  واقع  فرعی   1634 پالک  از  1628/1وقسمتی  پالک 
 1905/40 مساحت  به  جمعًا  اصفهان  ثبت   17 بخش  گرمسیر  دهستان 
 متر مربع خریداری عادی مع الواسطه از سیدحسین احسانی وشاه بیگم 

کدخدازاده
.تاریخ انتشار نوبت اول:  1393/02/22             

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/03/07                                                                                                                    

 ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره     

ابالغ اجرائيه  
 بدینوسیله به آقای ناصراسالمي فرزند اسمعیل به شماره ملي 1198810408 
طبق  که   1391  8  /  26 ازشهرضامتولد  صادره   461 شناسنامه  وشماره 
تقاضانامه  برگ  شهرضاوطبق  اصفهان   : آدرس  به  پرداخت  عدم  گواهی 
بوستان سعدي  جعفرصادق  امام  کوي  اصفهان   : آدرس  به  صدوراجراءیه 
ابالغ  امکان  اصفهان  اسنادرسمي  اجراي  اداره  اعالم  وطبق  بوده   64 پالک 
شماوجودنداشته  به  صدوراجرائیه  درتقاضانامه  مندرجه  درآدرس  واقعي 
است ابالغ میگردد که به استناد چک شماره 706072 مورخ 23 / 11 / 1391 
بانک مسکن شعبه خیابان صاحب الزمان شهرضا و گواهینامه عدم پرداخت 
شماره 146 مورخ 23 / 11 / 1391 شما مبلغ یکصدوسي وپنج میلیون ریال 
به بانک قوامین شعبه شهرضا بدهکارمي باشید که به علت عدم پرداخت و 
بنا به درخواست بستانکار پرونده اجرائیه به مبلغ یکصدوسي وپنج میلیون 
بایگاني  ریال  در شعبه اجراي ثبت شهرضا صادروپرونده و تحت شماره 
نامه  آئین  ماده 18  استناد  به  لذا   ، میباشد  در جریان ورسیدگی   9200064
روزنامه  در  یکنوبت  مراتب   1387 سال  مصوب  رسمي  اسناد  مفاد  اجراي 
زاینده رود چاپ اصفهان جهت ابالغ به شما چاپ و منتشر میگردد و ظرف 
یافت سید  انتشار آگهي عملیات اجرائي جریان خواهد  از  مدت ده روز پس 

مهدی میرمحمدی - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

فقدان سند مالكيت

برگ  دو  باارائه  فرزندعبدالحسین  باقي  مسعوده  خانم  اینکه  به  نظر 
استشهادمحلي که هویت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن 

که  50  شده   /  1413 پالک  ازششدانگ  مشاع  دانگ  ونیم  یک  مالکیت  سند 
سندمذکورذیل ثبت 81500  درصفحه 25 دفتر 478 بنام نامبرده ثبت گردیده 
المثني نموده است که دراجراي  اینک نامبرده درخواست صدورسندمالکیت 
ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که 
اي  اشاره  آن  در  که  کرده  اي  معامله  آگهي  مورد  ملک  به  نسبت  کس  هر 
نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت 
ده  روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن 
مقرر  نماید واگر ظرف مهلت  تسلیم  معامله  یا سند  مالکیت  ارائه اصل سند 
اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره 
را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد  المثني  مالکیت  ثبت سند 

بر  مبني  معامله صورت مجلس  یا سند  مالکیت  ارائه سند  .در صورت  کرد 

وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني 

واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. میر محمدي - رئیس ثبت اسناد 

وامالک شهرضا

تحدید حدود اختصاصی
2305 شماره 103/93/285/337چون تحدید حدود ششدانگ یکدرب باغ زیر 
امالک کشه 17 رجلی من اشترا و  و بشماره پالک 122-  فرعی از 37- اصلی 
واقع در کشه جزء بخش 11 ک  بنام جالل عقیلی فرزند میرزا  در جریان ثبت 
اینک  قبلی بایستی تجدید گردد  می باشد بعلت عدم حضور مالک در آگهی 
به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود 
بعمل  و  شروع  محل  در   1393/4/30 روز  صبح   9 ساعت  در  مرقوم  پالک 

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 
شد.  خواهد  پذیرفته  روز   30 تا  تحدیدی  تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت 

تاریخ انتشار : 93/3/7 مجتبی شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 

مزایده  

23273 بر اساس پرونده به شماره بایگانی 8900060 تمامت ششدانگ یکباب 
در  واقع  اصلی   43/1 از  شده  مجزی  فرعی  شش  ثبتی  پالک  بشماره  خانه 

لورک خسرو آباد بخش یک ثبتی شهرضا به مساحت سیصد و شصت و 

یک متر مربع مورد ثبت صفحه 579 دفتر 405 با حدو د اربعه ذیل : شماال 
به طول 12/10 متر دیواریست به پالک 43/1 باقی مانده شرقا در سه قسمت 
که دوم شمالی است به طولهای 5/80 متر و 3/90 متر و 17/20 متر درب 
و دیواریست به جاده خاکی جنوبا به طول 16/10 متر درب و دیواریست به 
کوچه عمومی غربا به طول 23/40 متر دیوار به دیوار به پالک پنج فرعی مجزا 
شده از 43/1 حقوق ارتفاقی ندارد به نام منور نره ثبت و سند صادر شده 
است و به موجب سند رهنی شماره 29527 مورخ 1387/09/1 دفتر اسناد 
رسمی شماره 129 اصفهان از طرف نامبرده  در رهن موسسه قرض الحسنه 

تقاضای  بستانکار  بدهی  پرداخت  علت عدم  به  و  گرفته  قرار  بسیجیان  مهر 

صدور اجرائیه نموده  و پس از ابالغ اجرائیه به درخواست بستانکار باستناد 
مربوطه  اصالحی  نامه  آئین  و  ثبت  قانون  اصالحی   34 ماده  اصالح  قانون 
پالک مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته و برابر صورتمجلس تنظیمی توسط 

مامور اجرا و برگ ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری بدینشرح توصیف و 
ارزیابی گردید مورد بازدید ساختمان مسکونی یک طبقه به مساحت عرصه 

361 متر مربع و مساحت اعیانی 270 متر مربع می باشد ساختمان با دیوار 

نمای حیاط  نمای کوچه آجرزبره و  بلوک و  تیرچه و  بر و سقف  بار  های 
پالستر و درب و پنجره های بیرون فلزی و دربهای داخل چوبی و آشپزخانه 
نیمه کاشی و کف سرامیک است ، بدنه گچ و خاک و حمام تمام کاشی و توالت 
نیمه کاشی و کف ساختمان موزائیک میباشد دارای امتیازات آب برق و گاز 
است به مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ارزیابی گردیده است و فاقد بیمه میباشد 

درجلسه مزایده که از ساعت 9 صبح الی 12 روز دوشنبه  مورخ 1393/5/13 
در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکیل میگردد. از طریق مزایده بفروش 
گردد  مواجه  ای  نشده  بینی  پیش  تعطیل  با  مزایده  روز  چنانچه  رسد  می 
کارشناسی  مبلغ  از  مزایده   گردد  می  تشکیل  مزایده  جلسه  آن  از  روزبعد 
پانصد و پنجاه میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی و به هر 
کس خریدار باشد فروخته مي شود. طالبین میتوانند قبل از تشکیل جلسه از 

بلوار حکیم قشقائی کوچه صفر روبروی  منظریه   : آدرس  به  مزایده  مورد 
سوپر شیدا پالک 19 کد پستی 65664-86561 بازدید به عمل آوردند الزم 
به ذکر است  که کلیه هزینه ی قانونی اعم از هزینه های انتقال سند در دفاتر 
به  مربوط  های  بدهی  عوارض شهرداری  و  دارائی  مالیات  و  اسناد رسمی 
حق انشعاب و آبونمان ، آب برق و گاز و سایر هزینه های متعلقه بر عهده 
برنده مزایده میباشد این آگهی یک نوبت در روزنامه زاینده رود در تاریخ 
 93/3/7 چاپ و منتشر میشود. یوسفیان مسئول واحد اجرای اسناد رسمی 

شهرضا 



اخبار کوتاهیادداشت

هیات هندبال اصفهان در صدر 
بهترین ها 

هیات هندبال اس��تان اصفهان عنوان بهترین هیات اس��تانی در سال 
گذشته را کسب کرد.

به نقل از س��ایت فدراس��یون هندبال، بنا بر جدول رسمی فدراسیون 
و ارزیابی ص��ورت گرفته ب��ا توجه به تمام��ی مالک ها در س��ال ۹۲، 
هیات هندبال اصفهان موفق ش��د با کس��ب ۷۰۸ امتیاز از ۸۰۰ امتیاز 
 ممکن عن��وان بهتری��ن هیات هندب��ال س��ال را به خ��ود اختصاص 

دهد. 
هیات هندبال استان خراسان رضوی با ۵۹۹ و هیات آذربایجان شرقی 
با ۴۹۱ و همچنین تهران ب��ا ۴۸۹ رای، رتبه های دوم ت��ا چهارم را به 

دست آوردند. 

 به حواشی بازی با استقالل
 باختیم

 س��رمربی تی��م فوتب��ال ذوب آه��ن نوی��ن گف��ت: در ب��ازی 
پنج ش��نبه تمام تالش��مان را خواهیم کرد ت��ا بتوانی��م دو گل بزنیم 
 و قهرم��ان ش��ویم و ب��ه قهرم��ان ش��دن امیدواری��م، ام��ا اگ��ر خدا 

بخواهد.
حسن حاج رسولیها ، با بیان این که استقالل ب تیم خوبی بود و با برنامه 
پیش رفت، اظهارکرد: استقالل ب تیم منسجمی بود، اما ذوب آهن نوین 
هم با برنامه کار ک��رد و  از نظر فنی قابل قبول بودی��م و به خاطر بازی 

ضعیف نباختیم.
س��رمربی تیم ذوب آه��ن نوین با اش��اره به فحاش��ی تماش��اگران به 
کادرفنی، داوران و بازیکنان، تصریح ک��رد: این موضوع را نماینده های 
 فدراسیون به اطالع خواهند رساند. در اواسط نیمه دوم یکی از بازیکنان

 استقالل ب به یکی از بازیکنان ذوب آهن نوین، فحاشی کرد که بازیکن 
ذوب آهن نیز به وی پاسخ داد.

 در هم��ان لحظ��ه داور صحب��ت بازیک��ن م��ا را ش��نید و او را اخراج
 کرد. 

این توضیحات من باعث نمی شود که علت باخت را جای دیگری بگذارم 
و تمام مسؤولیتش را گردن می گیرم.

تی��م ذوب آهن نوین و اس��تقالل ب در لیگ دس��ته س��ه، ب��ه مصاف 
 یکدیگر رفتند و اس��تقالل توانس��ت 3بر۱ ذوب آهن نوی��ن را مغلوب 

کند.
  بازی برگشت این مسابقات روز پنج ش��نبه ۸خرداد ماه برگزار خواهد

 شد.

 صادقي:خوشحالم که به خانه خود
 باز گشتم 

دروازه بان تیم فوتبال ذوب آهن گفت: فوتبالم را از ذوب آهن آغاز کردم 
و همه مي دانند که یك ذوب آهني اصیل هستم.

محمد باقر صادقي ، اظهارکرد: هر فوتبالیس��تي فوتبال خود را از یك 
جا ش��روع مي کند و من هم فوتبال خود را زماني که ۱3 س��ال س��ن 
داشتم، از تیم ریش��ه دار ذوب آهن آغاز کردم و خوشحالم که باز هم به 
 تیم محبوب خود بازگش��تم. همه مي دانند که ی��ك ذوب آهني اصیل

 هستم.
وي افزود: در هر جاي دنیا وقتي اسم یك تیم مي آید، نام چند بازیکن با 
آن تیم عجین شده است و خوشبختانه در مورد من هم این گونه است 
و نامم به گونه اي با ذوب آهن عجین اس��ت. ذوب آه��ن مدیران خوبي 
همچون کفعمي داشته اس��ت و اکنون نیز س��عید آذري به خوبي این 

باشگاه را هدایت مي کند.
صادقي نقش کارگران کارخانه ذوب آهن در پیش��رفت این باش��گاه را 
بسیار مهم دانست و گفت: اگر زحمات بي ش��ائبه این کارگران نباشد 
بدون شك موفقیت هاي تیم فوتبال و دیگر رشته هاي باشگاه ذوب آهن 
تحقق نخواهد یافت. زحمات همین کارگران است که سبب تزریق پول 

به باشگاه مي شود.
 محمد باقر صادقي س��ابقه بازي در تیم هاي س��پاهان و سایپا را نیز در 

کارنامه دارد.

 قائدی فر:تنها به سپاهان
 فكر مي کنم

مداف��ع تی��م فوتب��ال س��پاهان گف��ت: از چن��د باش��گاه پیش��نهاد 
داردم، ام��ا باش��گاه س��پاهان را دوس��ت دارم. زی��را در تیم ه��اي 
 پای��ه این باش��گاه فوتبال��م را آغ��از ک��ردم و می خواهم در س��پاهان 

بمانم.
س��عید قائدی ف��ر ، با بی��ان ای��ن ک��ه در نی��م فص��ل دوم در اردوی 
کی��ش مص��دوم ش��د و ی��ك م��اه ط��ول کش��ید ت��ا ب��ه میادی��ن 
بازگردد،تصریح ک��رد: با مان��دگار ش��دن کرانچ��ار  و مدیریت خوبی 
که ب��ا آم��دن مه��رزاد خلیلیان ب��ر باش��گاه س��پاهان حاکم ش��ده 
 اس��ت، امی��دوارم بتوانی��م ش��ادی را ب��رای ه��واداران اصفهانی رقم 

بزنیم.
مدافع تیم س��پاهان با بیان این که از چند باشگاه پیشنهاد دارد، افزود: 
قرار داد من تمام نش��ده اس��ت و من باشگاه س��پاهان را دوست دارم. 
 زیرا از تیم هاي پایه در این باش��گاه ب��وده ام و می خواهم در س��پاهان 

بمانم.
قائدی فر در پاس��خ ب��ه این س��وال که آیا ب��ه خاطر نیمکت نش��ینی 
نمی خواهی از سپاهان بروی، خاطرنشان کرد: خیر، من جوان هستم و 
فوتبال حرفه ای ام تازه شروع شده است. پارسال زمانی که شانس بازی 
کردن داشتم، با بدشانسی مصدوم شدم، اما تمام تالشم را می کنم که 

در فصل جاری بازی کنم.

 امارات رسما نامزد میزبانی 
جام ملت های آسیا می شود

» محم��د الظاه��ری « دبی��ر کل فدراس��یون فوتبال ام��ارات متحده 
عربی پیش از س��فر ب��ه کواالالمپور مقر کنفدراس��یون فوتبال آس��یا 
در کنفرانس خبری اظهار کرد: نمایندگان این فدراس��یون متش��کل 
از معاون دبی��ر کل و مدیر اداره مس��ابقات فدراس��یون فوتبال امارات 
 در س��فر به مالزی، پرون��ده نام��زدی این کش��ور برای ج��ام ۲۰۱۹

 ملت های آسیا را به صورت رس��می به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارایه 
می کنند.

بنا ب��ر گ��زارش رس��انه ه��ای ام��ارات ، ای��ن کش��ور برای کس��ب 
میزبان��ی مس��ابقات فوتب��ال ج��ام ۲۰۱۹ مل��ت ه��ای آس��یا، 
 بای��د ب��ا ای��ران و عربس��تان س��عودی ب��ه ص��ورت ج��دی رقاب��ت

 کند.

 دلواپسی  پس از آویزان شدن 
کفش ها

یک بازیكن مگر چند سال می توانند 
فوتبال کند

مدافع تیم فوتبال سپاهان با اشاره به قراردادش با سپاهان 
و با بیان این که من با این باش��گاه ق��رارداد داخلی امضا 
کرده ام، تاکید کرد: برای جدا شدن از تیم مشکلی ندارم 
اما مشکل خاصی برای بستن قرارداد هم ندارم و دوست 
دارم در این تیم بمانم و امیدوارم در این زمینه همه چیز 
به خیر و خوشی تمام شود. محمدعلی احمدی ادامه داد: 
۷۰ تا ۸۰ درصد بازیکنان با تیم قرارداد دارند و مشکلی از 
این بابت وجود ندارد و تنها یکی دو بازیکن مانند عقیلی و 
امید ابراهیمی هستند که قراردادشان با باشگاه تمام شده 
است. وی گفت: من فکر می کنم آقایان عقیلی و ابراهیمی 
نیز قرارداد خودشان را با سپاهان تمدید کنند و امیدوارم 
که این اتفاق رخ دهد. مدافع تیم فوتبال سپاهان با اشاره 
به نتایج فصل گذشته سپاهان تاکید کرد: فصل قبل نیز 
نتایج بدی نگرفتیم و ماندن کرانچار نیز در سپاهان به ما 
برای کسب نتایج مطلوب کمك می کند.وی اضافه کرد: 
از تمدید قرارداد کرانچار خوشحال ش��دم و امیدوارم با 
تیم خوب��ی که داری��م، بتوانیم یك جام را ب��ه هواداران 

هدیه کنیم.
احمدی افزود: آقایان عقیلی و ابراهیمی عالقه دارند در 
سپاهان بمانند، اما پیشنهادات دیگر هم دارند و امیدوارم 
باشگاه س��پاهان ش��رایطی را رقم بزند که این بازیکنان 
بتوانند در تیم بمانند؛ چراکه بازیکنان مگر چند س��ال 
می توانند فوتبال بازی کنند و باید ش��رایطی برایش��ان 
فراهم شود که در سالیان آینده دلواپس مشکالت مالی 

نشوند.
وی تاکید کرد: فک��ر می کنم احتمال مان��دن عقیلی از 
ابراهیمی بیشتر باش��د، اما من عالقه دارم هر دوی این 
بازیکنان در سپاهان بمانند و باش��گاه باید عالوه بر این 
بازیکنان، چند بازیکن دیگر را به تیم اضافه کند؛ چراکه 
اگر قصد داشته باشیم حضوری پرقدرت در لیگ داشته 

باشیم، باید این کار را انجام دهیم.
وی گفت: مردم اصفهان با همین تیم س��پاهان است که 
خوشحال و ناراحت می شوند و من فکر می کنم اگر پولی 
از کارخانه فوالدمبارکه برای باشگاه هزینه می شود،پول 
خوشحالی مردم اصفهان است؛ چراکه مردم این شهر با 
این تیم زندگی می کنند و باشگاه نیز باید مشکل سقف 

قرارداد را حل کند تا بازیکنان از این تیم جدا نشوند.

زاویه

6
کیانی دبیر فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی شد

طی حکمی از س��وی وزیر ورزش و جوانان ش��هزاد کیانی به عنوان دبیر فدراس��یون موتورس��واری و 
اتومبیلرانی منصوب شد. محمود گودرزی آرزومند توفیق کیانی در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری 

اسالمی و اعتالی ورزش کشور شد.

یکی از مجریان این طرح، عزیزاهلل محم��دی، رییس اتحادیه 
باشگاه های فوتبال ایران را مسؤول دریافت مجوز این شرکت 
می داند و اعالم می کند »نوید نود« یك درصد از درآمد خود را 

به حساب اتحادیه واریز می کند.
پانزده روز تا آغاز جام جهانی فوتبال، باقی اس��ت و فیفا همین 
چندی پیش از خطر شرط بندی در این مسابقات سخن گفته 
بود؛ خطری که شائبه تغییر نتایج این مس��ابقات را هم پدید 
آورده بود.  اکنون اما در تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
از جلوگیری از انتش��ار بیش از ۸۰ هزار برگه  پیش بینی نتایج 
فوتبال خبر می دهد. شرط بندی در فوتبال ایران هیچ  گاه  شکل 
رس��می به خود نگرفت، ولی همواره در الیه زیرین فوتبال ما 
ریشه دوانده و به زندگی پنهانی خود  ادامه داده است، اما  چهار 
پنج سال پیش بود که ش��بکه های پیش بینی نتایج مسابقات 
فوتبال در ایران مانند قارچ روییدند؛ شرکت هایی که برگه های 
مس��ابقات را می فروختند و در پایان هفته با قرعه کشی، برنده 
یا برندگان خود را معرفی می کردند. باید گفت، س��ازوکار این 
ماجرا چند سال پیش،  بسیار حرفه ای و گسترده در استان های 
ش��مالی ایران ش��کل گرفت و  دفتری کوچك در قائم شهر  به 
شرکت بزرگی تبدیل ش��د که هر هفته کتابچه نتایجش را به 
سرتاسر اس��تان های گیالن، مازندران و گلستان می فرستاد و 
از این راه البته پول هنگفتی نیز به جی��ب می زد و کم کم کار 

در سراسر ایران توسعه یافت و حتی صفحه پایانی روزنامه های 
ورزشی، برگه های پیش بینی این مسابقات را چاپ می کردند. 
اما مانند همه پدیده های دیگر که کمی پس از توسعه یافتن، 
 حاش��یه های واقع��ی آن نیز مش��خص می ش��ود، صحبت از 

»شرط بندی« و »قمار« بودن این برگه ها  به میان آمد. 
در این باره باید گفت، ش��رط بندی در همه  جای دنیا ، ساختار 
معین، منظ��م و ش��فافی دارد و به آن به چش��م ی��ك پدیده 
اقتصادی و اجتماعی نگاه می ش��ود، ولی در ای��ران با توجه به 
دس��تور های مذهبی، ش��رط بندی »حرام« است یا دست کم 
»اشکال« دارد و همین   موجب شد تا توجه ها به این شرکت های 
پیش بینی نتایج، جلب  و دایره فعالیت آن ها محدود و محدود تر 
ش��ود. اما از آنجا  که در ایران همیش��ه یك راهکار جایگزینی 
وجود دارد، این شرکت ها بار دیگر در لوای کمك به خیریه ها، 
بیماران سرطانی، آسایشگاه های معلوالن و چندین و چند جای 
دیگر به فروش برگه های پیش بینی نتایج یا   همان شرط بندی 
داخلی اقدام کردند. این در حالی اس��ت که هم اکنون وزارت 
 فرهنگ و ارش��اد اس��المی می گوی��د جلوی  انتش��ار بیش از 
۸۰ هزار برگه پیش بینی نتایج را گرفته است. فاطمه عاشوری با 
غیرقانونی دانستن هر گونه انتشار و پخش برگه های پیش بینی 
نتایج در مسابقات گوناگون اعم از مسابقات جام جهانی، لیگ 
اروپا و داخلی، ضمن هشدار به فوتبال دوستان گفت: با نظارت 

دقیق و مستمر این اداره کل، از انتشار این اقالم جلوگیری شد 
و چاپخانه هایی که درصدد انجام این کار بودند، برای گذراندن 
مراحل قانونی به کمیته ساماندهی تخلفات چاپخانه ها معرفی 
شدند. در حالی که اخباری از این دست در آستانه جام جهانی 
منتشر می شود، برگه های پیش بینی نتایجی با مجوز »اتحادیه 
باش��گاه های فوتبال ایران« در وب سایت های خبری دست به 
دست می گردد. سر زدن به وب س��ایت این اتحادیه هم ما را با 
بنر چشمگیر »نوید نود« روبه رو می کند که در لوای مسابقات 
تس��ت هوش اتحادیه فوتبال، به انتش��ار و ف��روش برگه های 
پیش بینی نتایج مبادرت می کند؛   هم��ان برگه هایی که از آن 
به نام شرط بندی در ایران یاد می ش��ود. سیدمهدی کاظمی 
یکی از مجریان این طرح در گفت وگو با یکی از خبرگزاری ها، 
سردار عزیز محمدی، رییس اتحادیه باشگاه های فوتبال ایران 
را مس��ؤول دریافت مجوز این شرکت می داند و اعالم می کند، 
 »نوید نود« یك درص��د از درآمد خود را به حس��اب اتحادیه 
 می  ری��زد. نوید نود  مانند مدل همه ش��بکه های ش��رط بندی 
داخلی، مبلغ��ی از درآمد خود را به خیریه ه��ا، مراکز درمانی، 
موسسه محك و پیشکس��وتان می دهد؛ یعنی به طور متوسط 
ماهی پنج میلیون تومان به انجمن حمایت از بیماران  ام اس و 
همین مبلغ به ستاد دیه پرداخت می شود. وی می گوید: مجری 
این طرح مبلغی  را که سال گذشته به حساب اتحادیه ریخته، 
۱۵۰ میلی��ون تومان اعالم می کند که با حس��اب س��هم یك 
درصدی اتحادیه، درآمد ساالنه این شرکت از فروش برگه های 

پیش بینی فوتبال ۱۵ میلیارد تومان می شود. 
مدیر این شرکت درباره شبهاتی که در این نوع تجارت وجود 
دارد، می گوید: ما حت��ی تا مرز گرفتن فت��وا از یکی از مراجع 
بزرگ قم هم رفته ایم و در شرف گرفتنش هستیم. نکته عجیب 
در این ماجر اینجاس��ت که همه این فعالیت ها با مجوز وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و اتحادیه باش��گاه های فوتبال ایران 

انجام می شود. 
وقتی روی برگه های پیش بینی نوشته شده »با مجوز اتحادیه 
باش��گاه های فوتبال ایران«، این پرسش مطرح می شود که آیا 
اتحادیه باش��گاه های فوتبال ایران می تواند خود برای چنین 

کاری مجوز صادر کند؟
 روشن است که پاس��خ منفی اس��ت! پس چرا روی برگه های 
 »نوید نود«، عب��ارت »دارای مج��وز از اتحادیه باش��گاه های 
فوتبال ایران« درج شده و لینك سایت این برگه هم در سایت 

اتحادیه وجود دارد؟

جلوگیری از انتشار 80 هزار برگه  پیش بینی نتایج فوتبال 

درآمد ۱۵ میلیاردی شرط بندی در »فوتبال پاک ایرانی«
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منتظر شگفتی سازی 
پرتغال باشید!

موفقیت کاتاروي 
اصفهاني در مسابقات 

فوق  ستاره رئال مادرید معتقد است تیم ملی کشورش در جام جهانی ۲۰۱۴ 
شگفتی ساز خواهد شد.

کریس رونالدو اکنون خود را در اوج خوش��بختی می بین��د. او که همراه تیم 
باشگاهی اش به مقام نخس��ت لیگ قهرمانان اروپا رس��ید، حاال خود را برای 

حضوری مطلوب در جام جهانی آماده  می کند.
رونالدو به همین خاطر به یکی از روزنامه های کشورش گفت: فکر می کنم در 
وضعیت فیزیکی و روحی بسیار خوبی قرار دارم. سایر بازیکنان تیم پرتغال را 
هم در شرایط مطلوبی می بینم. از این رو تصور می کنم پرتغال در جام جهانی 
شگفتی ساز شود. وی ادامه داد: فرصتی کوتاه تا جام جهانی باقی مانده است 
و شرایط بازیکنان پرتغال عالی است. فکر می کنم در این دوره بتوانیم در کنار 
یکدیگر مجموعه قوی و شگفتی سازی ایجاد کنیم. آن وقت به انتظارات زیاد 
 پاس��خ خواهیم داد.پرتغال )سلس��ائو اروپا( در گروه ۷ با آلمان، غنا و آمریکا 

هم گروه است.

محمدرضا باتواني، کاتاروي زرین شهري عنوان قهرماني کاپ طالیي اروپا را 
به خود اختصاص داد.

مسابقات کاراته بین المللي گرجس��تان با نام کاپ طالیي اروپا در این کشور 
 در حال برگزاري اس��ت که به نمایندگي از ایران محمدرضا باتواني و مهدي 

ملك محمدي از زرین شهر اصفهان در این مسابقات حاضر شده اند. 
در پایان مسابقات کاتا، باتواني به مدال طال رس��ید و ملك محمدي در عین 

شایستگي از دور مسابقات کنار رفت. 
باتواني در دور نخست با قرعه استراحت مواجه شده بود، اما در دور دوم نماینده 
گرجستان را با نتیجه ۵ بر صفر شکست داد. پس از آن موفق به شکست روسیه 
با نتیجه ۵ بر صفر ش��د و در دیدار س��وم حریف ترکی��ه اي را با همین نتیجه 
و به صورت قاطعانه از پیش رو برداش��ت تا به فینال برس��د. باتواني در فینال 
 مسابقات با حس��اب ۴ بر یك نماینده آذربایجان را شکس��ت داد و بر سکوي

 قهرماني ایستاد. 

پنجعلی: نمی توانیم به دایی 2 میلیارد بدهیم
پنجعلی گفت:رقم ۲،۱ میلیارد تومان درس��ت نیست. 
در این شرایط که باش��گاه وضعیت مالی خوبی ندارد، 
نمی توانیم چنین رقمی به دایی بدهیم. ما امسال باید 

نهایتا ۱۸ میلیارد تومان خرج کنیم. 

آگرو: ایران فوتبال هیجان انگیزی بازی می کند
مهاجم آرژانتین وداماد س��ابق مارادونا در مورد حریفان آرژانتین 
در جام جهانی می گوید:ما بوسنی، ایران و نیجریه را در گروه خود 
داریم که به نظرم ایران فوتبال هیجان انگیزی بازی می کند وبه 

هیچ عنوان آسان نخواهد بود.

داوری :تمام تمرکزم تیم ملی است
پس از مطرح شدن پیشنهاد تیم گراس هاپرز سوییس دانیال داوری،دروازه بان 
تیم ملی ایران گفت: من فعال نمی خواهم در مورد پیشنهاد هایی که دارم حرف 
بزنم.تمام تمرکزم را برای تیم ملی ایران در جام جهانی گذاشته ام و فعال می خواهم 

به این رویداد مهم فکر کنم.

سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی آمریكا: 

خانه کشتی تجدد اصفهان برای رقابت های جام جهانی 20۱۵ مناسب است 
سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی آمریکا گفت: خانه کشتی تجدد 
اصفهان برای رقابت های جام جهانی ۲۰۱۵ مناسب است و می تواند 

میزبانی رقابت های جام جهانی را بر عهده بگیرد. 
جام جهانی ۲۰۱۴ کش��تی فرنگی در حالی ب��ه میزبانی تهران و 
قهرمانی تیم ایران به پایان رسید که برای اولین بار در ایران یك زن بر 
روی تشك محل برگزاری رقابت ها رفت و مسابقات را از جایگاه ویژه 
تماشا کرد. این زن، کریستینا کلی، مدیر تیم کشتی فرنگی آمریکا 
بود که سرپرستی کاروان این کشور، شامل هشت کشتی گیر و چهار 

مربی مرد را در مسابقات تهران بر عهده داشت.
این بانوی ۴۲ ساله آمریکایی، در نخستین سفرش به ایران، با تالش 
هیات کشتی استان اصفهان بعد از پایان مسابقات به اصفهان آمد 
تا از نزدیك از خانه کش��تی تجدد بازدید و امکانات سخت افزاری ، 
تکنیکی و آموزشی این خانه کشتی را برای برگزاری اردوی مشترک 
 نوجوانان آمریکای��ی و ایرانی در دو هفته باقی مانده به مس��ابقات 
جام جهانی ۲۰۱۵ ارزیابی کند.سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی 
آمریکا در جریان این بازدید چند س��اعته گفت: خوشحالم که به 
اصفهان آمدم و با چشم دیدم که  ورزش کش��تی در این شهر و به 

خصوص در این خانه کشتی چقدر پیشرفت کرده است .
کریستینا کلی، افزود: وجود تجربه و استعداد ورزشکاران در کنار 
آمادگی بدنی مناسب، سبب شد تا تیم ایران در رقابت های جهانی 
امسال بی رقیب باشد، اما این برتری فقط به تیم ملی کشتی فرنگی 
ایران منحصر نمی شود که در کشتی نوجوانان و جوانان اصفهان هم 

می توان انگیزه، تکنیك، آمادگی بدنی و استعداد را دید.

وی تصریح کرد: کش��ور ایران در ورزش کش��تی بی رقیب و درجه 
یك است و بیشتر حریفان هنگام رویا رویی با آن، ترس و اضطراب 

زیادی دارند. اگر جام جهانی کشتی در همین چند روز 
پیش را به یاد بیاورید، می بینیم که در کشتی همگی از 
یك تکنیك استفاده می کردند آن هم تکنیك بارانداز 
بود؛ تکنیکی که به درستی و بدون نقص اجرا می شد و 

من اکنون آن را در تمرین نوجوانان و جوانان اصفهانی هم 
می بینم که به واقع قابل تحسین است چون نشان می دهد که 

در این خانه کشتی، استعدادیابی در کنار باالبردن انگیزه و کمك 
گرفتن از تکنیك های برتر، کارخودش را به خوبی کرده است و آینده 

کشتی را برای برتر بودن تضمین می کند.
دبیر هیات کشتی استان اصفهان نیز در بخش دیگری از این دیدار  
گفت: قبل از برگزاری مسابقات جام جهانی ۲۰۱۴ کشتی فرنگی، در 
گفت و گویی با حمید  بنی تمیم، دبیر فدراسیون کشتی، درخواست 
برگزاری مسابقه ای دوستانه را با حضور تیم ملی آمریکا در اصفهان 
مطرح کردیم، اما شرایط آن فراهم نشد. با این حال دست از پیگیری 
برنداشتیم و پس از امضای تفاهم نامه ای 3 ساله بین فدراسیون های 
آمریکا و ایران که مورد تایید فدراسیون جهانی کشتی )فیال( هم قرار 

گرفت، خوشبختانه موفق شدیم میزبان کریستینا کلی، سرپرست 
تیم ملی کشتی فرنگی آمریکا و بهمن بختیاری، معاون حقوقی 
و بین الملل فدراسیون کشتی آمریکا باشیم. نقش سرپرست 

هیات کشتی استان را در این میزبانی نباید نادیده گرفت، 
چون اگر زحمات و تالش های او نبود، زمینه این بازدید 

هم فراهم نمی شد.
افزود: با توجه به امکانات این خانه کشتی ، فره��اد رحیمی 

ن  صفه��ا ا

از  یک��ی 
گزینه ه��ای اصل��ی 
برای برگ��زاری اردوی 
مش��ترک نوجوان��ان ایرانی و 

آمریکایی قبل از مسابقات جام جهانی ۲۰۱۵  است.
وی بیان کرد: از این رو می خواس��تیم سرپرست تیم ملی کشتی 

فرنگی آمریکا از نزدیك، امکانات خانه کشتی اصفهان را ببیند و به 
اطمینان الزم برای مطلوب بودن شرایط برای برگزاری مسابقات 
برسد که خوشبختانه نیز این گونه ش��د و کریستینا کلی قول داد 
که نظر مثبتش را به فدراسیون آمریکا انتقال 
دهد و به آنها بگوید، که امکانات خانه 
کشتی اصفهان حتی در برخی 
از م��وارد بهت��ر از امکان��ات 
ورزش��ی  کلوپ ه��ای 
آمریکاس��ت و نظر 
مثبتی نسبت به 
اصفهان  کش��تی 

پیدا کرده است.
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مفاد آراء 

  23285 آگهي موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف  اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی   

برابر آراء صادره هیأت موضوع   قانون تعیین تکلیف  اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی   مستقر در  اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر  تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است  لذا مشخصات متقاضیان و امالک  مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
میشود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود 
را به  اداره ثبت اسناد  محل تسلیم  و پس از اخذ رسید،  ظرف یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- برابر راي شماره 139360302013000146 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
سعید اصالني فرزند علي رضا بشماره شناسنامه 1871 صادره از فریدونشهر در 
یک باب خانه به مساحت 162 مترمربع پالک 385 فرعي از 231 اصلي مفروز 
و مجزي شده از پالک 12 فرعي از231اصلي  واقع در وحدت آباد فریدونشهر 

خریداري از مالک رسمي آقاي حیاتقلی حسینی محرز گردیده است.
2- برابر راي شماره 139360302013000147 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
بهروز اصالني فرزند رحیم بشماره شناسنامه 44 صادره از فریدونشهر در یک 
باب خانه به مساحت 183 مترمربع پالک 2370 فرعي از 238 اصلي مفروز و 
مجزي شده از پالک 1 فرعي از 238 اصلي  واقع در فریدونشهر خریداري از 

مالک رسمي آقاي احمد میکالنی آخوره علیائی محرز گردیده است.
3- برابر راي شماره 139360302013000163 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
اردشیر شیاسي فرزند عوضعلي بشماره شناسنامه 833 صادره از فریدونشهر در 
یک باب خانه به مساحت 106 مترمربع  پالک 2373 فرعي از 238 اصلي مفروز 
و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 238اصلي و1249 فرعی از 237 اصلی   واقع 
در فریدونشهر خریداري از مالکین رسمي آقایان مرتضی قلی مقصودی و رحمن 

طهماسبی محرز گردیده است.
قانون تعیین  برابر راي شماره 139360302013000164هیات اول موضوع   -4
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
سید علي طهماسبي بزمه فرزند سید محمد علي بشماره شناسنامه 7 صادره از 
فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 460.60 مترمربع پالک 23 فرعي از 
32 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 2 فرعي از 32 اصلي  واقع در روستای 
محرز  طهماسبی  سید حسن  آقاي  رسمي  مالک  از  خریداري  فریدونشهر  بزمه 

گردیده است.
قانون تعیین  برابر راي شماره 139360302013000197هیات اول موضوع   -5
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
فریدونشهر  از  107 صادره  شناسنامه  بشماره  حیدر  فرزند  اسفناني  محمد  علي 
در یک باب خانه به مساحت 226.50 مترمربع پالک 2273 فرعي از 237 اصلي 
مفروز و مجزي شده از پالک 1317 فرعي از 237 اصلي  واقع در فریدونشهر 
خریداري از مالکین رسمي آقاي حیدر اسفنانی و خانم سکینه اسپنانی  محرز 

گردیده است
قانون تعیین  برابر راي شماره 139360302013000198هیات اول موضوع   -6
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
ابوالحسن شاهرخي فرزند فریدون بشماره شناسنامه 359 صادره از فریدونشهر 
در یک باب خانه به مساحت 130.35 مترمربع پالک 2379 فرعي از 238 اصلي 
مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 238اصلي واقع در فریدونشهر خریداري 

از مالک رسمي آقاي سیف اله رحیمی  محرز گردیده است.
7- برابر راي شماره 139360302013000199 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
سید کمال حسیني آخوره سفالئي فرزند سید اسماعیل بشماره شناسنامه 1023 
صادره از فریدونشهر در یک باب خانه  به مساحت 281.09 مترمربع پالک 395 
فرعي از 231 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 231 اصلي واقع 
در وحدت اباد فریدونشهر خریداري از مالکین رسمي آقایان بهرامعلی و بهمن 

حسینی آخوره سفالئی محرز گردیده است.
8- برابر راي شماره 139360302013000200 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
سید علي طهماسبي بزمه فرزند سید محمد علي بشماره شناسنامه 7 صادره از 
فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 646.10 مترمربع پالک 25 فرعي از 
32 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 32 اصلي  واقع در روستای 
محرز  طهماسبی  علی  محمد  آقاي  رسمي  مالک  از  فریدونشهر خریداري  بزمه 

گردیده است.
قانون تعیین  برابر راي شماره 139360302013000201هیات اول موضوع   -9
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
سید علي طهماسبي بزمه فرزند سید محمد علي بشماره شناسنامه 7 صادره از 

فرعي  مترمربع پالک 24  مساحت 692.60  به  باب خانه  در یک  از فریدونشهر 

32 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 2 فرعي از 32 اصلي  واقع در روستای 
محرز  طهماسبی  سید حسن  آقاي  رسمي  مالک  از  خریداري  فریدونشهر  بزمه 

گردیده است.
10- برابر راي شماره 139360302013000202 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
مصطفي نقدي فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 98 صادره از فریدن در یک باب 
خانه به مساحت 321 مترمربع پالک 196 فرعي از 22 اصلي مفروز و مجزي شده 
از پالک 1 فرعي از 22 اصلي واقع در شهر برف انبار )محله خمسلو(فریدونشهر 

خریداري از مالک رسمي آقاي ولی اله یبلوئی  محرز گردیده است.
11- برابر راي شماره 139360302013000203 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
خیبر افراسیابي فرزند عین اله بشماره شناسنامه 19 صادره از فریدونشهر در یک 
مفروز  اصلي   223 از  فرعي   71 پالک  مترمربع   289.20 مساحت  به  خانه  باب 
انبار )محله  و مجزي شده از پالک1 فرعي از 223 اصلي  واقع در شهر برف 
سنگباران( فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي اسماعیل جوزی  محرز 

گردیده است.
12- برابر راي شماره 139360302013000206 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
درسه  فریدونشهر  از  صادره   12 شناسنامه  بشماره  فرزند حسن  رشیدي  نامدار 
دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه به مساحت 159.30 مترمربع پالک 388 
فرعي از 231 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1فرعي از 231 اصلي  واقع 
مرشدی   اسماعیل  آقاي  مالک رسمي  از  فریدونشهر خریداري  آباد  در وحدت 

محرز گردیده است.
13- برابر راي شماره 139360302013000207 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
مالکانه بالمعارض متقاضي خانم  ثبتي حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات 
پروین رشیدي فرزند براتعلي بشماره شناسنامه 57 صادره از بوئین و میاندشت 
مترمربع  به مساحت 159.30  باب خانه  از ششدانگ  یک  مشاع  دانگ  در سه 
پالک 388 فرعي از 231 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 231 
اصلي   واقع در وحدت آباد فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي اسماعیل 

مرشدی محرز گردیده است.
14- برابر راي شماره 139360302013000212 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
جهانگیر دیناري فرزند عزت اله بشماره شناسنامه 79 صادره از فریدونشهر در 
یک باب خانه به مساحت 198 مترمربع پالک 396 فرعي از 231 اصلي مفروز 
و مجزي شده از پالک 2 فرعي از 231 اصلي واقع در وحدت آباد فریدونشهر 

خریداري از مالک رسمي آقاي محمد علی عسکری  محرز گردیده است.
15- برابر راي شماره 139360302013000230 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
از فریدونشهر  اله مقصودي فرزند قلي بشماره شناسنامه 4613 صادره  رحمت 
در یک باب خانه به مساحت 257.70 مترمربع پالک 2381 فرعي از 238 اصلي 
مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 238اصلي واقع در فریدونشهر خریداري 

از مالک رسمي آقاي سیف اله رحیمی محرز گردیده است.
16-  برابر راي شماره139360302013000231 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
علي زماني فر فرزند صفر علي بشماره شناسنامه 40 صادره از فریدونشهر در یک 
باب خانه به مساحت 134.50 مترمربع پالک 2382 فرعي از 238 اصلي مفروز 
و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 238اصلي  واقع در فریدونشهر خریداري از 
مالک رسمي آقاي قربان علی اصالنی ومحمد قلی موحدی   محرز گردیده است.

17- برابر راي شماره 139360302013000233 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
در  فریدونشهر  از  124 صادره  شناسنامه  بشماره  مرتضي  فرزند  اصالني  ایرج 

یک باب خانه به مساحت 300 مترمربع پالک 2383 فرعي از 238 اصلي مفروز 
و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 238 اصلي  واقع در فریدونشهر خریداري از 

مالک رسمي خانم زینب خاتون رحیمی محرز گردیده است.
18- برابر راي شماره 139360302013000235 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
حسین اونیکزي فرزند حیدر بشماره شناسنامه 219 صادره از فریدونشهر در یک 
باب خانه به مساحت 245/80 مترمربع پالک 2384فرعي از 238 اصلي مفروز 
و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 238 اصلي  واقع در فریدونشهرخریداري از 

مالک رسمي آقاي حیاتقلی انیکزی محرز گردیده است.
19- برابر راي شماره 139360302013000237 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
در  فریدونشهر  از  صادره   527 شناسنامه  بشماره  قاسم  فرزند  پیما  راه  احسان 
یک باب خانه به مساحت 188 مترمربع پالک 397 فرعي از 231 اصلي مفروز 
و مجزي شده از پالک 2 فرعي از 231 اصلي واقع در وحدت آباد فریدونشهر 

خریداري از مالک رسمي آقاي عبدالعلی روستائی  محرز گردیده است.
20- برابر راي شماره 139360302013000247 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 

آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
محمد تقي صادقي آخوره سفالئي فرزند اسفند یار بشماره شناسنامه 4 صادره از 
فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 314.80 مترمربع پالک 399 فرعي از 
231 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1فرعي از 231 اصلي  واقع در وحدت 
آباد فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي براتعلی حسینی آخوره سفالئی 

محرز گردیده است.
21- برابر راي شماره 139360302013000267 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
سید اکبر موسوي آخوره سفالئي فرزند سید علي بشماره شناسنامه 78 صادره 
از فریدونشهر در یک باب مغازه  به مساحت 73.20 مترمربع پالک 400 فرعي 
در  واقع  اصلي   از231  پالک12فرعي  از  شده  مجزي  و  مفروز  اصلي   231 از 
روستائی   اله  قدرت  آقاي  رسمي  مالک  از  خریداري  فریدونشهر  آباد  وحدت 

محرز گردیده است.
22- برابر راي شماره 139360302013000269هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
سید علي طهماسبي بزمه فرزند سید محمد علي بشماره شناسنامه 7 صادره از 
فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 377.30 مترمربع پالک 28 فرعي از 
32 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 2 فرعي از 32 اصلي  واقع درروستای 
محرز  طهماسبی  سید حسن  آقاي  رسمي  مالک  از  خریداري  فریدونشهر  بزمه 

گردیده است.
23-  برابر راي شماره 139360302013000270 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
سید علي طهماسبي بزمه فرزند سید محمد علي بشماره شناسنامه 7 صادره از 
فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 358.70 مترمربع پالک 27 فرعي از 
32 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 2 فرعي از 32 اصلي  واقع در روستای 
محرز  طهماسبی  حسن  سید  آقاي  رسمي  مالک  از  خریداري  فریدونشهر  زمه 

گردیده است.
 24- برابر راي شماره 139360302013000273 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
سید علي طهماسبي بزمه فرزند سید محمد علي بشماره شناسنامه 7 صادره از 
فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 631.80 مترمربع پالک 26 فرعي از 
32 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 2 فرعي از 32 اصلي  واقع در روستای 
محرز  طهماسبی  سید حسن  آقاي  رسمي  مالک  از  خریداري  فریدونشهر  بزمه 

گردیده است.
25-  برابر راي شماره 139360302013000310 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
مهدي نقدي فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 33 صادره از فریدونشهر در یک 
باب خانه به مساحت 209.50  مترمربع پالک 197 فرعي از 22 اصلي مفروز و 
مجزي شده از پالک1 فرعي از22 اصلي  واقع در شهر برف انبار )محله خمسلو( 
فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي ولی اله یبلوئی  محرز گردیده است.

 26- برابر راي شماره 139360302013000309 هیات اول موضوع قانون تعیین 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تکلیف وضعیت 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  فریدون شهر تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
عیسي جعفري فرزند محمد بشماره شناسنامه 915 صادره از فریدونشهر در یک 
باب خانه به مساحت 29.70 مترمربع پالک 232 فرعي از 230 اصلي مفروز و 
مجزي شده از پالک 168 فرعي از 230 اصلي  واقع دروحدت آباد فریدونشهر 
خریداري از مالکین رسمي آقاي عبداله صابری راد و خانم فاطمه چیانی محرز 

گردیده است.
27-  برابر راي شماره 139360302013000319  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي نعمت اله جوان بخت فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 944 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 180.60 مترمربع 
پالک 2385 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1فرعي از 238اصلي  واقع 

در فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي درویش رحیمی محرز گردیده است.

28-  برابر راي شماره 139360302013000331 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي جمشید میرمعنائي فرزند محمد  فریدون شهر تصرفات 
حسین بشماره شناسنامه 4537 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 133.65 
مترمربع پالک 2386 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از238اصلي  
واقع در فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي رضا قلی باتوانی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  راي شماره 139360302013000332هیات  برابر   -29
ثبت  ثبتي حوزه  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
الیاس جوزي فرزند غفور  ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي 

بشماره شناسنامه 57 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 380.20 مترمربع 

پالک 73 فرعي از 223 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 223 اصلي واقع 
در شهر برف انبار )محله سنگباران( فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي حشمت ا 

له دهقانی  محرز گردیده است.
30- برابر راي شماره 139360302013000333 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
چراغعلي  فرزند  احمدي  احمد  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون 
بشماره شناسنامه 85 صادره از بوئین و میاندشت درششدانگ  یک قطعه زمین مزروعي با 

حق الشرب از چاه عمیق اشتراکی  به مساحت 105555.80 مترمربع پالک 176 فرعي از 
219 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 219اصلی واقع در روستای خویگان 
علیای فریدونشهر خریداري از مالکین رسمي آقایان حبیب سورانی و منظم و بالل منظری 

محرز گردیده است.

 31- برابر راي شماره 139360302013000334 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
محمود  فرزند  دویستي  حسین  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون 
بشماره شناسنامه 4079 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 602.80 مترمربع 
پالک 23 فرعي از 249 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک1 فرعي از 249 اصلي  واقع در 
روستای میدانک اول  خریداري از مالک رسمي آقاي محمود دویستی  محرز گردیده است.

 32- برابر راي شماره 139360302013000335 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبت  ثبتي حوزه  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مجید اصالني فرزند مصطفي 
مترمربع   86 مساحت  به  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  716 صادره  شناسنامه  بشماره 
پالک 2275 فرعي از 237 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 272 فرعي از 237اصلي  
واقع در فریدونشهر خریداري  مع الواسطه از مالک رسمي آقاي غالمرضا اصالنی آخوره 

محرز گردیده است.
 33- برابر راي شماره 139360302013000336 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبت  ثبتي حوزه  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي داریوش جوزي خمسلوئي 
فرزند علي بشماره شناسنامه 3 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 662.80 
مترمربع پالک 74 فرعي از 223 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 223 اصلي  
واقع در شهر برف انبار ) محله سنگباران( فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي علی 

جوزی خمسلوئی  محرز گردیده است.
34-  برابر راي شماره 139360302013000337 هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سید مجتبي موسوي فرزند هاجي 
آقا بشماره شناسنامه 1217 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 344.90 
مترمربع پالک 401 فرعي از 231 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 2 فرعي از 231 
اصلي  واقع در وحدت آباد فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي محمود نصیر پور  

محرز گردیده است.
 35- برابر راي شماره 139360302013000356 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ناصر رحیمي فرزند رحیم بشماره 
شناسنامه 54 صادره از بوئین و میاندشت  در یک باب خانه به مساحت 183.50 مترمربع 
پالک 2387 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک1 فرعي از 238اصلي واقع 
در فریدونشهر خریداري از مالکین رسمي ورثه فتح اله و رحیم و صدیقه  رحیمی محرز 

گردیده است.
 36- برابر راي شماره 139360302013000364 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبت  ثبتي حوزه  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم ناهید باتواني فرزند علیرضا 
بشماره شناسنامه 339 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 46.80 مترمربع 
پالک 2389 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک1 فرعي از 238 اصلي  واقع 

در فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي محمد علی اصالنی محرز گردیده است.
 37- برابر راي شماره 139360302013000365 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبت  ثبتي حوزه  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مهرداد ناگلیاني فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 671 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 166.80 مترمربع 
از 238 اصلي   از پالک 1 فرعي  از 238 اصلي مفروز و مجزي شده  پالک 2392 فرعي 
واقع در فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي علی گوگونانی    محرز گردیده است. 
38-  برابر راي شماره 139360302013000367 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي سپیاني فرزند محمد بشماره 
مترمربع   143.80 مساحت  به  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  صادره   7081 شناسنامه 
پالک 2276 فرعي از 237 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 469 فرعي از 237اصلي  
واقع در فریدونشهرخریداري مع الواسطه  از مالک رسمي آقاي علی اکبر موحدی  محرز 

گردیده است.
 39- برابر راي شماره 139360302013000375 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبت  ثبتي حوزه  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
فرزند  علي صفري  آقاي حیدر  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدون شهر  ملک 
محمد بشماره شناسنامه 15 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 251.95 
از  فرعي   1 پالک  از  شده  مجزي  و  مفروز  اصلي   238 از  فرعي   2390 پالک  مترمربع 
محرز  رحیمی  رستم  آقاي  رسمي  مالک  از  خریداري  فریدونشهر  در  واقع   238اصلي  

گردیده است.
40-  برابر راي شماره 139360302013000376  هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبت  ثبتي حوزه  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مجتبي اصالني فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 4198 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 515.70 مترمربع 
از 238 اصلي   از پالک 1 فرعي  از 238 اصلي مفروز و مجزي شده  پالک 2391 فرعي 
واقع درفریدونشهر  خریداري از مالک رسمي آقاي رستم رحیمی  و عیدی محمد رحیمی 

محرز گردیده است.
41- برابر راي شماره 139360302013000382  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبت  ثبتي حوزه  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
فتح  بختیار رحیمي فرزند  آقاي  متقاضي  مالکانه بالمعارض  ملک فریدون شهر تصرفات 
 217.48 مساحت  به  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  صادره   84 شناسنامه  بشماره  اله 
مترمربع پالک 2388 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 1 فرعي از 238 
 اصلي  واقع در فریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي حیدر قلی میکالنی  محرز

 گردیده است.
42- برابر راي شماره139360302013000389  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبت  ثبتي حوزه  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
فرزند  لچیناني  محمدرضا  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدون شهر  ملک 
مساحت  به  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  صادره   3896 شناسنامه  بشماره  نورمحمد 
55900 مترمربع پالک 2393 فرعي از 238 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک1 فرعي 
 از 238 واقع درفریدونشهر خریداري از مالک رسمي آقاي محمد رسول لچینانی  محرز 

گردیده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول :93/3/7 تاریخ انتشار نوبت دوم : 93/3/22

محسن مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر   

مفاد آراء 

فاقد سند  اراضی و ساختمانهای  تکلیف  تعیین  قانون  آراء  مفاد   23251
رسمی اداره ثبت بادرود 

مفاد آراء هیات حل اختالف قانون تعیین اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بادرود که حسب ماده  یک 
قانون و ماده 13 آیین نامه صادر گردیده است مستند به ماده 3 قانون در 
دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی  
می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی نسبت به آراء صادره اعتراضی 
داشته باشنداز تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض  خود را به اداره ثبت اسناد  محل  
وقوع ملک تسلیم نمایند و معترض باید ظرف این مدت از تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت محل  مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
اقدامات ثبتی  . بدیهی است  و تسلیم گواهی مربوط به ثبت محل بنماید 

منوط به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نشود و یا معترض گواهی تقدیم دادخواست را به 
دادگاه محل ارائه ندهد اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید 

و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود . 
آقای   –  93/2/11 مورخ   139360302022000023 شماره  رای   -1
ملی  بشماره  و   35 شناسنامه  به  مصطفی  فرزند  فر  ابراهیمی  عباس 

1239739419 -1/2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه بمساحت 842 
متر مربع بشماره پالک 217 فرعی از 200- اصلی واقع در مزرعه امیر 
مالک  از  الواسطه  مع  خریداری  بادرود  ثبتی  حوزه   9 بخش  جزء  آباد 

رسمی آقای حسین آقا بابائی 

آقای   –  93/2/11 مورخ   139360302022000025 شماره  رای   -2
ملی  بشماره  و   -103 شناسنامه  به  فرزند مصطفی  ابراهیمی   علیرضا 
1239527365 -1/2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه بمساحت 842 
متر مربع بشماره پالک 217 فرعی از 200 اصلی واقع در مزرعه امیر 

مالک  از  الواسطه  مع  خریداری  بادرود  ثبتی  حوزه   9 بخش  جزء  آباد 
رسمی آقای حسین آقا بابائی 

3- رای شماره 139360302022000027 مورخ 93/2/11 – آقای محمد 
ملی  بشماره  و   -3443 شناسنامه  به  مصطفی  فرزند  ابراهیمی   رضا 
1239198868 -1/2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه بمساحت 842 
متر مربع بشماره پالک 217 فرعی از 200 اصلی واقع در مزرعه امیر 
مالک  از  الواسطه  مع  خریداری  بادرود  ثبتی  حوزه   9 بخش  جزء  آباد 

رسمی آقای حسین آقا بابائی 
4- رای شماره 139360302022000029 مورخ 93/2/11 – آقای حسین 
ابراهیمی  فرزند مصطفی به شناسنامه 93- و بشماره ملی 1239754744 
مربع  متر   842 بمساحت  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   1/2-
امیر آباد جزء  بشماره پالک 217 فرعی از 200 اصلی واقع در مزرعه 
بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای 

حسین آقا بابائی 

5- رای شماره 139360302022000031 مورخ 93/2/11 – آقای محسن 
ابراهیمی  فرزند مصطفی به شناسنامه 62- و بشماره ملی 1239894945 
مربع  متر   842 بمساحت  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   1/2-
امیر آباد جزء  بشماره پالک 217 فرعی از 200 اصلی واقع در مزرعه 
بخش 9 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای 

حسین آقا بابائی 

خانم   –  93/2/18 مورخ   139360302022000038 شماره  رای   -6
ملی  بشماره  و   -3589 شناسنامه  به  عباس  فرزند  فر  ابراهیمی  ندا 
0383732034-  ششدانگ یکباب خانه بمساحت 190/50 متر مربع بشماره 
پالک 218 فرعی از 200 اصلی واقع در امیر آباد  بادرود جزء بخش 9 
 حوزه ثبتی بادرود خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای جانعلی

 شفیعیان م الف 31
تاریخ انتشار نوبت اول : 1393/3/7 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1393/3/22 

رضا طویلی رئیس ثبت بادرود 



حضرت محمد )ص( :  
هرکه مرد یا زن مس��لمانی را غیبت کند ، خداوند تعالی چهل 
روز و شب نماز و روزه او را قبول نکند ، مگر این که کسی که 

غیبتش را نموده از وی در گذرد. 
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دختر صدساله 
جوان تحصیل کرده ای پیش یکی از ثروتمن��دان رفت تا دختر او را 
خواستگاری کند. همین که مرد چشمش به قیافه جوان افتاد از این 
که چنین داماد موقری داشته باشد بسیار خوش��حال شد. لذا برای 
تطمیع وی گفت: من سه دختر دارم که هیچ یک ازدواج نکرده اند و 
می خواهم همه را به راحتی شوهر دهم از این رو تصمیم گرفته ام به 
هر یک از آن ها موقع عروسی به تناسب سنشان پولی دهم تا دست 

خالی به خانه شوهر نروند.
 به عنوان مثال آن که هجده س��ال دارد هج��ده هزارتومان و آن که 
بیست وپنج سال دارد بیس��ت وپنج و دیگری که سی ودوسال دارد 
به همان مقدار وجه نقد دهم. حال ش��ما به خواس��تگاری کدام یک 

آمده اید؟
 جوان کمی فکرکرد و پرسید: شما دختر صدساله ندارید؟!

فردی در چاله 
روزی فردی داخل چاله ای افتاد و بسیار دردش آمد ...
یک عابد او را دید و گفت :حتما گناهی انجام داده ای!

یک دانشمند عمق چاله و رطوبت خاک آن را اندازه گرفت!
یک روزنامه نگار در مورد دردهایش با او مصاحبه کرد!

یک یوگیست به او گفت : این چاله و همچنین دردت فقط در ذهن تو 
هستند. در واقعیت وجود ندارند!!!

یک پزشک برای او دو قرص آسپرین پایین انداخت!
یک پرستار کنار چاله ایستاد و با او گریه کرد!

یک روانش��ناس او را تحریک کرد تا دالیلی را که پدر و مادرش او را 
آماده افتادن به داخل چاله کرده بودند، پیدا کند!

یک تقویت کننده فکر او را نصیحت کرد که : خواستن توانستن است!
یک فرد خوشبین به او گفت : ممکن بود یکی از پاهات رو بشکنی!!!

سپس فرد بیسوادی گذشت و دست او را گرفت و او را از چاله بیرون 
آورد...!

عیادت بیمار
فردی بیمار شد و مدتی طوالنی در بس��تر بیماری افتاد. شاعری که 
آشنا و دوس��ت او بود در آن مدت به عیادت وی نیامد. چون او بهبود 
یافت و با او مالقات کرد از روی گله مندی گف��ت: این همه بیماری 

سخت کشیدم و یک بار مرا عیادت نکردی.
 گفت: معذورم دار که به مرثیه گفتن مشغول بودم.

افزایش اثربخش��ی عضالت و کنترل نفخ شکم و حفظ 
س��وخت و س��از بدن، درنتیجه خوردن خوراکی های 
سالم محقق می شود. در اینجا، موادی را  برای داشتن 

عضالت شکمی تخت معرفی می کنیم. 
بادام 

این آجیل خوشمزه و همه کاره حاوی پروتئین و مملو 
از فیبر اس��ت. ویتامین E، آنتی اکسیدان بسیار قوی، 
منیزیم، م��واد معدنی که بدن به منظ��ور تولید انرژی 
نیاز دارد، س��اخت و حفظ بافت های عضالنی و تنظیم 
قند خون همه اینها در بادام یافت می شود. سطح قند 
خون را پایدار نگه می دارد و از پرخوری و افزایش وزن 
جلوگیری می کند. دیوید کاتز، استاد دانشکده پزشکی 
دانش��گاه ییل می گوید: ترکیب دیواره س��لولی بادام، 
ممکن اس��ت به کاهش جذب کمک کن��د. حدود ۲۳ 

بادام، با حدود ۱۶۰ کالری در روز کافی است.
تخم مرغ 

خ��وردن تخم م��رغ در صب��ح، باعث می ش��ود کمتر 
احساس گرسنگی در طول روز به سراغ شما آید. چیزی 
که با خوردن صبحانه شامل کربوهیدرات های پیچیده 
مانند نان شیرینی قطعا شما را اذیت می کند.پروتئین 
و چربی تخم مرغ ممکن است به احساس سیری کمک 
کند.خوردن یک عدد تخم مرغ در روز توصیه می شود، 
مگر این که شما دارای کلسترول خون باال باشید.)یک 
عدد تخم مرغ حدود ۲۱۳ میلی گرم کلسترول دارد.( 

سویا 
س��ویا منبع بزرگ آنتی اکس��یدان ها، فیبر و پروتئین 
اس��ت. به عالوه، ی��ک جایگزین وع��ده غذایی خوب 
محس��وب می ش��ود. افراد دارای اضافه وزن که ش��یر 
مبتنی بر س��ویا را جایگزین وعده غذایی کرده بودند، 
وزن بیشتری نسبت به آنهایی که لبنیات ساده نوشیده 

بودند، کم کردند.
سیب 

یک س��یب بزرگ حاوی ۵ گرم فیب��ر، نزدیک به ۸۵ 
درصد آب اس��ت که به احساس سیری کمک می کند. 
س��یب حاوی کوئرستین نیز اس��ت، یک ترکیب برای 
کمک به مبارزه با برخی س��رطان ها، کاهش آس��یب 
کلسترول، و کمک به داشتن ریه هایی سالم.  خوردن 

یک یا دو سیب در روز کافی است. 

شهر حکایت

کارآموزان جوان بی.ام.و در همکاری خالقانه ای با مربیان خود، 
مدل استثنایی و عجیب دوسرنش��ینه پیک آپ را  بر پایه مینی 

کوپر طراحی کرده اند.
تجربه ثابت کرده ایجاد فضای مناس��ب، باعث رشد و بالندگی 
ذهن های جوان و س��ودآوری بیش از حد تصور می شود. بدون 
شک ابرخودروساز آلمانی بی.ام.و نیز به خوبی بر این امر واقف 
اس��ت و با میدان دادن به کارآموزان جوان، آن ها را برای خلق 
 خودروهای ش��گفت انگی��ز در آینده ای نه چن��دان دور آماده 
می کند. اخیرا همکاری خالقانه بین کارآموزان جوان و مربیان 
آنها در کمپانی بی.ام.و در مونیخ و دینگولفینگ باعث به وجود 
آمدن مدلی کامال منحصربه فرد برای مینی کوپر ش��ده است. 
در این راستا مینی کوپر S Paceman به عنوان مدل پایه در 
نظرگرفته شده و کارآموزان آن را به یک خودروی دوسرنشینه 
پیک آپ تبدیل کرده اند. نام این خودروی دوس��ت داش��تنی 

MINI Paceman Adventure است.
با نگاهی به این ماجراجوی کوچک می توان متوجه استعدادهای 

موجود در کمپانی بی.ام.و ش��د که س��رمایه های آینده آن به 
حساب می آیند. موتور قدرتمند مجهز به توربوشارژ مینی کوپر 
S Paceman با قدرت ۱۸4 اس��ب بخار، سیستم تمام چرخ 
محرک ALL4 و یک سیستم تعلیق اصالح شده در این مدل به 
کارگرفته شده وصندلی های عقب حذف و فضای بار جایگزین 
آن شده است. از این فضا می توان برای خواب هم استفاده کرد. 

ارتفاع شاسی بیشتر، الستیک های آف رود اضافه، هواکش های 
روی س��قف طراحی و چراغ های اضافی روی قس��مت جلوی 
سقف نصب شده تا دید در ش��ب را راحت تر کنند. روی سقف 
یک الستیک زاپاس نیز قرار گرفته است. در قسمت عقب فضای 
کافی برای بار، ابزار و تجهیزات وجود دارد. مینی پیک آپ جدید 
به راحتی در شن زارها، مسیرهای گل آلود و بیابان قابل استفاده 
است. هواکش های روی سقف همچنین ایده عبور از رودخانه را 
به ذهن می رسانند. چرخ های ویژه آف رود با آج های گسترده 
و عمیق کشش و چس��بندگی کامل را در مس��یرهای مختلف 
تضمین می کند. بدنه نیز به رنگ سبز جنگلی و متالیک درآمده 
و حال و هوای آف رود را تکمیل می کند. ممکن است مدل جدید 
برای طرفداران مینی کامال متفاوت و عجیب به نظر برسد، اما 
مینی قبال هم یک پیک آپ دو در را راهی جاده ها کرده اس��ت. 
این مدل در سال ۱9۶۱)۱۳4۰( ساخته شده بود. مینی کامال 
مشخص کرده که Paceman Adventure نمونه امروزی 

همان مدل ۱9۶۱ نیست. 

این خودرو شاهکار کارآموزان جوان B.M.W است 

پژوهش��گران آمریکایی می گویند:،تشابه 
ژنتیکی زوجین با یکدیگ��ر بیش از افراد 

غریبه است.
محققان علوم رفتاری دانش��گاه کالیفرنیا 
در این مطالعه، دی ان ای ۸۰۰ زوج را که 
به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، با 
دی. ان. ای افراد غریبه مورد مقایس��ه قرار 
دادند. برخالف باور قدیمی که افراد متضاد 
جذب یکدیگر می شوند، محققان دریافتند 

که زن و شوهرها از لحاظ ژنتیکی بسیار باهم شباهت دارند.
به گفته بن دومنیک، سرپرس��ت تیم تحقیقاتی، نتایج این پژوهش نش��ان می دهد که افراد به 
طور ناخودآگاه همسرانی انتخاب می کنند که از لحاظ ژنتیکی شبیه آنها هستند؛  هنوز مشخص 
نیست که این فرآیند چگونه انجام می شود، اما به نظر می رسد که ژن ها در انتخاب شریک زندگی 
دخالت دارند.ای��ن احتمال وجود دارد که افراد با ژن های مش��ابه از طریق س��رگرمی  یا عالیق 

تحصیلی مشابه جلب یکدیگر می شوند.

پش��مالویی  مام��وت  بچ��ه  لیوب��ا 
اس��ت که 4۲ه��زار س��ال پی��ش و در 
حالی ک��ه فق��ط ۱ م��اه از عم��رش 
 می گذش��ت، در یخچال های س��یبری

کامل تری��ن   لیوب��ا  ش��د.  دف��ن 
افس��انه ای ماموت ه��ای   نمون��ه 

است. 
در ای��ن تصوی��ر، دکتر آدریان لیس��تر، 
اس��تاد مش��هور دیرینه شناس��ی را 
می بینید ک��ه در ح��ال رونمایی از لیوب��ا در م��وزه تاریخ طبیعی لندن اس��ت. کارشناس��ان 
دیرینه شناس��ی پس از آن که ای��ن بچه مام��وت را در س��ال ۲۰۰7)۱۳۸۶( در ش��به جزیره 
 یام��ال واقع در س��یبری کش��ف کردن��د، آن را لیوب��ا نامیدند که در زبان روس��ی ب��ه معنی

 عشق است.
  لیوبا ۸۵ س��انتی متر ارتف��اع و ۱۳۰ مت��ر درازا دارد و در تملک موزه شمناوس��کی روس��یه

 است.

 دی.ان.ای یکسان در زن و شوهرها
 اثبات شد

 کامل ترین ماموت کشف شده با قدمت
 42 هزارسال
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