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تشكیل کمیته بحران آب 
براي نجات درختان ناژوان

معاون خدمات شهري شهرداري اصفهان با اشاره به اين 
كه ۷۰ درصد چاه هاي ناژوان به عل��ت بي آبي رودخانه 
خشك شده است، اعالم كرد: براي مقابله با بحران كم آبي 
در ناژوان، اعتباري بالغ بر ۱۵ ميليارد ريال در سال جاري 
اختصاص يافته است. محسن رنجبر با اعالم اين مطلب 

گفت: ناژوان ۱۲۰۰ هكتار فضاي سبز دارد ...

جمعیت هالل احمر ایران
 92 ساله شد 

 جوان ایرانی» مرسدس بنز« 
را متحول کرد

هنگام ب��روز ح��وادث، باليا و مخاطرات انس��ان س��از و 
طبيعی و يا در مواقعی ك��ه اتفاقی رخ می دهد كه موجب 
 گرفتار شدن افراد می ش��ود، ش��ايد يكی از دستگاه ها و 
سازمان های كمك دهنده ای كه در آن زمان در يادها نقش 
می بندد، جمعيت هالل احمر باشد؛ جمعيتی كه حاال در 
۱8ارديبهش��ت ماه وارد نود و دومين سال تاسيس خود 
می شود. جمعيت هالل احمر؛ سازمان مردم نهاد بزرگی 
كه در طول تاريخ خود حوادث و مخاطرات زيادی از جمله 

جنگ تحميلی و زلزله بم و...

اميد مس��تقيمی ف��ارغ التحصي��ل رش��ته الكترونيك 
شاخه برق در دانشگاه »نيوكس��ل« كارشناسی است كه 
خودروهای شركت مرسدس بنز در مسابقات فرمول يك 
را با تحولی اساسی مواجه كرده است. نشريه »نورتن اكو« 
 با اشاره به فعاليت موفقيت آميز اين ايرانی مقيم انگليس

 می نويسد: اميد مستقيمی، فعاليت موفقيت آميزی...
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 ایران به  دنبال  تاریخ سازی
 در جام جهانی

بعد از اين كه تركيب اوليه دو تيم ايران و بوسنی چند روز گذشته مشخص 
شد، حاال نوبت رسيده به دو تيم ديگر گروه F يعنی آرژانتين و نيجريه شمالی 
كه تيمی را كه قرار اس��ت 36 روز ديگر در برزي��ل رودروی رقبای خود قرار 

گيرند، معرفی كنند.كريستيانو رونالدو كه سال موفقی....
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کارشناسانچینیواگنهای
مترورابارگذاریمیکنند

مديرعامل سازمان قطار شهری اصفهان و حومه گفت: 
يك رام قطار شامل پنج واگن از گمرک ترخيص شده 
و  بارگيری ت��ا بار گذاری واگن ه��ای متروی اصفهان 
به عهده كارشناس��ان چينی اس��ت.جواد ش��عرباف 
با بيان اين ك��ه واگن های قطار ش��هری اصفهان در 
بهمن ماه س��ال گذش��ته وارد گم��رک بندرعباس 
ش��ده بود، اضافه كرد: البته طی اين م��دت به دليل 
وجود مش��كالتی اي��ن واگن ها ترخيص نش��ده بود، 
اما در ح��ال حاضر واگن ه��ای مت��روی اصفهان، از 
گمرک بندرعباس ترخيص شده اس��ت. مديرعامل 
س��ازمان قطار ش��هری اصفهان و حومه ب��ا تاكيد بر 
اين كه اين پنج واگن بايد به اصفهان بيايد و به مدت 
 س��ه ماه به صورت آزمايش��ی روی ريل ق��رار بگيرد،

 تصريح كرد:  كارشناسان چينی بايد مراحل بارگيری 
تا بار گذاری واگن های قطار ش��هری اصفهان را انجام 

بدهند. وی با اش��اره به اي��ن كه واگن ه��ای متروی 
اصفهان بايد س��ه ماه به صورت آزمايش��ی به ميزان 
۲۰ هزار كيلومت��ر بر روی ريل حرك��ت كنند، ادامه 
داد: تست های سرد و گرم بايد روی واگن های متروی 
اصفهان انجام بگي��رد و در صورت مثبت بودن جواب 
اين آزمايش ها، ش��اهد بهره ب��رداری از اي��ن پروژه 

هستيم. 
ش��عرباف ب��ا بي��ان اي��ن ك��ه س��ه رام قط��ار برای 
 تبري��ز، اصفه��ان و ش��يراز خري��داری ش��ده ب��ود، 
تاكيد كرد: يك رام از اين س��ه رام ش��امل پنج واگن 
به اصفهان اختص��اص دارد. وی با تاكي��د بر اين كه 
در مجموع 3۱۵ واگن برای تبريز، اصفهان و ش��يراز 
خريداری شده اس��ت، افزود: 8۵ مورد از اين واگن ها 
به اصفهان اختصاص دارد و قرارداد خريد اين واگن ها 

توسط شركت مادر تخصصی ريلی، منعقد شده بود.

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان و حومه:

 واگن های متروی اصفهان باید سه ماه به صورت آزمایشی به میزان 20 هزار کیلومتر 
بر روی ریل حرکت کنند
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»اردیبهشتتئاتر«اصفهانبرگزارمیشود
مراسم ارديبهش��ت تئاتر اصفهان  امروز ساعت ۱۷ در تاالر 
فرشچيان اصفهان برگزار می شود. معاون هنری و سينمايی 
اداره ارشاد اصفهان با اعالم اين خبر گفت: به رسم هر ساله 
اين مراس��م برای تجليل از فعاالن و پيشكسوتان تئاتر در 

شهرهای مختلف برپا می ش��ود. تمنايی ادامه داد: احتماال 
در اين مراس��م ميزبان مدير كل مركز هنرهای نمايش��ی 
كشور و رييس انجمن نمايش كشور خواهيم بود. وی اضافه 
 كرد: به جز تجليل از فعاالن تئاتر اصفهان در سال اخير كه

 اصلی ترين بخش اين برنامه است، پخش چند آيتم نمايشی، 
كليپ و قرائت پيام روز جهانی تئاتر در اين برنامه انجام خواهد 
شد. معاون هنری و سينمايی اداره ارشاد ادامه داد: اجرای 

چند نمايش خيابانی...

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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آگهي مزایده عمومي
نوبت اول

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی 

 چاپ اول

 س�ازمان رفاه�ی تفريحی ش�هرداری  ش�اهين ش�هر ب�ه اس�تناد مج�وز ش�ماره 3599/ش
 مورخ  1392/12/1 ، شورای اسالمی ش�هر در نظر دارد اجازه بهره برداری از سالن ژيمناستيک 
ورزشگاه تختی واقع در شاهين ش�هر - خيابان شهيد بهش�تی ) مخابرات ( - فرعی 11 شرقی 
 - ورزش�گاه تختی را به مدت يک س�ال واگذار نمايد . متقاضيان می بايس�تی تا روز سه  شنبه 
مورخ 1393/2/30 برای دريافت اسناد مزايده به امور قرار دادها واقع در شاهين شهر - خيابان 
شهيد مطهری ) بهداری ( - فرعی 2- سازمان رفاهی تفريحی شهرداری  شاهين شهر  يا به سايت 
س�ازمان به آدرس www.refahi.shaahinshahr.com و تا آخر وقت اداری روز چهار شنبه 

مورخ 1393/2/31 برای تحويل اسناد مزايده به دبيرخانه سازمان مراجعه نمايند.
سازمان در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهاد ها مختار است .



اخبار کوتاهيادداشت

رمز پیروزی انقالب اسالمی ايران 
وحدت کلمه است

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان فالورجان، اصغر هدایت 
فرماندار شهرستان فالورجان ضمن تبریک اعیاد ماه رجب گفت: انقالب 
اسالمی به رهبری امام خمینی )ره( قدرت های بزرگ استکباری را تحقیر 
کرد و به منافع مادی و معنوی آنها آسیب زد و امروزه متولی کشورهای 

آزادی بخش جهان اسالم است.
 وی اف��زود: انق��الب اس��المی ای��ران ریش��ه در اف��کار و آرم��ان های 
امام خمین��ی )ره( دارد و وح��دت کلمه رمز پیروزی آن اس��ت. هدایت 
 اضافه کرد: بی تردید رمز بقای انقالب اسالمی ایران نیز رمز پیروزی آن

 است.
نماینده عالی دولت در شهرس��تان با اش��اره به س��وم خرداد ماه سالروز 
فتح خرمش��هر تصریح ک��رد: آزادس��ازی و فتح خرمش��هر به دس��ت 
 رزمندگان اس��الم، باعث ش��د که دش��من ادبی��ات خ��ود را در جنگ 

تغییر دهد.
 وی در ادامه خاطرنشان کرد: برای این که دین ش��هدا و امام راحل )ره(

 ادا شود، باید سالروز بزرگداشت فتح خرمشهر و مراسم ارتحال معمار کبیر 
انقالب را هرچه باشکوه تر از سال های گذشته برگزار کنیم تا نقشه های 

شوم دشمنان را بر هم زنیم.
 حجت اهلل صفرپور فرماندهی ناحیه مقاومت بس��یج شهرستان، اتحاد 
و همدلی مس��ؤولین در مقوله فرهنگ را در شهرس��تان مثبت خواند و 
گفت: یکی از مانورهای مهم فرهنگی سیاسی در کنار اعزام کاروان های 
راهیان نور، برگزاری مراس��م ارتحال حضرت امام )ره( اس��ت که حضور 
 در این مراس��م تجدید میثاق و بیع��ت با آرمان های ام��ام خمینی )ره( 

به شمار می رود. 
وی افزود: بیداری اس��المی و تحوالت عظیمی که ای��ن روزها در دیگر 
کش��ورها به وقوع پیوس��ته، برگرفته از افکار و آرمان های حضرت امام 
خمینی )ره( است که پیش بینی های غربی ها و فضای منطقه را دگرگون 

ساخته است.

برگزاری سومین کارگاه آموزشی  
فرماندهان جنگ نرم در اردستان

سومین کارگاه آموزشی استانی فرماندهان جنگ نرم در سالن اجتماعات 
دانشگاه آزاد اسالمی اردستان برگزار شد.

س��ومین کارگاه آموزشی اس��تانی فرماندهان جنگ نرم به همت بسیج 
اساتید دانشگاه آزاد اسالمی اردس��تان با حضور فرماندار، فرمانده ناحیه 
مقاومت سپاه، جمعی از اساتید دانشگاه های شهرستان اردستان و معاون 
فرهنگی بسیج اساتید اس��تان اصفهان در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد 

اسالمی اردستان برگزار شد.
بیژن ش��مس معاون فرهنگی بسیج اساتید اس��تان اصفهان در سومین 
کارگاه آموزش��ی اس��تانی فرماندهان جنگ نرم درشهرستان اردستان 
 در س��الن اجتماعات دانش��گاه آزاد این شهر با اش��اره به این که  یکی از

 ابزار های جنگ نرم دشمن ماهواره، رس��انه و سینما است، بیان داشت: 
ماهواره در حوزه جنگ نرم، درسه بخش سیاسی،خانوادگی و اجتماعی 
 به تولید برنامه و س��ریال ها پرداخته اس��ت که از طریق ای��ن برنامه ها 
تجمل گرایی و تغییر س��بک زندگی در خانواده ه��ا را در راس کار قرار 

داده است.
  وی ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه ام��روزه بس��یاری از جوان��ان م��ا دچ��ار

  بازی ه��ای اینترنتی و ش��بکه ه��ای مج��ازی از طریق تلف��ن همراه 
 شده اند، افزود: هدف دش��من از این کار ایجاد فضایی جذاب و به ظاهر 
 سرگرمی های ارتباطی، ولی در پنهان ترویج بی حجابی و بی بندوباری

 است.

نیروهای تاريک نمی خواهند پرونده 
هسته ای ايران به نتیجه برسد

معاون وزیر امور خارجه در مصاحبه با روزنامه انگلیسی »گاردین« نسبت 
به دستیابی به توافق جامع هسته ای، مشروط به جدیت طرف مقابل، ابراز 

امیدواری کرد.
س��ید عباس عراقچی معاون وزی��ر امورخارجه در مصاحبه ب��ا روزنامه 
گاردین اب��راز امیدواری ک��رد، در ص��ورت جدیت ط��رف مقابل برای 
 به نتیج��ه رس��یدن مذاکرات، توافق هس��ته ای ت��ا ۲۰ ماه ج��والی به

 دست  آید.
به نوشته گاردین، آقای عراقچی با این حال بی اعتمادی دیرینه میان ایران 
و آمریکا، مجموعه ای از موضوعات فنی حل نشده و درهم تنیده و همچنین 
تالش های خارجی برای کارشکنی در مذاکرات را از جمله موانعی دانست 

که در مسیر دستیابی به توافق جامع وجود دارد.
ایران و گروه موسوم به ۱+۵ )آمریکا، روس��یه، چین، انگلیس، فرانسه و 
آلمان( دور جدیدی از مذاکرات هس��ته ای را روز ۲۳ اردیبهشت در شهر 
وین آغاز می کنند. طرفین اعالم کرده اند که بحث بر سر پیش نویس توافق 

جامع، از این دور آغاز می شود.
با وجود این، آق��ای عراقچی می گوی��د »گروه های تاریک��ی« خارجی 
ب��رای به شکس��ت کش��اندن مذاک��رات ت��الش می کنن��د. وی افزود: 
 نیروهای تاریکی نمی خواهند که این مس��اله، صلح آمیز و منطقی حل 

شود.
وی در مورد این گروه گفت: من نمی خواهم از لغت جنگ طلب استفاده 
کنم، اما این افراد خواس��تار ادامه تنش ها و بحران در منطقه هس��تند. 
آنها نمی خواهند تحریم های علیه ایران برداشته شود. آنها نمی خواهند 
ایران یک بازیگر مهم در منطقه باشد. البته در عمل اکنون ایران چنین 

موقعیتی را دارد.

ريشه شهادت در انجام فريضه 
امر به معروف در مظلومیت تشیع

استاد حوزه و دانشگاه گفت: فداکاری و ش��هادت در انجام فریضه امربه 
معروف و نهی از منکر، ریشه در مظلومیت مکتب تشیع دارد.

حجت االس��الم والمس��لمین عبدالرحیم علیزاده در مراس��م چهلمین 
روز ش��هادت علی خلیل��ی طلبه ناه��ی از منک��ر در مس��جد تاریخی 
 »میانچال« کاش��ان، غفلت را عام��ل ناهنجاری ها در جامعه اس��المی

 دانست.
وی ادامه داد: در صورتی که از خواب غفلت بیدار نشویم، باز هم شاهد به 

شهادت رسیدن افرادی چون شهید خلیلی خواهیم بود.
حجت االس��الم علیزاده، بش��ریت را وارث عظیم مکتب تشیع دانست و 
افزود: این مکتب الهی همواره با کینه توزی ها و دشمنی هایی مواجه بوده 

و برای حفظ آن خون های زیادی در راه اسالم ریخته شده است.
وی با اشاره به جایگاه واالی امر به معروف و نهی از منکر تصریح کرد: اگر 
این واجب دینی در بین مردم و مس��ؤوالن ترک شود، بخش عمده ای از 

فرهنگ اسالمی از دست خواهد رفت.
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هشدارمرکلبهروسیه:درپایانتنهاخودتانضررمیکنید

صدراعظم آلمان به روسیه علیه بازگشت به الگوهای قدیمی تفکر در رابطه با نفوذ در دیگر کشورها هشدار 
داد. آنگال مرکل، در مراسم بزرگداشت جنگ جهانی اول در برلین هشدار داد که کسانی که علیه اوکراین 

جنگ به راه انداخته اند، قوانین بین المللی را نقض می کنند و درس های تاریخ اروپا را نادیده می گیرند.
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ايران پیشگام  همیشگی 
در کمک رسانی و امداد

مراحل نهايی طرح های 
افزايش جمعیت 

رییس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ش��ورای اسالمی 
گفت که ایران همواره در امر کمک رسانی به مرم آسیب دیده از جنگ و بالیای 
طبیعی در نواحی مختلف جهان پیش��گام اس��ت. پیتر مان��ور رییس کمیته 
بین المللی صلیب سرخ با عالءالدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس شورای اس��المی دیدار و گفت وگو کرد. بروجردی 
با اش��اره به اهمیت فعالیت های بشردوس��تانه در مناطق بحران زده جهان،  
اظهارداشت: جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران که یکی از نهادهای 
فعال و برتر در این زمینه است، کارنامه درخشانی دارد. وی به بحران های کنونی 
در جهان از جمله در سوریه اشاره کرد و افزود: ابتکار ایران در ارایه کمک های 
انسان دوستانه به مردم سوریه با همکاری کشور سوییس را می توان در همکاری 

ایران با کمیته بین المللی صلیب سرخ برای کمک به مردم سوریه تعمیم داد. 

عضو کمیس��یون بهداش��ت مجلس گفت: طرح های مربوط به ازدیاد نسل در 
مراحل پایانی بررسی در کمیسیون های فرهنگی و بهداشت قرار دارند. شاهین 
محمدصادقی عضو کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به دو طرح اصلی و یک 
طرح فرعی در حال برسی از سوی نمایندگان مجلس با موضوع افزایش جمعیت 
کشور گفت:  طرح اول ابتدا از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی بررسی شده 
و در مجلس نیز کمیسیون های فرهنگی و بهداشت بر روی آن کار می کنند که 
فعال منتظر نظر کمیسیون فرهنگی هستیم و هنوز تقدیم هیات رییسه نشده 

است، اما مراحل نهایی اش را می گذارند.
وی در م��ورد ط��رح دیگر اظه��ار ک��رد:  این ط��رح، مرب��وط به برداش��تن 
 محدودیت های قانونی ازدیاد نسل است که در مورد آن تصمیم گیری خواهد

 شد.

رییس جمهور با بیان این که اگر در جامعه افراط نباشد از همه 
مشکالت عبور خواهیم کرد، گفت: ما به حول و قوه الهی در 
برابر افراط و افراطیون پیروز خواهیم بود. حسن روحانی در 
ادامه سفر استانی به استان ایالم، در جمع منتخبین این استان 
گفت: برای من به عنوان خادم شما مردم هیچ پیروزی باال تر و 
بر تر از اتحاد، همدلی، برادری و تعاون در ملت ایران نیست.  وی 
افزود: این که امروز مردم به یکدیگر نزدیک تر شدند، تحمل 
آنها نسبت به گذشته باال تر رفته است ،جناح ها، احزاب، گروه ها 
و مذاهب، همدیگر را بهتر تحمل می کنند، پیروزی بزرگی 
است و ما نیز در س��ایه این وحدت برادری و محبت تعاون و 
همدلی مشکالت را پشت سر خواهیم گذاشت.  رییس جمهور 
با بیان این که باید در برابر افراط پیروز ش��ویم، تصریح کرد: 
 اگر در جامعه ما از افراط خبری نباشد، عدل و اعتدال باشد، 
هم فک��ری و همدلی باش��د، از همه مش��کالت یکی پس از 
 دیگر عبور خواهیم کرد. وی با بیان این که اس��تان ایالم در

 ۴ سال خدمت دولت تدبیر و امید شاهد تحولی بزرگ خواهد 
بود، گفت: اولین قدمی که در طول این ۴ س��ال بر می داریم 
تحت پوشش قرار دادن ۵۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی به 
آبیاری مدرن و همچنین ۳۸ هزار هکتار گرمس��یری است.  
رییس جمهور گفت: اگر می خواهیم بهره بری آب را باال ببریم، 

باید شیوه سنتی را تغییر  دهیم و شیوه مدرن را برگزینیم. 

نماینده مجلس شورای اس��المی با تاکید بر این که نباید به 
دین نگاه پراگماتیسمی داشته باش��یم، گفت:  دلیل پابرجا 
بودن جمهوری اس��المی به رغم تمام تحریم ها نیز اعتقاد و 
پشتیبانی مردم به رهبری و احترام و اعتقاد متقابل حکومت 
به مردم است. غالمعلی حدادعادل نماینده مردم تهران در 
مجلس شورای اسالمی در دومین همایش دانش آموختگان 
ایرانی خارج از کشور که به همت نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه  تربیت مدرس برگزار شد، حضور یافت.

وی در ابتدای سخنان خود گفت: همه افراد حاضر در اینجا، 
در یک موضوع با هم اتفاق نظر دارند و آن این اس��ت که ما 
می خواهیم کش��ور ما استقالل داشته باش��د. ما برای اداره 
کشورمان باید خودمان تصمیم بگیریم و این اعتقاد فراتر از 
عقاید دینی، اخالقی و فرهنگی ماست.وی افزود: هر کشوری 
و هر ملت��ی در دنیا اگر بخواهد ماندگار ش��ود، باید خودش 
اختیار خودش را داشته باش��د.این نماینده مجلس شورای 
اسالمی در ادامه تصریح کرد: استقالل کشور ما بیش از ۲۰۰ 
سال اس��ت که صدمه دیده است و ما ش��اهد نفوذ بیگانه به 
کشورمان از دوران قاجار هستیم. در کشور ما میرزاتقی خان 
امیرکبیری پیدا شد تا برای کشور مستقل تصمیم بگیرد، اما 
نفوذ روس ها و انگلیس ها در کشور سبب شد تا حکومت ایران، 

امیرکبیر را تنها سه سال تحمل کند. 

رییس جمهوری روسیه اعالم کرد، هیچ نیروی نظامی روسی 
در حال حاضر در مناطق مرزی این کشور با اوکراین، مستقر 

نیست.
والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه پس از دیدار با رییس 
سازمان امنیت و همکاری اروپا اعالم کرد: ما به نیروهای خود 
دستور عقب نش��ینی داده ایم و آن ها دیگر در مناطق مرزی 
کشور با اوکراین حاضر نیستند، بلکه به پایگاه ها و پادگان های 
خود رفته ان��د. رییس جمهوری روس��یه همچنین گفت که 
کشورش نباید به عنوان جناح فعال در مناقشات اوکراین در 
نظر گرفته شود. پوتین تصریح کرد: در درگیری های اوکراین 
تمامی جناح ها در داخل این کشور هستند. رییس جمهوری 
روسیه همچنین از مقام های دولت کی یف خواست تا هرچه 
سریع تر اقدام ها و عملیات نظامی را در جنوب شرق اوکراین 
متوقف کنند. روس��یه همچنین خواهان آن شده که فعاالن 
منطقه جنوب شرق اوکراین برگزاری همه پرسی را به تعویق 
بیندازند تا بدین ترتیب ش��رایط الزم برای مذاکره با دولت 
کی یف فراهم آید.پوتین این سخنان را پس از دیدار با دیدیه 
بورکالتر، رییس جمهوری س��وییس و رییس فعلی سازمان 
امنیت و همکاری اروپا در مسکو بیان کرد. رییس جمهوری 
روسیه افزود که کش��ورش همچنین نیروهای خود را از مرز 

اوکراین فراخواهد خواند.

رییس هیات کارشناسی مذاکره کننده ایران با ۱+۵ با اعالم 
پایان مذاک��رات کارشناس��ی دو روزه در نیوی��ورک گفت: 
مباحث مفیدی مطرح ش��د و قرار اس��ت قبل از مذاکرات 
وین ، آخرین دیدگاه ها بر روی مباحث فنی هسته ای مورد 

بررسی قرار گیرد.
حمید بعیدی ن��ژاد با مفید خوان��دن گفت وگو های صورت 
گرفته اف��زود: گفت وگو های خوبی صورت گرفت و س��عی 
ش��د قبل از مذاکرات بعدی در وین، آخری��ن دیدگاه های 
کارشناس��ی بر روی مباحث فنی هس��ته ای مطرح و مورد 

بررسی قرار گیرد.
بعیدی نژاد گف��ت: در ای��ن دور مذاکرات کارشناس��انی از 
س��ازمان انرژی اتمی، هی��ات جمهوری اس��المی ایران را 

همراهی می کردند.
 مذاکرات بعدی ای��ران و ۱+۵ برای چهارمی��ن دور درباره 
توافق جامع ۲۴ تا ۲6 اردیبهش��ت در وین در مقر سازمان 
ملل صورت می گیرد. همچنین قرار است ۲۳ اردیبهشت ماه 
محمدجواد ظریف و کاترین اشتون در یک شام کاری درباره 

آخرین دیدگاه ها با یکدیگر دیدار کنند.
مذاکرات کارشناسی ایران و ۱+۵ در حاشیه سومین کمیته 
مقدماتی برگزاری کنفرانس بازنگری در ان.پی.تی که طی دو 

هفته گذشته در نیویورک انجام شد، برگزار شد.

نماینده جهاندولت 5+1

در برابر افراط و افراطیون 
پیروز خواهیم بود

لزوم دوری از نگاه 
پراگماتیسمی به دين

پوتین: از مرزهای اوکراين 
عقب  نشینی می کنیم 

مذاکرات کارشناسی ايران 
و 1+5 مفید بود
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اس��تاندار اصفهان گفت: مدیریت جهادی هیچ گون��ه تناقضی با 
رعایت ضوابط ندارد. رس��ول زرگرپور در همای��ش تبیین بودجه 
سال 9۳ اظهار داشت: حضور دستگاه های نظارتی در قوای سه گانه 
معنادار اس��ت. وی با بیان این که رعایت قانون و ضوابط تحت هر 
شرایطی هر چند تلخ و ناگوار باشد، الزامی است،  با اشاره به شعار 
سال جاری، خاطرنشان کرد: مدیریت جهادی هیچ گونه تناقضی با 
رعایت ضوابط و دستورالعمل ها ندارد. زرگرپور تصریح کرد: سالمت 
اداری و عملکرد دستگاه های اجرایی که در صف اول و خط مقدم 
مقابله با فساد هستند،  بر اساس شاخص های شورای دستگاه های 
نظارتی ارزیابی می شود. وی با بیان این که دیوان محاسبات نقش 
بسزایی در کاهش تخلفات در دستگاه های اداری دارد، اذعان کرد: 
این نهاد در اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداشت 
از بیت الم��ال ی��اری دهنده اس��ت. در این همای��ش در خصوص 
قانون ارتقای س��المت نظام اداری،   مقابله با فس��اد اداری و سایر 
قوانین مرتبط مطالب مبسوطی توس��ط معاون فنی و حسابرسی 
 امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاس��بات کل کش��ور ارایه شد. 
 صفایی نسب افزود: یکی از مواردی که دیوان محاسبات پیگیری 
می کند، اجرای سیاس��ت های پیش��گیرانه اس��ت. معاون دیوان 
محاسبات کشور نا آگاهی نسبت به قوانین را به عنوان مهم ترین 
عوامل بروز تخلفات مالی در دس��تگاه ها و ادارات عنوان کرد. وی 
با اش��اره به قوانین بودجه و ضرورت ش��فافیت در حسابرسی ها و 

حسابداری ها، نظارت الکترونیک و نظارت بر کنترل های داخلی 
را از مهم ترین اولویت های دیوان محاس��بات کش��ور عنوان کرد.

وی خاطرنش��ان کرد: با توجه به ماده ۲۸ قانون ارتقای س��المت 
نظام اداری و مقابله با فس��اد، س��ه وظیفه خطیر بر عهده شورای 
دستگاه های نظارتی گذارده شده است. معاون فنی دیوان محاسبات 
کل کشور، تهیه شاخص های سالمت اداری، سنجش و اندازه گیری 
شاخص های سالمت اداری و اعالم آن به دس��تگاه های اجرایی و 
مردم را از جمله این وظایف در راس��تای کارآم��دی نظام نظارتی 
برشمرد. وی با اش��اره به اهمیت وظایف دس��تگاه های نظارتی و 
چگونگی عملکرد آن ها، تش��ریح کرد: ارتب��اط و تعامل با مدیران 
نهادهای اجرایی و ذی حس��ابان، به عنوان دیگر وظیفه  ش��ورای 
هماهنگی، در حقیقت عملکرد شورا را بر اساس چگونگی اجرای 
سیاس��ت های پیش��گیرانه در مقابله با فس��اد گ��زارش می دهد.

صفایی نسب همچنین نظارت به روز به منظور ایجاد انضباط مالی 
و افزایش کارآمدی، بهره وری و اثر بخشی هزینه ها، ارایه خدمات 
مشاوره ای به منظور پیشگیری از تخلفات و تسریع در تحقق اهداف 
دستگاه های اجرایی را از جمله سیاست های نوین دیوان محاسبات 

کشور برشمرد.
 تاکید استاندار اصفها ن بر برگزاری جلسات  خارج از 

وقت اداری 
استاندار اصفهان گفت: تشکیل جلس��ات در خارج از وقت اداری 

اهمیت دارد و الزم اس��ت حتی اال مکان، کل ساعت کار اداری به 
رفع و رجوع مسایل مردم و فعالیت های اساسی تر و مفیدتر پرداخته 
شود.  رسول زرگرپور در جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی 
و حقوق شهروندی با موضوع اخالق اداری اظهار کرد: صرفه جویی 
در مصرف و کاهش هزینه ها باید در برنامه مدیران استان قرار گیرد.

ب��ه  اصفه��ان   اس��تاندار 
صرفه جویی ادارات در مصرف 
آب، برق، گاز و تلفن تاکید کرد 
و افزود: باید تالش نماییم این 
هزینه ه��ا در ادارات ۲۵ درصد 
کاه��ش یاب��د. وی خواس��تار 
سیس��تم های  جایگزین��ی 
کاهن��ده آب ش��د و خاط��ر 
نش��ان کرد: مدیری��ت مصرف 
آب در بهبود ش��رایط موجود 
تاثیرگذار است. زرگرپور افزود: 
 تشکیل جلسات باید هدفمند، 
برنامه محور و ب��ا موضوعات از 
قبل مش��خص ش��ده و دارای 

دستور کار باشند. 
مدی��ر ارش��د اس��تان حضور 

شخص مدیر در جلس��ات تصمیم گیری را بر نتیجه بخش بودن 
آن  موثر دانس��ت و افزود: الزم است در صورت ش��رکت معاون و 
یا کارشناس در جلسات، شخص ش��رکت کننده، فردی ثابت و با 

اختیارات و اطالعات الزم  باشد.
اس��تاندار اصفهان تصریح کرد: چنانچه حجاب و عفاف در ادارات 
و س��ازمان ها به نحو مطلوب تر رعایت شود، کنترل الزم در فضای 
عمومی جامعه بهتر میسر می شود. وی با اشاره به چادر به عنوان 
حجاب برت��ر تاکید کرد: اس��تفاده از چادر در مراک��ز اداری برای 
خانم های شاغل یک ضرورت اس��ت و مراجعین نیز باید با حجاب 
کامل و مورد پذیرش عرف جامعه و شرع مقدس در ادارات حاضر 

شوند. 
زرگرپور با تاکید بر این که در ادارات باید نمازخانه ها بهترین مکان 
اداره باش��د، ابراز تاس��ف کرد که برخی نمازخانه ها در ش��ان یک 
حکومت اسالمی نیست و باید بهترین مکان هر اداره به نمازخانه ها 
اختصاص یابد. مدیر ارش��د اس��تان عنوان کرد: طنین انداز شدن 
صدای ملکوتی اذان در ادارات، یکی از نشانه های حکومت اسالمی 
است و حضور مدیران  در صف اول نماز در ترویج این فرهنگ، حائز 

اهمیت است.

استاندار اصفهان:

مردم بايد از هويت و برند ملی مدیریتجهادیهیچگونهتناقضیبارعایتضوابطندارد
دفاع کند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی درباره 
فرهنگ سازی اس��تفاده از کاالی ایرانی گفت: چنانچه 
محصولی از کیفیت و زیبایی برخوردار باش��د، لزومی به 
استفاده از کاالی مشابه خارجی نیست و هر ایرانی باید از 
هویت و برند ملی دفاع کند. شهروز افخمی که به همراه 
تعداد دیگ��ری از اعضای کمیس��یون اجتماعی مجلس 
شورای اسالمی از بزرگ ترین مجموعه تولید کننده لوازم 
خانگی کش��ور بازدید کرد، در خص��وص ارتباط متقابل 
کارفرما و نیروی کار در محیط کار، گفت: ارتباط کارفرما 
و نیروی کار دو طرفه است و این دو عضو از یک سازمان 
باید در شرایط مختلف مددرسان هم باشند. برای مثال 
در ش��رایط بحرانی و تحریم ها، نیروی کار باید با تالش 
حداکثری خود برای بهبود ش��رایط گام بردارد و پس از 
 پیمودن دوران رک��ود و تحریم، کارفرم��ا باید امتیازات 
ویژه ای را برای نیروی کار قایل ش��ود. وی اضافه کرد: با 
توجه به شرایط بین المللی و تحریم ها، تمامی بخش ها 
باید برای افزایش تولید مل��ی تالش کنند و به طور حتم 
بهبود اقتصاد کشور بر تمامی حوزه ها تاثیرگذار خواهد 
بود. این عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس با بیان این 
که کارفرما و نیروی کار باید در هر زمانی به دنبال فعال 
ساختن س��ازمان باش��ند، تصریح کرد: در مجموعه ای 
که ایمان به کار وجود داشته باش��د، کار خدایی خواهد 
ش��د و به دنبال آن مجموعه از آرام��ش و ثبات روحی و 
روانی برخوردار می ش��ود و استرس ش��غلی نیز کاهش 
می یابد. ش��رایط گروه صنعتی انتخ��اب در هر دو حوزه 
بس��یار مطلوب بوده اس��ت. کارکنان از تخصص باالیی 
برخوردارند و مدیریت نیز مبتنی ب��ر ارزش های دینی 
کار خود را ادامه داده اس��ت. افخم��ی همچنین  گفت: 
معتقدم محصوالت گروه صنعتی انتخاب از لحاظ کیفی 
شرایط بس��یار مطلوبی دارند و شخصا این محصوالت را 
انتخاب می کنم و به مردم نیز پیشنهاد می کنم با خرید 
محصوالت ساخت داخل به اقتصاد کشور یاری رسانند، 
هر ایرانی باید از هویت و برن��د ملی دفاع کند. همچنین 
در این دیدار دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس نیز اظهار 
داشت: برخی آیین نامه ها و قوانین، مسیر ناهمواری را 
برای تولید کنندگان ایجاد کرده اس��ت. با حذف چنین 
قوانینی باید به آنها کمک کرد.حس��ین فروزانفر گفت: 
برخی آیین نامه ها، ضد تولید هستند  و باعث می شوند 

تولید ملی به هدف خود دست پیدا نکند.

تولید ملی؟

 ارتباط و تعامل با 
مديران نهادهای 

اجرايی و ذی حسابان 
عملکرد شورا را بر 

اساس چگونگی 
اجرای سیاست های 

پیشگیرانه در مقابله 
با فساد گزارش 

می دهد.



یادداشت
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کشف ۱۰۲ فقره سرقت در شاهین شهر اصفهان
فرمانده انتظامی شهرس��تان ش��اهین ش��هر و میمه گفت: عامالن س��رقت های داخل خودرو 
 شهروندان شهرستان شاهین شهر اصفهان در یک اقدام ضربتی توسط پلیس شناسایی و دستگیر 

شدند.

3

مانور والیت این 
جمعیت به مناسبت 

 هفته 
هالل احمر و در 

آستانه میالد 
 حضرت علی)ع( در
 روز های 22 و 23 

اردیبهشت امسال 
برگزار می شود

یادداشت

برگزاری دهمین دوره جشنواره
 شیخ بهایی دراصفهان 

 روز پنج شنبه 18 اردیبهشت مراسم افتتاحیه دهمین دوره جشنواره 
شیخ بهایی با حضور مسؤوالن کشوری و استانی و همچنین مهمانانی 
از خارج کشور برگزار شد. مراس��م افتتاحیه دهمین دوره جشنوراه 
شیخ بهایی روز پنج ش��نبه با حضور دکتر کریمیان اقبال مدیرکل 
دفتر برنامه ریزی ام��ور فناوری وزارت عل��وم، تحقیقات و فناوری، 
یوس��الن نور مدیر ارش��د برنامه ریزی بخش علوم یونس��کو، دکتر 
وحید احمدی معاون پژوهش��ی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری، رضا امینی رییس شورای اسالمی ش��هر اصفهان، مدیران 
پارک های علم و فناوری سراسر کشور و مدیران شرکت های دانش 
بنیان برگزار شد. در ابتدای مراس��م دکتر مهدی کشمیری رییس 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و رییس دهمین دوره جشنواره 
 ش��یخ بهایی به حاضرین در جلس��ه خیرمقدم گفت و ب��ه تقدیر از 
تالش های انجام شده برای برگزاری این جشنواره پرداخت. سپس 
دکتر سروش علیمرادی دبیر جشنواره شیخ بهایی به گزارش عملکرد 
جشنواره شیخ بهایی و اقدامات انجام ش��ده برای برگزاری دهمین 
دوره این جشنواره پرداخت. در ادامه مراسم و پس ار نمایش نماهنگ 
ش��هرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، دکتر کریمیان اقبال مدیرکل 
دفتر برنامه ریزی ام��ور فناوری وزارت عل��وم، تحقیقات و فناوری، 
مدیر ارشد برنامه ریزی بخش علوم یونس��کو، دکتر وحید احمدی 
معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سخنرانی 
کردند. در پایان مراسم افتتاحیه، از داوران کارگروه های فن آفرینان 
و طراحان کسب توسط دکتر کشمیری، دکتر کریمیان اقبال و دکتر 
وحید احمدی تجلیل شد. گفتنی است در حاشیه مراسم افتتاحیه، 
نمایشگاه بورس عرضه فناوری و فرصت های سرمایه گذاری دهمین 
دوره جشنواره ملی فن آفرینی ش��یخ بهایی، توسط معاون پژوهشی 
و فناوری وزارت علوم و رییس شورای اسالمی شهر اصفهان افتتاح 
شد. دهمین دوره جشنواره ش��یخ بهایی تا امروز در تاالرهای مرمر 
و فیروزه مهمانسرای عباسی از س��اعت 8:30  تا 12:30 و 15:30 تا 
18:00 برای عالقه مندان دایر اس��ت. همچنین تع��داد 17 طرح به 

عنوان کاندیدا به مرحله نهایی راه یافته اند. 

دستگاه تولید خاک غني شده
 در اصفهان طراحی شد

دس��تگاه تولید خاک غني ش��ده ترکیبی از س��امانه الکترونیکی ، 
 مکانیکی و هیدرولیکی اس��ت که ب��ا اس��تفاده از آن و برنامه ریزی

 انجام ش��ده می توان خاک را به اندازه مختلف و ترکیبات مختلفی 
تولید کرد. مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان 
گفت: ترکیبات اصلی این خاک را کود ورمی کمپوست، پرلیت، خاک 
رس و ماسه خاکی سبک تشکیل می دهد. تیمور باجول با بیان این 
که این خاک به صورت ترد و پوک تهیه می ش��ود، افزود: نگهداری 
طوالنی مدت رطوبت، اصالح ساختار خاک، صرفه جویی در مصرف 
کودهای ش��یمیایی، دس��تیابی به محصوالت ارگانیک، سرعت در 
کاشت و کاهش هزینه ها، از جمله مزایای این خاک است. وی هزینه 
ساخت این دستگاه را ۴ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: با استفاده 
از این دستگاه، روزانه 100تن خاک غنی شده تولید می شود. مدیر 
عامل س��ازمان مدیریت پسماند ش��هرداری اصفهان افزود: قابلیت 
نگهداری آب در این خاک باالس��ت و خاک اطراف ریشه گیاهان را 

همواره مرطوب نگه می دارد.

چمران: همه استان ها باید بزرگراهی 
به نام خلیج فارس داشته باشند

 رییس ش��ورای عالی اس��تان ها از تمامی اعضای ش��وراها خواست 
پیگیری کنند و اگر در ش��هر یا روستایش��ان بزرگراهی به نام خلیج 
فارس نام گذاری نشده، این کار حتما انجام شود. مهدی چمران در 
پنجمین جلسه شورای عالی استان ها با اشاره به این که خلیج فارس 
با ماکو، سرخس و دیگر نقاط دیگر ایران تفاوتی ندارد، تاکید کرد: ما 
برای حفاظت از خلیج فارس، آماده هرگونه جانفشانی هستیم و اجازه 
نمی دهیم تاریخ تحریف شود. وی با اشاره به مصوبه شورای عالی دوم 
مبنی بر نام گذاری یک بزرگراه منتهی به جنوب کشور در هر استان 
به نام خلیج فارس گفت: نمایندگان ش��هرها باید پیگیری کنند که 
اگر در شهر و روستایی هنوز این مصوبه انجام نشده، محقق شود. وی 
در سخنان خود با بیان این که شوراها دیر شروع به کار کردند گفت: 
با حرکت خالصانه و جهادی ش��وراییان، می توانیم از دیگر نهادهای 
جمهوری اسالمی ایران جلوتر حرکت کنیم. چمران افزود: نمایندگان 
ش��وراها، نمایندگان مس��تقیم مردم در محل خودش��ان هستند و 
نمایندگی نیستند که از مردمشان فاصله جغرافیایی یا کاری بگیرند. 
وی با بیان این که نهاد شوراها از افتخارات جمهوری اسالمی ایران 
است، به روز شوراها اشاره کرد و گفت: امام در همان ابتدای پیروزی 
انقالب یعنی 9 اردیبهش��ت 58 ، فرمان تش��کیل ش��وراها را صادر 
کردند و حکومت م��ردم بر مردم را از ضروریات جمهوری اس��المی 
ایران خواندند که در نهایت با تنظیم قانون شوراها و تصویب مجلس 
شورای اسالمی شوراها در س��ال 78، اولین دوره را آغاز کردند و هم 
اکنون چهارمین دوره تشکیل ش��وراهای اسالمی شهرها و روستاها 

را طی می کنیم.

بررسی آب و هوای یک میلیون سال 
پیش ایران

رییس انجمن غار و غارشناس��ی ایرانیان گف��ت: آب و هوای 500 تا 
یک میلیون س��ال پیش ایران و روزهای پر بارش و ک��م بارش آن از 
طریق اس��کن اس��تاالگتیت و اس��تاالگمیت و نمونه برداري از آنها 
 توسط زمین شناسان آکسفورد و با همکاری غارنوردان ایرانی بررسی

 می ش��ود. جواد نظام دوست گفت: قرار اس��ت در خرداد ماه امسال 
تیمی از دانشگاه آکسفورد با همکاری وزارت علوم و انجمن غارنوردان 
و غارشناس��ان به ایران و منطقه خراس��ان رضوی بیاید که بتواند با 
برداشت نمونه هایی از استاالگتیت و استاالگمیت درون غارهای ایران 
آب و هوای 500 تا یک میلیون سال پیش را شناسایی کنند و ببینند 
که چه سال هایی ایران آب و هوای کم بارش و یا پر بارش داشته است. 
وی با بیان این که نتایج تحقیقاتشان کمک زیادي به آینده کره زمین 
مي کند، گفت: این علم هنوز در ایران قابل بررسی نیست. چون آنها 
الیه های آهکی را اس��کن می کنند.پیش از این گروهی متش��کل از 
3 دکتر زمین شناس انگلیسی، اس��کاتلندی و رومانیایی به نام های 
ریچارد، ال و لیکا در روز 20 اردیبهشت سال 90 وارد ایران و غارهای 
استان خراسان جنوبی شده بودند و مطالعاتی را درخصوص زلزله از 

طریق بررسی گسل های شرق ایران انجام دادند.

اخبار کوتاه
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مدیرکل تبلیغات اسالمی اصفهان خبر داد

آمادگی اصفهان برای برگزاری مراسم اعتکاف
مدیر زندان مرکزي اصفهان اعالم کرد:

اعزام رایگان زندانیان حافظ قرآن به مشهد مقدس

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان گفت: دستگاه های اجرایی 
اصفهان برای برگزاری مراسم اعتکاف آمادگی دارد  و برنامه ریزی ها 

و آموزش های مختلف برای اجرای این مراسم در مساجد سراسر 
استان انجام شده است. حجت االسالم حسین بهشتی نژاد، با اشاره 
به فضایل و برکات ماه رجب و میالد سراسر نور امیرالمومنین)ع( در 
این ماه اظهار کرد: ماه رجب، ماه والیت بوده و بوی امامت و رهبری 
ائمه معصوم )ع( را می دهد و اعتکاف در ماه رجب، قله عبودیت و 
گنجینه گرانبهایی است که از نبی اکرم)ص( به یادگار مانده است.

وی بیان کرد: اعتکاف در جمهوری اس��المی ای��ران با وجود همه 
تالش های خصمانه دش��منان و نادانان در همه عرصه ها از جمله  
فرهنگ و اعتقادات، توانست تعالی یابد و جای خود را در میان نسل 
جوان باز کند. اعتکاف یکی از موضوعات بسیار برجسته ای است که 
در بستر انقالب رشد پیدا کرد و این نهال شکوفا شد و به تعبیر رهبر 

فرزانه انقالب از رویش های انقالب است.
مدیر زندان مرکزي اصفهان گفت: بنابر امتیازات درنظر گرفته 
شده براي زندانیاِن حافظ قرآن، این افراد با دستور دادستان و 

قاضي ناظر، همراه با خانواده به صورت رایگان به مشهد مقدس 
اعزام مي شوند و سپس در لیست مرخصي روها قرار مي گیرند.

سیروس امیني در روز آغاز کار رستوران جدید زندان مرکزي 
گفت: این رستوران که با تغییر کاربري تاالر قدیم زندان ایجاد 
شد، داراي 500 نفر ظرفیت است و آشپزهاي آن از آشپزهاي 
سطح شهر هس��تند. وي  افزود: غذاهاي تهیه شده با کیفیتي 
هم س��طح با رس��توران هاي ش��هر ولي با قیمتي ارزان تر ارایه 
مي شود. مدیر زندان مرکزي اصفهان با اش��اره به وجود 700 
زنداني حافظ قرآن در این زندان، اظهار کرد: دارالقرآن زندان 
مرکزي اصفهان از سال 89 راه اندازي شد که این مکان مذهبي، 
با استفاده از سیس��تم  مجهز به ویدئو پرژکتور و قلم هوشمند 

قرآني، امکان حفظ قرآن را براي زندانیان فراهم کرده است. 

معاون خدمات شهري ش��هرداري اصفهان با اشاره به این که 
70 درصد چاه هاي ناژوان به علت بي آبي رودخانه خش��ک 
شده است اعالم کرد: براي مقابله با بحران کم آبي در ناژوان 
اعتباري بالغ ب��ر 15 میلیارد ریال در س��ال جاري اختصاص 
یافته اس��ت. محس��ن رنجبر با اعالم این مطلب گفت:ناژوان 
 1200 هکت��ار فض��اي س��بز دارد. همچنی��ن 80 درص��د 
س��ردهانه هاي مادي هاي ش��هر در ناژوان ق��رار دارد. وي 
با بی��ان این ک��ه درختان کهنس��ال و با قدمت بی��ش از 30 
س��ال در ناژوان وج��ود دارد، ادام��ه داد: ام��ا در حال حاضر 
ب��ه دلی��ل خش��کي رودخانه ای��ن درخت��ان ب��ه خصوص 
 در حاش��یه رودخان��ه و م��ادي ه��ا دچ��ار تنش ش��دیدي

 ش��ده اند؛ به طوري که تعداي از باغات ش��خصي مردم نیز 
در این محدوده با مش��کل ک��م آبي مواجه هس��تند. معاون 
 خدمات ش��هري ش��هرداري اصفه��ان از لوله کش��ي تمام 
مادي هاي مح��دوده ناژوان ب��ه منظور آبی��اري درختان به 
صورت مصنوعي خب��رداد و تصریح کرد:بی��ش از 70 درصد 

چاه هاي ناژوان به دلیل بي آبي زاینده رود خش��ک ش��ده و 
مابقي کم آب شده اند. وي به تشکیل کمیته بحران آب براي 
نجات درختان ناژوان اشاره و بیان کرد: در این کمیته با حضور 
 مدیر منطقه اي آب، س��تاد حوادث غیر مترقبه و مس��ؤوالن

 ذي ربط، راهکارهایي براي نجات ناژوان ارایه ش��ده اس��ت. 
رنجبر حفاري ،کف ش��کني و تجهیز 5 حلقه چاه در حاشیه 
ش��مال و جنوب رودخانه با اعتبار حدود 2 میلی��ارد ریال و 
اتصال شبکه آبرس��اني مناطق1،5،9و 13 به مرکزیت ناژوان 
با بودجه 2 میلیارد و 500 میلیون ریال به صورت مشترک را 
از جمله راهکارهاي ارایه شده در کمیته بحران آب در ناژوان 
برشمرد و اظهارداشت: ساماندهي بیش از 55 کیلومتر شبکه 
مادي ها از دیگر مواردي اس��ت که در این کمیته مصوب شد 
 و در حال حاض��ر بیش از 7 ه��زار و ۶00 متر از م��ادي ها با 
هزینه اي ح��دود 2 میلیارد ریال لوله گذاري ش��ده اس��ت 
و براي اتم��ام مابقي انهار جهت لوله کش��ي ب��ه 8 میلیارد و 
500 میلی��ون ریال بودجه نیاز اس��ت. وي از اصالح ش��بکه 
آبیاري و اس��تفاده از آبیاري قطره اي و آبرس��اني سیار براي 
نجات درختان ناژوان س��خن به میان آورد و افزود: آبرساني 
به باغات در حال خش��ک شدن و اس��تفاده از تانکر آبرساني 
جهت آبیاري باغات و مناطق فاقد شبکه آبرساني، در کمیته 
بحران آب در ناژوان مطرح و اجرا ش��ده است. رنجبر با اشاره 
به طرح هاي در دس��ت اقدام با اعتباري بال��غ بر 15 میلیارد 
ریال خاطرنش��ان کرد: احداث منبع ذخیره آب در حاش��یه 
جنوبي رودخانه ، حف��اري دو حلقه چاه عمی��ق، ایجاد خط 
 لوله آبرس��اني مادي ها و ایجاد ش��بکه آبیاري تحت فش��ار
  قط��ره اي در اراض��ي جنگلي ن��اژوان در مس��احتي بالغ بر

 15 هکتار از پروژه هاي در دس��ت اقدام در سال جاري براي 
مقابله با بحران کم آبي در ناژوان است. 

رییس انجمن م��ددکاران اجتماعی ایران با اش��اره به این که 
رتبه ش��ادی و نش��اط ایران در میان 157 کش��ور دنیا 115 
است، گفت: در دنیای کنونی تکنولوژی ها پیشرفت می کنند 
 و فرصت های ش��ادی و به ویژه ش��ادی ه��ای گروهی کمتر

 می شود. به همین دلیل انس��ان اجتماعی در اجتماع انسانی 
با وجود افزایش جمعیت، تنها و تنهاتر می ش��ود. سید حسن 
موس��وی چلک افزود: یک��ی از ویژگی های جامع��ه امروزی 
گسترش شهر نشینی، دسترسی بیشتر به فناوري، مشغله های 
فراوان،تحمیل اس��ترس های متعدد بر افراد، تعامل فرهنگي 
باال و مس��تعد ش��دن جهت تضعیف هویت فرهنگی، کاهش 
ارتباطات عاطفی میان مردم، افزایش اختالالت روانی و ...است. 
در چنین جامعه ای، یکی از مهم ترین دغدغه ها، برنامه ریزی 
مناسب ، افزایش پویایی اجتماعی و روانی به عنوان مولفه ای 
مهم در سبک زندگی مردم است. زیرا یکی از گمشده های مردم 
در چنین جامعه ای، نش��اط و ش��ادابی اجتماعی بوده و بدون 
تردید این نش��اط در عملکرد افراد در جامعه تاثیر گذار است. 

وی در ادامه گفت: تاملی بر برخی آمار های موجود در کشور نیز 
گویای همین مساله است؛ به گونه ای که طبق سرشماری سال 
1390 بیش از هفتاد درصد جمعیت کشور، شهرنشین هستند؛ 
درحالی که این نسبت در سی س��ال قبل معکوس بود . یعنی 

هفتاد در صد روستا نشین بودند. 
وی با اش��اره به رتبه شادی و نش��اط ایران 115تاکید کرد: در 
ش��رایط فعلی جامعه، افزایش مصرف م��واد مخدر صنعتی و  
گرایش به مصرف مشروبات الکلی و آمار افراد دارای اختالالت 

روانی، بیشتر شده است. 
رییس انجمن م��ددکاران اجتماعی ایران گف��ت: این تنهایی 
اجتماع��ی، تاثیرات چش��مگیری بر حوزه ارتباطات انس��انی 
و س��المت روانی مردم می گ��ذارد. اینجا وظیفه مردم اس��ت 
که ش��ادی های گروهی را خلق کنند تا فش��ارهای ناش��ی از 
 زندگی ماش��ینی کمتر ش��ود و در ای��ن زمینه نبای��د منتظر 
 دولت ها باش��ند. زی��را دول��ت ه��ا در ادوار مختلف ن��ه تنها 
تس��هیل کننده برای ایجاد فضای ش��اد در چارچوب مقررات 
نبوده، بلکه بیش��ترین نقش خود را در ممی��زی فرهنگی ایفا 

کرده اند.
 به گفته وی، برخوردهای ممیزی شده باعث شده امروزبیش 
ازهر زمانی، نگران تهاجم فرهنگی، شبیخون و همچنین ناتوانی 
فرهنگی باشیم؛ فرهنگی که با رویکرد های سلبی نمی توان آن 

را مدیریت کرد.
موس��وی چلک اظه��ار داش��ت: نبای��د فرام��وش کنیم که 
تغیی��رات فرهنگ��ی، ی��ک ش��به  ص��ورت نگرفت��ه و  و یک 
ش��به هم تاثیرات منف��ی آن  از بی��ن نخواهد رفت. ش��اید به 
 همی��ن دلی��ل اس��ت ک��ه فرهن��گ ب��ه عن��وان یک��ی از 
شعار های سال 93 تعیین شده اس��ت تا زمینه تقویت هویت 

فرهنگی بیشتر فراهم شود.

مدیر گروه سالمت مرکز بهداشت اصفهان:معاون خدمات شهري شهرداري اصفهان:

تشکیل کمیته بحران آب براي نجات درختان ناژوان
رتبه شادی و نشاط ایران در مقایسه با سایرکشورها 

رتبه شادی ایران در میان کشورهای دنیا، 115 است 

 ش��اید برای ش��ما نیز جالب باش��د ک��ه بدانید 
جمعیت های هالل احمر یا صلیب س��رخ توسط 
یک تاجر سوییس��ی ایجاد شده اس��ت؛ فردی به 
نام » هنری دونان��ت « که با قلم خود توانس��ت 
انقالبی را در دنیای اقدام��ات صلح جویانه ایجاد 
کند. در 2۴ ژوین 198۴ نام شهر کوچکی به اسم 
»س��ولفرینو« در ش��مال ایتالیا برای همیشه در 
تاریخ ثبت شد. این در زمانی بود که ارتش ناپلئون 
ازسوی اتریشیان شکس��ت خورد وبالغ بر ۶000 
نفر مجروح شدند که معالجه نکردن آنان منجر به 
مرگشان شد. هنری دونانت که شاهد این تراژدی 
بود، بدون تعص��ب و تبعیض با کمک افراد محلی 
در صدد کمک به مجروحان برآمد. او در بازگشت 

اولین گزارش جنگی خود را به نام »خاطره ای از 
سولفرینو« نوشت و در آن نفرت انگیز بودن جنگ 
و صحنه های وحشتناک را خاطر نشان کرد و در 
انتها نیز عنوان کرد که »آیا این امکان وجود ندارد 
که در زمان صلح و آرام��ش، انجمن های امدادی 
تشکیل داد تا داوطلبانی مشتاق، ایثارگر و کامال 
متخصص و شایس��ته همانند آنان��ی که در زمان 
جنگ از مجروحین و مصدومین مراقبت نمودند، 

در آنها فعالیت کنند؟«
صلیب سرخ  

وی پیشنهاد داد که خدمت به زخمی های نظامی، 
فعالیتی بی طرف محسوب شود و انجمن ژنو امور 
عام المنفعه با عالقه وافر از پیشنهاد وی استقبال 

کرد. ای��ده دونانت، منجر به تش��کیل کمیته ای 
پن��ج نفره در س��وییس ب��رای بررس��ی امکانات 
اجرای عملی��ات کمک رس��انی ب��ه مجروحان 
 جنگی ش��د و پ��س از آن نی��ز ی��ک کنفرانس

 بین المللی در ژنو تش��کیل ش��د و 1۶ کشور که 
یکی از آنها کشور فرانس��ه بود، در این کنفرانس 
حضور یافتند. آن��ان تصمیم گرفتن��د که در هر 
کش��ور کمیته های کمک رس��انی تشکیل دهند 
ک��ه در آن بی طرف ش��مردن متصدیان خدمات 
پزشکی نیروهای مسلح، رفتار انسانی با زخمی ها 
و بی طرفی غیر نظامیانی ک��ه داوطلبانه به کمک 
مجروحان جنگ می شتابند و نیز تعیین عالمتی 
بین المللی به منظور مشخص شدن اعضا و وسایلی 

که در این راه به کار می روند، پیش بینی شده بود 
و به خاطر ملیت دونانت، صلیبی سرخ بر زمینه ای 
سفید به تقلید از پرچم سوییس به عنوان نماد و 
عالمت آن انتخاب ش��د. ای��ن دولت ها همچنین 
قوانینی بین المللی در مورد اسرای جنگی وضع 
کردند که به »کنوانس��یون ژنو« معروف ش��د و 
حتی بعد از آن جایزه صلح نیز توسط کارخانه دار 
س��ویدی»برنالد نوبل« ایجاد شد و در قوانین آن 
قید شده بود که این جایزه باید هر سال به افرادی 
که در برادری بین ملت ها سهم بسزایی داشته و 
تالش کرده اند، اهدا شود. دولت عثمانی نیز پس 
از آن با قبول تعهدات ژنو اع��الم کرد که به جای 
استفاده از نشان صلیب سرخ، از معکوس رنگ های 
پرچم خود در زمینه س��فید ب��رای جمعیت ملی 
 خود اس��تفاده کند و ای��ن چنین بود که نش��ان 
هالل احم��ر وارد واژگان صلح جهان ش��د.پس 
از س��ال ه��ا، جمعیت ه��الل احم��ر جمهوری 
اس��المی ایران نیز در س��ال 1301 خورشیدی 
)1922میالدی( با نام جمعیت »شیر و خورشید 
س��رخ« در ایران بنیان گذاش��ته  ش��د، اما دولت 
وقت به جای اس��تفاده از نش��ان صلیب سرخ و یا 
هالل احمر که انتخاب دولت عثمانی بود، عالمت 
»شیر و خورشید سرخ« را به عنوان نشان جمعیت 
خود انتخاب کرد که این عالمت در کنفرانس ژنو 
در سال 1929 به عنوان نشان س��وم به تصویب 
رسید و نهایتا در متن کنوانسیون های چهارگانه 
ژنو مصوب 19۴9 این نشان به همراه نشان صلیب 
س��رخ و هالل احمر به عنوان نشان های سه گانه 
بین المللی ک��ه تحت حمایت حق��وق بین الملل 
بشردوستانه قرار دارد، به تصویب رسید. جمعیت 
ش��یر و خورش��ید آن زمان اختی��ارات متفاوتی 
نس��بت به حاال داش��ت؛ به گونه ای که رسیدگی 
و مدیریت کلیه موسس��ات درمانی و بهداش��تی 
شامل 22۴ بیمارس��تان، 173 درمانگاه مستقل 
و مرکز اورژانس، 77 اندرزگاه، 15 مرکز مستقل 
انتقال خون و 30 مرکز آموزش پرستاری، مامایی، 
بهیاری و پزش��کی به همراه چندین پرورشگاه و 
خانه کودک در اختیار هالل احمر قرارداشت، اما 
پس از پیروزی انقالب ایران تغییرات وسیعی در 
س��اختار، ماهیت و وظایف این جمعیت به  وجود 
آمد. نخس��تین اساس��نامه جمعیت هالل احمر 
در سال 1359 به تصویب رسید و در دی 13۶2 
برابر ماده واحده مصوب مجلس شورای اسالمی، 
عنوان جمعیت به »جمعیت هالل احمر جمهوری 

اس��المی ایران« تغییر یافت و پ��س از مدتی نیز 
دولت ایران با ارسال نامه ای به دولت سوییس به 
عنوان امین و نگاهدارن��ده قراردادهای چهارگانه 
ژنو، اعالم کرد که استفاده از شیر و خورشید سرخ 
را به حالت تعلیق درآورده و به جای آن از نش��ان 

هالل احمر استفاده خواهد کرد.
مانلور والیلت جمعیلت هلالل احمر   

اصفهان برگزار می شود
اکنون جمعیت هالل احمر ایران در92 سالگیش 
در انتظار تدوین سند تحولی اس��ت که به گفته 
مسؤوالن امر، سبب چابکی و پویایی آن می شود؛ 

سندی که به نظر 
می رس��د با توجه 
به کهن سال بودن 
جمعیت کمی دیر 
ش��ده باش��د، اما 
باتوج��ه به س��ند 
کام��ل و جامعی 
ک��ه در مراح��ل 
تصویب قرار دارد، 
به نظر می رس��د 
 به زودی ش��اهد 
احم��ر  ه��الل 
قامت��ی  در 
جدی��د باش��یم.

مع��اون ام��داد و 
جمعیت  نج��ات 

ه��الل احم��ر اس��تان اصفه��ان گف��ت: مان��ور 
 والی��ت ای��ن جمعی��ت ب��ه مناس��بت هفت��ه 
 هالل احمر و در آستانه میالد حضرت علی)ع( در
  روز ه��ای 22 و 23 اردیبهش��ت امس��ال برگزار

 می ش��ود. داریوش کریمی اف��زود: در این مانور 
عملیات ه��ای امداد و نج��ات در آب و اس��کان 
اضطراری با حض��ور تیم ه��ای عملیاتی مناطق 
هفت گانه هالل احمر استان اصفهان در دریاچه 
س��د زاینده رود در چادگان انجام می ش��ود. وی 
حفظ آمادگی تیم های امدادی برای امداد رسانی 
در حوادث غی��ر مترقبه و ارای��ه توانمندی های 
نیروهای ام��دادی با تجهیزات کام��ل را از جمله 
اهداف برگزاری این مانور عن��وان کرد.کریمی با 
بیان این که  این مانور با حض��ور 300 نفر برگزار 
می شود، افزود: قایق های بادی نجات، تجهیزات 
و کپس��ول های غواصی و امکانات عملیاتی دیگر 

در این مانور استفاده خواهد شد.

در این برهه زمان گزارین برهه زمان گزاش مي دهد

جمعیت هالل احمر ایران 9۲ ساله شد 

هنگام بروز حوادث، بالیا و مخاطرات انسان ساز و طبیعی و یا در مواقعی که اتفاقی رخ می دهد که موجب گرفتار شدن  گروه 
افراد می شود، شاید یکی از دستگاه ها و سازمان های کمک دهنده ای که در آن زمان در یادها نقش می بندد، جمعیت جامعه

 هالل احمر باشلد؛ جمعیتی که حاال در 18اردیبهشلت ماه وارد نود و دومین سلال تاسلیس خود می شود. جمعیت
 هالل احمر؛ سلازمان مردم نهاد بزرگی که در طول تاریخ خود حوادث و مخاطرات زیادی از جمله جنگ تحمیلی و زلزله بم و... را پشلت 

سرگذاشته است و حال آن گونه که مدیرانش اعالم کرده اند، در آستانه تحول بزرگی در ساختار است



اخبار کوتاهيادداشت

پروژه ساخت دستگاه آزمون 
استحکام گندله های خام و پخته  

پ��روژه  تحقیقات��ی مطالع��ه،  طراح��ی و بوم��ي س��ازي س��اخت 
 دس��تگاه آزمون اس��تحکام  گندله های خام و پخته با موفقیت در 
ذوب آهن اصفهان انجام ش��د. این پروژه در مقیاس کامال صنعتی و 
کار بردی با مبلغ 350 میلیون ریال در قالب یک پروژه تحقیقاتی با 
 همکاری  شرکت پایاصنعت س��ماء عضو شهرک علمی تحقیقاتی و

مدیریت های آزمایشگاه مرکزی و امور فنی بهره برداری و پژوهش  
فناوری و بومی سازی با هدف بومی سازی برای صنعت فوالد کشور  
در کلیه مراحل از مطالعه تا س��اخت و تس��ت نهای��ی تحت نظارت 
کارشناس��ان و متخصصان ذوب آه��ن اصفهان انج��ام گرفت. این 
پروژه در نهایت منجر به ساخت دس��تگاهی در قالب استانداردهای 
"ASTM ش��د که به لحاظ دقت ، س��رعت و کیفیت در مقایس��ه با 
نمونه های مش��ابه خارجی کامال قابل رقابت اس��ت. مهندس ترابی 
مدیر آزمایش��گاه مرک��زی ذوب آهن در این خص��وص گفت : یکی 
از مواد آه��ن دار مورد اس��تفاده در ک��وره بلند گندله تولید ش��ده 
ازکنسانتره  سنگ آهن است که برای اندازه گیری پارامتر استحکام 
 فش��اری این محصول نی��از به یک چنین دس��تگاهی ب��وده که در 
ذوب آهن وحتی ش��رکت های دیگر با چنین س��رعت و سهولت و 
کیفیت کاری وجود نداشته است. از این رو در این شرکت سعی بر این 
شد تا استحکام گندله خام و پخته به وسی��له چنین دستگاه ویژه ای 
اندازه گیری شود که دارای خصوصیاتی از جمله قابلیت سیستم های 
مکاترونیکی و نرم افزاری پیشرفته باشد و به ما اجازه دهد استحکام 
 گندله را با س��رعت و دقت بیش��تری ان��دازه گیری کنی��م و نتایج 

مطلوب تری بدست آوریم. 
 لذا ای��ن پ��روژه در مدیریت پژوه��ش تعریف و اجرا ش��د. مهندس

 رفیع زاده سرپرس��ت گروه تحقیقات فناوری و خدمات مهندس��ی 
مدیریت پژوهش این شرکت نیز  یادآور شد: با توجه به بررسی های به 
عمل آمده، قیمت خرید خارجی دستگاه مذکور در زمان انجام پروژه 
نزدیک به سه میلیارد ریال ارزیابی شد که با بومی سازی این دستگاه 
و ساخت آن در داخل کشور هزینه تمام شده آن با سیستم نرم افزاری 
پیش��رفته به 350 میلیون ریال کاهش پیدا کرد. این پروژه عالوه بر 
بومی سازی دستگاه وقابلیت بهره گیری از سیستم پشتیبانی داخلی 
و ساخت آن در داخل کشور، صرفه جویی بالغ بر 2600 میلیون ریال 

به همراه داشته است.

اقساط چهارم و پنجم توافق
 ژنو واريز شد

یک میلیارد دالر مربوط به اقس��اط چهارم و پنجم از پول های ایران 
که قرار بود بر اس��اس توافق ژنو آزاد ش��ود، به حساب بانک مرکزی 

ایران واریز شد.
بانک مرکزی اعالم کرد: اقس��اط چهارم و پنجم پول های ایران که 
پیش از این بنا بر توافق ژنو آزاد ش��ده بود، به حساب بانک مرکزی 

کشورمان واریز شد.
با مشخص شدن بانک و حس��اب مورد نظر ایران، مبلغ یک میلیارد 
دالر مربوط به اقساط چهارم و پنجم از پول های کشورمان به حساب 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نزد بانک مرکزی امارات متحده 

عربی واریز شد و اکنون قابل استفاده است.

خودرو سايپا 232 از مهر سال جاری 
در سايپای کاشان تولید می شود

مدیرعامل شرکت سایپای کاشان از تولید آزمایشی محصول سایپا 
 232 از مهرماه س��ال جاری در این ش��رکت خب��ر داد. محمدرضا

 شیخ عطار اظهار داشت: این خودرو دارای طراحی ظاهری متفاوت 
و زیباتر نسبت به تیبا و از لحاظ ظرفیت و سایر مشخصات فنی برابر 
با این خودرو خواهد بود. وی افزود: تغییراتی در خط تولید ش��رکت 

برای ساخت سایپا 232 هم اینک اعمال شده است. 
وی همچنین به تولی��د دو محصول جدید دیگر ک��ه حاصل تعامل 
با شرکت های خودروساز خارجی اس��ت، اشاره کرد و گفت: مرحله 
آزمایشی این خودروها انجام شده و امید است تا پایان سال آینده به 
مرحله تولید برسد. شیخ عطار برنامه ریزی برای تمرکز قطعه سازان 
در مجاورت شرکت و دعوت از سرمایه گذاران در این عرصه را یادآور 
ش��د و تاکید کرد: برای ایجاد پارک های صنعتی در همین راس��تا 
زمینی به مس��احت 200 هکتار در مجاورت شرکت سایپای کاشان 

پیش بینی شده است.

شرکت هاي حمل و نقل از نرم افزار 
صورت وضعیت برخط استفاده کنند

سرپرس��ت اداره مس��افر اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي اس��تان 
 اصفهان با اش��اره ب��ه مواجه ش��دن با مش��کل آماره��اي مختلف 
جا به جایي مسافر، گفت: تمامي شرکت هاي حمل و نقل مسافر ملزم 

به استفاده ازسیستم صورت وضعیت برخط هستند.
کیان��ی در جلس��ه ماهیان��ه کارگ��روه ارتق��ای س��طح خدم��ات 
نق��ل مس��افر اس��تان اصفه��ان،  ش��رکت ه��اي حم��ل و 
اظه��ار داش��ت: ن��رم اف��زار ص��ورت وضعی��ت ب��ر خط ب��ا هدف 
 برق��راري ی��ک سیس��تم کارآم��د ب��راي جلوگی��ري از تخل��ف

 ش��رکت ها از عدم صدور صورت وضعیت، امکان بررس��ي عملکرد 
ش��رکت ها در هر زمان، بررسي میزان سفر و مس��افر جا به جا شده 
همچنین نظارت بیشتر بر عملکرد شرکت هاي حمل و نقل مسافر 
توس��ط اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي استان اصفهان و سازمان 

راهداري و حمل و نقل جاده اي راه اندازي شده است.

افزايش امکان وقوع جرم در عرصه 
چاه های کشاورزی با خشکسالی

مدیر اداره امور آب شهرستان سمیرم گفت: تداوم بحران خشکسالی 
احتمال وقوع جرم و تخلف را برای عرصه چاه های کشاورزی در دو 
بخش مجاز و غیر مجاز مس��اعد می کند.اولین جلسه کمیته بحران 
آب شهرستان سمیرم عصر پنجش��نبه در اداره امور آب شهرستان 

سیمرم با حضور اعضای این کمیته برگزار شد.
 در این جلسه ضمن بررسی وضعیت فعلی چاه های مجاز و غیر مجاز 
شهرستان س��میرم، توجه به منابع آب  و میزان بارندگی در سنوات 
خشکسالی و تاثیر مخرب آن بر کشاورزی و شرب شهرستان سمیرم 
و مصوبات جلس��ه آخر کمیته بحران آب شهرستان سمیرم در سال 

92 هم بررسی شد.

4
صادرات پسته دوباره رونق گرفت

 صادرات انواع پس��ته خندان از ایران در نخستین ماه امسال با رش��د 96 درصدی مواجه شد. در فروردین 1393 
صادرات انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه یا خشک از نظر وزنی با رشد 96/06 درصدی به 2000 تن رسید. 

همچنین ارزش صادرات پسته خندان در همین ماه با رشد95/5 درصدی به 16/7 میلیون دالر رسید.
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معاون برنامه ریزی و نظارت راهب��ردی رییس جمهور با اعالم 
این که دولت در راستای یکسان سازی نرخ ارز حرکت می کند 
و قیمت دالر بی تردید به ن��رخ مبادله ای 2650 تومان خواهد 
رسید گفت: ممکن است عده ای از افزایش 300 تومانی قیمت 
بنزین ناراحت باش��ند، اما بدانند این مبالغ را جمع می کنیم و 

به کسانی که نیاز بیشتری دارند، یارانه غیرنقدی می دهیم.
محمدباقر نوبخت ب��ا اعالم این که دولت عرض��ه ارز را در بازار 
افزایش داده و با وارد کردن ارز صادرات پتروشیمی و همچنین 
کاهش تقاضای بازار به س��مت تعادل حرکت کرده ایم، گفت: 
با افزایش عرضه و کاهش تقاضا، تعادل قیم��ت را به بازار آزاد 
 ارز برمی گردانی��م. معاون برنام��ه ریزی و نظ��ارت راهبردی 
رییس جمهور اظهارداشت: با استقبال تقاضای ارز از بازار آزاد، 
به سمت اتاق مبادله و بانک مرکزی در حال حرکتیم. همچنین 

 صنایع نیز به س��مت تامین ارز خود از بان��ک مرکزی حرکت
 می کنند. س��خنگوی دولت با تاکید بر این که تامین تقاضای 
ارز خودروسازان را به بانک مرکزی واگذار کرده ایم، ادامه داد: 
برای این که مردم در مقابل بی تعادلی بازار بی دفاع نباش��ند، 
همواره در مواردی که نیاز باش��د، دول��ت دخالت خواهد کرد. 
نوبخت در توضیح پُرریسک بودن بازار ارز گفت: زمانی قیمت 
دالر بیش از 4 ه��زار تومان ب��ود و با دخالت و تعادل بخش��ی 
دولت دیدیم که قیمت آن ب��ه زیر 3 هزار تومان آمد و تالش ما 
حرکت به سمت  یکس��ان کردن نرخ ارز با همان قیمت مبادله 

ای 2650 تومان اس��ت و تردیدی در این امر نخواهیم داشت.
وی بیان داشت: در ماه های گذشته ش��اهد برخی نوسان ها و 
کاهش شاخص کل بورس یا بازار سرمایه بودیم، اما به سرعت 
این بازار به خود آمد و اکنون شاخص های بورس روند صعودی 
دارد. معاون برنامه ریزی و نظ��ارت راهبردی رییس جمهور با 
اش��اره به انصراف 2 میلیون و 400 هزارنفر از دریافت یارانه در 
فازدوم هدفمندی یارانه ها افزود: از این مرحله انصرف 1200 
میلیارد تومان پول به دست آمد که جا دارد از مردم تقدیر شود.

سخنگوی دولت تصریح کرد: امس��ال که دوره رونق اقتصادی 

پس از دو سال رکود خواهد بود، شاهد افزایش اشتغال، کاهش 
نرخ تورم و افزایش س��رمایه گ��ذاری خواهیم ب��ود. بیش از 5 
هزار و 400 میلیارد تومان از منابعی که در اجرای مرحله دوم 
قانون هدفمندکردن یارانه ها به دس��ت می آوریم، برای تولید 
است تا س��رمایه گذاری های الزم را انجام دهیم و هم فرصت 
ش��غلی در مراحل تولید ایجاد کند و فرآیند نهای��ی تولید، به 
افزایش تولید محصول بیانجامد. نوبخت خاطرنش��ان کرد: به 
 آنچه که از افزایش قیمت حامل های انرژی به دس��ت آوردیم،

 11 هزار و 300 میلیاردتومان هم از خزانه عمومی اضافه و برای 
 تولید، بهداشت و درمان و خدماتی که مردم نیاز دارند، هزینه 
کردیم.معاون رییس جمهور افزود: برای کاستی هایی که وجود 
داشته، عذرخواهی می کنیم و اگر بفهمیم کاستی های موجود 

ناشی از نادرستی سیاست هاست، اصالح می کنیم. 

نوبخت: بی ترديد دالر 2650 تومان می شود
سیاست های جديد دولت در بازار ارز 

وزیر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی هزینه ایجاد یک ش��غل در 
صنایع پتروش��یمی را دو میلیارد تومان ذکر کرد و از طراحی 
مشاغل خاص معلوالن و ناتوانان اجتماعی توسط سازمان فنی 

و حرفه ای خبر داد.
عل��ی ربیع��ی در س��ومین همایش مل��ی و دومی��ن همایش 
بین المللی مهارت آموزی و اش��تغال بر لزوم باال بردن مهارت 
نیروی کار توس��ط س��ازمان فنی و حرفه ای و س��ازمان هایی 
که امر آم��وزش را در دس��تور کار دارند و نق��ش مهمی که در 
برنامه های دولت تدبیر و امید طی س��ال ه��ای آینده خواهند 

داشت، تاکید کرد.
وی مهار تورم و خروج از رکود اقتصاد را موجب رشد و پایداری 
جامعه دانس��ت و افزود: در ش��رایط فعلی نیاز به نوعی نگرش 
جدید به کار و انس��ان های کارآمد و مهارت دی��ده داریم تا به 
رشد هفت درصدی پیش بینی ش��ده اقتصاد در کشور برسیم 
و به س��مت بهره وری باال، ازدیاد تولی��د و جلوگیری از واردات 

بی رویه کاال برویم.
ربیعی در ادامه با بیان این که برای مدرک احترام زیادی قائلم 
ولی برای تجربه و مهارت ارزش بیش��تری قائل هستم، گفت: 
ترکیب تکنسینی و تئور س��ینی، می تواند دستاورد های خوبی 

برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال حاضر هزینه  ایجاد هر 

شغل در صنایع پتروشیمی را دو میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: 
ایجاد شرکت های کوچک و متوسط و مشاغل روستایی را باید 

در دستور کار قرار بدهیم.
وی تصریح کرد: سازمان فنی حرفه ای می تواند از این رهگذر با 
افزایش مهارت در میان روستاییان و شهرهای کوچک، افرادی 
را که سرمایه و ثروت کوچکی دارند، ساماندهی کند و با دادن 
آموزش های الزم زمینه  افزایش مه��ارت در آنها را باال برد و به 

زنجیره های تولید متصل کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از س��خنان 
خود با بیان این که باید از کارگران مهارتی به س��مت کارگران 
دانشی برویم، تاکید کرد: الزم اس��ت تا مشاغلی را که تاکنون 
تجربه اش را در ایران نداشته ایم، یا داشتیم ولی زمینه  مهارتی 

آن را در اختیار نداش��تیم، در دس��تور کار قرار بدهیم و 
سازمان فنی حرفه ای به این مساله ورود کند.

 وی گف��ت: م��ا نیازمن��د طراح��ی
 مدل های جدید با تجربه های جدید 
و مبتنی بر شناخت نیاز های بازار کار 

هستیم و سازمان فنی حرفه ای کش��ور باید در ترسیم نقشه 
نیروی انس��انی بازار کار تاثیر گذار باش��د و براساس این نقشه 

برنامه های خود را بازنگری کند.
ربیعی هم چنین پیشنهاد کرد: سازمان فنی حرفه ای کشور از 
تجارب کشور های توس��عه یافته و تازه صنعتی شده در تهیه 

منابع آموزشی جدید استفاده کند.
وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی 

در پای��ان از تدوی��ن و 
ح��ی  ا طر

غل  مش��ا
ص  خا

معلوالن و ناتوانان اجتماعی توس��ط سازمان 
فنی حرف��ه ای کش��ور خب��ر داد و 
گفت: در برخی استان ها 
نمی توانیم تنها به مشاغل 
خاص تکیه کنیم و ناچاریم به سمت 
خوش��ه های صنعتی برویم و سازمان فنی 
حرفه ای می توان��د در این فرآیند، نقش��ه 

مهارتی را تدوین کند.

طراحی مشاغل خاص  برای معلوالن و ناتوانان اجتماعی
وزير کار خبر داد

سرمايه گذاری ژاپن 
در راه و شهرسازی 

صادرات دام  زنده
 ايرانی

معاون وزیر جهاد کش��اورزی اعالم کرد: سال گذشته هشت میلیون و 200 
هزار تن ش��یر خام و 800 هزار تن گوشت قرمز تولید ش��د که دولت برای 
افزایش این میزان باید کمک مساعدی به تولیدکنندگان کند.حسن رکنی 
در دومین همایش س��االنه ش��رکت نهاده های جاهد که با حضور جمعی از 
دامداران و مرغداران برگزار شد، اظهار کرد: اصالح نژاد و ارتقای ساختمان 
ژنتیکی دام و طیور، جزو مسایل مهمی است که باید در جهت تامین امنیت 
غذایی و تولید مواد پروتئینی که جزو وظایف اصلی وزارت جهاد کشاورزی 
است، به آن توجه شود. معاون وزیر جهاد کش��اورزی در امور دام ادامه داد: 
با این میزان تولید شیر در کشور میانگین س��رانه تولید شیر و فرآورده های 
آن در ایران 110 کیلوگرم بوده که در مقایس��ه با تولید حدود 750 میلیون 
تنی شیر درجهان، سرانه تولید ش��یر در ایران با میانگین سرانه تولید آن در 

جهان برابر است.

 مدی��ران ارشدش��رکت میتس��وئی ژاپ��ن در پ��ی افزای��ش احتم��ال رفع 
تحریم های بی��ن المللی علیه کش��ورمان ب��ه منظور اع��الم آمادگی خود 
 برای س��رمایه گذاری در حوزه راه و شهرس��ازی به تهران سفر کردند. دفتر

 مش��ارکت ها و ج��ذب س��رمایه گذاری اع��الم ک��رد: مدیران ارش��د این 
 ش��رکت ش��امل مدیرعامل و مدیران بخش ه��ای مختلف آن، ب��ه منظور

 سرمایه گذاری جدی و موثر در پروژه های راه آهن، بنادر و فاز دوم فرودگاه 
امام خمینی )ره( با مدیران بخش های سرمایه گذاری وزارت راه و شهرسازی 
در ساختمان شهید دادمان به مذاکره پرداختند. در این مذاکرات دو طرف 
 برای همکاری مشترک اعالم آمادگی کردند و مدیران وزارت راه و شهرسازی

 اولوی��ت های س��رمایه گ��ذاری در زیربخ��ش ه��ای ای��ن وزارت خانه را 
 برشمردند.شرکت میتس��وئی ژاپن، بیش از 100 س��ال در زمینه تجارت و

 سرمایه گذاری، و امور بانکی در کشور ژاپن سابقه اجرایی دارد.

رییس کمیس��یون کش��اورزی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: 
متاسفانه به دلیل کمبود آب در استان اصفهان حدود 70 تا 80 
درصد کشاورزان استان کش��ت و کاری در این مدت نداشتند 
و میزان کش��ت صورت گرفته بس��یار ناچیز اس��ت. مصطفی 
حجه فروش با اشاره به وضعیت کشاورزی و کشاورزان استان، 
اظهار داش��ت: در برداش��ت محص��والت باغی نی��ز با کاهش 
محصوالت ب��ه میزان بس��یاری مواجه هس��تیم و در مجموع 
کشاورزی استان اصفهان، به دلیل کمبود آب خسارات فراوانی 
دیده است. وی تصریح کرد: برخی از کشاورزان قصد دارند که 
محصوالتی مانند پس��ته و زعفران در زمین های خود کش��ت 
کنند تا با این نوع کشت، آب بس��یار کمتری مصرف شود و از 
سوی دیگر مخارج زندگی خود را تامین کنند. حجه فروش با 
بیان این که کمیسیون کشاورزی اتاق از کارشناسان کشاورزی، 
اساتید دانشگاهی، انجمن های کش��اورزی و مدیران استانی 
برای همکاری برای کمک به کشاورزی استان بهره می گیرد، 
افزود: راهکارهای مختلفی برای مبارزه با کم آبی پیش بینی و 
پیش��نهادات خوبی در این زمینه دنبال شده و با تمام توان به 
دنبال رفع مشکالت کشاورزی استان هستیم. وی تاکید کرد: 
برخی از راهکار ها در شورای عالی آب مورد تایید قرار گرفته و 
طرح مدیریت یکپارچه رودخانه زاینده  رود یکی از این طرح ها 

بوده که مورد استقبال نیز قرار گرفته است. 

فاز نخس�ت ايج�اد بان�ک اطالع�ات پروژه های 
تحقیقاتی اصفهان اجرايی شد

 رییس کمیس��یون آم��وزش و پژوهش های کارب��ردی اتاق 
بازرگانی اصفه��ان گفت: فاز نخس��ت ایجاد بان��ک اطالعات 
پروژه های تحقیقاتی اصفهان اجرایی ش��د. مرتضی بیشه در 
دهمین جلسه کمیته ش��ورای هماهنگی راهبردی پژوهش 
و فناوری ذیل کمیس��یون آموزش و پژوهش ه��ای کاربردی 
اتاق بازرگانی اصفهان با اعالم این خب��ر اظهار کرد: این بانک 
به همت یک گروه مش��اوره و به س��فارش کمیسیون آموزش 
 اتاق انجام و در فاز نخس��ت عن��وان پژوهش ه��ای 15 مرکز 
آم��وزش عالی اس��تان اصفهان جمع آوری ش��ده اس��ت. وی 
دسته بندی و تجاری سازی پژوهش ها را یکی از اهداف ایجاد 
این بانک در ات��اق عنوان ک��رد و افزود: ات��اق اصفهان تالش 
می کند با بسترسازی برای پژوهش��گران و محققین، مسایل 
و مش��کالت واحدهای تولیدی و اقتصادی استان را در اختیار 
آنان قرار دهد. بیشه خواستار جمع آوری پژوهش ها و تحقیقات 
انجام شده توسط مراکز دولتی در بخش های مختلف شد و بیان 
کرد: برخی از مراکز دولتی در اس��تان نیز اقدامات پژوهشی و 
تحقیقاتی خوبی انجام دادند که در این بانک می تواند معرفی 
شود. وی هماهنگی بین مراکز تحقیقاتی استان را گام موثر در 
صرفه جویی هزینه های پژوهشی برش��مرد و گفت: شبکه ای 

شدن دانشگاه ها و سازمان های دولتی در موضوع پژوهش ها و 
تحقیقات می تواند به رفع مسایل و مشکالت استان کمک کند، 
همچنین اطالعات پژوهش ها و تحقیقات می تواند در کلیه وب 

سایت های سازمان ها و تشکل های اقتصادی ارایه شود. 
 راه اندازی مرکز جذب سرمايه گذاری و تکنولوژی 

)ITPO( در اتاق اصفهان خبر داد.
 مصطفی رناس��ی در حاشیه 
نشس��ت با مدیر بخش توسعه 
کارآفرین��ی یونی��دو در اتاق 
اصفهان اظهار ک��رد: هدف از 
راه ان��دازی ای��ن مرکز جذب 
س��رمایه گذاران خارج��ی و 
اس��تفاده از تکنولوژی ه��ای  
نوین در بخش ه��ای مختلف 
توانمند س��ازی  ب��رای 
کارآفرین��ان اس��تان اصفهان 
اس��ت. وی اضافه ک��رد: این 
مرکز ب��ا برگ��زاری دوره های 
آموزش��ی ب��رای کارآفرینان 
اس��تان اصفهان زمینه جذب 
س��رمایه گذاران خارج��ی در 
پروژه های مش��ترک را فراهم 
می سازد.وی توضیح داد: این 

مرکز زیر نظر یونیدو و بر اس��اس اس��تانداردهای بین المللی 
فعالیت می کند و با ایجاد شبکه ارتباطی بین کارآفرینان ایران و 
سرمایه گذاران خارجی، زمینه توسعه سرمایه گذاری در استان 
اصفهان را فراهم می سازد. رناس��ی یادآور شد: تجاری سازی 
ایده ها و ایجاد ارتباط بین کارآفرینان و سرمایه گذاران نیازمند 
ساختار حرفه ای و علمی اس��ت که در ایران چنین ساختاری 
شکل نگرفته است و ایجاد این مرکز در استان اصفهان می تواند 
در کل کشور فرهنگ س��ازی شود. مدیر توس��عه کارآفرینی 
یونیدو نیز در حاش��یه این جلس��ه گفت: ایجاد این مراکز در 
کشورهای آفریقای و آسیایی توانسته سرمایه گذاران داخلی و 
خارجی را تشویق به سرمایه گذاری در پروژه های کارآفرینی 
کند.جولی��ا روح، ظرفیت س��ازی برای آمادگی ش��رکت ها و 
موسس��ات محلی و منطقه ای را از دیگر خدمات این مرکز به 
اعضا عنوان کرد و گفت: یونیدو در این راستا دوره های آموزشی 
را برای این مرکز و اعضایش برگزار و پروژه های مشترک را در 

سطح بین الملل اطالع رسانی می کند.

موضوعاتی که اتاق اصفهان به آنها پرداخت 

فاز نخست ايجاد بانک اطالعات پروژه های تحقیقاتی اصفهان اجرايی شد

بی آبی کار کشاورزان را کساد کرد
 جوان ايرانی 

»مرسدس بنز« را متحول کرد
امید مس��تقیمی ف��ارغ التحصی��ل رش��ته الکترونیک 
شاخه برق در دانشگاه »نیوکسل« کارشناسی است که 
خودروهای شرکت مرسدس بنز در مسابقات فرمول یک 
را با تحولی اساسی مواجه کرده است. نشریه »نورتن اکو« 
با اشاره به فعالیت موفقیت آمیز این ایرانی مقیم انگلیس 
می نویسد:امید مس��تقیمی، فعالیت موفقیت آمیزی در 
شرکت مرسدس بنز داشته است. می توان گفت تمامی 
خودروهای شرکت کننده در مس��ابقات فرمول یک در 
مسابقات جهانی در کشورهای مالزی، استرالیا، بحرین 
و چین همگی توسط این جوان ایرانی طراحی شده اند. 
او به عنوان مهندس الکترونیک در شرکت مرسدس بنز 
مشغول به کار است. نوآوری های مستقیمی، در هشت 
خودروی شرکت مرس��دس بنز که در مس��ابقات اخیر 
ش��رکت کرده اند، به کار برده شده است. امید، 29 ساله 
از کارش بس��یار راضی اس��ت و در این باره می گوید: آیا 
شما می توانید کاری بهتر از طراحی خودروهای فرمول 
یک پیدا کنید؟ ای��ن بهترین چالش ب��رای من در دوره 
تجربه کاری ام بوده است. احس��اس می کنم که بسیار 
خوش شانس هستم که در تیم شگفت انگیزی چون تیم 
کاری مرس��دس بنز حضور دارم. حضور من در دانشگاه 
نیوکس��ل، فرصت بزرگی در زندگی ام بود. به گفته این 
نشریه انگلیس��ی،»کیت رمزی« مدیر اجرایی کارهای 
امید درب��اره او می گوید: س��طح کاری امید در باالترین 
حد ممکن اس��ت. دانش امید و مه��ارت او در کارش به 
ما در پیش��برد پروژه مان کمک زیادی کرده اس��ت. او 
 در مدت زمان کوتاهی به یکی از ب��اارزش ترین اعضای 
 تیم مان تبدیل شده است. این نشریه انگلیسی در ادامه 
می افزای��د: امی��د در س��ال 2008 میالدی ب��ه عنوان 
دانشجوی رشته مهندس��ی برق و الکتریک به دانشگاه 
نیوکس��ل پیوس��ت. او درباره عالق��ه اش ب��ه طراحی 
خودروهای مس��ابقات فرم��ول یک می افزای��د: فرمول 
یک، تاثیر زیادی بر عرصه مهندس��ی گذاشته است. من 
از فرصتی که در اختیارم گذاش��ته ش��د، استفاده کردم 
 تا درب��اره چگونگی توس��عه کاربید های س��یلیکون در

 مبدل های ق��درت در خودروهای مرس��دس بنز برای 
ش��رکت در مس��ابقات فرمول یک تحقیقات��ی را انجام 
دهم. دکتر »آلتون هورسفل«اس��تاد دانشگاه نیوکسل 
که سرپرست فعالیت های امید بوده درباره او می گوید: 
امید یکی از پژوهشگرانی است که به عنوان یک دانشجو 
 به خوبی عمل کرده است. برای ما شگفت انگیز است که 

می بینیم او تا چه حد کارش را خوب انجام می دهد.

 اتاق اصفهان تالش 
می کند با بسترسازی 

برای پژوهشگران و 
محققین، مسايل و 

مشکالت واحدهای 
تولیدی و اقتصادی 
استان را در اختیار 

آنان قرار دهد



یادداشت

 کارش��ناس رصدخانه دانشگاه کاش��ان گفت: تصویربرداری رصدخانه دانشگاه کاش��ان از سیاره ناهید 
هم زمان با پدیده گذر از برابر خورشید، ساختار نامتقارن جو این سیاره را مشخص و ثبت کرد.ایرج صفایی 
اظهار داشت: سیاره ناهید دارای جو غلیظی است که مانع از رصد هر آنچه بر روی آن قرار دارد، می شود. 
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جو نامتقارن سیاره ناهید در رصد خانه کاشان ثبت شد
هفتیادداشت

برپایی نمایشگاه اسناد ملی کشور
 در اصفهان

مدیر اسناد و کتابخانه ملی اصفهان 
گفت: به مناس��بت ۱۷ اردیبهشت 
روز اس��ناد ملی، نمایش��گاهی از 
تصویر اس��ناد قدیم��ی و تاریخی 
کشور در اس��تانداری اصفهان دایر 

شده است.
علی عیوض زاده اظهار کرد: در این 
نمایش��گاه با هدف آشنایی بیشتر 
مردم با اس��ناد ملی و فعالیت های 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ش��عبه اصفهان، تصویر50 سند 
ملی از جمله نسخ خطی و اسناد تاریخی به تماشا گذاشته شده است.

وی با بیان این که قدیمی ترین سندی که تصویر آن در این نمایشگاه 
ارایه ش��ده، 500 س��ال قدمت دارد، افزود: در این نمایش��گاه تنها 
بخشی از اس��ناد ملی برای بازدید عموم ارایه شده و در صورت وجود 
 مکانی وس��یع تر، تعداد بیش��تری از این اس��ناد به نمایش گذاشته 

می شد.
مدیر اسناد و کتابخانه ملی اصفهان از برپایی نمایشگاهی از این اسناد 
در استان کهکیلویه و بویراحمد هم خبر داد و خاطرنشان کرد: در این 
نمایشگاه هم تصویر 50 سند ملی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

کهکیلویه و بویراحمد به تماشا گذاشته شده است.
وی خاطرنشان کرد: نمایشگاه اسناد ملی اصفهان از ۱۷ اردیبهشت 
به مدت یک هفته در تاالر مرکزی ساختمان استانداری اصفهان برای 

استقبال عموم دایر است.

کتاب سال کاریکاتور اصفهان 
منتشر شد

خانه کاریکاتور حوزه هنری استان 
اصفهان کت��اب س��ال کاریکاتور 

اصفهان را منتشر کرد.
ای��ن کت��اب مجموع��ه ای از آثار 
کاریکاتوریس��ت ه��ای اصفه��ان 
اس��ت که تولید آن از س��ال 89 تا 
9۱ به طول انجامیده و س��ال 92 
نیز پروسه نشر آن انجام شده است.

کتاب س��ال کاریکاتور اصفهان در 
قطع خشتی و در ۱80 صفحه به چاپ رسیده و شامل 2۱2 اثر از ۱۱9 

هنرمند کاریکاتوریست است.
ای��ن کتاب دارای س��ه بخ��ش اصل��ی ش��امل کارتون)موضوعی( ، 

کاریکاتور)چهره( و آثار کارتونیست های زیر 20 سال است.
کتاب س��ال کاریکاتور اصفهان در ششمین ش��ب طنز خنداخند در 
روز دوشنبه 22 اردیبهشت ماه در مجتمع سوره رونمایی خواهد شد. 

استاد جواد علیزاده، مهمان ویژه این مراسم خواهند بود.

 طنز جدید مهران مدیری 
با بازیگران قدیم

تهیه کنن��ده  جدیدترین س��ریال 
مهران مدی��ری اعالم ک��رد که از 
بهترین بازیگران طنز تلویزیون در 
این مجموعه استفاده خواهند کرد.

حسین خطیبی ، درخصوص روند 
نگارش این مجموع��ه توضیح داد: 
برای ای��ن مجموعه چندین عنوان 
در نظر گرفته شده، اما هنوز عنوان 
قطعی برای آن انتخاب نشده است 

و فیلمنامه اکنون توسط تیم نویسندگان در مرحله  نگارش است.
این تهیه کننده در ادامه درباره  بازیگران سریال مهران مدیری گفت: 
بازیگر جدی��دی در این مجموعه نخواهیم داش��ت و بازیگران همان  
کس��انی خواهند بود که بیش از این با خود آقای مهران مدیری کار 

کرده اند.
 سریال جدید مهران مدیری برای ش��بکه تهران، یک طنز اجتماعی 

خواهد بود.

نمایشگاه عکس از هنر سنگ تراشی 
درموزه هنرهای معاصر 

نمایش��گاه عک��س از آث��ار مهدی 
تمیزی با موضوع س��نگ قبرها در 
موزه هنرهای معاصر اصفهان دایر 

است.
هن��ر س��نگ تراش��ی از هنرهای 
دیرینه است که تاریخ آن به قدمت 
پیدایش انس��ان اس��ت و تاکنون 
تحوالت بس��یاری را تجربه کرده و 

به تکامل رسیده است.
یکی از ش��اخه های این هنر، س��اخت س��نگ آرامگاه ها است که در 
دوره های مختلف به شیوه های متفاوت ساخته می شده، اما تاکنون 
منبع و یا پژوهش جامعی در سیر تحوالت این هنر مدون نشده است.

تمیزی تصریح کرد: نمایش��گاه آرام نگاره ها تا ۳۱ اردیبهشت ماه در 
موزه هنرهای معاصر دایر است.

بازی اکبر عبدی
 در »رسوایی 2« 

اردیبهشت تئاتر اصفهان 
برگزار می شود

اکبر عبدی در »رسوایی 2« باز هم جلوی دوربین مسعود ده نمکی می رود و او 
این بار با خروج از محل سکونت خود به شهری فرضی می رود و تجربیات عرفانی را 
پشت سر می گذارد. مسعود ده نمکی کارگردان و تهیه کننده سینما که این روزها 
فیلم سینمایی »معراجی ها« را در سینماهای کشور روی پرده دارد، در حال 
نگارش فیلمنامه جدیدی است که می توان آن را ادامه فیلم سینمایی »رسوایی« 

دانست؛ مساله ای که خودش هم در یک برنامه تلویزیونی بدان اشاره کرد.
طرح اولیه این فیلمنامه با نام »رسوایی 2« به اتمام رسیده و نگارش فیلمنامه تا 
تابستان امسال به پایان می رسد و سپس ده نمکی برای دریافت پروانه ساخت 
آن اقدام می کند. قصه آن در یک شهر فرضی اتفاق می افتد و نقدی به جامعه 
شهری، تمدن جدید و آسیب های اجتماعی دارد. شخصیت اصلی داستان را 

اکبر عبدی بازی می کند، اما معلوم نیست بازدر لباس روحانیت حاضر شود. 

مراسم اردیبهشت تئاتر اصفهان  امروز ساعت ۱۷ در تاالر فرشچیان اصفهان 
برگزار می شود. معاون هنری و سینمایی اداره ارشاد اصفهان با اعالم این خبر به 
گفت: به رسم هر ساله این مراسم برای تجلیل از فعاالن و پیشکسوتان تئاتر در 
شهرهای مختلف برپا می شود.تمنایی ادامه داد: احتماال در این مراسم میزبان 
مدیر کل مرکز هنرهای نمایشی کشور و رییس انجمن نمایش کشور خواهیم 
 ب��ود. وی اضافه کرد: به جز تجلی��ل از فعاالن تئاتر اصفهان در س��ال اخیر که

 اصلی ترین بخش این برنامه است، پخش چند آیتم نمایشی، کلیپ و قرائت پیام 
روز جهانی تئاتر در این برنامه انجام خواهد شد. معاون هنری و سینمایی اداره 
ارش��اد ادامه داد: اجرای چند نمایش خیابانی در پارک ها و مکان های پرتردد 
ش��هر، پخش میزگردی برای بررسی مس��ایل تئاتر اصفهان  و اجرای چند اثر 

نمایشی عروسکی را به مناسبت این روز برگزار خواهیم کرد.

تلویزیون

 بهنوش بختیاری که قرار است با برنامه »آبرنگ« شبکه نسیم، اولین اجرایش در تلویزیون را تجربه 
کند، در این خصوص گفت: از همه مجریان عزیز عذرخواهی می کنم. زیرا من مجری نیس��تم و قصد 

ندارم کار اجرا را ادامه بدهم، اما ... .
این بازیگر درباره اولین اجرای تلویزیونی اش در شبکه نسیم توضیح داد: »آبرنگ« یک برنامه کامال شاد است و 
به دلیل این که این برنامه در جهت شادی مردم طراحی شده است، به طور استثناء قبول کردم تا آن را اجرا کنم؛ 
وگرنه من مجری نیستم و قصد هم ندارم مجری گری را ادامه بدهم ولی این کار واقعا برایم ارزشمند است. زیرا 

برای رفع غم و اندوه مردم ساخته شده است.
این هنرمند با اشاره به افتتاح رسمی شبکه نسیم در عین حال خاطرنشان کرد: دوست دارم شبکه نسیم به عنوان 
تنها شبکه طنز تلویزیون، زنگ تفریحی اساسی برای مردم باشد تا برای لحظاتی مردم را از غم و اندوه دور کند. 

به همین خاطر خوشحالم که با اجرای آبرنگ در جهت شادی مردم گام برمی دارم.
بختیاری سپس با بیان این که از اولین اجرای تلویزیونی اش رضایت دارد،  اظهار کرد: آبرنگ یک برنامه تولیدی 
 است که اکنون هم در حال ضبط اس��ت. طبیعی اس��ت که در اولین اجرا تا زمانی که فرد در نقش مجری برای

 

اولین  بار جا بیافتد، کمی زمان می برد، ولی در عین حال به مرور زمان نواقص برطرف می ش��ود، 
ولی در مجموع از اولین اجرایم در شبکه نسیم راضی هستم. وی در ادامه درباره این که آیا برای 
این برنامه مهمان هنرمند هم تدارک دیده شده است، پاسخ داد: برنامه »آبرنگ« مهمان ندارد. 

زیرا فرصت برنامه به گونه ای طراحی نشده که مهمان در آن جایی داشته باشد.
 این برنامه قرار است هر شب به مدت ۱5 دقیقه از شبکه نسیم به روی آنتن برود. اگر هم یک درصد قرار بود این 
برنامه با حضور مهمان همراه باشد، خودم به عنوان مجری ترجیح می دادم اصال صحبت نکنم و تمام وقت را به 
مهمان اختصاص بدهم. زیرا به نظرم اگر برای صحبت کردن به مهمان وق��ت کافی ندهیم، نهایت بی احترامی 

است. 
بازیگر س��ریال های »خوب، بد، زش��ت«، »خانه به دوش«، »خداحافظ بچه«، »چهارخونه« و ... در پایان گفت: 
برنامه »آبرنگ« به خاطره های زیبا و لطیفه های جالب مردم اختصاص دارد. ما هم س��عی می کنیم یک برنامه 
 فوق العاده شادی داش��ته باش��یم. این برنامه فعال در حال حاضر در ۱00 قس��مت ۱5 دقیقه ای در حال ضبط

 است.

با اشاره به اولین اجرایش در شبکه نسیم

بهنوش بختیاری از مجریان تلویزیون عذرخواهی کرد

یک کارگردان تئات��ر گفت: با توجه به کمبود س��الن های نمایش 
گاهی کارگردان��ان تئاتر مجبورند م��اه ها به انتظار س��النی برای 
اجرای تئاتر باش��ند و این مش��کل ب��ه همراه ع��دم تامین هزینه 
دکور، لباس و بازیگر، زمان کم اجرا و فقدان پالتوی مناسبی برای 
 تمرین، بس��یاری از کارگردانان را به س��مت و سوی مشاغل دیگر

 کشانده است.
پویان عطایی در پاس��خ به این س��وال ک��ه چرا با وج��ود ظرفیت  
و اس��تعدادهای خ��وب تئات��ر اصفه��ان نمایش��نامه ه��ای 
 مط��رح خارجی اجرا نمی ش��ود، اظهار داش��ت: به ط��ور معمول

 ارگان ه��ای متولی مانند ش��هرداری، از اجرای نمایش��نامه های 
 خارجی اسقبال نمی کنند و در راس��تای اجرای آن نیز مشکالتی

 وجود دارد.
وی افزود: نکت��ه مهم در این می��ان هزینه های نمایش��نامه های 
شاخصی همچون هملت است که نیازمند طراحی دکورهای عظیم، 
لباس های فاخر و بازیگران فراوان اس��ت و اگر این امکانات فراهم 
نباشد، اجرا نشدن تئاتر بهتر از آن است که با امکانات کم دستمایه 

خنده شویم.
کارگردان تئاتر در ادامه با اش��اره به مش��کالتی که س��ال هاست 
گریبان تئات��ر اصفهان را گرفته اس��ت، گفت: مهم ترین مش��کل 
ما در طی این س��ال ها، نداشتن سالن اجراس��ت که هنوز برطرف 
 نشده وهمچنان ش��هر بزرگی چون اصفهان فاقد سالن تئاتر شهر 
اس��ت. وی ادامه داد: در بس��یاری از مواقع در حالی که بس��یاری 

از کارگردانان، تئاتر خ��ود را آماده کرده اند، باید م��اه ها به انتظار 
س��الن بنش��ینند و پس از طی این مدت به ش��رط هم��راه بودن 

 بازیگران ت��ا آن زمان، تنه��ا یک هفته ب��ه کارگردان اج��ازه اجرا
 می دهند.

در زمان اوج اجرای تئاتر مجبور به قطع آن هستیم
عطایی با تاکید بر این که در تمام جهان و حتی تهران تئاتری کمتر 
از یک ماه اجرا نمی شود، گفت: در روزهای اول طبیعی است که یک 
تئاتر مخاطب نداشته باشد و به تدریج از روزهای هفتم تا هشتم به 
بعد هم نمایش مخاطب خود را پیدا می کند هم بازیگران با صحنه 
 آشنا ش��ده و س��اختار نمایش محکم تر می ش��ود، اما در اصفهان 
در س��ت در روزهایی که تئاتر به اوج نزدیک می ش��ود، مجبور به 
اتمام آن هستیم. این کارگردان تئاتر اضافه کرد: همچنین در حالی 
که شهرهایی کوچک مانند یاس��وج  ، شهرکرد و شهرهای شمالی 
دارای آمفی تئاتر هستند، اصفهان هنوز از این نعمت محروم است و 
مسؤوالن قول داده اند سالن فرشچیان را تا زمان ساخت سالن تئاتر 

شهر، به آمفی تئاتر تبدیل کنند.
وی تصریح کرد: سالن تئاتر شهر باید در ۱2 ماه سال دارای اجرای 
نمایش باش��د و این در حالی اس��ت که سالن فرش��چیان عالوه بر 
ایرادات وارده برای تبدیل شدن به س��الن تئاتر، اجرای دایمی نیز 
 ندارد و گاه ماه های متوال��ی رابدون اجرای حت��ی یک تئاتر طی 
کرده اس��ت. عطایی بیان داش��ت: ع��الوه بر این موض��وع تامین 
نش��دن هزینه دکور، لباس و بازیگربرای کارگردان در کنار فقدان 
پالتوی مناس��بی برای تمرین در کنار کمبود س��الن، جان برخی 
کارگردانان تئات��ر اصفهان را به لب رس��انده به گون��ه ای که این 
 مشکالت به تدریج آنها را فراری می دهد و به سمت مشاغل دیگر

 می کشاند.

نداشتن سالن تئاتر مهم ترین مشکل تئاتری ها 
رغبت کارگردانان نمایش به سمت و سوی مشاغل دیگر

یک کارگردان تئاتر:

ریوندی کار خود را با تقلید صدای شخصیت های 
کارتونی ش��روع کرد و س��پس ب��ه تقلید صدای 
خوانندگان سنتی ایران از جمله شهرام ناظری و 
خوانندگان پاپ همچون مرحوم ناصر عبداللهی و 
علیرضا عصار پرداخته است.ایسنا گفت و گویی با 

وی کرده است که  می خوانید : 
بخ�ش مهم�ی از هنر ش�ما به تقلی�د صدا 
برمی گ�ردد. این هنر ذاتی اس�ت ی�ا بر اثر 
تمرین و ممارس�ت زیاد بر مبنای عالقه این 

توانایی را پیدا کردید؟
بعضی هنرها نیازمند این است که فرد استعداد و 
پیش زمینه ای از آن هنر داشته باشد که البته زیاد 
هم نمی شود این موضوع را مالک قرار داد. مثلی 

هست که می گوید، یک انس��ان فلج اگر قهرمان 
دو نشود، مقصر خودش اس��ت نه کس دیگر. این 
موضوع یعنی توانمندی انسان آنقدر باالست که 
می تواند قدرت های الهی را به منصه ظهور برساند. 
این طبیعی اس��ت که با تمرین و ممارست در هر 

رشته ای می توان موفق شد.
ش�ما که توانایی تقلید ص�دای خوانندگان 
فعال در ژانرهای مختلف را دارید، از شهرام 
ناظری ت�ا بنیامین و محس�ن یگان�ه یعنی 
عالوه بر تقلید ص�دا تکنیک هایی را هم از 
آواز می دانید، پس چرا به صورت مس�تقل 
کار موس�یقی نمی کنید و تقلید صدا انجام 

می دهید؟

عالقه من از کودکی به س��مت ای��ن کار بود و در 
۱5 س��الگی اولین ق��رارداد مال��ی ام را امضا و به 
روی صحنه رفتم. از هم��ان دوران وقتی صدای 
شخصیت های یک فیلم یا کارتون را شبیه سازی 
می کردم، بسیار مورد اس��تقبال قرار می گرفت. 
این به من انگیزه می داد ت��ا این کار را ادامه دهم. 
تا به سن 20 س��الگی رس��یدم و دوست داشتم 
خواننده شوم. به این دلیل که احساس می کردم، 
خواننده ها جایگاه خاصی در جامعه دارند و خیلی 

به آنها توجه می شود.
 آنه��ا قطع��ات خاطره انگی��ز می س��ازند ومردم 
دوستش��ان دارند. با خودم گفتم چرا من این من 

این کار را نکنم؟

 پس از آن در کالس های مه��ارت خالق، ارتباط 
موثر، فن بی��ان، گویندگی و.. ش��رکت کردم و با 
خودم فکر دیگ��ری کردم و گفتم اگر قرار باش��د 
هنری را به جامعه عرضه کنم، چرا آن هنر ش��اد 
کردن مردم نباشد و از تقلید صدای صرف بیرون 
آمدم. به این معنا که بخوانم و هم بتوانم مردم را 
بخندانم. اینه��ا را با هم تلفیق ک��ردم. پس از آن 
متوجه شدم چقدر جامعه ما برای این کار ظرفیت 
دارد. من هم می خواهم هن��ری را ارایه دهم که 
انواع س��لیقه ها را در برگیرد و مخاطبان رضایت 

داشته باشند.
هنرمندانی که صدای آنها را تقلید می کنید، 

واکنشی هم به این کار شما نشان داده اند؟
معم��وال از ای��ن باب��ت خوش��حال هس��تند. 
 زیرا به نح��وی باعث تبلی��غ و معرفی کارش��ان 

هم می شود.
تقلی�د صداهای متفاوتی از ش�ما ش�نیده 
می شود. مثل ش�هرام ش�کوهی، سیروان 
خس�روی، محسن چاوش�ی و...صدایی هم 

هست که نتوانید تقلید کنید؟
مع��دود زمان های��ی ای��ن اتف��اق افتاده اس��ت. 
خیلی وقت ها هم ش��ده که تصور می کنم صدایی 
خ��اص را نمی توانم تقلی��د کنم، اما ب��ا تمرین و 
ممارست این کار انجام گرفته و خیلی هم خوب 

از آب درآمد.
علیرض�ا افتخ�اری در مصاحب�ه ای گفت�ه 
اس�ت که »اگر کس�ی توانس�ت صدای من 
را تقلی�د کند، س�ر م�ن از آِن اوس�ت؛ من 
تراشی به صدایم داده ام که کسی نمی تواند 
 آن را تقلی�د کن�د.« نظ�ر ش�ما در این باره 

چیست؟
این نظر ش��خصی ایشان اس��ت. بنده اگر پس از 
مدتی تمری��ن کنم، این صدا را ه��م در می آورم. 
البت��ه چندی پی��ش ه��م در تلویزی��ون صدای 
خواننده ای را شنیدم که بسیار شبیه صدای او بود.
تقلید صدای هنرمندانی که آواز ایرانی کار 

می کنند، برایتان دشوارتر است؟
بل��ه ت��ا ح��دی. ش��اید تحریره��ای آواز ایرانی 
تاح��دی مش��کل باش��ند، ام��ا آن ه��م ی��ک 
 تکنیک اس��ت ک��ه ب��ا ممارس��ت و تمرین حل 

می شود.
 در زمینه آواز دوره تخصصی و یا آموزش�ی 

هم دیده اید؟
حدود ۱0 سال قبل در کالس های سلفژی شرکت 

کردم ک��ه امتح��ان ورودی اش را زنده یاد محمد 
نوری گرف��ت و آقای ش��فقی هم به م��ا آموزش 
می داد. کالس های فن بیان و مجری گری هم بود 

که کمک زیادی کرد.
به تکرار نرسیدن تا چه حد دغدغه شماست 

و چقدر کار شما را دشوارتر می کند؟
ش��یوه کار م��ن همین اس��ت. م��ردم تک��رار را 
دوس��ت ندارند. اگر بهترین غذای زندگی ش��ما 
ماکارونی باشد و سه شب پشت سرهم ماکارونی 
بخورید، ترجیح می دهید ش��ب چه��ارم به نان 
و ماس��ت روی بیاورید. مردم ه��م همین طورند. 
دوس��ت دارند ه��ر روز کار جدید  بش��نوند. مثال 
چق��در ناظ��ری بخوانم؟ خ��ب، باید ش��جریان 
 هم بخوانم. این کار س��ختی اس��ت، اما با ارزش

 است.
در اجراهای شما چقدر از افکت های صوتی 

استفاده می شود؟
حاضران در این اجرا صدای من را می شنوند و قرار 
نیست لب خوانی کنم، اما صدابردارها در صورت 
لزوم، به موسیقی افکت هایی را می دهند که صدا 

از حالت خشکی درآید.
این اجراها ت�ا چه حد بداهه  و ت�ا چه حد از 

پیش تعیین شده اند؟
برای کسی که یک شومن است، بداهه ها از میان 
جمعیت انتخاب  می ش��وند و گاهی خودم سوژه 
می شوم. صحنه، دیوار، میکروفون و... سوژه ها در 
لحظه ساخته می ش��وند. مردم بداهه ها را بیشتر 

دوست دارند.
می توان به صورت خالصه بی�ان کرد که در 

این کنسرت های خنده چه می گذرد؟
اس��م اجرای م��ن »کنس��رت خنده« اس��ت و 
دلیل این که ب��ه جای نام ُجنگ از نام کنس��رت 
استفاده کردیم، به دلیل این است که مردم تصور 
می کنند، قرار اس��ت چند مجری بیایند،  مسابقه 
و شعبده بازی اجرا ش��ود و مردم دیگر این چیزها 
را دوس��ت ندارند، اما وقتی می گوییم »کنسرت 

خنده« در ذهن مردم چالش ایجاد می شود.
 در کنسرت خنده، من به عنوان یک »استندآپ 
کمدین« به م��دت یک س��اعت و نی��م به روی 
صحنه می آیم و مطالب طنز اجتماعی می گویم؛ 
معضالتی که وج��ود دارد و به نوع��ی ناهنجاری 

تلقی می شود. 
در بسیاری از کشورهای دنیا برای فرهنگسازی، از 

فضای شاد استفاده می شود.

قیمت شادی چند؟

من به عنوان یک »استندآپ کمدین« به مدت یک ساعت و نیم به روی صحنه می آیم و مطالب طنز اجتماعی می گویم

»کنسرت خنده«  نسخه ای برای افسرده ها

»حسن ریوندی« یک اس�تندآپ کمدین است که کنس�رت های خنده را در ایران پایه گذاری کرده و با تقلید صدای  گروه 
خوانندگان مختلف به همراه مطرح کردن طنزهای اجتماعی، قصد دارد شادی را به زبانی متفاوت به مخاطبانش تزریق فرهنگ

کند. 



حوادث

خشونت در ورزشگاه های برزیل تمامی ندارد

مرگ در زمین فوتبال به دلیل اصابت 
»کاسه توالت« 

اخبار کوتاهیادداشت

سالم گل محمدی 
به ذوب آهن اصفهان   

به نقل از سایت باش��گاه نفت، مطلع 
ش��دیم ک��ه یحی��ی گل محم��دی، 
سرمربی جوان فصل گذشته تیم نفت 
تهران با باش��گاه ذوب آهن به توافق 
نهایی رسیده است. مسؤوالن موسسه 
فرهنگی ورزشی نفت تهران برخالف 
تمایل ش��دید به تداوم حض��ور او در 
راس کادر فن��ی این تیم، به س��بب 
برخ��ی م��وارد همچ��ون موضوعات 
اقتصادی، قادر به ادامه همکاری با این مربی جوان و موفق نشد و گویا 
 تقدیر بر این بوده است که ایش��ان در مجموعه ای دیگر به فوتبال این 
مرز و بوم خدمت کنند. موسس��ه فرهنگی ورزشی نفت تهران به پاس 
زحمات و خدمات یحیی گل محمدی عزیز، بر خ��ود واجب می داند از 
اقدامات مفید و شایسته ایش��ان طی فصل گذشته تشکر به عمل آورد. 
البته گفتنی است که مدیرعامل باش��گاه ذوب آهن پیش از این اعالم 
کرده بود شنبه 20 اردیبهشت س��رمربی جدید تیم فوتبال ذوب آهن 
معرفی می شود. اخبار غیر رسمی نقل و انتقاالت پیش از این، از انتخاب 

منصور ابراهیم زاده برای هدایت ذوب آهن خبر داده بودند.

فرصت خودنمایی برای
 مربی سابق سپاهان

پدیده که با سرمربیگري اکبر میثاقیان 
موفق شده بود راهي لیگ برتر شود، 
در لیگ برتر چهارده��م با مرزبان در 
این بازي ها شرکت مي کند. مرزبان که 
با افش��ین قطبي و حمید استیلي به 
پرسپولیس آمده بود، سابقه فعالیت 
در تیم هاي ش��اهین بوشهر، سپاهان 
اصفهان، پدی��ده مش��هد و تیم ملي 
مونته نگرو را به همراه زالتکو کرانچار در کارنامه دارد و حضور در پدیده 
در لیگ برتر چهاردهم، اولین تجربه او در مقام س��رمربي به حس��اب 
مي آید. قرار است مرزبان دستیاراني از کشور آلمان با خود به مشهد ببرد 

که از آبرام ژیک و توماس هسلر در این میان نام برده مي شود.

 برزیل شانس اول قهرمانی؛
 ایران در ته جدول قرار دارد!

کاربران یکی از سایت هایی که مجوز 
رس��می دارد، ش��انس قهرمانی تیم 
محبوب خود را در جام جهانی اعالم 
کردند که تاکنون برزیل ش��انس اول 
قهرمانی را دارد. از هر س��ه کاربر یک 
نف��ر قهرمانی این تی��م را پیش بینی 
کرده  است. آرژانتین در رده دوم قرار 
دارد که از هر 9 کاربر 2 نفر به این تیم 
رای داده اند. آلمان و اسپانیا در رده های بعدی قرار دارند که از 11 کاربر 
2 نفر به آلمان و از هر 13 کاربر 2 نفر به اسپانیا رای داده اند. از هر 1500 
کاربر تنها یک نفر رای به قهرمانی دو تیم هندوراس و ایران داده است. 

رده بندی این نظرسنجی به شرح زیر است:
1- برزیل

2- آرژانتین
3- آلمان

4- اسپانیا
5- بلژیک
6- فرانسه
7- ایتالیا

8- اروگوئه
9- کلمبیا
10- هلند

11- انگلیس
12- پرتغال
13- شیلی
14- روسیه

15- مکزیک
16- سوییس

مخترع »بستنی طال«ی برج 
میالد،اسپانسر پرسپولیس 

پرس��پولیس ب��ا ی��ک اسپانس��ر 30 میلی��اردی و یک 
 عالمت س��وال مقابل نام این اسپانسر همچنان خبرساز 

است. 
هرچن��د در روزه��ای اخی��ر »محم��د پوس��تی« را 
ش��خصیت اصلی تیم اسپانس��ری پرس��پولیس معرفی 
می کنن��د، گویا »تقی گل رخس��ار« کس��ی اس��ت که 
برند پرس��پولیس را اجاره کرده اس��ت؛ مردی که چند 
 س��ال پیش با بس��تنی طالی برج میالد خبرس��از شده

 بود.
هرچن��د اواخر هفت��ه گذش��ته، وزارت ورزش و جوانان 
از امضای قطعی قرارداد با اسپانس��ر پرس��پولیس خبر 
داده بود، همچنان ابهام  فراوانی درباره ش��رکت یا گروه 
اقتصادی که قرار است اسپانسر پرسپولیس در یک سال 

آینده شود، وجود دارد.
حضور پوستی و شایعات حول او موجب شده بود تا همه 
تش��کیل ترکیب هیات مدیره پرسپولیس را به او نسبت 
بدهند. هیات مدیره ای که وزارت ورزش تأکید داش��ت، 
دیگر سیاس��ی نیس��ت و قرار اس��ت کار اقتصادی کند؛ 
بنابراین، اگر سه چهره ورزش��ی هیات مدیره و طاهری، 
مش��اور اقتصادی وزیر را از این ترکیب کنار بگذاریم، به 

پنج عضو دیگر هیات مدیره می رسیم. 
اما اخبار جدیدتری منتش��ر ش��ده که انگار ش��خصیت 
اصلی و پش��ت پ��رده اسپانس��ری پرس��پولیس، مردی 
 اس��ت که یک��ی دو س��ال پی��ش ب��ا ماج��رای معروف

 »بستنی طال« در رس��توران گردان برج میالد خبرساز 
شده بود؛ تقی گل رخسار که یکی دو سال پیش مدیریت 
رس��توران های برج میالد را بر عهده داشت و با ماجرای 
س��رو بس��تنی 400 هزار تومانی طالیش در رس��توران 
گردان برج میالد، جنجالی خبری در ش��هریور ماه سال 
90 به راه انداخته بود، یکی دو سال پس از بی خبری، سر 

از پرسپولیس درآورده است. 
گویا هم اکنون برای پرسپولیس��ی که مدیران قبلی اش 
با افتتاح رستوران قصد درآمدزایی داشتند، اسپانسری 
 پیدا شده که خود دستی در مدیریت رستوران در تهران

 دارد. 
بر خالف این که در چند روز گذش��ته، ش��رکت »بهنام 
پیشروی کیش« اسپانسر پرسپولیس معرفی شده، شاید 
امسال پرسپولیس با تبلیغات شرکت »جهان صنعت« در 

مسابقات لیگ حاضر شود.

زاویه

6
سه بانوی اصفهانی در اردوی تیم ملی فوتبال

مهشاد امیری، هاجر دباغی و معصومه خزائی سه بانوی نوجوان اصفهانی هستند که باید بعد از ظهر روز 
دوشنبه 22 اردیبهشت ماه سال جاری در کمپ تیم های ملی خود را به کادر فنی معرفی کنند. اردوی 

تیم ملی فوتبال بانوان، تا 26 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.

بعد از این که ترکی��ب اولیه دو تیم ایران و بوس��نی چند روز 
گذشته مش��خص ش��د، حاال نوبت رس��یده به دو تیم دیگر 
گروه F یعنی آرژانتین و نیجریه ش��مالی که تیمی را که قرار 
است 36 روز دیگر در برزیل رودروی رقبای خود قرار گیرند،  

معرفی کنند.
روزهای سخت پرتغال از زبان رونالد

کریس��تیانو رونالدو که س��ال موفقی را پشت س��ر گذاشت و 
سرانجام توانست جایزه مرد س��ال فوتبال جهان را از آن خود 
کند، امیدوار اس��ت عالوه بر فینال پیش روی لیگ قهرمانان 
اروپا، موفقیت های خود را بر باالبردن کاپ قهرمانی جام جهانی 
تکمیل کند. او که ای��ن روزها در اوج آمادگی به س��ر می برد 
امیدوار است عالوه بر آقای گلی لیگ قهرمانان اروپا این مقام 
را در جام جهانی ه��م از آن خود کند. کریس��تیانو رونالدو در 
گفت وگو با تلویزیون اس��پانیا درباره حض��ور در جام جهانی 
2014 برزیل، گفت: پرتغال مدع��ی قهرمانی در جام جهانی 
نیس��ت، اما تالش خواهیم کرد تا بازی ه��ای خوبی در برزیل 
از خودمان نش��ان دهیم. ما در گروه سختی قرار گرفته ایم. به 
نظر من گروه پرتغال، س��خت ترین گروه جام جهانی 2014 

برزیل است. 
مسی: گروه ما آسان نیست

آرژانتین که یکی از مدعیان جام جهانی 2014 برزیل محسوب 
می ش��ود، در اولین دیدار خ��ود در این رقابت ها با بوس��نی و 

هرزگوین ب��ازی خواهد کرد. لیونل مس��ی 
درب��اره حض��ور جام جهان��ی 2014 

برزیل می گوی��د: از جام جهانی 
آفریق��ای جنوب��ی خاطرات 

بدی دارم. اکنون نس��بت 
به قبل با تجربه تر شده ام 
و اعتماد به نفس��م هم 
باال رفته است. اکنون 
دو ب��ار حض��ور در 
جام جهان��ی را تجربه 
کرده  و کاپیت��ان تیم 

ملی آرژانتین هم هستم. 
قب��ال گفت��ه ام که بس��تن 

بازوبند کاپیتان��ی تغییری در 
رفت��ار من با ه��م تیمی هایم 

ایج��اد نمی کن��د، ام��ا 
بستن بازوبند برای 

من بسیار ویژه اس��ت و به آن افتخار می کنم. مسی درباره هم 
تیمی هایش در جام جهانی 2014 برزیل گفت: خیلی از مردم 
فکر می کنند که گروه ما در جام جهانی آسان است و آرژانتین 
بدون هیچ دردسری به دور دوم صعود می کند، ولی ما این طور 
فکر نمی کنیم. به نظرم در جام جهانی هیچ گروه آسانی وجود 

ندارد و همه گروه ها مشکل هستند.
ایران به دنبال  تاریخ سازی در جام جهانی

پایگاه اینترنتی »aliron« اس��پانیا در گزارشی به چهارمین 
حضور تیم مل��ی ایران در جام جهانی اش��اره کرد و نوش��ت: 
ایران با هدایت کارلوس کی روش با انگیزه صعود از گروه خود 
به برزیل می آید. آنها می خواهند سنت ش��کنی کنند و برای 
اولین بار از گروه خود به مرحله جام حذفی راه یابند؛ چالشی 
که برای تیم ملی ایران به نظر بزرگ می رسد. آن هم با در نظر 

برد در گرفتن این موضوع که تیم ایران فقط یک 
تاریخ حضور خود در جام های 

ک��رده  کس��ب  جهان��ی 
ده های  است.»ش��اهزا
پارس��ی« در س��ه دوره 
حض��ور خ��ود در جام 
جهانی در دور نخس��ت 
حذف شدند. آنها اکنون 
در پی تاریخ س��ازی در 

جام جهانی هس��تند. آنها از زمانی که کارلوس کی روش را به 
عنوان سرمربی خود روی نیمکت قرار دادند، توانستند نتایج 
خوبی کسب کنند و در رده بندی فیفا در بین تیم های آسیایی 
در صدر قرار گیرند. تیم ملی ایران ترکیبی از بازیکنان حاضر 
در لیگ داخلی و بازیکنان لژیونر است. مهم ترین بازیکن تیم 
ملی ایران جواد نکونام اس��ت که بازوبند کاپیتان��ی را به بازو 
بسته است. او س��ابقه ش��ش فصل حضور در تیم اوساسونای 
اس��پانیا را در کارنامه خود دارد و در ج��ام جهانی 2006 نیز 
یکی از بازیکن��ان تیم ملی ایران بود. خاط��ره خوش ایران در 
تاریخ بازی های ج��ام جهانی به س��ال 1998 ب��ر می گردد؛ 

جایی که تی��م ملی ایران 
موفق شد در شهر لیون، 
آمریکا را ب��ا نتیجه  دو بر 
یک شکس��ت ده��د و به 
نخس��تین پیروزی خود 
در تاری��خ ای��ن رقابت ها 

دست یابد.
فوتبال ایران در سال های 
گذشته، بازیکنان بزرگ 
زیادی داش��ته است که 
معروف تری��ن آنه��ا علی 
دایی است که سابقه بازی 
در بایرن  مونیخ آلمان را 
در کارنامه خ��ود دارد و 
بهترین مهاج��م تاریخ 

فوتبال ایران است.
 البته دایی با وجود دو بار 

حضور در جام جهانی نتوانسته اس��ت در این رقابت ها گلزنی 
کند. دیگر بازیکن بزرگ فوتبال ایران در تاریخ »ناصر حجازی« 
است که در سال 1978 در جام جهانی آرژانتین درون دروازه  

تیم ملی ایران قرار گرفت.
 ایران در آن مس��ابقه برابر هلند و پرو شکست خورد و موفق 
ش��د اس��کاتلند را متوقف کند تا به اولین امتیاز خود در جام 
 جهانی دس��ت یابد. هر چند حجازی در ج��ام جهانی 1978
  هشت بار دروازه  خود را باز شده دید، چیزی از ارزش های او کم

 نشد. حجازی سال ها پس از جام جهانی، بعد از محمد الدعایه 
به عنوان دومین دروازه بان برتر فوتبال آسیا معرفی شد.

ای��ران اکن��ون در چهارمین حضور خ��ود در ج��ام جهانی با 
هدایت کارلوس کی روش در فکر تاریخ س��ازی است. آنها در 
جام جهانی 2014 برزیل در گروه نس��بتا سختی با تیم های 
آرژانتی��ن، نیجریه و بوس��نی و هرزگوین 
همگروه هس��تند و در اولین 
دی��دار خ��ود باید با 
 نیجری��ه پیکار

 کنند.

36 روز تا جام جهانی فوتبال

مسی: گروه ما آسان نیست 

ایران به دنبال  تاریخ سازی در جام جهانی
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تولید نشدن سالح 
ورزشی در داخل کشور 

رنگ پیراهن تیم ملي 
در جام جهاني

دبیر فدراس��یون تیراندازی گفت : هیچ نوع سالح ورزش��ی در داخل کشور 
تولید نمی ش��ود و براس��اس برنامه ری��زی انجام ش��ده، تفن��گ و مهمات 
 مورد نی��از تیران��دازان حداکثر ت��ا دهم خ��رداد م��اه در میان آن��ان توزیع 

می شود.
 احمد رضا هامونی حقیقت  در مورد اس��تاندارد بودن مهم��ات به کار گرفته 
شده در تمرینات تیراندازان تیم ملی و اردوها اظهار داشت: به کارگیری لغت 
استاندارد در ورزش بسیار ساده انگارانه است. استاندارد، ضوابطی برای تعیین 
حداقل های کیفیت اس��ت، در حالی که در ورزش قهرمانی با حداکثر دقت و 
کیفیت سر و کار داریم. مهمات ورزشی، یک استاندارد بیشتر ندارد و آن هم 
بحث ایمنی است . وی افزود : در مورد سالح ورزشی نیز باید گفته شود که هیچ 
 یک از انواع سالح ورزشی در هیچ یک از مواد تیراندازی، در داخل کشور تولید

 نمی شود.

رنگ پیراهن تیم ملی در جام جهانی 2014 برزیل مشخص شد.
 فیفا رنگ پیراه��ن تیم ملی را در س��ه دی��دار مرحله گروهی ج��ام جهانی 
مش��خص ک��رد. ای��ران در س��ه دی��دار مرحل��ه گروه��ی، دو ب��ار س��فید 
 می پوش��د و تنه��ا در دی��دار دوم خ��ود براب��ر آرژانتی��ن قرم��ز خواه��د 

پوشید.
مشخص ش��دن رنگ پیراهن تیم ملی ایران در این رقابت ها در زمانی انجام 
می گیرید که موضوع پیراهن تیم ملی و کیفی��ت آن از مهم ترین موضوعات 
حاشیه ای این روزهای فوتبال ایران اس��ت و ملی پوشانی که در اردو  آفریقای 
جنوبی از البس��ه آل اش��پورت اس��تفاده کرده بودند، به هیچ وجه از کیفیت 
 آن راضی نبودند. حرف و حدی��ث های زیادی در این باره از س��وی  کارلوس 
کی روش سرمربی تیم ملی ایران مطرح ش��د و از جانب مسؤوالن فدراسیون 

تکذیب شد.

17- آمریکا
18- اکوادور

19- ساحل عاج
20- کرواسی

21- ژاپن
22- بوسنی 

23- غنا
24- یونان

25- نیجریه
26- کره جنوبی

27- استرالیا
28- کامرون
29- الجزایر

30- کاستاریکا
31- هندوراس

32- ایران

سرمربی فوتبال بانوان به فرانسه رفت 
»هلنا کاس��تا« مربی س��ابق تیم فوتبال بانوان ایران، 
به عنوان س��رمربی تیم دس��ته دومی فوتبال فرانسه 
 انتخاب شد.کاستا اولین زنی خواهد بود که در یک تیم 
حرفه ای فوتبال مردان فرانسه به مربیگری می پردازد.

آشتی دایی و کریمی در راه است! 
هواداران پرسپولیس عالقه مندند تا بار دیگر علی کریمی را در تیم 
محبوبشان ببینند. به همین دلی، کمپینی در حمایت از بازگشت 
جادوگر تشکیل داده اند. شایعه شده که عابدینی، قرار است سبب 

خیر شود و دایی و کریمی را با هم آشتی بدهد. 

درخشش والیبال در جام باشگاه های جهان
تیم والیبال متین ورامین در مسابقات به مصاف گواینبو متس پورتوریکو رفت 
 و توانس��ت حریف خود را شکس��ت دهد. خاویر گاسپار، س��رمربی تیم والیبال

 گواینبو متس در پایان این بازی اظهار داشت: بازیکنان ایرانی انرژی و انگیزه زیادی 
داشتند. آنها به گونه ای بودند که انگار می خواستند پیروز شوند، حتی اگر بمیرند!

نزدیک به یک ماه مانده به برگزاری رقابت های جام جهانی همچنان خش��ونت 
بی حد و مرز برزیلی ها که از خیابان ها به سکوهای ورزشگاه ها کشیده شده، بزرگ 
ترین عامل ترس توریست ها و هواداران فوتبال برای سفر به این کشور است. یک 
سال پس از این که برزیلی ها در جریان یک بازی محلی سر داور مسابقه را در وسط 
زمین بریدند، این  بار درگیری هواداران دو تیم در شرق برزیل، منجر به مرگ یکی 
از هواداران با »کاسه توالت« شد.  این در حالی است که در این هفته و در نزدیکی 
هتلی که قرار است محل اقامت تیم ملی انگلستان باشد، درگیری هوادران فوتبال 
با پلیس محلی منجر به مرگ یک تن شد. همین موضوع باعث شد تا انگلیسی ها که 
به داشتن تماشاگران افراطی مشهورند، از امنیت تیم ملی و هوادارانشان در جریان 

جام جهانی برزیل بیمناک شوند. 
در ورزشگاه آرودا در شهر رسیفه در شرق برزیل و در حضور چهل هوادار فوتبال 
درگیری روی سکو ها اتفاق افتاد. بنا بر گزارش ها، کاسه توالت از خارج ورزشگاه، 
به داخل پرتاب و با برخورد به ریکاردو گوس دا سیلوا، باعث کشته شدن این هوادار 
فوتبال شده است. در شهر رسیفه، پنج بازی در جام جهانی برگزار خواهد شد که 
البته هیچ کدام در ورزشگاه آرودا نخواهد بود و این ورزشگاه برای بررسی های بیشتر 
و بازرسی، فعال تعطیل خواهد بود. بیستمین دوره رقابت های جام جهانی فوتبال 
که قرار است از اواخر خردادماه امسال در برزیل برگزار شود، یکی از پر انتقاد ترین 
دوره های این رقابت ها از نظر شیوه برگزاری است. عالوه بر این که برزیل با مشکالت 
اقتصادی دست و پنجه نرم می کند و همین مساله موجب شده تا ورزشگاه های 
محل برگزاری این رقابت ها در موعد معین آماده نشوند، مخالفت  های داخلی با 
برگزاری این رقابت ها در کنار خشونت مهار نشدنی برزیل موجب شده تا خیلی ها 

نسبت به برگزاری آبرومندانه این رقابت ها بیمناک شوند.

ایران اکنون در 
چهارمین حضور خود 

در جام جهانی با هدایت 
کارلوس کی روش در 

فکر تاریخ سازی است 
آنها در جام جهانی 

2014 برزیل در گروه 
نسبتا سختی با تیم های 

آرژانتین، نیجریه و 
بوسنی و هرزگوین 

همگروه هستند

اسپانسر مسابقات جهانی کشتی پرید؛

قلیان  فوتبال به کشتی رسید؛ اسپانسر12میلیاردی پای بساط »دوسیب« پرید 
اختالفات رسول خادم و محمد بنا، یک اختالف درون خانواده 
کشتی است که ورای درست یا نادرس��ت بودنش در این زمان 
نتیجه یک کنش و واکنش در بازی قدرت در فدراسیون کشتی 
بود. اخبار در گوشی این روز ها حکایت از آن دارد که  پشت پرده 
کشتی ایران، عده ای می خواهند با دامن زدن به این اختالفات، 
سازمان کشتی را زمین بزنند.کش��تی ایران روزهای خوبی را 
پشت سر نمی گذارد؛ بد ترین رخدادها در حساس ترین لحظات 
بر بدنه کشتی ما وارد شده و پس از سال ها که  صاحب ستاره های 
بزرگ عالم کشتی در آزاد و فرنگی ش��دیم، مسایل حاشیه ای 
گریبان کشتی مان را گرفته و  می خواهد ورزش اول کشورمان 
را بر زمین بزند. تقریبا همه در جری��ان رویدادهای یک هفته 
گذشته کشتی ایران هستند؛ محمد بنا، اردوی  تیم ملی را ترک 
کرد و شورای فنی فدراسیون کشتی سرمربی جدیدی را برای 
تیم ملی فرنگی برگزید. ملی پوشان، اردو  تیم ملی را ترک کردند 
و هم اکنون با بازگشت برخی از آن ها هنوز المپیکی ها در اردو  

تیم ملی آفتابی نشدند. 
همه این ها  در حالی رخ داده که ما چند روز با برگزاری مسابقات 
جام جهانی کش��تی فرنگی تهران فرصت داریم و  همه اینها به 
خودی خود نگران کننده است، اما اوضاع وقتی بد تر می شود که 
بدانیم در ورای این رخدادها، دس��ت هایی هست که هدفشان 

ضربه زدن به کشتی ایران است. 
ماج��رای قلیان گیت فوتب��ال را که به یاد داری��د؟ اردوی  تیم 
ملی امید در کی��ش و ماجرای آن کافی ش��اپ کذای��ی! گویا 

قلیان نمی خواهد دس��ت از س��ر ورزش ایران بردارد و این  بار 
تصمیمات مهمی ک��ه در س��فره خانه ها و پای بس��اط قلیان 
 برای کش��تی ایران گرفته ش��ده، دامن ورزش ایران را گرفته

 است. 
همین چند روز گذش��ته بود که وزیر 

ورزش در نام��ه ای از ص��دا و 
س��یما به   خاطر پرداختن به 

ورزش کش��تی در سریال 
پایتخت 3 تش��کر کرده 
بود. درگیر ش��دن یک 
اسپانس��ر متم��ول در 
جری��ان س��اخت آن 
برگ��زاری  و  س��ریال 

نمادی��ن  مس��ابقات 
قهرمانی پیشکسوتان جهان، 

موجب ش��د تا قالب فدراسیون 
کش��تی هم به این اسپانسر گیر کند و 

 تبلیغات بزرگ این شرکت را در ازای پرداخت
  12 میلی��ارد در دور و اط��راف تش��ک های مس��ابقه

 ببینیم. 
مسلما ورزش کشتی برای رسیدن به برنامه های گسترده خود 
نمی تواند تنها متکی ب��ه بودج��ه وزارت ورزش و کمیته ملی 
المپیک باش��د، بلکه باید اسپانس��ر جذب کند و یک اسپانسر 

گردن کلفت و دس��ت به نقد پی��دا کرده بود تا هم مس��ابقات 
آبرومندانه ای برگزار کند و هم رونقی به دخل و خرجش بدهد، 
اما جلسات سفره خانه ای برخی گوش شکسته های کشتی که 
در میان آن ها حتی قهرمان  المپیکی هم به چش��م می خورد، 
موجب شد تا اسپانسر مذکور پیش از امضای قرارداد 

پا پس بکشد. 
حتی شایعه ش��ده چهارشنبه شب گذشته 
) یک روز پی��ش از اینکه کش��تی گیران 
اردو  تی��م ملی را ترک کنن��د( در یکی 
از مناط��ق خوش آب و ه��وای تهران، 
همان هایی که حامی مال��ی را فراری 
داده اند، جلس��ه ای با برخی دوس��تان 
برگزار می کنند و برنامه ترک اردو کلید 
می خورد تا پس از ترک تیم ملی از سوی 
سرمربی، از آب گل آلود برای ضربه زدن به 

فدراسیون ماهی بگیرند. 
هم اکنون اختالفات میان رس��ول خادم و محمدبنا ، 
موجب ش��ده که عده ای س��ودجو برای ضربه زدن به کشتی 
وارد گود ش��وند. آن ها برای ناکارآمد نشان دادن رسول خادم،  
هر کاری می  کنند؛ غافل از این که هر خدش��ه ای که بر پیکره 
عملکرد کش��تی در این روزها یا هر وقت دیگری وارد ش��ود،  

ورزش نخست کشور را زخمی می کند.
 نام این کار اگر خیانت نیست پس چیست؟
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مفاد آراء

" موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی"

براب��ر آراء صادره هی��ات موضوع تعیی��ن تکلیف وضعیی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات 
مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان 
وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از 
اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 

مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1� رای ش��ماره9973هیات :آقای حس��ین امجدیان   فرزندعزیزاله ش��ماره 
شناس��نامه 39 و خانم محبوب��ه حس��ین زاده فرزند غالمعلی شناس��نامه 
116)بالمناصفه(در ش��ش دانگ یک باب خانه به مساحت249مترمربع پالک 
1148فرعی مجزي ش��ده  از 152 فرعی از 2809 اصل��ی واقع در محمد آباد 
ابوزید آباد بخش3 ح��وزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی مع الواس��طه 

ازحسین سلطانی ابوزیدآبادی )مالک رسمی( 
2� رای شماره9991 هیات :آقای علی دس��تمردی فرزندمحمد رضا بشماره 
شناسنامه 522 در ش��ش دانگ یک باب خانه به مساحت 211مترمربع پالک 
شماره 1147فرعی مفروزومجزی ش��ده از 152 فرعی از 2809 اصلی واقع 
در محمد آباد ابوزید آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی مع 

الواسطه ازعلی اکبردستمردی )مالک رسمی( 
3- رای ش��ماره 9989هیات:اقای عزیز ناصحی پور  فرزندرضا بش��ماره 
شناس��نامه 2699 در ش��ش دانگ یک باب خانه به مس��احت 150مترمربع 
پالک1146فرعي مفروزومجزي شده  از ش��ماره 152 فرعی از 2809 اصلی 
واقع درمحمد آباد ابوزید آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی 

مع الواسطه ازسیف اهلل سرافراز )مالک رسمی( 
4� رای ش��ماره 10001 هیات :آقای مهدی جاللی  فرزند مرتضی بش��ماره 
شناسنامه 58 در ش��ش دانگ یک خانه به مس��احت 164/33مترمربع پالک 
1145مفروزومجزی ش��ده از 152 فرعی از 2809اصلی واقع درمحمد آباد 

ابوزید آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
5- رای شماره   9990هیات محمد علی حس��ین زاده  فرزند مرتضی شماره 
شناسنامه 93 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 201/80مترمربع پالک 
1144 فرعی مفروزومجزی ش��ده از152فرعی از2809 اصلی درمحمد آباد 

ابوزید آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
6� رای شماره  10568هیات : آقای محسن ستاری آرانی فرزندنعمت بشماره 

شناسنامه261 وخانم زینب دربانی آرانی فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه 
211 )بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت120/05مترمربع پالک 
7570فرعی مجزي شده  از 1230 فرعی از 2637 اصلی واقع درمسعود آباد 

بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
7� رای ش��ماره 10625هیات : رس��ول خالقی  آرانی فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 249  وخانم محبوبه بصره آرانی فرزند محمد شماره شناسنامه 
163 )بالمناصفه( در ش��ش دانگ یک باب خانه به مساحت 174/80مترمربع 
پالک 7569فرعی مفروزومجزی ش��ده از 1189 فرعی از 2637اصلی واقع 
در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی مع الواسطه 

ازوراث سیف اهلل فرقانی )مالک رسمی( 
8� رای ش��ماره 10571هیات :آقای س��عید پورزند فرزندمحمد تقی بشماره 
شناسنامه 768در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 116/65مترمربع پالک 
7568 فرعی مفروزو مجزی شده  از 1066و2876 فرعی از 2637 اصلی واقع 

درمسعود آباد بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
9� رای ش��ماره 9949هیات :خانم مطه��ره نوروزپور مق��دم بیدگلی فرزند 
غالمرضابشماره شناس��نامه 612 در ش��ش دانگ یک باب خانه به مساحت 
115/15مترمربع پالک2067 فرعی مجزی شده از  98 فرعی از 3اصلی واقع 
در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی مع الواس��طه  

ازعلی مینایی )مالک رسمی( 
10� رای شماره  9996هیات :خانم زهرا مجیدی بیدگلی  فرزندعباس شماره 
شناسنامه 23  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  159/24مترمربع پالک 
2066فرعی مفروزومجزی  شده از  436 فرعی از3اصلی واقع در معین آباد 

بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
11-رای شماره 358هیات :آقای حسین ش��وریان بیدگلی فرزند علی محمد 
بشماره شناس��نامه 7593و خانم زهرا رحیمی محمد آبادی  فرزند ماشااله 
شناسنامه 510 )بالمناصفه(ش��ش دانگ یک باب مغازه نیمه ساز به مساحت 
20/40مترمربع پالک2065فرعی مجزی شده از 3اصلی واقع معین آباد بیدگل 

بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
12-رای ش��ماره10615هیات :آقای مهدی انتظاریان   فرزند احمد  بشماره 
شناسنامه 187 و خانم فاطمه غفاری بیدگلی  فرزند مرتضی شماره شناسنامه 
239)بالمناصفه( در ش��ش دانگ یک باب خانه به مساحت 231/33مترمربع 
پالک 2064 فرعی  مجزی ش��ده از 3 اصلی واقع درمعی��ن آباد بیدگل بخش 

3حوزه ثبتی آران وبیدگل
13- رای شماره 9960 هیات :آقای حس��ین علی حاجی آرانی    فرزند قدرت 
اله بشماره شناس��نامه 240  وخانم فاطمه پور غالمی آرانی فرزند مرتضی 
ش��ماره شناس��نامه 45938  )بالمناصفه(در ش��ش دانگ یک ب��اب خانه به 
مس��احت219/97مترمربع پ��الک949 فرعی مجزی ش��ده از 323 فرعی از 

2645اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی 
مع الواسطه ازعباسعلی صالح )مالک رسمی( 

14- رای شماره  10617 هیات :آقای جواد کمال آرانی   فرزندیوسف بشماره 
شناسنامه  40794 وخانم فاطمه کمال آرانی فرزند محمد شماره شناسنامه 
837 )بالمناصفه (  در ش��ش دانگ یک باب خانه به مساحت331/39 مترمربع  
پالک ش��ماره948فرعی مجزی ش��ره از322 فرعی از  2645 اصلی واقع در 
وشاد  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل عادی مع الواسطه ازعباسعلی صالح 

)مالک رسمی( 
15- رای شماره 9978هیات :خانم فرهنگ خدیش زاده  فرزندجواد  بشماره 
شناسنامه 7757 در ش��ش دانگ یک باب خانه به مساحت 373/30مترمربع 
پالک شماره 947فرعی مجزی شده از323 فرعی از 2645اصلی واقع در وشاد 

بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
16-رای شماره9993هیات :آقای حجت اله چراغ بیکی آرانی   فرزندحسینعلی  
بش��ماره شناس��نامه 244در ش��ش دان��گ ی��ک ب��اب خانه به مس��احت 
113/05مترمربع پالک 946فرعی  مجزی شده  از 340فرعی از 2645  اصلی 
واقع دروشاد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل عادی ازحسینعلی چراغ بیکی 

آرانی  )مالک رسمی( 
17- رای شماره 9953 هیات :آقای سجاد فائض آرانی   فرزندحسن آقا بشماره 
شناسنامه  1977 وخانم مریم انارکی آرانی فرزند حسین شماره شناسنامه 
2302 )بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت166مترمربع پالک  
 945 فرعی  مجزی ش��ده از343  فرعی از 2645اصلی واقع در وشادبخش 3 

حوزه ثبتی آران وبیدگل.
18- رای ش��ماره  8808 هی��ات :اقاي علی اکبر ش��بانی س��الم نوش آبادی   
فرزندعباس   بشماره شناسنامه  146 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
200مترمربع  پالک شماره743فرعی مجزی شره از 74 فرعی از 41اصلی واقع 

در حسن آباد نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی آران وبیدگل
19- رای ش��ماره 8732هیات :اقای محمد تقی نقوی پ��ور آرانی فرزنداحمد 
بشماره شناسنامه  178 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  145مترمربع 
پالک ش��ماره 4632فرعی مجزی ش��ده از 205 فرع��ی از 2840 اصلی واقع 

درریگستان دیمکار بخش 3ثبتی آران وبیدگل
20� رای شماره  9976هیات :آقای  محس��ن روشن   فرزندعباسعلی  شماره 
شناس��نامه 15 وخانم انسیه صفری فرزند دخیل ش��ماره شناسنامه 2800  
)بالمناصفه( در ش��ش دانگ یک باب خان��ه به مس��احت  204/65مترمربع 
پالک 1156فرعی مفروزومجزی  ش��ده از  152 فرع��ی از 2809اصلی واقع 
درمحمدآباد ابوزید آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل عادی مع الواسطه  

ازرضارضوانی )مالک رسمی( 
21-رای ش��ماره 10007هیات :آقای حس��ین طالبی نژاد  فرزند س��بز علی 

بشماره شناسنامه 1526  )نسبت به 4 دانگ(  خانم جمیله رشیدی  فرزند اکبر 
شماره شناسنامه2760)نسبت به 2دانگ(شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
298/45مترمربع پالک1155فرعی مجزی شده از  152 فرعی از2809اصلی 
واقع در محمد آباد ابوزی��د آباد بخش 3 حوزه ثبت��ی آران وبیدگل عادی مع 

الواسطه  ازرضاسرافرازی )مالک رسمی( 
22-رای ش��ماره10004 هیات :آقای محمد رضا بژه فرزند حس��ن  بشماره 
شناسنامه 2353 )نس��بت به 4دانگ(و خانم زهرا میرزا علی زاده فرزند رضا 
شماره شناسنامه2942)نس��بت به 2دانگ( در ش��ش دانگ یک باب خانه به 
مس��احت 234/83مترمربع پ��الک 1154فرعی  مجزی ش��ده از 152 فرعی 

از2809اصلی واقع درمحمد آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
23- رای شماره 10575 هیات :آقای مصطفی صبوحی   فرزند امراله بشماره 
شناسنامه 2904 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت247/50مترمربع پالک 
1153فرعی مجزی شده از152 فرعی از  2809اصلی واقع در محمدآبادابوزید 
آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل عادی مع الواس��طه  ازجانعلی سلطانی 

)مالک رسمی( 
24- رای شماره  10008 هیات :آقای مجید ساربانی  فرزندعلی محمدبشماره 
شناسنامه  245  در ش��ش دانگ یک باب خانه به مساحت302مترمربع  پالک 
شماره1152فرعی مجزی ش��ره از 152 فرعی از 2809 اصلی واقع در محمد 

آباد ابوزید آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
25- رای ش��ماره 9988هی��ات :اقای علی درخش��نده  فرزنداکبر بش��ماره 
شناسنامه 2504 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 175مترمربع پالک 
شماره 1151فرعی مجزی ش��ده از 152 فرعی از 2809اصلی واقع درمحمد 
آباد ابوزیدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل عادی مع الواس��طه ازعلی 

اکبردستمردی )مالک رسمی( 
 26-رای ش��ماره 10002هیات :عباس قنبرزاده  فرزند غالمرضابه شماره 
شناسنامه 2541)نس��بت به 4 دانگ( ورضوان پاکاری فرزندرحمت شماره 
شناسنامه 3126 )نسبت به 2دانگ( در ش��ش دانگ یک باب خانه به مساحت 
194مترمربع پالک 1150فرعی  مجزی شده  از 152 فرعی از2809 اصلی واقع 

د ر محمد آباد  ابوزید آبادبخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
27- رای شماره 9987 هیات :آقای غالمرضا ربیعی  فرزندمرتضی بشماره 
شناسنامه  688 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت205/29مترمربع پالک 
1149 فرعی  مجزی شده از 152فرعی از 2809اصلی واقع درمحمد آباد ابوزید 

آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل..
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وع��دم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول93/2/20تاریخ انتشار نوبت دوم93/3/5                              

 عباس عباس زادگان  رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

مفاد آراء 
23112 آگه��ی مف��اد آراء قان��ون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبت��ی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک اردستان  که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اردستان صادر گردیده و در اجرای ماده 3 

قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار 
محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرای مذکور اعتراض دارند 
ار تاریخ اولین  آگهی  ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک اردستان تسلیم و رسید  اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل 
نموده و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسلیم نمایند  در این 

صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است . در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد و یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ثبت اردس��تان مبادرت به صدور س��ند 
مالکیت مینماید  ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نیست . 
رای شماره 139360302032000086 مورخ 1393/2/3 آقای داود یزدانبخش 

اردستانی فرزند علی اکبر ششدانگ قطعه زمین مزروعی بر روی قسمتی از 
پالک 4925 فرعی از یک اصلی به مساحت 435/72 متر مربع واقع در اردستان 
دهستان گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان انتقالی رسمی از طرف معصومه 

بیگم عالج 
م الف 48انتشار نوبت اول : 1393/2/20 

انتشار نوبت دوم : 1393/3/10 

                                                                          مزایده 
2380  ش��ماره آگه��ی 139303902004000022 ش��ماره پرون��ده : 
9204002004000333 بموجب س��ند رهنی 14567-89/10/27 و 18892-

91/1/26 دفتر خانه 217 اصفهان له بانک ملت و علیه شرکت سبو زرین اسپا 
دانا و قدرت اله امیری اسفر جانی ، تمامت شش دانگ یک باب خانه پالک 421 
فرعی مجزی ش��ده از یک اصلی واقع در هفتون بخ��ش 18 ثبت اصفهان به 
مساحت 221/30 متر مربع که اسناد آن در صفحه 146 دفتر 13 و زیر شماره 
3181 به نام قدرت اله امیری ثبت و سند صادر شده است به نشانی اصفهان 
خ معراج کوچه میثم بن بست ش��هید محمد محسنی پ 33 که حدود آن شمال 
به طول 10 متر درب و دیواری است به کوچه شرق به طول 22 متر دیوار به 
دیوار یک اصلی باقیمانده جنوب به طول 10/12 متر دیوار به دیوار پالک یک 
اصلی باقیمانده غرب به طول 22 متر دیواری به دیوار پالک یک اصلی باقیمانده 
که طبق نظر کارشناس مساحت عرصه بر اساس سند 221/3 متر مربع که با 
توجه به استعالم گذر بندی شماره 10/19080-89/10/4 شهرداری  منطقه 
10 اصفهان پس از عقب نشینی مس��احت باقیمانده ملک 211/3 متر مربع می 
گردد. اعیانی احداثی عبارت از طبقه همکف به مساحت حدود 155 متر مربع 
ش��امل یک واحد مس��کونی 2 خوابه و یک واحد پارکینگ بانضمام طبقه زیر 
زمین انباری به مساحت 60 متر مربع  ساختمان با دیوار های بار بری آجری 
کناری و ستون قوطی فلزی در وسط و س��قف تیر آهن و تاق ضربی احداث 
گردیده  کف ها س��رامیک سقف و دیوار ها س��فید کاری  درب و پنجره های 
خارجی فلزی و دربهای داخلی چوبی می باشد س��اختمان دارای سرویس 
بهداشتی حمام و آشپزخانه با کف سرامیک و دیوار های کاشی کاری است 
کابینت آشپزخانه فلزی است عمر ساخت حدود 20 سال و ساختمان دارای 
انشعاب آب و برق و گاز اس��ت . زیر زمین دارای کف سرامیک و دیوار های 
کاش��ی کاری بوده بصورت کارگاه سرامیک س��ازی اجاره داده شده است 
از س��اعت 9 الی 12 روز س��ه ش��نبه مورخ 93/3/13 در اداره اجرای اسناد 
رسمی اصفهان واقع در خیابان هش��ت بهشت شرقی – چهارراه اول خیابان 
الهور  به مزایده گذارده می ش��ود مزایده از مبلغ پای��ه  1790000000ریال 
شروع و به هر کس خریدار باش��د به باالترین قیمت پیشنهادي نقدا فروخته 
مي شود. الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم 
از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتي که م��ورد مزایده 
داراي آنها باش��د و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض ش��هرداري و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم ش��ده یا نش��ده باشد به عهده 
برنده مزایده است. ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختي بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مي گردد. 
ضمنًا این آگهي در یک نوب��ت در روزنامه زاینده رود چ��اپ اصفهان مورخ 

93/2/20 درج و منتش��ر مي گردد و در صورت تعطیلي روز مزایده به روز 
بعد موکول مي گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد 
از پایه مزایده طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه 
کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا 
پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد 
و امالک سپرده نماید . م الف 2500 اس��دی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان 

اجرائیه
23134 ش��ماره پرون��ده: 9204002003001184/1 ش��ماره بایگان��ی: 
9201985/2 شماره ابالغیه: 139305102003000439 بدینوسیله به آقای 
ابوالفضل مامن پوش فرزند حس��ین به شماره شناس��نامه 888351 ساکن 
اصفهان ، خیابان ابن سینا ، بازارچه دردشت مغازه چهارم نقره زنی ابالغ می 
شود که آقای حسن کد خدایی الیادرانی جهت وصول مبلغ 25000000 ریال 
به استناد چک شماره 230934-1392/8/25 عهده بانک ملی شعبه کاوه علیه 
ش��ما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالس��ه 9201985/1 در این 
اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1393/1/28 مامور پست ، محل اقامت 
شما به شرح متن سند شناخته نشده  لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد 
اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی می شود و چنانچه ظرف 

مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرایی جریان 
خواهد یافت . م الف: 3056 اسدی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

 
انحالل

2398 شماره 93/643/32/و آگهی انحالل شرکت گردشگری ارگ  دستان با 
مسئولیت محدود  به استناد صورت جلسه عمومی مجمع فوق العاده شرکت 

گردشگری ارگ دس��تان با مسئولیت محدود به ش��ماره ثبت 693 و شناسه 
ملی 10860406235 مورخه 1393/1/26 که با حضور کلیه ش��رکا ء برگزار 
شده پس از بحث و بررسی تصمیم به انحالل شرکت گرفته شد و آقای محمد 
فدوی اردستانی فرزند عباس با کد ملی 1180020863 به سمت مدیر تصفیه 
انتخاب گردید . همچنین آدرس – اردس��تان – بلوار شهید بهشتی – خیابان 
گلستان – کوچه فروردین – منزل عباس فدوی – کد پستی 8381848496 به 
نشانی مرکز تصفیه ش��رکت اعالم گردید . م الف 46  خیر اله عصاری رئیس 

ثبت اسناد و امالک اردستان 

تحدید حدود اختصاصی 
2397  ش��ماره 93/690/33/وچ��ون تحدی��د حدود شش��دانگ قطعه ملک 

مزروعی پالک شماره 4754 واقع در کوی مون اردستان یک اصلی دهستان 
گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام خانم عشرت مالئی 
اردستانی فرزند حسین  در جریان ثبت می باش��د و تحدید حدود آن به علت 
اشتباه بایستی مجددا آگهی گردد اینک بنا به درخواست متقاضی  و دستور 
اخیر ماده 15 قانون ثبت تحدی��د حدود پالک مرقوم در روز ش��نبه مورخه 
93/3/24 راس س��اعت 9 صبح در محل ش��روع  و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین مجاور اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 
20 قانون ثبت از تاری��خ تنظیم صورت مجلس تحدیدی ت��ا 30 روز پذیرفته 
خواهد ش��د و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده های 
معترضین ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم اعتراض به این اداره بایستی 
با تقدیم دادخواس��ت به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم داداخواست را 
اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.م الف 47عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک 

اردستان 
 

تحدید حدود اختصاصی 
2396  ش��ماره 93/691/33/وچون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک پالک 
شماره 370و371  واقع در کوی محال اردستانی یک اصلی دهستان گرمسیر 
بخش 17 اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام خانم مهدیه فدوی اردس��تانی 

فرزند علی و غیره  در جریان ثبت می باشد و تحدید حدود آن به علت اشتباه 
بایستی مجددا آگهی گردد اینک بنا به درخواست متقاضی  و دستور اخیر ماده 
15 قانون ثبت تحدید حدود پالک مرقوم در روز پنج ش��نبه مورخه 93/3/29 
راس ساعت 9 صبح در محل ش��روع  و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین مجاور اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده های معترضین ثبت ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تنظیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 

به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم داداخواست را اخذ و به این اداره تسلیم 
نمایند.م الف 49 خیر اله عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 

ابالغ وقت رسیدگی 
23144 در خصوص پرونده کالسه 92-668 خواهان فرشید فروزنده جونقانی   
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ چهل و چهار میلیون ریال وجه یک فقره چک به 
سریال 812/077420 بانک مسکن شعبه 1247 مرکزی شاهین شهر بانضمام 
مطلق خسارات اعم از تاخیر تادیه هزینه دادرسی و تامین خواسته  به طرفیت 
حبیب الیاسی مقدم  تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یک شنبه مورخ 
93/3/11 ساعت 4/45 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 

بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان خوراسگان  انتهای خیابان مسجد علی 
روبروی دانشگاه پیام نور  شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 3030 مدیر دفتر شعبه 35 شورای 

حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
23145 در خصوص پرونده کالسه 93-40 خواهان ابراهیم حیدری   دادخواستی 
مبنی بر تقاضای صدور حکم مبنی بر پرداخت 32500000 ریال معادل سه میلیون 
و دویست و پنجاه هزار تومان وجه نقد باقیه وجه فوریت و خسارت تاخیر تادیه 
از زمان دریافت لغایت اجرای حکم بانضمام مطلق خسارات    به طرفیت حافظ 
خسروی   تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 93/3/20 
ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در خیابان خوراسگان  انتهای خیابان مسجد علی روبروی دانشگاه 
پیام نور  شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود  م الف 3029 مدیر دفتر شعبه 35 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
23146 در خصوص پرونده کالسه 92-468 خواهان محمد علی صدری مشکنانی   
دادخواستی مبنی بر تقاضای مطالبه مبلغ 15000000 ریال بابت اجور معوقه از 
تاریخ 92/4/15 الی صدو حکم بانضمام مطلق خسارات و هزینه دادرسی و قبوض 
آب و برق و تلفن و گاز و مالیات و عوارض به طرفیت علی اکبر آقا بابایی باد 
افشانی    تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 93/3/18 
ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان خوراسگان  انتهای خیابان مسجد علی روبروی 
دانشگاه پیام نور  شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود  م الف 3028 مدیر دفتر شعبه 35 شورای حل اختالف 

اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
23147 در خصوص پرونده کالسه 92-667 خواهان فرشید فروزنده جونقانی   
دادخواستی مبنی بر تقاضای مطالبه مبلغ سی و شش میلیون ریال وجه یک 
فقره چک به شماره 212/2635614 بانک توسعه و تعاون شعبه مسجد المهدی 
شاهین شهر بانضمام مطلق خسارات اعم از تاخیر تادیه وهزینه دادرسی به تامین 
خواسته  به طرفیت حبیب الیاسی مقدم     تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
روز یکشنبه مورخ 93/3/11 ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان خوراسگان  انتهای 
خیابان مسجد علی روبروی دانشگاه پیام نور  شورای حل اختالف اصفهان  
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 3027 مدیر دفتر 

شعبه 35 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
ربیع     محسن  خواهان  کالسه 92-1996ش 33  پرونده  در خصوص   23148
خسارات  بابت  ریال  مبلغ 26000000  مطالبه  تقاضای  بر  مبنی  دادخواستی 
ناشی از تصادف و سایر هزینه های وارده کارشناسی معادل یکصد و پنجاه 
هزار تومان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم  به 
طرفیت مصطفی کریمی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 
93/3/31 ساعت 12 ظهر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 

خوانده حسب تقاضای خواهان  برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 3026 مدیر دفتر شعبه 33  

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
23142 در خصوص پرونده کالسه 93-64 خواهان علی آشوری   دادخواستی 
مبنی بر اقدام خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی جهت انتقال سند 
یکدستگاه پیکان مقوم به 35000000 ریال   به طرفیت محمد کریمی فرزند باقر   و 
مجتبی جعفری عقدائی فرزند حسن    تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
شنبه مورخ 93/3/24 ساعت 3/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان کرارج روستای دشتی جنب مسجد 
بزرگ مراجعه  و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 3054 مدیر 

دفتر شعبه 36 شورای حل اختالف اصفهان 

تغییرات 
فلز  دنیای  کارخانجات  شرکت  تغییرات  93/480/33/و  شماره    23143
اردستان سهامی خاص به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
ملی  و شناسه  ثبت 541  به شماره  اردستان  فلز  دنیای  کارخانجات  شرکت 
 92/12/27-92/1276 شماره  نامه  ذیل  که   92/10/28 10260108076مورخه 
شرکت مذکور در تاریخ 1392/12/27 تحویل این اداره شده تصمیماتی اتخاذ 
و تغییراتی به شرح زیر در شرکت به عمل آمده است : 1- تراز نامه و سود و 
زیان سالی مالی منتهی به 1392/6/31 به تصویب رسید 2- موسسه حسابرسی 
و خدمات مالی فاطر به شماره شناسنامه ملی 10100188574 به سمت بازرس 
اصلی و حسابرس و آقای محمد رضا نادریان به شماره ملی 3781840824 به 
سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند . 3- روزنامه کثیر 
االنتشار زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شدند . م الف 36 خیر اله 

عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 

ابالغ 
23150 در خصوص پرونده کالسه 93-339 خواهان ابراهیمی  دادخواستی مبنی 
بر مهریه  به طرفیت عطارد تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/5/15 
ساعت 11تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب 
ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان  
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 3024 مدیر دفتر 

شعبه چهارم شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ 
سعیدی   سهراب  خواهان   221-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   23149
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه 39500000 ریال و مطلق خسارات دادرسی 
به طرفیت عباس زارعی  تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/3/28 
ساعت 9 صبح تعیین  گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان  برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود  م الف 3025 مدیر دفتر شعبه 5 مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان 



امام محمد تقی)ع(: 
مؤمن در هر حال نیازمند به سه خصلت است :توفیق از طرف 
خداوند ، واعظی از درون خود ، قبول و پذیرش نصیحت کسی 

که او را نصیحت نماید .
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

حکایت شیرین سقراط 
روزی س��قراط حکیم مردی را دی��د که خیلی ناراح��ت و بود. علت 

ناراحتی اش را پرسید.
 شخص پاسخ داد: در راه که می آمدم یکی از آشنایان را دیدم. سالم 
کردم. جواب نداد و با بی اعتنایی و خودخواهی گذشت و رفت و من 
از این طرز رفتار او خیلی رنجیدم. سقراط گفت: چرا رنجیدی ؟مرد با 
تعجب گفت: خوب معلوم است که چنین رفتاری ناراحت کننده است. 
سقراط پرسید: اگر در راه کس��ی را می دیدی که به زمین افتاده و از 
درد به خود می پیچد، آیا از دست او دلخور و رنجیده می شدی؟مرد 
گفت: مسلم است که هرگز دلخور نمی شدم. آدم از بیمار بودن کسی 
 دلخور نمی شود. س��قراط پرس��ید: به جای دلخوری چه احساسی 
می یافت��ی و چه می کردی؟ مرد جواب داد: احس��اس دلس��وزی و 
شفقت و سعی می کردم طبیب یا دارویی به او برسانم. سقراط گفت: 
همه این کارها را به خاطر آن می کردی که او را بیمار می دانس��تی. 

 آیا کس��ی که رفت��ارش نا 
درست است، روانش بیمار 
نیس��ت؟بیماری فکری و 
روان نامش »غفلت« است 
و باید ب��ه جای دلخوری و 
رنجش نسبت به کسی که 
بدی می کند و غافل است، 
دل س��وزاند و کمک کرد. 
پس از دس��ت هیچ کس 
دلخور مشو و کینه به دل 
مگیر. بدان ک��ه هر وقت 

کسی بدی می کند، در آن لحظه بیمار است.

قاطر کرایه ای 
 شخصی که قصد مسافرت داش��ت، پیش قاطرچی رفت تا از او قاطر 
کرایه کند. صاحب قاطر گفت: چه قدر اس��باب داری؟ مسافر گفت: 
یک صندوق کوچک والسالم. صاحب قاطر گفت: دیگر چیزی نداری؟
 مسافرگفت: یک دست رختخواب و والسالم. او گفت: دیگر چه داری؟

 مرد گفت: یک کیسه گونی خرد و ریز و چهار قالیچه والسالم
 او گفت: دیگر همین؟مس��افر گفت: مادر بچه ها که همراه من است 
 و والس��الم. صاحب قاطر هم گوش��ش را خاراند و گفت: ما هم قاطر 

کرایه ای نداریم و والسالم.

شهر حکایت

چای برگ زیتون
خواص:

* مناسب برای سیستم گردش خون
* مفید در رفع اختالالت خواب

شیوه مصرف:
2 قاشق چای خوری از برگ زیتون را در 2 لیوان آب جوش دم 
کنید. بعد از 10 دقیقه آن را صاف و در صورت تمایل با عس��ل 
شیرین کرده و میل نمایید )هر شب یک فنجان قبل از خواب(.

چای بومادران
خواص:

* مفید در رفع ناراحتی های معده و مشکالت صفراوی
* موثر در برطرف نمودن بی اشتهایی

شیوه مصرف:
یک قاش��ق چای خوری بومادران خردشده را با یک فنجان آب 
جوش دم کنید. بعد از 15 دقیقه آن را صاف نمایید. روزانه 2 تا 

3 فنجان از آن را بنوشید.

چنان چه بعد از مصرف این چای دچار خارش یا قرمزی پوست 
ش��دید، فوراً مصرف آن را قطع کنید. در صورت��ی که ناراحتی 

خاصی دارید، قبل از مصرف با پزشک مشورت نمایید.
 چای تخم کتان

خواص:
* غرغره آن برای درمان گلودرد مفید است.

شیوه مصرف:
یک قاش��ق چای خوری از آن را در یک چهارم لیتر آب بریزید. 
گاهی ه��م بزنید. بعد از یک س��اعت، آن را از صاف��ی رد کنید. 
هر بار قبل از مصرف، کمی آن را گرم کنی��د. روزانه 5 بار آن را 

غرغره نمایید.
چای میوه گل نسترن

خواص:
* دارای عناصر بسیار با ارزش

* حاوی ویتامین »ث«
* موثر در تقویت سیستم ایمنی بدن

شیوه مصرف:
2 قاش��ق چای خوری از میوه خردشده گل نس��ترن را در یک 
چهارم لیتر آب س��رد بریزید. س��پس آن را روی ح��رارت قرار 
داده، به مدت 10 دقیقه بجوشانید. بعد، آن را از صافی رد کنید. 
 آن را با مقداری عس��ل ش��یرین کرده و روزانه 3 فنجان از آن

 بنوشید.

آشنایی با خواص 9 چای گیاهی 
برای بازی توپ عربی از کوچه و یا میدان بهره می برند. در 
یک طرف خانه ای دایره ای ش��کل به قطر 3 متر به وسیله 
آب ترس��یم می کنند و در طرف دیگر ب��ه فاصله 20 الی 
30 متر نیز چنی��ن کاری انجام می دهن��د. نفرات را به دو 
 دسته تقس��یم کرده و با قرعه گروه اول در داخل خانه اول 
می ایستند. دسته دیگر در سطح کوچه و یا میدان پراکنده 
می ش��وند؛ نفرات و گروهی ک��ه در درون خانه اول جای 
گرفته اند.به نوبت از درون خط داخ��ل دایره بیرون آمده، 
توپ کوچک را ب��ا ضربه ای به یک طرف پرتاب و س��پس 
با سرعت ش��روع به دویدن می کنند تا خود را به خانه دوم 
برسانند. هم زمان با این کار، چنانچه افرادی از آن گروه در 
خانه دوم بوده باشند، با گام های بلند به طرف خانه اول می 
دوند تا خود را به آنجا برس��انند. باالخره گروه رقیب سعی 
وافری می کند تا توپ کوچک را به دس��ت آورده تا بدین 
وس��یله کس��انی را که در حال فرار از این خانه به آن خانه 
هستند، بزنند. اگر این خواس��ته و هدف تحقق یابد و توپ 
به قسمتی از بدن یکی از فراریان اصابت کن�د، ج��ای دو 
گ�روه عوض می ش��ود بدین ترتیب گروه بیرون از خانه به 
درون خانه می روند و گروهی که تا لحظاتی قبل در درون 
خانه بودند، به بیرون آمده و در اطراف پراکنده می شوند و 

بازی به همین ترتیب ادامه پیدا می کند.

بازی محلی قلعه
در بازی قلعه یا نجات ابتدا یارکشی می شود و سپس با شیر 
یا خط، یکی از گروه ها به گرفتن یاران گروه دیگر می پردازد 
هر کسی که دستگیر می شود، به کنج دیواری برده می شود 
که به آن قلعه گفته می ش��ود. اگر در این حال یکی دیگر 
از اعضای گروه بتواند به قلعه نزدیک ش��ده و دستش را به 
یکی از افراد دستگیر شده بزند، آنها آزاد می شوند. بازی تا 
هنگامی که تمام افراد گروه دس��تگیر شوند، ادامه می یابد 
و سپس دو گروه تعویض می ش��وند. بازی قلعه در مدارس 
ابتدایی پسرانه ایران بسیار رواج دارد. در این بازی دو تیم 
جایی را به عنوان قلعه خود انتخاب م��ی کنند. یک گروه 
سگ می ش��ود که دنبال گروهی دیگر به نام بره می دوند 
اگر دست گرگ ها به بره خورد بره باید به قلعه سگ ها برود 
و برای آزاد سازی بره دیگر باید ازدست سگ ها فرار کند و 

دست خود را به بره زندانی بزند و بگوید آزاد.

دریچه

جمعیت7/2 میلیاردی زمین در شکاف دره »گراند کانیون« 
محققان با کمک تصاویر گرافیکی و جای دادن جمعیت فعلی کره زمین، وسعت دره گراند کانیون را به تصویر کشیده اند.

پارک ملی گراند کانیون )Grand Canyon( در ایالت آریزونای آمریکا واقع شده است. شکاف این دره 446 کیلومتر طول و 
1600 متر عمق دارد که عرض آن در وسیع ترین نقطه بالغ بر 24 کیلومتر است.

محققان برای نشان دادن وس��عت دره گراند کانیون، تصاویر گرافیکی تهیه کرده  و جمعیت 7/2 میلیارد نفری کره زمین را در 
یکی از شکاف های این دره جای داده اند.

متوسط وزن هر انسان 70 کیلوگرم در نظر گرفته شده اس��ت که با ضرب شدن در جمعیت 7/2 میلیارد نفر، وزن 490 میلیون 
تن به دست می آید.

حجم متوسط یک انسان0/07 متر مکعب است و حجم کلی همه انس��ان ها بالغ بر 490 میلیون مترمکعب می شود که معادل 
مکعبی با اضالعی به طول 788 متر است؛ اگر این مکعب در کنار بزرگ ترین برج جهان – برج خلیفه دبی به ارتفاع 828 متر – 

قرار بگیرد، 40 متر از برج بلندتر خواهد بود.
ارتفاع متوسط بخش جنوبی این دره 2134 متر است و بنابراین جمعیت فعلی جهان تنها می تواند یکی از شکاف های این دره 

را پر و یک قله کوچک ایجاد کند.
اگر جمعیت تمام دوران های تاریخی – در حدود 160 میلیارد نفر – در شکاف های این دره جای بگیرند، 15 قله مشابه ایجاد 

می شود و بخش های زیادی همچنان خالی باقی می ماند.

یک مجموع��ه تصویر، 
دس��تانی را ب��ه نمایش 
ب��ا  ک��ه  می گذارن��د 
باکتری ها و ویروس های 
ناش��ی از فعالیت هایی 
مانن��د برداش��تن یک 
دس��تمال ظ��رف کهنه 
ت��ا پاک ک��ردن س��طح 
آشپزخانه آلوده شده اند.

این تصاوی��ر با هدف ترغیب شس��تن دس��ت ها و در نتیجه، 
کاهش ابتال به بیماری هایی مانند س��رماخوردگی و آنفلوآنزا 

ارایه شده اند.
زمانی که افراد پ��س از اجابت مزاج، عوض کردن پوش��ک و 
فعالیت های مش��ابه، دستانشان را نمی ش��ویند، باکتری ها 

گسترش می یابند. 

ب��ه  حساس��یت 
از  بادام زمین��ی 
و  ش��ایع ترین 
خطرناک تری��ن ان��واع 
آلرژی های غذایی است 
و مص��رف ای��ن آجیل 
اف��رادی را که ب��ه آن 
آلرژی دارند در معرض 
خطر »آنافیالکس��ی« 
ق��رار می دهد.نتایج یک تحقیق جدید حاکی از آن اس��ت 
که مصرف مواد خوراکی غنی از »پلی فنول« همچون میوه 
»قره قاط« از تاثیر بادام زمینی بر افرادی که به این آجیل 
آلرژی دارند، می کاهد.طبق گزارش کالج »آلرژی، آسم و 
ایمنی شناسی آمریکا«، آلرژی به بادام زمینی در 400 هزار 

کودک آمریکایی در سن مدرسه، مشاهده می شود.

دانش��جویان دانشگاه 
لسیستر، در پژوهشی 
پیرام��ون دروغ ه��ای 
پینوکیو دریافته اند که 
اگر پینوکیو 13 دروغ 
پشت سر هم می  گفت، 
وزن بین��ی او به حدی 
زیاد می شد که گردنش 
می شکست.داس��تان 
این عروسک چوبی در سال 1883  توسط کارلو کولودی، 
نویس��نده ایتالیایی نوشته ش��د. پینوکیو عالقه زیادی به 
دروغ گویی داش��ت، ولی با هر دروغ طول دماغش دو برابر 
می شد. استفان لولین از دانشگاه لسیستر، طبق محاسبات 
خود وزن سر پینوکیو را 4/18 کیلوگرم و وزن اولیه بینی او 
را به ازای طول2/5 سانتی متر، 6 گرم محاسبه کرده است.

تصاویر میکروسکوپی از 
میکروب های نامرئی دستان

 امید تازه برای درمان 
حساسیت به بادام زمینی 

 پینوکیو بعد از گفتن
 13 دروغ 
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