
تخصیص اعتبار 800 میلیاردی دولت برای اصفهان
معاون رئیس جمهور: دولت به دنبال حل مشکل زاینده رود است

70 کد برای درمان ناباروری وجود دارد
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ش��هردار اصفهان اعالم کرد: در مهرماه امس��ال ش��اهد 
س��ه رویداد بزرگ ش��امل برگزاری اجالس بین المللی 
 میراث فرهنگی ناملموس، جش��نواره کودک و نوجوان و

 بهره برداری از اندیشکده بیداری اسالمی هستیم.دکتر 
سید مرتضی سقائیان نژاد گفت: پمپاژ خبر اگر از ..

 شهرداراصفهان :مهرماه شاهد 
سه رویداد بزرگ در شهر هستیم

اهداء فرش به شهروندان خوش 
حساب منطقه 8 اصفهان 3

هشدار پلیس در مورد خرید
لیزینگی خودرو 3 2

راهبرد دولت یازدهم کنار زدن 
جریانات سیاسی نیست

برگزاری رالی 
 خاورمیانه
 در ایران

اقتصادی که عالئم غلط بگیرد  
نابود می شود 

قیمت  خودرو 
در جاده مه آلود 

نمایشگاه های استانی نفس 
اقتصاد را تازه می کنند

تونل گالب 2
کاماًل قانونی است

ساخت ۳ مسجد بین راهی
 در راه های استان
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4

6

4

4

3

خداحافظی از گیشه های 
بلیت فروشی

در لی��گ چهاردهم فوتب��ال ای��ران، تفاوت های 
ف��راوان و جالبی نس��بت به دوره ه��ای قبلی اش 
دی��ده می ش��ود؛ از قانون س��قف بودج��ه ای که 
 س��ازمان لیگ برای تیم ه��ا در نظر گرفته اس��ت

 تا فروش اینترنتی بلیت های لیگ برتر و حواشی 
دیگر ک��ه این ها تنه��ا موضوع��ات جنجالی لیگ 

امسال نیست...
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جشنواره مطبوعات اصفهان الگویی برای استان های دیگر شود
مدیر کل مطبوعاتی و خبرگزاری های داخلی وزارت ارش��اد در اختتامیه نهمین دوره جش��نواره مطبوعات و نمایندگی خبرگزاری های اس��تان اصفهان گفت: 
جشنواره های مطبوعاتی نقش مهمی در افزایش کیفیت مطبوعات دارند و می توانند فرصت انتقال تجربه را فراهم کنند. حسن محرابی اظهار کرد: جشنواره های 

مطبوعات  جهت کیفیت بهتر مطبوعات برگزار می شود که وجود نمایشگاه های جنبی در کنار آن نیز به می تواند به کیفیت کار کمک بیشتری می کند...

س :ایمنا [
]عک افتتاح فاز نخست فوالد

 چهار محال و بختیاری در سال 94
موافقت رئیس جمهور با تکمیل خط راه آهن مبارکه بروجن

۲ طرح کشاورزی در شهرکرد به بهره برداری رسید
  راه آه��ن اصفه��ان - چهارمح��ال و بختیاری - اه��واز منجر

 به تحرک اقتصاد کشور می شود
موتور محرکه چهارمحال و بختیاری گردشگری است

هتل چهار ستاره بام بروجن افتتاح شد
 حضور وزیر راه و شهرسازی در دانشگاه شهرکرد

محمدمه��دی آخون��دی، جنین ش��ناس و رئی��س 
پژوهش��کده فناوری های نوین علوم پزشکی ابن سینا 
که از ۲0 سال پیش در زمینه درمان های ناباروری فعال 
اس��ت با بیان علل ناباروری در زوجین می گوید: علت 
ناباروری متنوع است و به دالیل مردانه، زنانه و عوامل 

مشترک بین این دو جنس مربوط می شود. مرحله اول 
تشخیص و مرحله دوم درمان بر اساس تشخیص است.

وی می افزاید: در صورتی که علت ناباروری زن باش��د. 
راحت ترین روش بای پس دهانه رحم یا IUI است. در 

این روش اگر نطفه ..
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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  
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12
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آگهی ارزیابی کیفی مشاوران

مدیر امور قرار دادها 

شركت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد مطابق آيين نامه اجرايی بند هـ   ماده 29 قانون برگزاری مناقصات ، نسبت به 

ارزيابی كيفی مشاوران جهت تشکیل گروههای گشت بازرسی و نظارت استان اصفهان اقدام نمايد .

رشته و پایه مشاور: حداقل پايه 2 گروه مهندسی آب 

مهلت دریافت اسناد ارزیابی : متقاضيان می توانند جهت دريافت اسناد ارزيابی ضمن اعالم آمادگی كتبی از تاريخ انتشار 

آگهی به مدت 14 روز از طريق سايت اين شركت نسبت به دريافت اسناد ارزيابی اقدام نمايند . 

مهلت  تحویل اسناد: 14 روز پس از درج آگهی نوبت دوم 

 WWW.ESRW.ir محل دریافت اسناد : سايت اينترنتی شركت آب منطقه ای اصفهان

 محل تحویل اس�ناد : اصفهان - پل خواجـو - بلوار آئينه خانه - شـركت آب منطقـه ای اصفهان - دفتر قـرار داد ها - 

كد پستی 76472-81646 صندوق پستی 391.

تلفن تماس: 5-36615360 داخلی 123و322 فاكس : 36611073

نوبت  دوم 

م الف 10427

  مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری 
آب - فاضالب- ترمیم ترانشه 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

شرکت آب منطقه ای اصفهان 

نوبت  اول    

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1393 معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی 
رئيس جمهور به پيمانكاردارای رتبه بندی و  و اجد صالحيت  واگذار نمايد . 

تضمين ) ريال ( برآورد )ريال ( نوع بودجه  محل اجراشماره مناقصه 

2/432/351/671122/000/000جاریتوسعه و اصالح شبکه فاضالب منطقه چهار اصفهان ) قرار داد باز( 93-2-200

1/274/825/01564/000/000جاریتوسعه و اصالح شبکه آب منطقه چهار اصفهان ) قرار داد باز( 93-2-201

1/506/641/11875/500/000جاریاصالح و توسعه  شبکه آب منطقه لنجان  ) قرار داد باز( 93-2-202

3/383/651/750162/000/000جاریترمیم مسیر ترانشه آسفالت در سطح منطقه سه اصفهان93-2-203

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1393/5/25 
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت:00: 8 صبح روز يكشنبه به تاريخ 93/5/26

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 

سایر موارد :
1- زمان دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان ساعت اداری مهلت دریافت اسناد ) مندرج در جدول (

2- جهت اطالع از محل دریافت اسنادو کسب اطالعات بیشتر به آدرس www.esfahansteel.comمراجعه فرمائید. 

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

آگهی فراخوان  
   شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان  

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

 با اطمینان بسازید 
 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

 ) سهامی عام(   

نوبت دوم

مهلت ارائه پیشنهادمهلت دریافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانردیف 

1۳9۳/6/81۳9۳/6/۳0خرید ریل 920۵860MRS 12۵مناقصه بین المللی1

1۳9۳/6/81۳9۳/6/۳0خرید سه ردیف ریل روسی920716۵مناقصه بین المللی2

1۳9۳/۵/2۳1۳9۳/6/۳فروش رینگ، رولیک و غلطک های فوالدی ضایعاتی1۵-9۳مزایده۳

1۳9۳/۵/211۳9۳/۵/29استیل ضایعاتی X2۳H7 و انواع لوازم اداری۳-9۳مزایده4

1۳9۳/۵/2۵1۳9۳/6/10احداث کارگاه تعمیر قالب ) ریخته گری جدید( به روش 19EPC-9۳مناقصه۵

1۳9۳/۵/2۳1۳9۳/6/۵خرید 20 عدد میز9۳00۵27مناقصه6

روزخبرنگار 
روز تجلیل از پیشگامان 

فرآیند اطالع رسانی و پاسداشت 
تالشهای صادقانه بر شما صاحبان 

فکر و اندیشه مبارک باد.

مهندس تورج حاجی رحیمیان

 مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان 



اخبار کوتاهيادداشت

 طرح ياوران واليت پیشگامان
 برادر استان آغاز شد

طرح یاوران والیت پیش��گامان برادر استان اصفهان با حضور 
500 نفر از دانش آموزان بس��یجی در اردوگاه شهید بهشتی 
اس��تان اصفهان برگزار ش��د.محمد ادیب مس��ئول بس��یج 
دانش آموزی استان اصفهان در مراسم افتتاحیه طرح یاوران 
والیت پیش��گامان برادر اس��تان اصفهان در اردوگاه ش��هید 
بهشتی شهر ابریشم در جمع 500 نفر از دانش آموزان بسیجی 
از سراس��ر اس��تان اصفهان، اظهار کرد: دانش آموزان پس از 
گذراندن این دوره چه��ارروزه، فرماندهی واحدهای مقاومت 
دانش آموزی بس��یج مدارس را بر عه��ده خواهند گرفت و در 
سطح مدرسه عملیات فرهنگی مناس��بی را علیه جنگ نرم 
دشمن طرح ریزی خواهند کرد.وی با اش��اره به اصول حاکم 
بر ای��ن دوره ها افزود: اص��ل معنویت و نم��از اول وقت، اصل 
ارزش گذاری بر عل��م و اخالق، نظم و انضباط، تقس��یم کار و 
س��ازمان دهی بر مبنای مش��ارکت دانش آموزان، جذابیت و 
تنوع در محتوای برنامه ها، ایجاد ش��ادی و نشاط با همکاری 
دانش آموزان از اصولی اس��ت که در این دوره پیگیری و اجرا 

می شود.

کارت زرد مجلس به  وزير علوم
دبیر کمیس��یون فرهنگ��ی مجلس انتصاب عوام��ل فتنه در 
دانشگاه های کش��ور را ازجمله دالیل اس��تیضاح وزیر علوم 
در مجلس ش��ورای اس��المی عنوان کرد.حجت االسالم سید 
مرتضی حسینی اظهار داشت: متأسفانه انتصاب های اخیر در 
دانشگاه های کشور نه تنها مطلوب نبوده بلکه نگران کننده نیز 
است چراکه فتنه گران فرصت یافتند تا در دانشگاه های کشور 

مسئولیت بگیرند.
وی با انتق��اد از نح��وه عملک��رد وزیر عل��وم در ای��ن حوزه 
یادآور ش��د: بی تردی��د بای��د وزیر عل��وم در ای��ن خصوص 
پاس��خگو باش��د و اس��تیضاح وی نی��ز در همی��ن راس��تا 
ص��ورت می گیرد.نماینده م��ردم قزوین در مجلس ش��ورای 
اس��المی تصری��ح ک��رد: بی تردی��د نماین��دگان مجل��س 
در اس��تیضاح وزیر علوم وظایف خ��ود را انج��ام می دهند و 
 بهتر ب��ود از انتص��اب فتنه گ��ران در دانش��گاه ها جلوگیری 

می شد.

  برگزار ی کنگره سرداران و 360 
شهید گلپايگان

فرمان��دار شهرس��تان گلپایگان گف��ت: کنگره بزرگداش��ت 
سرداران و 360 ش��هید شهرس��تان گلپایگان روز پنج شنبه 
10 مهرماه در حس��ینیه ناصربن علی )ع( امامزادگان هفده 
تن برگزار می شود. محسن حسین میرزایی اظهار داشت: در 
راستای برگزاری هر چه مطلوب تر کنگره و بهره برداری کامل 
از آن بایستی به گونه ای عمل کنیم که آحاد جامعه در برگزاری 

آن نقش داشته باشند.
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طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رش��د جمعیت کشور هفته آینده در جلسات 2
علنی مجلس مورد بحث و بررس��ی قرار می گیرد.نمایندگان مجلس شورای اسالمی روزهای 
یکشنبه، سه شنبه و چهارش��نبه هفته آینده پس از گذراندن 2 هفته اول تعطیالت تابستانی 

تشکیل جلسه علنی می دهند .

وزیر اطالعات در جمع مردم لردگان بابیان اینکه راهبرد دولت 
یازدهم کنار زدن جریانات سیاس��ی نیس��ت، گفت: اهل پیش 
افتادن از خط والیت نیستیم.س��ید محمود علوی که به عنوان 
نماینده ویژه دولت به شهرس��تان لردگان س��فرکرد در جمع 
مردم و مسئوالن این شهرستان در مس��جد گلزار شهدای این 
ش��هر اظهار کرد: قرار بود اولین سفر اس��تانی دولت یازدهم از 

استان چهارمحال و بختیاری آغاز شود و این تصمیم مربوط به 
آبان ماه و آذرماه سال گذش��ته بود ولی به دلیل سرمای شدید 
و بارش برف و باران در این اس��تان تصمیم بر این ش��د تا سفر 
در شرایط مناس��ب آب و هوایی برگزار ش��ود.وی افزود: مردم 
عزیز چهارمحال و بختیاری امتح��ان خود را در قبال نظام پس 
داده اند و قوم لر و بختیاری همیشه سرباز انقالب اسالمی بوده 
اس��ت.وزیر اطالعات بابیان اینکه برای دولت تدبیر و امید همه 
جریان های سیاسی چه اصولگرا، چه اصالح طلب و چه مستقل 
عزیز هستند، افزود: همه باید در اردوگاه نظام و زیر چتر والیت 
و رهبری جای داشته باشند و بتوانند به این آب وخاک خدمت 
کنند.وی با تأکید بر اینکه دولت یازدهم دولت هیچ جناح خاصی 
نیس��ت و دولت همه جناح ها هس��ت، ادامه داد: بارها ریاست 
جمهوری اعالم کرده است، هرکس قابلیتی دارد و می تواند به 
کشور خدمت کند و بدون در نظر گرفتن گرایش سیاسی باید 
به وی میدان داده ش��ود.علوی با اش��اره به اینکه راهبرد دولت 
یازدهم کنار زدن هیچ جریان سیاس��ی ای نیست، خاطرنشان 
کرد: این دولت دست همه مردم، گروه ها و جناح های سیاسی 
را به گرمی می فش��ارد و ترکیب هیئت دول��ت هم فراجناحی 
بودن دولت را نشان می دهد.وزیر اطالعات با اشاره به اینکه در 
طول 8 سال تصدی اصالح طلبان، اصولگرایان به حاشیه رفته 

بودند و در طول 8 سال تصدی اصولگرایان، اصالح طلبان از دور 
خارج ش��ده بودند، افزود: از اختالف های سیاسی هیچ عایدی 
برای کشور به دس��ت نمی آید؛ البته منکر خدمات دولت های 
قبل نیستیم اما این خدمات می توانست با وحدت و رفاقت های 
سیاسی در چارچوب های معقول دوچندان شود.وزیر اطالعات 
گفت: ما باید در هم��ان چارچوبی که رهبری اع��الم کرده اند 
دنبال جذب حداکثری و دفع حداقلی باش��یم و به هرکسی که 
می خواهد سوار بر کشتی نظام و انقالب شود اجازه دهیم چراکه 
ما صاحب کشتی انقالب نیستیم که افراد را پیاده کنیم.علوی 
با تأکید بر اینکه همه افرادی که به انقالب، نظام، قانون اساسی 
و اصل والیت فقیه و شخص ولی فقیه اعتقاددارند، حق دارند در 
چارچوب نظام فعالیت کنند، خاطرنشان کرد: هر حرکت مهمی 
که در این کشور صورت می گیرد توسط سران سه قوه با رهبری 
معظم هماهنگ است و پس ازآن تصمیم گیری و اقدام می شود و 
این مسئله را به عینه در جلسات دیده ایم که در بحث های مهم به 
همین نحو عمل می شود. وزیر اطالعات با تأکید بر اینکه دولت 
سرباز والیت است اما اهل شعارهای افراطی نیست، افزود: ما اهل 
پیش افتادن از خط مشی والیت فقیه نیستیم چراکه اگر والیت 
تضعیف شود س��تون خیمه انقالب تضعیف شده است و ما این 

اجازه را نخواهیم داد.

نماینده م��ردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: 
س��ندراهبردی توس��عه اس��تان اصفهان با مش��ارکت چند 
دانش��گاه اصفه��ان تدوین ش��ده اس��ت.حمیدرضا فوالدگر 
نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی، در جلسه 
ش��ورای برنامه ریزی اس��تان اصفهان که با حض��ور نوبخت، 
معاون رئیس جمه��ور و س��خنگوی دولت، برگزارش��ده بود 
اظهار کرد: مطالعات آمایش و تدوین س��ند راهبردی توسعه 
اصفهان برای ارائه به دولت آماده شده است. وی افزود: این سند 
راهبردی با مشارکت دانشگاه اصفهان، دانشگاه هنر اصفهان، 
دانشگاه صنعتی اصفهان و شهرک علمی � تحقیقاتی اصفهان 
تدوین شده است و حدود 15 هزار صفحه دارد که یک مسئله 
بسیار کم نظیر و مهم در این زمینه اس��ت.فوالدگر شناسایی 

قابلیت های اس��تان اصفهان، عدم تعادل هایی که در اس��تان 
وجود دارد، شناسایی ساختار قضایی استان اصفهان و شناسایی 
اقدامات اولویت دار و تهیه و تنظیم اسناد را از بخش های مختلف 
این س��ند راهبردی ذکر ک��رد و گفت: اقتص��اد دانش بنیان، 
گردش��گری و صنایع دس��تی از مهم تری��ن ش��اخصه هایی 
 اس��ت که در این س��ند راهب��ردی مدنظ��ر قرار داده ش��ده 

است.
وی تصریح کرد: از مراحل تهیه سند راهبردی استان اصفهان 
می توان مراحل آمایش، تلفیق و تدوین اس��ناد، تهیه س��ند 
آمایشی و تدوین سند توسعه استان اصفهان را نام برد، ضمن 
اینکه تهیه و تدوین این س��ند راهبردی با توجه به مشارکت 
صنایع و دانشگاه ها یک تمرین جدی برای همکاری دانشگاه و 

صنعت است.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
ضمن تأکید بر اهمیت اقتصاد دانش بنیان خاطرنش��ان کرد: 
برای خروج از برخی بحران های موجود در استان اصفهان باید 
به سوی اقتصاد دانش بنیان رفت و از مبنای فکری آن به خوبی 

استفاده کرد.

وزير اطالعات در جمع مردم لردگان:

 مردم عزيز چهارمحال و بختیاری امتحان خود را در قبال نظام پس داده اند و قوم لر و بختیاری 
همیشه سرباز انقالب اسالمی بوده است

نماينده مردم اصفهان در مجلس خبر داد:

سند راهبردی توسعه استان تهیه شد

راهبرد دولت یازدهم کنار زدن جریانات سیاسی نیست

طرح افزایش نرخ باروری مجددًا به صحن علنی مجلس برگشت

الريجانی در اجالس 
جامعة المصطفی:

 کج فهمی ها مجال دامن زدن 
به اختالفات را داده است

رئیس مجل��س گفت: ک��ج فهم��ی برخی 
کش��ورهای منطق��ه و کم��ک قدرت های 
ب��زرگ ب��ه برخ��ی، ای��ن مج��ال را داد 
 ک��ه ب��ه اختالف��ات ش��یعه وس��نی دامن 

بزنند.
علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی 
در هش��تمین اج��الس سراس��ری مدیران 
و نماین��دگان جامعةالمصطف��ی در ق��م با 
 اشاره به حوادث تروریس��تی اخیر در عراق،
  گف��ت: در برابر جری��ان آبروری��زی داعش

 در عراق شاهد آن هستیم که آمریکا گوشه 
 گود ایس��تاده و نظاره می کند و هنوز دنبال

 داد و ستد است.
وی با بیان اینکه رفت��ار متین و پایه ای ایران 
و روشنگری در این زمینه بسیار مهم است، 
افزود: فضای رقابتی در صحنه بین الملل و در 
دیپلماس��ی می تواند بسترهای بازتری برای 

ما بوجود آورد.
رئیس مجلس به نقشه های دشمنان اسالم 
در منطقه مبنی بر ایجاد اختالف بین شیعه 
و سنی اش��اره کرد و گفت: به هر میزان که 
ش��اهد رونق گرفتن تفکر اصیل اسالمی در 
منطقه هس��تیم از آن طرف نی��ز اختالفات 
میان مذاهب و فرق توسط دشمنان ما دامن 

زده می شود.
الریجانی ادامه داد: حال��ت فریب کارانه ای 
که نسبت به قیام های اسالمی منطقه صورت 
گرفت و سرکوب هایی که حاصل شد، متأثر 
از رفتار تأثیرگذارانه انقالب اس��المی و نگاه 
 عمیق ت��ر کش��ورهای قدرتمند به مس��ائل 

منطقه بود.
وی تصری��ح ک��رد: ک��ج فهم��ی برخ��ی 
کش��ورهای منطق��ه و کم��ک قدرت های 
بزرگ به برخ��ی، ای��ن مج��ال را داد که به 
اختالفات ش��یعه وس��نی دام��ن بزنند و در 
حوزه عراق ردپاه��ای اطالعاتی را می بینیم 
ک��ه مقام��ات آمریکای��ی ب��ا جریان ه��ای 
تروریستی در عراق جلسه گذاشتند که سر 
 سالح ها را به سمت ایران و ش��یعیان نشانه 

بگیرند.                  روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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مفاد آرا
66 آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 

رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره
سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  »قانون  آراء  مفاد  آگهی 
رسمی« که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقردراداره 
ثبت اسناد و امالک زواره صادر گردیده ودر اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت 
به فاصله ی 15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی می شودو در 
روستاها عالوه بر انتشار آگهی،رای هیات باحضورنماینده شورای اسالمی روستا در 
محل الصاق نماید تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در شهرها 
از تاریخ انتشار اگهی و در روستا از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خودرا به اداره ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
این  نمایند،در  تسلیم  زواره  ثبت  اداره  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  گواهي  و  نموده 
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 عمومی محل 
راارائه نکند،اداره ثبت زواره مبادرت به صدور سندمالکیت می نماید. صدور سند مالکیت 

مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
محمدی  امیررضا  آقای   –  93/04/31 مورخ   139360302021000523 شماره  1-رای 
شهرابی فرزند بهرام بشماره ملی 0076179524 ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 35/3 
فرعی باقیمانده واقع در قریه شهراب  28  اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان به 

مساحت 266 مترمربع خریداری عادی مع الواسطه از قنبرشهرابی محصل.
2- رای شماره 139360302021000524 مورخ 93/04/31 – آقای محسن زارعی فرزند 
ناصر بشماره ملی 1189620340 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از پالکهای 
2336 و2337 فرعی واقعات در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان 

جمعًابه مساحت 269/80 مترمربع خریداری رسمی از شهرداری زواره.
 3- رای شماره 139360302021000525 مورخ 93/04/31 – آقای محمدابراهیم صادقی 
از  برروی قسمتی  احداثی  یکبابخانه  ملی 1189617803 ششدانگ  اکبر بشماره  فرزند 
ثبت   17 بخش  گرمسیر  دهستان  اصلی   16 زواره  در  واقع  فرعی   2336 پالک شماره 

اصفهان به مساحت 230 مترمربع خریداری رسمی از شهرداری زواره.
جاللی  مصطفی  آقای   –  93/04/31 مورخ   139360302021000526 شماره  رای   -4
احداثی  دکان  یکباب  ملی 1189604681 ششدانگ  بشماره  فرزند حسین  زواره  طحان 
برروی قسمتی از پالک 5481 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 
ابوالفضل عصاری  از  مترمربع خریداری رسمی  به مساحت 83/80  اصفهان  ثبت   17

تلک آبادی.
خانم احترام یزدی علی   – 5- رای شماره 139360302021000529 مورخ 93/04/31 
آبادی فرزند تقی بشماره ملی 1189480239 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی 
از پالک 1609 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان 

به مساحت 348/90 مترمربع خریداری رسمی از محمود نساجی ومعصومه نوریان.
6- رای شماره 139360302021000530 مورخ 93/04/31 – خانم زهرا داورانی فرزند 
از پالک  برروی قسمتی  احداثی  یکبابخانه  ملی 1189879336 ششدانگ  رضا بشماره 
شماره 999 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به 

مساحت 185 مترمربع خریداری رسمی از ورثه نورمحمد عابدی.
7- رای شماره 139360302021000531 مورخ 93/04/31 – آقای حمید دهقانی شهرابی 
فرزند حبیب اله بشماره ملی 0052638138 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی 
از پالک شماره 197/1 فرعی واقع در قریه شهراب 28 اصلی دهستان سفلی بخش 17 
ثبت اصفهان به مساحت 91 مترمربع خریداری عادی مع الواسطه از سیدحسن سال مه.

موسائی  روح اله  آقای   –  93/04/31 مورخ   139360302021000532 شماره  رای   -8
اردستانی فرزند فتح اله بشماره ملی 1189365618 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی 
قسمتی از مزرعه چرمهین 6 اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 
زهرابیگم،صفیه  اکبر رضائی وخانمها  از سیدعلی  عادی  مربع خریداری  متر   118/70

بیگم،فاطمه بیگم، نازنین وبایسته شهرت همگی میرحیدری ورثه سیدحسین.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/05/18                                                                                                                                                
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/06/02                                                                                                                             

ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره                                   

ابالغ رای 
میثم  سید  خواهان:   93/3/25-458 بایگانی:  شماره   1816-92 دادنامه:  شماره   118
فجر-پالک28-طبقه4  یک-بن  الهوردیخان  میر-ک  اصفهان-خیابان  نشانی:  مشهدی 
مجتمع  کامبیز-  کوی  اول-  اصفهان-آبشار  نشانی:  شفیعی  محمدحسین  خوانده: 
110 خواسته: مطالبه وجه چک به شماره 450336 مورخ 92/10/5 بانک صادرات به 
انضمام تاخیر تادیه و هزینه دادرسی گردشکار: شورا با عنایت به محتویات پرونده 
قاضی  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  ذیل  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم 
شورا: در خصوص دعوی سید میثم مشهدی به طرفیت محمدحسین شفیعی به خواسته 
مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 450336 مورخ 92/10/5 
به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات پرونده و 
بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
اینکه خوانده با ابالغ قانونی و انتظار کافی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه 
ارایه  به دعوی خواهان  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی  و محکمه  دفاعیات مستند  و 
313و307و315   ،310 مواد  به  مستندا  و  دانسته  ثابت  را  مطروحه  دعوی  لذا  ننموده 
قانون تجارت 198-515-519-522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
دادرسی  هزینه  بابت  ریال   100/000 و  خواسته  اصل  بابت  ریال   40/000/000 مبلغ 
از  تادیه  در  تاخیر  و خسارت  قانونی  تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله  حق  بابت  تعرفه  طبق 
تاریخ سررسید چک/تقویم دادخواست)92/10/5( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
اعتراض در محاکم محترم عمومی  قابل  از آن  در همین مرجع و ظرف 20 روز پس 
 حقوقی اصفهان می باشد. م الف:10949 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

میثم  سید  خواهان:   93/3/25-470 بایگانی:  شماره   1815-92 دادنامه:  شماره   119
فجر-پالک28- بست  بن  یک-  الهوردیخان  میر-ک  اصفهان-خیابان  نشانی:  مشهدی 

بست  مهر-بن  دوم-خ  اصفهان-مشتاق  نشانی:  بمانیان  مسعود  خوانده:  طبقه4 
به   92/10/5 مورخ   927390 شماره  چک  وجه  مطالبه  خواسته:  بهارستان2-پالک32 
انضمام تاخیر تادیه و هزینه دادرسی گردشکار: شورا با عنایت به محتویات پرونده 
قاضی  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  ذیل  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم 
به خواسته  بمانیان  به طرفیت مسعود  میثم مشهدی  شورا: در خصوص دعوی سید 
به   92/10/5 مورخ   927390 شماره  به  چک  یک  وجه  ریال   6/000/000 مبلغ  مطالبه 
عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات پرونده و 
بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
اینکه خوانده با ابالغ قانونی و انتظار کافی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه 
ارایه  به دعوی خواهان  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی  و محکمه  دفاعیات مستند  و 
313و307و315   ،310 مواد  به  مستندا  و  دانسته  ثابت  را  مطروحه  دعوی  لذا  ننموده 
قانون تجارت 198-515-519-522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
دادرسی  هزینه  بابت  ریال   100/000 و  خواسته  اصل  بابت  ریال   6/000/000 مبلغ 
از  تادیه  در  تاخیر  و خسارت  قانونی  تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله  حق  بابت  تعرفه  طبق 
تاریخ سررسید چک/تقویم دادخواست)92/10/5( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
اعتراض در محاکم محترم عمومی  قابل  از آن  در همین مرجع و ظرف 20 روز پس 
 حقوقی اصفهان می باشد. م الف:10948 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

 9209980365600197 پرونده:  شماره   9309970354300401 دادنامه:  شماره   120
خ  نشانی  به  فوالدی  ایمان  مهرنوش  خانم  شاکی:   921379 شعبه:  بایگانی  شماره 
آقای حامد  متهم:  پایین  ای-منزل3طبقه- زنگ  قهوه  پامچال-درب  سپاه-ک شاهد-بن 
حصاری به نشانی مجهول المکان اتهام: کالهبرداری گردشکار: دادگاه پس از بررسی 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای حامد حصاری)فاقد مشخصات دیگر در پرونده( 
کلیه  به  توجه  از  دادگاه  ایمانی  مهرنوش  خانم  شکایت  موضوع  کالهبرداری  بر  دائر 
محتویات پرونده-کیفرخواست صادره-تحقیقات انجام شده در دادسرا مالحظه پرینت 
حضور  عدم  و  دادرسی  صورتجلسه  و  وی  بودن  متواری  و  متهم  و  شاکی  حساب 
متهم علیرغم ابالغ قانونی و سایر قرائن و امارات پرونده و با تطبیق رفتار ارتکابی با 

عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع بزهکاری وی را محرز و مسلم دانسته مستندا 
به  حکم  کالهبرداری  و  اختالس  ارتشاء  مرتکبین  مجازات  تشدید  قانون   2 ماده  به 
محکومیت وی به یکسال حبس و رد مال باقیمانده به میزان 3/913/161 ریال در حق 
شاکی خصوصی صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از 
 ابالغ قابل واخواهی در این شعبه است.م الف:10365 اکبری دادرس شعبه 117 دادگاه

عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

 9209980358000493 پرونده:  شماره   9309970354300379 دادنامه:  شماره   121
نشانی  به  خواه  آزادی  شهریار  آقای   -1 شکات:   921089 شعبه:  بایگانی  شماره 
نشانی  به  زاده  حسه  سعیده  خانم   -2 پویان-پ44،  هزارجریب-بن  اصفهان-خ 
جامه  مهدی  آقای  متهم:  میثم-پ36  مهروزان-بن  تاالر  معراج-روبروی  اصفهان-خ 
امیرکبیر-شرکت  بلوار  از  بعد  کرج  مخصوص  جاده   15 کیلومتر  نشانی  به  بزرگ 
اوراق  از بررسی همه  دادگاه پس  ای( گردشکار:  اتهام: کالهبرداری)رایانه  هواسازان 
رای  رای می نماید.  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  پرونده ختم رسیدگی 
دادگاه: در خصوص اتهام آقای مهدی جامه بزرگ فرزند ملک مراد که سایر مشخصات 
وی در دسترس نمی باشد دائر بر تحصیل مال از طریق نامشروع)تحصیل مبلغ بیست 
و نه میلیون و ششصد و دوازده هزار ریال از آقای شهریار آزادی خواه و مبلغ ده 
میلیون ریال از خانم سعیده حسه زاده( )بدین شرح که حسب اوراق و محتویات پرونده 
متهم ضمن تماس با شکات فوق به دروغ مدعی گردیده نامبردگان برنده دریافت کمک 
هزینه سفر زیارتی به عتبات عالیات گردیده و از آنان درخواست نموده با مراجعه به 
یکی از عابربانکهای مربوطه اقداماتی را که وی از آنان درخواست می نماید را انجام 
از حساب  انتقال وجوه فوق  به  آنان موفق  به  ارائه دستوراتی  با  بدین طریق  دهند و 
شکات به حساب خود می گردد لذا رفتار مجرمانه متهم به شرح فوق برخالف آنچه در 
کیفرخواست صادره متهم گردیده است کالهبرداری رایانه ای که عنصر مادی آن منوط 
به ارتکاب رفتاری از قبیل وارد کردن تغییر-محو-ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل 
کردن سامانه رایانه ای یا مخابراتی و تحصیل مال از طریق نامشروع می باشد( دادگاه 
با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان-شکایت شکات 
خصوصی فوق الذکر پاسخ بانکهای مربوطه مبنی بر تعلق شماره حساب هایی که مبالغ 
از حساب شکات به حسابهای مزبور منتقل شده است به متهم موصوف- فوق الذکر 

متواری بودن متهم و عدم حضور وی در جلسات تحقیقات مقدماتی و دادرسی جهت 
دفاع از خود علیرغم احضار وی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیراالنتشار-نتیجه 
تحقیقات معموله توسط ضابطین دادگستری و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده 
مجازات  تشدید  قانون   2 ماده  استناد  به  دانسته  مسلم  و  محرز  را  نامبرده  بزهکاری 
حبس  سال  دو  تحمل  به  را  موصوف  متهم  کالهبرداری  و  ارتشاء-اختالس  مرتکبین 
به شرح فوق در حق شکات خصوصی محکوم و  اموال تحصیل شده  تعزیری و رد 
در  واخواهی  قابل  ابالغ  تاریخ  از  روز  ده  و ظرف  غیابی  رای صادره  می نماید  اعالم 
این دادگاه و پس از انقضای مهلت مذکور ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در 
رئیس شعبه  می باشد.م الف:10366 رحمتی  اصفهان  استان  نظر  تجدید  محترم  محاکم 

117 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

 9209980362200390 پرونده:  شماره   9309970354300393 دادنامه:  شماره   122
شماره بایگانی شعبه: 920903 شاکی: خانم بهینه درویشی به نشانی اصفهان-آبشار 
سیرجان-خ  نشانی  به  بهادری  اسفندیار  آقای   -1 متهمین:  مژگان-پ45  دوم-بن 
آزادی-حبیب ا...-پ500- تهران-خ  نشانی  به  زندی  شبنم  خانم   -2 مقداد،  زیارت-ک 

کدپستی 1458798989- فعاًل مجهول المکان اتهام: مزاحمت تلفنی گردشکار: دادگاه با 
به صدور  مبادرت  ذیل  به شرح  و  اعالم  را  پرونده ختم رسیدگی  به محتویات  توجه 
بر  دائر  بهرام  فرزند  اتهام خانم شبنم زندی  دادگاه: در خصوص  رای  رای می نماید. 
توجه  از  دادگاه  حبیب  فرزند  درویشی  بهینه  خانم  شکایت  موضوع  تلفنی  مزاحمت 
و  دادسرا  در  شده  انجام  تحقیقات  و  صادره  کیفرخواست  پرونده  محتویات  کلیه  به 
مالحظه پریبت تلفن همراه متهمه و پاسخ استعالم مخابرات مبنی بر تعلق خط شماره 
09109467167 به وی و صورتجلسه دادرسی و عدم حضور مشارالیها علیرغم ابالغ 
قانونی از طریق نشر آگهی و سایر قرائن و امارات پرونده بزهکاری وی را محرز و 
مسلم دانسته مستندا به ماده 641 قانون مجازات اسالمی )تعزیرات( و بند 2 ماده 3 
قانون وصول درآمدهای دولت حکم به محکومیت متهمه به پرداخت مبلغ پنج میلیون 
ریال جزای نقدی بدل از سه ماه و یک روز حبس در حق صندوق دولت صادر و اعالم 
می گردد رای صادره غیابی و ظرف 10 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
اینکه به  توجه  با  اتهام  همین  به  بهادری  اسفندیار  نام  به  دیگر  متهم  به  نسبت   است 

احراز  جهت  کافی  دالیل  و  است  بوده  زن  گیرنده  تماس  شاکیه  اظهارات   حسب 

آیین  قانون   177 ماده  به  مستندا  ندارد  وجود  پرونده  در  اتهام  این  در  وی  معاونت 
صادر  وی  برائت  بر  رای  اسالمی  مجازات  قانون   120 ماده  و  کیفری  دادرسی 
دادگاه  در  اعتراض  قابل  ابالغ  از  پس  روز   20 ظرف  اخیر  رای  می گردد  اعالم   و 
جزایی  عمومی  دادگاه   117 شعبه  رئیس  اکبری  الف:10362  م  می باشد.  نظر  تجدید 

اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/3/10-209 دادنامه:  شماره   1105-92 پرونده:  کالسه   123
نشانی:  عرب حصاری  امیرهوشنگ  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  18 شورای  شعبه 
بن بست شهید مجلسی-پالک آخر   – کوچه شهید عباسی   – باغ دریاچه  اصفهان- خ 
خوانده: محمدعلی وفایی نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه حواله با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی 
با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوای امیرهوشنگ عرب حصاری به طرفیت محمدعلی وفایی به 
خواسته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال وجه حواله شماره 06991 موسسه پس انداز 
قرض الحسنه علی ولی ا... عهده میدان میوه و تره بار به انضمام مطلق خسارات قانونی 
با عنایت به بقای اصل مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور 
خوانده در جلسه رسیدگی و مصون مانده خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا 
دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد 198و515و519و522 
محکومیت  بر  حکم  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون 
خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و یکصد و ده هزار ریال 
110/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین هزینه نشر آگهی که محاسبه آن به عهده 
اجرای احکام می باشد بر مبنای تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست 92/11/20 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی 
از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای 
مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

م الف:10286 شعبه هجدهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

 9309980350500475 پرونده:  شماره   9309970350500639 دادنامه:  شماره   124
شماره بایگانی شعبه: 930511 خواهان: آقای پرویز شیروانی با وکالت خانم بدرالزمان 
دامن پاک به نشانی اصفهان-حکیم نظامی-ابتدای خیابان شریعتی-ساختمان الزهرا-

شیروانی  ملیحه  خانم   -1 خواندگان:   8173814975 سوم-واحد109-کدپستی  طبقه 
2- آقای خسرو شیروانی همگی به نشانی مجهول المکان 3- آقای ناصر شیروانی به 
منع  بر  مبنی  موقت  اصفهان-خ هزارجریب-خ چهارم-پالک2 خواسته: دستور  نشانی 
نقل و انتقال خواسته: دستور موقت گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. تصمیم دادگاه: در 
خصوص درخواست آقای پرویز شیروانی به طرفیت خانم و آقایان ناصر و خسرو و 
ملیحه همگی شهرت شیروانی به خواسته دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال یک 
هفتم از سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل مسکونی به شماره ثبتی 12/1016 
تودیع  به  عنایت  با  و  پیوستی  مستندات  تصاویر  به  توجه  با  اصفهان  ثبت   14 بخش 
مبلغی تحت عنوان خسارت احتمالی و احراز فوریت امر، دادگاه درخواست مطروحه 
دستور  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  315و319  مواد  به  مستندا  و  تشخیص  موجه  را 
 موقت مبنی بر منع نقل و انتقال یک هفتم از سه دانگ پالک فوق الذکر صادر و اعالم
ابالغ از  قبل  و  قضایی  حوزه  محترم  ریاست  تایید  از  پس  صادره  دستور   می نماید 
قابل اجراست.م الف:10293 زباندان رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

تحدید حدود اختصاصی 
زمین  قطعه  ششدانگ  حدود  تحدید  چون   93/5/16-103/93/1498/337 شماره   135
آباد جزء  یحیی  در  واقع  از شماره 214-اصلی  فرعی  پالک 101  به شماره  محصور 
بخش 11 که به نام احمد گرجی طرقی و غیره در جریان ثبت می باشد که به علت عدم 
توانایی مالک در معرفی ملک در آگهی قبلی بایستی تجدید آگهی گردد اینک به موجب 
دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 
9 صبح روز 1393/6/8 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر 
در این آگهی درمحل حضور بهم رسانند.ضمنًا اعترضات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 

شد.تارخ انتشار:1393/05/18 م الف:99 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد وامالک نظنز



یادداشت

 خبرهای خوش رییس جمهوری
 برای خبرنگاران

رئیس جمهور گفت: دولت آئین نامه اجرایی قانون شفاف سازی 
اطالعات که می تواند به کار حرف��ه ای خبرنگاران کمک کند را 
بعد از س��الیان دراز تهیه کرده است.حجت االسالم والمسلمین 
حسن روحانی در نشس��ت خبری پایانی در سفر خود به استان 
چهارمحال و بختیاری، روز خبرنگار را ب��ه همه خبرنگاران در 
سراسر ایران اسالمی و یا خبرنگاران ایرانی که در خارج از کشور 

فعالیت می کنند، تبریک گفت.
وی س��پس اظهار ک��رد: آئین نامه اجرایی قانون شفاف س��ازی 
اطالعات که می تواند به کار حرفه ای خبرنگاران کمک کند بعد 
از سالیان دراز از سوی دولت تهیه شده و این آئین نامه به زودی 
عملیاتی خواهد شد و این کمک خوبی از لحاظ کار حرفه ای برای 
رس��انه های عمومی و همگانی خواهد بود.وی افزود: همچنین 
دولت الیحه ای را برای مورد توجه قرار دادن انجمنی که به صنف 
خبرنگاری مربوط می شود، تهیه خواهد کرد تا این انجمن بتواند 
نس��بت به کار خبرنگاران فعالیت کند و اگر تخلفی رخ می دهد 
این انجمن صنفی و تخصصی راجع به آن تخلف اعالم نظر داشته 
باشد.رئیس جمهور گفت: دو الیحه مورد اشاره شده قبل از آنکه 
نهایی و بخواهد به مجلس تقدیم ش��ود اعالم می شود تا اینکه 

نظرات صاحب نظران را اخذ و بعد از آن، آن را اجرایی کنیم.
وی با بیان اینکه »در زمینه اصالحاتی که در شرایط جدید برای 
قانون مطبوعات نیاز است، دولت تالش خواهد کرد«، در ادامه 
در نظر گرفتن زمینه های رفاهی برای خبرنگاران را مدنظر قرار 
داد و گفت: در شرایط خاص مثاًل شرایط بیکاری برای خبرنگاران 
بیمه تکمیلی مدنظر قرار گرفته ش��ده که به عن��وان هدیه در 
روز خبرنگار اعالم می ش��ود.رئیس جمهور کشورمان ادامه داد: 
همچنین هدیه دوم مدنظر، یک هدیه معنوی است که طی آن 
آموزش رایگان فنی کار خبرنگاری لحاظ ش��ده و دولت در این 

زمینه هم قدم هایی بر خواهد داشت.
روحانی در ادامه اظهار کرد: ان ش��اءاهلل روز خبرنگار برای همه 
خبرنگاران مبارک باشد و شما خبرنگاران بتوانید کار خبرنگاری 
را به صورت یک کار کاماًل حرفه ای و ملی چه در س��طح استان 
و چه در س��طح کش��ور دنبال کنید و بتوانید روابط خوبی بین 
دولت و مردم و بخش ه��ای مختلف تخصصی در هر اس��تان و 
سراسر کشور برقرار کنید.وی با بیان اینکه »اطالع رسانی دقیق 
و خوب می تواند برای مردم مفید باشد«، گفت: اگر ما بخواهیم 
به صورت حرفه ای با ش��ایعات مبارزه کنیم راه آن، فعال شدن 
 خبرنگاران عزیز و وجود اطالع رس��انی دقیق ب��رای مردم عزیز 

است.
سردار آقاخانی:

رسانه بدنه نیروی انتظامی است
فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان بابیان اینکه یکی 
از موفقیت ه��ای م��ا در 
اس��تمرار مأموریت ه��ا 
خبرهایی است که رسانه 
منتش��ر می کنند، گفت: 
انتظار م��ا این اس��ت که 
اس��تحکامی ک��ه بی��ن 
مجموع��ه خبرگزاری ها 
نی��روی انتظامی به وجود 

آمده به قوت خودش باقی بماند.
 سردار عبدالرضا آقاخانی در حاشیه نهمین نمایشگاه مطبوعات 
و خبرگزاری ه��ای داخلی اس��تان اصفهان، با اش��اره به نقش 
خبرگزاری ها و رسانه در آگاهی بخشی جامعه، اظهار کرد: من 
نمی توانم بگویم رسانه از ما جدا است چراکه رسانه بدنه نیروی 
انتظامی بوده و دیده بان موفق نی��روی انتظامی خبرگزاری ها، 

روزنامه ها و رسانه هستند.
وی بیان کرد: پیام موفقیت های ما را توس��ط مجموعه رس��انه 
به گ��وش مردم می رس��د و نمی توان درجایی محاصره ش��ویم 
و با بقی��ه ارتب��اط نگیریم چراکه اگ��ر این گونه ش��د هر کاری 
انجام دهیم بی فایده ب��وده و امروز یک��ی از موفقیت های ما در 
 استمرار مأموریت ها همین خبرهایی است که رسانه ها منتشر

 می کنند.       
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ضدعفونی کردن میوه ها و سبزی ها بهترین راه پیشگیری از و با
یک متخصص بیماری های عفونی با تأکید بر درمان وبا در صورت تشخیص 
به موقع، ننوشیدن آب های غیرمطمئن، شستن و ضدعفونی کردن میوه ها 

و سبزیجات را بهترین راه پیشگیری از ابتال به بیماری وبا عنوان کرد.
3

به گزارش فارس محمدمهدی آخوندی، جنین شناس 
و رئیس پژوهشکده فناوری های نوین علوم پزشکی 
ابن سینا که از 20 س��ال پیش در زمینه درمان های 
ناباروری فعال اس��ت با بیان علل ناباروری در زوجین 
می گوید: علت ناباروری متنوع است و به دالیل مردانه، 
زنانه و عوامل مش��ترک بین ای��ن دو جنس مربوط 
می شود. مرحله اول تش��خیص و مرحله دوم درمان 
بر اساس تشخیص اس��ت.وی می افزاید: در صورتی 
که علت ناباروری زن باشد. راحت ترین روش بای پس 
دهانه رحم یا IUI است. در این روش اگر نطفه نتواند 
از دهانه رحم عبور کند آن را شست وشو می دهند و آن 
را وارد رحم می کنند و مسیر بعدی خود به خود طی 
می شود البته این مش��روط بر این است که لوله های 
تخمدان مشکلی نداشته باش��ند و اسپرم نیز توانایی 
عبور داشته باشد.این جنین شناس ادامه می دهد: در 
روش IVF تخمک های جمع آوری شده در آزمایشگاه 
با اسپرم آماده شده تلقیح می شوند.این جنین شناس 
اضافه می کند: وقتی اس��پرم به علت تعداد، شکل یا 
حرکت آن توانایی باروری تخمک را نداش��ته باشد. 
اسپرم به سیتوپالسم تخمک تزریق می شود که به این 

روش میکرواینجکشن می گویند.
وی تصریح می کن��د: در کنار ای��ن روش ها چنانچه 
اسپرم در مرد نباشد الزم است از روش های مختلفی 
به دست بیاید، گاهی نیاز اس��ت اسپرم را فریز کنیم، 
گاهی بافت تخمدان و تخمک فریز می شود و گاهی 
نیز جنین ه��ای اضاف��ی را فریز می کنی��م، عالوه بر 
این ها بحث حفظ باروری نیز مطرح است و تشخیص 
ژنتیکی سالمت جنین و جنسیت آن به این روش ها 
اضافه می شود که معموالً به کمک لیزر و یک سلول 
جنینی انجام می شود.رئیس پژوهشکده فناوری های 
نوین علوم پزشکی ابن سینا با تأکید بر لزوم سالمت 
زوجین می گوید: در مواقعی که اسپرم، جنین، تخمک 
و رحم سالم نباشد بحث اهدا مطرح می شود و در کنار 
این ها نیز باید به بحث تنوع تکنیک های تش��خیصی 

نیز اشاره کنیم.
این جنین ش��ناس همچنین شناسایی هورمون ها و 
مش��کالت مربوط به عفونت ها را در درمان ناباروری 
مؤثر دانسته و این روند را مستلزم همکاری متخصصان 
زنان، جنین شناس و ناباروری مردان عنوان می کند.

وی با اش��اره به انواع تکنیک های درم��ان می گوید: 
در حوزه جنین، 47 تکنیک وج��ود دارد. روش های 

مربوط به حوزه زنان و لقاح خ��ارج رحمی حدود 10 
تکنیک اس��ت و در حوزه ناباروری مردان نیز حدود 
8 روش وجود دارد. در مجم��وع 70 کد برای درمان 
ناباروری وجود دارد.آخوندی با بیان اینکه تقریباً همه 
ناباروری ها قابل درمان اس��ت، افق روش��نی را پیش 
روی زوجین نابارور قرار می دهد تا معلوم شود کابوس 
بی فرزندی با صرف هزینه به رؤیایی ش��یرین تبدیل 
می شود، وی می گوید: زوجین باید در درمان مداومت 
داشته باشند و انتظار خود را از درمان مشخص کنند. 
توقع ما از هر درمان بین 25 تا 35 درصد نتیجه مثبت 

است.
 IUI میکرواینجکشن هر بار دو میلیون و

نیم میلیون تومان هزینه دارد
این جنین ش��ناس با اش��اره به هزینه ه��ای درمان 
میکرواینجکش��ن و IUI می گوید: میکرواینجکشن 
برای هر بار 2 میلیون توم��ان هزینه دارد که کنار آن 
باید بحث های تشخیصی و داروها را نیز مد نظر داشت، 
عالوه بر این آندومتریوز موضوعی اس��ت که ممکن 
است در کنار این مسئله پیش آید و همچنین تخمدان 
پلی کیس��تیک، فیبرون و الپاراس��کوپی هزینه های 
درمان را افزایش می دهد. درم��ان ناباروری به روش 
IUI در هر بار حدود 500 هزار توم��ان هزینه دارد.

همان طور که اشاره ش��د زوجین باید قبل از درمان 
 IUI انتظار خود را مشخص کنند زیرا درمانی مانند

در هر بار 15 تا 20 درصد نتیجه دارد.
وی خاطر نشان می کند: IUI وقتی استفاده می شود 
که لوله های تخمدان باز باشد و تعداد اسپرم نیز کافی 
باش��د، عالوه بر این ش��کل آن نیز باید نرمال بوده و 
سن زنان نیز پایین باش��د. معموالً این روش در 2 یا 
3 بار اول ب��ا موفقیت مواجه می ش��ود و چنانچه این 
 شرایط موجود نباش��د باید س��راغ درمان های دیگر

 برویم.
به گفته وی بعد از اینکه روش درمانی انتخاب ش��د، 
ش��انس باروری در هر هر دوره درمان محدود است، 
یعنی این طور نیس��ت که با یک ب��ار درمان احتمال 
بارداری ب��ه 100 درصد برس��د. بعض��ی زوج ها نیاز 
به تکرار درمان دارند و باید تحمل داش��ته باش��ند و 
هزینه آن را ک��ه گران هم هس��ت، بپذیرند.بعضی از 
زوجین به علت گران��ی درمان، برای بار دوم و س��وم 
مراجعه نمی کنند و از بارداری ناامید می شوند. اکنون 
درصد کمی هس��تند که امکان ب��اروری آن ها صفر 

اس��ت. آن دس��ته از مردان عقیمی ک��ه عقیم بودن 
آن ها برگشت پذیر نباشد و گرنه با کمترین استعداد 
باروری امکان فرزندآوری وجود دارد.وی خاطر نشان 
می کند: امیدواریم که سازمان های بیمه گر با توجه به 
سیاست های افزایشی جمعیت کشور پای کار بیایند 
و با توجه به ابالغ سیاس��ت های کلی نظام س��المت 

درمان های ناباروری هم تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.
محمد رضا نوروزی، عضو انجم��ن باروری و ناباروری 
می گوید: بیشترین هزینه های درمان ناباروری مربوط 
به هزینه های دارو و خدمات پیش��رفته مانند IVF و 
میکرواینجکشن است. وی اضافه می کند: با توجه به 
شیوع ناباروری در کشور اکثر زوجین برای درمان به 
مراکز درمان ناباروری مراجعه می کنند. درمان های 
س��اده و جراحی های کوچک توسط بیمه ها پوشش 
داده می شود. آنچه در این زمینه مشکل به نظر می رسد 
هزینه دارو و روش های پیشرفته است که طی آن نطفه 
زن و مرد در بیرون تشکیل می شود که این روش نیاز به 
مواد مصرفی و تجهیزات با قیمت باالیی دارد. همچنین 

نیروی متخصص برای این امر الزم است.
وی می گوید: معموالً هزینه یک سیکل IVF در مراکز 
درمان ناباروری با قیمت مناسب 2 تا 3 میلیون و گاهی 
به 8 میلیون تومان می رسد که بس��ته به نوع روش و 
کیفیت و خصوصی یا دولتی بودن مرکز دارد. همچنین 
یک میلیون تومان هزینه دارو برای این زوجین است 

که توسط بیمه ها پوشش داده نمی شود.
وی با اعالم عدم پرداخت به موقع هزینه های درمان 
ناباروری به مراک��ز درمانی از س��وی بیمه ها تصریح 
می کند: در صورتی که بیمه ها بخواهند این هزینه ها 
را پوش��ش دهند باید به موقع آن را به مراکز درمانی 
پرداخت کنند زی��را لوازم مصرف��ی و تجهیزات باید 
جایگزین ش��ود البته بیم��اران می توانن��د هزینه را 

پرداخت کرده و سپس پول آن را از بیمه بگیرند.
نوروزی می گوید: هزینه های درم��ان ناباروری توان 
خانواده ها را متوق��ف می کند و اگر ب��ه این هزینه ها 
PGD یا تش��خیص پیش از النه گزینی را نیز اضافه 
کنیم که ح��دود 2 تا 3 میلیون تومان می ش��ود رقم 
سرس��ام آوری به دس��ت می آی��د. از طرف��ی گاهی 
زوجین به تخمک ی��ا جنین اهدایی نی��ز نیازمندند 
 که آن نی��ز 2 ت��ا 3 میلیون توم��ان رق��م را افزایش

 می دهد.
ب��ا در نظر گرفت��ن اینکه ب��ه طور متوس��ط هر زوج 
بین 2 ت��ا 3 بار از ای��ن دوره ها اس��تفاده می کنند، از 
طرفی با توجه به هزینه های اس��کان و ایاب ذهاب به 
ویژه ب��رای زوج هایی که از ش��هرهای دیگر می آِیند 
و البته هزینه ه��ای خدمات درمان��ی جانبی به نظر 
می رس��د چیزی مع��ادل 50 میلیون توم��ان برای 
درمان ناباروری الزم اس��ت.وی خاطر نشان می کند: 
راهکار درمان ناباروری این اس��ت ک��ه بودجه هایی 
از س��وی دولت و مجلس ب��رای جمعیت تخصیص 
داده شود ش��اید پرداخت مس��تقیم این هزینه ها به 
بیمار صحیح نباش��د اما می توان با تشکیل صندوق 
 و عقد ق��رارداد با بانک ه��ا این هزینه ها را پوش��ش

 دهد.

70 کد برای درمان ناباروری وجود دارد

درمان ۵۰ میلیون تومانی ناباروری

یادداشت

زمان توزیع کتب درسی اعالم شد
رییس س��ازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: توزیع 
کتاب های درسی متوس��طه اول و دوم همزمان از نیمه دوم 
شهریور در سراس��ر کش��ور با اولویت مناطق دورافتاده آغاز 
می شود.حجت االسالم محی الدین بهرام محمدیان با اشاره 
به چاپ 1210 عنوان کتاب درس��ی و راهنمای معلم گفت: 
همچنین مقرر شد کتاب های درسی دوره ابتدایی به منظور 
رفاه حال والدین و کاهش دغدغ��ه دانش آموزان، کتاب های 
پایه اول ابتدایی در جشن ش��کوفه ها و پایه های دوم تا ششم 

در نخستین روز سال تحصیلی توسط مدارس توزیع شود.
وی تصریح کرد: به رغ��م افزایش قابل توج��ه قیمت کاغذ و 
خدمات چاپ، کتاب های درسی با استفاده از یارانه و امکانات 
چاپ وزارت آموزش و پرورش، افزایش قیمت چندانی نداشته 
است.رییس س��ازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان 
این که یادگیری فق��ط منحصر به محیط مدرس��ه و کالس 
نیست، تصریح کرد: خانواده، اجتماع و رسانه ها به ویژه صدا و 
سیما در این زمینه سهیم هستند و برای آن که تعارضی بین 
آموزه های مدرسه و دیگر محیط های یادگیری ایجاد نشود، 
باید با توجه به راهبردهای س��ند تح��ول بنیادین بین آن ها 

هماهنگی و هم سویی برقرار شود.

شهردار :مهرماه شاهد سه رویداد 
بزرگ در شهر هستیم

ش��هردار اصفهان اعالم کرد: در مهرماه امس��ال ش��اهد سه 
رویداد بزرگ ش��امل برگ��زاری اجالس بی��ن المللی میراث 
فرهنگی ناملموس، جشنواره کودک و نوجوان و بهره برداری 
 از اندیش��کده بیداری اس��المی هس��تیم.دکتر سید مرتضی 
سقائیان نژاد گفت: پمپاژ خبر اگر از یک منبع درست و صحیح 
باشد، می تواند در جامعه روشنگری کند.وی افزود: خبرنگاران 
می توانند راهنمایی مؤثر در جامعه باشند و در روشنگری افراد 

جامعه تأثیر گذار باشند.
شهردار اصفهان روز خبرنگار را به اصحاب رسانه تبریک گفت 
و اظهار امیدواری ک��رد که خبرنگاران منادی و پیام رس��ان 

وحدت و خوبی در جامعه باشند.

 آزمایشگاه مرجع سل اصفهان 
رتبه نخست خاورمیانه را کسب کرد

آزمایشگاه مرجع منطقه ای سل استان اصفهان حائز رتبه اول 
منطقه خاورمیانه در سال 2014 شد.

این آزمایشگاه موفق به دریافت تائیدیه مهارت از آزمایشگاه فرا 
ملی سوئد )WHO/GLI( و همچنین رتبه نخست منطقه 
خاورمیانه در این زمینه ش��د.این تأییدیه در راستای اجرای 
برنامه کنترل کیفی خارجی آزمایشگاه های مرجع منطقه ای 

سل کشور اخذ شده است.
آزمایش��گاه مرجع منطقه ای سل اس��تان اصفهان از بهمن 
1390 با همکاری و مشارکت سازمان بهداشت جهانی شروع 
به فعالیت کرد.این مجموعه به عن��وان نماینده پروژه کنترل 
سل )گلوبال فاند سل( سازمان بهداشت جهانی طرح »بررسی 
شیوع مقاومت دارویی خط اول و دوم ضد سل« )DRS( را در 
10 دانشگاه علوم پزشکی کشور شامل دانشگاه های اصفهان، 
شهید بهش��تی، تهران، ایران، کرج، قم، یزد، اراک، کاشان و 

چهارمحال و بختیاری بر عهده دارد.

رضایت مندی ۹۵ درصدی 
شهروندان از بی آرتی

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان از راه اندازی 
خط 5 بی آرتی از پایانه باقوشخانه تا حرم زینبیه خبر داد.

علیرضا صلواتی با اعالم این مطلب اظهار داش��ت: راه اندازی 
خط 5 بی آرتی از پایانه باقوشخانه تا حرم زینبیه در منطقه 14 
در دست مطالعه است که س��ال آینده اولویت اجرایی خواهد 
داشت.وی اذعان داشت: در سال جاری اولویت اجرایی با خط 
2 و 3 بی آرتی در محورهای جی- ارغوانیه، میدان احمدآباد و 

خیابان صمدیه و میدان جمهوری- میدان خواهد بود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان نیز با اشاره به 
راه اندازی خط ۶ بی آرتی از میدان قدس تا میدان جمهوری 
تصریح کرد: با احداث این ۶ خط یک شبکه یکپارچه بی آرتی 
در اصفهان به ط��ول 50 کیلومتر خواهیم داش��ت که پیش 
بینی می شود روزانه حدود 400 هزار نفر مسافر از طریق این 

خطوط ۶ گانه در سطح شهر جابجا شوند.

اهداء فرش به شهروندان خوش 
حساب منطقه 8 اصفهان

ش��هردار منطقه 8 اصفهان اظهار داشت: شهرداری منطقه 8 
هماهنگ با سیاست های تشویقی ش��ورای شهر و شهرداری 
اصفهان به منظور ترغیب ش��هروندان برای پرداخت به موقع 
عوارض نوس��ازی اقدام به اهداء جایزه با قید قرعه به 70 نفر 
از شهروندان خوش حس��اب نمود.فرهاد جلیل فر در مراسم 
تجلیل از شهروندان خوش حساب منطقه 8 گفت: از آنجایی 
که ش��هرداری به عن��وان یک س��ازمان مردم نه��اد، بودجه 
دولتی دریافت نمی کند، طبیعی اس��ت که پرداخت به موقع 
عوارض های مختلف توسط شهروندان، این نهاد را در نیل به 

اهداف خدماتی، عمرانی، فرهنگی و اجتماعی یاری رساند.

کاربری کارخانه ریسباف
 مذهبی-فرهنگی است

شهردار منطقه ۶ اصفهان اعالم کرد: کاربری مجموعه کارخانه 
ریسباف در خیابان چهارباغ باال دارای کاربری مصوب مذهبی 
فرهنگی به ص��ورت موزه منطقه ای اصفهان اس��ت از این رو 
شهرداری به هیچ عنوان برای این مجموعه پروانه تجاری و یا 
مس��کونی صادر نمی کند.فضل اهلل محلوجی با بیان این خبر 
گفت: به تازگی مجموعه کارخانه ریسباف در خیابان چهارباغ 

باال از سوی بانک ملی به مزایده گذاشته شده است.
وی افزود: با توجه به اینکه کارخانه ریسباف در فهرست آثار 
ملی ایران به ثبت رس��یده، این مح��ل دارای کاربری مصوب 

مذهبی فرهنگی به صورت موزه منطقه ای اصفهان است.

اخبار کوتاه

SMS

معاون مب��ارزه با جع��ل و کالهب��رداری پلیس آگاهی 
 ناج��ا، به متقاضی��ان خرید اقس��اطی خودرو هش��دار

 داد.
س��رهنگ فریدون رهبری��ان در این ب��اره گفت: گفت: 
چندی پیش، ش��رکتی تحت عن��وان لیزینگ، اقدام به 
کالهبرداری از ش��هروندان تهرانی ک��ه متقاضی خرید 

خودرو بوده اند، کرده است.
وی افزود: این ش��رکت با انتش��ار آگهی فروش خودرو 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار، شرایط آسانی را 
برای فروش اعالم کرده و متاسفانه برخی از شهروندان 
 فریب خ��ورده و با مراجعه ب��ه دفتر ش��رکت، اقدام به

 ثبت نام کردند.
معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی ناجا، 
تصریح کرد: براس��اس اعالم این شرکت، متقاضیان در 
زمان انعقاد قرارداد، بخشی از قیمت خودرو را پرداخت 
کرده و ش��رکت متعهد می ش��ود باقیمانده مبلغ خرید 
خودرو را در قالب وام و به صورت اقس��اط از متقاضیان 

دریافت کند.
به گفته سرهنگ رهبریان، مسئوالن این شرکت، پس 
از فرارس��یدن موعد قرارداد و زم��ان تحویل خودرو، به 
تعهدات خود عمل نکرده و تحویل خ��ودرو را به موعد 

دیگری موکول می کردند.
وی ب��ا تاکی��د براینک��ه ش��هروندان هن��گام خری��د 
خ��ودرو ب��ه ص��ورت اقس��اطی، دق��ت الزم و کافی را 
داش��ته باش��ند، خاطرنش��ان کرد: مردم ضمن اینکه 
نباید فریب ش��رایط س��هل و آس��ان اینگونه شرکت ها 
را بخورن��د، الزم اس��ت قب��ل از انعق��اد ق��رارداد، ب��ا 
مراجع��ه ب��ه یک��ی از ش��رکت های خودروس��ازی، 
 قانون��ی ب��ودن فعالیت ش��رکت موردنظر را اس��تعالم

 کنند.
 معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی ناجا، 
یادآور شد: ثبت ش��رکت دلیل بر قانونی بودن عملکرد 

آنان نیست.

مدیرکل راه وشهرس��ازی اس��تان اصفهان از س��اخت 
مس��جد بین راهی خیرس��از در راه های اس��تان برای 
نخس��تین بار در کش��ور خبر داد و گفت: در آینده ای 
نزدیک س��اخت این س��ه مسجدخیرس��از بین راهی 
نیز آغاز خواه��د ش��د.محمود محم��ودزاده در دیدار 
رئی��س س��تاد اقام��ه نم��از اس��تان اصفهان ب��ا این 
مجموعه، با اش��اره به مش��ارکت حداکث��ری کارکنان 
ای��ن اداره کل در برگ��زاری آئین ه��ای مذهب��ی، 
زی��ارت عاش��ورا، برپائ��ی فریض��ه نم��از جماع��ت، 
 برپای��ی مراس��م روض��ه خوان��ی حض��رت اباعبداهلل

 الحسین )ع( در دهه دوم محرم، بیان داشت: این اداره 
کل با مشارکت خیران مسجدساز اقدام به ساخت یک 
مس��جد بین راهی در محور اصفهان- شیراز سه راهی 
مبارکه کرده است.وی افزود: این مسجد در خرداد سال 
92 با زیربن��ای 125 مترمربع و 5 هزار مترمربع فضای 
سبز شامل هزار اصله درخت با امکانات رفاهی و تجاری 
و هزینه ای بالغ بر 2500 میلیون ریال مورد بهره برداری 

قرار گرفت.
مدیرکل راه وشهرسازی اس��تان اصفهان از جانمایی و 
ساخت 3 مس��جد دیگر در پلیس راه اصفهان- تهران 
و محور ش��هرضا- س��میرم و نائین- اصفهان خبر داد 
و اظهار داش��ت: در آینده ای نزدیک س��اخت این سه 

مسجدخیرساز بین راهی نیز آغاز خواهد شد.
وی ه��دف از س��اخت مس��جد بین راه��ی را تروی��ج 
ش��عائر دینی، گس��ترش فرهنگ نم��از و نمازخوانی 
در بین مس��افران جاده های اس��تان و اقام��ه نماز اول 
وقت و همچنین اس��تراحت کوتاه رانن��دگان، کاهش 
خواب آلودگ��ی و در نتیجه کاهش تصادفات ناش��ی از 
خستگی در رانندگی عنوان کرد و ادامه داد: در هر 100 
کیلومتر از راه های اس��تان اصفهان ساخت یک مسجد 
بین راهی نیاز است و این اداره کل آمادگی ساخت 40 

مسجد در راه های استان را دارد.

متقاضیان خرید اقساطی خودرو
هشدار پلیس در مورد خریدلیزینگی خودرو

مدیرکل راه وشهرسازی استان خبر داد:
ساخت 3 مسجد بین راهی در راه های استان
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بعضی زوج ها نیاز به تکرار درمان 
دارند و باید تحمل داشته باشند و 
هزینه آن را که گران هم هس�ت، 
بپذیرندبعضی از زوجین به علت 
گرانی درمان، برای بار دوم و سوم 
مراجع�ه نمی کنندو از ب�ارداری 
ناامید می شونداکنون درصد کمی 
هس�تند که امکان باروری آن ها 

صفر است

حدود 3 میلیون زوج ایرانی نابارور هستند، اغلب آن ها درمان می شوند اگر توان مالی پرداخت هزینه های 
میلیونی آن را داشته باشند، حاال یک نماینده مجلس از تأمین اعتبار پرداخت ۹0 درصد هزینه این درمان ها 

در مراکز دولتی سخن می گوید.



اخبار کوتاهيادداشت

پرداخت 70 هزارمیلیارد ريال برای 
تکمیل طرح های نیمه تمام

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اختصاص 70 هزارمیلیارد 
ریال اعتبار برای تکمیل طرح های نیمه تمام کشور با تصویب 
هیئت وزیران خب��ر داد.علی ربیعی گف��ت: 70 هزار میلیارد 
ریال اعتبار برای تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام کشور 
اختصاص یافت که با توجه به میزان پیشرفت فیزیکی طرح ها 
توزیع می شود.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: 
این میزان اعتبار روز با هدف شتاب بخشی به اجرای طرح های 
نیمه تمام عمرانی کشور در جلسه روز گذشته هیئت دولت به 
تصویب رسید.ربیعی تاکید کرد: اولویت در تخصیص اعتبار با 
طرح هایی با پیشرفت فیزیکی باال است و اعتبارات با توجه به 

نیازسنجی مناطق توزیع می شود.

افزايش ۴برابری سرمايه بانک شهر 
تا پايان امسال

مدیرعامل بانک ش��هر با بیان اینکه سرمایه این بانک تا پایان 
 امس��ال افزایش ۴ براب��ری خواهد داش��ت،گفت: هموطنان

 می توانند با استفاده از شماره تماس۸۶۵۵-0۲۱ انتقادات، 
پیش��نهادات و نقطه نظرات خ��ود را با مدیران ارش��د بانک 
ش��هر در میان بگذارند.محمدحس��ین پورزرندی در حاشیه 
جلسه»س��امانه نظارت و ارتباط مردمی بانک ش��هر« ضمن 
بیان مطلب فوق گفت: اعتقاد داریم سازمانی می تواند به رشد 
و تعالی برسد که ارتباط ش��فاف با مردم داشته باشد. نگاه به 
دیدگاه های انتقادی و سازنده می تواند از اتفاقات ناگواری که 

بعضا در سیستم بانکی کشور رخ می دهد، جلوگیری کند. 

 صید ۲0 میلیون قطعه قزل آال 
در استخرهای ذخیره آب کشاورزی

مدیر ش��یالت و امور آبزیان جهاد کش��اورزی اصفهان گفت: 
پیش بینی می ش��ود تا پایان س��ال جاری، ۵۴ میلیون قطعه 

قزل آال در ۲۴ واحد تولید بچه ماهی استان پرورش یابد.
عباسی با اش��اره به صید ۲0 میلیون قطعه ماهی قزل آال در 
اس��تخرهای ذخیره آب کش��اورزی اس��تان اصفهان، اظهار 
 داشت: این تعداد بچه ماهی قزل آال در ۱0 شهرستان استان با

 استفاد ه از روش تخم چش��م زده )تخم هایی که به سن رشد 
چشم رسیدن (تولید ش��ده است. وی افزود: س��االنه به طور 
متوس��ط ۳00 تا ۵00 هزار بچه ماهی با تخصیص اعتبارات 
در این منابع آبی رهاس��ازی می ش��وند. مدیر شیالت و امور 
 آبزیان جهاد کشاورزی اصفهان تصریح کرد: در سال گذشته 
۸۴7 هزار تن ماهی گرمابی و سرد آبی در منابع آبی اصفهان 
تولید ش��د که حدود 70 درصد مازاد نیاز اس��تان به س��ایر 

استان ها صادر شد. 

تونل گالب ۲ کامالً قانونی است
معاون ام��ور هماهنگ��ی اس��تان های معاون��ت راهبردی و 
برنامه ری��زی رئیس جمهور بابیان اینکه ط��رح تونل گالب ۲ 
کاماًل قانونی اس��ت و مطالعات اجرای آن بر اس��اس ماده ۶۲ 
قانون انجام شده است،  گفت: امیدوارم به زودی این طرح نیز 
آغاز و به بهره برداری برس��د.صالح در نشس��ت خبری که در 
محل سالن اجتماعات اس��تانداری اصفهان برگزار شد بابیان 
اینکه طرح تونل گالب ۲ طرحی درون اس��تانی است و نقش 
پدافند غیرعاملی را دارد،  افزود: راه اندازی این تونل از ش��ش 
سال گذشته و از زمانی که براثر برخورد یک دستگاه بولدوزر 
با لوله نفت در محور رودخانه منجر به آلوده شدن آب رودخانه 
اصفهان به نفت شد در دستور کار قرار گرفت.وی بابیان اینکه 
براثر این اتفاق به مدت ۲ هفته آب تمام شهرها و روستاهایی 
که از رودخانه زاینده رود مشروب می ش��دند قطع شد، ادامه 
داد: بر این اس��اس تونل گالب ۲ در دس��تور کار قرار گرفت 
تا در صورت هرگونه مش��کل بتوان آب بیش از س��ه میلیون 
نفر اصفهانی را تأمین کرد.معاون امور هماهنگی استان های 
معاونت راهبردی و برنامه ریزی رئیس جمهور بابیان اینکه این 
طرح کاماًل قانونی اس��ت و مطالعات اجرای آن بر اساس ماده 
۶۲ قانون انجام شده است،  اظهار داشت: امیدوارم به زودی این 
طرح نیز آغاز و به بهره برداری برسد. وی در ادامه در پاسخ به 
سؤالی مبنی بر روند رسیدگی به وضعیت حقوق بازنشستگان 
صنعت فوالد اظهار داشت: دولت کمک خوبی را در شش ماهه 
دوم سال جاری برای این افراد در نظر گرفت که بر اساس آن ۸ 
هزار میلیارد تومان از سهام های خوب کشور را به این صندوق 
داد واالن هم همین صندوق معوقات بازنشستگان را از ۱۲ ماه 

به ۱۲ روز کاهش داده است.

 دولت به معادن در تولید انرژی 
مورد نیاز خود کمک کند

    مسئول کمیته معدن اتاق اصفهان گفت: دولت با اختصاص 
منابع می تواند واحده��ای معدنی را به تولی��د برق از طریق 
انرژی خورشیدی تشویق کند.عباس تاجبخش در هفدهمین 
جلسه کمیته معدن اتاق اصفهان به تولید برق از سوخت های 
فسیلی در ایران اشاره کرد و افزود: استفاده از انرژی های نو به ویژه 
خورشیدی در معادن می تواند نقش موثری در کاهش هزینه های 
ایجاد ایس��تگاه های انرژی در معادن دوردست داشته باشد. وی 
اظهار داش��ت: در حال حاضر ۹۹/۵ درصد تولید برق در ایران از 
سوخت فسیلی تهیه می شود، ۴۴ درصد از نفت، ۵۴ درصد از گاز 
و ۵/۱ درصد از زغال سنگ و تنها نیم درصد از محل انرژی های نو 
شامل خورشیدی، بادی و گرمایش زمین تامین می شود. مسئول 
کمیته معدن اتاق اصفهان خواستار توجه وزارت نیرو به ساختار 
تولید و مصرف انرژی های نو در معادنی که در مناطق جغرافیایی 
دور از شهرها قرار دارد، شد و افزود: فرهنگ سازی تولید و مصرف 
انرژی خورش��یدی می تواند جایگزین مصرف گازوییل حتی در 
ماشین آالت شود. وی تاکید کرد: چنانچه دولت و بخش خصوصی 
در مس��یر تولید انرژی های نو گام بردارن��د، بخش معدن در 
طول یک دهه از مصرف گازوییل در معادن بی نیاز می شود. 
تاجبخش از برابر ش��دن حق��وق دولتی معادن در س��ال ۹۳ 
مانند سال ۹۲ خبر داد و گفت: افزایش نیافتن حقوق دولتی 
کمک بزرگی به واحدهای معدن در کنار افزایش هزینه های 

اکتشاف و استخراج است. 

۴
طال اوج گرفت

قیمت طال به باالترین میزان خود در بازه زمانی سه هفته گذشته رسید.هر اونس طال در بازارهای جهانی 
تا زمان انتشار این خبر در نزدیکی ۱۳0۸ دالر قرار گرفت تا بیشترین میزان این فلز گران بها ظرف سه 
هفته گذشته باشد. هر اونس طال بر اساس آنچه کیتکو اعالم کرد ۱۳07 دالر و  ۵0 سنت معامله 

شد که بیشترین سطح قیمتی این فلز گران بها ظرف سه هفته گذشته را ثبت کرد. 
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معاون رئیس جمهور در اصفهان گفت: مشکل زاینده رود یک 
مشکل ملی بوده و همه توجه دولت این است که مسئله آب و 
کم آبی را در کشور برطرف کند.محمد باقر نوبخت در نشست 
خبری خود با خبرنگاران اس��تان اصفهان، با اش��اره به سهم 
اس��تان اصفهان از اعتبارت ملی و عمرانی اظه��ار کرد: از ۴۱ 
هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی، سهم اصفهان ۸00 میلیارد 
تومان بوده که اگر طرح هائی داشته باشد که تا پایان سال ۹۳ 
به بهره برداری برسد اعتبار ویژه را به آن اختصاص می دهیم.

وی بیان کرد: اگر به دنبال توسعه ایران هستیم باید بر اساس 
مزیت های نسبی عمل کنیم تا به توس��عه دست پیدا کنیم و 
اصفهان رتبه دوم استانی را در خلق درآمد برای کشور دارد و با 
توجه به وضعیت کنونی کشور و بر اساس شاخصه های عدالت 
باید جایگاه استان ارتقا پیدا کند و در راستای توسعه کشور از 
این استان استفاده شود.معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
رئیس جمهور با بیان اینکه استعداد استان اصفهان به گونه ای 
است که در برنامه شش��م می تواند نقش موثری داشته باشد، 
تصریح کرد: اصفهان از نظر درآمد دومین استان کشور است 
که می تواند همه استان های کشور را پوشش دهد.وی با اشاره 
به موضوع آب و مسئله خشکی زاینده رود افزود: مشکل زاینده 
رود یک مش��کل ملی بوده و همه توجه دولت این اس��ت که 
مسئله آب و کم آبی را در کشور برطرف کند؛ دولت برنامه هائی 
در این زمینه دارد که امید داری��م بتواند نقش موثری در این 
زمینه داشته باشیم و افتخار دولت تدبیر و امید است که بتواند 
این مش��کل میراث مانده از قبل را حل کند.نوبخت با اش��اره 
بحث هدفمندی یارانه ها خاطرنشان کرد: تبصره ۲۱0 قانون، 
منابعی را برای دولت مش��خص کرده که از ۵۹ هزار میلیارد و 
 ۳00 میلیون تومان، ۴۲ هزار میلیارد به صورت یارانه نقدی،

 ۱0 هزار میلی��ارد به بخ��ش تولید، ۴۸0 میلی��ارد به بخش 
بهداش��ت و درمان و ۲ هزار میلیارد نیز ب��رای بیمه بیکاری و 
اشتغال اختصاص یافته اس��ت، با توجه به اجازه مجلس برای 

افزایش قیمت ها، دولت های نسبت به آن اقدام نکرده است.
وی با اشاره به سیاس��ت های اقتصادی دولت بیان کرد: تمام 
 تالش ما در تیم اقتص��ادی دولت ب��ر این بود که ت��ورم را از 
۳۵ درصد به ۲۵ درصد برسانیم که انجام شد و اکنون بر اساس 
گزارش مرکز آمار ایران تورم کل بر زیر ۲۵ درصد و تورم نقطه 

به نقطه به ۱۴.۶ درصد رسیده است.
استخدام در ادارات ممنوع نشده است 

سخنگوی با بیان اینکه استخدام برگزیدگان آزمون استخدامی 

گذشته منش��اء قانونی ندارد، گفت: با این حال دولت مصمم 
است تا مشکل این افراد را حل کند.

محمدباقر نوبخت گفت: دولت یازدهم خود را به اجرای تمامی 
تعهدات قانونی دولت های قبل متعهد می دان��د اما اینکه در 
دولت قبل نیاز به این حد از اس��تخدام بود یا خیر جای سؤال 

است.
وی در خصوص استخدام متقاضیانی که در آزمون استخدامی 
گذشته شرکت کرده بودند، اظهار کرد: برخی از متقاضیان که 
مراحل قانونی استخدام را طی کرده اند مشغول به کار شدند 
ولی استخدام برخی دیگر از این افراد هیچ منشاء قانونی ندارد 
و هر چند اس��تخدام در ادارات دولتی براساس قانون صورت 
می گیرد ولی باز هم دولت مصمم اس��ت تا مشکل این افراد را 
حل کند.معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 
با بیان اینکه دولت اکنون از نیروی انس��انی اشباع شده است، 
تصریح کرد: به هیچ عنوان دنبال این نیستیم که بودجه توسعه 
و عمران کشور را برای حقوق کارمندان هزینه کنیم و از طرف 
دیگر معتقدیم که مش��کل اش��تغال از طریق استخدام حل 
نمی شود و راه های دیگر برای حل این مشکل وجود دارد که به 

آن راه حل ها توجه ویژه داریم.
وی بیان کرد: دولت به هیچ عنوان اس��تخدام را ممنوع نکرده 
است ولی استخدام ها باید متناسب با نیاز دستگاه ها و با شرایط 

خاص بر چارچوب قانون انجام پذیرد.
 يارانه اقشار ضعیف قطع نمی شود

نوبخت با تأکید براینکه رسانه ها با پرداختن به موضوع یارانه ها 
التهاب اقشار کم درآمد را بیشتر نکنند، ادامه داد: هر گاه حرف 
از حذف یارانه ها به میان می آید، اقشار کم درآمد جامعه فکر 
می کنند، یارانه آنها قطع خواهد شد در حالی که دولت چنین 
تصمیمی ندارد و قرار اس��ت پرداخت یارانه براساس ثبت نام 
متقاضیان که نیاز خود را اعالم کرده بودن��د صورت پذیرد و 
دولت نیز به مرور زمان وضعیت اس��تحقاق افراد را بررسی و 
نتیجه آن را اعمال کند.معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
رئیس جمهور اضافه کرد: حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان از محل 
درآمد یارانه ها برای بهبود وضعیت بهداش��ت و درمان کشور 
تخصیص داده ش��ده اس��ت که این موضوع به طور شفاف در 
کشور قابل مشاهده است.معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه اراده دولت بر این است که 
مشکل به ارث رسیده از دولت گذشته در زمینه زاینده رود را 
حل کند، تصریح کرد:  دولت این تعهد را داده که با نگاه عادالنه 

حق هیچ استانی را ضایع نکند و حق استانی را به استان دیگر 
تخصیص ندهد.وی بیان کرد: موضوع آب اکنون یک موضوع 
ملی است و هر برنامه اثربخش��ی که بتواند برای جاری شدن 
دوباره زاینده رود مؤثر باشد قابل اجرا بوده و دولت نیز بر خود 

فرض می داند که آن طرح را اجرا کند.
نوبخت با تأکید بر اینکه رودخانه زاین��ده رود تنها به اصفهان 
تعلق ندارد، افزود: زاینده رود یک رودخانه ملی است و چشم 

میلیون ها ایرانی به این رودخانه دوخته شده است.
اصفهان چوب برخوداريش را می خورد

اس��تاندار اصفهان گفت: با خش��ک ش��دن آب مردم نشاط 
خ��ود را از دس��ت داده اند که 
برای جاری شدن آب نیازمند 
اعتبارات ملی و عزم جهادی 
هستیم تا ش��اهد آب دائمی 
در بس��تر زاینده رود از ابتدا تا 

انتهای آن باشیم.
رس��ول زرگرپور در جلس��ه 
ش��ورای برنامه ریزی اس��تان 
اصفهان که با حض��ور معاون 
رئیس جمهور برگزار شده بود، 
با اش��اره به وضعیت سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی اس��تان 
اظهار کرد: اس��تان اصفهان با 
مساحت ۱07 هزار کیلومتر، 
7 درصد خ��اک ای��ران را در 
برگفته اس��ت که ۳0 درصد 
اراض��ی آن بیایان��ی ب��وده و 

جمعیت ساکن در آن از مرز ۵ میلیون نفر گذشته که سومین 
استان از نظر جمعیتی است.

وی با بیان اینکه اصفهان با ۱0۹ ش��هر رتبه نخست را در بین 
اس��تان های کش��ور دارد، افزود: حضور بیش از ۸۶۲0 واحد 
صنعتی و 7۶ شهرک صنعتی سبب شده که اصفهان ۱۵ درصد 
از صنایع کشور را در خود جای دهدکه ارزش سرمایه گذاری 
در این اس��تان ۲۴0 هزار میلیارد ریال ب��وده و ۲۵0 هزار نفر 
 ش��اغل در این صنای��ع را دارد و 70 درصد از تولی��د فوالد و 
۵0 درصد از تولید فن آوری در این اس��تان است و اصفهان در 
تولید سیمان، سنگ و فرش دستبافت رتبه نخست کشور را 
دارد.وی با بیان اینکه برخورداری استان اصفهان چماقی است 
که ۳0 سال اس��ت بر سر اصفهان زده می ش��ود، تصریح کرد: 
امکانات خدادادی و کمک های مردمی در این اس��تان هست 
اما اصفهان سال به سال به اس��تان های دیگر فاصله می گیرد 
 و رتبه اس��تان در س��رانه مالیات ۲۹ بوده، درحالی که حجم

 سرمایه گذاری  در این استان باال بوده اما به دلیل برخورداری، 
امکانات این استان فرسوده شده و از بین رفته است.استاندار 
اصفهان با اش��اره به ۲ معضل اساس��ی اصفهان، آب و مسائل 
زیس��ت محیطی افزود: تعداد روزهای بح��ران آلودگی هوا از 
 تهران بیشتر است و نرخ رش��د بیماری های ام اس و سرطان

 غیر قابل باور است که بخشی از آن به آلودگی ها بر می گردد، 
روزانه ۵00 تن گوگرد توسط نیروگاه ها به خورد مردم می رفت 
که طرح پایش آلودگی تهیه و پیگیری شد که نیاز به زمان و 
هزینه دارد که در بودجه چیزی برای آن پیش بینی نشده است 

و این هزینه ملی است که ما پرداخت می کنیم.
وی با اشاره به خش��کی رودخانه زاینده رود خاطرنشان کرد: 
تمدن شیعه و صفویه در کنار رودخانه زاینده رود شکل گرفته 
و زاینده رود تنها یک رودخانه نیس��ت بلک��ه عاملی روحی و 
روانی برای مردم اصفهان اس��ت که با خشک شدن آن مردم 
نشاط خود را از دست داده اند که برای جاری شدن آن نیازمند 
اعتبارات ملی و عزم جهائی هستیم تا شاهد آب دائمی در بستر 

زاینده رود از ابتدا تا انتهای آن باشیم.

معاون رئیس جمهور در اصفهان:

  دولت به دنبال حل مشکل زاينده رود است
  استاندار: اصفهان چوب برخوداريش را می خورد

تخصیص اعتبار 800 میلیاردی دولت برای اصفهان
 پیشی گرفتن اقتصاد افغانستان

 از ايران

اقتصادی که عالئم غلط 
بگیرد  نابود می شود 

پژوی��ان  جمش��ید 
معتق��د اس��ت اگ��ر 
اقتص��اد کش��ور م��ا 
روال  از  نخواه��د 
گذشته و کنونی خود 
دست بردارد کشوری 
مثل افغانس��تان در 
آینده ش��اخص های 

اقتصادی بهتری را نسبت به ما ارائه خواهد کرد.
جمش��ید پژویان رییس پیشین ش��ورای رقابت 
اظهار کرد: بعد از ۹ س��ال از زمان تدوین س��ند 
چشم انداز تاکنون باکمال تأسف نه تنها پیشرفتی 
در اقتصاد نداشته ایم بلکه در بسیاری از شاخص ها 
عقب رفته ایم، لذا فاصله ما با افق ۱۴0۴ نسبت به 

۹ سال قبل دورتر شده است.
وی افزود: این مسئله به مشکالت اساسی و جدی 
در ساختار اقتصاد ما مربوط می شود که در تمام 
دوران توس��ط دولت ها نادیده گرفته شده است. 
مشکالت اقتصادی ما از ابتدا درست دیده نشده، 
لذا اگر ۵0 سال دیگر هم به این طریق پیش برویم 
نه تنها به اهداف سند چشم انداز دست نخواهیم 

یافت بلکه احتماال عقب تر خواهیم رفت.
پژویان ادامه داد: شوکی که تحریم نفتی به اقتصاد 
ما وارد کرد موجب رش��د منفی در اقتصاد ش��د. 
وقتی فروش نفت نس��بت به گذشته به یک سوم 
 GDP کاهش پیداکرده یا صنعت ما که یک سوم
)تولید ناخالص داخلی( ما را تش��کیل می داده به 
یک س��وم کاهش پیداکرده بدیهی است که رشد 

اقتصادی ما منفی می شود.
ای��ن کارش��ناس اقتص��ادی بابی��ان این ک��ه ما 
گاهی آن قدر درگیر مس��ائل سیاس��ی هس��تیم 
که راه حل ه��ای اقتصادی را فق��ط در بین گروه 
دوس��تان خودمان جس��ت وجو می کنیم، گفت: 
بعضی آن چنان در مورد خروج از رکود اقتصادی 
صحبت و تبلیغ می کنند که گویی اقتصاد ما تازه 
دچار این پدیده شده اس��ت. اگر ما به اقتصاد ۴0 
سال گذشته برگردیم به جز بعضی دوران محدود 
همواره با تورم و بیکاری دست به گریبان بوده ایم. 
تورم متوس��ط ما در طول این س��الها حدود ۲0 

درصد بوده است.
وی تصریح کرد: اقتصاد ما یک اقتصاد روان نبوده 
که به تازگی دچار این رکود شده باشد. اگر این طور 
بود به راحتی باسیاست های کالن اقتصادی حل 
می شد. مشکالت ما ساختاری است. منظور من 
بنیاد و زیربن��ای اقتصاد اس��ت. یعنی تخصیص 

منابع، کار آیی اقتصادی و بهره وری.
به گفته پژویان، چندین دهه است که این مسائل 
ما را به س��ختی رنج می دهد. در ح��ال حاضر نیز 
با افزای��ش جمعیت و کاه��ش درآمدهای نفتی 

می توان گفت اقتصاد ما در حال مرگ است.
این کارش��ناس اقتصادی بابیان این که اقتصادی 
که عالئم غلط بگیرد به س��مت ناب��ودی خواهد 
رفت، اظهار کرد: اقتصاد ما هم��واره عالئم غلط 
می گیرد. اقتص��ادی که عالمت های درس��ت از 
قیمت ها بگیرد یک اقتص��اد کارآمد خواهد بود، 
حتی اگر منابع کافی در اختیار نداشته باشد مثل 
ژاپن و کره. این که یک عالمت راهنمایی به جای 
گردش به راس��ت، به شما هش��دار گردش به چپ 

بدهد به قعر دره خواهید رفت.

هرچند که سرنوش��ت قیمت گذاری خودرو در شورای 
رقابت مسکوت باقی مانده اس��ت ولی گزارش ها از بازار 
نشان می دهد، التهاب همچنان در نرخ گذاری ها وجود 
 دارد.یک عضو اتحادیه نمایشگاه داران خودرو می گوید:

» پس ازاینک��ه اعالم کردن��د، احتم��ال کاهش قیمت 
وجود دارد، عم��ال خریدوفروش خودرو متوقف ش��ده 
است. مردم به انتظار مانده اند تا قیمت های جدید اعالم 
شود.« درصورتی که شورای رقابت اقدام به نرخ گذاری 
دوباره کند، قیمت ها از حدود فعل��ی کمتر خواهد بود. 
بااین وجود خودروس��ازان اقدام به برگزاری فروش های 
ویژه کرده اند. قیمت عرض��ه خودروهای داخلی در این 
فروش های ویژه نیز بر اس��اس آخرین مصوبه ش��ورای 
رقابت بوده اس��ت. براین اس��اس درصورتی که کاهش 
قیمتی رخ دهد، بخشی از خریداران خودرو بازیان مالی 

مواجه می شوند.
در همین ح��ال گزارش وزارت صنعت نش��ان می دهد 

میزان تولید خودرو 7۶ درصد رشد داشته است.

 این عدد نشان می دهد اقبال به خرید خودرو همچنان 
در میان مردم وجود دارد. 

رئیس کمیس��یون تحقیق و تفحص از خودروس��ازان 
خبر داده که ۵ روز دیگر تصمیم نهایی مجلس، شورای 
رقابت و وزارت صنع��ت در مورد قیمت خ��ودرو اعالم 

می شود.
 برخ��ی اظهارنظرها نیز تایید می کند ب��ه دلیل نگرانی 
دولت از ایجاد نارضایتی عمومی به دلیل رش��د قیمت 
خودرو، کاهش بین ۵ تا 7 درص��دی قیمت خودرو در 

دستور کار قرارگرفته است. 
بااین وجود وزارت صنع��ت به عنوان یک��ی از مخالفان 
جدی قیمت گذاری دوباره خودرو ش��ناخته می ش��ود.

حتی دبیر انجمن خودروس��ازان نیز چندی قبل اعالم 
کرده بود که افزایش ۲0 درصدی قیمت ها کف خواسته 
خودروس��ازان به ش��مار می آید و براین اساس آن ها به 
رش��د ۶ درصدی قیمت ها تنها برای دوره زمانی کوتاه 

رضایت داده اند. 
رئیس انجمن قطعه سازان اصفهان نیز گفته است:» در 
حال حاضر ارزان ترین قیمت خودرو را در ایران داریم، 
البته باید قبول کرد ازلحاظ کیفیت خودروهای تولیدی 

هم پایین تر از استانداردهای دنیا هستیم.
 ش��ورای رقاب��ت س��ال گذش��ته قیمت های��ی برای 
خودروه��ای داخلی ارائ��ه داد اما باید توجه داش��ت از 
س��ال گذش��ته تاکنون ۲۵ درصد بر هزینه های تولید 
اضافه ش��ده که این موض��وع در قیمت گذاری امس��ال 
 باید اعمال شده باش��د، وگرنه خودروسازان دچار ضرر

 می شوند.«

همایش مش��ترک اتاق بازرگانی اس��تان البرز و شرکت 
نمایش��گاه های بین المللی اس��تان اصفهان ب��ا محوریت 
نمایش��گاه صنایع غذایی اصفهان، نمایشگاه حالل ایران 
در مالزی، نمایش��گاه حالل ایران در اصفه��ان و پاویون 
جمهوری اسالمی ایران در نمایش��گاه هتلداری و صنایع 
غذایی عمان در محل اتاق بازرگانی استان البرز برگزار شد.

در این جلسه جمعی از فعاالن صنایع غذایی استان البرز 
و رئیس اتاق بازرگانی اس��تان البرز، مدیرعامل ش��رکت 
نمایش��گاه های بین المللی اس��تان اصفهان، عضو هیئت 
رییس اتاق مش��ترک ای��ران و عم��ان، مدیرعامل مرکز 
نمایش��گاهی عمان، دبیر ش��ورای راهبردی گردشگری 
سالمت کشور و نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 

و کشاورزی استان البرز حضور داشتند. 
رییس اتاق بازرگانی اس��تان البرز در این همایش گفت: 
ش��وک درمانی چاره درمان اقتصاد کشور نیست و اقتصاد 

فعلی در شرایطی است که تنها به ثبات نیاز دارد. 
حس��ین طوس��ی با اش��اره به این که بس��ته پیشنهادی 

اقتصادی دولت، خروج غیر تورمی از رکود را مدنظر دارد، 
اظهار داش��ت: رفع تحریم ها و رفع آثار مخرب آن سال ها 
طول می کشد و در این مدت کشور باید اقتصاد خود را به 

ثبات و تعادل برساند. 
وی ایجاد شوک بر نقاط کلیدی اقتصاد مانند قیمت مواد 
اولیه، حقوق و دس��تمزد، طال و ارز و یا حامل های انرژی 
را بزرگ ترین اش��تباه در ش��رایط فعلی اقتصاد دانست و 
افزود: تقاضای بخش خصوصی از دولت این است که در هر 
شرایطی تولید کشور را حفظ کرده و اجازه دهند اقتصاد 

ایران دوران نقاهت خود را باثبات سپری کند. 
نایب رییس ات��اق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی 
استان البرز نیز گفت: برنامه ریزی هایی را به منظور دعوت 
از رابط های اقتصادی کشورهای مختلف در اتاق بازرگانی 
البرز آغاز کردیم چراکه از این طریق ایران می تواند حضور 
پررنگ تری در هیئت های تجاری و اقتصادی کش��ورهای 
هدف داشته باشد و دعوت از مسئوالن اتاق مشترک ایران 

و عمان در این جلسه در همین راستا است. 
وی بیان داشت: اس��تان های مختلف کش��ور باید تبادل 
و تعامل در ب��ازار کار را تجربه کنند تا با مس��ائل داخلی 

یکدیگر آشنا شوند. 
بنا موالیی تصریح کرد: با گسترش نمایشگاه های استانی 
و حضور اس��تان های مختلف در نمایش��گاه اس��تان های 
دیگ��ر، رقابت تولی��د و مدیری��ت برند ایرانی در کش��ور 
اتفاق می افتد و اقتصاد، نفس��ی تازه می گی��رد زیرا تنها 
 راه نجات ما در ش��رایط فعل��ی و ب��ا دالر ۳۵00 تومانی، 
صادرات اس��ت و ص��ادرات از همین نمایش��گاه ها قوت 

می گیرد.

در همايش مشترک اتاق بازرگانی البرز و شرکت نمايشگاه های اصفهان مطرح شد؛

نمايشگاه های استانی نفس اقتصاد را تازه می کنند
نیش ترمز در بازار خودرو

قیمت ها در جاده مه آلود 

نوبخت: اراده 
دولت بر اين است 
که مشکل به ارث 

رسیده از دولت 
گذشته در زمینه 
زاينده رود را حل 

کند

س: خبرگزاری ايمنا
]عک



یادداشت

 رضا داودنژاد بازیگر س��ینما و تلویزیون که به دلیل مشکل گوارشی و به تأخیر افتادن 
جراحی آخرش، در بیمارستان بستری شده است از بهبود شرایط خود و اینکه تا چند 

روز دیگر مرخص می شود خبر داد.
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حال داود نژاد مساعد است
هفتیادداشت

نمایشگاه تصویرسازی داستان های 
کودکان در خانه هنرمندان

گروهی از هنرمندان و فارغ التحصیالن رش��ته تصویرس��ازی 
اق��دام به برگ��زاری نمایش��گاه تصویرس��ازی داس��تان های 
ک��ودکان در گالری خان��ه هنرمندان نمودند.این نمایش��گاه 
ش��امل ۳۶ اثر از هفت هنرمند )س��میرا باق��ری، لیال رهرو، 
ریحانه خزائیلی، مرضیه لطفی، زهرا لکی، س��میه مدرس��ه، 
 فاطمه موس��وی( در ابعاد و ب��ا تکنیک های مختلف اس��ت. 
این نمایش��گاه ت��ا روز چهارش��نبه ۲۲ مردادم��اه در گالری 
خانه هنرمن��دان واق��ع در پ��ارک ایثارگران جه��ت بازدید 
عم��وم دایر خواه��د بود. س��اعات بازدی��د از این نمایش��گاه 
 ۹ صب��ح ال��ی ۱۲ ظه��ر و ۱۶ بعدازظه��ر ال��ی ۱۹ اس��ت. 
گفتنی است، تمامی این هفت هنرمند در مقاطع کارشناسی و 

کارشناسی ارشد رشته تصویرسازی تحصیل کرده اند.

 برگزاری جشنواره کودک 
برای نخستین بار در شهرضا

رئیس اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی ش��هرضا گفت: درصددیم 
امسال و برای نخستین بار جشنواره کودک شهرستان شهرضا را 
در مهرماه برگزار کنیم.رج��ب فرهمندیان اظهار کرد: اوج تالش 
انجمن نمایش و گروه های نمایش شهرستان، شرکت در جشنواره 
تئاتر استان اصفهان است که در این راستا نیز چند کار نمایش در 

حال تمرین است که در جشنواره شرکت کنند.
وی افزود: با توجه به توانمندی هنرمندان و گروه های هنر نمایش 
شهرستان امیدواریم بتوانیم در جشنواره خوش بدرخشیم.رئیس 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرضا با اش��اره به اینکه از برنامه 
های اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی و انجمن هنرهای نمایشی 
شهرس��تان در امس��ال، پرداختن به نمایش کودک است، اظهار 
کرد: درصدد هستیم امسال و برای نخستین بار جشنواره کودک 

شهرستان را در مهرماه برگزار نماییم.

 چهار عنوان فیلم 
پروانه ساخت گرفتند

        ط��رح س��ینمایی پروانه س��اخت صادر کرد.در جلس��ه 
فوق العاده ش��ورای پروانه ساخت فیلم های س��ینمایی که با 
حضور اکثریت اعضا برگزار ش��د، چهار عن��وان فیلم موفق به 
اخذ پروانه ساخت شدند. بر همین اساس، در این جلسه برای 
فیلم های سینمایی زیر پروانه س��اخت صادر شد: »چه کسی 
ماه را گاز زد؟« نویسنده: احمد رفیع زاده، کارگردان: حمیدرضا 
صالحمند؛ تهیه کننده: محمدرضا نجف��ی زاده، »خنده های 
آتوسا« نویس��نده و کارگردان: علیرضا فرید، تهیه کننده: امیر 
پورکیان، »جزیره کوتوله ها« نویسنده، کارگردان و تهیه کننده: 
محمد حسین پور و »جزیره مهربانی« نویسنده و کارگردان: 

غالمرضا آزادی، تهیه کننده فریال بهزاد.

 گله های دختر حسین پناهی
 در سالروز درگذشت پدر

دختر مرحوم حس��ین پناهی 
در دهمین سالگرد درگذشت 
پدرش ب��ا اب��راز ناراحت��ی از 
مطالبی که به غل��ط به پدرش 
نس��بت می دهن��د، می گوید: 
چیزی که بعد از مرگ حسین 
پناهی خیلی از دوس��تداران او 
و خانواده اش را ناراحت می کند 
انتشار مطالبی است که س��هواً یا عمداً به نام حسین پناهی منتشر 
می شوند که اصاًل نه با قلم وی و نه با شخصیت و روحیات وی هیچ 
سازگاری ندارند.آنا پناهی افزود: البته کسانی بودند که می خواستند 
یاد حسین پناهی را در سالروز درگذشت یا تولدش زنده نگه دارند 
و ما به عنوان خانواده حسین پناهی این اجازه را هم به آن ها دادیم 
اما متأسفانه حق مطلب ادا نش��د و چیزهایی گفته شد یا دیده شد 
که کاماًل با ش��خصیت یا نگاه و دنیای پناهی متفاوت بود، عمدی 
یا س��هوی بودن آن ها را نمی دانم و متأسفانه در نهایت پیگیری به 
هم استانی های خودمان می رس��یم. دختر مرحوم حسین پناهی 
اظهارکرد: حسین پناهی برای کلمه کلمه نوشته ها و شعرهایش رنج 
کشید و تاوان همه سختی هایش را هم داد فکر می کنم درست نباشد 
که ما اندیشه بزرگانمان را به بازی بگیریم. ارج نهادن و پاسداشت 
هنرمندان کمترین کاری اس��ت که می توان برای آن ها انجام داد.

وی اضافه کرد: حسین پناهی نیز همه هم استانی هایش را عاشقانه 
دوست داشت و مطمئنم که هیچ چیز مانند خواندن اشعار و گوش 

دادن صدای حسین پناهی او را خوشحال نمی کند.

صنعت نشر رو به مرگ است
مدیر انتش��ارات کتاب پنجره 
گفت: اگر اقدم س��ریع و جدی 
برای حل بحران نش��ر و کتاب 
 نش��ود؛ این صنعت رو به مرگ 
می رود.محم��د یراقچ��ی در  
درب��اره وضعیت نش��ر و کتاب 
گفت: واقعیت این روزهای نشر 
و کتاب این است که اوضاع این 
حوزه در چند س��ال اخیر خوب نبوده است.وی ادامه داد: اوضاع بد 
نشر خیلی جدی است. می شود گفت به یک بحران تبدیل شده و 
خیلی از ناشران و کتابفروشی ها در مرز ورشکستگی و تعطیلی قرار 
دارند. ما امروز به س��ختی در این بازار مقاومت می کنیم.وی گفت: 
وضعیت عمومی اقتصاد در درجه اول نقش اساسی را در این بحران 
ایجاد شده را دارد. عالوه بر آن عدم حمایت و توجه جدی به حوزه 
 نش��ر و کتاب در س��ال های قبل نیز تأثی��ر خاص خود را داش��ته

 است.

مدیر کل مطبوعاتی و خبرگزاری های داخلی وزارت 
ارش��اد در اختتامیه نهمین دوره جشنواره مطبوعات 
و نمایندگ��ی خبرگزاری های اس��تان اصفهان گفت: 
جش��نواره های مطبوعاتی نقش مهم��ی در افزایش 
کیفی��ت مطبوعات دارند و می توانن��د فرصت انتقال 
تجرب��ه را فراهم کنند. حس��ن محراب��ی اظهار کرد: 
جش��نواره های مطبوع��ات  جه��ت کیفی��ت بهتر 
مطبوعات برگزار می ش��ود که وجود نمایش��گاه های 
جنبی در کنار آن نیز به می تواند به کیفیت کار کمک 

بیشتری می کند.
وی با بیان ای��ن که اگر فعالیت رس��انه را به رانندگی 
تش��بیه کنیم چهار ویژگی آرامش، مهارت، تجربه و 
آگاهی را باید در آن لحاظ کنیم، افزود: نمایشگاه های 
مطبوعات��ی می تواند این آگاهی  را ب��ه مردم جامعه 

بدهد و فضایی برای تبادل افکار ایجاد کند که بتواند 
الگوی سایر مطبوعات در کشور باشد.

مدیر کل مطبوعاتی و خبرگزاری های داخلی وزارت 
ارشاد تصریح کرد: وجود صنف و نیز خانه مطبوعات 
این فرص��ت و انتق��ال تجرب��ه را به راحت��ی فراهم 
می کند اما در زمینه کسب مهارت باید گفت که این 

خصوصیت به راحتی حاصل نمی شود.
وی ادامه داد: ب��ر گزاری چنین جش��نواره هایی این 
فرص��ت را فراه��م می کند ک��ه فض��ای مطبوعاتی 
کیفیت بیشتری داشته باشد و روز به روز بهتر شود و 

مطبوعات جدید معرفی شوند.
محرابی گفت: امید داریم در سال های آتی شاهد ارائه 
نوآوری و ابتکارات در جشنواره دهم مطبوعات استان 
اصفهان باشیم به نحوی که الگوی سایر شهرها باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان اصفهان 
نیز در این مراس��م گفت: نهمین جشنواره مطبوعات 
اصفهان کیفی��ت مطلوبی داش��ت و عم��ق محتوا و 
کیفیت رسانه ها در آثار مش��هود بود. حجت االسالم 
محمد قطبی اف��زود: نظ��ام مندی و قاع��ده مندی 
رسانه ها و مطبوعات، ش��کوفایی آن را در کشور رقم 
خواهد زد. وی مأموریت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
را ایجاد بس��تر رقابت میان رس��انه ها برشمرد و بیان 
کرد: در برگزاری جشنواره های مطبوعاتی تفاوت ها 
 و رتبه ه��ای رس��انه های مختل��ف تعیین می ش��ود. 
وی همچنی��ن محت��وا و مت��ن را اصال��ت اصل��ی 

رس��انه ها دانس��ت و عنوان ک��رد: هویت نمایش��گاه 
 مطبوع��ات ب��ه اص��ل رس��انه های ش��رکت کننده

 است.
مدیرخانه مطبوع��ات و خبرنگاران اصفه��ان نیز در 
این مراسم گفت: ما از جامعه رسانه ای جهانی عقب 
هس��تیم و راه نرفته زیادی در پی��ش داریم. منصور 
گلناری در آیین اختتامیه نهمین جشنواره مطبوعات 
و نمایندگی خبرگزاری های داخلی اس��تان اصفهان 
اف��زود: امیدواریم در دولت فعل��ی اقدامات خوبی در 
راس��تای بهبود اوضاع مطبوعات و رس��انه ها صورت 
گیرد. وی با بیان اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خانه های مطبوعات را مانند خمیر مجس��مه سازی 
نبیند، اظهار کرد: رفع مش��کالت باید از ریشه اصلی 
 آن یعنی قانون مطبوعات آغاز ش��ده و به پیش رود. 
وی همچنین تش��کل های صنفی را بهترین عامل در 
حل مشکالت موجود دانس��ت. مدیرخانه مطبوعات 
و خبرنگاران اصفهان درخصوص نمایش��گاه جانبی 
نهمین جشنواره مطبوعات اس��تان نیز گفت: مکان 
نمایشگاه مناسب نبود اما ش��ان، چیزی است که ما 
می سازیم نه آنچه که در خیال می پرورانیم. گلناری 
بیان کرد: جشنواره نهم و نمایشگاه مطبوعات امسال 
زیبایی ها و نازیبایی هایی داش��ت ام��ا زیباتر بود که 
همکاران ما اس��تقبال بیش��تری می کردن��د. وی در 
پایان از تمام دس��ت اندرکاران و عوامل برگزاری این 

جشنواره و نمایشگاه تشکر کرد.

بهروز افخمی ب��ا تأیید انصراف خود از س��اخت فیلم 
»میالد« )این بچه مال کیه؟( گفت: احتماالً این فیلم 
کمدی را در زمستان خواهم ساخت. طبق خبرهایی 
که پیش از این منتشر شده بود قرار بود این کارگردان 
فیلم کمدی »این بچه مال کیه؟« را با بازی محس��ن 
تنابنده و احتماالً پیمان قاسم خانی تا چند روز آینده 
کلید بزند که برای جش��نواره فجر آماده شود اما او به 
دلیل مشکالتی، فعاًل از ساخت آن منصرف شده است.

افخمی در این ب��اره به ایس��نا گفت: فعاًل ش��رایط و 
امکانات مالی برای ساخت این فیلم فراهم نیست به 

وی با بی��ان اینکه مس��ائل مختلفی ب��رای تأخیر در همین دلیل انجام آن را به تعویق انداخته ایم.

س��اخت این فیلم وجود دارد که حتی شرایط حضور 
بازیگرانی که مد نظر دارد هم جزو آن ها است، افزود: 
احتماالً ای��ن فیلم را که پی��ش از این »می��الد« نام 
داشت، پس از تمام شدن فیلم دیگری در زمستان و 

احتماالً دی ماه خواهم ساخت.
کارگردان فیلم »آذر، ش��هدخت، پروی��ز و دیگران« 
درب��اره فیلمی ک��ه فعاًل قص��د س��اخت آن را دارد، 
گف��ت: »تل��ه« ب��ه تهیه کنندگی محم��د پیرهادی 
فیلمی درباره ترور دانش��مندان هس��ته ای است که 
 امیدوارم بتوانیم فیلم برداری آن را اوایل مهرماه آغاز 

کنیم.

مدیر کل مطبوعاتی و خبرگزاری های داخلی وزارت ارشاد:

دالیل افخمی از انصراف ساخت فیلم میالد

جشنواره مطبوعات اصفهان الگویی برای استان های دیگر شود
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رای 
مرجع رسیدگی: شعبه  دادنامه: 93/3/28-298  1154/93 شماره  پرونده:  125 کالسه 
20 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: سید مرتضی حسینی بهارانچی فرزند سید 
به نشانی  امید اشتر  به نشانی اصفهان-خ کهندژ-کوچه شماره20-پ274 وکیل:  علی 
بتول   -1 خواندگان:   22 بست  بن  صائب-نبش  آرامگاه  صائب-روبروی  اصفهان-خ 
به نشانی اصفهان-خ کهندژ- به نشانی مجهول المکان 2- خسرو سخایی  خلیل مقدم 

اکبر  علی  قرآنی 5-  امیرحسین   -4 پارس 3- مجتبی شهبازی  گاراژ 110  کیلومتر-2 
این  به  پرونده  ارجاع  از  پس  گردشکار:  مجهول المکان  نشانی  به  همگی  نسب  تهرانی 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دعوای خواهان آقای سید مرتضی حسینی بهارانچی با 
وکالت آقای امید اشتر به طرفیت خواندگان بتول خلیل مقدم و خسرو سخایی و مجتبی 
به  الزام خواندگان  به خواسته  اکبر تهرانی نسب  امیرحسین قرانی و علی  شهبازی و 
تنظیم و انتقال سند رسمی یک دستگاه خودرو زانتیاSX مدل 1384 به شماره انتظامی 
13-788پ55 با این توضیح که ایادی ماقبل نقل و انتقال شامل خوانده ردیف دوم و 
پنجم موجود و مابقی به وسیله شهادت شهود مورد گواهی قرار گرفتند لذا با عنایت 
به محتویات پرونده و استعالم از مرجع انتظامی مبنی بر معرفی خانم بتول خلیل مقدم 
به عنوان مالک خودرو و مالحظه مبایعه نامه های تصدیق شده و نیز شهادت شهود و 
همچنین علیرغم ابالغ قانونی به خواندگان و عدم حضور آنان و بالدفاع بودن خوانده 
ردیف دوم در جلسه رسیدگی شورا دعوای خواهان را محمول بر صحت تلقی نموده و 
به استناد مواد 10و219و220و221و223و225 قانون مدنی و ماده 198 آیین دادرسی 
مدنی رای بر محکومیت خوانده ردیف اول به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال 
انتظامی 13-788پ55 به نام خواهان  سند خودرو زانتیاSX مدل 84 به شماره پالک 
و پرداخت مبلغ یکصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل را 
صادر و اعالم می نماید و در خصوص دعوی خواندگان ردیف سوم تا پنجم نظر به 
اینکه خواندگان سخنی در دعوی مطروحه نداشته لذا در این قسمت از خواسته قرار رد 
دعوی خواهان را صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم 

عمومی حقوقی می باشد.م الف:10312 شعبه 20 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

 9209980364801230 پرونده:  شماره   9309970353400635 دادنامه:  شماره   126
چهارباغ  نشانی  به  شکوهی پور  سهیال  خانم  شاکی:   921514 شعبه:  بایگانی  شماره 
پایین-ک ش بانکی-پ64 متهمین: 1- خانم سمانه صانعی با وکالت آقای البرز اسدی 
121-طبقه  صادرات-ساختمان  بانک  نظامی-مقابل  حکیم  راه  اصفهان-سه  نشانی  به 
دوم دفتر وکالت 2- آقای سیامک فرخی به نشانی مجهول المکان اتهام: رابطه نامشروع 
با عنایت به جامع محتویات پرونده  از زنا( گردشکار: دادگاه  یا عمل منافی عفت)غیر 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در 
خانم سمانه   -2 علی  فرزند  فرخی  سیامک  آقای   -1 بنامهای  متهمین  اتهام  خصوص 
صانعی فرزند اکبر مبنی بر ایجاد رابطه نامشروع مادون زنا حسب شکایت همسر متهم 
ردیف اول بنام خانم سهیال شکوهی پور رونوشت دست نوشته هایی که حکایت از اقرار 
متهمین بر داشتن رابطه نامشروع با یکدیگر دارد و دفاعیات غیرموجه متهم ردیف دوم 
و عدم حضور متهم ردیف اول جهت دفاع و سایر قرائن موجود در پرونده بزه انتسابی 
محرز و مسلم می باشد و مستنداً به ماده 635 قانون مجازات اسالمی در قسمت کتاب 
پنجم تعزیرات مصوب 1375 هر یک از متهمین به تحمل نود و نه ضربه شالق محکوم 
می گردد رای صادره نسبت به متهم ردیف دوم حضوری و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان اصفهان و نسبت به 
متهم ردیف اول غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین 

دادگاه می باشد.م الف:10359 مرادی رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

 9209980362200210 پرونده:  شماره   9309970353000584 دادنامه:  شماره   127
راه  نشانی سه  به  السادات رجایی  بیگم  خانم  بایگانی شعبه: 920436 شاکی:  شماره 
محمد  آقای  متهم:  سبز  نواب-پ299-ط1-درب  نستوه-بن  سوارکاران-ک  سیمین-خ 
ترابی میرزایی به نشانی یزد-سیدمیرزا فتح المبین دوساق-پ10 )مجهول المکان( اتهام: 
با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم  تلفنی گردشکار: دادگاه  مزاحمت 
اتهام آقای  و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص 

محمد ترابی میرزایی دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی موضوع شکایت خانم بیگم السادات 
رجایی با توجه به کیفرخواست صادره و عنایت به شکایت شاکی و پرینت گرفته شده 
قانونی وقت  ابالغ  از مزاحمت به متهم دارد و علیرغم  از شرکت مخابرات که حکایت 
رسیدگی به متهم از طریق نشر آگهی عدم حضور و دفاع از خویش دادگاه مجرمیت 
متهم را ثابت تشخیص و به استناد ماده 641 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده 
متهم را به تحمل شش ماه حبس محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 10 روز 
آن  از  بوده و سپس ظرف 20 روز پس  در همین مرجع  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس 
می باشد.م الف:10360  اصفهان  استان  نظر  تجدید  دادگاه  در  نظرخواهی  تجدید   قابل 

مظفریان دادرس شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

 9209980362600527 پرونده:  شماره   9309970354200550 دادنامه:  شماره   128
اصفهان-قائمیه- نشانی  به  اسدی  زهرا  خانم  920776 شاکی:  بایگانی شعبه:  شماره 
اصفهان-قائمیه-بانک  نشانی  به  محمدی  رستم  آقای  متهم:  شخصی  ک56-منزل 
دیگری  منزل  یا  مسکن  به  ورود   -1 اتهام ها:  صادرات-ک56-پ74)مجهول المکان( 
پرونده ختم  به محتویات  توجه  با  دادگاه  قفل گردشکار:  تهدید 2- تخریب  به عنف و 
در  دادگاه:  رای  می نماید.  رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی 
خصوص اتهام رستم محمدی)با توجه به عدم حضور وی مشخصات بیشتری از وی 
در دسترس نیست( دائر بر ورود به عنف به منزل مسکونی وتخریب قفل درب موضوع 
پرونده-کیفرخواست  محتویات  به  نظر  هاشم  فرزند  خشوئی  اسدی  زهرا  شکایت 
دادسرای عمومی و انقالب اصفهان-شکایت شاکی خصوصی-اظهارات شهود-گزارش 
مرجع انتظامی و عدم حضور متهم جهت دفاع علی رغم احضار از طریق نشر آگهی و 
لذا مستنداً  اتهام محرز تشخیص و  امارات موجود در پرونده به نظر دادگاه  قرائن و 
به مواد 672و694 قانون مجازات اسالمی )کتاب پنجم تعزیرات( نامبرده را بابت بزه 
به تحمل 6 ماه  نیز  بزه تخریب  بابت  به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و  به عنف  ورود 
حبس تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی محسوب و ظرف 10 روز از زمان 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظرخواهی 
در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.م الف:10361 نجفی دادرس شعبه 116 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

 9209980359500547 پرونده:  شماره   9309970354300396 دادنامه:  شماره   129
به نشانی اصفهان-خ ملک  بایگانی شعبه: 920758 شاکی: آقای یاسر احمدی  شماره 
غرضی-بلوار  کاوه-خ  خ  یا  رایانه  صادرات-جوان  بانک  مطهری-روبروی  شهر-خ 
آقای   -2 قنادیان  محمد  آقای   -1 متهمین:  گلها-پ49  بست  توحید-بن  پرستار-ک 
گلریز3- استاد شهریار-ک مسجد-ک  اول-ک  رباط  نشانی  به  همگی  قنادیان  محسن 

با  دادگاه  گردشکار:  جعل   -1 اتهام ها:  مجهول المکان(  چپ-ط3)فعال  درب2-سمت 
به  متعال  خداوند  از  استعانت  با  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  بررسی 
شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای محمد 
قنادیان فرزند محسن که سایر مشخصات وی در دسترس نمی باشد دائر بر جعل سند 
به شکایت شاکی خصوصی  با  عنایت  دادگاه  از سند مجعول  استفاده  عادی)چک( و 
آقای یاسر احمدی-کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان-نظریه 
از  و  بوده  منطبق  قضیه  مسلم  احوال  و  اوضاع  با  که  دادگستری  رسمی  کارشناسی 
هرگونه ایراد و اعتراض موثری مصون مانده است-مودای اظهارات گواه تعرفه شده 
از ناحیه شاکی-متواری بودن متهم و عدم حضور وی در جلسات تحقیقات مقدماتی 
و دادرسی جهت دفاع از خود علیرغم احضار وی از طریق نشر آگهی-نتیجه تحقیقات 
معموله توسط ضابطین دادگستری و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری 
قانون مجازات  پنجم  استناد ماده 536 کتاب  به  مشارالیه را محرز و مسلم دانسته و 
جهت  به  )که   1392 مصوب  اسالمی  مجازات  قانون   134 ماده  رعایت  با  و  اسالمی 
جرم  وقوع  زمان  در  حاکم  قانون  به  نسبت  متهم  توسط  ارتکابی  جرائم  تعدد  ماهیت 
)ماده 47 قانون مجازات اسالمی مصوب 1370( مساعدتر بوده و در مانحن فیه موثر 
است( متهم موصوف را به علت ارتکاب بزه جعل سند عادی به پرداخت دوازده میلیون 
ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم و اعالم مینماید که از بین مجازاتهای 
آقای  پرونده  دیگر  متهم  اتهام  خصوص  در  اجراست  قابل  یکی  تنها  تعیینی  تعزیری 
محسن قنادیان دائر بر جعل سند عادی و استفاده از سند مجعول موضوع کیفرخواست 
صادره از دادسرای اصفهان و شکایت شاکی فوق با عنایت به جمیع اوراق و محتویات 
پرونده و با توجه به اینکه چک مجعول متعلق به حساب متهم مذکور بوده و امضای 

با امضای اصلی جعل سند محسوب   آن توسط وی ولو به شکل و صورتی متفاوت 
نمی گردد به عبارت اخری جهت تحقق عنصر مادی بزه جعل ارتکاب رفتار مادی توسط 
شخص دیگری غیر از منتسب الیه سند موضوع جعل ضروری است علیهذا دادگاه بنا 
به مراتب فوق وقوع بزهی را از ناحیه وی محرز ندانسته و با استظهار از اصل برائت 
و مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و بند الف ماده 177 قانون 
امور کیفری رای بر برائت وی صادر  انقالب در  آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
نظرخواهی  تجدید  قابل  روز  بیست  مذکور ظرف  مهلت  انقضای  از  پس  و  دادگاه  این 
رئیس  رحمتی  می باشد.م الف:10363  اصفهان  استان  نظر  تجدید  محترم  محاکم   در 

شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

 9209980358301183 پرونده:  شماره   9309970354300414 دادنامه:  شماره   130
نشانی  به  کهزاد  خیری  حمید  آقای  شاکی:   921394 شعبه:  بایگانی  شماره 
بانک صادرات-نبش بن بست از   اصفهان-خ هشت بهشت شرقی-نیروی جنوبی-بعد 

صاحب الزمان-پ42 متهم: آقای علیرضا آبدار به نشانی مجهول المکان اتهام: خیانت 
در امانت نسبت به چک دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای علیرضا 
آبدار فرزند اکبر که سایر مشخصات وی در دسترس نمی باشد دائر بر خیانت در امانت 
نسبت به یک فقره چک به شماره 165323، موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان و شکایت شاکی خصوصی آقای حمید خیری کهزاد با عنایت 
به جمیع اوراق و محتویات پرونده و صرف نظر از اظهارات شاکی مبنی بر صدور چک 
در وجه حامل و با قید مبلغ که عرفًا چکهای تضمینی بدین نحو صادر نمی گردند نظر 
به اینکه دلیل متقن و محکمه پسندی که داللت بر وجود و تحقق شرط ایجابی سپردن 
به متهم فوق  ناحیه مشارالیه  از  یا به مصرف معین رسانیدن  چک به شرط استرداد 
)به عنوان جزئی از اجزاء متشکله عنصر مادی بزه خیانت در امانت( نماید در پرونده 
موجود نمی باشد لذا دادگاه وقوع بزهی را از ناحیه وی محرز ندانسته و با استظهار از 
اصل برائت و مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و بند الف ماده 
177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری رای بر برائت وی 
صادر و اعالم می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.م الف:10364 

رحمتی رئیس شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

 9209980364901749 پرونده:  شماره   9309970354700589 دادنامه:  شماره   131
شماره بایگانی شعبه: 921617 شاکی: آقای مجید نصرآزادانی به نشانی خ آتشگاه-خ 
نشانی  به  شجاعی  علی  آقای  متهم:  نصر  کریم  شهید  بست  بهار-بن  قدسی-کوی 
پرونده  محتویات  به  توجه  با  دادگاه  گردشکار:  غیر  مال  فروش  اتهام:  مجهول المکان 
دادگاه:  رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  ذیل  به شرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم 
در خصوص شکایت آقای مجید نصرآزادانی علیه علی شجاعی فرزند رحیم دایر بر 
انتقال مال غیر موضوع کیفرخواست دادسرای عمومی و انقالب اصفهان دادگاه نظر به 
اینکه شاکی مدارکی دال بر خرید یا مالکیت خط تلفن همراه ارائه ننموده است و حسب 
استعالم به عمل آمده خط همراه شماره 09131162631 در تاریخ 81/5/27 به نام متهم 
شده و پس از آن در تاریخ 92/2/21 به نام خانم مهری مصطفوی انتقال یافته است. 
در پرونده امر دالیلی که مالکیت شاکی را ثابت نماید وجود ندارد مستنداً به ماده 177 
از قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به عدم احراز بزه رای بر برائت متهم صادر و 
اعالم می نماید رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در 
محاکم تجدید نظر استان اصفهان است.م الف:10367 مفیدیان رئیس شعبه 121 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

 9209980358400867 پرونده:  شماره  دادنامه:9309970352900518  شماره   132
حامد  آقای  وکالت  با  ریحانی  عباسعلی  آقای  شاکی:  شعبه:930089  بایگانی  شماره 
همکف-واحد1  دادگستری-ماکان5-ط  نیکبخت-مقابل  اصفهان-خ  نشانی  به  ابراهیمی 
متهمین: 1- آقای زین العابدین شریفی 2- آقای غالم دستگیر شریفی 3- آقای حمید 
شریفی 4- آقای فرهاد یعقوبی به نشانی مشهد-خ امام خمینی74-پ262 اتهام ها: 1- 
تحصیل مال از طریق نامشروع 2- کالهبرداری گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 

 در خصوص اتهام آقایان 1- غالم دستگیر شریفی 2- حمید شریفی و 3- زین العابدین
شریفی)زین العابدین( هر سه اهل و تبعه افغانستان مقیم اصفهان فعاًل متواری و فاقد 
پنجاه  و  دویست  و  میلیارد  یک  مبلغ  تحصیل  در  به مشارکت  دائر  بیشتر  مشخصات 
مورخ  فاقد مشروعیت موضوع شکایت  طریق  از  از حساب شاکی  وجه  ریال  میلیون 
92/4/11 آقای عباسعلی ریحانی فرزند مانده علی با وکالت آقای حامد ابراهیمی از توجه 
به مفاد کیفرخواست صادره و محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و گزارشهای 
مامورین انتظامی و پاسخ استعالمات به عمل آمده از بانک و اظهارات شهود و مطلعین 
و مفاد اظهارات شاکی و وکیل وی در مراحل تحقیق و بازجوئی و رسیدگی و لوایح 
تقدیمی و مستندات آن و سایر قرائن و امارت مضبوط در پرونده از جمله متواری شدن 
قانونی  احضار  باوصف  دادرسی  مراحل  از  هیچیک  در  آنان  عدم حضور  و  متهمین 
دادگاه  بوده  و مسلم  ناحیه مشارالیهم محرز  از  انتسابی  بزه  ارتکاب  آگهی  انتشار  و 
باستناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری مصوب 
از  یک  هر  شاکی  حق  در  شده  تحصیل  وجه  رد  به  نامبردگان  الزام  بر  عالوه   1367
به  اعتراض وکیل شاکی  به تحمل دو سال حبس تعزیزی محکوم می نماید و  آنان را 
اصفهان  انقالب  و  عمومی  دادسرای  بازپرس  پنجم  از شعبه  تعقیب صادره  منع  قرار 
اتهام یاد  ا... نوروزی-اصغر گل کار-امینه و فرهاد یعقوبی از  در مورد آقایان فیض 
شده را با توجه به عدم توجه اتهام به نامبردگان و رعایت موازین و مقررات قانونی 
در صدور قرار معترض عنه مردود اعالم می نماید رای محکومیت صادره غیابی بوده 
روز پس  بیست  و ظرف  دادگاه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  ده  و ظرف 
از آن قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان میباشد و تصمیم 
 دادگاه به رد اعتراض به قرار منع تعقیب قطعی است.م الف:10372 حاجی زاده رئیس 

شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای 

دادگاه   26 شعبه  رسیدگی:  مرجع   83/2/31-21 دادنامه:  465-81ع26  کالسه:   133
عمومی اصفهان شاکی: محسن دهخدائی فرزند حیدر ساکن هفتون-کوچه بهارآزادی-

پالک10 متهم: شجاع رئیسی فرزند بختیار فعاًل مجهول المکان اتهام: ایراد ضرب و شتم 
گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص شکایت متهمان محسن دهخدایی علیه 1- یحیی رئیسی مبنی 
ایراد ضرب و جرح عمدی و به شرح  بر تهدید و فحاشی 2- شجاع رئیسی مبنی بر 
اتهام  شکوائیه تقدیمی دادگاه از توجه به مجموع محتویات پرونده بدواً در خصوص 
قانون  الف ماده 177  بند  به  اثباتی متهمان مستنداً  فقد دالیل  به  اول نظر  متهم ردیف 
اتهام  در خصوص  و  می نماید  اعالم  و  تعقیب صادر  منع  قرار  کیفری  دادرسی  آیین 
با توجه به شکایت شاکی خصوصی و گواهی های پزشکی قانونی  متهم ردیف دوم 
مضبوط در پرونده که توجهًا حکایت زورود صدمات و جراحات به شاکی دارد و ایضًا 
نظر به اینکه متهم متواری بوده و حسب گزارش ضابطین جلب نگردیده و دفاعی نیز 
به عمل نیاورده لذا وقوع بزه از ناحیه وی محرز است و مستنداً به تبصره ماده 614 
قانون بازرسی اسالمی و 495 قانون مذکور مشارالیه را به تحمل یکسال حبس تعزیری 
جدار  استحکام  کاهش  و  جراحی  عمل  ارش  و  کبد  پارگی  از  ناشی  ارش  لحاظ  به  و 
شکم جمعًا دوازده صدم دیه کامل در حق شاکی محکوم می نماید رای صادره غیابی 
دادرس  مسیبی  می باشد.م الف:10622  دادگاه  دراین  واخواهی  قابل  مقررات  برابر   و 

شعبه 26 دادگاه عمومی اصفهان 
ابالغ رای 

 9209980358001275 پرونده:  شماره  ابالغیه:9310100352901784  شماره   134
و  الیاسی  تاج  کارگر،قمر  هما سمیعی،اسدا...  شاکیان   921346 شعبه:  بایگانی  شماره 
صدیقه ادیبی شکایتی مبنی بر جعل و کالهبرداری به طرفیت خانم بتول اکبری حسین 
آبادی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
103 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه3 اتاق شماره 337 ارجاع و به 
کالسه 9209980358201494 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1393/07/08 و ساعت 
11:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم و شکایت شاکی و به تجویز 
ماده 180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
کیفری  عمومی  دادگاه   103 شعبه  دفتر  مدیر  سلیمانی  گردد.م الف:10578  حاضر 

شهرستان اصفهان 



اخبار کوتاهیادداشت

 بهره برداری از زمین چمن
 آران و بیدگل

به نقل از رواب��ط عمومی مجمع 
خیرین ورزش یار استان، زمین 
چمن شهرس��تان آران و بیدگل 
ک��ه با حمای��ت مجم��ع خیران 
ورزش یار اس��تان اصفه��ان در 
حال تکمیل است؛ تا 3 ماه آینده 
به بهره ب��رداری می رس��د.ابوذر 
فردنژادرئیس اداره ورزش و جوانان شهرس��تان آران و بیدگل 
در این خصوص اظهار داشت: عملیات اجرایی ساخت و تکمیل 
زمین چمن شهرستان آران و بیدگل مراحل نهایی خود را پشت 
سر می گذارد و با توجه به اینکه بعد از کش��ت، زمان دو تا سه 
ماهه ای برای آماده شدن زمین نیاز است پیش بینی می کنیم 
تا سه ماهه آینده این زمین آماده برگزاری مسابقات باشد. وی 
افزود: در کنار تکمیل زمین چمن، س��رویس های بهداشتی و 
رختکن این مجموعه نیز احداث و تکمیل شده است. فردنژاد 
با بیان اینک��ه 400 میلیون تومان ب��رای تکمیل زمین چمن 
شهرستان آران و بیدگل هزینه شده است گفت: خیران ورزش 
یار با توجه به کمبود اعتبارات حضور مؤثر و فعالی در ساخت و 

تکمیل این طرح داشته اند.

 کمک به ریکاوری ورزشکاران
 با اختراعی جدید

در ورزش های رقابتی بسیار مهم 
اس��ت که ورزش��کاران باالترین 
کارایی را داشته باشند. خصوصاً در 
س��طح حرف��ه ای، بازآمادگ��ی 
)ریکاوری( باعث برقراری سالمت 
و افزایش ط��ول م��دت فعالیت 

حرفه ای آن ها می شود.
کمپانی های پرایس، از تکنولوژی 
روز برای کمک به ورزش��کاران اس��تفاده می کند. جدیدترین 
محصول این شرکت برای ریکاوری و جلوگیری از آسیب دیدگی 
بسیار مفید است. این محصول که وایپر نام دارد ترکیبی از فشار 
و ویبره )ل��رزش( را به کار می برد تا عضالت را منبس��ط کند و 
جریان خون را افزایش دهد. این دستگاه با فوم رولرهای قدیمی 
متفاوت است.دستگاه وایپر قابل شارژ شدن است و قدرت زیادی 

را تولید می کند.

 هزینه رونالدو و مسی
 برای بیمه اتومبیل

ویترین افتخ��ارات فوق س��تاره 
آرژانتینی بارسلونا ش��اید پُرتر از 
همتای پرتغالی اش در رئال مادرید 
باش��د اما گال��ری اتومبیل های 
لوکس برتری��ن بازیکن جهان در 
س��ال ۲0۱3 زرق وبرق بیشتری 
دارد.آمارهای ثبت شده توسط یک 
سایت اس��پانیایی نشان می دهد 
کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی رئال مادرید هر ساله رقمی 
معادل ۱00 هزار یورو بابت بیمه اتومبیل های خود می پردازد.

طبق گزارش این س��ایت، در گاراژ خودروهای برترین بازیکن 
جهان در سال ۲0۱3 که مجموع ارزش خودروهای آن رقمی 
بالغ بر 3 میلیون یورو است، اتومبیل هایی همچون المبورگینی 
آونتادور، بوگاتی ویرون و رولز رویس دراپ هد کوپه دارد که هر 
ساله هزینه ای قابل توجه بابت بیمه بدنه آن ها از سوی کاپیتان 
تیم ملی پرتغال پرداخت می شود که البته این رقم در قیاس با 
حقوقی که او به عنوان دومی��ن بازیکن پردرآمد دنیای فوتبال 

می گیرد، بسیار ناچیز است.

 آیا ساسولو دروازه بان ایرانی
 را جذب می کند؟

باشگاه ساسولو که دروازه بان اصلی 
خود را به دلیل شکستگی پایش 
در جری��ان تمرین��ات در ابتدای 
فصل جدید در اختی��ار ندارد، به 
دنبال ج��ذب میش��ائیل آگازی، 
دروازه ب��ان میالن اس��ت که در 
صورت جذب دیگو لوپز توس��ط 
روسونری ممکن است به این تیم 
فروخته شود.در همین حال گزینه دیگری هم وجود دارد که از 
سوی روس��یه برای جذب دروازه بان ایرانی روبین کازان یعنی 
علیرضا حقیقی موجود اس��ت. این دروازه بان ۲6 ساله در حال 
جدایی از روبین کازان است و روس ها خواهان انتقال قرضی وی 
و مشارکت در 60 درصد از دستمزد وی هستند. ساسولو به دقت 
این پیشنهاد را بررس��ی خواهد کرد.درهر حال تمایل باشگاه 
پنافیل به جذب علیرضا حقیقی چندین روز اس��ت که مطرح 

شده اما روند توافقات به کندی پیش می رود.

دستمزد باور نکردنی رضا قوچان نژاد 
در الکویت

روزنامه الکاس در تازه ترین مطلبی 
که پیرام��ون رضا قوچ��ان نژاد و 
انتقالش به تیم الکویت منتش��ر 
کرده، از مبلغ حدودی قرارداد این 
بازیکن با باشگاه کویتی خبر داده و 
عنوان کرده که قوچان نژاد برای 
ی��ک فص��ل مبلغی ح��دود یک 
میلیون و 500 هزار دالر دریافت 
خواهد کرد که به این ترتیب او به گران ترین بازیکن تاریخ تیم 
الکویت تبدیل خواهد ش��د.اما حضور رضا قوچان نژاد در تیم 
الکویت، ش��وک دیگری به فوتبال ایران بود. او که پیش از جام 
جهانی در اروپا بازی می کرد، بعد از جام جهانی به جای اینکه 

پیشرفت کند و به تیم بهتری برود، به فوتبال آسیا آمد. 

6
حضور شناگر اصفهانی در اردوی تیم ملی

علی امینی شناگر اصفهانی به تمرینات تیم ملی شنای جانبازان و معلوالن برای آمادگی 
حضور در بازی های پاراآسیایی اینچئون که از ۱7 مرداد ماه به میزبانی تهران آغاز شد و تا 
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اصفهان میزبان 
المپیاد ورزشی عشایر

برگزاری رالی 
خاورمیانه در ایران

مهدی اسدی اظهار کرد: سومین دوره المپیاد فرهنگی، ورزشی 
عش��ایر ایران را به میزبانی شهرس��تان چادگان در شهریور ماه با 
حضور عشایر کل کشور برگزار می کنیم و امیدوارم با برنامه ریزی 
مناسب بتوانیم میزبان خوبی برای عشایر غیور کشور باشیم.وی 
ادامه داد: تا این لحظه پنج اس��تان آمادگی خود را برای سومین 
دوره المپیاد فرهنگی، ورزشی عش��ایر ایران اعالم کرده اند و این 
رقابت ها در هفت رشته برای آقایان و هفت رشته برای بانوان برگزار 
می شود.رئیس هیئت ورزش روس��تایی و بازی های بومی، محلی 
تصریح کرد: افتخار داریم که تنها هیئتی هستیم که به هیئت های 
ورزش روس��تایی و بازی های بومی، محلی شهرستان های استان 
اصفهان سرکشی کردیم و بین سه تا هفت خانه ورزش روستایی 
را در شهرستان ها تجهیز کردیم تا یک کار جهادی را برای ورزش 

روستاها انجام داده باشیم.

مسئول کمیته کالسیک فدراس��یون اتومبیلرانی و موتورسواری 
بابیان اینکه نخستین رالی خاورمیانه در ایران در مهرماه سال جاری 
در استان فارس برگزار می شود، گفت: همچنین رالی دوبی - پاریس 
پس از پایان نخس��تین رالی خاورمیانه از ای��ران عبور خواهد کرد.

رامین صالح خو افزود: فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری ایران 
پس از رایزنی های فراوان توانست برای نخستین بار به میزبانی این 
دوره نائل شود.وی افزود: پس از چند بار حضور ناظران کارشناسان 
فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی در ایران و بازدید از شرایط استان 
فارس و شهر شیراز، میزبانی این رویداد مهم به ایران داده شد تا این 
رقابت از یکم تا ششم مهرماه انجام شود.صالح خو گفت: در این دوره 
از رقابت ها ۱3 تیم از ایران، قب��رس، قطر و امارات حضور دارند.وی 
افزود: پس از پایان نخس��تین رالی خاورمیانه در ایران، رالی دوبی 
پاریس هم در اواسط مهرماه برگزار می شود و از ایران عبور می کند.

دیدار تدارکاتی ایران و ژاپن
تیم فوتب��ال نوجوانان یکش��نبه گذش��ته به منظور 
برگزاری یک مرحله اردوی آماده سازی راهی ژاپن شد. 
این تیم در اولین دیدار خود با نتیجه ۲ بر صفر مقابل تیم 

فوتبال نوجوانان ژاپن متحمل شکست شد. 

ضربه قیچی بن زما
گل دیدنی کری��م بن زما به آژاکس هلند یک��ی از زیباترین 
گل های مهاجم فرانسوی در مدت حضورش در رئال مادرید 
اس��ت. بن زما این گل را با ضربه قیچی برگردان وارد دروازه 

تیم هلندی کرد.

پیراهن لمپارد را آتش زدند
در پی پیوس��تن فرانک لمپارد هافبک تیم فوتبال چلسی به تیم فوتبال 
منچسترسیتی، هواداران تیم چلسی پیراهن وی را به آتش کشیده و این 
بازیکن را خائن قلمداد کردند این هواداران عکس پیراهن سوخته لمپارد 

را از طریق اینترنت برای وی ارسال هم کردند.

علی کریمی: دوست دارم سرمربی پرسپولیس شوم

جادوگری که همه دوستش دارند حتی استقاللی ها

کریمی می گوید خوشحال اس��ت که توانسته خاطرات 
خوبی را در ذه��ن هواداران رق��م بزند.خداحافظی علی 
کریمی همچنان س��وژه اس��ت. مرد محبوب هواداران 
پرس��پولیس که در تبری��ز هم کلی محبوبیت داش��ت، 
باالخ��ره قی��د فوتبال ب��ازی ک��ردن را زد و ه��واداران 
پرش��مارش را در به��ت و حیرت ف��رو برد. با ش��ماره 8 
فراموش نش��دنی فوتبال ایران مصاحبه ای انجام دادیم 

که می خوانید.
 کلیپ برنامه 90 را دیدید؟

متأس��فانه نتوانستم دوشنبه شب گذش��ته برنامه 90 را 
تماش��ا کنم- کلیپی پرخاطره و زیبا که از ش��روع بود تا 
پایان دوران فوتبالی. به س��رعت برق و باد گذشت و همه 

چیز به خاطره تبدیل شد.
این کلیپ حسرت بزرگی را برایمان داشت.

اول اینک��ه لط��ف داری��د و ممن��ون همه هس��تم. من 
س��ال های زیادی را در این فوتبال داش��تم، سال هایی 
که پر از خاطرات تلخ و شیرین بود، خاطرات خوب و بد. 
همان طور که روزی ش��روع کردم، باید روزی کفش ها را 
 به دی��وار می آویختم. هر آمدنی، رفتنی دارد. تمام ش��د

 و رفت.
 اگر زمان به عقب برگردد، علی کریمی همان راهی 

را خواهد رفت که پیمود؟
طبیعی اس��ت که ای��ن راه را دوباره طی کن��م. فوتبال 
چیزهای زیادی به من داد. با فوتبال به بسیاری از چیزها 
رسیدم. به طور حتم سرنوش��ت من دوباره تکرار خواهد 
ش��د و فقط اگر زمان به عقب برگردد، برخی از کارها را 

انجام نمی دهم.
 مثاًل چه کارهایی؟!

در زندگی همه انس��ان ها نقاط تاریک و بدی هم وجود 

دارد. روزهایی که وقتی بعد از سال ها به آن فکر می کنی، 
دوستش��ان نداری. برخ��ی از اتفاقات وجود داش��ته که 

می شد نباشد.
 ش�اید اگر به عقب برگردید، هیچ وقت در ویتنام 

داور ژاپنی را نزنید.
یکی از نقاط تاری��ک دوران فوتبالی م��ن همان اتفاقی 
است که از آن حرف می زنید. اتفاقی رخ داد که باعث شد 
با محرومیت یک س��اله از فوتبال روبه رو شوم البته این 
درگیری تجربه بد و تلخی بود اما در اوایل فوتبالم بود و 
برای آینده کمک زیادی به من ک��رد تا دیگر این چنین 

نشود.
 یک اتفاق تلخ دیگر نیز از ش�ما ب�ه یادمان مانده 
است؛ بدخلقی پس از تعویض مقابل پرتغال و شوت 

معروف زیر ساک پزشکان تیم ملی!
متأسفانه این هم یکی دیگر از اتفاقات بد و تاریک فوتبالم 
محسوب می شود. نه من، بلکه بس��یاری از مردم دوست 
ندارند کارهایی را انجام دهند که بد بوده اس��ت. خودم 
آن صحنه بد را دوس��ت ندارم. به هرح��ال نمی توان آن 
را پاک کرد اما می توان گفت رفتاری ب��ود که اگر زمان 

برمی گشت، انجام نمی دادم.
 خاطره انگیزتری�ن صحن�ه دوران فوتبال�ی علی 
کریمی در برنامه 90 به نظرس�نجی گذاش�ته شد. 

خود تو کدام یک از آن 6 صحنه را دوست داشتی؟
وقتی از ی��ک نقاش بپرس��ید کدام ی��ک از تابلوهایی را 
ک��ه کش��یده ای، دوس��ت داری؟ پاس��خ می دهد همه 
آن ه��ا را دوس��ت دارم. هرک��دام از تابلوه��ا برای��ش 
ارزش و اهمی��ت زی��ادی دارد. م��ن ه��م نمی توان��م 
 بگوی��م کدام ی��ک از آن صحنه ه��ا را بیش��تر دوس��ت 

دارم. 

جالب های لیگ چهاردهم فوتبال ایران

خداحافظی از گیشه های بلیت فروشی
در لیگ چهاردهم فوتبال ایران، تفاوت های 
فراوان و جالبی نسبت به دوره های قبلی اش 
دیده می ش��ود؛ از قانون سقف بودجه ای که 
س��ازمان لیگ ب��رای تیم ها در نظ��ر گرفته 
است تا فروش اینترنتی بلیت های لیگ برتر 
و حواش��ی دیگر که این ها تنه��ا موضوعات 

جنجالی لیگ امسال نیست.
سقف بودجه

لی��گ چهاردهم، لیگ قانون س��قف بودجه 
است. پس از بدهی های عظیم برخی تیم ها 
در فصل گذشته و آش��کار شدن روابط مالی 
غیر ش��فاف میان تیم ها و بازیکنان سازمان 
لیگ با قانون سقف بودجه، از تیم های لیگ 
برتری خواست تا برای این فصل تا سقف ۱5 
میلیارد تومان هزینه کنن��د. این رقم برای 
چهار باش��گاه حاضر در لیگ قهرمانان آسیا 
به مبلغ ۱8 میلیارد در یک فصل هم افزایش 

پیدا کرده است.
س��ازمان لیگ همچنی��ن از تیم های لیگ 
برتری خواسته تا با شفافیت ریز هزینه های 
خود را در آغاز فصل منتشر کنند؛ شفافیتی 
که گویا چندان هم ش��فاف نب��وده و برخی 
قراردادهای به ظاهر صوری، تعجب بسیاری 

ازجمله مسئوالن را هم برانگیخته است.
بنابراین گ��زارش، با اعالم ری��ز رقم قرارداد 
بازیکن��ان و کادر فن��ی تیم ه��ای حاضر در 
لیگ چهاردهم، س��پاهان اصفه��ان در بین 
شانزده تیم حاضر با رقمی حدود ۱8 میلیارد 
توم��ان باالت��ر از اس��تقالل و پرس��پولیس 
ته��ران، پرهزینه ترین تیم در ای��ن دوره از 
رقابت هاست. با اینکه س��پاهان اصفهان که 
پیش از این به همراه باش��گاه های سرخ آبی 
درخواست سقف بودجه ۱8 میلیاردی کرده 
بود، مورد موافقت سازمان لیگ قرار نگرفت 
تا س��پاهان نخس��تین و بزرگ ترین باشگاه 
متخلف برای سرپیچی از قانون سقف بودجه 
باشد. البته در این مورد، استقالل تهران نیز 
متخلف ش��مرده می ش��ود که رقمی حدود 
۱6 میلیارد تومان هزینه کرده و دومین تیم 

گران لیگ برتر است.

 در ادامه رده بن��دی تیم های حاضر در لیگ 
برتر را از نظر قیمت خواهیم دید؛

۱. س��پاهان اصفه��ان: ۱7 میلی��ارد و 580 
میلیون تومان )س��قف بودج��ه ۱5 میلیارد 

تومان(
۲. استقالل تهران: ۱6 میلیارد تومان )سقف 

بودجه ۱5 میلیارد تومان(
3. پرس��پولیس ته��ران: ۱5 میلیارد و 400 
میلیون تومان )س��قف بودج��ه ۱8 میلیارد 

تومان(
4. ذوب آه��ن اصفهان: ۱۱ میلی��ارد و 500 
میلیون تومان )س��قف بودج��ه ۱5 میلیارد 

تومان(
5. پیکان تهران: ۱0 میلیارد و 700 میلیون 

تومان )سقف بودجه ۱5 میلیارد تومان(
6. ف��والد خوزس��تان: ۱0 میلی��ارد و 300 
میلیون تومان )س��قف بودج��ه ۱8 میلیارد 

تومان(
7. تراکتورس��ازی تبری��ز: 8 میلیارد و 800 
میلیون تومان )س��قف بودج��ه ۱8 میلیارد 

تومان(
8. پدیده مش��هد: 8 میلیارد و 700 میلیون 

تومان )سقف بودجه ۱5 میلیارد تومان(
9. گس��ترش فوالد تبریز: 8 میلیارد و 400 
میلیون تومان )س��قف بودج��ه ۱5 میلیارد 

تومان(
۱0. راه آهن تهران: 7 میلیارد و 900 میلیون 

تومان )سقف بودجه ۱5 میلیارد تومان(
۱۱. نفت تهران: 7 میلی��ارد و 400 میلیون 

تومان )سقف بودجه ۱8 میلیارد تومان(
۱۲. صبای ق��م: 6 میلی��ارد و 800 میلیون 

تومان )سقف بودجه ۱5 میلیارد تومان(
۱3. سایپای کرج: 6 میلیارد و 600 میلیون 

تومان )سقف بودجه ۱5 میلیارد تومان(
۱4. مل��وان بندرانزل��ی: 5 میلی��ارد و ۲00 
میلیون تومان )س��قف بودج��ه ۱5 میلیارد 

تومان(
۱5. استقالل خوزس��تان: 5 میلیارد و ۱00 
میلیون تومان )س��قف بودج��ه ۱5 میلیارد 

تومان(

۱6. نفت مسجد سلیمان: 4 میلیارد و 300 
میلیون تومان )س��قف بودجه ۱5 میلیارد 

تومان(
 جالب اینجاس��ت ک��ه برخی باش��گاه های 
پرخرج با شفاف سازی پرسش برانگیز خود 
هم نتوانستند سقف بودجه را رعایت کنند و 

از آن تخطی کرده اند. 
هم اکنون برای بس��یاری این پرسش پیش 
می آید که سازمان لیگ چه جریمه ای برای 

تیم های متخلف در نظر می گیرد؟!
حق پخش تلویزیونی  

قرارداد سه ساله فدراسیون فوتبال و سازمان 
صدا و س��یما به پای��ان رس��یده و مدیران 
فوتبالی ایران ب��ر این باورند ک��ه تلویزیون 
ایران، مسابقات گذشته را بسیار ارزان خریده 
اس��ت و از آنجا که در همه ج��ای دنیا، 60 
درصد هزینه تیم ها از حق پخش تلویزیونی 

لی��گ تأمین می ش��ود، س��ازمان 
امسال پیش��نهاد ۱80 

میلی��ارد تومانی را به 
سازمان صداوسیما 

داده ک��ه البت��ه 
هن��وز پاس��خ 

مش��خصی از 

آن ه��ا نگرفته 
است. امسال مهدی تاج 

و علی کفاش��یان، عزمشان را جزم 
کرده اند که یا ق��رارداد را ب��ه قیمت واقعی 
با صداوس��یما ببندند یا اینک��ه مانع پخش 

مسابقات از تلویزیون شوند.
تبلیغات محیطی

یکی از پرس��ش برانگیزترین موارد فوتبال 
ای��ران در فصل جدی��د، ق��رارداد تبلیغات 

محیطی لی��گ برتر اس��ت؛ ق��راردادی که 
هرچند دس��تاورد جدیدی ب��رای مدیران 
کنونی این س��ازمان اس��ت، همچنان یک 
عالمت سؤال بزرگ برای قراردادهای قبلی 
فوتبال ایران ب��ه جا می گ��ذارد و آن اینکه 
چگونه در سال های قبل تبلیغات محیطی را 

به این قیمت پایین فروخته بودند.
بنا بر قرارداد جدید س��ازمان لیگ برای دو 
س��ال بیش از ۱60 میلی��ارد تومان از محل 
تبلیغات محیطی درآمد دارد و این در حالی 
است که پیش از این، س��الی ۱4، ۱6 و ۱8 
میلیارد توم��ان از این محل کس��ب درآمد 
می کرد و این یعنی یک افزایش 4.5 برابری 
در مبلغ قرارداد تبلیغ��ات محیطی تنها در 

یک سال!
ورزشگاه آزادی

هرچند پیش از لیگ شائبه های ایجاد شده 
بود که ممکن است ورزشگاه پیر آزادی، دیگر 
میزبان سرخابی ها نباشد سرانجام با امضای 
قرارداد مدیران عامل دو باشگاه این ورزشگاه 
یک سال دیگر هم میزبان بازی های استقالل 
و پرسپولیس است. ماجرا از این قرار است که 
مدیریت ورزش��گاه آزادی امسال رقم اجاره 
ورزشگاه را باال برده بود که در مقطعی 
با اعتراض مدی��ران دو تیم 
روبه رو ش��د تا 

بی ها  خا س��ر
حتی تهدی��د کنند که 
بازی ها را در ورزش��گاه 

تختی برگ��زار می کنند، 

ولی س��رانجام با یک افزایش هشت میلیون 
تومانی برای ه��ر بازی، ق��رارداد اجاره یک 
ساله ورزش��گاه آزادی امضا شد و استقالل 
و پرس��پولیس برای هر بازی پنجاه میلیون 
تومان اج��اره پرداخ��ت می کنن��د تا لیگ 

چهاردهم را هم در آزادی میزبان باشند.
فروش اینترنتی بلیت

اینترنت��ی ش��دن خریدوف��روش بلی��ت 
مس��ابقه های فوتب��ال، آرزو دیرینه ای بود 
که س��رانجام در فصل گذش��ته رقابت های 
لی��گ برتر تحق��ق پی��دا کرد. سروش��کل 
تحقق این آرزو اما بس��یار ناامیدکننده تر از 
چیزی ب��ود که پیش بینی می ش��د. حاصل 
اجرای این طرح در ورزش��گاه آزادی، خالی 
ماندن س��کوهای مرب��وط به ای��ن بلیت ها 
شد؛ سکوهایی که دقیقاً روبه روی دوربین 
تلویزیونی اصلی پخش ب��ازی بودند و جلوه 
نازیبایی به نمای ورزش��گاه می بخشیدند و 
این باور را به ذهن متبادر می کردند که انگار 
ورزش��گاه کاماًل خالی از بیننده است.گویا 
این طرح نیز همانند بس��یاری از طرح های 
عقیم دیگر در لیگ چهاردهم منتفی شود؛ 
اما نه تنها این گونه نش��د، بلکه اعالم ش��د 
از این پس همه بلیت ه��ا اینترنتی فروخته 
می ش��وند و وقت خداحافظی از گیشه های 
بلیت فروش��ی آزادی فرارسیده است؛ البته 
که اینترنتی شدن اتفاقی که باالخره دیر یا 
زود باید شامل حال همه حوزه ها شود اما تا 
زمانی که اساساً مفاهیمی نظیر 
نام صندلی ش��ماره گذاری 
ش��ده و خرید بلیت با توجه 
به شماره صندلی برای بیشتر 
بخش ه��ای ورزش��گاه آزادی 
تعریف نمی ش��وند، ای��ن اصرار 
نمی تواند به س��ود فوتبال باش��د. 
درواقع این گام به سوی توسعه تنها 
در شرایطی یک گام کامل و روبه جلو 
خواهد بود که همه س��ازوکارهای آن 
فراهم باش��د. باید دی��د برخورد 
تماشاگران با این پدیده 
چگون��ه خواه��د 

بود؟
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یادداشت

 حضور وزیر راه و شهرسازی 
در دانشگاه شهرکرد

 در نخس��تین روز س��فر رئیس جمه��ور و هیئ��ت دولت به 
چهارمحال و بختیاری دکتر آخوندی وزیر راه و شهرس��ازی 
دولت تدبیر و امید در دانشگاه شهرکرد حضور یافت.همزمان 
با نخستین روز س��فر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان 
چهارمح��ال و بختیاری عصر روز چهارش��نبه 15 مرداد 93، 
نشس��ت تخصصی رؤسای دانش��گاه ها، اس��اتید، نخبگان و 
منتخبان س��ازمان نظام مهندس��ی، پیمان کاران و مشاوران 
با دکتر عباس آخون��دی وزیر راه و شهرس��ازی دولت تدبیر 
و امید در دانش��گاه ش��هرکرد برگ��زار ش��د.دکتر آخوندی 
وزیر راه و شهرس��ازی در این نشس��ت با اش��اره به ضرورت 
ارتباط دانش��گاه و بخش های مختلف اجرایی از عالقه مندی 
وزارت راه و شهرس��ازی برای ارتباط گسترده با دانشگاه های 
مادر اس��تان ها خبر داد و افزود: در وزارت راه و شهرس��ازی 
مایلیم ارتب��اط تنگاتنگ دانش��گاه ها با مرک��ز تحقیقات راه 
و شهرس��ازی به منظور تعامل گس��ترده تر ایجاد شود.دکتر 
شایان ش��امحمدی سرپرست دانشگاه ش��هرکرد نیز در این 
نشست ضمن خیرمقدم گویی به وزیر راه و شهرسازی و تشکر 
از حضور ایشان در دانشگاه شهرکرد ابراز امیدواری کرد حضور 
رئیس جمهور و کاروان تدبیر و امید در اس��تان چهارمحال و 
بختیاری، همچنی��ن حضور جناب آقای دکت��ر آخوندی در 
دانشگاه شهرکرد برای اس��تان و این دانش��گاه توأم با خیر و 
برکت و رفع موانع توس��عه باشد.دکتر ش��امحمدی در ادامه 
ضمن معرفی دانشگاه شهرکرد و اشاره به برخی شاخص های 
برتر این دانشگاه توسعه ی چش��مگیر تحصیالت تکمیلی را 
یکی از ویژگی های ممتاز این دانش��گاه برشمرد که می تواند 
کمک بزرگی به توسعه ی پایدار استان چهارمحال و بختیاری 
و کشور نماید و خواستار عنایت و توجه دستگاه های مختلف 
برای رفع موانع و مشکالت استان باالخص در حوزه ی آموزش 
عالی به منظور ب��اال بردن کیفیت آموزش نیروی انس��انی به 

عنوان محور توسعه ی پایدار شد.

موتور محرکه چهارمحال و بختیاری 
گردشگری است

مع��اون رئیس جمه��ور در ش��هرکرد گفت: موت��ور محرکه 
چهارمحال و بختیاری گردش��گری اس��ت که تعیین مسیر 
حرکت توسعه این اس��تان، زمینه ساز ایجاد اش��تغال پایدار 
و مولد در این منطقه است.مس��عود س��لطانی فر اظهار کرد: 
امیدواریم با همکاری مس��ئوالن دولت��ی و بخش خصوصی 
حرک��ت جدی��دی در فرایند توس��عه و رش��د چهارمحال و 

بختیاری به وجود آید.
وی افزود: اکنون زمان آن رس��یده است که از رقابت با بخش 
خصوصی بگذریم و شفاف سازی کنیم، همچنین از مشارکت 
واقعی مردم در عرصه برنامه ریزی اقتصاد و توس��عه کشور در 
اجرای برنامه ها بتوانیم به خوبی استفاده کنیم.رئیس سازمان 
می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری گفت: برای 
فعاالن بخش گردش��گری با این رویکرد ک��ه رئیس جمهور 
دارند و تعیین تکلیف کردند باید به صورت جدی و گس��ترده 
با هم فکری یکدیگر از جاذبه های تاریخی، فرهنگی، سالمت 
و ورزشی و دیگر جاذبه های گردش��گری این استان استفاده 

کنیم.
وی افزود: بار س��نگینی بر دوش م��ا ق��رار دارد چراکه باید 
با برنامه ری��زی همه جانبه و گس��ترده تر و حض��ور فعاالن و 
سرمایه گذاران در بحث گردشگری و صنایع دستی بتوانیم با 
تأمین منابع دولتی و تسهیالت بانکی در این مسیر موفق عمل 
کنیم.سلطانی فر گفت: فرانسه، ایتالیا، آلمان و ترکیه به عنوان 
مقاصد گردشگری جهان، درآمد گردشگری آن ها باالی 40 
تا 50 میلیون دالر بوده و این در حالی اس��ت ک��ه این میزان 
معادل درآمد نفتی هرساله کشوری مانند ایران است که رتبه 

صادرات واردات آن در گروه اپک باال است.

تصویب اعتبار پست ۴۰۰ کیلو ولت 
شهرستان لردگان در هیئت دولت

وزیر نیرو در شهرستان لردگان گفت: اعتبار مورد نیاز تکمیل 
و بهره برداری پس��ت برق 400 کیلو ولت شهرستان لردگان 
در دولت تدبی��ر و امید تصویب می ش��ود.حمید چیت چیان 
در س��فر به شهرس��تان لردگان، اظهار ک��رد: تصویب اعتبار 
مورد نیاز تکمیل و بهره برداری پس��ت ب��رق 400 کیلو ولت 
شهرستان لردگان در دس��تورکار دولت قرار دارد.وی افزود: 
عملیات بهره برداری این طرح، اعتباری بالغ بر 120 میلیارد 
ریال نیاز دارد.وزیر نیرو با اشاره به مشکل شدید کمبود برق 
در شهرستان لردگان، گفت: بهره برداری از این طرح می تواند 
در تقویت شبکه چهارمحال و بختیاری واستان های همجوار 
تأثیرگذار باش��د.چیت چیان پیش��رفت فیزیکی این طرح را 
80 درصد اعالم ک��رد و افزود: با اختصاص اعتب��ار مورد نیاز 

پیش بینی می شود این طرح امسال به بهره برداری برسد.

 هتل چهار ستاره بام بروجن
 افتتاح شد

مدیرکل می��راث فرهنگی چهارمحال و بختی��اری گفت: در 
اولین روز از سفر هیئت دولت به چهارمحال و بختیاری اولین 

هتل چهار ستاره در شهرستان بروجن افتتاح شد.
بهمن عس��گری در آیین افتتاح هتل بام بروجن اظهار کرد: 
اعتبار تخصیصی ساخت این هتل 60 میلیارد ریال است که 
50 میلیارد ریال این اعتبار از محل اعتبارات بخش خصوصی 
و 10 میلیارد ریال نیز از تسهیالت بانکی بنگاه های زودبازده 

تأمین شده است.
عس��گری زیربنای این هتل را ی��ک ه��زار و 300 متر مربع 
اعالم کرد و گفت: این واحد اقامتی شامل واحدهای اقامتی، 
پذیرایی، س��فره خانه س��نتی، استخر، س��الن های ورزشی و 
سالن های اجتماعات است.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دس��تی و گردش��گری اضافه کرد: این هت��ل 80 تختخوابی 
است و باعث رونق گردشگری در اس��تان خواهد شد.بازدید 
از طرح های نیمه تمام مجتمع گردش��گری بروجن، هتل 5 
ستاره بروجن، 3 ستاره سیاس��رد و منطقه نمونه گردشگری 
سیاس��رد از دیگر برنامه های معاون رئیس جمهوری و رئیس 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور به 

این شهرستان بود.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

توسعه صنایع تبدیلی سبب 
کاهش مهاجرت ازاستان 

می شود

اس��تاندار اس��تان گف��ت: 
توس��عه صنای��ع تبدیلی و 
تکمیل��ی در چهارمح��ال 
بختی��اری منجر به کاهش 
مهاجرت از این اس��تان به 

کالن شهرها می شود.
قاسم سلیمانی پیش از س��خنان رئیس جمهور در 
جمع مردم ش��هرکرد در مجموعه ورزشی انقالب 
اظهار کرد: در این اس��تان مزیت های عظیم وجود 
دارد که توجه به آن نقش مهمی در توس��عه کشور 
دارد، ازجمله همسایگی چهارمحال و بختیاری به 
دو قطب صنعتی و کشاورزی کش��ور که می تواند 
آن را به پل ریل��ی تبدیل کند.وی اف��زود: کاهش 
هزینه های حمل ونقل، کاهش س��وخت و انرژی، 
کمک به هوای پ��اک و کاهش تلف��ات جاده ای از 
دستاوردهای تبدیل شدن چهارمحال و بختیاری 

به پل ریلی دو استان خوزستان و اصفهان است.
اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری بی��ان ک��رد: 
چهارمح��ال و بختیاری عالوه ب��ر تاریخ و فرهنگ 
و مردم شناسی غنی، طبیعت رنگارنگ، گوناگونی 
گیاهان دارویی و جنگل های زیاد می تواند به قطب 
گردشگری کشور تبدیل ش��ود؛ همان طور که در 
هفته گذشته در عید فطر شاهد یک و نیم میلیون 
گردش بوده است.س��لیمانی اظهار کرد: توس��عه 
صنایع تبدیلی و تکمیلی اس��تان های همسایه در 
چهارمحال و بختیاری منج��ر به کاهش مهاجرت 
از این استان به کالن شهرها می شود، این استان با 
دارا بودن 52 هزار دانش��جو می تواند به یک مرکز 

دانشگاهی تبدیل شود.
وی گفت: واحدهای صنعتی این اس��تان تعطیل و 
نیمه تعطیل اس��ت و نرخ بیکاری در آن باالست، 
مش��کل آب ش��رب و کش��اورزی آن مرب��وط به 
پروژه های نیمه تمام در این زمینه است.اس��تاندار 
چهارمحال و بختیاری بیان ک��رد: در دولت تدبیر 
و امی��د تقاضای م��ردم برنامه ری��زی میان مدت و 
بلندمدت برای توسعه جاده های اصلی و روستایی، 
راه آهن، بخش صنعت و کشاورزی است.سلیمانی 
تصریح کرد: عشایر غیور بختیاری که تولیدکننده 
لبنیات، صنایع دس��تی و گوش��ت قرمز هس��تند 
زیرساخت های الزم در استان ها برای آن ها تأمین 

نیست و نیازمند توجه ویژه است.

تکمیل  اعتبار فرهنگسرای 
شهرکرد در هیئت دولت

وزی��ر فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی در ش��هرکرد 
گف��ت: تأمی��ن اعتب��ار 
بهره برداری فرهنگسرای 
بزرگ شهرکرد در هیئت 

دولت تصویب می شود.
علی جنتی ظهر در بازدید 
از فرهنگس��رای بزرگ ش��هرکرد، اظهار کرد: این 
فرهنگسرا از 90 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار 
است و تالش می ش��ود مابقی اعتبار موردنیاز هم 
تصویب ش��ود.وی بابیان اینکه این طرح در 9 هزار 
متر احداث می شود، افزود: بهره برداری از طرح های 
فرهنگی می تواند در ارائه خدمات فرهنگی به ویژه 

جوانان نقش بسزایی داشته باشد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اس��المی به اجرای طرح های 
فرهنگی در دولت تدبیر امید اش��اره کرد و افزود: 
فرهنگ زیربنای بس��یاری از فعالیت ها اس��ت که 
تالش می ش��ود ب��ا اختص��اص اعتب��ار طرح های 
عملیاتی اجرایی ش��ود.جنتی همچنی��ن به مقام 
شامخ ش��هدای شهرس��تان بِن و روس��تای شیخ 
شبان ادای احترام کرد و با افتتاح نمایشگاه عکس 
ایثار و شهادت در جمع مردم روستای شیخ شبان 

دستاوردهای دولت را تصریح کرد.

فرهنگ جزء جدانشدنی هویت ملت هاست
وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی گف��ت: فرهنگ 
جزئی از هویت ملت اس��ت و اصح��اب فرهنگ و 
هنر پاس��داران هوی��ت ملی هس��تند.علی جنتی 
جمع خبرنگاران اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 
اظهار کرد: بن��ده به نوب��ه خ��ودم روز خبرنگار را 
ب��ه هم��ه خبرن��گاران به خص��وص خبرن��گاران 
اس��تان چهارمحال و بختیاری تبری��ک میگویم.

وی اف��زود: فرهنگ جزئ��ی از هویت ملت اس��ت 
 و اصح��اب فرهنگ و هن��ر پاس��داران هویت ملی

 هستند.
جنتی بیان داشت: شما اصحاب رسانه باید قدر این 
گوهر گران بها را بدانید و از آن پاسداری و نگهبانی 
کنید و آن را به دیگران معرفی کنید.وزیر فرهنگ 
و ارشاد اس��المی گفت: دولت وظیفه خود می داند 
که از همه رسانه ها حمایت کند و تا جایی که امکان 

دارد به گسترش آن ها بپردازد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تصریح کرد: در حوزه 
کتاب و اصحاب قلم همه ما شاهد گشایش خوبی 
برای نویسندگان هستیم و بسیاری از کتاب هایی 
که به دلیل خرده گیری های بی ج��ا مجوز نگرفته 
بودند در طول یک س��ال گذش��ته مجوز دریافت 

کردند.

اخبار کوتاه یادداشت اختصاص  100هزار میلیارد ریال اعتبار به شهرک های صنعتی کشور
بر اساس مصوبه هیات دولت، این میزان اعتبار به ترتیب و با اولویت به واحدهای فعال، 
واحدهایی که زیرظرفیت اس��می خود مش��غول کارند، واحدهایی که مشکل سرمایه 

در گردش دارند و طرح های نیمه تمام عمرانی با پیشرفت فیزیکی باال تعلق می گیرد.
7

رییس جمهور از افتتاح فاز نخست مجتمع 
فوالد چهار محال و بختیاری در س��ال 94 
خبر داد و اظهار داش��ت: ان شاءاهلل فاز دوم 
مجتمع فوالد چهارمحال و بختیاری سال 
95 و فاز سوم نیز در سال 96 به بهره برداری 
خواهد رسید.حجت االس��الم والمسلمین 
حسن روحانی در جریان بازدید از مجتمع 
فوالد چهار محال و بختیاری و در گفت وگو 
با خبرنگاران ظرفیت و استعداد خوب کشور 
در حوزه فوالد را خاطرنش��ان کرد و گفت: 
با بهره ب��رداری از این مجتمع س��االنه یک 
میلیون تن فوالد خام تولید می ش��ود و 10 
درصد به تولید فوالد کش��ور اضافه خواهد 
شد.رییس شورای عالی اقتصاد با تأکید بر 
اینکه صنعت فوالد، صنعتی زیربنایی است 
و می تواند اش��تغال و ارزش افزوده باالیی از 
طریق رشد صنایع پایین دستی و زنجیره ای 
ایجاد کند، گفت: چهارمحال و بختیاری از 
ظرفیت های طبیعی خوبی برخوردار است و 
نباید از مزیت های صنعتی استان غافل شد.

وی همچنین با اش��اره به اح��داث راه آهن 
اصفه��ان – سفیددش��ت – ش��هرکرد 
خاطرنش��ان کرد: ب��ا راه ان��دازی این خط 
راه آهن عالوه بر جابه جایی مسافران فالت 

مرکزی به جنوب، س��االنه 55 میلیون تن 
ب��ار جابه جا خواهد ش��د و موج��ب اتصال 
زنجیره تولید و توزیع صنایع فوالد و س��ایر 
صنایع خواهد ش��د و تحول عظیمی را در 
افق پیش روی استان خواهد گشود.روحانی 
گفت: با افتتاح این خ��ط آهن فاصله فالت 
مرکزی به جنوب کش��ور کاه��ش می یابد.

مجتمع تولید فوالد چهار محال و بختیاری 
از سال 1386 ش��روع ش��ده و تاکنون 53 

درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

رییس جمهوری در جریان بازدید از مجتمع 
تولید فوالد چهار محال و بختیاری با توضیح 
کارشناس��ان و متخصصان در جریان روند 
پیش��رفت و تکمیل این مجتم��ع تولیدی 

قرار گرفت.
بخش�ی از تصمیم�ات اقتصادی 

دولت سه شنبه آینده اعالم می شود
رئیس جمه��ور در نشس��ت توس��عه و 
س��رمایه گذاری اس��تان چهارمح��ال و 
بختی��اری ب��ا تاکید ب��ر اینکه بخش��ی از 
تصمیمات اقتصادی دولت سه شنبه آینده 
اعالم می شود، تاکید کرد: درحال خروج از 
تحریم ها هستیم.حجت االسالم و المسلمین 
حسن روحانی در چارچوب ششمین سفر 
اس��تانی وارد چهارمحال و بختیاری ش��ده 
است در نشست توسعه و س��رمایه گذاری 
این اس��تان حضور پیدا کرد.در این نشست 
س��رمایه گذاران داخلی و خارجی پیرامون 
پروژه های صنعتی، راهسازی، کشاورزی و 
عمرانی و پروژه های نیمه تمام چهارمحال و 
بختیاری به ایراد سخنرانی پرداخته و سپس 

رئیس جمهور سخنرانی می کند.
دولت در زمینه رشد و شکوفایی 

اقتصادی خود را مسئول می داند

وی در بخش ابتدایی س��خنان خود اظهار 
کرد: دول��ت در زمینه رش��د و ش��کوفایی 
اقتصادی خود را مسئول می داند قدم هایی 
برداش��ته و قدم هایی ه��م در روزهای آتی 
برخواه��د داش��ت، م��ا درآغ��از فعالیت با 
معضالت فراوان کش��ور از جمله س��نجش 
اقتصاد مواج��ه بودیم، از طرف��ی بی ثباتی 
به گونه ای ب��ود که هیچ کس در س��اعاتی 
که می خواس��ت یک تصمیم اقتصادی ولو 
کوچ��ک بگیرد و یا جنس��ی ب��رای خود و 
خانه اش خریداری کند مطمئن نبود که چه 
خواهد کرد و بنابرای��ن بی ثباتی در زندگی 
اقتصادی م��ردم نه تنها ب��رای کارآفرینان 
بلکه برای مردم عادی جامعه هم مش��کل 

ایجاد کرده بود.
رئیس جمهور با بیان اینکه نخستین تالش 
دولت بازگش��ت ثبات در بخ��ش اقتصادی 
بود، افزود: در بخش های دیگ��ر نیز در پی 
ثبات بودیم، ثبات توأم با امید، چراکه برای 
آینده ما به هردو نیاز داری��م، برای تحرک 
اقتصادی نی��ز به ثبات اقتص��ادی بازار نیاز 
داریم.وی ادامه داد: در هر 2 زمینه قدم هایی 
برداشتیم، در ابتدا در زمینه مقررات یک نوع 
ثبات و آرامش ایجاد کردیم، دولت اینگونه 

نبود که بگذارد هر روز تصمیمی اتخاذ بشود 
حتی خود رئیس جمهور خ��ودش را مجاز 
نمی دانس��ت که بخواهد ه��ر روز در زمینه 
اقتصاد و سایر زمینه ها تصمیماتی شخصی 

اتخاذ کند.
حجت االس��الم روحانی خاطرنش��ان کرد: 
هر تصمیمی که اتخاذ کردیم با مش��ورت 
بوده نه تنها ب��ا جمع وزیران و مس��ئوالن 
رده ب��االی اجرایی، بلکه ب��ا صاحب نظران 
حتی با دانش��گاهیان با بخش خصوصی و 

نخبگان مش��ورت کرده و س��پس تصمیم 
گیری کردی��م؛ از طرفی تاکن��ون آنچه ما 
در تصمیم��ات کالن اتخ��اذ کردی��م در 
چارچوب هایی که مدنظر بوده در این حدود 

12 ماه به آن دست یافتیم.
در هم�ه زمینه ه�ای اقتصادی به 

وعده خود وفادار بودیم
وی تصری��ح ک��رد: در هم��ه زمینه ه��ای 
اقتصادی ب��ه وعده خود وف��ادار بودیم، اگر 
چارچوب ت��ورم را مهار در س��ال 92 و 93 
اعالم کردیم از وعده ای ک��ه به مردم دادیم 
یک مق��دار جلوتر بودیم چراکه امس��ال به 
مردم وعده دادیم تورم حداکثر به 25 درصد 
برسد درحالی که به این مقدار رسیده است 
و این نش��ان دهنده این بوده که تصمیمات 
دولت درست اتخاذ شده است.رئیس جمهور 
با بیان اینکه ما در اقتصاد به تعامل و تعادل 
نیاز داریم و باید در بازار تعادل داشته باشیم، 
گف��ت: در زمین��ه تعامل قدم ه��ای خوبی 
برداشته شده است. مش��کالت ساختاری 
در بخش بانکی کش��ور وجود دارد که باید 
به زودی حل شود، در گذشته بازار سرمایه 
ما به معنای واقعی فعال نبوده اما اکنون به 
ثبات رس��یده و تعادل دارد.وی تاکید کرد: 

مهم تری��ن دغدغ��ه دولت خ��روج از رکود 
اقتصادی بوده اس��ت، تمام جلس��ات ما در 
ماه مبارک رمض��ان برای خ��روج از رکود 
اقتصادی ب��ود و هم اکن��ون در حال خروج 
از رکود هس��تیم اما تا رونق فاصله داریم و 
باید فاصله خ��روج از رکود ت��ا رونق را طی 
کنیم، در ای��ن زمینه دولت نی��از به کمک 
بخش خصوصی دارد.بخشی از تصمیمات 
اقتص��ادی دولت سه ش��نبه آین��ده اعالم 
می شود/ درحال خروج از تحریم ها هستیم.

حجت االسالم روحانی در ادامه با بیان اینکه 
سه ش��نبه هفته آینده در تهران بخشی از 
تصمیمات اقتصادی دولت را در جلس��ه ای 
اعالم می کنیم، تأکید کرد: بخش خصوصی 
به آینده اقتصادی کش��ور مطمئن باشد و 
بداند که این راه طبق برنامه و با نگاه دقیق 
سیاست داخلی و خارجی پیش می رود؛ در 
سیاست خارجی قدم هایی که باید ظرف یک 
سال برمی داشتیم طبق برنامه عمل کردیم 
و همان گونه ک��ه از رکود اقتصادی در حال 

خروج هستیم.
وی اف��زود: از تحریم ها نی��ز در حال خروج 
هستیم ش��رایط امروز ما به گونه ای است 
که از تحریم هم در حال خروج هس��تیم و 

این کار را خواهیم کرد البت��ه ما همه تخم 
مرغ هایمان را در بخش سیاس��ت خارجی 
و رونق اقتصادی، در یک سبد نگذاشته ایم، 

یکی از آن سبدها 1+5 است.
اگر دولت با بخش خصوصی شفاف 

باشد رانت و فساد از بین می رود
رئیس جمهور با تاکید ب��ر اینکه در اقتصاد 
به تعامل و تعادل نیاز داریم و بخش اقتصاد 
نیز باید با همدیگر تعامل داش��ته باش��ند، 
گفت: هم اکنون ع��الوه بر تعامل اقتصادی، 

تعامل مطلوبی بین دولت و بخش خصوصی 
وجود دارد؛ دول��ت هیچ وقت نباید خودش 
را رقیب بخش خصوص��ی بداند، دولت باید 
از بخش خصوصی حمای��ت و آن را هدایت 
کند و اگر دولت با بخش خصوصی ش��فاف 
باشد رانت و فساد از بین می رود.وی اظهار 
کرد: دولت زمینه را برای س��رمایه گذاری 
بخش خصوصی فراهم می کند و اقتصادی 
می خواهد که با دنیا تعامل داشته باشد، در 
دنیای امروز نمی شود یک کشوری فعالیت 
اقتصادی محسور داش��ته باشد بلکه باید با 
دنیا تعامل کند، دولت باید شرایط تعامل با 
اقتصاد دنیا را فراهم کند؛ باید سفارتخانه ها 
ما در کشورهای مختلف فعال شود و سفیر 

اقتصادی داشته باشیم.
چهارمحال و بختیاری اس�تعداد 
تبدیل شدن به قطب گردشگری کشور 

را دارد
حجت االس��الم روحانی در ادامه سخنانش 
با بیان اینکه ما نیاز به تعامل با دنیا داریم و 
دولت در این زمینه در مدت عمر یک ساله 
خود ای��ن کار را ک��رده و ادام��ه می دهد، 
تاکید کرد: اس��تان چهارمحال و بختیاری 
اس��تعدادهای فراوانی برای تبدیل شدن به 

قطب گردشگری کشور دارد، طبیعت زیبا، 
مردم، عشایر، کوهس��تان ها، یخچال های 
طبیعی، چشمه ها، تاالب ها، جنگل ها و همه 
این ها، استعدادهای چهارمحال و بختیاری 
برای گردشگری است.وی ابراز کرد: دولت، 
صندوق توس��عه ملی و بخ��ش خصوصی 
آمادگی دارند تا استعدادهای زیاد این استان 
را برای جذب گردشگران داخلی و خارجی 
فراهم وآماده سازی کنند؛ بخش گردشگری 
بخش اقتصادی اس��ت که سرمایه در آن به 
سرعت برمی گردد و دولت و صندوق توسعه 
ملی در این امر بخش خصوصی را همراهی 

می کنند.
راه آهن اصفه�ان - چهارمحال و 
بختیاری - اهواز منجر به تحرک اقتصاد 

کشور می شود
رئیس جمهور بیان ک��رد: در زمینه راه آهن 
اصفه��ان- چهارمحال و بختی��اری- اهواز 
نیز دولت مصمم به اح��داث آن بین 5 تا 7 
سال اس��ت و از بخش خصوصی می خواهد 
در این زمینه وارد همکاری ش��ود، صندوق 
توسعه ملی هم در این زمینه آمادگی دارد 
تا با کمک بخش خصوصی و دولت این کار 
بزرگ را با سرعت انجام دهد چراکه این راه 

آهن منجر به تحرک اقتصاد کشور می شود.
حجت االس��الم روحانی در خاتمه با اشاره 
به فوالد یک میلی��ون تن��ی چهارمحال و 
بختیاری گف��ت: در زمینه فوالد، در مرحله 
آهن اس��فنجی و ورق خودرو قدم های الزم 
برداشته می شود و زمان بندی آن این است 
که تا 2 یا 3 سال آینده به بهره برداری برسد؛ 
طرح آبرسان بن- بروجن نیز با کمک بخش 
خصوص��ی انج��ام و دولت برای برگش��ت 
س��رمایه بخش خصوصی اق��دام به خرید 

آب می کند؛ قطعاً کاری که بخش خصوصی 
انج��ام دهد بهتر و س��ریع تر انجام ش��ده و 
اقتصاد پویا با کمک بخش خصوصی میسر 

می شود.
دول�ت بای�د گ�وش ش�نوا برای 
ش�نیدن مطالبات و نقد مردم داش�ته 

باشد
شورای اداری استان چهارمحال و بختیاری 
با حضور حجت االس��الم حس��ن روحانی و 
جمعی از اعض��ای هیئت دولت، اس��تاندار 
چهارمحال و بختیاری، مسئوالن استانی و 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی تشکیل 
ش��د.رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود 
با تقدیر از مردم خونگ��رم، دالور، قهرمان، 
وطن دوست و عاش��قان خاندان رسالت در 
اس��تان چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: 
استقبال مردم در خیابان ها و ورزشگاه نشانه 
لطف و محبت و پیوس��تگی مردم با دولت 
تدبیر و امید اس��ت، این را ب��ه این عالمت 
می گیریم که مردم هم ب��ه آینده کار دولت 
امید دارند و هم به گذش��ته دولت رضایت 
نسبی دارند.وی افزود: البته حل معضالت 
جامعه و پاس��خ به مطالبات مردم هرگز به 

نقطه نهایی نمی رسد و کامل نمی شود.

رییس جمهوری در جریان بازدید از مجتمع فوالد استان اعالم کرد: 

  عشایر استان می توانند یکی از جاذبه های گردشگری باشد

  راه آهن اصفهان - چهارمحال و بختیاری - اهواز منجر به تحرک اقتصاد کشور می شود

افتتاح فاز نخست فوالد چهار محال و بختیاری در سال 94

 ۲ طرح کشاورزی در شهرکرد 
به بهره برداری رسید

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: همزمان با سفر رئیس جمهور 
و هیئت دولت به چهارمحال و بختیاری 2 طرح آبیاری تحت فش��ار و طرح توسعه کارخانه 
خوراک آبزیان شهرکرد راه اندازی شد.رستم غیبی در مراسم افتتاح این طرح ها که با حضور 
وزیر جهاد کش��اورزی صورت گرفت، اظهار کرد: طرح آبیاری تحت فشار مزرعه “غازدانی 
فرخ شهر” با 6 هزار و 300 میلیون ریال اعتبار از تسهیالت بانکی در زمینی به مساحت 84 
هکتار اجرایی شده است.وی گفت: اجرای این طرح اشتغال زایی 41 نفر را فراهم کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری همچنین درباره طرح توسعه خوراک 
آماده دام، طیور و آبزیان در شهرک صنعتی شهرکرد خاطرنشان کرد: عملیات ساخت این 
کارخانه از سال 85 آغاز و در سال 88 بهره برداری شد.غیبی بابیان اینکه ظرفیت تولید این 
واحد 15 هزار تن درسال است که با افتتاح طرح توسعه، میزان تولید این شرکت به 38 هزار 
تن افزایش می یابد، گفت: 22 هزار و 944 میلیون ریال اعتبار برای اجرای این طرح هزینه 

شده است.

موافقت رئیس جمهور با تکمیل خط راه آهن 
مبارکه بروجن

وزیر راه و شهرس��ازی گفت: تکمیل خط راه آهن مبارکه بروجن بیش از 3 هزار و 500 
میلیون ریال اعتبار نیاز دارد.

عباس آخون��دی در بازدید از پروژه راه آهن چهارمحال و بختی��اری اظهار کرد: در حال 
رایزنی برای تخصیص اعتبار الزم برای راه آهن این استان هستیم.

وی افزود: آقای رئیس جمهور نیز موافقت خود را با این موضوع اعالم کرده و ما به دنبال 
رایزنی ها الزم برای تخصیص گرفتن جهت اجرای پروژه راه آهن اس��تان چهارمحال و 

بختیاری هستیم.
آخوندی بیان داشت: این یک پروژه زمان بر است و در طی هفت سال برنامه ریزی شده 
که امیدواریم بتوانیم زمینه عملیاتی کردن خط آهن چهارمحال و بختیاری را فراهم و 

چهارمحال و بختیاری را به شبکه سراسری ریلی کشور متصل کنیم.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: تکمیل خط آهن مبارکه به بروجن بیش از 3 هزار 

و 500 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.



امامصادقعلیهالسالم:
صله رح��م، انس��ان را خوش اخالق، باس��خاوت و 
پاکیزه جان می نماید و روزی را زیاد می کند و مرگ 

را به تأخیر می اندازد.
علفگندم،باخستگی
مفرطمقابلهمیکند 2239
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محققان آمریکای��ی معتقدند که در آینده، ذخیره س��ازی 
حجم باالیی از داده ها در نانو ذرات معلق در مایع امکان پذیر 

خواهد شد.
 با اب��داع روش جدی��د ذخیره س��ازی داده ه��ا در مایعات، 
ای��ده کاش��ت مغ��زی ک��ه مانن��د موت��ور جس��تجوی 
 داخلی عم��ل می کند، ی��ک گام ب��ه واقعی��ت نزدیک تر

 شد.
محققان دانشگاه میشیگان مدعی توسعه روشی نوین برای 
ذخیره س��ازی تصاویر، فیلم ها و س��ایر اطالعات در ذرات 
ریز معلق در آب ش��ده اند؛ اطالعات در نسخه ای موسوم به 
خوش��ه های کلوئیدی )colloidal clusters( ذرات ریز 
که با قرار گرفتن در مایع دچار تغییر حالت می شوند  ذخیره 

می شوند.
این فناوری انقالب��ی که wet computing )محاس��به 
مرطوب( ن��ام دارد، از قابلی��ت احتمالی اس��تفاده در مغز 
انسان برای انجام محاسبات س��ریع یا فراخواندن اطالعات 

برخوردار است.
محقق��ان ب��ر ای��ن باورن��د ک��ه ی��ک قاش��ق غذاخوری 
مای��ع ح��اوی ای��ن نان��و ذرات ق��ادر ب��ه ذخیره س��ازی 
 ی��ک ترابای��ت داده مع��ادل 2000 س��اعت ص��وت 

است.
پروفس��ور »ش��ارون گلوتر« از محققان این پ��روژه تأکید 
کرد: ذخیره سازی اطالعات با اس��تفاده از نانو ذرات کاماًل 

 متفاوت از ذخیره س��ازی بر روی تراش��ه های س��یلیکونی 
متداول است.

 »گلوتس��ر« ای��ن نان��و ذرات را مانن��د نوع��ی از مکع��ب 
توصیف می کن��د که در اطراف یک هس��ته مرک��زی قرار 
دارند؛ یک خوش��ه 12 ذره ای به یک ک��ره مرکزی متصل 
 اس��ت که حاوی هش��ت میلی��ون حال��ت منحصربه فرد 

است.
محققان موفق به ساخت خوشه ای شامل چهار ذره بر روی 
یک کره مرکزی ش��دند که با گرم کردن مایع، رشد کرده و 
ذرات درروش مای مورد انتظار، بار دیگر خود را مرتب سازی 

می کنند.
بااین ح��ال اس��تفاده از ای��ن فن��اوری ذخیره س��ازی 
اطالعات و توس��عه کاش��ت مغزی مایع برای هوشمندتر 
ک��ردن انس��ان، ب��ه زودی محق��ق نخواه��د ش��د و در 
 ابتدا بای��د ب��ر روی ربات ه��ای نرم م��ورد آزمای��ش قرار 

بگیرد.

بایکقاشقمایعمغزیکاشتنیهوشمندترمیشوید

محققان دانش��گاه فلوری��دای امری��کا موفق به 
س��اخت یکدس��ت مصنوعی به چاپ سه بعدی 
شدند تا پسربچه 6 ساله ای که به طور مادرزادی 
با یکدست متولدشده بود را از این عارضه نجات 

دهند.
آلب��رت مورنو، سرپرس��ت این تی��م تحقیقاتی 
می گوید:»ب��رای س��اخت یکدس��ت جدی��د 
 ب��رای الک��س ب��ه چ��اپ س��ه بعدی روی

 آوردیم. 
پروت��ز جدی��د ب��ه الک��س ای��ن اج��ازه را 
اجس��ام  ن��د  بتوا پس��ربچه  ت��ا  می ده��د 
را با دس��ت راس��ت خود لمس ک��رده و آن ها را در دس��ت گرفت��ه یا هم��راه پدرش به 
 ماهیگیری برود یا ق��ادر به انجام تمام کارهایی باش��د که بچه های هم س��ن و س��الش

 انجام می دهند.
دکتر مورن��و در ادامه می گوی��د:» از ای��ن پروتز و چاپ س��ه بعدی می توان ب��ه افرادی 
 که دس��تان خ��ود را در س��وانح مختلف ی��ا حت��ی جن��گ ازدس��ت داده اند نیز کمک

 شایانی کرد.«

یک وس��یله خانگی هوش��مند می تواند به صورت 
خودکار و ب��دون آگاهی کاربر ب��ه تعمیرکار زنگ 

بزند.
 پژوهش��گران انگلیسی اولیه ش��یر آب هوشمند 
را س��اخته اند که در صورت خراب��ی منبع اصلی 
آب و ی��ا وجود هر ن��وع ترک و خوردگ��ی یا افت 
دمای آب به صورت خودکار به نزدیک ترین مرکز 
 تعمیر لوله آب متصل ش��ده و اطالع رسانی انجام

 می دهد.
 گفتنی است، اس��اس این فناوری یک فرستنده 
بی س��یم و وج��ود ش��بکه wi-fi اس��ت ک��ه 

می توان��د هر نوع خرابی را س��ریعاً ب��ه مراکز خدماتی اط��الع دهد.در مراح��ل ابتدایی 
 این سیس��تم هوش��مند ب��ر روی 700 خان��ه در انگلس��تان در س��ال 2014 آزمایش 

شده است.
هنگامی که این دستگاه دچار خرابی می شود سریعاً کارشناسان از آن اطالع پیدا می کنند.

پژوهش��گران علت ایجاد این ای��ده را صرفه جوی��ی در هزینه های ان��رژی و همین طور 
صرفه جویی در هزینه های مالی اعالم کرده اند.

اولینشیرآبهوشمنددنیاپیوندبازویرباتیکبهپسر6ساله

آب علف گندم که سرشار از کلروفیل است خاصیت 
درمانی باالیی دارد و هزاران سال است که در سراسر 
دنیا از آن استفاده می ش��ود. در این مطلب به چند 
خاصیت این گیاه اشاره ش��ده اس��ت که امیدواریم 

مفید باشد.
تقویت کننده سیستم دفاعی بدن است.

با تقویت کردن بدن، س��موم موجود در آن کاهش 
می یابد و بسیاری از بیماری ها از بین می رود.

مصرف منظم آن، انرژی و قدرت تمرکز فرد را تقویت 
می کند.با خستگی مفرط مقابله می کند.

به علت دارا ب��ودن میزان باالی اکس��یژن، بیماری 
سرطان را درمان و با آن مقابله می کند.

میزان سوخت وساز بدن را افزایش می دهد
هضم غذا و حرکت روده ها را بهبود می بخشد.

از 20 درصد پروتئین تشکیل شده است.
به کاهش وزن کمک می کند.

روند پیری را کند می کند.
عملکرد ضدالتهابی دارد.

حاالچندگیاهانرژیزا
گیاهان ان��رژی زا، عالوه بر ایجاد انرژی، س��المت و 

تعادل سیستم دفاعی بدن را نیز بهبود می بخشد.
 ،»MSN« جنسینگس�یبری: به نقل از سایت
این گیاه بین ورزشکاران ش��هرت زیادی دارد. این 
گیاه بنیه بدن را افزایش می دهد، خس��تگی مفرط 
را کاه��ش می دهد و تأثیر اس��ترس را ب��ه حداقل 

می رساند.
 این گیاه ک��ه به صورت دم کرده، کپس��ول یا قرص 
مصرف می ش��ود برای بیم��اران مبتالب��ه لوپوس، 
آرتریت روماتوئید و فشارخون باال توصیه نمی شود.

چایسبز:این نوش��یدنی عملکرد تحریک کننده 
دارد. درنتیج��ه در طول روز انرژی ب��دن را افزایش 
می دهد. چای سبز حاوی ماده آنتی اکسیدان، ضد 

سرطان و آنتی بیوتیک است.
جنس�ینگهندی)اش�واگاندا(: ای��ن گیاه در 
طب هندو برای تسکین خس��تگی مفرط استفاده 
می ش��ود و مقاوم��ت بدن ب��ه اس��ترس را افزایش 
 می ده��د و درنتیج��ه میزان ان��رژی ب��دن بهبود 

می یابد. 

صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
  تلفن : 8- 6284167 3                                                      فکس : 6284166 3- 031

نش��انی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، 
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چهارشمع!
رسم است که در ایام کریس��مس و درواقع آخرین ماه از سال 
میالدی چهار شمع روش��ن می نمایند، هر ش��مع یک هفته 
می سوزد و به این ترتیب تا پایان ماه هر چهار شمع می سوزند، 

شمع ها نیز برای خود داستانی دارند. 
امیدواریم با خواندن این داستان امید در قلبتان ریشه دواند.

ش��مع ها به آرامی می س��وختند، فضا به ق��دری آرام بود که 
می توانستی صحبت های آن ها را بشنوی.

اولی گفت: من صلح هس��تم! باوجوداین هیچ کس نمی تواند 
مرا برای همیشه روشن نگه دارد.فکر می کند به زودی از بین 

خواهم رفت. سپس شعله اش به سرعت کم شد و از بین رفت.
دومی گفت: من ایمان هستم! بااین وجود من هم ناچار مدتی 
زیادی روشن نمی مانم، و معلوم نیست تا چه زمانی زنده باشم، 
وقتی صحبتش تمام شد نسیم مالیمی بر آن وزید و شعله اش 

را خاموش کرد.
شمع سوم گفت: من عشق هس��تم! ولی آن قدر قدرت ندارم 
که روش��ن بمانم. م��ردم مرا کن��ار می گذارن��د و اهمیت مرا 
درک نمی کنند، آن ها حتی عش��ق ورزیدن ب��ه نزدیک ترین 
 کسانشان را هم فراموش می کنند و کمی بعد او هم خاموش

 ش��د.ناگهان ... پس��ری وارد اتاق شد و ش��مع های خاموش 
را دی��د و گف��ت: چرا خام��وش ش��ده اید؟ ق��رار بود ش��ما 
 تا اب��د بمانید و ب��ا گفتن ای��ن جمله ش��روع کرد ب��ه گریه 
کردن.س��پس ش��مع چهارم گفت: نترس تا زمان��ی که من 
 روش��ن هس��تم می توانیم ش��مع های دیگر را دوباره روشن

 کنیم.من امید هس��تم!کودک با چش��م های درخشان شمع 
روشن کرد.چه خوب امید را برداش��ت و شمع های دیگر را 

ن است که شعله امید هرگز در  ندگی تا ز
از خاموش نش��ود. چراکه هر  ی��ک 
صلح ما می توانی��م امید، ایمان، 
و عشق را حفظ و نگهداری 

کنیم.

داستان

دارای مجوز توزیع اینترنت )ISDP( به شماره 105-13-12 صادره از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
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