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معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات شهرداری:
 2 غول خودروسازی اموالشان

4 را فروختند
مصرف بوقلمون فرهنگ سازی 

شود  4 2
مجلس درپی ممنوعیت تبلیغ 

کاالهای اغواکننده
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پیش بینی راه اندازی خط یک 
متروی اصفهان تا پایان سال

عضو شورای اس��امی ش��هر اصفهان گفت: پیش بینی 
می شود که قسمت ش��مال خط یک متروی اصفهان تا 

پایان سال راه اندازی شود.
 عباس حاج رسولیها مترو را یکی از مهم ترین پروژه های 
مهم اجرایی در شهر اصفهان دانست و اظهار کرد: در حال 

حاضر یک رام قطار شامل پنج واگن به اصفهان...

زولبیا و بامیه امسال
کیلویی ۸۵00 تومان

برگزاری اولین رزمایش 
هسته ای در اصفهان 

شیرینی فروش��ان  و  قن��ادان  اتحادی��ه  ریی��س 
گف��ت: قیمت زولبی��ا و بامی��ه کیلوی��ی ۸۵۰۰ تومان 
اس��ت و ۳۰ ب��ازرس اتحادی��ه در ماه مب��ارک رمضان 
بر تهی��ه زولبی��ا و بامی��ه نظ��ارت می کنن��د و مردم 
 غی��ر از قنادی ه��ا از ج��ای دیگ��ری این ش��یرینی را 
تهیه نکنند.علی بهره من��د ، اظهار داش��ت: با توجه به 

نزدیک شدن ماه مبارک رمضان 

رزمایش پیامبر اعظم ) ص( به عنوان اولین رزمایش هسته ای 
کشور در استان اصفهان برگزار می شود.

رسول زرگرپور استاندار و فرمانده قرارگاه رافع استان  در جلسه 
شورای پدافند غیرعامل استان که با حضور اعضا و کارگروه 
ها برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به این که اصفهان یکی 
از استان های اتمی کش��ور است، برگزاری رزمایش هسته 
ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است.استاندار اصفهان افزود: 
برگزاری رزمایش هسته ای در اصفهان برای آمادگی  هرچه 
بیشتر در این زمینه ضرورت دارد و این عمل به عنوان یک الگو 

برای دیگر استان ها مطرح خواهد شد. 
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان عنوان کرد :

آشنایی با بازي هاي آرام و نشاط انگیز در آپارتمان

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

کیفیت آب شرب خط قرمز 
آب و فاضالب استان

در جشنواره بازي و اسباب بازي هاي شهري انجام مي گیرد:

مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاضاب اس��تان اصفهان در نشس��تی با 
خبرنگاران با بیان این که فرهنگس��ازی در خص��وص بهینه مصرف 
ک��ردن آب نق��ش بس��زایی در مدیری��ت آب در ش��هر اصفهان در 
 راس��تای جلوگیری از هر گونه جیره بندی دارد، ادامه داد: چنانچه 

روش ه��ای مدیری��ت مصرف آب ب��ه خوبی اجرا ش��ود، ع��اوه بر 
فرهنگس��ازی می توان در زیرس��اخت های اقتصادی استان نیز در 

حوزه  آب و فاضاب به جایگاه های مناسبی دست یافت.
به گزارش روزنامه زاینده رود هاشم امینی همکاری تمام...

کودکان و خانواده هاي اصفهاني مي توانند با حضور در جشنواره بازي 
و اسباب بازي هاي شهري با نمونه هایي از بازي هاي ارام و نشاط انگیز 

در آپارتمان آشنا شوند.
غرف��ه ب��ازی ه��ای میدان��ی و آپارتمان��ی از جمل��ه غرف��ه ه��ای 
»جش��نواره بازی و اس��باب بازی به انتخ��اب کودکان« اس��ت که با 

ه��دف ارای��ه الگویي مناس��ب از مس��ابقات ف��ردی و گروهی ش��اد 
جه��ت اج��را در من��زل و محی��ط ه��اي مح��دود برنام��ه ری��زی 
ش��ده اس��ت. ریی��س آم��وزش مس��ابقات و س��رگرمی س��ازمان 
 فرهنگ��ی تفریح��ی ش��هرداری اصفهان با بی��ان این مطل��ب گفت: 

زمینه سازی ارتباط صمیمانه در خانواده و گروه...
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با حضور وزیر راه و شهرسازی 

پروژه های راه سازی استان 
بهره برداری می شود

به زودی با حضور وزیر راه و شهرسازی چند پروژه مهم راه سازی استان اصفهان افتتاح 
می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

مدیرکل راه و شهرسازي اس��تان اصفهان گفت: با حضور آخوندی وزیر راه و شهرسازی 
چند پروژه راه سازی اس��تان اصفهان از جمله محورهای دو بانده اردستان – اصفهان، 
کمربندی خمینی شهر، باند دوم نیک آباد- حسن آباد، محور مبارکه- طالخونچه- شهرضا، 
 باند دوم زرین ش��هر- ش��هرکرد، کمربندی آران و بیدگل افتت��اح و کلنگ کمربندی 

آران و بیدگل به جاده قم- گرمسار به زمین زده خواهد شد. ...

W W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M
سه شنبه  27 خرداد    1393 |  19 شعبان  1435

 شامر ه   1328   / 8  صفحه  |    قیمت:500 تومان
No. 1328،june  17,2014 
8 Pages

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی 

اجتامعی 

س:ایمنا[
]عك

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

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

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

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

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

3
3

آگهی دوم تجدید مناقصه عمومی
امور تداركات شـركت تـوزيـع بـرق شهـرستـان اصفهـان در نظـر دارد  :كاال و خدمات مورد نياز خود به شرح ذيل را از طريق 

برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای تجديد  نمايد .

تاريخ برگزاری مهلت تهيه دفترچهتاريخ توزيع دفترچهشماره مناقصه موضوع مناقصهرديف
ساعت برگزاریمناقصه

1

تجدید مناقصه واگذاری 
بهره برداری جامع از 

کل شبکه توزیع به شکل 
EPC شامل عملیات ، 
حوادث ، تعمیرات و 
نگهداری ، روشنایی 

معابر و... در محدوده 
برق کرارج و برا آن و 
جرقویه علیا و سفلی و 

 رامشه بصورت کلید 
در دست 

11 صبح93/11693/03/2693/03/3193/04/01

پيشنهاددهندگان می توانند اسناد مناقصه به شـرح فوق را از طريق مراجعه حضوری به امور تداركات اين شركت يا از طريق سايتهای زير 
دريافت و حداكثر تا يک ساعت قبل از برگزاری جلسه مناقصه به آدرس: اصفهان چهارباغ عباسی- خيابان عباس آباد - ساختمان شماره 3 
توزيع برق شهرستان اصفهان طبقه اول - امور تداركات تحويل نمايند. به پيشنهادهايی كه بعد از مهلت مقرر در فوق دريافت شود ترتيب 

اثر داده نخواهد شد .
  http://tender.tavanir.org.ir        سايت  اينترنتي معامالت توانير به آدرس
http://iets.mporg.ir       سايت  اينترنتي پايگاه ملي مناقصات ايران به آدرس

 http://eepdc.ir سايت  اينترنتي شركت توزيع برق شهرستان اصفهان به آدرس
جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 32216102-031 واحد مناقصات تماس حاصل فرمائيد.

جهت خريد اسناد مناقصه : مبلغ 200/000 ريال به حساب جاری سپهر 0101853651005 بانک صادرات شعبه مركزی به نام شركت توزيع برق 
شهرستان اصفهان واريز و فيش مربوطه داخل پاكت الف قرار داده شود. 

مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه  در اسناد درج شده است .
*به پيشنهادهاي فاقد امضاء،مشروط و مخدوش مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

*ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مندرج می باشد 
*پيشنهادات رسيده با حضور اعضاء كميسيون معامالت باز و قرائت خواهد شد.         

  *حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايی پاكات  آزاد مي باشد. 
*شركت توزيع برق شهرستان اصفهان در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار مي باشد.

   *هزينه درج آگهی مناقصه به عهده برنده يا برندگان مناقصه يا مزايده می باشد.

روابط عمومی  شرکت توزیع برق شهرستان  اصفهان 

  مناقصه عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوبت اول  

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر داردعمليات اجرايی به شرح زير را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد .

تضمين ) ريال ( برآورد)ريال ( نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه 

2/780/940/802127/428/000جاریعملیات مدیریت بهره برداری ، خدمات مشترکین و بهره برداری شبکه فاضالب منطقه کوهپایه93-2-126

2/727/484/270125/824/000جاریعملیات مدیریت بهره برداری ، خدمات  مشترکین منطقه جرقویه93-2-127

2/889/279/100130/680/000جاریعملیات  خدمات مشترکین منطقه برخوار93-2-128

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاريخ 1393/4/7 
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز يكشنبه به تاريخ  1393/4/8 

دريافت اسناد :سايت اينترنتی 
www.abfaesfahan.ir  شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.IETS.MPORG.IR : پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 
شماره تلفن :031-36680030

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 



اخبار کوتاهيادداشت

اعتراض به عدم حضور زنان در سالن 
والیبال در جلسه دولت

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور در جلسه هیات دولت نسبت 
به عدم حضور زنان در سالن مسابقات والیبال در دولت تدبیر و امید 
اعتراض کرد. شهیندخت موالوردی معاون امور زنان و خانواده رییس 
جمهور در یادداشتی در صفحه فیس بوک خود از اعتراضش به عدم 
حضور زنان در سالن مسابقات والیبال در جلسه هیات دولت خبر داد.

در این یادداش��ت که منتشر ش��ده آمده اس��ت: در هیات دولت به 
ممنوعیت ورود زنان به سالن مسابقات والیبال اشاره و مراتب اعتراض 
و ناامیدی نس��ل جوان را از این موضوع اعالم ک��ردم، به ویژه آن که 
تماشای این مسابقات ظاهرا در دوره های قبلی برای دختران و زنان 
محدودیتی نداشته و ایجاد محدودیت در دوره دولت تدبیر و امید مایه 
تعجب شده است. به نظر می رسد با اتخاذ تدبیر و ساز و کار الزم در این 

خصوص می توان به جوانه زدن بذر امید دل بست.

ايران به دنبال تقويت روابط 
با مصر است

رییس دفتر حافظ منافع کشورمان در قاهره تاکید کرد که ایران در 
چارچوب اجرای سیاس��ت  خارجه ثابت خود، به دنبال تقویت روابط 
خوب با مصر اس��ت. مجتبی امانی در سخنانی در مراسم تودیع خود 
که در محل اقامتش در قاهره و با حضور تعدادی از سفرای کشورها، 
شخصیت های دینی و رس��انه ای مصر برگزار شد، گفت که کشورش 
آماده ایجاد صفحه جدیدی در روابط دو کشور در همه زمینه ها است.

وی با اشاره به س��فر اخیر حس��ین امیرعبداللهیان، معاون وزیر امور 
خارجه ایران برای حضور در مراس��م تحلیف عبدالفتاح السیس��ی، 
رییس جمهور جدید مصر به عنوان نماینده حس��ن روحانی، رییس 
جمهور ایران، به پیام دوستانه روحانی به السیسی اشاره کرد و افزود: 
ما از جای��گاه تاریخی مص��ر در ایجاد تمدن، فرهن��گ و نقش آن در 
دستاوردهای بش��ری، مطلعیم. بنابر گزارش البوابه نیوز، وی گفت: 
اطمینان دارد مصری ها با هر اندیشه ای که باشند، بعد از انقالب شان 
و رهایی از روزگار تعصب گرایی می توانند در برابر چالش ها بایستند و با 
وحدت مردمی و اداره  حکیمانه کشور بر روزگار دشوار خود فائق آیند. 
رییس دفتر حافظ منافع کشورمان تاکید کرد که ایران با همه توانش 
به روند پیش��رفت در مصر کمک خواهد کرد و همه توانمندی هایش 
را در اختیار برادران مصری اش قرار خواه��د داد.وی افزود که روابط 
مستحکم و برادرانه میان ملت های ایران و مصر و اشتراکات دو کشور 
در همه زمینه های تاریخی، فرهنگی و دینی قدرت این دو کش��ور را 
غیر قابل رقابت خواهد کرد و خواسته های دو ملت را محقق می سازد.

دستور ريیس مجلس برای بررسی 
موضوع بنزين های آلوده

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی از دستور 
رییس مجلس به این کمیس��یون برای بررس��ی موضوع بنزین های 
آلوده خبر داد. حس��ینعلی ش��هریاری اظهار کرد: آق��ای الریجانی 
از کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس خواس��ته بررسی جامعی 
درباره ی موضوع آالیندگ��ی بنزین های تولید داخ��ل و تاثیر آن بر 
سالمت مردم انجام دهد. بر این اساس کمیسیون بهداشت به موضوع 
بنزین های آلوده ورود کرده است. وی افزود: دبیر نظارتی کمیسیون 
بهداش��ت و درمان مامور جمع آوری اطالعاتی در این رابطه شده تا 
 بعد از گردآوری اطالعات با حضور مسؤولین و کارشناسان مربوطه در

 این باره تش��کیل جلس��ه دهیم و درب��اره  آالینده بودن ی��ا نبودن 
بنزین های تولید داخل به جمع بندی برسیم. نماینده مردم زاهدان 
در مجلس خاطر نشان کرد:  البته اشکالی که وجود دارد این است که 
ما باید اطالعات از خود سازمان استاندارد بگیریم که بعضا اطالعات 
دقیقی دراین مجموعه وجود ندارد و اگر هم باشد ممکن است مشکلی 
در ارایه آن باشد؛ البته خود وزارت نفت هم باید درباره پتروشیمی ها 
اطالعاتی به ما ارایه کند. رییس کمیس��یون بهداشت مجلس تاکید 
کرد: با توجه به مس��ایل حاش��یه ای که درباره  آالین��ده بودن بنزین 
مطرح است و هر کس ، دیگری را متهم می کند، جمع بندی نهایی در 
 این رابطه قطعا کار ساده ای نیست، اما به هر حال کمیسیون درحال 

جمع آوری اطالعات است.

 تجاوز به ايران در نطفه 
خفه خواهد شد

جانش��ین قرارگاه پدافند هوایی با تاکید بر این که هرگونه تجاوز به 
ایران در نطفه خفه خواهد ش��د، گفت: اقتدار باعث ش��ده دشمنان 
فکر نفوذ به خاک مقدس جمهوری اسالمی ایران را به ذهن خود راه 
ندهند. امیر علیرضا صباحی فرد جانشین فرمانده این قرارگاه گفت: 
اقتدار نیروهای مس��لح باعث ایجاد ثبات و امنیت در کش��ور شده و 
این اقتدار با رهنمودهای داهیانه فرماندهی معظ��م کل قوا وایثار و 
فداکاری نیروهای مسلح به دست آمده است. جانشین فرمانده قرارگاه 
پدافند هوایی با اشاره به نا امنی های ایجاد شده در کشورهای منطقه 
اظهار داشت: به یاری خداوند ارتش و مردم عراق با وحدت و همدلی 
پاس��خ محکمی به متجاوزان می دهند. صباحی فرد افزود: امنیت و 
ثبات امروز در کشور مرهون ایثار و فداکاری نیروهای نظامی، انتظامی 
و اطالعاتی است و این اقتدار باعث شده تا دشمنان فکر نفوذ به خاک 
مقدس کشور جمهوری اسالمی ایران را به ذهن خود راه ندهند و قطعا 

هرگونه تجاوز در نطفه خفه خواهد شد.

مجامع بین المللی دفع خطر ترويسم 
در عراق کنند

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: قویا با دخالت نظامی آمریکا در 
عراق مخالفیم. مرضیه افخم با تاکید بر این که ایران با حساسیت و دقت 
مسایل جاری در عراق را دنبال می کند، اضافه کرد : حمله تروریست ها به 
عراق در شرایطی صورت گرفت که مردم عراق در انتخابات اخیر پارلمانی 
 این کش��ور پیروزی بزرگی را رقم زدند و این مهم برای برخی کشورها

 قابل تحمل نبوده است. سخنگوی وزارت امور خارجه افزود : بی تردید 
حوادث جاری با هدف تاثیر گذاری و تغییر در روند سیاسی عراق مرتبط 
است و شواهد نیز نش��ان می دهد آمریکا در صدد سوء استفاده از وضع 
موجود عراق و برهم زدن نتیجه این انتخابات است و به طور قطع نباید از 
عواملی که در ایجاد ناامنی در عراق دخیل بوده اند، انتظار کمک داشت . 
وی همچنین ضمن هشدار نسبت به پیامدهای ناگوار استفاده ابزاری از 
تروریسم و خطر فرامرزی گروه های تروریستی، وظیفه دولت ها و مجامع 
بین المللی را در حمایت مسؤوالنه از دولت عراق برای دفع خطر تروریسم 

تکفیری و افراطی مورد تاکید قرار داد.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1328 سه شنبه 27   خرداد 1393 | 19  شعبان  1435

فرمانده نیروی دریایی ارتش از برگزاری دومین همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری 2
اسالمی ایران خبر داد. امیر دریادار حبیب اهلل سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش، گفت: این همایش در 

روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 28 و 29 خرداد برگزار می شود.
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به شدت با حمله نظامی آمريکا به عراق 
مخالفیم

رییس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در واکنش به زمزمه های 
حمله آمریکا به عراق گفت: ما به شدت با حمله نظامی آمریکا به عراق مخالفیم.

عالءالدین بروجردی گفت: باتوجه به اخبار واصله مبنی بر انتقال ناو هواپیمابر آمریکا به طرف 
مرزهای آبی عراق و زمزمه هایی که از دخالت آمریکا و حمله احتمالی این کش��ور به عراق خبر 
می دهد، باید گفت این اقدام بی تردید وضعیت روبه بهبود امنیتی عراق را دچار مشکل خواهد 
کرد. نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اس��المی ضمن انتقاد از سیاست های نادرست 
کاخ سفید در خاورمیانه تصریح کرد: طی سه سال گذشته سیاست آمریکا در سوریه کمک به 
تروریست ها بوده اس��ت و رییس جمهور آمریکا قبل از انتخابات سوریه با صراحت کامل اعالم 
کرد که سالح های پیشرفته تری به مخالفان سوری خواهد داد و آموزش نظامی مخالفان هم در 
دستور کار آمریکا قرار می گیرد. وی افزود: بحران اخیر عراق هم توسط همین تروریست هایی 

به وجود آمده که در سوریه بوده اند و این تروریست ها سالح های آمریکایی و اسراییلی دارند.

جلس��ه هیات دولت به ریاست حس��ن روحانی برگزار شد و 
اعضای دولت به بحث و تبادل نظر پیرامون مهم ترین مسایل 
اجرایی روز کشور پرداختند. رییس جمهور با تبریک سالروز 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، حضور مردم 
در انتخابات را باش��کوه توصیف کرد و گفت: حضور پرش��ور 
مردم در 24 خرداد ماه بس��یاری از توطئه ها را خنثی کرد و 
این حضور، سرمایه بزرگی در پیشرفت اهداف کشور و بهبود 
مناسبات با کشورهای همسایه و دیگر کشورهاست. روحانی 
در ادامه، مس��ؤولیت دولت را سنگین دانس��ت و اظهار کرد: 
دولت با تمام توان در جهت ایج��اد آرامش و رفاه در جامعه و 
پیشرفت کشور تالش می کند. رییس جمهور همچنین ضمن 
تش��کر از وزرا و معاونان، توصیه کرد که باید با جدیت هرچه 
بیش��تر و تالش افزون تر در بهبود ش��رایط بکوشند. وی در 
آستانه ماه مبارک رمضان، دستگاه های ذی ربط را به تامین 
نیازمندی های مردم در این ماه مامور کرد و ابراز امیدواری کرد 
که مواد خوراکی مورد نیاز مردم به میزان کافی و در دسترس 
باشد تا بتوانند با خاطری آسوده از فیوضات معنوی این ماه 
بهره مند ش��وند. در ادامه، گزارش کمیس��یون لوایح دولت 
درباره »الیحه اجاره و استمالک اتباع و دولت های خارجی و 
سازمان های بین المللی در جمهوری اسالمی ایران« ارایه شد 

و تعدادی از مواد آن به تصویب هیات وزیران رسید.

 عضو پیش��ین تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان گفت: 
حتی اگر مذاکرات پس از یک سال به نتیجه نرسد، دو طرف 
می توانند به تعهدات جاری خود پایبند باش��ند و وضعیت 
فعلی را حفظ کنند. آق��ای روحان��ی در صحبت های خود 
اشاره صریح داشتند که حتی اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، 
وضعیت تحریم ها به قبل از توافق ژنو باز نمی گردد و برخی 
معتقدند حتی اگر مذاکرات با تاخیر مواجه شود دو طرف بنا 
ندارند فضا را ملتهب کنند و فضای کنونی حفظ می ش��ود، 
اما به نظر می آید تندروها در ه��ر دو طرف اجازه نمی دهند 
شرایط به ش��کل شش ماه گذش��ته ادامه یابد. سیدحسین 
موسویان در این رابطه گفت: این که منظور ایشان چیست، 
وظیفه سخنگوی دولت یا سخنگوی وزارت خارجه است که 
پاسخ دهد، من سخنگوی ایشان نیستم، اما اگر مذاکرات در 
شش ماهه اول به نتیجه نرسد، دو طرف می توانند شش ماه 
دیگر تمدید کنند که در این صورت تحریم ها به وضع سابق 
باز نخواهد گشت. وی افزود: حتی اگر مذاکرات پس از یک 
سال به نتیجه نرس��د، دو طرف می توانند به تعهدات جاری 
خود پایبند باشند و وضعیت فعلی را حفظ کنند. در عین حال 
روشن اس��ت که هر دو طرف به طور جدی به دنبال توافقی 
پایدار هستند و از جوسازی، متهم سازی و ملتهب کردن فضا 

به شدت پرهیز می کنند که این نشانه تدبیر دو طرف است.

س��خنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان این که 
آمریکا و عربس��تان از اقدامات تروریس��تی داعش حمایت 
می کنند ،گفت: داع��ش در عراق به دنبال انتقام از س��وریه 
است. سیدکمال س��جادی س��خنگوی جبهه پیروان خط 
امام و رهبری با اشاره به جنایت های تکفیری ها و داعش در 
عراق، گفت: پیروزی بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری 
و شکست تکفیری ها در این کش��ور عربی آنها را در موضع 
انفعال��ی و ناراح��ت کنن��ده ای ق��رار داده اس��ت. از این رو 

می خواهند شکست در سوریه  را در عراق جبران کنند.
وی با بیان این که تکفیری ها و داعش از نفوذ و قدرت ایران 
و حضور دولت شیعه در عراق نگران هستند، اظهار داشت: 
بعد از سوریه آنها در جستجوی جایی بودند تا عملیات خود 
را در آنجا انجام دهند. به همین جهت در عراق جمع شدند و 
بخش هایی را گرفتند و هنوز به جنایت های شان علیه مردم 

عراق ادامه می دهند.
س��خنگوی جبهه پیروان به حمایت رژیم صهیونیس��تی، 
عربس��تان و آمریکا از گروهک تروریستی داعش پرداخت و 
اظهار داشت: مانیفست رژیم صهیونیستی، ایجاد اختالف بین 
قومیت ها و مذاهب است تا بدین وسیله حاشیه امن برای خود 
فراهم کند و این گروهک در جهت حفظ رژیم صهیونیستی 

اقدام می کند.

یک مقام ارش��د آمریکایی گفت: دول��ت اوباما برای حل 
بحران امنیتی کنون��ی در عراق به مذاک��رات احتمالی با 
ایران می اندیشد. این مقام ارش��د آمریکایی به شرط این 
که نامش فاش نش��ود، اظهار کرد: آمریکا در حال بررسی 
مذاکره با ایران در خصوص مساله عراق است که به تازگی 
برخی از شهرهای آن به دست شبه نظامیان سنی داعش 
به تصرف در آمده است. مبارزان گروه تروریستی داعش در 
روزهای اخیر برخی شهرهای شمال بغداد را به تصرف در 
آورده و به سمت بغداد پایتخت این کشور حرکت کرده اند، 
اما گفته می شود پیشروی های آنها خارج از بغداد به دلیل 
عملکرد نوری المالکی نخست وزیر عراق آهسته شده است.

بر اساس این گزارش، پیشروی های داعش از زمان سقوط 
صدام حسین دیکتاتور سابق عراق در سال 2003 تاکنون 
موجب بروز بزرگ ترین بحران امنیتی در عراق شده است.

باراک اوباما رییس جمهور آمریکا گفته بود که وی نیازمند 
چند روز فرص��ت برای تصمیم گی��ری در مورد چگونگی 
کمک به عراق برای مبارزه با گروه داعش است، اما بازگشت 
نیروهای آمریکایی را برای مب��ارزه در عراق غیرمحتمل 
دانس��ت.نیروهای آمریکایی پس از هشت سال جنگ در 
عراق که تلفات زیادی را به همراه  داشت، سرانجام در سال 

2011 این کشور را ترک کردند.

سیاست داخلی  جبهه پیروان دولت  سیاست خارجی 

 تاکید بر تامین نیازهای 
مردم  درماه رمضان 

ايران و ۱+5 به دنبال 
توافق پايدار هستند

داعش در عراق به دنبال 
انتقام از سوريه است

 احتمال مذاکره ايران
و آمريکا درباره عراق
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نمایندگان مجلس شورای اس��المی با تهیه طرحی 
در مورد منع تبلیغات و معرفی محصوالت و خدمات 
غیرمجاز و آس��یب رس��ان به س��المت در فضاهای 
مجازی و شبکه های ماهواره ای، هرگونه تبلیغات در 
این زمینه را منوط به کسب مجوز از وزارت بهداشت 
کردند و مجازات های س��نگینی را ب��رای متخلفان 
در نظر گرفتند.نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی 
در حال تهیه طرحی هس��تند که در صورت تصویب 
نهایی آن هرگون��ه تبلیغات ف��رآورده های دارویی، 
غذایی، آشامیدنی، بهداش��تی، آرایشی، مکمل ها، 
ملزومات و تجهیزات پزش��کی و خدم��ات مرتبط با 
 این اقالم منوط به کس��ب مجوز از وزارت بهداشت

 می شود.
متن کامل طرح

ط��رح قان��و نی»ی��ک فوریت��ی« من��ع تبلیغ��ات 
و معرف��ی محص��والت و خدم��ات غیرمج��از و 
 آس��یب رس��ان به س��المت در فضاهای مجازی و 

شبکه های ماهواره ای
  ریاست محترم مجلس شورای اسالمی

احتراما طرح ذیل که به امضای 25 نفر از نمایندگان 
 رس��یده اس��ت، جهت طی مراحل قانون��ی تقدیم 

می گردد.
مقدمه )داليل توجیهی(:

حفظ و صیانت از س��المت مصرف کنندگان مواد و 
فرآورده های دارویی، غذایی، آشامیدنی، بهداشتی، 
آرایش��ی، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و 
خدمات مرتبط با این اقالم و... نیازمند نظارت دقیق 
بر این محصوالت خصوصا در بعد تبلیغات و معرفی 
آنها است. از آنجایی که عموم مردم از لحاظ تخصصی 
 با خواص و ویژگی های مواد، ف��رآورده ها و خدمات

 فوق الذکر آش��نا نیس��تند. نح��وه ارای��ه، تبلیغ و 
معرفی این ف��رآورده هاو خدمات نقش به س��زایی 
در ذهن و مصرف آنها توسط اش��خاص دارد، امری 
که ع��دم توجه ب��ه آن باعث سوءاس��تفاده ش��ده و 
 می تواند س��المت مصرف کنن��دگان را به مخاطره

 بیان��دازد. ل��ذا ب��ه منظ��ور حف��ظ و صیان��ت 
از س��المت مصرف کنن��ده م��واد و ف��رآورده 
ه��ای داروی��ی غذای��ی، بهداش��تی، مکم��ل ه��ا، 

 ملزوم��ات و تجهی��زات پزش��کی و همچنی��ن 
دریافت کنندگان خدمات سالمت، طرح ذیل با قید 

یک فوریت تقدیم می گردد.
عنوان طرح

منع تبلیغات و معرفی محصوالت و خدمات غیرمجاز 
 و آس��یب رس��ان به س��المت در فضاهای مجازی و 

شبکه های ماهواره ای
ماده واحده- هرگونه ادع��ا، تبلیغ و معرفی 
مواد و فرآورده ه��ای دارویی، غذایی، آش��امیدنی، 
بهداشتی، تجهیزات و ملزومات پزشکی، مکمل ها، 
خدمات س��المت و تجهیزات و خدماتی که نیازمند 
اخذ مج��وز از وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزشکی و سازمان غذا و دارو می باشند، در صورتی که 
این مجوز را نداشته باش��ند یا به اتکای مجوز مزبور 
برخالف مفاد آن مجوز و یا س��ایر مقررات مربوط، از 
طریق درج برچسب یا بسته بندی کاال و یا اعالن از 
طریق رس��انه های همگان��ی و جمع��ی، اینترنت، 
ماهواره، پیام کوتاه، فضای مجازی، مجامع، نمایشگاه 
ها، کتب، مجالت و مقاالت و نظایر آن به نحوی که 
نوعا موجب گمرا هی با فریب مصرف کنندگان اقالم 
فوق و دریافت کنندگان خدمات سالمت شود، جرم 
محسوب و مرتکبین عالوه بر محرومیت از اشتغال به 
حرفه مربوطه از ش��ش ماه تا پنج سال و به مجازات 
حبس بیش از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 
بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال و یا هر دو 
مجازات محکوم می شوند. این مجازات مانع از اعمال 
قوانین خاص مرتبط با حوزه بهداش��ت و س��المت 
جامعه و قوانین و مقررات سازمان غذا و دارو وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزش��کی پرداخت دیه و 

خسارت های وارده  نمی باشد.
م�وارد زي�ر از مصاديق گم�راه نمودن يا 

فريب مصرف کنندگان محسوب می شود
1. ارای��ه اطالع��ات نادرس��ت یا اغ��راق گون��ه و یا 
اثبات نش��ده درباره آثار و منافع ناش��ی از مصرف، 
خ��واص، ترکی��ب، کمی��ت و کیفی��ت، منش��أ 
س��ودمندی، ارزش غذای��ی و ادع��ای درمان��ی در 
مورد ف��رآورده های مرتب��ط و روش ه��ای درمانی 
و خدماتی ک��ه به تایی��د وزارت بهداش��ت، درمان 

 و آموزش پزش��کی و س��ازمان غذا و دارو نرس��یده
 است.

2. ارایه مطالب نادرست یا فریبنده و یا اغراق گونه در 
مورد روش تولید و یا نام گذاری کاال و ارایه خدمات 
مرتبط با سالمت و روش ها ی درمانی و یا اظهارات 
خالف واقع پیرامون دارا ب��ودن گواهی و یا مجوز از 

مراجع داخلی و یا خارجی
3. ادعای نادرست و غیرواقعی مبنی بر برخورداری 
کاال از مجوزه��ای رس��می و ی��ا رعای��ت ضواب��ط 
س��ازمان غ��ذا و داروی وزارت بهداش��ت، درمان و 
 آموزش پزش��کی و س��ایر س��ازمان های تابعه این

 وزارت خانه
4. ظاهر و ن��وع مواد ب��ه کار رفته در بس��ته بندی، 
نحوه بس��ته بن��دی و عرض��ه کاال موج��ب فریب 
 و اغ��وای مصرف کنن��ده در م��ورد ماهی��ت اصلی

 آن شود.
5. مفاد برچس��ب فاق��د اطالع��ات اصل��ی درباره 
ن��ام عمومی ماده ی��ا محصول، ن��ام تج��اری، نام و 
نش��انی تولیدکننده نهای��ی، وزن، حجم ی��ا تعداد، 
س��ری س��اخت، تاری��خ تولی��د و انقضای ش��ماره 
پروان��ه بهداش��تی اخذ ش��ده از وزارت بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزش��کی و س��ازمان ه��ای تابعه، 
 م��واد تش��کیل دهن��ده و ش��رایط نگه��داری

 موجود باشد.
6. مفاد برچسب نادرست یا شامل کلمات، عبارات یا 
اطالعات مبهمی باشد که برای عامه مصرف کنندگان 
یا مصرف کنندگان خاص آن کاال مناسب و قابل فهم 

نباشد یا مفهومی مغایر با اصل، القا نماید.
7. استفاده از افزودنی تغییر دهنده مشخصه ظاهری 
نظیر طعم، رنگ و عطر بدون درج نام و منشأ آن در 

برچسب کاال
تبص�ره- آیین نام��ه های مرب��وط به نح��وه اخذ 
مجوز، برچس��ب گذاری، روش معرف��ی و تبلیغات 
ف��رآورده ها و خدم��ات موضوع این قان��ون و موارد 
من��ع آنها ظ��رف دو ماه پ��س از الزم االجرا ش��دن 
ای��ن قان��ون توس��ط وزارت بهداش��ت، درم��ان و 
 آموزش پزش��کی تهیه و به تصویب هی��ات وزیران

 می رسد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:مجازات حبس در انتظار متخلفان

 محور مذاکرات ايران و آمريکا تنها 
مسايل هسته ای است مجلس درپی ممنوعیت تبلیغ کاالهای اغواکننده 

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای 
اس��المی گف��ت: مح��ور مذاکرات ای��ران و 
آمریکا تنها مس��ایل هس��ته ای بوده و حتی 
اگر در زمینه مس��ایلی به جز هس��ته ای در 
این مذاکرات صحبت شود هم در چارچوب 

مسایل هسته ای خواهد بود.
ع��وض حیدرپور درباره محت��وای مذاکرات 
ایران و آمریکا اظهار کرد: قرار اس��ت عالوه 
بر مذاکرات چند جانب��ه ای که با 1+5 انجام 
می ش��ود، کش��ور مذاکرات دوجانبه ای را با 
هرکدام از این کش��ورها به صورت جداگانه 

داشته باشد.
وی بیان کرد: قرار است مذاکره کنندگان ما با 
آمریکایی ها جدا مذاکره کرده و با فرانسوی ها 
و چینی ها و روس ها نی��ز هرکدام به صورت 
جداگانه مذاکره داشته باشند و محور اصلی 
و س��تون فقرات مذاک��رات، کار هس��ته ای 
جمهوری اس��المی بوده و ب��رای تبادل نظر 
و نزدیک کردن مواضع کش��ورها، به صورت 
دوبه دو جمهوری اس��المی در نظر دارد که 

با همه آنها مذاکرات دوجانبه داشته باشد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره 
به مذاکرات کشورمان با ایاالت متحده، بیان 
کرد: امکان دارد مذاکراتی که نمایندگان ما 
 ب��ا آمریکایی ها انجام دادن��د، حول  و حوش

 2 مساله دیگر هم باش��د؛ یکی تحریم هایی 
که به وس��یله تحرکات آژان��س انرژی اتمی 
و ش��ورای حکام در س��طح ش��ورای امنیت 
بر جمهوری اس��المی تحمیل ش��ده و یکی 
هم تحریم هایی ک��ه خ��ود آمریکایی ها به 
 صورت مس��تقیم علیه کش��ورمان تصویب 

کرده اند.
 وی خاطرنش��ان کرد: به احتمال زیاد، این 
2 موضوع هم در دس��تور کار ب��وده که باید 
درباره آن هم صحبت ش��ود، ام��ا حتی اگر 
در این مذاکرات درب��اره تحریم هم صحبت 
ش��ود، مرتبط با مس��ایل پرونده هس��ته ای 
اس��ت و در ه��ر ح��ال مذاکره کنن��دگان 

نمی توانن��د از موض��وع هس��ته ای بی��رون 
 برون��د و نمی توانن��د وارد س��ایر موضوعات 

هم شوند.
حیدر پور پیرامون شایعاتی که درباره مورد 
بحث ق��رار گرفتن موش��ک های ای��ران در 
مذاکره با آمریکا مطرح ش��ده ب��ود، تصریح 
کرد: اینها حرف هایی غیر موثق است و اگر 
کسی گفته، از سر بی اطالعی گفته و مذاکره 
کنندگان ما تنها اجازه بح��ث درباره پرونده 
هس��ته ای را دارند و نکته حائ��ز اهمیت این 
اس��ت که به دلیل این که خود آمریکایی ها 
محور تحریم ه��ا هم در س��طح بین الملل و 
ه��م در س��طح تحریم هایی که خودش��ان 
اعم��ال کردن��د، بودند، تحریم ه��ا می تواند 
محور مذاکره باش��د. نماینده مردم شهرضا 
در مجلس ش��ورای اس��المی اظه��ار کرد: 
دس��تور و فرمان مقام معظم رهبری مبنی 
بر این که مش��کل تحریم ها را از داخل حل 
کنیم، نافی این که م��ا در مورد لغو تحریم ها 
اقدامی انجام دهیم، نبوده و بدون ش��ک ما 
باید با ساز و کارهای صحیح و دقیقی که اتخاذ 
می کنیم، درصدد برداش��ته شدن تحریم ها 
باش��یم و علی القائده چنانچه این تحریم ها 
برداش��ته ش��ود، کمکی به فعالیت هایی که 
 در داخل جمهوری اسالمی انجام می دهیم،  

خواهیم کرد.
وی گفت: فرمان مقام معظم رهبری به نظر 
من تاکید بر این است که ما اگر بخواهیم به 
عنوان یک کشور مس��تقل و شیعی عزت و 
اصول جمهوری اسالمی را در نظر بگیریم و 
حفظ کنیم، تنها راه ما این است که ما از داخل 
به تولید بیشتری بپردازیم و تولید و کار را در 
داخل به گونه ای تقویت کنیم که تحریم ها اثر 
چندانی نداشته باشد، اما مسلم است هرگونه 
اقدامی که بتوانیم برای برداش��تن تحریم ها 
انجام دهیم، نافی فرمان رهبری نیست، بلکه 
کمکی برای تحقق خواسته ها و منویات مقام 

معظم رهبری است.

 برگزار ی دومین همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار



یادداشت

پیش بینی راه اندازی خط یک 
متروی اصفهان تا پایان سال

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: پیش بینی می شود که قسمت 
شمال خط یک متروی اصفهان تا پایان سال راه اندازی شود.

 عباس حاج رس��ولیها مترو را یکی از مهم ترین پروژه های مهم اجرایی 
در شهر اصفهان دانست و اظهار کرد: در حال حاضر یک رام قطار شامل 
پنج واگن به اصفهان رسیده است و واگن های مترو باید توسط شرکت 
چینی روی ریل قرار بگیرد. وی با بیان این ک��ه واگن های مترو باید به 
مدت سه ماه به صورت آزمایشی روی ریل حرکت کند، اضافه کرد: در 
حال حاضر چینی ها برای مونتاژ و پیاده کردن واگن های مترو روی ریل 
به اصفهان نیامده اند. عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با تاکید بر این 
که چینی ها در تبریز هستند و عملیات نصب و مونتاژ واگن های متروی 
تبریز را انجام می دهند، تصریح کرد: در صورتی که واگن های مترو روی 
ریل قرار بگیرد و متروی اصفهان به مدت س��ه ماه به صورت آزمایشی 
راه اندازی شود،پیش بینی می ش��ود که قسمت شمال خط یک متروی 
اصفهان تا پایان سال راه اندازی شود. وی با اشاره به این که قرارداد خرید 
این واگن ها که شامل 85 رام قطار است توسط شرکت مادر تخصصی از 
سوی وزارت کشور منعقد شده است و شهرداری در راستای انعقاد این 
قرارداد دخالتی ندارد، ادامه داد: م��ا در کنار این موضوع قراردادی را به 
صورت مستقل از طریق شرکت پلور س��بز برای خرید واگن های  مترو 
با یک شرکت چینی منعقد کرده ایم. حاج رس��ولیها با بیان این که این 
قرارداد خود یک سال گذشته منعقد شده است، تاکید کرد: پیش بینی 
می کنیم که چینی ها تا یک ماه آینده برای نصب و مونتاژ واگن های مترو 
در اصفهان حضور پیدا کنند. وی به ضرورت راه اندازی هر چه سریع تر 
مترو اش��اره کرد و افزود: راه اندازی مترو یا قطار شهری نقش مهمی در 
توسعه حمل و نقل عمومی و کاهش آالینده های جوی موجود در شهر 

اصفهان دارد.

در خشش شرکت گاز در مسابقات 
»بهار در بهار«

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز اس��تان اصفهان، در مرحله نهایی 
مس��ابقات قرآن کریم و نهج البالغه »به��ار در بهار« وی��ژه کارکنان و 
همس��ران کارکنان شرکت ملی گاز ایران، ش��رکت گاز استان اصفهان 
موفق به کسب رتبه های اول  و دوم این مسابقات شد. سرپرست روابط 
عمومی شرکت گاز استان اصفهان، با اعالم این خبر اظهار داشت: در پی 
ارزیابی گروه های شرکت کننده در مسابقات، یک  نفر از کارمندان این 
شرکت در رشته حفظ کل قرآن کریم رتبه نخست،یک نفر در رشته  اذان 
 رتبه دوم و در ارزیابی کلی، گروه اعزامی این ش��رکت نیز در بین کلیه 
تیم های شرکت کننده رتبه دوم را کس��ب نمود. سید حسن موسوی 
گفت: در بین افراد اعزامی از ش��رکت گاز اس��تان اصفهان غالمحسین 
زمانی با کس��ب 165 امتیاز رتبه اول در رش��ته حفظ کل قرآن کریم و 

محمد داوری با کسب 81 امتیاز رتبه دوم رشته اذان را از آن خود کرد.
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انتصاب مدیر آموزش و پرورش ناحیه 5 شهر اصفهان
 در حکمی از سوی مدیرکل آموزش و پرورش اس��تان اصفهان، محمد قندهاری به عنوان 
مدیر آموزش و پرورش ناحیه 5 شهر اصفهان منصوب شد. بر اساس این گزارش، محمدحسن 

قائدیها، محمد قندهاری را به عنوان مدیر آموزش و پرورش ناحیه 5 شهر اصفهان منصوب کرد.
3

 معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات شهرداری 
اصفهان از برگزاری چهاردهمی��ن گردهمایی معاونان و 
مدیران برنامه ریزی کالنشهرهای کشور در روزهای ۲8 و 

۲۹ خردادماه سال جاری خبرداد.
 ابوالقاسم گلستان نژاد با بیان این مطلب گفت: گردهمایی 
معاونان و مدیران برنامه ریزی کالنش��هرهای کش��ور به 
منظور تبادل تجربیات و اطالعات در جهت پیشبرد امور 
و هم افزایی بین کالنشهرها برگزار می شود. وی افزود: در 
این نشست مسایل و مش��کالت به روز کالنشهرها مورد 
بحث و بررس��ی قرار می گی��رد و راه حل های مناس��ب 
 برای رف��ع معضالت و مش��کالت ارایه می ش��ود. معاون 
برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات شهرداری اصفهان 
با بیان این که برگزاری ای��ن گردهمایی ها باعث کاهش 
هزینه ها و افزایش کیفیت فعالیت های شهری می شود، 
تصریح کرد: به طور مثال برنامه 5 ساله راهبردی فناوری 
اطالعات و ارتباطات کالنشهرها در این گردهمایی از سوی 

8 کالنشهر تهیه شده است. 
گلستان نژاد خاطرنش��ان کرد: در این نشست ها تقسیم 
کار صورت می گیرد و هر کالنش��هر متول��ی یک یا چند 
موضوع شهری می شود و بعد از بررسی، نتایج را به اشتراک 

می گذارد با این روند، فعالیت ها پخته تر انجام می شود.  
وی ایجاد بستر مناسب برای حل س��ریع تر مشکالت را 
از مزایای برگ��زاری این گردهمایی عن��وان کرد و اظهار 
 داش��ت: با برگزاری این نشس��ت ها تعام��ل خوبی بین 
شهرداری ها و مسؤوالن دولتی و مجلس برقرار می شود. 
معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات شهرداری 
اصفهان با بیان این که درچهاردهمین گردهمایی معاونان 
برنامه ریزی 15 ش��هر حضور دارند، ادامه داد: همچنین 
1۰۰ نفر از مدیران و کارشناسان حوزه برنامه ریزی شهرها 
در این گردهمایی حضور می یابند. گلستان نژاد با اشاره به 
این که با برگزاری این نشست دبیری کمیته های تخصصی 
به اصفهان واگذار می شود، گفت: کمیته های تخصصی 
شامل کمیته های پژوهش و توسعه، فناوری اطالعات و 
ارتباطات، برنامه ریزی و بودجه و ارزیابی عملکرد، آمار و 

تحلیل و اطالعات، آموزش و بهبود روش ها است. 
وی با اش��اره به تجربیاتی که قرار اس��ت اصفهان در این 
نشس��ت ارایه نماید، افزود: تجربیات تهیه آمارنامه شهر 
اصفهان، تجربیات اطلس شهر، نظام جامع آمار و اطالعات، 
تدوین برنامه دوم فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری، 
نیازسنجی و رضایت س��نجی عمومی ش��هر اصفهان با 

رویکرد محل��ه محوری، تجربی��ات حمای��ت از پایان نامه 
دانشجویی ارشد و دکتری، تهیه س��ند پیشرفت محالت، 
تدوی��ن برنام��ه اصفهان ۹5، ممیزی و آس��یب شناس��ی 

فرآیندهای شهرسازی، 
در ای��ن گردهمایی ارایه 

می شود. 
مع��اون برنام��ه ری��زی، 
فن��اوری  و  پژوه��ش 
اطالع��ات ش��هرداری 
اصفه��ان تصری��ح کرد: 
و  مقاومت��ی  اقتص��اد 
 اجرای��ی ک��ردن آن در 
ش��هرداری ها، بررس��ی 
قان��ون جام��ع مدیریت 
شهری، تهیه پیوست های 
پروژه ها به ویژه پیوست 
فرهنگ��ی، هم��کاری و 
مشارکت کالنشهرها در 
تهیه برنامه ششم کشور 
از موضوع��ات اصل��ی 

چهاردهمین گردهمایی کالنشهرها است. 
گلس��تان نژاد با اش��اره به موضوعاتی ک��ه در کمیته های 
تخصص��ی چهاردهمی��ن گردهمای��ی مطرح می ش��ود، 
خاطرنشان کرد: فعالیت ش��هرداری در اطالعات مکانی و 
تهیه نقشه پایش شهر، شاخص های ارزیابی شهرداری های 
الکترونیک، برنامه دوم فناوری اطالعات و ارتباطات، ارزیابی 
عملکرد و نظام جامع مالی کالنش��هرها، ساختار سازمانی 
پروژه های پژوهشی، یکسان س��ازی و کار مشترک اقالم 
آماری و تحقق اطالعات آماری، نحوه مشارکت با مرکز آمار 
ایران برای سرشماری س��ال ۹5 در کمیته های تخصصی 

مطرح می شود. 
وی اظهار داشت: دبیرخانه کالنشهرها متشکل از 8 کالنشهر 
تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، قم، تبریز، کرج و اهواز شکل 
گرفته است. معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات 
ش��هرداری اصفهان تصریح ک��رد: البته ب��ه دلیل نزدیکی 
برخی از مسایل کالنشهرها با ش��هرهایی با جمعیت 5۰۰ 
هزار نفر مانند ارومیه، اراک، کرمان، رش��ت و زاهدان، این 
 شهرها نیز در نشس��ت های دبیرخانه کالنشهرها شرکت 

می کنند.

معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات شهرداری: 

اصفهان میزبان چهاردهمین گردهمایی معاونان و مدیران برنامه ریزی کالنشهرهای کشور
واکاوی مشکالت روز کالنشهرها در اصفهان 

در این نشست ها 
تقسیم کار صورت 

می گیرد و هر 
کالنشهر متولی 

یک یا چند موضوع 
شهری می شود

یادداشت

 برگزاري طرح »نشاط معنوي« 
در آستان مقدس ۲۰۰ امامزاده استان 
 معاون فرهنگ��ي، اجتماع��ي اداره کل اوقاف و امور خیریه اس��تان 
اصفهان گفت: در تابستان سال ۹3، طرح نشاط معنوي با محوریت 
مباحث قرآني و معارف اهل بیت )ع(، ویژه س��نین ۷ تا 18 سال در 

آستان مقدس ۲۰۰ امامزاده استان برگزار مي شود.
حجت االسالم و المسلمین حسن امیري ابراز داشت: با هدف استفاده 
بهینه از اوقات فراغت نوجوانان و جوانان و به همت اداره کل اوقاف و 
امور خیریه استان اصفهان، در ایام تابستان ۹3 طرح نشاط معنوي 

در آستان مقدس ۲۰۰ امامزاده استان برگزار مي شود. 
وي افزود: طرح نشاط معنوي برای سنین ۷ تا 18 سال و با آموزش 
 کت��اب »الفبا تا خ��دا« وی  ژه دانش آم��وزان مقط��ع ابتدایي، کتاب

 »3۰ راه، 3۰ نش��ان«وی     ژه دانش آموزان مقط��ع راهنمایي و کتاب 
»نردب��ان ه��ا و پرتگاه ه��اي زندگي« وی     ��ژه دانش آم��وزان مقطع 

دبیرستان برگزار مي شود. 

 ضرورت آسیب شناسی شیوه
 ثبت نام دانش آموزان

آقایی گفت: ش��یوه ثبت نام دانش آموزان نیاز به آس��یب شناس��ی 
بیشتری دارد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرس��تان فالورجان، عباس 
آقایی معاون فرماندار فالورجان در جلسه شورای آموزش و پرورش 
شهرستان خاطرنش��ان کرد: ش��یوه ثبت نام دانش آموزان در سال 

جدید تحصیلی را باید آسیب شناسی کرد.
وی اف��زود: مدارس بای��د با دریاف��ت حداقل هزینه دان��ش آموزان 

بیشتری را جذب کنند و امکانات مطلوبی به آنها ارایه دهند.
حجت االسالم والمسلمین محمد قدوس��ی امام جمعه فالورجان با 
بیان اهمیت اوقات فراغت دانش آموزان در فصل تابستان تاکید کرد: 
هرسال با به کار بردن ابتکارات جدید و استفاده از شیوه های نو باید 

بتوانیم نوجوانان و جوانان بیشتری را جذب کنیم.
وی اضافه نمود: برنامه های اوقات فراغت نباید تکراری باشند و باید 
با هماهنگی تمام دس��تگاه ها و ادارات شهرس��تان تنظیم شوند تا 

اثربخشی بیشتری داشته باشند. 
امام جمع��ه فالورجان تصریح ک��رد: در تدوین برنام��ه های اوقات 
فراغت باید به خالء موجود توجه بیش��تری ش��ود که آن چیزی جز 
خالء معنویت نیست، چون بیشترین آسیب جوانان به خاطر ضعف 

معنویت است.

شایع ترین بیماری های فصل گرما
رییس جامعه پزش��کان متخصص داخلی ایران نس��بت به افزایش 
بیماری های شایع در فصل تابستان هشدار داد و گفت: با توجه به این 
که روزانه تعداد زیادی مسافر خارجی وارد کشور می شوند، احتمال 
انتقال بیماری های ویروسی که هیچ عالیمی ندارند، به داخل کشور 

وجود دارد.
دکتر ایرج خسرونیا اظهارداش��ت: بیماری های دستگاه گوارش به 
خصوص بیماری های روده ای، از جمله بیماری هایی هس��تند که 
همراه با اسهال و استفراغ، در فصل گرما شیوع آنها افزایش می یابد.

 وی همچنی��ن از افزای��ش م��وارد مس��مومیت ه��ای غذای��ی، 
بیماری های انگلی و پوس��تی در روزهای گرم سال خبر داد و افزود: 
خوردن آب های آلوده و شنا در استخرهای آلوده، از جمله دالیل بروز 

بیماری های روده ای و پوستی است.
خس��رونیا با اعالم این که بیماری های ویروس��ی نیز به دنبال آغاز 
مسافرت های تابس��تانی افزایش می یابد، ادامه داد: با توجه به این 
که روزانه تعداد زیادی مس��افر وارد کشور می ش��وند، این احتمال 
هست که این افراد دچار بیماری ویروسی باشند که آن را به دیگران 

انتقال دهند.
ریس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران با عنوان این مطلب که 
ویروس ها و میکروب ها در روزهای گرم س��ال رشد بیشتری دارند، 
گفت: خوردن آب آلوده و غیربهداشتی، غذاهای مانده و فاسد شدنی 

و... از جمله دالیل افزایش مسمومیت در فصل تابستان است.
خس��رونیا به افزایش مراجعات بیماران دچار اس��هال و استفراغ به 
اورژانس بیمارس��تان ها در فصل گرما، افزود: کودکان و آن دس��ته 
از افرادی که دچار ضعف جسمانی هس��تند، بیشتر از سایر افراد در 

معرض ابتال به بیماری های ویروسی فصل تابستان هستند.
وی بر تاکید بر پرهیز از خوردن غذاهای مانده و همچنین آب های 
 مش��کوک به آلودگی و غیربهداش��ت، اظهارداش��ت: شستن مرتب 
 دس��ت ها و رعایت بهداش��تی عمومی، از جمله مس��ایلی است که 

می تواند از بروز بیماری های فصل تابستان جلوگیری کند.

آغاز طرح امداد تابستاني
 در جاده هاي استان 

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان از آغاز طرح امداد 
تابستاني در جاده هاي استان اصفهان هم زمان با سراسر کشور و در 

دو مرحله خبر داد. 
دکتر غفور راس��تین گفت: ب��ا توجه به این که هرس��اله با ش��روع 
فصل تابس��تان و تعطیلي مدارس، س��فرهاي زیارتي و س��یاحتي 
و ب��ه تب��ع آن، ت��ردد در جاده هاي کش��ور ب��ه طور قاب��ل توجهي 
 افزایش مي یابد، ب��ا افزایش ح��وادث رانندگ��ي در جاده ها مواجه 

هستیم. 
وي افزود: بر همین اس��اس، دس��تورالعمل طرحي ب��ا عنوان امداد 
تابستاني در سطح کشور تهیه ش��د که در آن، فوریت هاي پزشکي 
115، هالل احمر، پلیس راه، راهداري و صدا و سیما به منظور تامین 

سالمت، امنیت و نجات مسافران با یکدیگر همکاري مي کنند. 
مدیر حوادث و فوریت های پزش��کی استان اصفهان، هدف از اجراي 
این طرح را پیش��گیری از حوادث رانندگي، افزای��ش آمادگی براي 
امدادرس��اني به حوادث احتمالی و کاهش خسارات جانی مسافران 
دانس��ت و تصریح کرد: به منظور پذیرش سریع بیماران اورژانسی و 
مصدومان حوادث در بیمارستان های سطح استان، هماهنگی های 

الزم با معاونت درمان و ستاد هدایت صورت گرفته است. 
وي تعداد پایگاه های جاده ای مس��تقر در حاش��یه  جاده های استان 
اصفهان را 56 پایگاه عنوان و خاطرنش��ان کرد: ط��رح مذکور در دو 
مرحله در ۲1 خرداد تا ۹ تیر ماه و 5 مرداد تا 5 مهر اجرا خواهد شد. 
دکتر راستین اظهار کرد: واحدهای امدادی اورژانس 115 در مدت 
اجرای این طرح، قبل از شروع ماه مبارک رمضان، از ساعت 8 الی 1۲ 
و 1۷ الی ۲۰ روزهای تعطیل در مسیر تردد مسافران مستقر هستند 

اما برنامه استقرار در ایام ماه مبارک رمضان صورت نخواهد گرفت. 

اخبار کوتاه

3000625577 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper No. 1328|  june   17,2014  |  8 PagesSMSSMS

معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان:

نرخ رشد جمعیت در ایران1/۲ درصد است
در جشنواره بازي و اسباب بازي هاي شهري انجام مي گیرد:

آشنایی با بازي هاي آرام و نشاط انگیز در آپارتمان

معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی 
اس��تان اصفهان گفت: در حال حاضر نرخ رشد جمعیت در کشور 
منفی نبوده و اکنون نرخ رشد جمعیت1/۲ درصد است که با توجه 
به وضعیت آن، نرخ خوبی به ش��مار می رود. اشرف کاظمی اظهار 
کرد: توصیه 5 بارداری برای هر زن مخاطره آمیز است و بارداری ها 

را برای مادر و فرزند پرخطر می س��ازد. وی بیان ک��رد: با توجه به 
این که با افزایش س��ن ازدواج در نسل جوان و همچنین باال رفتن 
 سن باروری مواجه هستیم، فرزندآوری باالی 5 نفر برای هر زوج 
مخاطره آمیز است. معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: با این روند فاصله هر 
بارداری برای هر مادر کاهش می یاب��د در صورتی که باید حداقل 
دو س��ال زمان برای یک دوره شیردهی کامل و یک سال هم برای 
بازس��ازی توان مادر وقت گذاشت و س��پس بارداری مجدد انجام 
گیرد. وی خاطرنشان کرد: با این فاصله زمانی هم برای زوج هایی 
که نخستین بارداری آنها باالی 3۰ سال انجام گرفته، امکان پذیر 
نیست و تعدد فرزندآوری برای آنها مخاطره آمیز است. کاظمی اظهار 
کرد: افزایش جمعیت در زمان حاضر که ایران به سمت سالمندی 
رفته، یک امر ضروری است زیرا که باال بردن جمعیت جوانان برای 
هر کشوری نیاز و ضروری اس��ت. از دید جامعه پزشکی بیشترین 
توصیه،3 فرزند برای هر خانواده است. معاون پژوهشی دانشکده 
پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان بیان کرد: 
با توجه به وضعیت اجتماعی و اقتصادی موجود، شرایط خانوادگی 

برای فرزندآوری باید فراهم شود.

کودکان و خانواده هاي اصفهاني مي توانند با حضور در جشنواره 
بازي و اسباب بازي هاي شهري با نمونه هایي از بازي هاي ارام 
و نشاط انگیز در آپارتمان آشنا شوند.غرفه بازی های میدانی و 
آپارتمانی از جمله غرفه های »جش��نواره بازی و اسباب بازی 
به انتخاب کودکان« اس��ت که با هدف ارایه الگویي مناسب از 

مسابقات فردی و گروهی شاد جهت اجرا در منزل و محیط هاي 
محدود برنامه ریزی شده است.

 زمینه س��ازی ارتباط صمیمانه در خانواده و گروه با استفاده از 
بازی،ارایه الگویی کم هزینه برای انجام فعالیت های تفریحی در 
قالب بازی و س��رگرمی و تقویت شخصیت گروهی و فردی هر 
شخص با ارایه بازی های متنوع، از اهداف برپایی این غرفه در 

جشنواره است.
 موسویان افزود: ایستگاه بازی های میدانی و آپارتمانی جهت 
جداس��ازی فرزندان از بازی ه��ای بی تح��رک الکترونیکی و 
ایجاد محیطی ش��اد و مفرح با حداقل امکانات طراحي ش��ده 
و روزانه پذی��راي تعداد قاب��ل توجهي از کودکان اس��ت. وی 
تصریح کرد: اجرای ب��ازی با اهداف تربیت��ی، آموزش صحیح 
قوانین ب��ازی به ش��رکت کنن��دگان، قابلیت تغیی��ر و ایجاد 
 خالقی��ت در بازی ها از جمل��ه نکات حائز اهمی��ت در اجرای 

بازی های آپارتمانی به شمار می رود. 
گفتنی است؛ عالقه مندان می توانند تا ۲۹ خردادماه هر روز از 
ساعت 18 تا ۲۲ به باغ غدیر مراجعه کرده و از غرفه های متنوع 

بازی در این جشنواره بازدید نمایند.

مردی که با معرفی خود به عنوان زن، مردانی را که در سایت های 
همسریابی به دنبال ش��ریک زندگی خود بودند اغفال و از آنها 
اخاذی می کرد، با تالش ماموران پلیس فتای البرز شناس��ایی 

و دستگیر شد.
س��رهنگ یزدان نیکنام، ریی��س پلیس فتای اس��تان البرز با 
اعالم این خبر گفت: در پی مراجعه مرد جوانی به پلیس فتای 
استان البرز و اظهار شکایت مبنی بر این که از سوی یک سایت 
همسریابی در فضای مجازی اغفال ش��ده و مورد اخاذی قرار 
گرفته است، بررسی موضوع در دستور کار ماموران این پلیس 
قرار گرفت. شاکی در تحقیقات تکمیلی ماموران بیان داشت از 
طریق یک سایت همس��ریابی که در فضای مجازی بارگذاری 
شده بود، به دنبال شریک زندگی برای خود بودم که با دختری 
آشنا شدم که از نظر شرایط اخالقی و زندگی کامال با هم تفاهم 
داشتیم. سرهنگ نیکنام افزود: پس از مدتی که از این ارتباط 

اینترنتی بین مرد جوان و ش��ریک اینترنتی گذش��ت، کاربر 
اینترنتی با ارسال ایمیلی از شاکی می خواهد در صورت تمایل 
به مالقات حض��وری با وی ، مبلغ 4میلیون ریال به حس��ابش 
واریز کند. وی بیان داش��ت: مرد جوان که تحت تاثیر سخنان 
به اصطالح شریک آینده زندگی خود قرار گرفته بود و کامال به 
وی اعتماد داشت، مبلغ مذکور را به حساب مورد نظر واریز کرد 
و طی تماس تلفنی از متهم خواس��ت تا مکان و زمان قرارشان 
را مش��خص کند که وی هر گونه تماس تلفنی و واریز وجه به 

حسابش را انکار کرده و تماس را قطع می کند.
رییس پلیس فتای استان البرز گفت: ماموران با انجام کارهای 
اطالعاتی و رصد فضای مجازی دریافتند که متهم کس��ی جز 
 یک مرد نیس��ت که با معرفی خود به عن��وان زن و راه اندازی

 سایت های همس��ریابی، مردان جوان را اغفال کرده و از آنها 
اخاذی می کن��د. وی اف��زود : با توجه به حساس��یت موضوع 
ماموران موفق شدند با به کارگیری شیوه های نوین کشف جرم 
و انجام کارهای اطالعاتی مخفیگاه متهم را شناسایی کرده و وی 
را طی یک عملیات غافلگیرانه دس��تگیر کنند. نیکنام تصریح 
کرد: متهم پ��س از انتقال به پلیس فتا به ج��رم خود مبنی بر 
بارگذاری یک سایت همسریابی و معرفی خود به عنوان دختر 
اعتراف کردو اقرار داشت که با جلب اعتماد مردان جوانی که به 
دنبال شریک زندگی خود بودند، از آنها می خواست تا به منظور 
آشنایی بیشتر و مالقات حضوری به حسابش پول واریز کنند و 

بدین صورت از آنها کالهبرداری می کرد.

پژوهش��گر میراث فرهنگی و گردش��گری گف��ت: اصفهان از 
ظرفیت های بسیار باالیی در زمینه گردشگری برخوردار بوده، اما 
با وجود این هیچ یک از ظرفیت های موجود در اصفهان متناسب 

با پذیرش گردشگران طراحی نشده است.
 شاهین سپنتا با اشاره به وضعیت گردشگری اصفهان اظهار کرد: 
اصفهان با تمام ظرفیت هایی که دارد، در حوزه گردشگری در 

شرایط متوسط و رو به ضعیف قرار دارد.
وی با بیان این ک��ه اصفهان با حجم انبوه��ی از جاذبه ها و آثار 
گردشگری مواجه است، اضافه کرد: اصفهان در زمینه گردشگری 
از شهر های تراز اول جمهوری اسالمی ایران محسوب می شود، 
اما با وجود این موضوع، زیر س��اخت های الزم در زمینه جذب 

گردشگران در اصفهان وجود ندارد.
پژوهشگر میراث فرهنگی و گردشگری با تاکید بر این که مبلمان 

ش��هری، وس��ایل حمل و نقل عمومی برای تردد گردشگران 
در س��طح ش��هر، خدمات رفاهی و وجود هتل و مراکز اقامتی 
از زیر ساخت های الزم برای جذب گردش��گران است، تصریح 
کرد: در ح��ال حاضر در اصفه��ان با کمبود این زیر س��اخت ها 
مواجه هستیم. وی با اش��اره به این که همچنین مردم در شهر 
اصفهان فرهنگ پذیرش گردشگران را ندارند و مسؤوالن نیز از 
فرهنگ الزم برای پذیرش گردشگران در شهر بی بهره اند، ادامه 
داد: اصفهان از ظرفیت های بسیار باالیی در زمینه گردشگری 
برخوردار بوده، اما با وجود این هیچ یک از ظرفیت های موجود 
در اصفهان متناسب با پذیرش گردشگران طراحی نشده است.

س��پنتا با بیان این که تابلو های مربوط به آث��ار تاریخی نیز در 
اصفهان نا مناسب است، تاکید کرد: ما از نظر جذب گردشگران 

در سطح شهر در وضعیت مناسبی قرار نداریم.
وی با تاکید بر این که ادعای حذف اصفهان از لیست گردشگری 
دنیا یک ادعای نا درست و غیر قابل قبول است و این ادعا به هیچ 
عنوان صحت ندارد، افزود: ما بای��د گروه های هدف مختلفی را 
به عنوان گردش��گر در اصفهان جذب کنیم.پژوهشگر میراث 
فرهنگی و گردشگری با اش��اره به این که برنامه های آموزشی، 
فرهنگی و برنامه های مختلف باید برای تور های گردش��گری 
در اصفهان برگزار شود، گفت: گردشگری درمانی، گردشگری 
هنری، ورزشی و سایر تور های گردشگری باید در اصفهان برگزار 
شود. وی  اظهار کرد: در حال حاضر بیشترین گردشگرانی که در 

اصفهان حضور پیدا می کنند، سالخوردگان هستند.

سرهنگ یزدان نیکنام، رییس پلیس فتای استان البرزخبر داد

  جوالن مرد زن نما در سایت های همسریابی

پژوهشگر میراث فرهنگی و گردشگری:

گردشگران اصفهان سالخورده هستند



اخبار کوتاهيادداشت

 مجتمع دامداری زرين شهر برای 
4 هزار نفر اشتغال ايجاد می کند 

زرين شهر خبرنگار روزنامه زايند ه رود - محمد رجایی با بیان 
این که به منظور تثبیت اشتغال و ادامه فعالیت در حوزه دام سنگین 
در محدوده قانونی زرین شهر و رعایت مسایل بهداشتی شهروندان ، 
اداره جهاد کشاورزی  لنجان 100 هکتار زمین از ذوب آهن خریداری 
کرده، گفت: این مقدار زمین به میزان 500 واحد دامداری و هر واحد 
به مساحت 1200 متر تقسیم ش��ده و از این تعداد 18 واحد شیری 
 با ظرفیت 12 دام مولد و 419 واحد پ��روار بندی هر کدام با ظرفیت 
30 راس دام است. وی افزود : تاکنون 2 میلیارد و 500 میلیون ریال 
تسهیالت بالعوض جهت احداث زیر ساخت ها پرداخت شده و نظارت 
بر کلیه ساخت و ساز های واحد ها طبق نقشه های تیپیک تایید شده 
سازمان جهاد کشاورزی و نظام مهندسی منابع طبیعی و کشاورزی 

استان اصفهان انجام می پذیرد. 

 محدوديتی برای صادرات فوالد 
وجود ندارد

رییس هی��ات مدیره انجم��ن تولید کنن��دگان فوالد ای��ران گفت: 
محدودیتی برای صادرات فوالد تا پایان امسال وجود ندارد.

بهرام سبحانی با اشاره به ش��ایعات روزهای اخیر در بازار محصوالت 
فوالدی مبنی بر پایان مجوز صادرات این محصوالت تا پایان خرداد 
امس��ال، اظهار داش��ت: هرگونه محدودیت در صادرات محصوالت 
فوالدی، رد می شود. وی افزود: با توجه به رکودی که از سال گذشته بر 
بازار فوالد حاکم بود و برای ایجاد رونق در بازار و خارج ساختن صنعت 
فوالد از رکود و تامین ارز برای خرید مایحتاج تولید، بنا به دستور وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، صادرات محصوالت فوالدی تا پایان خرداد 
 93 آزاد اعالم ش��ده بود. وی اظهار داش��ت: از آنجایی ک��ه بازاریابی

 بین المللی و گرفتن س��فارش و تولید و حمل و تحویل به مشتریان 
 خارجی حداقل س��ه م��اه زم��ان الزم دارد و در ب��ازه زمانی محدود 
نمی توان بر بازارهای خارجی با حضور رقبای قدرتمند مس��لط شد 
و با توجه به اش��راف کامل وزیر صنعت، معدن و تجارت به مشکالت 
تجارت بین المللی، وی با رفع هرگونه محدودیت صادرات محصوالت 

فوالدی تا پایان امسال موافقت کرد. 

امید به بهبود وضعیت صنعت با اليحه 
حمايت از تولید 

رییس خانه صنعت، مع��دن و تجارت ایران اعالم ک��رد: مواردی در 
الیحه حمایت از تولید دیده شده است که می تواند وضعیت صنعت را 
بهبود بخشد. سیدعبدالوهاب سهل آبادی گفت: این مواد با توجه به 
مشکالت صنعت تدوین شده اند و در صورت اجرایی شدن می توانند 
بس��یاری از چالش های صنایع را حل کنند. وی با اش��اره به بعضی 
 از مواد این الیحه، گفت: افزایش س��رمایه صندوق توس��عه ملی در

 بانک های توسعه صادرات، صنعت و معدن و صندوق ضمانت صادرات 
در صورت اجرایی ش��دن می تواند ب��ه افزایش س��رمایه در گردش 

واحدهای تولیدی کمک کند. 
وی صدور رای قطعی مراجع قضایی را ب��رای ممنوع الخروج کردن 
مالکان و مدیران واحدها، از دیگر مواد الیحه دانست که می تواند به 

یاری بخش تولید بیاید. 

اجرای طرح نجات آب در  استان
مش��اور وزیر نیرو با تاکید بر لزوم توجه ب��ه مدیریت مصرف با هدف 
 کاهش مصارف غیرض��روری آب، گف��ت: طرح ملی نج��ات آب در

 21 استان کشور اجرا شد.
محمد حاج  رسولیها با بیان این که مصرف آب به  طور صحیح و مطابق 
الگوی مصرف و جلوگیری از هدررفت آب می تواند تا حدی جایگزین 
توسعه منابع تامین آب باشد، اظهار داش��ت: بر این اساس، مدیریت 
مصرف با هدف کنترل و کاهش مصارف غیرضروری، موضوعي مهم 
و شایسته توجه است. مش��اور وزیر نیرو ادامه داد: مدیریت مصرف، 
موضوعي اس��ت که جنبه  هاي س��ازه  اي و غیر س��ازه  اي دارد. وی 
 اقدامات مهمي را که در ش��رکت مدیریت مناب��ع آب ایران در بخش

 سازه  اي مدیریت مصرف انجام داده اس��ت، طراحي و نصب سامانه 
 پای��ش توزیع آب در ش��بکه  ه��ای آبیاری و زهکش��ي، اس��تقرار و

 پیاده  سازی سامانه قیمت تمام  شده آب در کل کشور، اجراي طرح 
تعادل  بخشي منابع آب زیرزمیني و مواردی دیگر عنوان کرد. 

همايش بزرگ بسیجیان کشاورز 
اصفهان برگزار می شود

رییس سازمان بسیج کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان گفت: 
همایش بزرگ سازمان بسیج کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان امروز 
2۷ خرداد به مناسبت روز جهاد کشاورزی در این شهر برگزار می شود.

مصطفی یونسی ، اظهار کرد: در این همایش با توجه به این که روز قشر 
سازمان بسیج کش��اورزی و منابع طبیعی  نیز نامیده شده، برنامه ها، 
اهداف و ماموریت های سازمان بسیج کشاورزی و منابع طبیعی بیان 
می شود. وی افزود: گردهمایی بسیج مهندسین کشاورزی هم زمان 
با س��الروز فرمان تاریخی حضرت امام خمینی)ره( مبنی بر تشکیل 
جهاد سازندگی در 2۷ خرداد سال 1358 و در راستای تحقق حماسه 

اقتصادی برگزار می شود.

 2 غول خودروسازی اموالشان
 را فروختند

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشتک در جلسه ای که با رییس 
جمهور داش��تیم، اخبار خوبی از رویکرد جدید دولت و بانک مرکزی 
برای هدایت منابع به سمت تولید ش��نیده شد؛ ایران خودرو و سایپا 
1850 میلیارد تومان از اموالشان را فروختند که همه آنها صرف امور 
تولیدی ش��د. محمدرضا نعمت  زاده در بیس��ت و چهارمین همایش 
پول��ی و ارزی با تاکید ب��ر لزوم مهار ت��ورم و رکود در ش��رایط فعلی 
اقتصادی کشور گفت: پرداخت 29 درصد از تسهیالت بانکی به بخش 
صنعت و معدن بوده در حالی که در سال قبل از آن، سهم صنعت 38 
درصد بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهارداش��ت: سهم خدمات 
نیز از تسهیالت 50 درصد بوده و کش��اورزی به مراتب سهم کمتری 
داشته و با این ش��رایط نمی توانیم با رکود مبارزه کنیم. برای مبارزه 
با رکود، سهم صنعت از تس��هیالت باید بسیار بیشتر از شرایط عادی 
38 درصد پرداخت ش��ود. برای این که امس��ال تولید راه بیفتد، باید 
150 هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی پرداخت شود تا 600 هزار 

میلیارد تومان کاال تولید کنیم.

4
پیش فروش مسکن بدون تنظیم سند رسمی ممنوع شد

معاون اول رییس جمهور، آئین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان را برای اجرا ابالغ کرد. اسحاق جهانگیری 
معاون اول رییس جمهور آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش س��اختمان را به وزارت دادگس��تری، وزارت راه و 

شهرسازی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ابالغ کرد. 
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معاون امور طیور سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: گوشت 
بوقلمون ب��ا توجه به مزیتی که نس��بت به گوش��ت قرم��ز دارد 
می تواند پروتئنی مناس��بی برای مصرف خانوار باشد که نیازمند 
فرهنگ سازی مناس��ب در جامعه اس��ت. زهرا فیضی با اشاره به 
افزایش تعداد واحدهای پرورش گوشت بوقلمون در استان اظهار 
کرد: با توجه به این مطلب و همچنین کاهش خروج آن از استان 
که در سال گذشته 50 درصد بوده و امسال به 30 درصد کاهش 
یافته، میزان بیشتری گوشت بوقلمون به بازار تزریق می شود که 

سبب کاهش قیمت آن در بازار شده و متاسفانه امسال واحدهای 
پرورش گوشت بوقلمون دچار بحران می شوند. وی افزود: مزیتی 
که مازاد تولید مرغ گوشتی نسبت به بوقلمون دارد این است که 
شرکت پشتیبانی می تواند مازاد تولید موجود در بازار را خریداری 
کرده و در زمان های خاصی مانند اعیاد که مصرف اضافه می شود 
آن را به بازار تزریق می کند، اما بوقلمون هنوز جایگاهی پیدا نکرده 
که به صورت منجمد نگه داری شود. معاون امور طیور سازمان جهاد 
کشاورزی اصفهان تصریح کرد: با توجه به مازاد تولید مرغ گوشتی 
در استان که تولیدکنندگان آن را در فروش دچار مشکل می  کند، 
این تولیدکنندگان اقدام ب��ه تغییر کاربری و پ��رورش بوقلمون 
کرده اند که متاسفانه در تولید بوقلمون نیز به اشباعی رسیدیم که با 
مشکل رو به رو شده ایم. وی اضافه کرد: متاسفانه زمانی که گوشت 
افزایش قیمت داشته باش��د، همه اعتراض می کنند و تعزیرات به 
آن رس��یدگی می کند، اما زمانی که قیمت کاهش دارد و در واقع 

مرغداران متضرر می شوند، هیچ کس حمایتی نمی کند.
فیضی گفت: برای ایجاد محدودیت برای ایجاد واحدهای پرورش 
مرغ، تسهیالت آن ها را کاهش داده و تنها چند شهرستان کم تراکم 

امکان سرمایه گذاری دارند.

 به زودی با حض��ور وزیر راه و شهرس��ازی چند پ��روژه مهم 
راه س��ازی اس��تان اصفهان افتتاح و مورد بهره ب��رداری قرار 

می گیرد.
مدیرکل راه و شهرس��ازي اس��تان اصفهان گف��ت: با حضور 
آخوندی وزیر راه و شهرس��ازی چند پروژه راه س��ازی استان 
اصفهان از جمله محوره��ای دو بانده اردس��تان – اصفهان، 
کمربن��دی خمینی ش��هر، بان��د دوم نیک آباد- حس��ن آباد، 
مح��ور مبارکه- طالخونچه- ش��هرضا، باند دوم زرین ش��هر- 

 شهرکرد، کمربندی آران و بیدگل افتتاح و کلنگ کمربندی 
 آران و بی��دگل ب��ه ج��اده ق��م- گرمس��ار ب��ه زمی��ن زده

 خواهد شد. 
محمود محمودزاده افزود: در سفر دو روزه آخوندی به استان 
 اصفه��ان، 18 کیلومتر مح��ور دو بانده اردس��تان- اصفهان،

22 کیلومت��ر کمربن��دی خمینی ش��هر، 18 کیلومتر محور 
 مبارک��ه – طالخونچ��ه - ش��هرضا، 10 کیلومت��ر بان��د دوم 
دوم  بان��د  کیلومت��ر   30 حس��ن آباد،  نیک آب��اد- 
زرین شهر- ش��هرکرد، 22 کیلومتر کمربندی آران و بیدگل 
افتتاح و همچنی��ن کلنگ کمربن��دی آران و بیدگل به جاده 

قم- گرمسار به زمین زده خواهد شد. 
وي اظهار داشت: در این س��فر، وزیر راه و شهرسازي از روند 
اجرایي پروژه هاي بیمارستانی 160 تختخوابی خمینی شهر، 
135 تختخوابی کلیش��اد، آزادراه کنار گذر ش��رقی، آزادراه 
کنارگذر غربی اصفهان، قطار سریع الس��یر اصفهان - تهران، 
محور چهارخطه س��یمان س��پاهان، محور ب��ادرود - نطنز- 
کاش��ان، کارخانه ذوب آهن و بافت فرس��وده ش��هر اصفهان 

بازدید خواهد کرد.

به زودی با حضور وزير راه و شهرسازي،

پروژه های راه سازی استان بهره برداری می شود
معاون سازمان جهاد کشاورزی اصفهان خبر داد

مصرف بوقلمون فرهنگ سازی شود

34 هزار تخلف 
ساختمانی درروستاها

قیمت جهانی طال 
افزايش يافت

درحالی که درگیری ها در عراق موجب افزایش جذابیت بازار طال شده است، 
قیمت فلز زرد در چند روز گذشته به 1281 دالر رسید که باالترین رقم در به 
سه هفته گذشته است. بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس طال دیروز به 
1281 دالر رسید که این رقم نسبت به جلسه گذشته، ۷ دالر افزایش داشته 
است. طال همواره در زمان بروز شرایط ژئوپلتیک فوق العاده، به عنوان محل 

سرمایه گذاری مطمئن تلقی می شود.
هووی لی، تحلیلگر بازار طال در موسسه فیلیپ فیچرز در این باره به رویترز 
 گفت: پیش بینی می ش��ود که قیمت طال این هفته و ه��م زمان با بغرنج

 باقی ماندن وضعیت در عراق، افزایش یابد.
وی افزود: در س��طح فعلی 1281 دالری، ظاهرا طال قبل از مواجه شدن با 
مقاومت سنگین، با عناصر افزایشی زیادی رو به رو است. وی سطح مقاومت 

بعدی را برای قیمت طال رقم 1292 دالر پیش بینی کرد.

معاون مسکن روس��تایی بنیاد مس��کن از گزارش 34 هزار تخلف ساخت 
و س��از در روس��تاها طی 4 س��ال خبر داد و گفت: تعلل مقامات محلی و 
ابهامات قانون موجب تشدید تغییرکاربری ها و تخلفات شده است؛ ضمن 
 آن که بنیاد مس��کن وظیفه برخورد ب��ا متخلفان را ن��دارد و این برعهده 
دهیاری ها است. محمدرضا شاملو در نشستی خبری درباره اجرای طرح 
هادی در روس��تاها، اظهار داش��ت تاکنون برای بیش از 33 هزار و 100 
روس��تای باالی 20 خانوار طرح هادی تهیه شده اس��ت و در مجموع 82 

درصد از روستاهای باالی 20 خانوار را دربرمی گیرد.
وی با بیان این که در 13 هزار و 500 روستا عملیات بهسازی محیط روستا 
به اجرا درآمده است، بیان کر د: برنامه ریزی ما این است که تاپایان برنامه 
پنجم، تمام روستاهای باالی 20 خانوار را تحت پوشش قرار دهیم تا تمام 

ساخت و سازها زیر نظر باشد.

رییس اتحادیه قنادان و شیرینی فروش��ان گفت: قیمت زولبیا 
و بامیه کیلویی 8500 تومان اس��ت و 30 ب��ازرس اتحادیه در 
ماه مبارک رمض��ان بر تهی��ه زولبیا و بامیه نظ��ارت می کنند 
 و م��ردم غی��ر از قنادی ه��ا از جای دیگ��ری این ش��یرینی را 

تهیه نکنند.
علی بهره مند ، اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن ماه مبارک 
رمضان قیمت هر کیلوگ��رم زولبیا و بامی��ه درجه یک 8500 
تومان و درجه دو 8000 تومان تعیین شده است، که این رقم 

نسبت به سال گذشته هزار تومان بیشتر است.
وی با اشاره به این که برای مصرف قنادی ها پیگیر دریافت شکر 
دولتی از وزارت صنعت هستیم، افزود: تا این لحظه جوابی بابت 

اختصاص شکر دولتی به قنادی ها به ما نداده اند.
رییس اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان در مورد تامین شکر و 
روغن مورد نیاز قنادان برای تهیه زولبیا و بامیه در ماه مبارک 
رمضان گفت: ش��کر و روغن به اندازه کافی برای این صنف در 
بازار وجود دارد و قیمت هر کیلو ش��کر آزاد 2 هزار تومان است 
که در صورت اختصاص سهمیه دولتی، کیلویی 1۷00 تومان 

خواهد بود.
وی در پاسخ به این که بازرس��ی های اتحادیه در مورد سالمت 

تهیه زولبیا و بامیه سالم و اس��تفاده نکردن از روغن های چند 
بار مصرف چگونه خواهد ب��ود، گفت: 30 ب��ازرس اتحادیه به 
صورت دوره ای در ایام ماه مب��ارک از قنادی های دارای پروانه 
کسب بازدید خواهند کرد و با مکان هایی که از روغن های چند 
بار مصرف اس��تفاده کرده یا نکات بهداش��تی را رعایت نکنند، 

برخورد خواهد شد.
بهره مند با انتقاد از ورود و دخالت برخی اصناف دیگر در تهیه 
زولبیا و بامیه گفت: متاس��فانه دیده می ش��ود به دلیل فروش 

پررون��ق زولبی��ا و بامیه در ماه مب��ارک حتی ن��ان فانتزی ها، 
آبمیوه فروش ها، بقالی ها و یا ساندویچی ها هم اقدام به فروش 
زولبیا و بامیه می کنند که معموال در تهیه آن نکات بهداش��تی 

رعایت نشده است.
وی گفت: طبق اخبار موثقی ک��ه داریم زولبیا و بامیه ای که در 
این مکان ها به فروش می رسد، در زیرزمین های غیربهداشتی 
با روغن های س��وخته تهیه می ش��ود که هیچ نظارتی از لحاظ 
بهداشتی هم روی آنها نیس��ت و چون خارج از صنف ما است، 

نظارتی هم بر آن نمی شود.
 بارها در این مورد به اتاق اصناف و وزارت بازرگانی نامه نگاری 
کرده ایم که فروش زولبیا و بامیه را غیر از قنادی ها ممنوع کنند، 

اما تاکنون نه جوابی گرفته ایم و نه به نتیجه رسیده ایم.

ريیس اتحاديه قنادان و شیرينی فروشان خبر داد

زولبیا و بامیه امسال کیلويی ۸۵۰۰ تومان

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان در نشستی با 
خبرنگاران با بیان این که فرهنگسازی در خصوص بهینه مصرف 
کردن آب نقش بس��زایی در مدیری��ت آب در ش��هر اصفهان در 
 راستای جلوگیری از هر گونه جیره بندی دارد، ادامه داد: چنانچه 
روش های مدیری��ت مصرف آب ب��ه خوبی اجرا ش��ود، عالوه بر 
فرهنگسازی می توان در زیرساخت های اقتصادی استان نیز در 

حوزه  آب و فاضالب به جایگاه های مناسبی دست یافت.
به گ��زارش روزنامه زاین��ده رود هاش��م امینی هم��کاری تمام 
ارگان ها و عموم مردم جامعه را در راس��تای مص��رف بهینه  آب 
ضروری عنوان ک��رد و افزود: در ح��ال حاضر تاثیر رس��انه های 
جمعی و به ویژه رس��انه های مکتوب و ش��نیداری تاثیربسزایی 
بر روی افکار عم��وم جامعه دارد ک��ه باید این ام��ر را مورد توجه 
ق��رار داد. وی با بیان ای��ن که اول ت��ا هفتم تیر م��اه هفته بهینه 
مص��رف آب در کش��ور نام گذاری ش��ده اس��ت، ادام��ه داد: این 
 در حالی اس��ت که ش��هروندان اصفهان��ی باید به ای��ن امر توجه 
ویژه تر و هم��کاری الزم را در خصوص مصرف بهینه  آب داش��ته 
باشند.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان این 
که در حال حاضر اصفهان در حوزه  آب شرب دچار مشکل است، 
با اشاره به گوشه ای از آمارهای بین المللی، ملی و استانی در حوزه  
آب شرب افزود: 9۷/5 درصد از آب های دنیا شور است و 2/5 درصد 
شیرین و تنها یک صدم درصد از آب های ش��یرین دنیا در ایران 
وجود دارد. وی ادامه داد: میزان بارندگی در سطح دنیا نیز به طور 
میانگین ساالنه ۷00 تا ۷50 میلی لیتر است در حالی که در کشور 

ایران 200 تا 250 میلی لیتر و در استان اصفهان 120 تا 140 میلی 
لیتر بارندگی وجود دارد. امینی افزود: سرانه آب تجدید پذیر کشور 
120 میلیارد متر مکعب است که به ازای هر نفر در استان اصفهان، 
زیر یک هزار متر مکعب آب تجدید پذیر در استان وجود دارد که این 

میزان بیانگر بحران آبی استان بر اساس آمار جهانی است.
۵17 شهر کشور با تنش آبی رو به رو هستند

وی با بیان این که در سال جاری در کشور 51۷ شهر با تنش آبی 
رو به رو هستند، اضافه کرد: شهر اصفهان نیز از این قائده مسثتنی 

نیست و دارای تنش آبی در برخی از نقاط استان هستیم.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان با بیان این که 
در حال حاضر 50 ش��هر و 300 روس��تا از تصفیه خانه  بابا شیخ 
علی اصفهان مشروب می ش��وند، گفت: اکنون این تصفیه خانه 
11 متر مکعب آب بر ثانی��ه آب تولید می کند و نی��از این تعداد 
شهر و روستا 14/5 متر مکعب آب بر ثانیه اس��ت.وی با بیان این 
که ج��اری نب��ودن آب در رودخانه زاین��ده رود در س��ال جاری 
موجب خش��ک بودن چاه های فلمن و کم شدن 2/5 متر مکعب 
از آب تولید ش��ده در اصفهان ش��ده اس��ت، ادامه داد: امس��ال با 
توجه به خشکس��الی ها و عدم ج��اری ب��ودن آب در رودخانه با 
 کاه��ش2/5 تا 3 مت��ر مکعب آب تولید ش��ده برای ش��هروندان 
رو به رو خواهیم بود. امینی به برخی از اقدامات صورت گرفته در 
راستای جبران کمبود آب در استان رد س��ال جاری اشاره کرد و 
اظهار داشت: تشکیل جلسات مدیریت بحران آب در سطح ملی و 
استانی به صورت هفتگی، از جمله اقدامات صورت گرفته در این 

راستا است.
حف�ر 76 حلقه چ�اه جديد ب�رای تامین آب ش�رب 

اصفهان
وی حفر ۷6 حلقه چاه را در سطح شهرستان اصفهان برای آبرسانی 
از دیگر اقدامات صورت گرفته در راستای رفع کمبود آب در استان 
در س��ال جاری اعالم کرد و افزود: این چاه ها حدود ۷00 تا 800 
لیتر آب تولید می کنند. باید نسبت به کیفیت این چاه ها تالش 
ویژه ای کنیم تا مشکل بهداشتی برای شهروندان ایجاد نشود واین 
قول را به مردم خوب اصفهان می دهیم که خط قرمز شرکت آب 

و فاضالب استان، کیفیت آب شرب است.
 مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفه��ان افزود: عمق 

چاه های حفر ش��ده در س��ال 
ج��اری ب��ه 2۷0 متر رس��یده 
اس��ت که نسبت به س��ال های 
گذش��ته با افزای��ش ۷0 متری 
مواجه بوده است. وی اخطار به 
مش��ترکان پرمصرف خانگی و 
صنعتی را نی��ز از دیگر اقدامات 
صورت گرفته در راستای بهینه 
مصرف ک��ردن آب در اس��تان 
عنوان ک��رد و اف��زود: چنانچه 
مشترکان پرمصرف به اخطارها 
توجه نکنند، انشعاب آنها قطع 
خواهد ش��د. امینی با بیان این 
که کاهش 20 ت��ا 25 درصدی 
مصرف آب در اس��تان اصفهان 
در دستور کار قرار گرفته است، 
 گفت: در این راستا به استخرها و 

کارواش های اس��تان نیز تذکرات الزم در خصوص بهینه مصرف 
کردن آب ارایه شده است. وی به بررس��ی انشعابات استان اشاره 
کرد و افزود: در بررس��ی انش��عابات نصب ش��ده در س��ال جاری 
تاکنون 941 انش��عاب غیر مجاز شناس��ایی و قطع ش��ده است. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان این که در 
حال حاضر 18/9 درصد آب اس��تان آب بدون درآمد است، گفت: 
 انشعابات غیر مجاز، اشتباهات قرائت کنتور و آب های مصرفی در 
آتش نش��انی ها، آب بدون درآمد استان را ش��امل می شوند. وی 
در خصوص فاضالب ش��هر اصفهان نیز گفت: شهر اصفهان تنها 
شهری اس��ت که 86 درصد از آن تحت ش��بکه  فاضالب است و 
در این راس��تا در رتبه  برتر کش��ر قرار دارد. امینی با اشاره به عمر 
50 س��اله  فاضالب در اصفهان و نحوه  ترمیم لوله های فاضالب 
فرسوده  ش��هر اصفهان گفت: در برخی از خیابان های اصفهان با 
توجه به بافت تاریخی و زیبایی شهر، نمی توان از روش های حفاری 
 برای ترمیم فاضالب استفاده کرد و در این راستا با توجه به انعقاد

  قرار داد با یک ش��رکت چینی، در حال رایزنی برای اس��تفاده از 
روش های نوین ترمیم فاضالب در اصفهان هستیم.

مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان:

 مصرف بهینه، کاهش 2۵ درصدی مصرف آب را به دنبال خواهد داشت

 کیفیت آب ؛خط   قرمز آب و فاضالب
پرايد کیلويی چند؟

اعالم قیمت جدید خودروهای داخلی از س��وی شورای 
رقابت، موضوع هزینه تمام شده تولید خودرو در کشور را 

برجسته کرده است.
در حالی که خودروس��ازان اعالم کرده اند با قیمت های 
فعلی تولید خودروها زیان ده ب��وده و این قیمت ها باید 
افزایش یابد، برخی از منتقدان اظه��ار می کنند قیمت 

خودروهای داخلی باید کاهش یابد.
در این شرایط قیمت پراید به عنوان پرتیراژترین سواری 
تولیدی کش��ور نیز از حساس��یت زیادی نزد قشر اعظم 

خریداران خودروهای داخلی قرار دارد. 
حدود دو س��ال پیش طرح جمله مش��هور »اصال پراید 
کیلویی چند؟!« از سوی یک مقام مسؤول وقت، موضوع 
قیمت تمام ش��ده خودروهای داخلی را ب��ه موضوع روز 

جامعه تبدیل کرد.
در این ش��رایط نگاهی به  هزینه های تولی��د خودرو در 
کشور نش��ان می دهد که قیمت تمام ش��ده تولید یک 
دس��تگاه پراید با فرمان هیدرولیک بدون کیس��ه هوا و 
 با اس��تاندارد یورو 2 حدود 19 میلی��ون و هفتصد هزار

 تومان است. براین اساس حدود 11 میلیون تومان از این 
مبلغ مربوط به هزینه مواد اولیه به کار رفته در این خودرو 
است که شامل حدود 2۷0 هزار تومان مواد پلیمری، یک 
میلیون و 200 هزار توم��ان ورق و انوع فوالد، 260 هزار 
تومان الستیک، 110 هزار تومان مس، 180 هزار تومان 
آلومینیوم، 140 هزار تومان چ��دن و حدود 3 میلیون و 
300 هزار تومان سایر مواد اولیه به کار رفته در تولید این 
خودرو به اضافه هزینه های تولید شرکت های قطعه ساز 
و همچنی��ن ح��دود 1600 دالر ارزبری ب��رای واردات 
 قطعات خاص )ب��ا ارز به طور میانگین 3 ه��زار تومانی(

 اس��ت.همچنین ب��ا احتس��اب هزینه ه��ای تولی��د و 
مونت��اژ در ش��رکت خودروس��از، هزینه ه��ای ف��روش 
و خدمات پ��س از ف��روش، هزینه های مال��ی، مالیات، 
ع��وارض دولت��ی، هزینه ه��ای ش��ماره گذاری و 
هزینه ه��ای پس��ت و بیم��ه، در نهای��ت قیم��ت تمام 
ش��ده تولی��د ی��ک دس��تگاه پراید ب��ا مش��خصات یاد 
 ش��ده ح��دود 19 میلی��ون و هفتص��د ه��زار توم��ان

 است.
پرای��د  تقریب��ی  وزن  ب��ه  توج��ه  ب��ا   بنابرای��ن 
)حدود 900 کیلوگرم( قیمت تمام ش��ده تولید هر کیلو 
پراید برای ش��رکت خودروس��از حدود 21 هزار و 800 

تومان است.
 ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه هم اکن��ون یک دس��تگاه 
آزاد ح��دود ب��ازار  SX در  111 م��دل   پرای��د 

 21 میلیون و 500 هزار تومان به فروش می رسد.

امسال با توجه به 
خشکسالی ها و 

عدم جاری بودن 
آب در رودخانه با 

 کاهش2/۵ تا 3 
 متر مکعب آب

تولید شده برای 
 شهروندان 

رو به رو خواهیم بود



یادداشت

با راه اندازی طرح »سامانه جامع رسانه های کشور« روند دریافت مجوز نشریه الکترونیکی شد. متقاضیان 
دریافت مجوز نشریه، از این پس می توانند نشانی اینترنتی www. e-rasaneh.ir مراجعه کنند.
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فرآیند اخذ مجوز نشریات، الکترونیکی شد
هفتیادداشت

پخش آیین جزءخوانی قرآن کریم 
آران و بیدگل از 15شبکه سیما

 عضو هیات امن��ای حرم مطهر امام��زاده محمد هالل ب��ن علی )ع( 
آران و بیدگل گفت: آیین جزءخوانی قرآن کریم در این حرم مطهر در 
ماه مبارک رمضان از 15شبکه سیما به صورت زنده پخش خواهد شد.

میث��م آقابیگ��ی در نشس��ت کمیت��ه برنام��ه ری��زی آیی��ن ملی 
جزءخوان��ی قرآن کریم در مح��ل فرمانداری این شهرس��تان اظهار 
 داش��ت: طبق برنام��ه ریزی ها ای��ن آیین مل��ی به ص��ورت زنده از 
 شبکه های قرآن و معارف سیما و شما و 13 شبکه استانی به تصویر

 کشیده می شود.
وی با بیان این که امسال چهارمین دوره آیین جزء خوانی قرآن کریم 
در شهرستان آران و بیدگل برگزار می شود، افزود: اقدامات الزم برای 

ثبت این آیین ملی در فهرست مواریث معنوی کشور ضروری است.

امین حیایی هم خوانده شد
 امی��ن حیای��ی بازیگر س��ینما، ی��ک آلب��وم موس��یقی ب��ا عنوان 

»زندگی سفید« تا پایان سال روانه بازار می کند.
امین حیایی بازیگر سینما و تلویزیون که سال ها با نقش های متفاوت 
مقابل دوربین قرار گرفته و میهمان پرده سینما و یا خانه های مردم 
بوده اس��ت، این بار قصد دارد تا در قامت یک خواننده خود را نشان 

دهد.
حیایی درباره تولید یک آلبوم موسیقی با صدای خود گفت: هم اکنون 
یک آهنگ از این آلبوم که با نام »زندگی سفید« در دست تولید است 
ساخته شده و به صورت دوصدایی با پدرام نصیری است و قرار است 

تا پایان سال منتشر شود.
وی افزود: ملودی ها این آلبوم را پدرام نصیری س��اخته و محمدرضا 

رهنما تنظیم قطعات آلبوم را به عهده دارد.
امین حیایی متولد 1349 در تهران است، وی فعالیت هنری خود را 

از سال 1371 با فیلم »دو همسفر« ساخته اصغر هاشمی آغاز کرد.

فراخوان چهارمین دوره ساالنه 
شاعران جوان انقالب

موسس��ه فرهنگی شهرس��تان ادب فراخوان چهارمین دوره ساالنه 
شاعران جوان انقالب را منتشر کرد.

در ادامه  دوره های آموزشی شاعران جوان انقالب اسالمی، فراخوان 
چهارمی��ن دوره آفتابگردان ها نیز از طرف موسس��ه  فرهنگی هنری 

شهرستان ادب منتشر شد. 
دفتر شعر موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب همه ساله در راستای 
پویایی شعر جوان و زمینه سازی رویش نسل جدید شاعران انقالب 
اس��المی، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی ساالنه شاعران جوان 

انقالب اسالمی )آفتابگردان ها( می  کند. 
عالق��ه مندان برای کس��ب اطالع��ات بیش��تر می توانند با ش��ماره 
تلف��ن 77531۸۶۶ تم��اس ی��ا ب��ه پای��گاه الکترونیکی موسس��ه 
 www.shahrestanadab.com شهرس��تان ادب ب��ه نش��انی 

مراجعه کنند. 

ش��روع بازی های ج��ام جهان��ی فوتبال، 
جهان را بار دیگر به تب این ورزش مبتال 
کرده و در این میان جای تعجب ندارد اگر 
مش��هورترین چهره های هالیوودی نیز از 

این تب جان سالم به در نبرند.
 ش��ماری از برجس��ته ترین چهره ه��ای 
هالیوودی را می توانید در این فهرست که 
دربرگیرنده نام عاشقان زمین سبز و توپ 

گرد است، ببینیند.
تام هنکس

هنکس ک��ه به 
 عنوان ابرطرفدار

اس��تون وی��ال  
ش��ناخته م��ی 
شود، حتی روی 
 ف��رش قرم��ز ه��م ب��ا ش��ال گ��ردن 
آنها ظاهر شده است. این بازیگر برنده اسکار 
در پیش نمای��ش فیلم »جن��گ چارلی 
ویلسون« با افتخار رنگ های قرمز ارغوانی 
و آبی این تیم را نشان داد و اعالم کرد که از 
س��ال 2001 تا به حال طرف��دار این تیم 

بیرمنگامی بوده است.
ویل فرل

ویل ف��رل وقتی 
چلس��ی س��ال 
2012 در ت��ور 
ای��االت متحده 
ب��ود، موف��ق به 
دیدار با تیم مورد 
عالق��ه اش ش��د. ای��ن بازیگ��ر محبوب 
هالیوودی حتی از اس��تادیوم چلسی در 
اس��تنفورد بریج نیز دیدن کرده و در تور 
پیش فصل س��ال 2009 هم ب��ه عنوان 

کاپیتان افتخاری آن ها بازی کرده است.
کاترین زتا-جونز

او یکی از ستاره 
های ش��ناخته 
ش��ده هالیوود و 
برادوی است، اما 
در  زتا-جون��ز 
قلب خود هنوز 
یک دختر ولشی باقی مانده و از تیم شهر 

خود یعنی سوان سی حمایت می کند.

دانیل کریگ
پیش زمینه جیمز 
باند واقعی درباره 
تیم مورد عالقه 
اش مرموز باقی 
مانده است. با این 
ح��ال، درب��اره 
جیمز باند فعلی، یعنی دانیل کریگ، می 
دانیم که اهل شهر منچستر انگلستان است 
و چون تیم لیورپول تنها 30 مایل با خانه 
اش فاصله داشته، از بچگی طرفدار آن ها 
بوده اس��ت. الکس فرگوس��ن مدیر تیم 
منچستر یونایتد یک بار برای تحت تاثیر 
گذاشتن کرگ به او بلیت های شرکت در 
یکی از مسابقات را داد، اما تازه متوجه شد 
که او طرفداربزرگ تری��ن رقیب تیمش 

است!
دانیل دی-لویس

ی��س  لو - ی د
همانق��در ک��ه 
ی  ا  ب��ر
نق��ش آفرینی 
برن��ده  ه��ای 
اسکارش تالش 
 می کن��د، ب��ه طرف��داری از تی��م مورد 
عالقه اش نیز اهمیت می ده��د. او با ذوق 
فراوانی طرفدار تیم میلوال است و هر شنبه 
 ب��ه تماش��ای ب��ازی ه��ای آن ه��ا 

می نشیند.
دامینیک موناهان

ستاره س��ریال 
»الست« یکی از 
طرفداران جان 
تی��م  س��خت 
منچستر یونایتد 
اس��ت. او روی 
فرش قرمز گفت��ه بود: یونایتد همیش��ه 
بخشی بزرگ از زندگی من بوده است. من 
15 دقیقه آن طرف تر از اولد ترافورد به دنیا 
آمدم و پیش از این که ب��ه ایاالت متحده 
 نقل مکان کنم، همیشه به تماشای بازی ها 
 می رفت��م. همیش��ه تی ش��رت آنه��ا را 

می پوشم.

 جزییات ویژه برنامه های معارفی ش��بکه های مختلف 
تلویزیون ایران برای ایام ماه مب��ارک رمضان با حضور 

معاون سیمای رسانه ملی بررسی شد.
 در این جلس��ه جدول پخش ش��بکه مج��ازی تالوت 
به گونه ای تنظیم ش��د که در هر س��اعت از روز یکی 
 از ش��بکه های س��یما، ت��الوت، جمع خوان��ی قرآن و 
تالوت های نوجوانان را از ش��هر تهران و نیز شهرهای 
دیگر کش��ور پخش خواهند کرد. س��خنرانی بیش از 
 150 تن از مراجع، روحانیون و کارشناس��ان دینی در 
شبکه های س��یما به گونه ای که تداخل سخنرانی هم 
زمان در چند شبکه را شاهد نباشیم، از دیگر مصوبات 
 این جلس��ه بود. در این جلس��ه همچنین مقرر ش��د 
ش��بکه های یک ، قرآن و جام جم وی��ژه برنامه افطار 
داشته باشند و س��ایر ش��بکه ها برنامه های اجتماعی 
دیگری ب��ا حال و هوای م��اه مبارک ت��دارک ببینند . 
از جمله ماه عس��ل از شبکه س��ه و پوشش جشن های 
قرآنی رمضان در ش��بکه تهران. عل��ی دارابی، معاون 
سیما در این جلسه ضمن تقدیر از تالش های مدیران 
 و برنامه س��ازان معارف��ی در ش��بکه های س��یما، بر 
نام گذاری امسال به عنوان سال قرآن و معارف در سیما 
اشاره کرد و از آنها خواست هر شبکه، شورای راهبردی 

با حضور اساتید و صاحب نظران معارفی دانشگاه و حوزه 
که مسلط به امور رس��انه باشند، تشکیل دهد تا نسبت 
به تهیه پیام های قرآنی و معارف��ی و جانمایی آنها در 
همه ساختارهای برنامه س��ازی اقدام شود. وی افزود: 
 راهکارها و تذکرات و نظارت راهبردی این شوراها باید

 قطب نمای حرکت شبکه های سیما بر محور اندیشه 
دینی و معارفی باش��د. او در مورد مدی��ران گروه های 
معارف ش��بکه های س��یما تاکید کرد از ساختارهای 
تکراری و خنثی برای ساخت برنامه های معارفی پرهیز 
کنند و از قالب های متنوع و متفاوت برنامه سازی برای 

جلب نظر مخاطبان استفاده کنند. 
در این جلس��ه بنابر تذکر فوق مصوب شد شبکه های 
یک، دو، سه و تهران هرکدام دو مجموعه تلویزیونی و 
5 تا 7 تله فیلم را با مش��ارکت گروه های معارف تولید 

کنند.
همچنی��ن در خص��وص مجموع��ه ه��ای تلویزیونی 
 نوروزی شبکه های سیما نیز مدیران گروه های معارف 
ش��بکه ها موظف ش��دند پیام های معارفی مناس��ب 
 را به ش��کل کوت��اه و جذاب ب��رای جانمای��ی، در این 
برنامه های نمایشی تهیه و در اختیار گروه های فیلم و 

سریال قرار دهند.

او با اش��اره به پخش بی��ش از 30 برنامه گف��ت و گو با 
چهرهای علمی، فرهنگی کشور در خصوص ماه مبارک 
رمضان، از مدیران معارف س��یما خواس��ت به ویژه در 
زمان افطار و س��حر برنامه های کوتاه و جذابی تدارک 
ببینند که فضای روحانی و معنوی این لحظات را برای 
روزه داران ش��یرین تر کند و برای تحق��ق این هدف از 

ساختارهای متنوع 
و ج��ذاب اس��تفاده 
 ، ب��ی ا ر ا د .  کنند
مناجات های کوتاه 
نی��ز  و  پرش��ور  و 
ساخت مستندهای 
فاخ��ر معارف��ی و 
 قرآنی را از جمله این 
قالب ها و مناس��ب 
تولی��د   ب��رای 
برنامه های معارفی 
دانس��ت و با اش��اره 
به اثرگذاری برنامه 
از  س��رو  حدی��ث 
مدی��ران خواس��ت 

تولید برنامه هایی از این  دست را افزایش دهند.
وی همچنین ضمن تاکید بر ساخت برنامه هایی برای 
آش��نایی با قرآن کریم، نهج البالغه، اح��کام و صحیفه 
س��جادیه در برنامه های معارفی س��یما گفت: با وجود 
مشکالت مالی، معاونت سیما تمام تالش خود را به کار 
خواهد بست تا هیچ مش��کلی برای ساخت برنامه های 

معارفی در سیما وجود نداشته باشد.
 دارابی با اشاره به این که، پاس��خ به شبهات دینی کار 
بس��یار تخصصی و نیازمند پژوهش های مستند است 
گفت: پاسخ به شبهات باید در شبکه ها دارای اتاق فکر 
مشترک با علمای حوزه، محدود شود تا به جای پاسخ 

به شبهات، خدای ناکرده شبهه زایی نداشته باشیم.
 معاون ریی��س رس��انه ملی در امور س��یما، س��اخت 
 برنام��ه ه��ای پاس��خ ب��ه س��واالت دین��ی را در همه

 شبکه ها ضروری دانست و گفت : به ویژه در ایام مبارک 
رمضان احکام روزه باید م��ورد توجه جدی قرار گیرد و 
کارشناسانی را به برنامه دعوت کنید که بتوانند با بیان 

ساده و شیوا پاسخگوی مخاطب باشد.
بررس��ی ویژه برنامه های متنوع شبکه های سیما برای 
افطار و س��حر و نیز س��ریال ها و تله فیلم های تدارک 
دیده شده برای این ایام، از دیگر موارد بررسی شده در 

این جلسه بود.

علی دارابی معاون سیما خبر داد:  هالیوودی هایی که عاشق فوتبال هستند

تدارک تلویزیون برای ماه مبارک رمضان

پاسخ به شبهات 
باید در شبکه ها 
دارای اتاق فکر 

مشترک با علمای 
حوزه، محدود شود 

تا به جای پاسخ 
به شبهات، خدای 
ناکرده شبهه زایی 

نداشته باشیم
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مفاد آراء
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  صادره  آرا   آگهی   23518

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
نظر به اینکه آراء صادره از طرف هیات  حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک 
شهر ستان نائین باستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی تصرفات 
مفروزی و مالکانه متقاضیان زیر را احراز نموده ، لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین نامه اجرائی آن 
نسبت به آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد تا در صورتی 
انتشار  از  بایستی  پس  باشند  داشته  اعتراض  اعالم شده  آراء  به  ذینفع  اشخاص  که 
اولین نوبت آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و معترض باید 
از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست 
به مرجع ذیصالح قضائی نماید و گواهی تقدیم دادخواست را از مراجع قضائی اخذ و 
به اداره ثبت محل تحویل دهد دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه را به ثبت محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد .

وامورخیریه  اوقاف  اداره   93/2/14-139360302031000211 شماره  رای   -1
ثبتی  پالک  از  درقسمتی  احداثی  ازمسجد  قسمتی  مفروزی  نایین ششدانگ  شهرستان 
19401  اصلی واقع درروستای هماباد علیا بخش2  ثبت نایین به مساحت 162.80 متر 

مربع بصورت وقف عام 

اکرم سلطانی محمدی فرزند  2- رای شماره 139360302031000415-93/3/3 خانم 
عبدالحمید سه دانگ مشاع از ششدانگ مفروزی یک باب خانه احداثی در قسمتی ازپالک 
ثبتی  2471 اصلی واقع در محمدیه بخش 2 ثبت نایین به مساحت ششدانگ155.80 متر 

مربع خریداری از حبیب سلطانی محمدی بصورت عادی 

3- رای شماره 139360302031000416-93/3/4 آقای حبیب سلطانی محمدی فرزند 
غالمرضا سه دانگ مشاع ازششدانگ مفروزی یک باب خانه احداثی در قسمتی ازپالک 
ثبتی 2471  اصلی واقع در محمدیه بخش 2 ثبت نایین به مساحت ششدانگ 155.80 متر 

مربع خریداری طی سند رسمی 

4- رای شماره 139360302031000419-93/3/4 آقای محمد حسن شهریاری مزرعه 

شاهی فرزند ولی اله ششدانگ مفروزی یک باب خانه احداثی درقسمتی از پالک ثبتی 

مربع  متر   123.70 مساحت  به  نایین  ثبت   2 بخش  امام  مزرعه  در  واقع  اصلی   5268
خریداری عادی از خانعلی ظهرابی مالک رسمی

مزرعه  عسکری  صغری  خانم   93/3/4  -139360302031000420 شماره  رای   -5
شاهی فرزند عباس ششدانگ مفروزی یکباب خانه احداثی در قسمتی ازپالک ثبتی5353 
اصلی واقع درمزرعه امام بخش 2 ثبت نایین بمساحت 386.15 مترمربع خریداری طی 

سند رسمی
مزرعه  طالبی  آقای معصومعلی   93/3/4  – رای شماره 139360302031000421   -6
شاهی فرزند حسین ششدانگ قطعه زمینی که درآن احداث بنا شده درقسمتی ازپالک 
بمساحت 370.35  نایین  ثبت   2 امام بخش  درمزرعه  واقع  اصلی  و 5447  ثبتی 5446 

مترمربع خریداری عادی از وراث حسینعلی کریمی مالکین رسمی
فرزند  بافرانی  عرب  اعظم  خانم   93/3/4  – رای شماره 139360302031000422   -7
کامران ششدانگ مفروزی یکباب خانه احداثی در قسمتی ازپالک ثبتی 6195 و 6196 
اصلی واقع دربافران بخش 2 ثبت نایین بمساحت 113.40 مترمربع خریداری طی سند 

رسمی باحفظ حقوق سند رهنی 5070-91/1/15 دفتر334 نایین 
8- رای شماره 139360302031000423 – 93/3/4 آقای عباسعلی عرب بافرانی فرزند 
ثبتی 6195 و 6196  ازپالک  یکباب خانه احداثی درقسمتی  کامران ششدانگ مفروزی 
اصلی واقع دربافران بخش 2 ثبت نایین بمساحت 125.10 مترمربع خریداری عادی از 

خانم اعظم عرب بافرانی با حفظ حقوق سند رهنی 5070 – 91/1/15 دفتر 334 نایین
9- رای شماره 139360302031000424 – 93/3/4 خانم سکینه کارگر بافرانی فرزند 
از  فرعی  ثبتی36  ازپالک  درقسمتی  احداثی  خانه  یکباب  مفروزی  ششدانگ  رمضان 
از  عادی  مترمربع خریداری  بمساحت 210  نایین  ثبت   2 واقع دربخش  اصلی   19690

رجبعلی عرب بافرانی مالک رسمی
10- رای شماره 139360302031000425- 93/3/4 آقای رجبعلی عرب بافرانی فرزند 
محمد علی ششدانگ مفروزی یکباب خانه احداثی در قسمتی ازپالک ثبتی36 فرعی از 
مترمربع خریداری طی سند  بمساحت 240  نایین  ثبت   2 واقع دربخش  19690 اصلی 

رسمی

مهرآبادی  محمد شریفی  آقای   93/3/4  –  139360302031000426 رای شماره   -11
فرزند حسین ششدانگ مفروزی یکباب خانه احداثی درقسمتی از پالک ثبتی 49 فرعی از 
338 اصلی واقع درروستای خرمدشت بخش19 اصفهان الحاقی به ثبت نایین بمساحت 

339.45 مترمربع خریداری عادی از محمد حسین ببران

12- رای شماره 139360302031000427 – 93/3/4 آقای مهدی حیدری نصرآبادی 

فرزند حسین ششدانگ مفروزی یکباب خانه احداثی درقسمتی ازپالک ثبتی 6 فرعی از 
292 اصلی واقع درروستای نصرآباد بخش 19 اصفهان الحاقی به ثبت نایین بمساحت 

280.80 مترمربع خریداری عادی از علی اکبر حیدری نصرآبادی

فرزند  علیزاده  مریم  خانم   93/3/4  –  139360302031000428 شماره  رای     -13
قربانعلی ششدانگ یکدرب اطاق پالک ثبتی یک فرعی از 256 اصلی واقع درانارک بخش 
4 ثبت نایین بمساحت 12 مترمربع خریداری عادی مع الواسطه از محمد رضا میرزازاده 

انارکی
 14- رای شماره 139360302031000458 – 93/3/17 آقای اسماعیل صفاقلی فرزند 
محمد حسن ششدانگ مفروزی یکباب خانه احداثی درقسمتی ازپالک ثبتی4 فرعی از 
سند  طی  خریداری  مترمربع   153.40 بمساحت  نایین   2 دربخش  واقع  اصلی   19546

رسمی
15-  رای شماره 139360302031000459 – 93/3/17 آقای اصغرلطفی جزن آبادی فرزند 
محمد ششدانگ مفروزی مغازه احداثی درقسمتی ازپالک ثبتی 13 فرعی از 25 اصلی واقع در 

نایین بخش 2 ثبت نایین خریداری عادی مع الواسطه از قاسم قاسمیان مالک رسمی
فرزند  نائینی  طبائی  بنی  علی  آقای   93/3/17  –  139360302031000460 رای شماره   -16
 1177 و   1166 ثبتی  پالک  بهم  متصل  ومغازه  خانه  ازششدانگ  مشاع  دانگ  سه  عباسقلی 
اصلی واقع در نایین بخش 1 ثبت نایین بمساحت ششدانگ 171.90 مترمربع خریداری طی 

سند رسمی
17- رای شماره 139360302031000461 – 93/3/17 خانم سکینه پوربافرانی فرزند محمد 
علی سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه ومغازه متصل بهم پالک ثبتی 1166 و 1177 اصلی واقع 

در نایین بخش 1 ثبت نایین بمساحت ششدانگ 171.90 مترمربع خریداری طی سند رسمی
18- رای شماره 139360302031000462 – 93/3/17 آقای معین مفیدیان نائینی فرزند محمد 
ثبتی 48  ازپالک  در قسمتی  احداثی  باب خانه  یک  مفروزی  پدرش ششدانگ  بوالیت  حسین 
طی  خریداری  مترمربع   360 بمساحت  نایین  ثبت   2 دربخش  واقع  اصلی   19690 از  فرعی 

سند رسمی
فرزند  پوربافرانی  محسن  آقای   93/3/17  –  139360302031000463 شماره  رای   -19  
 19627 از  فرعی  ثبتی323  ازپالک  قسمتی  در  احداثی  مفروزی  خانه  ششدانگ  رضاقلی 
اصلی واقع دربخش 2 نایین بمساحت74 مترمربع خریداری عادی ازمالکین رسمی رضاقلی 

پوربافرانی ومعصومه عرب بافرانی
 20- رای شماره 139360302031000464 – 93/3/17 خانم معصومه عرب بافرانی فرزند 
حسین دودانگ مشاع از ششدانگ خانه احداثی درقسمتی ازپالک ثبتی323 فرعی از 19627 

نایین بمساحت ششدانگ 295.45 مترمربع خریداری طی سند  ثبت  اصلی واقع در بخش 2 
رسمی

21-  رای شماره 139360302031000465 – 93/3/17 آقای رضاقلی پوربافرانی فرزند فرج 
 19627 از  فرعی  ثبتی323  ازپالک  درقسمتی  احداثی  خانه  ازششدانگ  مشاع  چهاردانگ  اله 
اصلی واقع دربخش 2ثبت نایین بمساحت ششدانگ 295.45 مترمربع  خریدار طی سند رسمی

22-  رای شماره 139360302031000466 – 93/3/17 خانم فاطمه کافی انارکی فرزند محمد 
انارک بخش 4 ثبت  رضا سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه پالک ثبتی 351 اصلی واقع در 
نایین بمساحت ششدانگ 95.10 مترمربع خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی ماننده 

برادران انارکی
آبادی  موسی  قربانی  صمد  آقای   93/3/22  –  139360302031000590 شماره  رای    -23
فرزند محمد ششدانگ مفروزی گاراژ وبهاربند احداثی در قسمتی از پالک ثبتی 497 اصلی 
مترمربع   118.50 بمساحت  نایین  ثبت  به  الحاقی  اصفهان  بخش19  آباد  موسی  در  واقع 

خریداری عادی از مالک رسمی رضا حیدری
24-  رای شماره 139360302031000591 – 93/3/22 خانم مریم فرخی حاجی آبادی فرزند 
حسن سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه وباغچه متصل بهم پالک ثبتی 17368 اصلی واقع 
درحاجی آباد بخش 2 نایین بمساحت ششدانگ 620 مترمربع خریداری عادی 2.5 دانگ از 
الدین موسوی ونیمدانگ ازمهدی فرخی باشرط حفظ کاربری اراضی بصورت  وراث غیاث 

خانه وباغچه وعدم تفکیک

25- رای شماره 139360302031000592 – 93/3/22 آقای صفرنادری موسی آبادی فرزند 
ثبتی 497 اصلی واقع در  ازپالک  احداثی درقسمتی  باب خانه  حسن ششدانگ مفروزی یک 
موسی آباد بخش 19 اصفهان الحاقی به ثبت نایین بمساحت 521.70 مترمربع خریداری عادی 

از مالکین رسمی روستا
علی  فرزند  رضافودازی  آقای   93/3/22  –  139360302031000593 شماره  رای   -26
ششدانگ مزرعه موسوم به چاه زرد باستثناء ربعیه اعیانی پالک ثبتی 15317 اصلی واقع 
در مراتع سلطان پیر محمود واطراف آن بخش 2 ثبت نایین بمساحت 300 مترمربع خریداری 

عادی از سید حسن شعاعی ده پاکانی باشرط عدم تبدیل کاربری وتفکیک 
فرزند  جامکانی  کمالی  حبیب  آقای   93/3/22  –  139360302031000594 شماره  رای   -27
ماشاءاله ششدانگ خانه پالک ثبتی 227 فرعی از 4129 اصلی واقع در اسد آباد بخش 3 ثبت 

نایین بمساحت  170 مترمربع خریداری عادی مع الواسطه از حسن اسدی 
تاریخ انتشار نوبت اول : 93/3/27تاریخ انتشار نوبت دوم : 93/4/11

 کفیل ثبت نائین- رسول زمانی نائینی 

تحدید حدود اختصاصی

23444  شماره  103/93/862/337 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین و بشماره 
پالک 997 فرعی از شماره 71- اصلی واقع در نطنز جزء بخش 9 که بنام فاطمه کاظمی 
آگهی  در  مالک  حضور  عدم  بعلت  که  باشد   می  ثبت  جریان  در  غیره  و  شکی  سر 
قبلی بایستی تجدید آگهی می گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 9 صبح روز 1393/5/2 در محل 
شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب 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 
از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  و صاحبان  مجاورین  اعتراضات  رسانند ضمنا 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد تاریخ انتشار 93/3/27 

.  م الف 71 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 

تحدید حدود اختصاصی
23351  شماره 103/93/783/337 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین و بشماره 
خانم  بنام  که   9 بخش  جزء  نطنز  در  واقع  اصلی   -33 شماره  از  فرعی   572 پالک 
در  فاصل   حد  رعایت  عدم   بعلت  که  باشد   می  ثبت  جریان  در  علیرحیمی   اشرف 
آگهی قبلی بایستی تجدید آگهی می گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 9 صبح روز 1393/5/16 
به کلیه مالکین و مجاورین   این آگهی  لذا بموجب  در محل شروع و بعمل خواهد آمد 

محل  در  آگهی  این  در  مقرر  روز  و  ساعت  در  که  گردد  می  اخطار  امالک  صاحبان 
حضور بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
الف  م    . شد  خواهد  پذیرفته  روز   30 تا  تحدیدی  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  ثبت 
امالک  و  اسناد  ثبت  رئیس  شادمان  مجتبی   71 الف  م    .  93/3/27 انتشار  تاریخ   66 

نطنز 

تحدید حدود اختصاصی
23350  شماره 103/93/782/337 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین و بشماره 
خانم  بنام  که   9 بخش  جزء  نطنز  در  واقع  اصلی   -33 شماره  از  فرعی   573/2 پالک 
اشرف علیرحیمی  در جریان ثبت می باشد  که بعلت عدم رعایت حدفاصل  در آگهی 
قبلی بایستی تجدید آگهی می گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 9 صبح روز 1393/5/16 در محل 
شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب 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 
از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  و صاحبان  مجاورین  اعتراضات  رسانند ضمنا 
.  م الف 65 تاریخ  تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد 

انتشار 93/3/27 .  م الف 71 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 

ابالغ رای 

23520 شماره دادنامه :9309970354400113 شماره پرونده : 9209980360100105 
 3 رباط  نشانی  به  خانلو  قدیم  مصطفی  آقای   : 920745شاکی  شعبه:  بایگانی  شماره 
به  پور  علی  رامین  آقای   : متهم   2 اول ط  7 ساختمان  فیروز   6 فیروزه  نگین  شهرک 
از  توجه به محتویات  : دادگاه  : جعل عنوان  گردشکار  اتهام  المکان  نشانی  مجهول 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از درگاه ایزد متعال بشرح ذیل مبادرت 
فرزند  علیپور  رامین  آقای  اتهام  در خصوص  دادگاه  رای   . نماید  می  رای  اصدار  به 
محمد دائر بر غصب عنوان مامورین انتظامی فعال مجهول المکان دادگاه نظر به شکایت 
و  گرفته  تحقیقات صورت  و  متولد 1363  اله وردی  فرزند  قدیم خانلو  آقای مصطفی 
شهادت شهود و سایر قرائن  و امارات موجود بزهکاری وی را محرز دانسته مستندا 
به ماده 555 از قانون مجازات اسالمی حکم به محکومیت وی به تحمل یکسال حبس 
قابل  روز  ده  مهلت  ظرف  و  غیابی  صادره  رای  گردد  می  اعالمی  و  صادر  تعزیری 
 واخواهی  در این شعبه است   م الف 5502 رئیس شعبه 118 دادگاه عمومی جزایی

 اصفهان  

احضار
مهران  آقای  علیه  شکایتی  علیرضا  فرزند  گرجی  سلیمانی  سمیه  خانم  چون   23524
مومیوند – فرزند محمد مبنی بر سرقت گوشی تلفن همراه مطرح نموده  که پرونده آن 
به کالسه 921372ک117 این دادگاه ثبت وقت رسیدگی برای روز 1393/9/9 ساعت 
 180 ماده  لذا حسب  میباشد  المکان  مجهول  متهم  اینکه  به  نظر  تعیین شده  11 صبح 

االنتشار  کثیر  های  از روزنامه  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  کیفری  دادرسی  آئین  قانون 
محلی طبع و نشر یم شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی  در 
وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه 
عمومی   دادگاه   117 دفتر شعبه  الف 5507مدیر  نمود.م  اتخاذ خواهد  مقتضی  تصمیم 

جزایی اصفهان 

ابالغ اخطار تبادل لوایح 

المکان  نظر خوانده مجهول  تجدید  به  م  د  آ  مواد 346،73  بموجب  بدینوسیله   23525
علی   -3 جزائری  اقدس   -2 هرند  نصیر  محمد  نام  به   13 ح   870469 بدوی  پرونده 
درخشان 4- ابراهیم حیدری ابالغ می گردد تجدید نظر خواه 1- مریم 2- عباسعلی هر 
دو فخاری زاده دادخواستی به خواسته تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره 1480-
تاریخ   92-359 شماره  تحت  که  نموده  تقدیم  شما  طرفیت  به   92/10/30 مورخه   92
92/12/19 در این شعبه ثبت شده و از تاریخ انتشار این آگهی 10 روز فرصت دارید  به 
دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  واقع در خیابان شهید نیکبخت  مراجعه 
و پس از اخذ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن نسبت به تبادل لوایح اقدام نماید . 
مراتب برای یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار محلی آگهی  و در صورت عدم 
حضور و یا تقدیم الیحه در مهلت مقرر پرونده به دادگاه تجدید نظر استان اصفهان 
دادگاه عمومی حقوقی  دفتر شعبه 13 حقوقی  مدیر  الف 5503  م   ارسال خواهد شد  

اصفهان



اخبار کوتاهیادداشت

 راز اسپری محو شونده 
در جام جهانی چیست؟

ایده اس��پری مح��و ش��ونده، از 
سوی یک روزنامه نگار آرژانتینی 
 داده ش��د اس��پری محو شونده 
وس��یله ای اس��ت که از آن برای 
مش��خص کردن محل اس��تقرار 
دیوار دفاعی هن��گام ضربه های 
 آزاد اس��تفاده می ش��ود. اگ��ر از

 دنبال کننده های ج��ام جهانی 
فوتبال هس��تید، حتما دیده اید 
در بازی ها برخی مواقع داوران از 
اسپری بر روی چمن بازی استفاده می کنند. حتما برایتان این سوال پیش 

آمده که این اسپری چیست؟
نام این تکنولوژی، »اسپری محو ش��ونده« است که از آن برای مشخص 
کردن محل استقرار دیوار دفاعی هنگام ضربه های آزاد استفاده می شود. 
درواقع این اس��پری ها به داور کمک می کند تا مراقب باشد دیوار دفاعی 
از محل خود جلوتر نیاید. این وسیله تکنولوژی ساده ای دارد و از موادی 
چون فوم تهیه شده اند و پس از ۴۵ ثانیه تا دو دقیقه از زمین بازی ناپدید 
می شوند. ایده اسپری محو شونده، از سوی یک روزنامه نگار آرژانتینی به 
نام »پابلو سیلوا« داده شد. س��یلوا ایده را با یک مهندس شیمی در میان 
گذاشت و آن ها توانستند با تولید این اسپری، برای نخستین بار در سال 
۲۰۰۸، آن را در لیگ های دسته پایین آرژانتین امتحان کنند. این اسپری 
تاکنون در ۱۵ هزار مسابقه استفاده شده است و اکنون زمان سنجش آن 

در جام جهانی است. 

پیانیچ: این شکست ناامیدی بزرگی 
برای ما بود

هافبک بوس��نی از شکست برابر 
آرژانتی��ن احس��اس ناامیدی و 
ناکامی ک��رد. تیم مل��ی فوتبال 
بوسنی با وجود عملکرد خوب در 
نخس��تین دیدار خ��ود برابر تیم 
قدرتمند آرژانتی��ن، در نهایت با 
نتیجه دو بر یک ب��ازی را واگذار 
کرد تا نخس��تین دیدار خود در 
تاریخ جام جهانی را با شکس��ت 
آغاز کند. میرالم پیانیچ، هافبک 
تیم ملی فوتبال بوس��نی پس از شکس��ت برابر آرژانتین اعتراف کرد که 
احساس ناامیدی و ناراحتی می کند. او گفت: این شکست ناامیدی بزرگی 
برای ما به شمار می آید. بسیار سخت است که برابر تیمی به میدان بروی 
که یکی از ش��انس های اصلی قهرمانی به ش��مار می آید. نمایش خوبی 
داشتیم. دو دیدار دیگر برای ما باقی مانده است و باید با نهایت تمرکز به 
میدان برویم. شروع خوبی در جام جهانی نداشتیم. فرصت هایی را روی 
دروازه حریف خلق کردیم، اما نتوانستیم از آنها به خوبی استفاده کنیم. با 
این حال نباید فراموش کنیم که ما برابر تیم قدرتمندی چون آرژانتین به 

میدان رفتیم.

سرمربی بوسنی: می توانیم به دور 
بعد صعود کنیم

سرمربی بوسنی با وجود شکست 
برابر آرژانتین از عملکرد تیمش 
راض��ی اس��ت. او معتقد اس��ت 
بوسنی می تواند به عنوان تیم دوم 
جواز صعود به دور بعد را به دست 

آورد.
تیم مل��ی فوتب��ال بوس��نی در 
نخس��تین ب��ازی خ��ود در جام 
جهان��ی ۲۰۱۴ برزی��ل نمایش 
خوبی داشت و تنها با یک اختالف 

گل برابر تیم قدرتمند و مدعی آرژانتین تن به شکست داد.
سافت سوشیچ، سرمربی تیم ملی بوسنی با وجود شکست برابر آرژانتین 
معتقد است که تیمش می تواند جواز صعود به دور بعد را به دست آورد. او 
در نشست خبری بعد از بازی گفت: به خوبی می دانستیم که برای یکی از 
قوی ترین تیم های جام جهانی برزیل بازی می کنیم. آرژانتین تیم بسیار 
قدرتمندی است و از شانس های اصلی قهرمانی به شمار می آید. من واقعا 
از عملکرد شاگردانم رضایت دارم. بازی خوبی را به نمایش گذاشتیم، اما 
شانس با ما یار نبود و نتوانستیم امتیاز بگیریم. بازی ما برابر آرژانتین بازی 
نخس��ت ما بود. چیزی برای از دس��ت دادن برابر تیم قدرتمند آرژانتین 
نداشتیم. در نیمه نخست عقب افتادیم، اما بر این باورم که پیروز این نیمه 
بودیم. متاسفانه گل نخست حریف روی اشتباه خود ما بود. اگر آن گل به 

خودی نبود، احتمال داشت نتیجه دیگری رقم خورد.

ثبت ۱۹۰ پرش از بلندترین سکوی 
پرتاب طبیعی کشور در استان 

مدیر سکوی پرتاب در چهارمحال 
و بختی��اری گف��ت : امس��ال 
تاکنون۱۹۰ ورزشکار از بلندترین 
سکوی بانجی جامپینگ طبیعی 
کشور در چهارمحال و بختیاری 
پرش آزاد از ای��ن ارتفاع را تجربه 
کردن��د. علیرضا کهکش��انی در 
مراسم پرش و ثبت رکورد پرش 
۱۹۰  ورزش��کار از این س��کوی 
پرتاب اظهار کرد: سکوی بانجی 
 جامپینگ چهارمحال و بختی��اری با 7۵ متر ارتفاع در حومه روس��تای

 دو پالن بخش ناغان از ابتدای امسال تاکنون میزبان ۱۹۰ ورزشکار بوده 
اس��ت. وی افزود: این ورزش��کاران از فرانسه،تهران،خوزستان،اصفهان، 
 فارس، الب��رز، گی��الن و مازندران ب��ه این منطق��ه آمدن��د و همه آنها

 پرش هایی موفق از این سکوی پرتاب را تجربه کردند. وی با اشاره به این 
که این مجموعه نخس��تین بانجی جامپینگ طبیعی کشور است گفت : 
سکوی پرش این مجموعه کامال طبیعی و برروی رودخانه کارون مستقر 
است.کهکش��انی با اش��اره به قرارگیری این س��ایت در مجاورت ایل راه 
عشایری - تاریخی دزپارت و قرارگیری در مناطق حفاظت شده سبزکوه 
و هلن گفت : قرارگیری بر رودخان��ه کارون و دره عمیق و مجاورت با پل 
سیمی و اثر ملی لینچ از برتری های این سایت ورزشی – توریستی است.

5 هزار ایرانی، حامیان تیم ملی 
در برزیل

سفیر ایران در برزیل تخمین زد که بیش از ۵۰۰۰ ایرانی برای 
حمایت از تیم ملی ایران در این کشور حضور داشته باشند.

 ضیافت شام سفیر ایران در برزیل به افتخار حضور خبرنگاران 
و عکاسان ایرانی در این کشور برگزار شد.

در این ضیافت، محمد علی قانع زاده به خبرنگاران وعده داد 
در صورت صعود ایران به مرحله حذفی جام جهانی امکانات 
سفارت را در اختیار نمایندگان رسانه های گروهی قرار دهد 
تا آنها بتوانند بازی ایران را در مرحله یک هش��تم را در شهر 

برازیلیا پوشش دهند.
 پس از این مراس��م قان��ع زاده در جمع خبرن��گاران با ابراز 
خوش بینی از موفقیت تیم ملی ایران در س��ه دیدار مرحله 
گروهی و در نتیجه صعود از مرحله گروهی گفت: بر اساس 
آخرین اطالعاتی که داریم بیش از ۴3۰۰ ایرانی با گذرنامه 
 ایران از کش��ورهای مختلف ب��ه برزیل س��فر کرده اند، اما 
پیش بینی مان این اس��ت ک��ه بی��ش از ۵ ه��زار ایرانی با 
پاسپورت های ایرانی یا گذرنامه های دیگر کشورها در برزیل 

حضور داشته باشند.
او در ادامه به خدمت رسانی ۲۴ ساعته سفارت ایران در برزیل 
به هموطنان ایرانی اشاره کرد و گفت: پیش بینی کرده ایم در 
شهرهایی که بازی های ایران در آن بازی می شود، سفارت 
حضور فعال داش��ته باشد. همچنین در ش��هر سائوپائولو به 
عنوان ایس��تگاه ورودی پس��ت موقت ایجاد کرده ایم تا به 

هموطنان خدمت رسانی کند.
سفیر ایران در برزیل در پاسخ به این سوال که آیا از مقامات 
ارشد دولتی برای حمایت از تیم ملی کسی به این کشور سفر 
خواهد کرد یا خیر گفت: در این مقطع قرار نیست از مقامات 
عالی رتبه دولتی مسوولی به برزیل سفر کند، اما در صورت 

صعود هر امکانی در عالم سیاست شدنی است.
قانع زاده همچنین در پاسخ به این که شما هشدارهای الزم 
را به ایرانی ها برای سفر به برزیل داده اید، اما آیا در این چند 
روز موردی به وجود آمده اس��ت یا خیر گفت: یک مورد در 

این چند روز گذشته داشتیم که خوشبختانه بر طرف شد.
او درباره احتمال روابط ورزش��ی بیش��تر بین ایران و برزیل 
هم گفت: در گذشت یادداش��ت تفاهمی بین ایران و برزیل 
نوشته شده بود و مقرر شده بود که در سفر وزیر ورزش برزیل 
به ایران یادداشت تفاهم جدیدی به امضا برسد که به خاطر 
مشغله کاری وزیر ورزش برزیل این س��فر انجام نشد، اما او 
خیلی مایل است با سفر به ایران برای همکاری ورزشی بیشتر 

با کشورمان یادداشت تفاهمی را به امضا برساند.

زاویه

6
آغازمسابقات بازی های رایانه ای اصفهان

مسابقات بازی های رایانه ای جام رس��انه استان اصفهان امروزس��اعت ۱3 بعدازظهر در 
مجموعه فرهنگی ورزشی جام دیجیتال آغاز می شود. نزدیک به ۴۰ نفر از اصحاب رسانه 

ورزشی استان اصفهان در این رقابت ها حضور دارند.

تیم ملی والیبال برزیل سرانجام در تهران از ایران انتقام گرفت 
و بازی چهارم را به سود خود تمام کرد.

در ادامه رقابت های هفته چهارم لیگ جهانی، تیم ملی والیبال 
مردان ایران ب��رای چهارمین بار مقابل برزی��ل به میدان رفت 
که این بار برزیلی ها موفق ش��دند در یک بازی تماشایی و در 
حضور ۱۲ هزار تماشاگر با نتیجه 3بر ۲ و امتیازهای )۱۹- ۲۵، 
۱7-۲۵- ۲۵-۲3، ۲۵-۲3 و ۱۰-۱۵ ( ایران را شکست دهند.

البته ایران از این بازی یک امتیاز گرفت و دو امتیاز هم نصیب 
برزیل شد.

پیش از ای��ن برزیلی ها یک برد 3 بر ۲ و ی��ک باخت 3 بر صفر 
را در خانه خود مقابل ایران تجربه ک��رده بودند. برزیلی ها در 
نخستین بازی خود در ایران هم با نتیجه 3 بر ۲ مغلوب شدند. 
آنها انگیزه زیادی داش��تند تا در آخرین مص��اف خود مقابل 

قدرت نوپای آسیا پیروز شوند.
از حدود یک ساعت قبل از ش��روع این مسابقه گوش تا گوش 
سالن ۱۲ هزار نفری آزادی پر شده بود. ورزشگاه آزادی شاهد 
حضور عالقه مندانی بود که از س��اعت ها قبل پشت در سالن 
صف کش��یده بودند، هر چند تع��داد قابل توجه��ی از آن ها 

نتوانستند به سالن راه پیدا کنند. 
مثل بازی قبل تعدادی قابل توجهی از پیشکسوتان و مربیان 
و بازیکنان والیبال هم در سالن حضور داشتند. بهروز عطایی، 

محمد وکیل��ی، ناصر ش��هنازی، بهنام محم��ودی، رضا قرا و 
بسیاری دیگر از نزدیک شاهد این مسابقه بودند.

 همچنی��ن حم��زه زرینی، س��امان فائ��زی، فره��اد ظریف و 
سعید مصطفی وند نیز در کنار زمین، عملکرد هم تیمی های 

خود را مشاهده می کردند.
لوکارلی، برنو ، سانتوز، واالس، موریلو به همراه ماریو) لیبرو( با 
هدایت برناردو رزنده ترکیب تیم سورمه ای پوش برزیل را در 

این دیدار تشکیل می دادند.
همچنین سرخ پوشان ایران هم با ترکیب عادل غالمی، فرهاد 
قائمی، محمد موس��وی، ش��هرام محمودی، س��عید معروف 
 و عبدالرض��ا علی��زاده ترکیب تی��م والیبال ایران را تش��کیل 

می دادند.
 کواچ: انگار برخي نمي دانند برزی�ل تیم اول رده 

بندي جهان است
سرمربی تیم ملی والیبال گفت: مردم نمی دانند که تیم حریف 
چه تیمی است. سواالت در نشس��ت خبری به گونه ای مطرح 
می ش��ود که انگار نمی دانید که برزیل تیم رده اول رده بندی 
جهان است. همه به نقطه ضعف ها توجه می کنند، اما به این 

فکر نمی کنند که بازیکنان ایران چقدر پیشرفت کرده اند.
اسلوبودان کواچ بعد از بازی با برزیل که سه بر دو به سود برزیل 
پایان یافت، در نشس��ت خبری اظهار داش��ت: باید برای بازی 

با ایتالیا آماده ش��ویم، چون امتیازات بازی ب��رای ما در ادامه 
مسابقات بسیار مهم است.

سرمربی تیم ملی والیبال با بیان این که من به این موضوع که 
ایتالیا با چه بازیکنانی مقابل ایران و لهستان مسابقه می دهد، 
فک��ر نمی کنم، تاکی��د کرد: مهم نیس��ت که تی��م مقابل چه 

شرایطی دارد، بلکه باید به فکر بازی خود باشیم.
وی درب��اره بازی ب��ا برزیل گفت: اگ��ر قبل از ب��ازی با برزیل 
 می گفتیم که ما دو پیروزی به دس��ت می آوریم، کس��ی باور 

نمی کرد، اما توانستیم به این هدف برسیم.
کواچ در باره دریاف��ت کارت زرد گف��ت: کارت زردی که من 
گرفتم به دلیل قدرت رزنده بود، در مقابل من که مربی جدیدی 
محسوب می شوم. در طول بازی رزنده خیلی صحبت می کرد 
اما داور واکنشی نشان نمی داد، اما چون من مربی جوانی هستم 

خیلی زود کارت زرد گرفتم.
وی تاکید کرد: مردم نمی دانند که تیم حریف چه تیمی است. 
سواالت در نشست خبری به گونه ای مطرح می شود که انگار 
نمی دانید که برزیل تیم رده اول رده بندی جهان است. همه 
به نقطه ضعف ها توجه می کنند، اما به این فکر نمی کنند که 

بازیکنان ایران چقدر پیشرفت کرده اند.
این مربی صربس��تانی والیبال ایران افزود: ایران در رده بندی 
فدراس��یون بین المللی دوازدهم اس��ت و برزیل اول. ایتالیا و 

لهستان هم رده هایی باالتر از ایران قرار دارند.
وی تاکید کرد: اگر االن تیم ایران در این گروه قرار گرفته است 
به دلیل تالش های فدراسیون والیبال بود تا تیم ملی بتواند با 
اعتباری که به دست آورده است، در این گروه بازی کند و حاال 
بازیکنان من هم سطح بهترین بازیکنان جهان بازی می کنند 

و امیدوارم این روند صعودی ادامه پیدا کند.
کواچ در پایان افزود: من بازیکنان خوبی دارم که در سطح باال 
بازی می کنند و دلیل نتایج خوبی بوده اند که تا حاال کس��ب 
کرده ایم. در دو بازی که در تهران داش��تیم، فضای احساسی 
زیادی وجود داشت و خیلی س��خت است که در طول مسابقه 
و وقت اس��تراحت بازیکن��ان به حرف من گ��وش کنند چون 
تماشاگران نام آنها را صدا می زنند و می خواهند بهترین شوند.

سرمربی و کاپیتان تیم ملی والیبال برزیل بعد از پایان دو بازی 
تهران به نشست مطبوعاتی نیامدند که رفتاري غیر حرفه ای 

برای کادر فنی این تیم محسوب می شود.

کواچ: انگار برخي نمي دانند برزیل تیم اول رده بندي جهان است

برزیل باالخره از ایران انتقام گرفت
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شهرکرد میزبان 
مسابقات اتومبیل رانی

برنامه اي براي جذب 
فرشید طالبي نداریم

رییس هی��ات اتومبیل ران��ی چهارمحال و بختی��اری از برگزاری مس��ابقات 
اتومبیل رانی سولو اساللوم در 3۰ خرداد به میزبانی شهرکرد خبر داد.

قهرمان آماره اظهار داش��ت: بع��د از جمع بن��دی از نتایج به دس��ت آمده از 
مسابقات صورت گرفته در شهرستان های بروجن، لردگان مقرر شد سومین 
مسابقه اتومبیل رانی در رشته اس��اللوم یا مارپیچ در سال جاری در شهرکرد 
برگزار شود. وی ادامه داد: این مسابقه پر طرفدار با حضور چند استان مجاور 
 مانند اصفهان، شهرس��تان ها و شهرهای تابع این اس��تان از جمله نجف آباد، 
شاهین ش��هر، زرین ش��هر و چندین ش��هر دیگر در تاریخ 3۰ خرداد ماه در 
شهرکرد برگزار خواهد شد. آماره گفت: این استان یکی از استان های مطرح در 

رشته اتومبیل رانی و موتور سواری است.
ریس هیات اتومبیل ران��ی چهارمحال و بختیاری ادام��ه داد: وجود قهرمانان 
کشوری مانند سعید خسروی ، محمد جعفرزاده، رضا احمدپور در رشته های 

موتورسواری و اتومبیل رانی گواه روشنی بر این ادعاست.

مدیر تیم فوتبال سپاهان گفت: باشگاه سپاهان برنامه اي براي جذب فرشید 
طالبي ندارد و مذاکرات فعال با پریرا و چند گزینه دیگر در حال پیگیري است. 
رسول خوروش در حاشیه برگزاري اولین تمرین این تیم براي حضور در لیگ 
چهاردهم با اشاره به شرایط رحمان احمدي در تیم ملي اظهار داشت: احمدي 
در حال حاضر بهترین دروازه بان ایران اس��ت و اگر در دیدار برابر نیجریه در 
ترکیب قرار نگیرد، باید به سیستم کي روش شک کرد. وي در خصوص آخرین 
وضعیت بازیکنان سپاهان گفت: محمد غالمي قراردادش با ما به اتمام رسیده 
بود و براي جدایي نیاز به رضایت نامه نداشت. غفوري به دلیل حضور در جلسه 
کمیته انضباطي در تمرین شرکت نکرد، او به دنبال پیگیري مشکلش با باشگاه 
نفت است و متاسفانه باید گفت نفت با هر بازیکني که قصد جدایي از این تیم 
را دارد، این گونه رفتار مي کند. خوروش در پاسخ به خبرنگاري که در خصوص 
شایعه جذب فرشید طالبي پرسید، تصریح کرد: با این که طالبي بازیکن خوبي 
است و براي سپاهان نیز زحمت زیادي کشیده، این موضوع را تکذیب مي کنم.

آزادی خلعتبری
سرمربي سپاهان گفت: براي حضور در سپاهان ابتدا تکلیف 
خلعتبري باید با پرسپولیس و العجمان مشخص شود. اگر 
این بازیکن آزاد باشد قطعا در لیست سپاهان قرار مي گیرد.

روزی وجود نداشت که بدون درد بازی کنم
کاپیتان تیم ملی پرتغال گفت که با وجود درد برابر آلمان به میدان 
می رود.کریس رونالدو گفت: در این زمان حس می کنم خیلی بهتر 

از قبل هستم و می خواهم از این خوب بودن استفاده کنم.

فیال تغییر نام می دهد
هیات رییسه فدراسیون بین المللی کش��تی )فیال( قصد دارد نام FILA را به 
"UWW )اتحاد جهانی کش��تی( تغییر دهد. نناد اللوویچ رییس فدراسیون
 بین المللی کشتی گفت: نام جدید ارزش های کشتی در جهان را نشان می دهد.

ورزشگاه های نیمه خالی؛ چالش تازه فیفا و برزیل

اما اتفاق خوب  فناوری خط دروازه
مسؤوالن فیفا و دست اندرکاران برگزاری جام جهانی برزیل برای 
پاسخگویی در قبال برگزاری مسابقات در ورزشگاه های نیمه خالی 

تحت فشار قرار گرفتند.
به گ��زارش ایندیپندنت، دیدار برزیل و کرواس��ی در روز افتتاحیه 
 در ورزشگاهی نیمه خالی برگزار شد . حتی در مسابقاتی که گفته 

می شد تمام بلیت هایش فروخته شده هم ورزشگاه ها پر نشد.
 وقتی که جام جهانی در کش��وری که دیوانه فوتبال اس��ت برگزار

 می شود به آن ) Copa das Copas ( یا جام جام ها می گویند . 
با این حال به نظر می رسد برزیلی ها اشتهای خود را در این رقابت 

گران قیمت از دست داده اند.
در بازی  سوییس و اکوادور در ورزش��گاهی که 7۲ هزار و ۵۰۰ نفر 
گنجایش داشت بازی کردند، ولی حداکثر دو سوم صندلی ها پر بود. 
در همین حال گزارش شده است که شمار زیادی از هواداران پشت 

گیت های امنیتی معطل مانده بودند.
در نیمه دوم هم اکثر صندلی های این ورزش��گاه خالی بود . با این 
حال فیفا اعالم کرد که 6۸ هزار و 3۵۱ نفر در ورزشگاه این بازی را 

تماشا کرده اند.
 تماش��اگران تلویزیون هم هنگام مش��اهده بازی های بزرگ این 
رقابت ها یعنی اسپانیا و هلند در روز جمعه و انگلیس و ایتالیا در روز 

شنبه دیدند که صدها صندلی ورزشگاه خالی بود.
برای برزیل که نزدیک به 7 میلیارد پوند ب��رای این رقابت هاخرج 
کرده، درصد قابل توجهی از بلیت ه��ا به طور انحصاری برای با زی 

خانگی تیم این کش��ور در نظر گرفته شده است و این یعنی سایت 
فروش بلیت های مس��ابقات به دو بخش تقسیم ش��ده است و در 
صفحه غیربرزیلی ها فقط بلیت های اندکی از مسابقات در دسترس 
است. در صفحه مربوط به برزیلی ها حکایت به گونه ای دیگر است. 
در کشوری که اغلب مردم آن در فقر زندگی می کنند، جای تعجب 
نیست که اغلب بلیت های ۱۱۰ پوندی مسابقه ایران برابر بوسنی و 

هرزگوین در سالوادور هنوز به فروش نرفته است.
یک س��خنگوی فیفا در پاس��خ به این انتقادها مدعی شد که ۲/۹ 
میلیون بلیت رزرو شده و فقط ۹ هزار و 3۲7 بلیت به فروش نرفته 

است.
البته رزرو ش��دن لزوما به معنای فروش بلیت نیست. شمار زیادی 
از بلیت هایی که میان فدراسیون های فوتبال توزیع شده، هنوز به 

فروش نرفته است.
 اتفاق خوب  فناوری خط دروازه برای اولین بار در جام 

جهانی 2۰۱4
فناوری خط دروازه برای اولین بار در جام جهانی مورد استفاده قرار 

گرفت تا فرانسه صاحب دومین گل مقابل هندوراس شود.
از آنجا که تصاویر تلویزیونی نتوانست به طور قطعی عبور توپ از خط 
دروازه را نشان دهد، با استفاده از تصاویر انیمیشن فناوری تشخیص 

دروازه ، درستی این تصمیم به تماشاگران نشان داده شد.
شرکت آلمانی گل کنترل جی ام بی اچ به عنوان شریک فناوری فیفا 
انتخاب شده است. فناوری خط دروازه فصل گذشته نیز در لیگ برتر 
انگلیس مورد استفاده قرار گرفت، اما آنها از فناوری چشم شاهین 

تولید یک شرکت بریتانیایی بهره برده بودند.
فناوری کنترل گل مجهز به ۱۴ دوربین پرسرعت است که اطراف 
زمین نصب شده و از هفت دوربین نیز بهره گرفته شده است. حرکت 
توپ به طور خودکار و مداوم به صورت س��ه بعدی ضبط می شود 
و عبور توپ از خط دروازه ظرف یک ثانیه به س��اعتی که هر یک از 

داوران به مچ خود بسته اند، اعالم می شود. 
فناوری کنترل گل اولین بار در جام باشگاه های جهان مورد استفاده 
قرار گرفت. این فناوری گل دوم فرانسه را مشخص کرد وتیم ملی 
فوتبال فرانسه با درخشش »کریم بنزما« به راحتی هندوراس را از 
پیش روی برداشت تا در نخستین دیدارش در جام جهانی ۲۰۱۴ 

برزیل، به 3 امتیاز دست یابد.
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 افزایش ۱۵ درصدی 
گردشگران خارجی دراستان 

معاون گردش��گری چهارمحال و بختیاری گفت: بازدید گردشگران 
خارجی از کانون های گردشگری چهارمحال و بختیاری، ۱۵ درصد 

افزایش یافته است.
محسن حیدری در نشست تخصصی گردشگری خارجی چهارمحال 
و بختیاری در ش��هرکرد اظهار کرد: بیش��تر گردش��گران خارجی 
از کش��ورهای هلند،ایتالیا ،فرانس��ه ژاپن ، آلمان و برزیل، اس��تان 
 چهارمح��ال وبختیاری را ب��رای س��یاحت و گردش��گری انتخاب 

می کنند .
وی با اش��اره به بازدید این گروه ها از جاذبه های طبیعی این استان 
افزود: بی��ش از 30 گروه از توریس��ت های خارج��ی از کانون های 
گردشگری بکر از جمله شهرس��تان آبشار و چشمه دیمه شهرستان 
کوهرنگ ، امام��زاده حمزه علی و سیاس��رد بروجن ، پ��ل تاریخی 

زمانخان سامان و آبشار آتشگاه لردگان دیدن کرده اند.
 معاون گردش��گری چهارمح��ال و بختیار گفت: عالوه ب��ر بازدید از 
کان��ون ه��ای گردش��گری، بس��یاری از این توریس��ت ه��ا برای 
بررس��ی علمی در ب��اره گیاه��ان داروی��ی و خوراکی، آش��نایی با 
 فرهنگ عش��ایری و آش��نایی با اقوام مختلف به این اس��تان س��فر

 می کنند.
حیدری ارتباطات کم با دفاتر گردشگری و توریستی بین المللی را 
یکی از نقاظ ضعف تور لیدرهای کش��ور در زمینه افزایش گردشگر 

خارجی اعالم کرد.

زادآوری ۱۳ گونه پرنده برای 
نخستین بار در تاالب گندمان

مدیرکل حفاظ��ت محیط زیس��ت چهارمحال و بختی��اری گفت : 
۱3 گونه پرنده برای نخس��تین ب��ار در تاالب بی��ن المللی گندمان 

چهارمحال و بختیاری زادآوری کردند.
سعید یوس��ف پور در کمیته حفاظت محیط زیس��ت استان اظهار 
 کرد: بهار امس��ال ب��رای نخس��تین بارش��اهدمهاجرت وزادآوری

 ۱3 گونه پرن��ده در تاالب های این اس��تان ش��ده ای��م. وی افزود: 
این پرندگان ش��امل کفچه نوک ،یل��وه آبی،آبچایک پاس��رخ، گاو 
چرانک، حواصیل زرد، زرده پرتاالبی،کش��یم گردن س��یاه کش��یم 
بزرگ،حواصیل ارغوانی ،گالیول بال س��رخ،اگرت بزرگ و کوچک، 

چوپا، اردک سرحنایی و بلوطی است. 
مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت چهارمحال و بختیاری گفت : این 
گونه ها در تاالب بین المللی گندمان در شهرستان بروجن زادآوری 
 کرده اند و ه��م اکنون تح��ت مراقبت کارشناس��ان این س��ازمان

 هستند .
یوسف پور افزود: احیا تاالب و بهبودچرخه زیست محیطی این منطقه 
و ممنوع ش��کار ش��دن این تاالب علت افزایش گونه های جانوری و 

زادآوری آنها در این منطقه بوده است.
وی تصریح کرد: تاالب گندمان در لیست ۱0 تاالب برتر پرنده نگری 
در ایران قرار دارد که این تاالب زیبا در دفت��ر بین المللی تحقیقات 

پرندگان آبزی لندن ثبت گشته است.
تاالب بی��ن المللی گندم��ان در فاصل��ه 60 کیلومتری ش��هرکرد 

مرکزچهارمحال و بختیاری واقع شده است.

رییس بنیاد نخبگان چهارمح��ال و بختیاری از شناس��ایی ۵ نخبه هنری با مهر 
اصالت یونسکو در این استان خبر داد و گفت: این افراد برای حمایت بیشتر به بنیاد 

نخبگان کشور معرفی شدند.
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بر اساس مصوبه شورای عالی آب،

تونل بهشت آباد حذف شد
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری از حذف تونل بهشت آباد 
خبر داد و ضمن تبریک دستیابی به این موفقیت، گفت: با 
این اقدام کارشناسی و قانونی نه تنها چهارمحال و بختیاری 
دچار بحران نمی شود، بلکه استان اصفهان نیز به آب شرب 

خود دست می یابد.
قاسم سلیمانی در جمع خبرنگاران استان به اقدامات موثری 
که در راس��تای تحقق این مهم صورت گرفت، اشاره کرد و 
گفت: تونل بهشت آباد برای انتقال آب شرب از شهرستان 
اردل به فالت مرکزی حذف و لوله و پمپاژ جایگزین آن شد. 
وی با بیان این که مردم و مسؤوالن این استان با انتقال آب 
شرب به اصفهان مخالف نیستند، اظهارکرد: انتقال آب باید 
به گونه ای باشد که محیط زیست چهارمحال و بختیاری نیز 
دچار بحران نشود. در همین راستا و بر اساس مصوبه شورای 
عالی آب، تونل بهشت آباد حذف شد. به گفته سلیمانی، این 
اقدام بر اساس کار کارشناسی، حقوقی و قانونی صورت گرفته 

برهمین اساس باید از سوی همگان مورد قبول واقع شود.
اس��تاندار همچنین اقدامات ارزنده دولت های نهم و دهم را 
یادآور ش��د و افزود: تالش های موث��ری در این دولت  صورت 
گرفت، اما ش��اخصه هایی چ��ون دالر از 900 تومان به چهار 
هزار تومان، نرخ تورم از ۱۱ درصد به 42 درصد، دیون بانکی 
از 7 تا 8 هزار میلیارد تومان به 70 تا 80 هزار میلیارد تومان، 
از زمان شروع به کار دولت تا زمان تحویل رسید. وی افزود: در 
دولت گذش��ته محکومیت علیه ایران به امری عادی تبدیل 
ش��د و  تحریم ها به باالترین حد خود رس��یده بود و همواره 
گزینه مش��هور اوباما بر روی میز بود که هرچند هیچ غلطی 
نمی توانس��ت بکند، اما جو روانی در کشور ایجاد شده بود که 
چه خواهد ش��د؟ اما اکنون تالش می شود آنچه بر ما تحمیل 
شده بود، مرتفع شود. استاندار چهارمحال و بختیاری اجرای 
طرح هدفمندی یارانه ها را از دیگر اقدامات دولت قبل دانست 
و گفت: دولت های قبل جرات اجرای این طرح را نداشتند، اما 
دولت احمدی نژاد با جرات این طرح بزرگ اقتصادی را به اجرا 
درآورد، اما متاسفانه به بیراهه رفت. به گفته وی، دولت یازدهم 
برای اجرای مرحله دوم این طرح پیشنهاد انصراف متمکنان 
از یارانه را داد، اما در جمع بندی نهایی تنها دو میلیون و ۵00 
نفر از دریافت یارانه نقدی صرف نظر کردند که موجب شد یک 
میلیارد و 200 میلیون تومان صرفه جویی و انقالبی در بحث 
سالمت ایجاد شود. بر اساس پیش بینی ها باید ۱0 میلیون نفر 
از دریافت یارانه انصراف دهند. دولت از متمکنان انتظار حرکت 
داوطلبانه در این زمینه را دارد که امید اس��ت تا آخر امس��ال 
محقق شود، اما در غیر این صورت با توجه به اطالعات موجود 

یارانه افراد توانمند تنها به افراد نیازمند پرداخت می شود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
گفت: با قرار گرفتن استان در لیس��ت استان های توسعه یافته 
در صنعت موجب شد تخفیفات س��رمایه گذاری به این استان 
تعلق نگیرد، اما با تالش این تخفیفات را به استان برمی گردانیم.

سیدنعیم امامی در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات 
استان با اشاره به جایگاه هفدهم اس��تان در صنعت، افزود: این 
استان در بعد حجم سرمایه گذاری های کالن جزو استان های 
کمتر توسعه یافته بود که اخیرا در لیست استان های توسعه یافته 

در صنعت قرار گرفته است. 
وی اظهارکرد: متاسفانه این امر س��بب شده است تا تخفیفات 
 س��رمایه گذاری به این اس��تان تعلق نگی��رد و جذابیت برای

 سرمایه گذاری در آن کم شود؛ در همین راستا در تالش هستیم 
با برگشت استان به لیست کمتر توسعه یافته، این تخفیفات را 
به اس��تان برگردانیم. امامی با بیان این که اکنون 22۵ ۱واحد 
صنعتی در استان وجود دارد، تصریح کرد: در چند سال گذشته 
برخی از کارخانجات استان تعطیل شده که با تالش های صورت 
گرفته در دوس��ال اخیر 2۵درصد از کارخانجات تعطیل شده، 

فعال شدند.
به گفته وی، با توجه به ظرفیت اسمی اشتغال استان باید اکنون 
204هزار نفر در واحدهای صنعتی استان مشغول به کار باشند 
این درحالی است به دلیل تعطیلی بخشی از واحدهای استان، 

این امر محقق نشده است.
امامی با اشاره به وجود 2۵گروه صنعتی در استان، افزود: تولید 
س��رامیک در صنایع کانی غیر فلزی و تولید مواد غذایی نیز در 

بخش اشتغال رتبه اول را دراستان دارد.
وی اظهارک��رد: ۵۵/۵ درص��د از تع��داد واحده��ای صنعت��ی 
اس��تان در شهرستان های ش��هرکرد، بن و س��امان قرار دارند. 
 همچنین بروجن با حجم س��رمایه گذاری  46درصد، رتبه اول

 سرمایه گذاری در استان را دارد. 
وی از افتتاح ۱۱واحد صنعتی اس��تان در هفته تولید خبر داد و 
گفت: این واحدها با اعتباری بیش از 4۵میلیارد تومان در هفته 

تولید افتتاح می شوند که برای ۱63نفر ایجاد اشتغال می کند.

تش�کیل کمیت�ه پای�ش مع�دن در چهارمحال و 
بختیاری

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
گفت: با تشکیل کمیته پایش معدن در سازمان صنعت، معدن و 
تجارت چهارمحال و بختیاری تاکنون مشکل ۱0 واحد صنعتی 

در چهارمحال و بختیاری رفع شده است.
نعیم امامی در نشس��ت خبری با خبرنگاران با اش��اره به رتبه 
هفدهم چهارمح��ال و بختیاری در صنعت کش��ور، اظهار کرد: 
تعداد یک هزار و 22۵ واحد صنعتی فعال در این استان مشغول 

به فعالیت است که در دو سال اخیر به دلیل وجود مشکالت سوء 
مدیریت 2۵ درصد از این واحدهای صنعتی غیرفعال و تعطیل 

شده است. 
وی افزود: هدف ما فعال سازی این واحدها و کارخانجاتی است 
که با میانگین تولید کمتر از ۵0 درصد ظرفیت خود، همواره به 

تولید ادامه می دهند. 
امامی با اش��اره به وج��ود 2۵ 
گ��روه صنعتی در این اس��تان 
خاطرنش��ان ک��رد: بروجن با 
46 درص��د س��رمایه گذاری 
رتبه اول استان از لحاظ حجم 
سرمایه گذاری، شهرکرد با 60 
درصد و بروجن ب��ا 28 درصد 
اشتغال زایی به ترتیب رتبه های 
اول و دوم این اس��تان از لحاظ 
سطح اش��تغال زایی را به خود 

اختصاص داده اند.
وی از بهره ب��رداری طرح های 
صنعتی بی ش��ماری در سطح 
اس��تان خبر داد و تصریح کرد: 
امیدواریم امسال با بهره برداری 
از این طرح ها بتوانیم اشتغال در 

استان را افزایش دهیم و امسال را سال خروج صنعت استان از 
رکود نام گذاری کنیم.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
گفت: یک هزار و ۱۵0 جواز تاسیس طرح های صنعتی در استان 
وجود دارد که 890 مورد از این جوازها تا پایان سال 92 پیشرفت 
فیزیکی نداشته است که امسال تعداد زیادی از این موارد اعالم 

به کار کرده و با جذب تسهیالت، فعالیت خود را آغاز کرده اند.
امامی افزود: با افزایش رویکرد سرمایه گذاران به صنعت استان، 
تعداد جوازهای تاسیس واحد صنعتی طی ۱00 روز گذشته در 
مقایسه با مدت مشابه س��ال قبل46/۵ درصد افزایش داشته و 
میزان سرمایه گذاری اسمی در این مدت 2 هزار و 784 درصد 
افزایش یافته اس��ت. وی با اش��اره به این که ۱0 درصد اشتغال 
اس��تان در بخش صنعت قرار دارد، افزود: میزان اش��تغال زایی 
در بخش صنعت استان در ۱00 روز گذشته در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل ۵3/۵ درصد رش��د داشته و امیدواریم با تالش 

بیشتر این سهم را به دو برابر افزایش دهیم.

 رییس صنعت، معدن چهارمحال و بختیاری:

تخفیفاتسرمایهگذاریرابهاستانبرمیگردانیم

شناسایی5نخبههنریبامهراصالتیونسکودراستان

 تولید سرامیک 
 در صنایع کانی 

غیر فلزی و تولید 
مواد غذایی نیز در 
بخش اشتغال رتبه 

اول را دراستان 
دارد
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ابالغ رای 

 ،  9109980350201262 : پرونده  : 9970350200238 930شماره  دادنامه  23519  شماره 
09209980350200974، 9209980350200959  شماره بایگانی شعبه : 9211060911294، 
عبداله  آقای   -3 افراسیاب رستمی  آقای   -2 ناصر رستمی  آقای   -1  : ها  910978 خواهان 
شرقی  ضلع   – نیکبخت  خ  نشانی   به  فرامرزی  نجفقلی  آقای  وکالت  با  عبدالوهاب  حاجی 
دادگستری پ 7 4- آقای محمود هادی با وکالت آقای عباس قاسمی به نشانی اصفهان شیخ 
صدوق شمالی چهارراه نیکبخت جنب کوچه 45 ساختمان امیر طبقه 2 خواندگان : 1- آقای 
ناصر رستمی 2- آقای افراسیاب رستمی 3- آقای عبداله حاجی عبدالوهاب  با وکالت آقای 
نجفقلی فرامرزی به نشانی اصفهان خیابان نیکبخت جنب دادگستری پشت هنرکنده نوا پ 7 
، 4- آقای مهدی رامی به نشانی مجهول المکان 5- آقای سعید دالور 6- آقای علیرضا هادی 
7- آقای مسعود جلیلی همگی به نشانی  خ کاوه  خ گلستان – خ صفاییه سمت راست کوچه 
ثبت  اداره  به نشانی اصفهان  امالک اصفهان  اسناد و  ثبت  اداره   -8 ، یاسمن مجتمع کاخ 1 
اصفهان  نشانی  به  قاسمی  عباس  با وکالت  هادی  آقای محمود  اصفهان 9-  امالک  و  اسناد 
 : ها  خواسته   2 طبقه  امیر  ساختمان  کوچه45  جنب  نیکبخت  چهارراه  شمالی  صدوق  شیخ 
1- خلع ید 2- صدور حکم بر تنفیذ اقاله قرار داد 3- الزام به تفکیک  آپارتمان های احداث 
)تقابل در 910978ح2(الزام  آپارتمان  انتقال سند  به  الزام  تقابل در 910978ح 2( 4-   ( شده 
به نصب آسانسور ) تقابل در 910978ح 2( 6- ابطال صورتمجلس تفکیکی ) دعوی طاری ( 
7- الزام به تنظیم صورتمجلس تفکیکی ) دعوی طاری ( گردشکار : دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید . رای دادگاه 
در خصوص دعوی خواهانها ی اصلی به اسامی 1- ناصر رستمی 2- افراسیاب رستمی و 
3- عبداله حاجی عبدالوهاب  با وکالت آقای نجفقلی فرامرزی به طرفیت خواندگان اصلی به 
اسامی 1- مهدی رامی و 2- محمود هادی با وکالت آقای  عباس قاسمی به خواسته تنفیذ 
اقاله قرار داد 0412-110-89/2/15 و خلع ید از یک واحد آپارتمان واقع در طبقه دوم جنوب 
غربی احداثی بر عرصه 14874/4/375 از بخش 5 ثبت اصفهان به انضمام مطالبه خسارات 
دادرسی با توجه به محتویات پرونده و با توجه به تصویر مصدق سند رسمی مالکیت و قرار 
داد 110/0412 م – 89/12/15 و با توجه به اظهارات وکیل خواهانها مبنی بر اینکه موکلین وی 
اقدام به فروش 11 واحد آپارتمان از مجتمع کاخ 1 احداثی بر عرصه پالک مرقوم به خوانده 
اول می نماید و اعتبار این قرار داد منوط به پرداخت وجه چکها در موعد مقرر بوده ولی چون 
خوانده مذکور نتوانسته ثمن معامله را بپردازد معامله در واقع فسخ شده و در تاریخ 89/5/1 
با رضایت یکدیگر قرار داد را اقاله و از 11 واحد به 5 واحد آپارتمان کاهش داده ولی خوانده 
دوم عدوانا اقدام به تصرف یک واحد از آپارتمانها نموده است لذا تقاضای تنفیذ اقاله قرار داد 
و خلع ید را داریم و با توجه به اظهارات وکیل خوانده 2 طی الیحه بشماره 85-92/1/19 مبنی 
بر اینکه تاریخ خرید موکل از خوانده اول مقدم به تاریخ ادعایی اقاله فیما بین  خواهانها با 
خوانده اول بوده و اقاله ادعایی تاثیری بر حقوق موکل ندارد چرا که با فروش ملک به موکل 
دیگر خوانده اول مالکیت و اختیاری نداشته است تا بخواهد اقدامی بعمل آورد  و از طرفی 
نوشته استنادی خواهانها بتاریخ 89/5/1 تحت عنوان بیع فاقد امضا ء کلیه فروشندگان بوده 
اقاله ندارد و در نوشته 89/2/15 نیر چکهای مورد ادعای خوانده 1 تعویض  و حکایتی  از 
شده و در پرونده کیفری دائر بر خرید و فروش مال غیر خواهانها به فروش آپارتمان به 
خوانده 1 و او هم به خوانده 2 ) موکل (   اقرارنموده اند و با توجه به دفاع وکیل خواهانهای 
اصلی طی صورتجلسه 92/1/19 مبنی بر اینکه چون چکهای خوانده 1 وصول نشده حسب 
توافق 89/3/29 به چکهای جدید تعویض و تبدیل شده اند و هیچگونه گواهی عدم پرداخت 
مربوط به چکها معامله از بانک اخذ نشده است و اینکه مبایعه نامه 5 واحدی را امضا نکرده 
اند چون موکلین می دانسته اند خوانده 1 خواهد توانست چکهای مربوطه را بپردازد  یا خیر 
لذا امضاء نشده است دادگاه با توجه به اینکه طرفین اقاله ادعایی در زمان توافق هیچگونه 
مالکیتی نسبت به آپارتمان موضوع فروش به خوانده 2 را نداشته اند ضمن پذیرش الیحه 
دفاعیه وکیل خوانده 2 دعاوی ایشان را محمول بر صحت ندانسته و مستندا به ماده 197 آئین 
دادرسی مدنی حکم بیحقی خواهانهای اصلی از دعاوی خلع ید و تنفیذ اقاله صادر می نماید و 
در خصوص  دعوی تقابل خوانده 2 به طرفیت خواهانهای اصلی و خوانده 1 اصلی به خواسته 
انتقال سند رسمی  احداثی بر روی پالک 14874/375 و  آپارتمانهای  تفکیک  به  ایشان  الزام 
آپارتمان به مشخصات مندرج دربیع نامه و الزام به نصب آسانسور  به انضمام مطالبه هزینه 
دادرسی و حق الوکاله با توجه به محتویات پرونده و با توجه به انجام کارشناسی و نظریه 

وی بشماره 2837-92/8/18 مبنی بر اینکه صورتمجلس تفکیکی جهت آپار تمانهای احداثی بر 
عرصه پالک مرقوم تنظیم شده لذا خواسته الزام به تفکیک منتفی بوده و مستندا به ماده 89 
و بند 7 از ماده 84 آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان تقابل را صادر می نمیاد و در 
خصوص خواسته دیگر الزام به نصب آسانسور  با توجه به قرار داد فروش میان خواهان 
تقابل و خوانده 4 تقابل که حکایت از فروش آپارتمان با آسانسور می باشد دعوی خواهان 
تقابل را محمول بر صحت دانسته ومستندا به ماده 10قانون مدنی و198آیین دادرسی مدنی 
خوانده 4تقابل را به نصب آسانسور  ملزم می نماید و در خصوص سایر خواندگان تقابل در 
این خصوص حکم بیحقی خواهان تقابل صادر می نماید و در خصوص دعوی طاری خواهان 
تقابل به طرفیت خواهانهای اصلی 1 الی 3 و خوانده ردیف 4- اصلی و آقایان 5- سعید دالور 
6- علیرضا هادی و 7- مسعود جلیلی و 8- اداره ثبت و اسناد و امالک اصفهان به خواسته 
ابطال صورتمجلس تفکیکی شماره 92/1593- 92/3/5 مربوط به پالک 14874/375 از بخش 5 
اصفهان در قسمت پارکینگ قطعه 7 و انباری تحت قطعه 5 و الزام خواندگان به تنظیم صورت 
مجلس تفکیکی آپار تمان قطعه 8 بعنوان انباری و قطعه 3 بعنوان پار کینگ جهت آپار تمان 
10726 به انضمام مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله با توجه به نظریه کارشناسی مبنی بر 
اینکه حسب مبایعه نامه خواهان پالک ثبتی آپار تمان ابیتاعی خواهان بشمار ه تفکیکی 10726 
و انباری بشماره 8 و پار کینگ بشماره 3 میباشد ولی در صورتمجلس تفکیکی شماره های 
انباری 4 و پارکینگ 4 برای آپار تمان خواهان دعوی طاری  تعیین شده است و با توجه به 
اظهارات خواهان مبنی بر اینکه طبق پارکینگ و انباری در مبایعه نامه  خود اکنون در محل 
متصرف میباشد و با توجه به اظهارات خوانده ردیف 5 مبنی بر اینکه اعتراضی به خواسته 
خواهان ندارد و او هم در پار کینگ خودش متصرف میباشد  و با توجه به عدم حضور سایر 
خواندگان دعوی و بالتعرض گذاشتن ادعای خواهان دادگاه دعوی وی را محمول بر صحت 

دانسته و مستندا به ماده 198 آئین دادرسی مدنی حکم به ابطال صورتمجلس تفکیکی  در 

قسمت درج شماره پار کینگ 4 و انباری 4 مربوط به آپار تمان تحت شماره 10726 و الزام 
خواندگان به تنظیم صورتمجلس تفکیکی با ذکر شماره پار کینگ 3 و انباری 8 برای آپار تمان 
الوکاله در  10726 و بپرداخت هزینه دادرسی مبلغ سه میلیون  ریال و شصت درصد حق 
مرحله بدوی در حق خواهان دعوی طاری محکوم می نماید و در خصوص خواسته دیگر 
دعوی تقابل خواهان مذکور بشرح الزام به انتقال سند رسمی آپار تمان نیز خواندگان تقابل 
را به انتقال سند رسمی آپار تمان و انباری و پار کینگ مذکور بابت اصل خواسته و بپرداخت 
مبلغ یک میلیون و سیصد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی دعوی تقابل و شصت درصد 
حق الوکاله در مرحله بدوی دعوی مذکور در حق خواهان تقابل صادر مینماید رای صادره در 
دعوی تقابل نسبت به خوانده 4 تقابل و در دعوی طاری نسبت  به کلیه خواندگان به استثنای 
خوانده 5و8 غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ دادنامه قابل وخواهی  در محکمه 
صادر کننده رای بوده و پس از 20 روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر 
تقابل و طاری حضوری  به سایر خواندگان دعاوی  میباشد و نسبت  استان اصفهان  مرکز 
بوده و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ دادنامه قابل تجدید نظر خواهی  در محاکم تجدید 

نظر می باشد .  م الف 5002
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

تغییرات 
به  خاص  سهامی  گستر  اردستان  شرکت  تغییرات  آگهی   93/1500/33/و  شماره   23517
اردستان  مدیره شرکت  هیات  و  و عادی  العاده  فوق  استناد صورت جلسات مجمع عمومی 
گستر سهامی خاص به شماره ثبت 181 و شناسه ملی 10861880976 مورخه 1393/3/3 
تصمیماتی اتخاذ و تغییراتی در شرکت به عمل آمده است : 1- نشانی  شعبه شرکت که قبال 
افتتاح آن به شماره ثبت 43835 در ثبت شرکتهای اصفهان آگهی شده بوده است از اصفهان 
– خ پروین – خ صباحی – مجتمع شهید رجایی – واحد 12 به نشانی اصفهان – خ پروین – خ 

صباحی – مجتمع شهید رجائی – واحد 8- کد پستی 8199874895 تغییر یافت  2- خانم منیره 
روغنی اروجه فرزند علی اکبر با کد ملی 1141708604و کد پستی 8199874799 به عنوان   
اله زارعی اردستانی  عضو اصلی هیات مدیره و به سمت رئیس هیات مدیره و آقای عزیز 
فرزند حسن با کد ملی 1189321106 و کد پستی 8199874895 به عنوان عضو اصلی هیات 
مدیره و به سمت مدیر عامل و آقای محمد حسین زارعی اردستانی فرزند عزیز اله با کد ملی 
0022208089 و کد پستی 8199874799  به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و به سمت نایب 
رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . 3- کلیه اوراق و اسنا د مالی و تعهدات 

شرکت با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است . 4- آقایان شهاب جاللی فرزند محمد 
بازرس اصلی و محمد رضا  به سمت  با کد ملی 1189348446 و کد پستی 8199874899 
روغنی اروجه با کد ملی 1292029791 و کد پستی 8199874899 به سمت بازرس علی البدل 
االنتشار زاینده رود جهت نشر  . 5- روزنامه کثیر  انتخاب شدند  شرکت برای مدت یکسال 
آگهی های شرکت تعیین شد .  6- تعداد و نوع و مبلغ اسمی هر سهم که در آگهی تغییرات 
شماره 92/3829/33/و-1392/6/28 که افزایش سرمایه شرکت به مبلغ پانصد میلیون ریال 
در آن درج شده ولی موارد فوق از قلم افتاده در ینجا اعالم و آگهی مذکور به این نحو اصالح 
میشود . سرمایه شرکت بالغ بر پانصد میلیون ریال که منقسم است به یکهزار سهم نام به مبلغ 
هر سهم پانصد هزار ریال م الف 114خیر اله عصاری – رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 

ابالغ 
 9309980365800111  : پرونده  شماره   9310100354301238  : ابالغیه  شماره   23521
شماره بایگانی شعبه :  930264 مرضیه سیستانی فرزند حسین علیه حسن نیک نام فرزند 
محمد علی شکایتی مبنی بر ترک انفاق همسر و 2 فرزند خود ) مشترک (  به نامهای رضا 
به  نموده که جهت رسیدگی  دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان  تقدیم  نام  نیک  و مهدی 
باال خ  باغ  در اصفهان خ چهار  واقع  دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان  شعبه  117 
و  ارجاع   138 اتاق شماره   1 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید 
 9 و ساعت   1393/9/3 آن  وقت رسیدگی  که  گردیده  ثبت  به کالسه 930980365800111  
دادرسی   آیین  قانون   115 ماده  تجویز  به  و  متهم  المکان  مجهول  علت  به  است  تعیین شده 
یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای 
به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم  تا  شود  می  آگهی  االنتشار  کثیر  جراید  از 
رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه 
شهرستان کیفری  عمومی  دادگاه   117 شعبه  دفتر  مدیر   5504 الف  م   . گردد   حاضر 

 اصفهان 

ابالغ 
 9109980358401861  : پرونده  شماره   9310100354301242  : ابالغیه  شماره   23523
شماره بایگانی شعبه :  920666 ماه منیر صداقت فرزند عبدالرحیم  شکایتی مبنی برتحصیل 
مال از طریق نامشروع علیه منور گرمابدری فرزند رضا  تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه  117 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهار باغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
1 اتاق شماره 138 ارجاع و به کالسه 9109980358401861 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1393/9/9 و ساعت 11:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان متهم و به تجویز ماده 
115 قانون آیین دادرسی  دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع 
اعالم نشانی کامل خود و در وقت مقرر فوق جهت  دادگاه مراجعه و ضمن  به  از مفاد آن 
 رسیدگی حاضر گردد . م الف 5506 مدیر دفتر شعبه 117 دادگاه عمومی کیفری شهرستان

 اصفهان 

ابالغ 

 9209980359800007  : پرونده  شماره   9310100354301243  : ابالغیه  شماره   23522
شماره بایگانی شعبه :  920328 سعید توکلی وردنجانی فرزند محمدحسین   شکایتی مبنی 
خیانت در امانت و فروش مال غیر  علیه افشین چهارده چریکی قیصری   تقدیم دادگاههای 
دادگاه عمومی جزایی  به شعبه  117  نموده که جهت رسیدگی  عمومی شهرستان اصفهان 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 138 ارجاع و به کالسه 9209980359800007 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/9/12 و ساعت 10:30 تعیین شده است به علت مجهول 
المکان متهم و به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی  دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا 
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد . م الف 5505 مدیر دفتر شعبه 117 دادگاه 

عمومی کیفری شهرستان اصفهان 

فقدان سند مالكیت

باارائه دو برگ استشهادمحلي که هویت وامضاءشهود  ارجعلي رضائي  آقاي  اینکه  به  نظر 
رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت بمیزان 120 سهم مشاع از115380 سهم 
ششدانگ یک قطعه زمین پالک 511 / 100 ثبت شده که سندمذکورذیل ثبت 89731  درصفحه 
 11 /  26  – بنام سکینه سلمان سندصادرگردیده وسپس طبق سند195674  دفتر 516   514
نامبرده  اینک  گردیده  انتقال  منتقل  ارجعلي رضائي  به  ازطرف سکینه سلمان  دفترسه   90  /
نامه اصالحي  نموده است که دراجراي ماده 120آئین  المثني  درخواست صدورسندمالکیت 
قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي 
کرده که در فوق به آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي 
بایست ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهي اعتراض خودرابامدارک مثبت تسلیم نماید 
واگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسدویا اصل سند مالکیت یاسندمعامله تسلیم نگردد اداره 
.واگرسند  نمود  تسلیم خواهد  متقاضي  وبه  مقررات صادر  را طبق  المثني  مالکیت  ثبت سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه گرددصورت جلسه مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه 
میر  ارائه دهنده مسترد خواهدشد  به  المثني واصل سند  متقاضي  به  آن  تنظیم ویک نسخه 

محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

تاسیس 
23526 شماره 103/93/901/337 آگهی تاسیس انجمن خیریه حضرت رقیه )س( شهرستان 
نطنز به شماره ثبت 63 و شناسه ملی 14004122756 و کد پستی 8761711111 نظر به ماده 
8 آئین نامه ثبت موسسات غیر تجاری ، انجمن خیریه حضرت رقیه )س ( شهرستان نطنز 
در تاریخ 1393/3/20 تحت شماره 63 در واحد ثبت شرکتهای این اداره به ثبت رسیده که 
خالصه مفاد آن  جهت اطالع عموم درروزنامه رسمی کشور و روزنامه کثیر االنتشار زاینده 
نطنز  )س( شهرستان  رقیه  خیریه حضرت  انجمن   : موسسه  نام   -1  . گردد  می  آگهی  رود 
انتفاعی و غیر دولتی بوده و در  : کلیه فعالیتهای غیر سیاسی و غیر  2- موضوع موسسه 
موضوع نیکو کاری و امور خیریه با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران 

ایرانی 4- مرکز اصلی و نشانی موسسه   : تابعیت  این اساسنامه فعالیت خواهند نمود3-  و 
پستی  کد  القدیر   جامع  مسجد  جنب  سلیمانی  شهید  کوچه  خطیر  مزرعه  نطنز  : شهرستان 
8761700000 ، 5 – اسامی موسسین 1- مجتبی وشائی شماره ملی 1239548567 ، 2- بهنام 
نیک پور شماره ملی 483969860 ، 3- عباس عسکری رونقی شماره ملی 1239514174 
تبرائی نطنزی شماره  احمد رضا   -5 ، ، 4- محمد وشائی شماره ملی 1239075553 
 1239544091 ملی  شماره  خطیری  مزرعه  احمدی  6- مصطفی   ،  1239515405 ملی 
رونقی  عسکری  داود   -8  ،  1239532733 ملی  شماره  سلطانی  حاجی  مرتضی   -7  ،
 ،  0054136202 ملی  شماره  اسمعیلی  حاجی  حسن   -9  ،  1239523963 ملی  شماره 
10- علی اکبر حاجی اسمعیلی شماره ملی 1239517785، 11- علیرضا یدوی شماره 
ملی 0056809646 ، 6- تاریخ تشکیل موسسه :از تاریخ ثبت بمدت نامحدود ) به شرط 
تمدید مجوز فعالیت پس از اتمام از مراجع صالحه در زمان مقرر – تاریخ صدور پروانه 
 ). باشد  می  تاریخ صدور  از  یک سال  آن  اعتبار  مدت  و  بوده   1392/11/20 تاسیس 
7- مدیران موسسه و اشخاصیکه در موسسه حق امضا دارند : آقای عباس عسکری 
رونقی به سمت رئیس هیات مدیره ، احمد رضا تبرائی نطنزی به سمت  نائب رئیس 
هیات مدیره و داود عسکری رونقی به سمت خزانه دار و آقایان حسن حاجی اسمعیلی 
علی اکبر حاج اسمعیلی – علیرضا یدوی و محمد وشائی به سمت عضو انجمن برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدندسپس هیات مدیره آقای مجتبی وشائی ) خارج از اعضاء ( 
را به سمت مدیر عامل انجمن برای مدت دو سال منصوب نمودند و کلیه اوراق و اسناد 
تعهد آور انجمن از قبیل چک – سفته – بروات- عقود اسالمی و مشارکت های مدنی و 
آنچه  برای انجمن ایجاد تعهد نماید و یا انجمن را بری سازد با امضای مدیر عامل و 
خزانه دار متفقا همراه با مهر انجمن معتبر می باشد و در غیاب خزانه دار رئیس هیات 
مدیره و یا نائب رئیس هیات مدیره حق امضا  خواهد داشت همچنین کلیه اوراق عادی 
واداری انجمن با امضای منفرد رئیس هیات مدیره و یا مدیر عامل همراه با مهر انجمن 
معتبر می باشد . 8- دارائی موسسه و میزان هر یک از موسسین : سرمایه نقدی مبلغ 
ده میلیون ریال که تماما نقدی ازطرف شرکا ء پرداخت گردیده و در اختیار مدیر عامل انجمن 
قرار گرفت و آورده غیر نقید ندارد.  م الف 75 مجتبی شادمان کفیل ثبت اسناد و امالک نطنز 



امام سجاد عليه السالم :
خدايا ... نيّتم را به بهترين نيّت ها و عملم را به بهترين اعمال 

برسان، خدايا به لطف خود نيّت مرا كامل گردان.
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چراعاقل کند کاری که بازآرد 
پشيمانی 

عقل درلغت ازعقال و پای بند ش��تر ماخوذ است وچون خرد ودانش 
مانع رفتن طبیعت به س��وی افعال ذمیمه شود، لهذا خرد و دانش را 

عقل گویند. 
روی��ه عقال و هوش��مندان هم��واره براس��اس تعقل و دوراندیش��ی 
ن��ب ام��ور را قب��ال از نظ��ر   اس��توار اس��ت. اط��راف و جوا
می گذرانند، پس��ت وبلند و زی��ر و بم هر امری را در بوته س��نجش 
و آزمایش قرار می دهند و س��پس دس��ت ب��ه کار می ش��وند تا اگر 
زی��ان وض��رری ب��رآن مترت��ب باش��د، در مقاب��ل عم��ل انج��ام 
ش��ده قرار نگرفته انگش��ت ندام��ت وپش��یمانی به دن��دان نگیرند 
و ب��ر گذش��ته افس��وس و حس��رت نخورن��د. در غیرای��ن صورت 
 اطالق عن��وان عاقل بر چنان اف��رادی دور از عقل واندیش��ه خواهد

 بود .
داس��تان ش��ورانگیز زلیخا نس��بت ب��ه یوس��ف پیغمبر ب��ه قدری 
 مش��هور و زبانزد خاص وعام اس��ت که ه��ر کس کم و بی��ش به آن 

واقف است. 
یوس��ف صدیق فرزند یعقوب و راحیل بر اثر حس��ادت برادرانش در 
چاه افتاد و مالک بن دعر که با کاروانش از آن س��وی می گذش��ت، 
وی را نجات داده به عزی��ز مصر قطیربن رحیب ی��ا فوطیفرع که در 
زمان س��لطنت ریان بن ولید فرعون مصر می زیست، به قیمت قابل 

توجهی فروخت . 
عزیز مصر یوس��ف را به خانه برد و به همس��رش زلیخا گف��ت : او را 
گرامی ب��دار. ش��اید روزی از او به��ره برگیریم و وی را ب��ه فرزندی 
 بپذیریم. زی��را در ناصیه اش اصال��ت و گوهر و نجاب��ت ذاتی کامال 

هویداست. 
زلیخا که خود فرزند نداش��ت، در پ��رورش و تربیت یوس��ف همت 
گماش��ت تا به حد کمال رس��ید، ول��ی زیبای��ی و جذابیتش چنان 
محرک و خیره کننده ش��ده ب��ود که دل و ج��ان زلیخ��ا را به یغما 
 ب��رد و او را ازاوج غ��رور و نخ��وت، به حضی��ض زبون��ی و بیچارگی

 کشانید .
زلیخا برای تحریک یوس��ف ک��ه از ارت��کاب گناه امتناع داش��ت و 
مخصوص��ا حاض��ر نبود نس��بت به ول��ی نعم��ت خود عزی��ز مصر 
خیانت کند، به هر وس��یله ای متوس��ل ش��د و» جام��ه ای ازخز و 
دیبا ب��ه قامتش بری��د و کمرهای مرص��ع از گهرهای درخش��ان و 
 ت��اج ه��ای مذه��ب ب��ه ع��دد س��یصد و ش��صت برای��ش مهی��ا

 ساخت. 
 هر روز به دوش��ش خلعتی نو م��ی انداخت و تاجی ت��ازه بر فرقش 
می آراس��ت. خوردنی های گوناگون از سینه مرغ و مربای خوشگوار 
وش��ربت ناب و مغز بادام آماده می کرد تا یارش به هر چه میل کند، 

حاضر باشد . 
ش��ب ها از دیبا و حریر برایش بستر می س��اخت  و ازهر دری با وی 

سخن می گفت.
  یوس��ف پارس��ا و پرهیزگار با وجود آن که درعنفوان جوانی و غرور 
می زیست، طنازی و عش��وه گری زلیخا و آن همه امکانات را نادیده 
شمرد و نور تقوی و صفای ایمان چنان بر او هی زد که بدون ترس و 

تامل دست رد بر سینه زلیخا نهاد. 
زلیخا چون از همه طرف راه چاره و کامجویی را مسدود دید، به اخافه 
و ارعاب یوسف برخاست و با حربه تهمت و افترا، شوهرش عزیز مصر 
را بر آن داشت که او را در سیاهچال جای دهد تا شاید رنج و شکنجه 
زندان بر سر راهش آورد و خواس��ته دلداده اش زلیخا را اجابت کند، 
ولی خلف صدق یعقوب وسالله ابراهیم خلیل به خانه جدید گام نهاده 
و خوف زندان را در مقابل خوف و مشیت الهی به هیچ گرفت و در آن 
چهار دیواری تنگ وتاریک نیز به هدایت و ارشاد زندانیان و ترغیب 
و داللت آنان به قبول توحید و پرس��تش خدای یگانه و احراز مالهی 

ومناهی پرداخت .
هر روز وساعتی که سپری می ش��د، زلیخا به انتظار انصراف تصمیم 
و بازگشت محبوب بود، ولی سال ها گذشت ویوسف همچنان مانند 
کوهی استوار در چهار گوش��ه زندان باقی ماند و اوقات را به عبادت 
پروردگار وهدایت و ارشاد زندانیان گمراه مصروف می داشت و ازاین 
که از کید ومکر زلیخا و س��ایر زیبارویان مصری رهایی یافت، خدا را 

شکر می کرد .
اینج��ا بود ک��ه زلیخ��ا از ک��رده خ��ود پش��یمان ش��د و از این که 
یوس��ف را به زندان انداخت، انگش��ت حس��رت و ندام��ت به دندان 
 گزید و زلیخای آش��فته، درغم فراق معش��وق و هجران دلداده اش 
بی تاب و ناالن ش��د؛ به قس��می که خ��واب و خوراک وآس��ایش از 
 وی س��لب گردید و نش��اط جوانی و زیباییش به زش��تی و کراهت

 گرایید. 
بعض��ی از ش��ب ه��ا از دوری یوس��ف ب��ی ت��اب می ش��د ک��ه با 
دای��ه وف��ادارش در تاریک��ی ش��ب ب��ه زن��دان م��ی رف��ت و در 
 گوش��ه ای آن قدر محبوب��ش را نظاره م��ی کرد که س��پیده صبح 

می دمید و آن گاه به خانه باز می گشت .
زلیخا پس از رهایی یوسف از زندان و فوت همسرش مشمول عنایت 
الهی قرارگرفت و به فرمان خدا و با اعاده همان زیبایی و طنازی دوران 
جوانی به وصال محبوب رس��ید، ولی آن حس��رت وندامت اولیه که 
ناشی از عدم تعقل ودوراندیش��ی بود، بعدها به صورت ضرب المثل 
درآمده و در افوام ملل و اقوام مختلفه مورد استش��هاد و تمثیل قرار 

گرفت که چراعاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی.

پند و مثل 

یافته های دانش��مندان آلمانی و چینی حاکی از آن اس��ت که 
اوکسی توسین، هورمون عشق بین مادر و فرزند خوانده، هورمون 

پیوند بین زن و شوهر نیز هست.
 دکت��ر »رن��ه هورلمان« پزش��ک ارش��د بخش روانشناس��ی و

 روان درمانی مرکز پزشکی دانشگاه بون، گروهی از دانشمندان 
دانشگاه بون و دانشگاه روهر بوخوم در آلمان و دانشگاه چنگدو در 
چین، تاثیرات هورمون اوکسیتوسین را در زوج ها بررسی کردند.

هورلمان می گوید: مدت های طوالنی دانشمندان تالش کرده اند 
 تا نیروهای ناش��ناخته ای را که موجب بروز عشق وفادارانه بین 
زوج ها می شود، کشف کنند. وی افزود: یک نقش مهم در پیوند 
بین زن و ش��وهرها، ناشی از ترش��ح هورمون اوکسیتوسین در 

مغز است.
پژوهشگران در این بررسی تصاویری از همسر و همکاران زن را 
به مردان نشان دادند. آنها نخست یک دوز اوکسیتوسین در قالب 
اسپری بینی به این مردان داده و سپس در یک روز دیگر به آنها 
دارو نما دادند. دانشمندان فعالیت مغزی این داوطلبان را با کمک 

اسکن توموگرافی مشاهده کردند.
وقتی مردان به جای دارونما، اوکسیتوسین، دریافت و به عکس 
همسرشان نگاه می کردند، سیس��تم پاداش در مغزشان، بسیار 
فعال بود و همسر خود را بسیار جذاب تر از زنان دیگر می دیدند.

در یک س��ری آزمایش دیگر، محققان بررس��ی کردن��د که آیا 
اوکسی توسین فعال سازی سیستم پاداش را فقط وقتی که مرد 

به تصویر همسرش می نگرد ارتقا می دهد یا خیر.
این پژوهش��گران اعالم کردند: فعال سازی سیستم پاداش 
با تماشای تصویر همسر با کمک اوکسیتوسین تاثیر بسیار 
انتخابی داش��ت. ما این تاثیر را با تصاویر دوستان و آشنایان 

قدیمی تشخیص ندادیم.
بر اس��اس این یافته ها دانش��مندان می گویند آشنایی های 
ساده کافی نیست. برای تحریک تاثیر پیوند، زن و مرد باید 

زوج عاشق باشند.
این سازوکار زیستی در یک رابطه همسری بسیار شبیه مواد 
مخدر است. آنهایی که عاشق هستند و آنهایی که مواد مخدر 
مصرف می کنند، به شدت مش��تاق تحریک سیستم پاداش در 

مغز خود هستند. 
همین امر می تواند توضیح دهد چرا افراد پس از شکس��ت های 
عاطفی دچار افسردگی می شوند. محققان می گویند افسردگی 
در این افراد ناشی از توقف ترشح اوکسی توسین و عدم تحریک 

سیستم پاداش در مغز آنهاست.

شخصیت انگلیسی و هنر ایتالیایی که ترکیب شود، یک رودستر 
دونفره زیبا، س��ریع و سبک به دس��ت می آید که هوش از سر هر 

بیننده ای خواهد برد و این تعبیر رویای جدید مینی است.
ب��ی.ام.و ب��ا رونمای��ی از م��دل کانس��پت )مفهوم��ی( مین��ی 
Superleggera ویژن در فستیوال Villa d'Este glitz همه 
را غافل گیر کرد. این کانس��پت که با همکاری تورینگ سوپرلجرا 
ساخته شده، یک مدل رودستر کالس��یک و کامال منحصربه فرد 
است که از طراحی کامال خالص، مینیمال و پرحسی بهره می برد. 
از طرف دیگر منب��ع تامین نیروی الکتریکی س��وپرلجرا آن را به 

دنیای مدرن مرتبط می کند.
در طراحی س��وپرلجرا ش��اهد ویژگی های آلمانی، انگلیس��ی و 
ایتالیایی هستیم و طراحی آشنای مینی با ویژگی های کالسیک 
آمیخته می شود. پانل های دست ساز بدنه جلوه ای خاص و کیفیتی 

بی نظیر به طراحی آن بخش��یده اند. ورقه های ن��رم آلومینیومی 
روی فریم لوله ای ساخته ش��ده از آلومینیوم سبک وزن کشیده 
ش��ده اند. کاپوت کالس��یک، چراغ های گرد و جلوپنجره ش��ش 
ضلعی از ویژگی های بارز سوپرلجرا هستند. پالک روی جلوپنجره 
حالتی اس��پرت به آن بخش��یده و خط��وط روان روی کاپوت بر 
طراحی صیقلی آن تاکید می کند. رنگ آبی بدنه به این امر کمک 
شایانی می کند. موضع عریض و قوس چرخ های عضالنی در مقابل 
آینه های ظریف و رینگ های آلومینیومی براق تضاد چشم نوازی 
 به وجود آورده و در قس��مت نیز عقب ش��اهد چراغ های بی نظیر

 ال.ای.دی هستیم که با ذکاوت طراحی شده اند.
درون کابین س��وپرلجرا زیبایی شناس��ی مس��ابقه ای حکم فرما 
است. در بعضی قسمت ها فریم بدون پوش��ش باقی مانده و قابل 
مش��اهده اس��ت و از طرف دیگر، حس کلی فضا همچنان لوکس 

اس��ت. آلومینیوم و چرم در کابین به دفعات به کار گرفته ش��ده 
اس��ت. پنل ابزار از یک ورقه آلومیینومی یک تکه ساخته شده که 
درون آن فن آوری های آینده نگرانه مینی جای گرفته است. میراث 
مسابقه ای انگلیسی در صندلی های سبدی اسپرت و چرم هم قابل 

تشخیص است.
در مجموع هنر ایتالیایی از زاویه دید مینی به کار گرفته ش��ده و 
در طراحی خارجی و همین طور طراحی داخلی فرم در راس��تای 
عملکرد خالصه و روی تجربه رانندگی متمایز متمرکز شده است.

در ای��ن م��دل دوسرنش��ینه و روب��از فاصل��ه دو مح��ور جلو و 
عقب 2520 میلی متر اس��ت. بدن��ه فیبرکربن��ی و آلومینیومی 
آن نی��ز 4162 میلی متر ط��ول، 1964 میلی متر ع��رض )بدون 
 در نظ��ر گرفت��ن آینه ه��ا 1825 میلی مت��ر( و 1209 میلی متر

 ارتفاع دارد.

هورمون پایدار کننده ازدواج کشف شد

بازیکن��ان فوتبال چهار 
س��ال پی��ش معت��رض 
بودند که توپ رس��می 
Jabulani ب��ه دلی��ل 
طراحی کامال مسطحش 
بسیار غیرقابل پیش بینی 
است. چنین مشکلی به 
این دلیل بود که جریان 
هوا روی سطح توپ آن 
را در جهت های غیرقابل پیش بین��ی حرکت می داد. به همین 
دلیل آدیداس، تولیدکننده توپ پیشین، به دنبال تولید توپ 

قابل پیش بینی تری بود.
 ناسا اعالم کرده توپ »برازوکا« تمامی این برآمدگی ها را برای 
جهت دهی به جریان هوای اطراف توپ و کمک به جهت حرکت 

مستقیم تر و سریع تر داراست.

دانش��مندان دانش��گاه 
مک گیل موفق به کشف 
یک ژن مرتبط با چاقی 
ش��ده اند که بس��تنی و 
غذاهای شیرین را برای 
دخت��ران خوش��مزه تر 
می کن��د. کش��ف این 
ژن بدین معنی اس��ت 
که شاید انس��ان ها در 
انتخاب غذاهای نامناسب بی تقصیر هس��تند. آنها یک نوع 
ژن را کش��ف کرده اند ک��ه تولید هورمون لذت موس��وم به 
دوپامین را تنظیم می کند. محققان به آزمایش 150 کودک 
چهار ساله پرداختند و موفق به شناسایی ژن تنظیم کننده 
دوپامین ش��دند که واکنش افراد را به غذاهای خوش��مزه 

تنظیم  می کند.

محقق��ان با بررس��ی 
مکانیزم مورد استفاده 
 حش��رات ب��ه وی��ژه

پروانه ها برای اجتناب  
ش��دن  خی��س   از 
بال هایشان توانستند 
ی��ک راه��کار عمل��ی 
 ب��رای تولید س��طوح

ف��وق الع��اده ضدآب  
بیابند. این شیوه جدید با اس��تفاده از این واقعیت طراحی 
شده اس��ت که قطرات آب پس از برخورد با سطوح سخت 
و ناهمگون در مقایس��ه با س��طوح نرم و هموار با س��رعت 
بیشتری به اطراف پرتاب می شوند؛ واقعیتی که پروانه ها از 
میلیون ها سال قبل با اتکا بر آن توانستند از بال هایشان در 

برابر باران محافظت کنند.

ناسا توپ جام جهانی 
2014را تایيد کرد

مينی سوپرلجرا ویژن، ترکيب خالقيت انگليسی، مهندسی آلمانی و هنر ایتاليایی 

کشف دليل علمی عالقه 
دختران به بستنی و شکالت!

ساخت ماده ضدآب با الهام 
از پروانه

برگ سدر قابض و مقوی معده است. همچنین خاصیت 
ضد میکروب و ضد قارچ دارد؛ به همین دلیل از آن برای 

درمان انگل های موضعی )پوستی( استفاده می شود.
گياه شناسی  

س��در درختی اس��ت که ارتفاع آن تا 10 متر می رسد. 
این درخت، خاردار و دارای س��اقه ای ب��ه رنگ تقریبا 

سفید است.
برگ ها تقریبا بیضی ش��کل و در قسمت انتهایی مدور، 
ولی در قس��مت مقابل کمی نوک تیز هس��تند که به 
صورت متناوب بر روی ش��اخه ق��رار می گیرند. کناره 
برگ ها دارای دندانه های کوچک اس��ت و سه رگبرگ 
در طول برگ به طور واضح دیده می ش��ود. گل ها پنج 
گلبرگ دارند و به صورت مجتمع و پوش��یده از کرک 

هستند.
میوه گیاه به صورت سفت، گوشت دار، تقریبا کروی و 
به اندازه گیالس یا بزرگ تر از آن است. این میوه ها که 
زردرنگ و خوراکی هستند، اغلب طعمی ترش و مطبوع 

دارند، ولی گاهی هم شیرین اند.
درخت س��در ح��دود صد س��ال عم��ر می کن��د و در 
اس��تان های هرم��زگان، سیس��تان و بلوچس��تان و 
دیگ��ر مناطق جنوب��ی، از جمله بعضی جزای��ر ایرانی 
خلیج فارس روی��ش دارد و در بعض��ی نواحی جنوبی 
می��وه آن ج��زو میوه های مصرف��ی مردم اس��ت. این 
درخت در مناط��ق دیگر جهان از جمل��ه عراق، مصر، 
عربستان، حبشه، آفریقای شمالی، نیجریه و فلسطین 

نیز می روید.
سدر در آیات و روایات  

در قرآن کریم چهار بار واژه س��در آمده اس��ت؛ دو بار 
در س��وره نجم، یک بار در س��وره واقعه و ی��ک بار در 
سوره س��با. بیشتر مفس��ران قرآن کریم سدر )سدره( 
را درخت ُکنار می دانند. البت��ه دراین باره اختالف نظر 
وجود دارد و بعضی گیاه سدر را گونه ای سدروس )سدر 
لبنانی( تفس��یر کرده اند که درختی تنومند از خانواده 

کاج هاست.
همچنین گیاه شناسان متخصص در انجیل، مطالعات 
و بحث های زیادی درباره گیاه��ی که از آن تاج خاری 
بر سر حضرت مسیح )ع( گذاشتند، انجام داده و به این 
نتیجه رس��یده اند که گیاه مربوطه درخت س��در بوده 
است؛ به همین دلیل نام حضرت مسیح )ع( را به عنوان 

گونه گیاه برگزیده اند.
داروشناسی و اثرات مهم  

جوش��انده برگ آن در درمان عالیم س��رماخوردگی 
موثر اس��ت و فش��ارخون را افزایش می دهد. از ضماد 
برگ آن در قدیم برای نرم کردن و درمان ورم و زخم ها 
اس��تفاده می کردند. شست و ش��وی موی سر با سدر 
باعث تمیزی و تقویت رشد مو شده و هنوز هم به همین 
منظور از آن استفاده می ش��ود؛ به طوری که بسیاری 
از صنایع آرایش��ی از عصاره برگ آن انواع شامپوها را 
تهیه می کنند. مصرف خوراکی میوه سدر برای درمان 
برونشیت، سرفه و سل مفید است. میوه دارای طبیعت 

سرد و خشک و نارس آن قابض و نفخ زاست.
سرخ کرده و بوداده میوه سدر بسیار قابض و برای اسهال 
و زخم های روده و تب مفید اس��ت. در گذشته از سدر 
بیش��تر برای درمان زخم ها و شست و شوی سر و بدن 
استفاده می کردند. در حیوانات آزمایشگاهی، کاهش 

قند خون با مصرف برگ سدر گزارش شده است.
 ترکيبات مهم

مهم ترین ترکیبات برگ سدر ترکیبات ساپونینی است. 
از مهم ترین ساپونین های گلوکزیدی آن می توان چهار 
جس��م کریس��تینین های A، B، C و D را نام برد. از 
دیگر س��اپونین های برگ، ابلین الکتون است که یک 
ساپونین استروئیدی و عامل کف کنندگی سدر است. از 
 A، E برگ سدر آلکالوئیدهایی از جمله آمفی بین های
و F، ماری تین A و C و اسپینانین A استخراج شده اند. 
همچنین در برگ س��در تانن و استرول های گیاهی از 

جمله بتاسیتوسترول وجود دارد.
نکات قابل توجه

1- چوب درخت س��در بس��یار س��خت و بادوام است 
و در قدی��م برای س��اختن اجزای مختل��ف خانه ها به 
کار می رفت. درخت س��در آفت ندارد و موریانه کمتر 
می تواند به آن آسیب برساند. همچنین زغال تهیه شده 

از چوب سدر جهت تولید حرارت ایده آل است.
2- بهترین زمان برداش��ت ب��رگ س��در اواخر فصل 

تابستان است.
3- در بسیاری از کشورهای اسالمی نظیر ایران، عراق، 
هندوس��تان )مس��لمانان(، جنوب ش��رقی عربستان 
سعودی و نقاط دیگر، مرده های خود را با سدر و کافور 
که هر دو از درختان بهشتی هستند، می شویند. با این 
کار، گذش��ته از ضدعفونی و پاک ش��دن جسم مرده، 
عقیده بر این است که فرشتگان خشنود خواهند شد. 
در یکی از منابع آمده است که یهودیان هم در گذشته 
این عمل را انجام می دادند و در حال حاضر نیز به طور 

معدود انجام می دهند.
4- در منابعی اش��اره ش��ده که زن��ان قدی��م مصر با 
ش��انه های چوبی ساخته ش��ده از درخت سدر موهای 

خود را شانه می کردند.
5-  در تحقیقی که در س��ال 1373 بر روی برگ سدر 
درناحیه اهواز انجام ش��د، در آن ترکیبات��ی از جمله 
س��اپونین، آلکالوئید، فالوونوئید و تانن تشخیص داده 
شد. این نمونه حاوی درصد باالیی از خاکستر محلول 

در اسید بود.
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