
بی قانونی تهدیدی جدی برای میراث تاریخی اصفهان
پارچه ای که مثل 
آفتاب پرست 
به رنگ محیط 
درمی آید

خیابان آقا نوراهلل نجفی، پرونده تهدیدآمیزی در دست یونسکو
 واکنش دیلی تلگراف

5 به لباس ایرانی »اشتون«
ترانه»دروازه های دنیا«هم مانند 

پیراهن های تیم ملی، چنگی به دل نزد 6 3
اختصاص 73 میلیارد تومان برای 

ایجاد فضاهای فرهنگی

3

بحران کم آبی در کالن 
شهرها به خط قرمز رسید

تشکیل کمیته در وزارت نیرو با عنوان کمیته بحران آب با 
تمرکز بر روی 9 شهر بزرگ کشور می تواند گویای شرایط 

فعلی کشور باشد.
طبق گزارشی که از سوی سازمان فضایی ناسا در زمستان 
سال 1391  در مورد پدیده گرم شدن زمین و کمبود آب 

منتشر شد ایران از میان 45 کشور دنیا در رتبه ...

  دعوت ازحسن روحانی برای 
سفربه »سرزمین اژدها«ی چین

 تحول در روند طراحي 
و تصویب پروژه هاي عمراني

س��خنگوی س��فارت جمه��وری اس��امی ای��ران در 
پک��ن اع��ام ک��رد دکت��ر حس��ن روحان��ی ریی��س 
جمه��وری اس��امی ای��ران به دعوت رس��می »ش��ی 
 جی��ن پین��گ« همت��ای چین��ی خ��ود به ش��انگهای 

سفر می کند.
سخنگوی سفارت ایران در پکن در بیانیه ای تصریح کرد: 
بنا به اعام سخنگوی وزارت خارجه چین رییس جمهوری 
اس��امی ایران به دعوت رسمی ش��ی جین پینگ طی 

روزهای ۲۰ تا ۲۲ می ...

معاون شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان بر تحول 
در روند طراحي و تصویب پروژه هاي عمراني شهر اصفهان 
تاکید کرد. مهندس نورصالحی با اعام این مطلب اظهار 
داشت: با توجه به این  که این معاونت مسؤولیت دبیرخانه 
شوراي سیاس��ت گذاري و بررس��ي و تصویب طرح هاي 

عمراني را برعهده دارد، الزم است جهت افزایش...
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اعتبار مالیاتی فروشندگان
 کد اقتصادی لغو می شود

رییس س��ازمان امور مالیاتی کش��ور با اش��اره به این که خرید و فروش کد 
اقتصادی برای فعالیت های اقتصادی جرم اس��ت، گفت: در این راستا ۷۰۰ 
متخلف شناسایی شده اند. علی عس��گری در مورد ش��یوع خرید و فروش 
فاکتورهای اقتصادی و کد فروشی از س��وی برخی افراد و فعاالن اقتصادی 

4اظهار داشت: خرید و فروش کد اقتصادی معنا ندارد...
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معاون سازماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان:
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داروهای ماهواره ای
 جنون آور است

سنا[
س: ای

]عک

»سفید رود« روسفید می شود

 جاسوسی آمریکا از ایرانیان
 در شبکه های اجتماعی

با همکاری دو موسس��ه آمریکایی و اس��راییلی، از دو س��ال پیش پ��روژه رصد 
محتوای صفحات ایرانیان در ش��بکه های اجتماعی با ه��دف آگاهی از واکنش 
آنها به تحریم های اقتصادی، به اجرا درآمده اس��ت. از دو سال پیش پروژه رصد 
محتوای صفحات ایرانیان در شبکه های اجتماعی با هدف آگاهی از واکنش آنها به 

تحریم های اقتصادی، آغاز شده است. ..

س��فر در رودخانه ها، با اه��داف و روش های گوناگون انجام می ش��ود 
 و بس��یاری از آب نوردان در سراس��ر دنیا نیز تا کنون آن را آزموده اند. 
رودخانه نوردی نیز می تواند بر این اس��اس امری نو و تازه نباشد. اما به 

نظر می رس��د موارد مورد نظر در این س��فر، از جهات گوناگونی تازه و 
متفاوت است. 

این بار دو جوان اصفهانی با هدفی نو و ویژه به رودخانه نوردی...

مدی��رکل آزمایش��گاه ه��ای مرجع س��ازمان غ��ذا و دارو 
با عن��وان این مطل��ب که داروه��ای ماه��واره ای جنون آور 
اس��ت، اظهارداش��ت: محصوالت و ف��رآورده های��ی که در 

 ش��بکه های ماه��واره ای تبلی��غ می ش��وند، م��ورد تایید
 ما نیستند. دکتر حسین رستگار، گفت: محصوالت غذایی، 

دارویی، آرایشی، بهداشتی، ملزومات.....

وزارت آموزش و پرورش:
 دستورالعمل اجرایی ثبت نام 

دانش آموزان اعالم شد

رییس اتحادیه لوازم خانگی کشور:
بازار لوازم خانگی

 کمبود ندارد
4 3
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12
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آگهي مزایده عمومي
نوبت اول

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی 

 چاپ دوم

 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

دعوت رسمی ازحسن روحانی برای 
سفر به »سرزمین اژدها« چین

سللخنگوی سللفارت جمهللوری اسللامی ایللران در پکن اعللام کرد 
دکتللر حسللن روحانی رییللس جمهللوری اسللامی ایران بلله دعوت 
 رسللمی »شللی جین پینللگ« همتای چینللی خللود، به شللانگهای 

سفر می کند.
سللخنگوی سللفارت ایران در پکن در بیانیه ای تصریح کرد: بنا به اعام 
سخنگوی وزارت خارجه چین، رییس جمهوری اسامی ایران به دعوت 
رسمی شی جین پینگ طی روزهای ۲۰ تا ۲۲ می )۳۰ اردیبهشت تا اول 
خرداد( برای یک دیدار رسمی و حضور در نشست سران کنفرانس تعامل و 

اقدامات اعتمادسازی در آسیا )سیکا( به شانگهای سفر می کند. 
براساس بیانیه سفارت ایران در پکن، برخی رسانه های داخلی به اشتباه 
این سفر را به دعوت وزارت خارجه چین اعام کرده اند که صحیح آن به 

دعوت رسمی رییس جمهوری چین است. 
دولت چین از والدیمیر پوتین رییس جمهور روسیه و بان کی مون دبیر 
کل سازمان ملل نیز برای حضور در نشست سللیکا در شانگهای دعوت 

کرده است. 
نشست سللران کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا )سیکا( 
هر چهار سللال یک بار و اجاس وزیران امور خارجه، هر دو سال یک بار 

برگزار می شود. 
افغانسللتان، جمهوری آذربایجان، بحرین، کامبللوج، چین، مصر، هند، 
ایران، عراق، اردن، قزاقستان، قرقیزستان، مغولستان، پاکستان، فلسطین، 
کره جنوبی، روسیه، تاجیکسللتان، تایلند، ترکیه، امارات عربی متحده، 
ازبکستان و ویتنام اعضای کشللورهای عضو کنفرانس تعامل و اقدامات 

اعتمادسازی در آسیا هستند. 
ایللده تشللکیل کنفرانللس تعامللل و اقدامات اعتمادسللازی در آسللیا 
)سللیکا( در سللال ۱۹۹۲ و بلله ابتللکار سلللطان نظربایللف رییللس 
 جمهللور قزاقسللتان مطللرح و در سللال ۱۹۹۶ رسللما تشللکیل 

شد. 

توافق با ايران امنیت کشورها را 
تضعیف نمی کند

وزیر دفاع آمریکا در افتتاحیه نشست وزرای دفاع کشورهای عضو شورای 
همکاری خلیج فارس گفت: توافق ایران و ۱+۵ امنیت کشورهای خلیج 

فارس را تضعیف نمی کند.
نشسللت وزرای دفاع کشللورهای عضو همکاری خلیج فارس و همتای 

آمریکایی آنها در ریاض آغاز شد. 
گفت وگو بر سر بحران سللوریه، افزایش امنیت خیلج فارس و گسترش 
روابط نظامی و امنیتی میان آمریکا و کشللورهای عضو همکاری خلیج 

فارس، در دستور کار این نشست قرار دارد. 
وزیللر دفللاع آمریللکا در ایللن نشسللت اظهللار کللرد: واشللنگتن بلله 
 امنیللت کشللورهای عضللو شللورای همللکاری خلیللج فارس بسللیار 

اهمیت می دهد. 
وی همچنین به وزرای دفاع کشورهای شللورای همکاری خلیج فارس 
وعده داد که مذاکرات هسته ای ایران و گروه کشورهای ۱+۵، امنیت آنها 

را تضعیف نمی کند.  

اخضر ابراهیمی: متاسفم که اوضاع 
بسیار بدی در سوريه حاکم است

اخضللر االبراهیمللی در پی اعللام خبر اسللتعفایش در ۳۱ ملله جاری 
نسللبت به این که این پسللت را به عنوان فرسللتاده مشللترک سازمان 
 ملللل واتحادیلله عللرب بلله سللوریه تللرک می کنللد، ابللراز ناراحتی 

کرد.
به نقل از سایت شللبکه اسللکای نیوز عربی، اخضراالبراهیمی، فرستاده 
مشللترک سللازمان ملل و اتحادیه عرب به سللوریه اعام کرد: من این 
 پسللت را در حالی ترک می کنم که اوضاع بسللیار بدی در سوریه حاکم

 است. 
ابراهیمی تاکید کرد: من اطمینان دارم که بحران سللوریه پایان خواهد 
یافت. وی در عین حال گروه های تاثیرگذار درخصوص مساله سوریه را به 
انجام مسؤولیت هایشان در قبال بحران این کشور فراخواند و گفت: قبل از 
رسیدن به راه حلی که به بحران سوریه پایان دهد، باید شاهد کشته شدن 

افراد بی گناه زیادی باشیم. 
ابراهیمی خاطرنشان کرد: اسللتعفای من برای من خوشایند نیست اما 
امیدوارم اوضاع در سوریه بهتر شللود. به نظر من میزان کشتار و تخریب 
در سوریه بسللیار باالسللت و باید گروه های مربوطه به این مساله توجه 
 کنند که چقدر باید شللاهد کشللتار و نابودی باشللند تا سللوریه جدید 

را ببینند. 
وی نسللبت بلله وقایللع سللوریه ابللراز تاسللف کللرد و گفللت: بارهللا 
 بللا همللکاری شللورای امنیللت بللرای حللل بحللران سللوریه تللاش 

کرده ام. 
ابراهیمی جانشین کوفی عنان، دبیرکل سابق سازمان ملل شد که وی نیز 

با ناکامی مجبور به استعفا شده بود. 
ابراهیمللی در واداشللتن دولللت سللوریه و مخالفانللش بللرای 
ورود بلله مذاکللرات ژنللو در اواخللر فوریلله بللا هللدف بللرون رفللت از 
 بحللران جنللگ داخلللی موفق شللد، اما ایللن مذاکللرات به بن بسللت

 رسید. 
تصمیم دولت سوریه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ضربه ای 
به تاش های ابراهیمی به حسللاب می آید؛ چرا که وی تاش می کرد تا 
دور سوم مذاکرات ژنو به توافق آتش بس و آغاز روند سیاسی انتقالی در 

سوریه بینجامد.

تسلیت ايران در پی سانحه انفجار 
معدن در ترکیه

سللخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز تاسللف از وقوع انفجللار در معدن 
زغال سنگ در اسللتان مانیسللا در غرب ترکیه ، این سللانحه دلخراش 
 را بلله دولللت و مللردم ترکیلله و خانللواده های آسللیب دیده تسلللیت

 گفت.
مرضیه افخللم،  سللخنگوی وزارت امور خارجلله با ابراز تاسللف از وقوع 
انفجار در معدن زغال سللنگ در اسللتان مانیسللا در غللرب ترکیه ، این 
 سللانحه دلخراش را به دولت و مردم ترکیه و خانواده های آسللیب دیده

 تسلیت گفت.
افخم مراتللب همللدردی مللردم و دولت ایللران را بلله دولللت و مردم 
ترکیه و بلله خصللوص بازماندگان این سللانحه ابللراز داشللت و ضمن 
آرزوی شللفای عاجللل برای مصدومللان ، آمادگللی کشللورمان را برای 
 هر نللوع کمللک رسللانی و مسللاعدت در رونللد عملیات امدادرسللانی

 اعام کرد.
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دیدار پوتین و روحانی در چین در دستور کار است 

بر اساس دعوت رسمی چین، پوتین و روحانی هفته آینده ، به چین سفر خواهند کرد که دیدار حسن روحانی 
رییس جمهور کشورمان و والدیمیر پوتین ، رییس جمهور روسیه در حاشیه اجاس سیکا در شانگهای در 

دستور کار ایران و روسیه قرار دارد . 
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بر اين باوريم که گروهبان 
دانايي فر زنده است

بررسی يک طرح تحريم 
غیرمستقیم ايران

فرمانده مرزباني ناجا گفت:  براساس دالیل و شواهدي که ما در اختیار داریم 
براین باوریم کلله گروهبان دانایي فر زنده اسللت. سللردار ذوالفقاری توضیح 
بیشللتری در این خصوص ارایه نکرد و در ادامه با اشللاره به مذاکرات صورت 
گرفته با دولت پاکستان براي تامین امنیت در مرزهاي مشترک با ایران، افزود: 
در سفري که به کشور پاکستان داشتیم، مسؤوالن این کشور اعام کردند که 
 نشستي را مخصوص مقابله با شرارت در مرزهاي مشترک با ایران به ریاست 
نخست وزیر این کشللور برگزار مي کنند که این نشست تشللکیل و قرار شد 
دسللتگاه هاي مسللؤول به وظایف خود در این خصوص عمل کنند. فرمانده 
مرزباني ناجا خاطرنشان کرد: متاسللفانه برخي اظهار نظرها در این خصوص 
غیرتخصصي بوده و این حرف دقیقي نیسللت که سللربازان بدون آموزش در 
مرزها به کار گرفته مي شوند، بلکه سربازان ما پیش از اعزام، آموزش مي بینند.

مواضع تندتر مقامات غربی درباره توافق هسللته ای با ایران، بررسی یک طرح 
جدید تحریم در کنگره آمریکا که غیر مستقیم ایران را هدف قرار خواهد داد، 
بررسی سفر وزیر دفاع آمریکا به عربستان و گزارشی از مصرف ماده مخدر شیشه 

در ایران، از جمله مهم ترین مطالب امروز مطبوعات جهان درباره ایران است.
مواضع جدید مقامات غربی در دور جدید مذاکرات هسته ای در وین مورد توجه 
رسانه های جهانی قرار گرفته است. لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه که توافق 
موقت ژنو را تقریبا یک ماه به تاخیر انداخت، در جمع خبرنگاران آمریکایی گفت: 
توافق ۱ +۵ با ایران، تنها در صورت کاهش  سانتریفیوژ ها و توضیح درباره سوابق 
»جنبه های نظامی« برنامه هسته ای ایران در سال های گذشته امکان پذیر است.

المانیتور در خبری دیگر به بررسی طرحی در سنای آمریکا برای تحریم حامیان 
حزب اهلل پرداخته است که  این طرح  غیرمستقیم ایران را هدف قرار داده است. 

حسللین فدایی گفت: کلید پیشللرفت ملت ایللران »عزت، 
پایللداری و مقاومللت در مقابللل نظللام سلللطه« اسللت 
 و هرگونلله امتیللاز دادن، خللاف عقانیللت و مصالللح

 ملی است.
این نماینللده مجلللس از جوانانی که خودجللوش همایش 
»دلواپسللیم« را برگللزار کردنللد و ایللن واژه را در مباحث 
هسته ای در کشور تبدیل به »گفتمان« نمودند، صرف نظر 
از برخی حواشللی، تقدیر و تشللکر کرد و خواهللان تحمل و 
سعه صدر مسللؤوالن دولتی و تیم مذاکره کننده در مواجهه 
 با انتقادهایی از این دسللت که از سر دلسوزی و خیرخواهی،

 انجام می شود، شد.
حسللین فدایللی، دبیللرکل جمعیللت ایثارگللران انقاب 
اسللامی از جوانللان خواسللت، همان طللور کلله آیللت اهلل 
خامنلله ای رهبر معظم انقاب اسللامی ایللران فرموده اند، 
»مللا از هر اقدام مسللؤوالن کلله در جهت مصلحت کشللور 
باشللد، حمایت می کنیم، اما ایللن توصیه را هم بلله مردم و 
مسللؤوالن و به ویژه جوانللان، داریم که چشللم های خود را 
کاما باز کنید. زیرا تنها راه رسللیدن بلله اهداف ملت، حفظ 
آگاهی و هوشللیاری بصیللرت و وحللدت در سللایه والیت 
 است«،  هوشللیاری خود را نسبت به مسایل هسته ای حفظ

 نمایند.

رییس سازمان پدافند غیر عامل در شیراز با اشاره به این که 
حمات زیسللتی برای ضربه زدن به اقتصاد کشورها انجام 
می شللود، گفت: حمله آفتی به زیتون رودبار که با پرورش 
مگس ویژه ای انجام شده، احتماال در شمار همین حمات 

است. 
سردار غامرضا جالی اظهار کرد: پدافند غیر عامل از آن رو 
ساده است که با زندگی بشر مخلوط بوده و همواره تهدید در 

زندگی انسان وجود داشته است.
سللردار جالی با بیان این کلله تهدیدات شللامل طبیعی و 
غیرطبیعی اسللت، گفللت: 4۲ نوع تهدید طبیعللی در دنیا 
 ثبت شللده که در کشللور ما بخش زیللادی از آنهللا وجود

 دارد.
وی با اشاره به رویکردهای جدید تهدیدات گفت: تهدید مردم 
محور، تهدیدات سللخت و تهدید فناوری پایه از تهدیدات 

جدی به شمار می آیند.
رییس سللازمان پدافند غیللر عامل کشللور، کلید موفقیت 
اساسی در پدافند غیر عامل را آموزش و فرهنگ سازی عنوان 
کرد و گفت: ما بر اسللاس شللناخت تهدیدات و درخواست 
 مقام معظم رهبری، رویکردی جدیللد در پدافند غیر عامل

 کشور داریم.

وزیر دادگستری با بیان این که بابک زنجانی تاکنون همکاری 
خوبی در بازجویی ها نداشته است گفت: اموال وی پاسخ گوی 

پرداخت بدهی هایش نیست.
مصطفی پورمحمدی وزیر دادگسللتری در حاشللیه جلسه 
هیات دولت دربللاره بدهی های بابک زنجانللی گفت: اموال 
بابک زنجانی که شناسللایی شللده، پاسللخگوی بدهی اش 
 نیست و متاسفانه وی همکاری خوبی در بازجویی ها نداشته 

است.
وزیر دادگسللتری با بیان ایللن که دولت لیسللت جامعی از 
 بدهللکاران بانکللی را بلله قللوه قضاییلله ارایه کرده اسللت، 
افزود: بسللیاری از وام گیرندگان وثیقه هایی را در سللازمان 
ثبت قرار می دهند. با توجه به این موضللوع بیش از دو هزار 
 میلیارد تومان معوقات با همکاری سللازمان ثبت برگردانده

 شده است.
وی با تاکیللد بر ایللن کلله امیدواریللم بانک ها نیللز در این 
زمینه فعال تر شللوند تللا بتوانیللم در شناسللایی بدهکاران 
بانکللی موفق تر عمل کنیللم، تصریح کرد: پرونللده معوقات 
بانکی در مجتمع اقتصادی قضایی در حال بررسللی اسللت 
 و مللردم باید بداننللد که معوقللات صرفا با تشللکیل پرونده

 بر نمی گردد.

در حالللی کلله منابللع سللعودی از دعللوت خللود از وزیر 
خارجه ایران برای سللفر به ریاض سللخن گفته اند، معاون 
عربی آفریقایللی وزارت امللور خارجه ایران گفللت: دعوت 
 کتبی برای سللفر به عربسللتان سللعودی هنللوز دریافت

 نشده است.
حسللین امیر عبداللهیان با بیان این که ایران و عربسللتان 
دو کشللور مهم در منطقه به شللمار می روند، افللزود: ما از 
 مذاکره و ماقات برای کمک به حل مناقشات منطقه و رفع
  سوء تفاهمات و توسعه بیشتر مناسبات دو جانبه استقبال

 می کنیم.
روزناملله عربی رای الیوم ایللن دعوت را زلزللله دیپلماتیک 
در منطقه خوانده اسللت. وزیر خارجه عربسللتان سعودی 
هم بعللد ازاعللام خبللر دعللوت از همتللای ایرانللی خود 
گفته بود دعللوت از وزیللر امور خارجه جمهوری اسللامی 
 ایران بللرای سللفر به کشللورش، بلله مثابه خبر سیاسللی
  بسللیار ارزشللمندی بللود کلله در منطقلله اکنللون
  طنین انداز شللده اسللت، مخصوصا این بخللش از دعوت

 کلله وی گفتلله اسللت محمللد جللواد ظریللف وزیللر 
امللور خارجلله ایللران در هللر زمللان کلله خللود صللاح 
 بدانللد، مللی توانللد بلله عربسللتان سللعودی سللفر 

کند.

پدافند غیر عامل قوه قضائیهنماینده مردم همسایگان

همايش »دلواپسیم« 
گفتمان سازی هسته ای

حمله آفتی به درختان 
زيتون رودبار 

زنجانی بیش تر از اين 
بدهکار است

سايه روشن های دعوت 
عربستان از ظريف
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با همکاری دو موسسه آمریکایی و اسراییلی، از دو سال پیش 
پروژه رصد محتوای صفحات ایرانیان در شبکه های اجتماعی 
با هدف آگاهی از واکنش آنها به تحریم های اقتصادی، به اجرا 

درآمده است.
از دو سللال پیش پللروژه رصد محتللوای صفحللات ایرانیان 
در شللبکه های اجتماعی با هدف آگاهی از واکنللش آنها به 

تحریم های اقتصادی، آغاز شده است. 
این پروژه در نوامبر ۲۰۱۲ توسللط بنیللاد آمریکایی دفاع از 
دموکراسی و بنیاد صهیونیسللتی تارگوم شلیشی آغاز شده 

است. 
این پروژه در قالب چهارمین دوره طرح ویژه ایران با نام »فساد 

ایران و پروژه رسانه های اجتماعی« اجرا شده است. 
هدف از این برنامه استفاده از فناوری های نوین ارتش آمریکا، 
برای رصد صدها هللزار مکالمات و پیام های رد و بدل شللده 
ایرانیان در قالب شللبکه های اجتماعی بود تا مشللخص شود 
تحریم های اقتصادی تا چه حد توانسته است در میان اقشار 
مختلف مردم ایللران از طبقات مرفه تا متوسللط و کم درآمد 

نسبت به نظام ایران، خشم و نارضایتی ایجاد کند. 
نتایللج این پژوهللش عظیم اعللام نشللده، امللا مطمئنا در 
تصمیم گیری های دولللت آمریکا درباره اثللرات تحریم های 

اقتصادی اثرگذار بوده است. 
گفتنی است بنیاد دفاع از دموکراسی که یکی از اتاق فکرهای 

دولت آمریکا است، تمرکز ویژه ای بر ایران دارد. 
این بنیاد پس از حادثه ۱۱ سللپتامبر تشللکیل شد و اهداف 

اصلی خود را جنللگ علیه تروریسللم در خاورمیانه، حمایت 
از کشورهای دموکراتیک در برابر اسام افراطی و حمایت از 

منافع اسراییل در آمریکا اعام کرد. 
بنیاد دفاع از دموکراسللی به طیف نومحافظه کاران وابسللته 
است. مسؤوالن بنیاد دفاع از دموکراسی از حامیان سرسخت 
حمله نظامی آمریکا به ایران و اعمال تحریم های گسترده در 

ارتباط با برنامه هسته ای آن هستند. 
از سللال ۲۰۰۸ با خروج متفکللران تندرو همچللون مایکل 
لدین و روئیل مارک گرشللت از موسسلله آمریکن اینترپرایز 
و پیوسللتن آنها به بنیاد دفاع از دموکراسی، فعالیت های این 
بنیاد علیه ایران به شدت گسترش یافته است. تا سال ۲۰۱۱ 
این بنیاد سه پروژه که مسللتقیما در ارتباط با ایران بود، اجرا 
کرد که عبارتند از پروژه ایران-حزب اهلل؛ پروژه انرژی ایران و 
 پروژه حقوق بشر ایران که به نظر می رسد پروژه انرژی ایران،

 مهم ترین آنها باشد. 
این پروژه که توسط مارک دوبوویتز مدیر اجرایی بنیاد دفاع 
از دموکراسی اجرا شللد، در واقع سرمنشا تحریم های شدید 
اقتصادی بین المللی و آمریکا علیه ایران در سللال های اخیر 

بوده است. 
دوبوویتز و همکارانش در بنیاد دفاع از دموکراسی در سال های 
اخیر به منابع اصلی اطاعات رسللانه های آمریکایی و کنگره 

این کشور در موضوع تحریم ها علیه ایران پرداخته بودند. 
بنیاد دفاع از دموکراسی همچنین از اغتشاشگران فتنه سال 

۸۸ نیز حمایت مستقیم می کرد. 

اختاف گروه تروریستی دولت اسللامی عراق و شام  به نام 
داعش، با القاعده و رهبللر آن ایمن الظواهللری وارد مرحله 
جدیدی شده است. هر دو گروه یکدیگر را به خیانت و انحراف 
از مسللیر جهاد متهم می کنند. داعش مدعی است، سیاست 

القاعده در درگیر نشدن با ایران، اشتباه بوده است.
شبکه سعودی العربیه به انتشار ویدئویی از ابومحمد العدنانی، 
سخنگوی دولت اسامی عراق و شام و محتوای آن و از جمله 

به مسایل مطرح  در باره ایران پرداخته است.
العربیه مدعی شده، در شرایطی که کشللورهای مسلمان از 
افغانسللتان تا مراکش روزهای خونباری را می بینند، ایران 
کمتر از این موج خشونت ها آسیب دیده  و اکنون سخنگوی 
داعش می گوید، القاعده در سال های گذشته با صدور فرمانی 
برای حمله نکردن به ایران و منافع آن، به سپری برای ایران 

تبدیل شده بود.
العدنانی سپس با اعتراض به الظواهری پرسیده است که ثمره 

این سیاست چه بوده است.
وی اداملله داد: »دولت اسللامی« به درخواسللت شللیوخ و 
سللمبل های جهاد برای حمله نکردن به ایران عمل کرده  و 
خشم خود را فرو خورده است، در حالی که می توانست ایران 

را به برکه ای از خون تبدیل کند.
وی مدعی شد، داعش اتهام مزدور ایران بودن را در شرایطی 
تحمل کرده  که صبللرش در مقابل ایران، به توصیه شللیوخ 
القاعده و بللرای به خطر نیفتادن منافللع و خطوط تدارکاتی 

آن بوده است!

برخی رسانه های خارجی در ابتدای تشکیل داعش در آوریل 
سللال گذشللته، داعش را به کمک به منافع دولت بشار اسد 
متهم کردند و این باعث خشللم العدنانللی در نوار و ویدئویی 
منتشره شده   است. آژانس فرانس پرس سخنان وی خطاب 
به الظواهللری را نقل کرده  که گفته: »شللیخ اسللامه، همه 
مجاهدین را با یک کلمه دور هم گرد مللی آورد و تو آن ها را 

پراکنده کرده ای«.
وی با رد این کلله داعش شللاخه ای از القاعده اسللت، گفته 

»داعش شاخه ای از القاعده نیست و هرگز نبوده است«.
پیش از این، ایمن الظواهری از داعش خواسته بود  به درگیری 
با دیگر گروه های مخالف سوری پایان دهد و نیروهای خود را 

از این کشور بیرون کند که داعش این خواسته را نپذیرفت.
اکنللون العدنانی، الظواهللری را متهم به اشللتباه کرده، ولی 
باز هم دسللت خود را بلله سللوی او دراز کرده و خواسللتار 
تغییللر محمد الجوالنللی رهبر گللروه جبهه النصللره، دیگر 
گروه وابسللته به القاعده در سللوریه شللده اسللت. به گفته 
وی، یللا الظواهللری بللا لجاجللت بر اشللتباهات خللود پای 
می فشللارد و درگیللری بیللن مجاهدیللن در سللوریه ادامه 
 می یابد و یللا این که به اشللتباهات خود اقرار کللرده و آن را

 اصاح می کند.
العدنانللی درخواسللت الظواهللری بللرای محللدود کردن 
فعالیللت داعللش بلله عللراق را نیللز رد کللرده و آن را 
 غیرمنطقللی، غیللر واقع بینانلله و غیرمشللروع دانسللته

 است.

 يا الظواهری 
با لجاجت بر 
اشتباهات خود 
پای می فشارد 
و درگیری بین 
مجاهدين در 
سوريه ادامه 
می يابد و يا اين که 
به اشتباهات خود 
 اقرار کرده و آن را
 اصالح می کند

مسؤوالن بنیاد 
دفاع از دموکراسی 
از حامیان 
سرسخت حمله 
نظامی آمريکا 
به ايران و اعمال 
تحريم های 
گسترده در ارتباط 
با برنامه هسته ای 
آن هستند

سخنگوی داعش: جاسوسی آمريکا  از ايرانیان در شبکه های اجتماعی؛

به فرمان الظواهری به ایران حمله نکردیمچگونگی آنالیزواکنش ایرانیان به تحریم ها 



یادداشت

 کارایی دفترچه های بیمه 
در طرح بیمه همگانی

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس از اعتبار دفترچه های 
بیمه در طرح بیمه همگانی رایگان توسط سازمان بیمه 
سالمت خبر داد و گفت: اعتبار دفترچه هایی که در این 
طرح صادر می شود، حتی از دفترچه بیمه تامین اجتماعی 
نیز بهتر و کاراتر است. عبدالرضا عزیزی با اشاره به این که 
هیچ تفاوتی میان دفترچه های بیمه صادر شده از سوی 
سازمان بیمه سالمت با س��ایر بیمه وجود ندارد گفت: در 
حال حاضر براساس گفته مسؤوالن سازمان بیمه سالمت 
حدود 4 میلیون نفر در سایت این سازمان برای استفاده 
از بیمه درمانی ثبت نام کرده اند که در پایان اردیبهشت 
ماه نیز پس از پایان یافتن مراحل ثبت نام، دفترچه بیمه 
برای متقاضیان صادر می ش��ود. وی تاکی��د کرد: در این 
 بیمه امتیازات ویژه ای برای افرادی که تاکنون از هیچ نوع

 بیمه ای برخوردار نبودند، در نظر گرفته شده؛ به طوری 
که این افراد رایگان و حتی روی تخت بیمارستان نیز بیمه 
می شوند.رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به 
این که بیمه همگانی سازمان بیمه سالمت حتی از بیمه 
تامین اجتماعی نیز بهتر اس��ت گف��ت: در برخی موارد 
بعضی از مراک��ز درمانی دفترچه بیم��ه تامین اجتماعی 
را قبول نمی کنند، اما دفترچه ای که از س��وی سازمان 
بیمه سالمت صادر می ش��ود، دارای اعتبار ویژه ای است 
و نسبت به دفاتر تامین اجتماعی خدمات بیشتری را به 
متقاضیان ارایه می کند. وی با اش��اره به این که بیش 6 
میلیون نفر در کش��ور تحت هیچ نوع بیمه ای نیس��تند، 
گفت: در مرحله اول طرح ثبت نام بیمه همگانی رایگان، 
جامعه هدف 6 میلیونی از اف��راد فاقد بیمه در نظر گرفته 
شده اس��ت، اما چنانچه پس از پایان این مهلت فردی در 
خواست ثبت نام و صدور دفترچه بیمه را داشته باشد، نیز 
می تواند نسبت به این امر اقدام کند و برای وی دفترچه 
صادر خواهد شد و این سازمان هیچ محدودیتی برای ثبت 
نام متقاضیان ندارد. عزیزی تاکید کرد: با توجه به این که 
وزارت بهداشت در طرح جدید خود که از 15 اردیبهشت 
در سراسر کشور در بیمارس��تان های دولتی آغاز شده، 
بسته های درمانی برای بیمه شدگان درنظر گرفته شده و 
پرداخت از جیب مردم از این پس در مراکز دولتی، حداکثر 
10 درصد خواهد شد و البته این طرح شامل متقاضیان 
طرح بیمه همگانی نیز می شود و براساس گفته مسؤوالن 
 این س��ازمان، افرادی که در سایت برای دریافت دفترچه 
ثبت نام کردند، در صورت بس��تری می توانند از خدمات 
و بسته های درمانی جدید برخوردار شوند و حداکثر 10 

درصد از هزینه های خود را پرداخت کنند.
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متوسط بازيافت در فروردين ماه ۱۲۶ تن است
معاون خدمات شهري شهرداري اصفهان گفت: در فروردین ماه سال جاري روزانه حدود 1۲6 تن 
پسماند خشك بازیافت شده است.محسن رنجبر با بیان این مطلب گفت: میزان متوسط بازیافت در 

فروردین ماه سال جاري، 1۲5 هزار و 645 کیلوگرم یعني در حدود 1۲6 تن بوده است. 
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در حالی ک��ه اصفهانی ها ب��ا تعدیل برج 
جهان نما و رف��ع تهدید یونس��کو برای 
 خارج کردن نقش جهان از فهرس��ت آثار

 بین المللی به تازگی نفس راحتی کش��یده اند، ب��ار دیگر با طرح 
س��اخت خیابانی به نام آقا نوراهلل نجف��ی در 50 متری این میدان 
تاریخی که می تواند پرونده تهدیدآمیز دیگری در دست یونسکو 
باشد، نفس های دوستداران میراث از ترس تهدید دوباره سازمان 

جهانی حفظ میراث به شماره افتاده است.
به گزارش زاینده رود، بسیاری از آثار تاریخی پایتخت تاریخی 
 جهان اس��الم مانند مس��جد جامع، بناه��ای تاریخی میدان 
نقش جهان، چهلستون و موارد دیگر در حالی توسط  یونسکو 
در فهرس��ت میراث های ماندگار قرار گرفته اس��ت که بارها و 
بارها به دلی��ل عملکرد غیرقانونی برخ��ی ارگان ها در معرض 

خارج شدن از فهرست آثار یونسکو قرار گرفته اند.
با وجود کشمش��کش های فراوانی که تا همی��ن اواخر درباره 
تعدیل برج جهان نما وجود داش��ت، باالخره طبقات این برج 
مطابق با درخواست یونسکو تعدیل ش��د و اصفهانی ها نفس 
 راحتی کش��یدند، اما به تازگی ب��ا طرح ایج��اد خیابانی با نام

 آقا ن��وراهلل نجفی در مج��اورت میدان نقش جه��ان بار دیگر 
نگرانی ها درباره آس��یبی که س��اخت و س��ازهای سنگین و 
 رفت و آم��د می تواند به ای��ن میدان وارد کند، ش��دت گرفته 

است.
اسنادی که درباره موافقت اداره میراث فرهنگی اصفهان با ساخت 
این خیابان و البته با گذاشتن شرط عرض 14 متری برای احداث 
آن  منتشر شد، مردم اصفهان، کارشناس��ان و دوستداران میراث 

فرهنگی را نگران کرد.

س�اخت خیابان در مجاورت نقش جهان غیرقانونی 
است

محمد حسن طالبیان در س��فر خود به اصفهان و طی نشستی که 
با میراث دوستان اصفهانی در دانش��گاه هنر اصفهان برگزار کرد، 
بی قانونی را مهم ترین عامل تهدید میراث های تاریخی اصفهان 
دانس��ت و اظهار داش��ت: ثبت آثار تاریخی در واقع بهانه ای برای 
حفاظت از بنا ها و میراث های اصیل ایرانی و مدیریت آنها به کمك 

استانداردهای جهانی است.
وی افزود:  ثبت آثار در فهرس��ت س��ازمان یونسکو بدان معناست 
 که ما باید باید تاب��ع قوانین این س��ازمان در حفاظ��ت آثار خود

 باشیم.
معاون س��ازمان میراث فرهنگی کش��ور بیان داشت: نقش جهان 
اصفهان در فهرس��ت آث��ار جهانی یونس��کو ثبت ش��ده و این به 
معنای آن اس��ت که دولت ایران تعهداتی در قبال رعایت قوانین 
 یونس��کو درباره آثار تاریخی و اس��نادی در این زمینه ارایه کرده

 است.
وی با اشاره به بی قانونی به عنوان اصلی ترین عامل تهدید آثار تاریخی 
اصفهان تصریح کرد: مش��کالتی ک��ه در زمینه مت��رو اصفهان و برج 
جهان نما و حفظ حریم آثار تاریخی ایجاد ش��د و به تهدید س��ازمان 
 یونس��کو انجامید، تنها ناش��ی از نگذراندن مراح��ل قانونی و اصولی 

طرح های ساخت وساز شهری بود.
طالبیان با بیان این که مداخالت غیرقانونی فراوان در شهرهای مختلف 
مانع حفظ صحیح برخی آثار تاریخی و میراثی اس��ت، بیان داش��ت:  
اگر برای انجام هر گونه س��اخت و سازی قانون لحاظ شود، هیچ گونه 
مشکلی برای دو طرف ایجاد نمی شود، اما اتفاقاتی که در اصفهان رخ 

داد و تهدیدهای یونسکو، تنها به دلیل همین بی قانونی بود.
وی در پاسخ به س��وال خبرنگار زاینده رود درباره ساخت خیابان آقا 
نوراهلل نجفی بیان داشت: نباید اجازه دهیم ساخت خیابان آقا نور اهلل 
نجفی پرونده تهدیدآمیز دیگری به دست یونسکو دهد؛ چرا که ساخت 

این خیابان از دیدگاه ما غیر قانونی است.
معاون س��ازمان میراث فرهنگی کش��ور تاکید کرد: طرح س��اخت 
خیابان آقا نوراهلل نجف��ی در حریم 50 متری می��دان نقش جهان نه 
در سازمان میراث فرهنگی کش��ور و نه در ش��ورای عالی معماری و 
شهرسازی تصویب نشده و انجام این کار از سوی هر ارگانی که انجام 
 شده، غیرقانونی است و باید هر چه س��ریع تر  از ادامه آن جلوگیری

 شود.

  دستور جلوگیری از ادامه ساخت خیابان آقا نوراهلل نجفی
وی اذعان داشت: تمام تالش ما این است که تمام فرآیندهای تخریب 
در شهرهای تاریخی به شکل قانونی انجام شود. طالبیان در پاسخ به 
این که شنیده ها حاکی از این است که اداره میراث فرهنگی اصفهان 
با احداث این خیابان تا عرض 14 متر موافقت کرده است، بیان داشت: 
از آقای مصلحی رییس میراث میراث فرهنگی اصفهان صحت وسقم 
این مطلب را جویا ش��دم  و وی اظهار داش��ت که  می��راث فرهنگی 
 اصفهان با قاطعیت، صدور مجوز برای ساخت این خیابان را رد کرده

 است.
مع��اون س��ازمان می��راث فرهنگ��ی کش��ور بی��ان داش��ت: برای 
س��اخت وس��ازهای حریم آث��ار تاریخ��ی بای��د کاراکتره��ای الزم 
مانند مطالعات باس��تان شناس��ی، کارشناس��ی وفن��ی الزم انجام و 
 پس از ط��ی مراح��ل الزم این طرح  برای تایید به یونس��کو ارس��ال

 شود.
وی افزود: اگر این فرآیند قانونی باش��د، یونس��کو نیزس��خت گیری 
نداشته وهیچ مش��کلی برای انجام ساخت و س��ازهای شهری مورد 

نظر نخواهد بود.

خیابان آقا نوراهلل نجفی، پرونده تهدیدآمیزی در دست یونسکو

بی قانونی تهديدی جدی برای میراث تاريخی اصفهان

یادداشت

احداث خط 2 متروی اصفهان 3 هزار 
میلیارد تومان نیاز دارد

عضو شورای اسالمی ش��هر اصفهان گفت: احداث و راه اندازی خط 
۲ متروی اصفهان به بیش از 3هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

 ابوالفضل قربانی در پاسخ به این سوال که با توجه به این که در حال 
حاضر صحبت هایی مبنی بر اجرای پروژه خط ۲ و 3 متروی اصفهان 
شده است، دیدگاه شما در این زمینه چیست، اظهار کرد: خط دوم 
متروی اصفهان در ش��ورای عالی ترافیك به تصویب رسیده و مسیر 
این خط مشخص شده است. وی با بیان این که مطالعات مربوط به 
نحوه اجرای خط دوم متروی اصفهان نیز در حال انجام است، اضافه 
کرد: مشاور مورد نظر برای این خط انتخاب شده است و این مشاور 
نسبت به انجام مطالعات الزم در راستای جا  نمایی ایستگاه های خط 
دوم مترو و جنبه های فنی این خط اقدام��ات الزم را انجام می دهد.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با تاکید بر این که در حال حاضر 
دستگاه های TBM یا حفاری از خط یك متروی اصفهان خارج شده 
است، تصریح کرد: به محض تکمیل شدن مطالعات خط دوم متروی 
اصفهان و صدور مجوز برای اجرای این خط، نسبت به آغاز عملیات 

خط دوم متروی اصفهان اقدام می کنیم.

قاتل خاموش جان ۸2۸ ایرانی
 را در فصل سرماگرفت

س��ازمان پزش��کی قانونی اعالم کرد ۸۲۸ نفر سال گذش��ته بر اثر 
مس��مومیت با گاز مونوکسیدکربن در کش��ور جان خود را از دست 

دادند که از این تعداد 5۸۸ نفر مرد و ۲40 نفر زن بودند.
به نقل از س��ازمان پزش��کی قانونی، اسفند گذش��ته 111 نفر بر اثر 
مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در کشور جان خود را از دست دادند. 
این رقم در مقایسه با مدت مشابه س��ال قبل که تعداد فوت شدگان 
ناشی از مسمومیت با گاز 59 نفر بود، ۸۸/1  درصد بیشتر شده  است. 
بر اساس این گزارش از کل فوت ش��دگان ناشی از مسمومیت با گاز 
منوکس��یدکربن 71 نفر مرد و 40 نفر زن بودند؛ ضم��ن آن که در 
اسفند سال گذشته با بیشترین افزایش در آمار فوت شدگان ناشی از 

مسمومیت با گاز  مواجه بودیم.

تخصیص73 میلیارد تومان برای 
ایجاد فضا های فرهنگی

رییس کمیس��یون فرهنگی اجتماعی و ورزش ش��ورای اس��المی 
ش��هر اصفهان گفت: در بودجه سال جاری ش��هرداری اصفهان، 73 
میلیارد تومان برای ایجاد و راه اندازی فضا های ورزشی و فرهنگی در 
اصفهان در نظر گرفته شده است. اصغر آذربایجانی با اشاره به این که 
راه اندازی سازمان ورزش در شهرداری اصفهان یکی از دغدغه های 
اصلی شورای شهر بوده اس��ت، اظهار کرد: موضوع ورزش با توجه به 
نقش آن در افزایش و ایجاد نش��اط اجتماع��ی از دغدغه های اصلی 
دوره شورای اسالمی ش��هر بوده و به همین دلیل در منشور شورای 
ش��هر اهداف کالن و راهبردی در حوزه ورزش در 1۲ بند مشخص 

شده است.

 دستورالعمل اجرایی ثبت نام 
دانش آموزان اعالم شد

وزارت آموزش و پرورش با عنایت به نزدیك ش��دن به زمان ثبت نام 
دانش آموزان و در راس��تای اجرای پروژه مهر، دستورالعمل اجرایی 

ثبت نام دانش آموزان در سال تحصیلی 94-93 را اعالم کرد.
معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش بر به کارگیری همه 
امکانات و س��از و کارهای الزم در مدیریت مطلوب فرآیند ثبت نام و 

اجرای دقیق این دستورالعمل، تاکید کرده است.
در این دس��تورالعمل تمامی هنرس��تان های دولتی ملزم هس��تند 
در حد ظرفی��ت از دانش آموزان پایه اول دوره دوم متوس��طه صرفا 
در محدوده جغرافیای��ی ثبت نام کنند؛ مش��روط به ای��ن که مانع 
از توس��عه رش��ته های فنی و حرفه ای در پایه دوم و س��وم نش��ود. 
براس��اس دس��تورالعمل؛ دانش آموزان پای��ه اول ابتدای��ی باید از 
اول خرداد ماه و س��ایر پایه ه��ای دوره های تحصیل��ی از 17 خرداد 
 تا 1۸ تیر ماه نس��بت ب��ه ثبت  خود به ص��ورت الکترونیک��ی اقدام

 کنند.

درگاه پرداخت الکترونیکی کمک به 
بازسازی عتبات عالیات ایجاد شد

درگاه پرداخت الکترونیکی کمك به بازسازی عتبات عالیات همزمان 
با والدت باسعادت حضرت امیرالمومنین علی)ع( روی سایت رسمی 

ستاد بازسازی عتبات عالیات آغاز به کار کرد.
 به نقل از روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات، به منظور تسهیل 
اهدای نذورات و هدایای نقدی هموطنان گرامی و پیرو درخواست های 
مکرر مردم دوس��تدار اهل بیت علیهم الس��الم، هموطنان می توانند 
به ش��کلی ایمن هدایای نقدی خود را به هر مقدار دلخواه به وس��یله 
کارت های بانکی از طریق اینترنت طی کم ترین زمان ممکن پرداخت 
کنند. بنا براین گزارش در فهرست نذوراتی که به دفاتر ستاد رسیده 
اقالم متفاوتی وج��ود دارد. آن بخش از نذورات که نقدی اس��ت پس 
از واریز به حس��اب صرف امور عمرانی در حرم ها می ش��ود. همچنین 
هموطنان گرام��ی می توانند برای اه��دای نذورات خود ب��ه یکی از 

روش های زیر اقدام نمایند:
1- پرداخت از طریق شماره حساب 110 بانك های ملی، صادرات  و 

تجارت
حس��اب  ش��ماره  همچنی��ن  و   11۲ حس��اب  ش��ماره   -۲
010۸750۸7500۸ و ش��ماره کارت 60379913۲5۲90۸۲7 
بانك ملی ایران و همین طور شماره حس��اب 4040 بانك تجارت به 
نام ستاد بازسازی عتبات عالیات استان تهران برای صرف نذورات در 

تکمیل پروژه صحن حضرت زهرا)س( در شهر نجف اشرف
3- شماره حساب  010677317۸005 بانك ملی

4- شماره حساب  3۲71464۸1۲3 و همچنین شماره حساب 111 
بانك رسالت

5- شماره حساب 1۸5004074  بانك تجارت
6- شماره حساب 340036 بانك سپه-شعبه قلهك-شاخص ۲51

7- شماره حساب 00101100110007 بانك صادرات
۸- از طریق تلفن همراه، مش��ترکان محترم همراه اول با ارسال یك 
پیامك خالی به ش��ماره ۸۸۸ و ایرانس��ل به ش��ماره 359 می توانند 
اطالعات مربوط به نحوه واریز کمك های نقدی برای توسعه حرم مطهر 

علوی را دریافت کنند.

اخبار کوتاه
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معاون شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان تاکید کرد:

تحول در روند طراحي و تصویب پروژه هاي عمراني اصفهان
یک فوق تخصص روان تنی:

داروهای ضد افسردگی حداقل 6 ماه باید مصرف شود

معاون شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان بر تحول در روند 
طراحي و تصویب پروژه هاي عمراني شهر اصفهان تاکید کرد.

مهندس نورصالحی با اعالم این مطلب اظهار داشت: با توجه به این  
که این معاونت مسؤولیت دبیرخانه شوراي سیاست گذاري و بررسي 
و تصویب طرح هاي عمراني را برعهده دارد، الزم است جهت افزایش 
 کیفیت و غناي پ��روژه ها، همچنین جلوگی��ري از معطل ماندن

 بي نتیجه پ��روژه هاي عمران��ي در کمیته هاي فن��ي تحولي در 
 نحوه و روند بررس��ي و تصویب پروژه هاي ش��هر اصفهان صورت 

گیرد. 
 وي  با بیان این که باید مس��ؤوالن مناطق و کارشناس��ان اصلي و 
بهره برداران پروژه ها در کمیته هاي فني بیش از گذش��ته فعال 
ش��وند، اذعان داشت:  الزم اس��ت حلقه هاي مفقوده اي که میان 
سازمان طراحي و واحدهاي عمراني و معاونت شهرسازي و معماري 

کمیسیون ماده پنج وجود دارد، مرتفع شود.
یك فوق تخصص روان تنی با بیان این که برای پیش��گیری از 
بازگشت عالیم افسردگی باید مصرف دارو حداقل تا 6 ماه تداوم 

داشته باشد، گفت: تصمیم گیری در مورد پایان دوره درمان با 
روانپزشك است.

دکتر محسن رحیم نیا با اشاره به این که داروهای ضد افسردگی 
برای درمان اختالالت خلقی از نوع افسردگی تجویز می شوند، 
گفت: داروهای ضد افسردگی انواع بسیار متنوعی دارد که انواع 
جدید داروهای ضد افسردگی، فاقد بسیاری از عوارض جانبی 

داروهای قدیمی، مانند خواب آلودگی و افزایش وزن هستند.
این روان پزشك با تاکید بر این که برای اثربخشی داروهای ضد 
افسردگی، 3 تا 4 هفته زمان الزم اس��ت، افزود: بهترین روش 
درمانی، ترکیب دارو درمانی و روان درمانی اس��ت، اما در مورد 
افراد دارای افسردگی شدید، ابتدا دارو درمانی توصیه می شود تا 

انرژی الزم را برای روان درمانی به دست آورند.

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سازمان غذا و دارو با عنوان این مطلب 
که داروهای ماهواره ای جنون آور است، اظهارداشت: محصوالت و 
فرآورده هایی که در ش��بکه های ماهواره ای تبلیغ می شوند، مورد 

تایید ما نیستند.
دکتر حس��ین رس��تگار، گف��ت: محص��والت غذای��ی، دارویی، 
آرایشی، بهداش��تی، ملزومات و تجهیزات پزش��کی، فرآورده های 
بیولوژی��ك، فرآورده ه��ای مکم��ل و داروهای طبیعی و س��نتی 
 انواع اقالمی اس��ت که در آزمایش��گاه مرجع بررس��ی و آزمایش

 می شوند.
وی با اشاره به وجود 5۲ آزمایشگاه دولتی در سطح کشور که زیر 
 نظر آزمایش��گاه مرجع غذا و دارو فعالیت می کنند، افزود: در این 
آزمایش��گاه ها آزمایش محصوالت تقلبی یا قاچاق انجام می شود. 
به طور مثال نمونه ه��ای دارای ال��کل، داروی روانگ��ردان و مواد 
 مخدری که قاض��ی حکم آن را می ده��د، به آزمایش��گاه می آید

 تا تایید شود.
رستگار در مورد بیش��ترین مواردی که از دادگاه ها به آزمایشگاه 
فرستاده می ش��وند، گفت: اغلب مواد حاوی متادون، روانگردان، 
تریاک، داروهای اعصاب، گوشت های وارداتی و الکل است گاهی 
حتی قرص های آنتی هیستامین را می بینیم که مواد شیشه از آن 
بیرون کشیده می شود و به آزمایش��گاه برای انجام آزمایش ارجاع 

داده می شود.
مدی��ر کل آزمایش��گاه های مرجع س��ازمان غ��ذا و دارو در بحث 
گوشت های وارداتی گفت: در مورد این موضوع سازمان دامپزشکی 
باید اعالم نظر کند، اما ما به عنوان آزمایشگاه استعالم می گیریم و بر 
روی فرآورده های غذایی گوشتی مانند کنسرو بررسی های خود را 
 انجام می دهیم تا موارد تقلبی، افزودنی های غیرمجاز و رنگ غیرمجاز

 بررسی شود.
رس��تگار در م��ورد ای��ن ک��ه برخی ان��واع ش��یر و ماس��ت های 
کم چرب به روغن پالپ آغش��ته ش��ده بود، گف��ت: در این لبنیات 
 تقلب هایی وجود داش��ت، ام��ا در حدی نب��ود که نگران��ی ایجاد 

کند.
وی اف��زود: در ای��ن لبنیات روغ��ن گیاه��ی را به ج��ای حیوانی 

اس��تفاده می کردن��د و ای��ن ی��ك تقلب محس��وب می ش��ود. با 
این وج��ود ب��ا آزمایش های انجام ش��ده تع��داد م��وارد به حدی 
نبود که احس��اس نگران��ی ایجاد کن��د و در بررس��ی های جدید 
نیز مش��کلی وجود نداش��ته اس��ت.تعداد محدودی از شرکت ها 
 ب��ه ای��ن کار مب��ادرت ک��رده بودند که ب��ا آنه��ا برخورد ش��ده

 است.
وی در مورد وضعیت داروهای ماهواره ای الغری و چاقی که تبلیغ 
می شوند گفت: محصوالت تبلیغی در شبکه های ماهواره ای مورد 
تایید ما نیس��ت؛ چرا که از مبادی غیرمجاز وارد می شوند شرایط 

حمل و نقل آنها به خوبی رعایت نمی شود و محل 
غیراستاندارد و موادی که در آن استفاده می شود، 

سالم نیست.
 رس��تگار گفت: به این داروها متاسفانه مواد 
افزودنی یا داروه��ای عصبی اضافه می کنند و 
اغلب بر روی مغز  یا بر روی سیستم متابولیسم 

تاثیر می گذارند تا چربی سوزی را باال ببرند.
ای��ن  از  برخ��ی  در  داد:  ادام��ه  وی   
ب��ه  را  رش��د  هورم��ون  نی��ز  داروه��ا 

 چربی ه��ا وارد می کنن��د ت��ا س��وخت و س��از باالی��ی پی��دا 
کنند.

 این داروها بیماری های عصبی ایجاد می کند، اثرات تخریبی روی 
مغز دارد و در طوالنی مدت باعث بیماری های افسردگی و جنون 

می شود. 
مدی��ر کل آزمایش��گاه های مرج��ع س��ازمان غ��ذا و دارو گفت: 
همچنین داروهای مکمل که در بدنس��ازی اس��تفاده می ش��ود، 
 بای��د حتم��ا از داروخان��ه تهی��ه ش��ود و خ��ارج از آن غیرمجاز

 است. 
در حالی که می بینیم سوپرمارکت ها، زیرپله ها و خیابان ناصر خسرو 
مملو از فروش این مکمل هاس��ت. رس��تگار افزود: به همین دلیل 
در جلساتی که در وزارت بهداش��ت انجام می شود، در حال بررسی 
هستیم که توزیع این داروها فقط در داروخانه ها انجام شود. متاسفانه 
ضوابط منظمی برای این که این داروهای مکم��ل در داروخانه ها 
توزیع شوند، تاکنون وجود نداشته است. وی در مورد برنامه های در 
دست اجرای سال 93 این سازمان گفت: بررسی نمونه های سطح 
بازار و عرضه، از برنامه هایی است که انجام خواهد شد تا موارد تقلبی 

شناسایی شوند.
کارخانج��ات  اس��ت  ق��رار  همچنی��ن  اف��زود:  رس��تگار 
داروس��ازی را رتبه بن��دی کنی��م و 30 اردیبهش��ت رتبه ه��ای 
آزمایش��گاهی ای��ن کارخانج��ات را اع��الم کنی��م 
 ت��ا ب��ر اس��اس آن تس��هیالت وی��ژه ارای��ه

دهیم. وی ادامه داد: همچنین 150 آزمایش��گاه  
خصوصی که قب��ال رتبه بندی ش��ده اند، در هفته 

می شود. اول تیر وضعی��ت آنها اعالم 

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سازمان غذا و دارو: 

داروهای ماهواره ای جنون آور است
کارخانجات دارویی رتبه بندی می شوند

گروه 
جامعه 



اخبار کوتاهيادداشت

کشف 910 انشعاب غیرمجاز
 در اصفهان 

معاون خدمات مش��ترکین و درآمد ش��رکت آب و فاضالب استان 
اصفهان گفت : در سال گذشته 910 فقره انشعاب غیرمجاز کشف و 

پس از اخذ جرایم، رفع شد .
رضا رضایی افزود: حدود 80 درصد انش��عابات غیرمجاز کشف شده 
مربوط به واحدهای مس��کونی بوده اس��ت که عمده این واحدها در 
منطقه یک، 4 و 5 ش��هر اصفهان و شهرس��تان های شاهین شهر ، 
نجف آباد، مبارکه، گلپایگان، سمیرم، ش��هرضا، فالورجان، جلگه و 

لنجان بوده است .
وی درخصوص اقداماتی که آبفای استان اصفهان جهت جلوگیری 
از نصب انشعابات غیرمجاز در دستور کار قرار داده است، اعالم کرد  
در سال های اخیر شرکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان به منظور 
جلوگیری از نصب انشعابات غیرمجاز در جای جای استان تدابیری 
نظارتی خود را بسیار گستره تر نموده؛ به طوری که مامورین قرائت 
کنتور نظارت بسیار دقیق و فشرده ای بر چگونگی نصب انشعابات آب 

واحدهای مسکونی و غیرمسکونی اعمال می نمایند .
رضایی به پیامدهای نصب انش��عابات غیرمج��از پرداخت و تصریح 
 کرد: نص��ب انش��عابات غیرمجاز نه تنه��ا از لحاظ درآم��دی ضرر و

 زیان هایی برای ش��رکت به همراه دارد، بلکه در شرایطی که استان 
 با چالش جدی کم آبی مواجه اس��ت، این مشترکین بدون محاسبه

 آب بها اقدام به مصرف بی رویه آب می کنند؛ در حالی که مدیریت 
مصرف، یکی از اولویت هاست .

معاون خدمات مش��ترکین و درآم��د آبفای اس��تان اصفهان گفت : 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظردارد با نظارت همه جانبه 
بر چگونگی نصب انش��عابات آب از هرگونه نصب انشعاب غیرمجاز 
جلوگیری کند و با کشف انش��عابات غیرمجاز مصرف آب در استان 

اصفهان را به خوبی مدیریت نماید . 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
مازاد بر درآمد داشت

  مدیرکل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان اصفهان گفت: این اداره کل 
 طی س��ال گذش��ته، مازاد بر درآمد داش��ت به طوری که بیشتر از 

پیش بینی های صورت گرفته، درآمد کسب کرد.
علی بهبهانی اداره ثبت اسناد و امالک را بعد از  اداره دارایی دومین 
 اداره درآم��دزای کش��ور عنوان کرد و اظهار داش��ت: هر س��ال این 
 درآمد زایی رش��د محسوس��ی دارد، به طوری که در س��ال گذشته

 1۲ درصد نسبت به سال 91 رشد داشته است.
  وی تاکی��د کرد: درحقیقت ما در اس��تان اصفهان، م��ازاد بر درآمد 
داشته ایم و درآمد این اداره کل نس��بت به آنچه برایش پیش بینی 

شده بود، بیشتر بود. 
مدیرکل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان اصفهان، از اهم فعالیت های 
 این اداره کل س��خن گفت و ادامه داد: ثبت و تثبیت مالکیت، ثبت 
شرکت ها و موسس��ات غیر تجاری، اجرای مفاد اسناد الزم االجرا، 
 وص��ول معوقات بان��ک ها، وص��ول معوقات م��ردم مث��ل مهریه و

  چک ها، ثبت معامالت رسمی، ثبت وقایع ازدواج و طالق، از جمله 
فعالیت های اداره ثبت اسناد و امالک است.

وی با اشاره به الکترونیکی ش��دن خدمات ثبتی، گفت: در راستای 
خدمات رس��انی غیر حضوری و س��المت اداری، گام های اساس��ی 
 و محکمی برداش��ته ش��ده اس��ت؛ به طوری که اکن��ون ۶0 درصد

فعالیت ها به صورت الکترونیکی انجام می شود.

مناطق محروم از خدمات 
قرض الحسنه برخوردار می شوند

 بنیاد برکت اعالم کرد: خدمات بانکی بنیاد برکت در مناطق محروم 
کشور توسعه می یابد.

بنیاد برکت ارایه خدمات بانکی در قالب ارایه تسهیالت قرض الحسنه 
به مردم مناطق محروم را از سال 9۲ آغاز کرده است. 

این خدمات شامل ارایه تس��هیالت مالی برای شرکت های کوچک 
 و متوس��ط فع��ال در مناطق محروم کش��ور نی��ز می ش��ود که به 

توانمند سازی اقتصادی این مناطق کمک می کند. 
بنیاد برکت پس از شش سال فعالیت در مناطق کمتر توسعه یافته 
کش��ور، دریافت که نبود برخ��ی خدمات همچون خدم��ات بانکی، 

دغدغه همیشگی مردم و مانع پیشرفت این مناطق است. 
براین اس��اس بنیاد برکت، تاس��یس صندوق قرض الحسنه توسط 
بانک های وابسته برای ارایه تسهیالت قرض الحسنه با اولویت مناطق 
محروم را در دستور کار خود قرار داد که این اقدام در آبان 9۲ با اخذ 

مجوز از بانک مرکزی عملیاتی شد. 
این صندوق قرض الحسنه تاکنون 50 میلیارد ریال به تعداد 15۷0 
فقره وام قرض الحسنه برای امور مختلفی از جمله ازدواج، اشتغال، 

درمان و تحصیل در مناطق محروم کشور پرداخت کرده است. 
قرار است این مبلغ تا پایان س��ال جاری،  بالغ بر ۳00 میلیارد ریال 
شود تا خدمات مالی بیشتری به اقشار آسیب پذیر مناطق روستایی 
داشته باش��د. خدمات بانکی در مناطق محروم و روستایی تاکنون 
کمتر مورد توجه و اس��تقبال بانک ها و موسس��ات مالی و اعتباری 
بوده است. بنیاد عامل المنفعه برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام )ره( شش سال پیش تاسیس شد، تا خدمات مختلفی را 

به مناطق محروم کشور ارایه دهد.
 

 واردات 11 هزار تن گوشت گاو
 در فروردين ماه

در فروردین ماه امسال بیش از 11 هزار تن انواع گوشت گاو به ارزش 
تقریبی۶5/5 میلیون دالر وارد کشور شد.

 تازه ترین آمار گمرک ایران نشان می دهد که ایران در ماه فروردین 
از هفت کشور دنیا واردات گوش��ت گاو داشته است. بیشترین حجم 
واردات مستقیم گوشت گاو مربوط به امارات درحدود ۶۶00 تن به 

ارزش تقریبی 41/5 میلیون دالر بوده است.
همچنین در همین مدت، بیش از ۲۷00 تن گوشت گاو  از برزیل به 

ارزش تقریبی 15 میلیون دالر وارد ایران شد.
ایران همچنین در ماه قبل از کشورهای هند، پاکستان، چین و ایرلند 
نیز واردات گوشت گاو داشته است. واردات گوشت گاو در فروردین 
شامل قطعات گوشت بی استخوان یخ زده، گوشت ران بی استخوان 

یخ زده و گوشت سردست و سینه بوده است.

تجهیز جاده ها به ۶۷ دستگاه تردد شمار

بازار لوازم خانگی کمبود ندارد

  مدیر کل حمل و نقل و پایانه هاي اصفهان با اش��اره به موقعیت اس��تان ک��ه در تمام طول 
س��ال از تردد باالیي در محورهاي ارتباطي برون شهري برخوردار اس��ت، گفت : جاده هاي 
 استان اصفهان، به ۶۷ دستگاه تردد ش��مار برخط مجهز است. داریوش اماني لزوم استفاده از

 دستگاه هاي تردد شمار بر خط را براي استخراج دقیق آمار و اطالعات و میزان تردد و تحلیل 
کاربردي آن را به منظور برنامه ریزي و مدیریت جریان ترافیک و تدوین برنامه هاي کوتاه مدت 
و بلند مدت در خصوص افزایش ایمني تردد، ضروري دانست و اظهار داشت: دستگاه هاي تردد 
شمار برخط یکي از زیرمجموعه هاي حمل و نقل هوشمند است که در حال حاضر مورد استفاده 
این اداره کل قرار گرفته است.وی ادامه داد: به دنبال نصب و راه اندازي این سامانه در محورهاي 
 موردنظر، امکان دریافت اطالعات لحظه اي تردد وس��ایل نقلیه به تفکیک سبک و سنگین

 فراهم مي شود.

رییس اتحادیه لوازم خانگی کشور با اشاره به این که بازار لوازم خانگی کمبودی ندارد در مورد 
ورود کاالهای بی کیفیت چینی به کشور گفت: واردات کاالهای بی کیفیت چینی به کشور، 
نوعی بی تقوایی تجاری است.محمد طحان پور با اشاره به کیفیت پایین کاالهای چینی اظهار 
داشت: کاالهای چینی به اروپا و آمریکا هم صادر می شود، اما واردات برخی کاالهای چینی 
بی کیفیت، نوعی بی تقوایی تجاری است و ما می توانیم بازار را با توان تخصصی و کارشناسی 
خودمان تنظیم کنیم. وی افزود: از دولت انتظار داریم از توان کارشناس��ی بخش خصوصی و 
تشکل های صنفی در تنظیم، سیاس��ت گذاری و مدیریت بازار استفاده کند. رییس اتحادیه 
لوازم خانگی در ادامه گفت: اگر دولت کارها را به بخش خصوصی واگذار کند، خیلی از مسایل 
ساماندهی می ش��ود و در حال حاضر بهترین یخچال را تولید می کنیم و کارخانه توانمندی 

داریم که نوعی سوپر مارکت لوازم خانگی است.

4
ترانزیت 863 هزار تن کاال از مرزهای کشور

مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه هاي مرزي از ترانزیت 8۶۳ هزار تن کاال از مرزهای کشور در فروردین ماه سال 9۳ 
خبر داد و گفت: از این میزان 8۲0 هزار تن انواع کاالهاي نفتي و غیرنفتي معادل 95 درصد از طریق جاده و 4۲ هزار 

تن معادل 5 درصد از طریق راه آهن ترانزیت شد.
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رییس س��ازمان امور مالیاتی کش��ور با اش��اره به ای��ن که خرید 
و ف��روش ک��د اقتص��ادی ب��رای فعالیت ه��ای اقتص��ادی 
 ج��رم اس��ت، گف��ت: در ای��ن راس��تا ۷00 متخلف شناس��ایی

 شده اند. علی عسگری در مورد شیوع خرید و فروش فاکتورهای 
اقتصادی و کد فروش��ی از س��وی برخی افراد و فعاالن اقتصادی 
اظهار داشت: خرید و فروش کد اقتصادی معنا ندارد، بلکه برخی 
فعاالن اقتص��ادی فاکتورهای صوری دیگر ش��رکت ها برای خود 
اس��تفاده می کنند. رییس س��ازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ 

به این سوال که علت خرید و فروش فاکتورهای صوری و گواهی 
ارزش افزوده از سوی دالالن و سوء اس��تفاده کنندگان چیست، 
بیان کرد: این موضوع از نظر س��ازمان مالیاتی تقلب محس��وب 
می ش��ود و هر ش��خص حقیقی یا حقوقی چنی��ن فاکتورهایی 
داشته باشد، زمانی که اعتبار شخص یا شرکت را قبول کنیم، اگر 
 مالیات فاکتور صادر ش��ده پرداخت نشده باش��د، اعتبار پذیرفته 

نمی شود.
عسگری در مورد این که بسیاری از سایت های تبلیغاتی و ضمیمه 
روزنامه ها اقدام به تبلیغ برای صدور فاکت��ور جعلی مالیات و کد 
اقتصادی می کنند، تصریح کرد: شرکت ها معادل دریافت اعتبارنامه 
معادل مبلغی که اعالم می کنند، باید مالیاتش را پرداخت کنند که 
اگر این گونه نباش��د، اعتباری برای اش��خاص و فعاالن اقتصادی 
ص��ادر نمی ش��ود. وی از شناس��ایی ۷00 نفر در رابط��ه با جعل 
کدفروشی اقتصادی خبر داد و گفت: نزدیک به ۳00 نفر از این افراد 
در فهرست سیاه سازمان قرار گرفته و در معرض عموم در سایت 
است و هر کسی فاکتور از این افراد بخرد، نیز مورد قبول نیست و 

با آن برخورد می شود.
 ب��ه گفته رییس س��ازمان ام��ور مالیاتی کش��ور، جریم��ه افراد 
 جاعل، دریافت مالیات و لغو اعتب��ار آنها بوده و جریمه نیز در نظر 

گرفته شده است.

مدیرعامل سازمان انرژي هاي نو ایران، از آغاز شمارش معکوس 
اولین نیروگاه زباله س��وز ایران ب��ا ظرفیت تولید س��ه مگاوات 
برق خب��ر داد و اعالم ک��رد: وزارت نی��رو هر کیلووات س��اعت 
 برق تولیدی این نیروگاه زباله س��وز را 440 توم��ان خریداری 

می کند.
 افزای��ش ظرفی��ت تولید ب��رق پ��اک و تجدی��د پذی��ر یکی از 
سیاس��ت های کالن وزارت نیرو در دولت تدبیر و امید است به 
طوری که قرار است ظرفیت تولید برق پاک با افزایشی دو برابری 

به حدود ۶00 مگاوات تا پایان سال جاری افزایش یابد.
 از ای��ن رو در کن��ار س��اخت و راه ان��دازی مزرع��ه ه��ا و
  نی��روگاه های ب��رق ب��ادی، خورش��یدی و برق آب��ی، احداث
  نیروگاه های برق زباله سوز هم در دستور کار صنعت برق ایران

 قرار گرفته است.
یوسف آرمودلي در تشریح جزییات برنامه احداث نیروگاه های 
زباله سوز در ایران، گفت: شمارش معکوس برای راه اندازی اولین 

نیروگاه زباله سوز ایران آغاز شده است.
مدیرعامل س��ازمان ان��رژي هاي نو ای��ران با تاکید ب��ر این که 
نی��روگاه زباله س��وز کهریزک تهران تا تابس��تان س��ال جاری 
 ب��ا ظرفی��ت تولی��د س��ه م��گاوات ب��رق از زبال��ه در م��دار

 بهره ب��رداری قرار می گی��رد، تصریح کرد: نیروگاه زباله س��وز 
کهریزک با مش��ارکت ش��هرداري تهران و از طری��ق فاینانس 
 یک ش��رکت ایراني، مراحل پایانی س��اخت خود را پش��ت سر

 می گذارد.
این مقام مسؤول یادآور شد: هم اکنون در کنار نیروگاه کهریزک، 
نیروگاه هاي زباله س��وز ساري با ظرفیت س��ه مگاوات، نیروگاه 
نوش��هر با ظرفیت س��ه مگاوات، نیروگاه تنکابن با ظرفیت سه 
مگاوات و نیروگاه رش��ت با ظرفیتي حدود پنج مگاوات در حال 

ساخت است.

مديرعامل سازمان انرژي هاي نو ايران

 ايران تولید برق از زباله را آغاز می کند
ريیس سازمان امور مالیاتی: 

اعتبار مالیاتی فروشندگان کد اقتصادی لغو می شود

تش��کیل کمیته در وزارت نی��رو با عنوان کمیته بح��ران آب با 
تمرکز بر روی 9 شهر بزرگ کشور می تواند گویای شرایط فعلی 

کشور باشد.
طبق گزارشی که از سوی سازمان فضایی ناسا در زمستان سال 
1۳91  در مورد پدیده گرم شدن زمین و کمبود آب منتشر شد، 
ایران از میان 45 کشور دنیا در رتبه چهارم کشورهایی قرار گرفت 
که در ۳0 ساله پیش روی در معرض خشکسالی قرار می گیرند.

در شرایطی که کشور خشک ترین سال هایش را طی چهار دهه 
گذشته پشت س��ر می گذارد، نگاهی دوباره به اتفاقاتی که در 
رابطه با منابع آبی کشور رخ داده است، ضروری به نظر می رسد. 
خشکسالی در ایران وارد سیزدهمین سال خود شد، هشدارهای 
مسؤوالن نیز برای پیشگیری از بحران کم آبی در کشور شدت 
گرفته است. بسیاری از کارشناس��ان معتقدند که با مدیریت بر 
منابع موجود و همچنین صرفه جویی آب توسط مردم، می توان 

از این بحران عبور کرد.
تشکیل کمیته در وزارت نیرو با عنوان کمیته بحران آب با تمرکز 
بر روی 9 شهر بزرگ کشور می تواند گویای شرایط فعلی کشور 
 باش��د. هر چند وزیر نیرو جیره بندی و قط��ع آب را خط قرمز

 وزارت خانه خود می داند، به نظر می رس��د برخی ش��هرهای 
کوچک تر در بحران آب سرنوشتی جز جیره بندی آب نداشته 
باشند تا از این طریق کالنشهرها از کابوس تابستانه نجات پیدا 

کنند
به گفته کارشناس��ان بحران آب در ایران در حال تبدیل شدن 
 به موقعیتی خطرناک برای ساکنان بس��یاری از شهرها به ویژه 
کالن شهرهایی است که جمعیت زیادی در آنها متمرکز شده اند.

 تنش آبی در 51۷ ش��هر در تابستان امس��ال، آماری است که 
مسؤوالن وزارت نیرو برای نشان دادن بحران کم آبی در کشور 

ارایه می دهند.
این در حالی است که کالن ش��هر های تهران، همدان، مشهد، 
اصفهان، ش��یراز، اراک، یزد، قم، زاهدان و ایالم با خطر کم آبی 

شدیدی مواجه هستند.
در ش��رایط کنونی ۳۷ میلیون نفر از جمعیت کشور در معرض 
تنش آبی قرار دارند که این میزان 50 درصد جمعیت کشور را 
شامل می شود و عالوه بر آن اگر پایتخت نشینان تا ۲0 درصد در 
مصرف آب صرفه جویی نکنند، با قطعی آب و جیره بندی روبه 

رو خواهند شد.
 میزان بارش ها در سال آبی 8۷-8۶ در کالن شهر تهران حدود 
۳۳۷ میلیمتر بوده که در س��ال آبی 9۳-9۲ به ۲4۶ میلیمتر 
رسیده است. آمارهای موجود نشان می دهد در سال آبی 91-9۲ 
میزان بارندگی در شهر شیراز حدود 4۳۲ میلیمتر بوده که در 
سال آبی جدید به حدود ۲99 میلیمتر کاهش پیدا کرده است. 
در مش��هد نیز میزان بارش ها از ۲1۲ میلیمت��ر به حدود 14۲ 

میلیمتر رسیده است.
 در یزد به عنوان یکی از کم بارش ترین ش��هرهای ایران، اوضاع 
بدتر است و میزان بارش ها از 85 میلیمتر در سال آبی گذشته 
 به نص��ف کاهش پیدا ک��رده اس��ت. در اصفهان ک��ه مردم آن 

سال هاس��ت به خشک بودن 
زاینده رود عادت کرده اند نیز 
شرایط مش��ابهی حاکم بوده و 
حتی در ش��هری مانند تبریز 
هم که در آب و هوای مرطوب 
و نیمه بارانی قرار گرفته، میزان 
بارش ه��ا از ۲۳۳ میلیمتر به 
155 میلیمت��ر کاه��ش پیدا 

کرده است.
این آمارها حاکی از این موضوع 
اس��ت که تنش آبی برای ۳۷ 
میلیون نف��ر از جمعیت ایران 
است؛ جمعیت کالنی از مردم 
که تقاضا ب��رای آنها حرف اول 
را می زند. الگ��وی مصرف این 
تع��داد از جمعیت کش��ور به 
س��ادگی قابل تغییر نیست و 

امروز گفته می ش��ود در برخی از ش��هرها مانند تهران، میزان 
مصرف سرانه آب به ۳۲0 لیتر در روز می رسد. 

به طور مثال وزارت نیرو می گوید در خرداد و تیر سال گذشته 
روزانه نزدیک به س��ه میلیون متر مکعب آب در تهران مصرف 
 شده اس��ت که خود رکوردی در جهان در مصرف آب محسوب

 می شود و تامین این میزان آب برای کالن شهری مانند تهران 
کار بسیار دش��واری است. ش��اید یکی از بزرگ ترین مشکالت 
موجود در ایران، در اختیار گذاش��تن آب ارزان قیمت باشد که 

مصرف کنندگان را به مصرف باالتر سوق می دهد. 
ایران از لحاظ جغرافیایی در منطقه ای نیست که بتواند به منابع 
آبی پایدار دست پیدا کند، اما به دلیل سیاست گذاری نادرست 
قیمت آب شرب بهداشتی آن قدر پایین اس��ت که در مواردی 

حتی برای شست و شوی خودرو از آن استفاده می شود. 
در ش��رایط فعلی دیگر وقت آن رس��یده که موضوع آب نیز به 
دغدغه ساکنان برج ها و خانه های بلند مرتبه در کالن شهرها 
اضافه شود. زیرا ش��اید برای جبران این منبع طبیعی فردا دیر 

باشد. 

در آستانه تابستان: 

بحران کم آبی در کالن شهرها به خط قرمز رسید
معاون وزير راه و شهرسازی:

سازندگان به تعهدات خود 
پايبند باشند

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که تالش می کنیم 
تمام شرکت های بزرگ پیمانکار مسکن مهر به تعهدات 
خود عمل کنند، گفت: از شرکت هایی که به تعهدات خود 
در قبال واگذاری به موقع مسکن مهر پایبند نباشند، به 

مراجع ذی صالح قضایی شکایت می کنیم.
 محسن نریمان  در پاس��خ به این س��وال که وزارت راه 
و شهرس��ازی در برابر ش��رکت های بزرگ و پیمانکاران 
بزرگی که به تعهدات خ��ود در قبال واگذاری مس��کن 
مهر پاسخگو نیس��تند، اقدامی خواهد کرد،گفت: از نظر 
وزارت راه و شهرسازی، ش��رکت ها و پیمانکاران بزرگ 
 به خص��وص پیمانکارانی ک��ه به نوعی مس��ؤول ترویج 
صنعتی سازی هستند باید به تمام تعهدات خود در قبال 

مردم و متقاضیان مسکن مهر پایبند باشند.
نریمان ادام��ه داد: تا جایی ک��ه امکان دارد ب��ه مردم و 
متقاضیان مس��کن مهر و حتی همان ش��رکت ها کمک 
می کنیم، اما اگر نتوانس��تیم مش��کل مردم و متقاضیان 
مس��کن مهر را که به هر دلیلی نتوانس��ته اند واحدهای 
مس��کونی خود را تحویل بگیرند حل کنیم، از شرکت ها 
و پیمانکاران بزرگ به مراجع ذی صالح قضایی شکایت 
می کنیم. مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هرهای جدید 
تصریح کرد: تمام تالش ما این اس��ت که کار به شکایت 
نکشد، اما اگر به نتیجه نرس��یم، مجبور هستیم که تمام 
اقدامات الزم قضایی را انجام دهیم. چند وقتی است که 
زمزمه هایی از فروش یک واحد مس��کونی ب��ه دو نفر و 
ندادن تسهیالت مسکن مهر به متقاضیان این مسکن از 
سوی بانک مسکن به گوش می رسد و ظاهرا وزارت راه و 

شهرسازی به تکاپو افتاده تا این مشکل را برطرف کند.
وزیر راه و شهرس��ازی نیز ب��ه تازگی در م��ورد تخلفات 
پنهان مس��کن مهر و قص��ور در س��اخت صنعتی پروژه 
مسکن مهر پرند، از مدیر عامل شرکت عمران شهرهای 
جدید خواسته اس��ت که در صورت رفتار غیرمتعهدانه 
شرکت هایی که مسؤول ترویج صنعتی سازی در کشور 

هستند، اقدام حقوقی به عمل آید.
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یادداشت

 آروند دش��ت آرای کارگ��ردان نمایش »ردپ��ای صورتی« ازحضور م��ارن میلر بازیگ��ر و عضو کمپانی
 »English Theatre« در نق��ش پلنگ صورتی خبر داد. ای��ن نمایش قرار اس��ت از 4 خردادماه در 

تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه برود. 
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بازیگرتئاترهلند،پلنگصورتیمیشود

واکنش دیلی تلگراف به لباس ایرانی 
»اشتون«

هفتیادداشت

 تاسیس دو پردیس سینمایی 
در شهرستان اصفهان

معاون فرهنگی هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان از احداث 
دو پردیس سینمایی در نقاط فاقد سینمای شهر اصفهان خبر داد.

علی تمنایی، در پاسخ به این سوال که چرا س��ینماهای اصفهان در 
یک نقطه متمرکز شده اند با اش��اره به چاره اندیشی مسؤوالن برای 
نقاط فاقد س��ینمای اصفهان اظهار داش��ت: با توجه به این که اغلب 
س��ینماهای اصفهان در منطقه مرکزی متمرکز ش��ده، بس��یاری از 
همش��هریان نمی توانند برنامه ریزی درستی در راس��تای استفاده 

صحیح از سینماهای اصفهان برای اوقات فراغت خود داشته باشند.
وی افزود: با هماهنگی ش��ورای شهر و ش��هرداری اصفهان مصوب 
شده است که دو پردیس س��ینمایی در نقاط فاقد سینمای این شهر 
احداث شود. معاون هنری س��ینمایی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تاکید کرد: البته تصمیم گیری نهایی در این زمینه برعهده شهرداری 
 اصفهان است، اما حدس من بر این است که با توجه به ساخت سالن 
همایش های بین المللی در این منطقه و فقدان سینمای مناسب این 
مکان، یکی از نقاط مورد هدف پردیس های سینمایی اصفهان باشد.

وی ادامه داد: همچنین س��الن تئاتر ش��هر که ب��ه زودی و با تامین 
بودجه الزم در ش��هرک شهید کش��وری در ش��رق اصفهان احداث 
 می شود، شامل دو س��الن اصلی و س��الن های اقماری در اطراف آن

 است.
تمنایی با اشاره به این که ساخت این سالن به یقین برای ارتقای سطح 
تئاتر و سینمای اصفهان بس��یار موثر خواهد بود، بیان داشت: دلیل 
تاخیر در ساخت این مجموعه، گره های مجوزی بود که با تالش زیاد 

در طول سال گذشته توانستیم این مشکالت را رفع کنیم.

تولید نوشت افزارهای ایرانی با تصاویر 
»رستم و سهراب« 

تهیه کننده انیمیش��ن »رستم و س��هراب« از تولید نوشت افزارهای 
ایرانی � اسالمی با تصاویر شخصیت های »رستم و سهراب« خبر داد.

 داری��وش دالوند تهیه کننده فیلم انیمیش��ن »رس��تم و س��هراب« 
درباره اس��تقبال مخاطبان از تیزر فیلم سینمایی »رستم و سهراب« 
بیان داشت: در جریان برگزاری نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران، 
آنونس فیلم انیمیشن س��ینمایی »رستم و س��هراب« در غرفه های 
»نش��ر مهاجر« و »موسس��ه نقش تندیس آریا« به نمایش درآمد و 
 توجه کودکان و مراجعه کنن��دگان به این دو غرف��ه را به خود جلب 

کرد.
وی از تولید نوشت افزار با طرح های شخصیت های این فیلم خبر داد 
و گفت: با توجه به تدارکات انجام ش��ده، تولید و عرضه لوازم التحریر 
با طرح های شخصیت های »رستم«، »س��هراب«، »تهمینه« و سایر 
شخصیت های این انیمیش��ن ایرانی، هم زمان با اکران سینمایی اثر 

انجام خواهد شد.
دالوند ابراز داشت: نمایشگاه کتاب فرصتی شد تا ارزیابی هایی از ذائقه 
مخاطب داشته باشیم و نتایج این حضور که با استقبال توأم والدین و 
فرزندانشان همراه بود، موجبات دلگرمی دست اندرکاران تولید این 

انیمیشن را فراهم کرد.

روزنامه »دیلی تلگراف« در گزارش��ی 
با اش��اره به لباس طراحی شده توسط 
ی��ک ط��راح برجس��ته ایران��ی برای 
»کاترین اشتون«، مس��ؤول سیاست 
خارجه اتحادی��ه اروپا، ای��ن لباس را 
راه حل��ی ب��رای برط��رف س��اختن 
ی��ک مش��کل ش��کلی در مذاک��رات 
 ب��ا ط��رف ایران��ی معرف��ی ک��رده

 است.
دیلی تلگراف با بازت��اب خبر و تصویر 
انتشار یافته توسط ایسنا درباره طراحی 
لباس ایرانی برای »کاترین اشتون« از 
سوی یک طراح ایرانی، از تصمیم این 
چهره سیاس��ی برای به تن کردن این 
لباس در یکی جلسات دیپلماتیک خبر 
می ده��د. در این گزارش آمده اس��ت: 
خبرگزاری ایسنا تصویری از این لباس 
را در خروجی س��ایت خود ق��رار داده 
است که ش��امل یک کت بلند شرابی 
رنگ همراه با یک روس��ری همرنگ و 
البته تزیینات درخشان به روی لباس 
اس��ت. در ادامه این گزارش که به قلم 
»مایکل تئودولو« نوش��ته شده است، 
می خوانیم: میترا تمجیدی طراح این 

لباس از استقبال اشتون از این لباس و 
تصمیم وی برای پوشیدن آن در یکی 
از نشست های دیپلماتیک خبر داده و 
اعالم کرده اس��ت طرح ای��ن لباس در 
واقع تلفیقی از لب��اس ایرانیان قدیم با 
طراحی و لباس های م��درن و امروزی 

است.

لباس اشتون  
این روزنامه انگلیسی همچنین نوشت: 
در خبر خبرگزاری دانش��جویان ایران 
مشخص نشده که آیا این طرح هدفی 
خاص برای حفاظت از نجابت اش��تون 
داشته یا ش��اید موجب شود این طرح 
نقش��ی هرچند کوچک در پیش��رفت 
مذاکرات هسته ای داشته باشد و یا این 
که هدف طراح، ارتقای س��طح تفاهم 
فرهنگی می��ان ای��ران و انگلیس بوده 

است؟
بنا بر ای��ن گزارش، در م��اه مارس هم 
یک طراح ُک��رد ایرانی به نام سوس��ن 
جّدت جاسبی اعالم کرد که قصد دارد 
یک لباس سنتی کردی برای اشتون به 
عنوان حرکتی نمادین صلح و دوستی 
میان کش��ورهای جهان طراحی کند 
 و رس��انه های ایران��ی در آن زم��ان

 اع��الم کردن��د ک��ه ای��ن لب��اس در 
 دور بع��دی مذاک��رات هس��ته ای به

 اش��تون اعط��ا خواه��د ش��د.کاترین 
 اش��تون در راس یک تی��م بین المللی

 متش��کل از ش��ش ق��درت جهان��ی 
ش��امل آمری��کا و انگلی��س وارد دور 
جدید مذاکرات با ایران ش��ده  است تا 
تنش های می��ان ایران و غرب بر س��ر 
مسایل هسته ای پس یک از دهه پایان 

یابد.
میترا تمجیدی تاکنون طراحی لباس 
برای چندی��ن تن از مقامات رس��می 
را برعهده داش��ته و تاکنون سه بار به 
عنوان برتری��ن طراح ایران ش��ناخته 

شده است.

س��رانجام پ��س از گذش��ت قری��ب ب��ه ی��ک س��ال 
س��کوت خب��ری، پس از ب��ه اتمام رس��یدن س��اخت 
فیل��م ضدایران��ی »گالب« ب��ه کارگردان��ی »ج��ان 
اس��توارت«، مناب��ع خب��ری اع��الم کردند ای��ن فیلم 
 برای جس��ت وجوی خری��دار در بازار فیل��م کن اکران

 خواهد شد.
کمپانی بازاریاب��ی »اُپ��ن ُرد«، Open Road، اعالم 
کرد که فیلم »گالب« به کارگردانی »جان اس��توارت« 
قرار اس��ت طی فصل پاییز به نمایش درآید و سرنوشت 
 خریداران این فیلم نیز در جش��نواره کن تعیین خواهد

 شد.
این خبر در حالی منتش��ر شده اس��ت که قریب به یک 
سال از اتمام ساخت این فیلم ضد ایرانی می گذرد، ولی 
طی این مدت هیچ خبری درباره این فیلم در رس��انه ها 

منتشر نشده بود.
فیلم »گالب« اولین تجربه کارگردانی »جان استوارت«، 
مجری مراسم اس��کار و همچنین مجری شوی مشهور 
تلویزیونی »دیلی ش��و« اس��ت که تاکنون قریب به 18 
سال است که بدون وقفه هر دوشنبه از تلویزیون آمریکا 

پخش می شود.
  هم چنین جان استوارت، کارگردان آمریکایی در حال 

ساخت فیلمی درباره یکی از فعاالن فتنه 88 است.

  جان اس�توارت در پش�ت صحنه فیلم ضد 
ایرانی گالب

فیلم س��ینمایی »گالب« طی 12 هفته در اردن و چند 
کشور دیگر از خاورمیانه فیلمبرداری شده است.

»اس��توارت«، این فیلم را براساس فیلمنامه ای اقتباس 
ش��ده از کتاب »س��پس آنها به دنبال م��ن آمدند: یک 
داستان خانوادگی از عشق، اسارت و بقا« نوشته »مازیار 

بهاری« ساخته است.
ای��ن فیل��م ق��رار اس��ت براس��اس فیلمنام��ه ای از 
 »اس��توارت« در چند کش��ور مختلف جل��وی دوربین

 برود.
روزنامه نیویورک تایمز پیش از این در گزارشی نوشت: 
تخمین زده ش��ده ک��ه پ��روژه س��ینمایی »گالب« از 
30 تا 40 میلیون دالر هزینه س��اخت داشته باشد که 
عالوه بر »اس��توارت«، کمپانی »اود لوت اینترتیمنت« 
متعل��ق ب��ه خان��واده »پریتزکر«،یک��ی از پولداترین 
خانواده ه��ای آمری��کا و »اس��کات رودی��ن«، یکی از 
 تهیه کنندگان یه��ودی هالیوود، این هزین��ه  را تامین 

خواهند کرد.

 »اس��توارت« در مراحل اولیه ساخت فیلم »گالب« در 
مصاحبه با این روزنامه عنوان کرده بود که حدود 60 تا 

80 نفر در ساخت این فیلم همکاری خواهند داشت.
»گالب« روایت گر بخش��ی از زندگی »مازیار بهاری« 
است که سال 88 به عنوان یک روزنامه نگار و مستندساز 
ایرانی کانادایی به ایران س��فر می کن��د، ولی در جریان 
شلوغی های آن سال به زندان اوین می افتد و 118 روز 
را در آنجا سپری می کند و او طی این مدت زندانبانش 
را بدون آن که ببیند، از روی ب��وی گالبی که می داده، 
می ش��ناخته و ب��ه همین خاط��ر به او لق��ب »گالب« 
می دهد. نام پروژه در دست ساخت نیز برگرفته از لقب 
زندانبان اوس��ت. »مازیار بهاری« خبرن��گار هفته نامه 
نیوزویک آمریکا بود که در جریان اغتشاش��ات پس از 
انتخاب��ات در ایران، به دلیل همکاری با س��رویس های 
جاسوسی غربی دس��تگیر ش��د و پس از آزادی موقت 
به صورت غیرقانونی از ایران خارج ش��د و هم اکنون به 
فعالیت علیه نظام جمهوری اس��المی ایران و همکاری 
 با رس��انه های فارس��ی زبان نظی��ر بی بی سی فارس��ی 

می پردازد.
در این فیلم »گائل گارس��یا برن��ال«، بازیگر هالیوودی 
نقش »مازیار بهاری« را بازی کرده و در کنار آن اسامی 
بازیگران دیگری چون »گلش��یفته فراهانی« و »شهره 

آغداشلو« نیز به چشم می خورد. 

  در فصل پاییز اکران عمومی می شود

نمایشفیلمضدایرانی»گالب«دربازارفیلمکن
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تغییرات 

کابل  کیمیا  شرکت  تغییرات  آگهی  93/902/33/و  شماره    23199
عمومی   مجمع  جلسه  صورت  به  مستند  خاص  سهامی  اردستان 
بشماره  خاص  سهامی  اردستان  کابل  کیمیا  شرکت  العاده  فوق 
 1393/2/10 مورخه   14003182670 ملی  شناسه  و   835 ثبت 
آمده  به عمل  در شرکت  زیر  به شرح  تغییراتی  و  اتخاذ  تصمیماتی 
اردستان   – : - مقرر گردید که مرکز اصلی شرکت از آدرس  است 
پناهی  دکتر  دامپزشکی  داروخانه  جنب  فائق-  شهید  خیابان   –
شهید  بزرگراه   – اصفهان  نشانی  به   8381773461 پستی  کد   –
پستی  کد   -16 نشانی  آتش  جنب   – لباف  صمدیه  مقابل   – خرازی 
اصالح  اساسنامه   4 ماده  این شرح  به  و  یابد  انتقال   8187685594
وامالک   اسناد  ثبت  رئیس   – اله عصاری  خیر   72 الف  م     .  گردید 

اردستان 

تغییرات 

سپهر  سنت  شرکت  تغییرات  آگهی  93/908/33/و  شماره    23198
سپاهان سهامی خاص مستند به صورت جلسه مجمع عمومی  فوق 
العاده شرکت سنت سپهرسپاهان  سهامی خاص بشماره ثبت 690 و 
شناسه ملی 10260435665 مورخه 1393/2/15 و گواهی بانک سپه 
مبلغ  واریز  بر  مبنی   93/2/15-68 به شماره  اصفهان  شعبه مصلی 
افزایش سرمایه به حساب شرکت وگواهی اداره امور مالیاتی اردستان 
به  تغییراتی  و  اتخاذ  تصمیماتی   1393/2/18-4461497 شماره  به 
شرح زیر در شرکت به عمل آمده است  1- سرمایه شرکت از مبلغ 
یک میلیون ریال به سیصد میلیون ریال بالغ شده است  که تماما نقدی 
است . 2- سهام شرکت به یکصد سهم سیصد هزار ریالی با نام تقسیم 
 میشود .  .   م الف 71 خیر اله عصاری – رئیس ثبت اسناد وامالک 

 اردستان 

تغییرات 
فوالد  مجتمع  تغییرات شرکت  آگهی  93/881/33/و  23196  شماره 

عمومی   مجمع  جلسه  صورت  به  مستند  خاص  سهامی  اردستان 
فوق العاده شرکت مجتمع فوالد  اردستان سهامی خاص بشماره ثبت 
542 و شناسه ملی 10260108192 مورخه 1393/2/13 و اظهار نامه 
بانک ملت شعبه شاهین  افزایش سرمایه و گواهی  ثبت  تکمیل شده 
مبلغ  واریز  بر  مبنی  به شماره 93/2/17-95969070  اصفهان  شهر 
22000000000 ریال بابت  افزایش سرمایه شرکت مزبور به حساب 
شرکت و. گواهی اداره امور مالیاتی اردستان به شماره 4442555-

و  اتخاذ  تصمیماتی  متعلقه  مالیات  پرداخت  بر  مبنی    1393/2/17
تغییراتی به شرح زیر در شرکت به عمل آمده است  1- پس از بحث و 
بررسی و استماع گزارش بازرس شرکت مبنی بر عدم تکافوی سرمایه 
مبلغ 78000000000  از  فعالیت سرمایه شرکت  ادامه  شرکت جهت 
هفتاد و هشت میلیارد ریال به مبلغ 100000000000 یکصد میلیارد 
افزایش یافته است . 2- سرمایه یکصد میلیارد ریالی شرکت که نقدی 
به مبلغ  نام عادی هر سهم  با  به 10000000 ده میلیون سهم  است 
10000ده هزار ریال تقسیم میشود  .3- بشرح فوق ماده 5 اساسنامه 
 اصالح گردید  م الف 73 خیر اله عصاری – رئیس ثبت اسناد وامالک 

 اردستان 

  مفاد آراء 
قانون  موضوع  هیات   139360302028000128 شماره   23194

تعیین تکلیف  وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در اداره ثبت کوهپایه 

آگهی موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی 

اول موضوع  برابر رای شماره 139360302028001212 هیات   -1
فاقد سند  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کوهپایه تصرفات مالکانه 
اسمعیل  فرزند  ورزنه  اصغری  حسین  ی  آقا  متقاضی  بالمعارض 
بشماره شناسنامه 1 صادره از بن رود در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 120/70 متر مربع در قسمتی از پالک 474 فرعی از 52 اصلی 
واقع در ورزنه بخش 21 ثبت اصفهان خریداری بصورت قولنامه 

عادی از مالک رسمی آقای صادق باقری ورزنه محرز گردیده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی .که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
 عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 

  م الف 3541
تاریخ انتشار نوبت اول : 1393/2/27 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1393/3/11 

محمد صادق مقدسی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه 

اجرائیه
بایگانی:  شماره   9204002004000486/1 پرونده:  شماره   23200
9201308/2 شماره ابالغیه: 139205102004003603 بدینوسیله به 
آقای مجتبی صفری بدهکار  پرونده کالسه 9204002004000486/1 

ابالغ می  اید  نگردیده  آدرس شناخته   مامورابالغ  گزارش  برابر  که 
شما  بین   1390/12/17-50221 شماره  رهنی  سند  برابر  که  گردد 
وخانم رضوان حقیقی مبلغ 1500000000 بدهکار می باشید که بر 
اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس 
اجراء  این  در  فوق  کالسه  به  و  اجرائیه صادر  قانونی  تشریفات  از 
مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی 
بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 

درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی 
ماده اصالحی  طبق  اجرایی  عملیات  این صورت  غیر  در  اقدام  خود 
ماده 34 قانون ثبت وحذف ماده 34 مکررا مصوبسال 1386 بنا به 
از  مشاع  حبه  سه  مازاد  وثیقه  مورد  ارزیابی  از  بستانکار  تقاضای 
 16 بخش  در  واقع  اصلی   1291/3 پالک  حبه   72 از  مشاع  حبه   19
ثبت اصفهان ظرف دو ماه از  قطعیت ارزیابی از طریق مزایده اقدام 
بدون  اینصورت  غیر  در  و  شد  خواهد  بستانکار  طلب  وصول  به 
تعقیب  علیه شما  مقررات  اجرائی طبق  عملیات  دیگری  آگهی  انتشار 
 خواهد شد . م الف: 3463 اسدی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی

 اصفهان 

اخطار اجرایی
تاریخ  به موجب رأی شماره 253  23220 شماره: 2000/91ش 33 
92/2/31 شعبه 33 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
اقامت:  محل  نشانی  مهدوی   مرتضی  علیه سید  محکوم  است  یافته 
مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ بیست و پنج  میلیون 
پنجاه  و  تعرفه  طبق  آگهی  نشر  هزینه  و  خواسته  اصل  بابت  ریال 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید چک )86/3/21( لغایت اجرای جکم در حق 
محکوم له و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له و همچنین 
هاله  وکالت  با  منظری  منصور  له  محکوم  اجرای  حق  در  عشر  نیم 
نیلیه اصفهان بلوار ملت بن بست ارکیده پالک 100. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع  نداند  اجرائیه  اجرای مفاد  به 
دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا 
حقوقی  33 شعبه  اختالف  حل  شورای  الف:3587   م  نماید.   اعالم 

 اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
حسین  خواهان   2022-92 کالسه  پرونده  خصوص  در   23219
اقبال  بهنام  به طرفیت  بر مطالبه  فخاری کوپائی  دادخواستی مبنی 
 93/4/21 مورخ  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  بختیاری 
المکان  مجهول  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  صبح   9/30 ساعت 
تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 
سجاد  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده 
جنب ساختمان صبا  – اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – 
اصفهان   اختالف  حل  شورای   8165756441 پستی  کد   57 پالک   –
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم 
اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور 
اختالف حل  شورای   13 شعبه  دفتر  مدیر   3579 الف  م  شود    می 

 اصفهان 

اجرائیه
پرونده:  شماره   –  9310420350700093 اجرائیه:  23218شماره 
920607 شعبه:  بایگانی  شماره   –  9209980350700537 

به  مصطفی   فرزند  رجالی  شفیع  محمد   -1 له:  محکوم  مشخصات 
متین  انصاری2-  سرای  گلبهار  کوی  هاتف  خ  اصفهان،  نشانی: 
انصاری.   گلبهار سرای  هاتف کوی  فرزند مصطفی اصفهان  رجالی 
فرزند  االنصاری  اعتماد  علی  محمد  علیه:  محکوم  مشخصات 
عبدالحسین مجهول المکان محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم 
مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9209970350701910 
محکوم علیه محکوم است به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی 
به متراژ 72 متر مربع طبق  انتقال رسمی یک باب مغازه تجاری  و 
مبایعه نامه مورخه 1377/4/12 به شماره ثبتی ) از باقی مانده پالک 

ثبتی 6378( بخش 3 ثبت اصفهان وایضا به پرداخت مبلغ 2004000 
تعرفه در حق  الوکاله وکیل طبق  بابت  هزینه دادرسی و حق  ریال 
بر  نیز  االجرا  بابت حق  ریال  مبلغ 2500000  پرداخت  و  له  محکوم 
عهده محکوم علیه می باشد  محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
بموقع  را  آن  مفاد  روز  ده  ظرف  اجرائیه  ابالغ  از  پس   -1 اجرائیه: 
مالی   -3 بدهد.  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی   -2 گذارد.  اجرا 
معروف کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
تسلیم  اجرا  قسمت  به  را  خود  دارایی  جمع  روز صورت  ده  مهلت 
کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از 
انقضاء، مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت 
محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی 
نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای 
از  حبس  مجازات  به  باشد  متعسر  اجرائیه  مفاد  از  قسمتی  یا  تمام 
که  باال  موارد  بر  عالوه   -4 شد.  خواهید  محکوم  ماه   6 تا  روز   61
قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام 
مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد 
قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 
حقوقی عمومی  دادگاه  هفتم  شعبه  دفتر   3595 الف  نمایید.م   توجه 

 اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
23205 در خصوص پرونده کالسه 93-136 خواهان مراد علی قارا 
خانی  دادخواستی مبنی بر الزام به طرفیت مهدی فروغی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 93/3/31 ساعت 5 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 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 3578 مدیر دفتر شعبه 20 شورای حل اختالف 

اصفهان 

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده

23214کالسه پرونده : 920157ح 7 وقت رسیدگی : 93/9/3 ساعت 
مطهری  محمد   – واال  مطهری  حسن  محمد  خواهان  صبح   10:30
واالخوانده محسن جنتیال خواسته جلب ثالث خواهان  دادخواستی 
 7 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  عمومی  های  دادگاه  تسیلم 
علت  به  تعیین شده  و وقت رسیدگی  گردیده  ارجاع  اصفهان  حقوق 
مجهول المکان بودن خوانده به در خواست خواهان و دستور دادگاه 
نوبت  یک  مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و 
از  تا خوانده  االنتشار محلی آگهی می شود  از جراید کثیر  یکی  در 
و  مراجعه  دادگاه  دفتر  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  آخرین  نشر  تاریخ 
ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن 
بهم  حضور  رسیدگی  جهت  باال  مقرر  وقت  در  و  نماید  دریافت  را 
حقوقی عمومی  دادگاه   7 شعبه  دفتر  3592مدیر  الف  م   رساند. 

 اصفهان



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

استارت تمرینات بسكتبال ملي 
از اول خرداد

تمرينات تيم ملي بسكتبال ايران 
براي حضور در جام جهاني از اول 
خ��رداد اس��تارت مي خ��ورد.

مس��ابقات  دوره  هفدهمي��ن 
بسكتبال قهرمانی جهان ۸ تا ۲۶ 
شهريورماه در اسپانيا و به ميزبانی 
مش��ترک پنج ش��هر اين کشور 
برگ��زار خواهد ش��د. بر اس��اس 
قرعه کشی اين دوره از مسابقات 
که ۱۴ بهمن ماه سال گذشته در 
بارسلونا انجام شد، تيم ملی ايران در گروه A با تيم های اسپانيا، فرانسه، 
 صربس��تان، برزيل و مصر همگروه اس��ت. همچني��ن هفدهمين دوره

 بازی های آس��يايی نيز ۲۸ ش��هريورماه تا ۱۲ مهرماه در اينچئون کره 
جنوبی برگزار می شود. بر اين اساس، مهمد بچيروويچ سرمربي تيم ملي 
بسكتبال ايران از معرفي ۳۵ بسكتباليست تا هفته آينده خبر داده است. 
قرار اس��ت تمرينات تيم ملي از اول خرداد آغاز شود. سرمربي تيم ملي 
بسكتبال ايران اعالم کرده است دور جديد تمرينات تيم ملي با چهره هايي 

جوان و جديد آغاز خواهد شد. 

ملی پوشان می توانند لباس هایشان 
را با بازیكنان تیم مقابل عوض کنند

فدراسيون فوتبال در اطالعيه ای 
اعالم کرد البسه هايی که شرکت 
آل اشپورت و روماريو اسپورت در 
اختيار تيم ملی فوتبال ايران برای 
حضور در جام جهان��ی قرار داده، 
مش��كلی نداش��ته و بازيكن��ان 
می توانن��د پ��س از ه��ر ب��ازی 
پيراهن های خود را ب��ا بازيكنان 

تيم های مقابل تعويض کنند.
فدراسيون فوتبال در اطالعيه ای 
اعالم کرد که از البسه هايی که شرکت آل اشپورت و روماريو اسپورت در 
اختيار تيم  های ملی فوتبال ايران برای حضور در جام جهانی گذاشته است، 
رضايت دارد. در ادامه اين اطالعيه که روی خروجی س��ايت فدراسيون 
فوتبال قرار گرفته، آمده است: فدراس��يون فوتبال ايران نه در گذشته و 
نه هم اکنون مشكلی با اين شرکت نداشته است. در واقع البسه هايی که 
شرکت آل اشپورت و ماريو اسپورت در اختيار تيم ملی فوتبال ايران برای 
حضور در جام جهانی قرار داده، مش��كلی نداش��ته و بازيكنان می توانند 
پس از هر بازی پيراهن های خود را با بازيكن��ان تيم های مقابل تعويض 
کنند.شرکت آل اشپورت مدت زمان زيادی است که با فدراسيون فوتبال 
همكاری داش��ته و تعهد دارد در رقاب��ت های جام جهان��ی و پس از آن 

پيراهن های تيم ملی فوتبال را تامين کند.

آمادگی ملی پوشان برای جام جهانی 
متوسط است 

مربی ارشد تيم ملی کشتی فرنگی 
می گويد نفرات حاضر در تيم ملی 
آمادگی متوسطی دارند و اين طور 
نيست که يک نفر خيلی خوب يا 
خيلی ضعيف باشد. ناصر نوربخش 
درباره وضعيت تيم ملی کش��تی 
فرنگی برای حضور در جام جهانی، 
اظهار ک��رد: کش��تی گيران برای 
کس��ب آمادگی مراحل��ی را طی 
کردند، اما با وقفه ای به وجود آمد، 
تعدادی از کش��تی گيران هفت تا 
۱0 روز استراحت داشتند و تمرين نكردند که اين موضوع يک مقدار کار 
را س��خت کرده، اما آنها کم کم دارند خود را با شرايط و تمرينات تطبيق 
می دهند تا حداقل آمادگی که پيش از اين داشتند را دوباره به دست آورند. 
وی ادامه داد: البته با توجه به اين ک��ه رقابت های جام جهانی به صورت 
تيمی است و در هر وزن دو کشتی گير داريم، اين فرصت وجود دارد که اگر 
يک کشتی گير شرايط خوبی نداشت، استراحت کند و نفر ديگر به جای او 
بر روی تشک برود. در واقع سطح مسابقات جام جهانی از نظر فشار نسبت 
به مسابقات جهانی، بازی های آسيايی و حتی شايد بعضی از رقابت های 
آسيايی پايين تر اس��ت، اما حريفان قدر هس��تند و نفرات خوبی در اين 
رقابت ها ش��رکت کرده اند. بنابراين کش��تی گيران ما باي��د بتوانند تک 
کشتی های خوبی بگيرند تا بتوانيم جام را در ايران نگه داريم. نوربخش با 
اشاره به ترکيب تيم ملی ايران در جام جهانی کشتی فرنگی، تصريح کرد: 
من در مورد آمادگی نفرات تيم در مجموع حالت متوسطی را پيش بينی 
می کنم و اين طور نيست که بگوييم يكی از نفرات خيلی خوب يا خيلی 
ضعيف است. مربی ارشد تيم ملی کشتی فرنگی درباره همگروه های ايران 
در جام جهانی بيان کرد: گروه ما نسب به گروه ديگر از لحاظ تيمی بهتر 
بوده، اما از لح��اظ تک نف��رات، حريفانمان خطرناک هس��تند، چرا که 
کش��تی گيران خوبی در وزن های پايين وجود دارند، اما نفرات وزن های 

باالتر يک مقدار ضعيف تر هستند.

معینی: اردوی اتریش نقطه عطف 
ماست

انگیزه ما از آرژانتین
 بیشتر است

کارش��ناس فوتبال گفت: آرژانتين تيمی بزرگ و ريشه دار 
است اما انگيزه ما از آنها بيش��تر است. تنها چيزی که گاهی 
تيم های بزرگ را گرفتار می کند، همين نداشتن انگيزه کافی 
برابر تيم های ضعيف تر از خود است. فريدون معينی در مورد 
ميزان آمادگی تيم ملی برای شرکت در جام جهانی ۲0۱۴ 
برزيل اظهار داشت: اردوی آفريقای جنوبی طبق پيش بينی 
برگزار شد که تعداد کمی از بازيكنان در آن شرکت کردند.

کی روش و کادر فنی از آن اظهار رضايت کردند، اما چندان 
مطلوب نبود و می توانست بهتر از اين باشد. باشگاه ها طبق 
قانون فيفا می توانستند بازيكن شان را به تيم ملی ندهند. آنها 
گرفتاری هايی چون جام قهرمانان آسيا را پيش رو داشتند، 
لژيونرها هم که توانستند به اردو ملحق شوند، بخش اصلی 
ترکيب تيم را تشكيل می دهند. به خاطر اين مشكالت، اين 

اردو در واقع در فضای آرامی برگزار نشد.
وی ادام��ه داد: به نظر می رس��د اردوی اتريش نقطه عطفی 
در آمادگی تي��م ملی باش��د. تقريبا همه بازيكن��ان هم در 
آن حضور دارند. بازی ه��ای خوبی نيز در اي��ن اردو تدارک 
ديده شده و فكر می کنم اردوی بسيار مثبتی باشد و بتواند 
 ما را به س��طح آمادگی خ��وب برای حض��ور در جام جهانی

 برساند.
معينی با تاکيد بر اين که بايد نس��بت به صع��ود از مرحله 
مقدماتی خوشبين بود،  تصريح کرد: هيچ تيمی بدون اميد 
به جام جهانی نمی رود. ما بايد با آمادگی کامل در مسابقات 
شرکت کنيم. تيم خوبی هم داريم که زحمات زيادی برای 
آن کشيده شده اس��ت. هم کادر فنی و هم فدراسيون تمام 
تالش شان را برای موفيت تيم انجام داده اند و بايد نسبت به 
تيم ملی اميدوار بود. همه بازی ها در جام جهانی سخت است 
و بازی س��اده نداريم، اما اگر ميزان انگيزه و آمادگی مان باال 
باشد و در کنار نگاه ملی و غيرت ايرانی، بازيكنان جوان نيز به 
فكر درخشش و پيشرفت باشند، می توانيم موفق عمل کنيم. 
وی با تاکيد ب��ر اهميت رقابت های لي��گ،  در مورد اختالف 
پيش  آمده بين کی روش و باشگاه ها گفت: تعطيلی های ليگ 
برای هيچ کسی خوشايند نيست. چون تيم ها و بازيكنان را 
از آمادگی مطلوب دور می کند. گاهی ش��ايد تفكر باشگاه ها 
اشتباه باشد، اما آنها هم برای کسب موفقيت هزينه می کنند 

و بايد به آنها هم حق داد.

زاویه

6
نباید افت سپاهان را به حساب نبودن من گذاشت 

رسول خوروش سرپرست جديد تيم فوتبال س��پاهان با بيان اين مطلب گفت: خوشحالم ازاين که بار 
ديگر در خدمت سپاهان هستم. به هرحال تمام سعی و تالش ما برای موفقيت سپاهان است. سپاهان 

تيم بزرگی است که می تواند همچون هميشه افتخار آفرينی کند. 

س��فر در رودخانه ها، با اه��داف و روش ه��ای گوناگون انجام 
می شود و بسياری از آب نوردان در سراس��ر دنيا نيز تا کنون 
آن را آزموده اند. رودخانه نوردی نيز می تواند بر اين اس��اس 
امری نو و تازه نباشد. اما به نظر می رس��د موارد مورد نظر در 
اين س��فر، از جهات گوناگونی تازه و متفاوت است. اين بار دو 
جوان اصفهانی با هدفی نو و وي��ژه به رودخانه نوردی خواهند 
پرداخت. آري��ا جعفری و داني��ال توحيدی ملی پوش��ان آب 
های خروشان ايران که ايده ای نو در س��ر دارند، در حمايت از 
محيط زيست س��فری آبی را تجربه خواهند کرد؛ سفری يک 
ماهه و پارو زدن از کردس��تان تا درياي خزر. آريا جعفری که 
فعاليت حرفه ای در رش��ته قايقرانی را از س��ال ۷۸ آغاز کرده 
است با عنوان نايب قهرماني آس��يا در رشته اساللوم، و کسب 
عناوين قهرماني کش��وري در رش��ته هاي آب های خروشان، 
رفتينگ و کانوپولو ب��ه دنبال ثبت يک رکورد ويژه اس��ت. او 
از ضرورت انجام اين س��فر آبی و اه��داف آن صحبت می کند: 
منظور ازآب نوردی در س��فيد رود، س��فر برای بررسی ميزان 
تخريب محيط زيس��ت، تعيين انواع زباله ها، بررسی کدورت 
آب، بررسی داليل آلودگی آب های زير زمينی، حفر چاه های 
غيرمجاز، تخريب های ايجاد ش��ده توسط س��دهای منطقه 
 و دس��ته بندی انواع آالينده های زيس��ت محيطی، بررس��ی

 بيماری های ايجاد شده توسط آلودگی ها به خصوص بيماری 

س��رطان، ايجاد راهكارهايی برای 
جبران اين تخريب ها و جلوگيری 
از وارد آمدن آس��يب های بيشتر 
بر زيس��ت بوم س��فيد رود و قزل 

اوزن است.
 مب�دأ و مقص�د س�فر 

کجاست؟
 او مس��ير را اي��ن گون��ه ترس��يم 
می کن��د: اي��ن س��فر از مح��ل 
سرچش��مه س��فيد رود يعن��ی 
رودخان��ه ق��زل اوزن در نزديكی 
دي��وان دره کردس��تان ش��روع 
خواهد ش��د و اس��تان های مجاور 
اين رود يعنی کردس��تان، زنجان، 
آذربايجان شرقی، اردبيل و گيالن 
را طی کرده و س��رانجام به دريای 
خزر می ريزد. مدت زمان احتمالی 
 ب��رای اجرای اين س��فر ي��ک ماه 
پيش بينی می ش��ود و اهداف و نتايج آن، در اختيار س��ازمان 

محيط زيست ايران قرار می گيرد. 
س�فر در س�فید رود، اولین بار با اهداف ورزشی و 

زیست محیطی 
ملي پوش اساللوم ايران در پاسخ به اين سوال که آيا سفيد رود 
پيش از اين ميزبان انجام چنين طرح��ی بوده يا نه، می گويد: 
خير، سفر در سفيد رود با اهداف ورزشی و زيست محيطی، تا 
کنون سابقه نداشته است. بر اين اس��اس، تجربيات اين سفر، 
بكر، بی س��ابقه و البته همراه با ريس��ک و خطاپذيری خواهد 
بود، اما نياز ب��ه جمع آوری اطالعات، ضرورت آغاز اين س��فر 
 و برداش��تن اولين گام را توجي��ه می کند. داني��ال توحيدی

 ملي پوش قايقراني ايران، ايده پرداز اين طرح است و پيش از 
اين نيز فعاليت هايي از اين دس��ت در جهت حمايت از محيط 
زيس��ت انجام داده است. عبور از ش��رق تا غرب درياي خزر  با 
قايق پارويی با هدف جلب توجه جهانی به گونه های جانوری 
در حال انقراض دريای خزر، از جمله اين اقدامات بوده اس��ت. 
توحيدي که فعاليت قايقراني را از سال ۸۵ آغاز کرده است از 
۵ س��ال پيش تاکنون قايقراني را در زمينه حمايت از محيط 

زيست ادامه داده است. 
قایق کایاك آب هاي خروشان همسفر دو قایقران

توحيدی در ش��رح روش س��فر می گويد: اين س��فر ب��ا قايق 

کاياک آب های خروش��ان، در ط��ول روز و در مس��يرهای از 
 GPS پيش تعيين ش��ده و خطوط مش��خص ش��ده توسط
انج��ام می ش��ود. روش جم��ع آوری اطالع��ات ميدان��ی، 
از طريق مش��اهده، تهيه عك��س و فيلم، گفت و گ��و با اهالی 
منطقه و ثبت و ضبط مس��تند س��فر اس��ت. آموزش مفاهيم 
 مختلف ورزش��ی و بهداشتی و زيس��ت محيطی به کودکان و 
خانواده های ساکن در حاشيه سفيدرود، با تهيه و تدوين متن، 
 بروشور، بسته های آموزشی، نمايش فيلم و عكس و برگزاری

 کارگاه ه��ای آموزش��ی انج��ام خواهد ش��د. اين س��فر با دو 
قايق کاي��اک آب های خروش��ان انجام می ش��ود، تجيهزات 

نج��ات  و   ام��داد 
و  ن��وردی  رودخان��ه 
قايقران��ی، جليقه نجات، 
دس��تگاه GPS از جمله 
تجهيزات اين س��فر آبی 
است. برای مستندسازی 
اي��ن س��فر ني��ز دو عدد 
دوربي��ن فيلم ب��رداری 
تخصصی ورزشی ضد آب 
و تجهيزات نصب دوربين 
بر روی کاله ايمنی و قايق 
نياز است. جعفری درباره 
اسپانس��رينگ اين سفر 
می گويد: ط��ي مذاکرات 
 صورت گرفته با باش��گاه

 ذوب آهن، اين باش��گاه 
اصفهاني حامي مالي اين 

طرح ش��د تا بخش اعظم��ي از هزينه ه��اي اين س��فر آبي را 
فراهم کند. گفتنی اس��ت س��فرآبي دو قايقران حامي محيط 
زيس��ت تحت نظارت و هماهنگي س��ازمان محيط زيس��ت، 
وزارت ورزش و جوان��ان، س��ازمان ملل متحد، کنوانس��يون 
 درياي خ��زر و مرکز ملي س��رطان ايران از دهم خ��رداد آغاز 

مي شود. 

آب نوردی دو قایقران جوان اصفهانی

باشگاه ذوب آهن، حامي مالي قایقرانان حامي محیط زیست
»سفید رود« روسفیدمی شود
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تاثیرکاهش وزن و درد 
معده روی رکوردهایم 

جودوکاران ایرانی و 
برترین های دنیا در آنتالیا

نايب قهرمان پرتاب ديسک المپيک لندن گفت: کاهش وزن شديد و درد معده 
روی رکوردهايم تاثير داشت و دو ماه ديگر به شرايط مطلوب می رسم.

احسان حدادی، در مورد مرحله نخست ليگ جهانی الماس که به مقام هفتم 
پرتاب ديسک رسيد، اظهار داشت: ليگ الماس هميشه سطحش باال است و 
برترين های دنيا حضور پيدا می کنند. متاسفانه من مش��كل معده دارم و در 
حال درمان هم هستم. با داروهايی که پزش��كان تجويز کرده اند، کم کم رو به 

بهبود هستم.
وی ادامه داد: از سوی ديگر کاهش وزن زيادی داش��ته ام و تا بخواهم به روند 

خوبی برسم، زمان نياز دارم.
نايب قهرمان پرتاب ديسک المپيک لندن در پاسخ به اين سوال که چه زمانی 
حدادی به شرايط خوبی می رسد، گفت: آن طور که برنامه ريزی کرده ام تا دو 
ماه ديگر با برنامه های تمرينی که دارم، رکوردها و وضعيت بدنی ام به وضعيت 

مطلوب می رسد.

به نقل از روابط عمومی فدراس��يون جودو و کوراش، اردوی مشترک آنتاليا از 
سوی فدراسيون جهانی و با نظارت مستقيم کميته فنی اين فدراسيون با حضور 

جودوکارانی از ۳0 کشور جهان در حال برگزاری است.
در اين اردو حضور جودوکارانی از کشورهای روس��يه، قزاقستان، ازبكستان، 
مجارس��تان، يونان، آذربايجان، تونس، جمهوری چک در اين مسابقات حائز 

اهميت است.
تمرين جودوکاران کشورمان با جودوکاران صاحب نام دنيا از جمله ايلياديس، 
رمزدين، ماکزيم، تنگريف، محمداف، فيصل، سعيداف، سوبيرف و برخی ديگر از 
قهرمانان عنوان دار جهان، می تواند برای نفرات اعزامی يک دوره تمرينی مفيد 
باشد. براساس برنامه اعالم شده در اين اردو، طی روزهای ۲۶ و ۲۷ ارديبهشت 
ماه روزانه دو نوبت تمرين انجام می شود که در نوبت صبح جودوکاران از ساعت 
۱0 به مدت دو ساعت با رقبای هم وزن خود، رندوری در دو بخش خاک و سرپا 

را در دستور کار دارند.

جی سونگ کفش هایش را آویزان کرد
پارک جی سونگ کاپيتان سابق تيم ملی کره جنوبی برای 
هميشه از دنيای فوتبال خداحافظی کرد. اين بازيكن ۳۳ 
ساله درد کهنه زانو را عامل بازنشس��تگی زودهنگام خود 

اعالم کرده است.

شیخ منصور، مالک میلیاردر منچسترسیتی
شيخ منصور آل نهيان مالک ميلياردر منچستر سيتی که تيمش 
توانست دومين مقام قهرمانی ليگ برتر انگليس را در سه سال اخير 
به دست آورد، مالقاتی را با بازيكنانش ترتيب داد و با آنها ديدار کرد 

وعكس های يادگاری نيز با جام ها گرفت.

با شكست ایران شروع خوبي خواهیم داشت
کانو نوانكو مهاجم سابق تيم ملی نيجريه مدعی شده که نيجريه آنقدر قدرت دارد 

که ايران، بوسنی و آرژانتين از اين تيم بترسند. 
کانو می گويد: ما در بازی اول ايران را می بريم و سه امتياز را می گيريم تا استارت 

خوبی برای صعود به مرحله بعدی بزنيم. 

عبور از شرق تا غرب 
دریاي خزر  با قایق 

پارویی با هدف جلب 
توجه جهانی به گونه های 
جانوری در حال انقراض 
دریای خزر، از جمله این 

اقدامات بوده است

ترانه تیم ملی هیچ هیجانی ندارد

»دروازه های دنیا«ی خواجه امیری هم مانند پیراهن های تیم ملی، چنگی به دل نزد 
وقتی چند شب پيش در سالن 
اجالس س��ران از آهنگ 
تيم ملی رونمايی ش��د، 
مجری برنامه از عوامل 
سالن خواس��ت تا يک 
بار ديگر سرود را پخش 
کنن��د و دوربين ها نمای 
نزديک صورت بازيكنان تيم 
ملی را نش��ان بده��د تا مردم 
ميزان هيجانی را که از ش��نيدن 
اين آهنگ به آن ها دست می دهد، 
 ببينند، اما بازيكنان تيم ملی جلوی 
دوربين ها يک ص��دم واکنش ها را 

هم به نمايش نگذاشتند.
هنوز فرام��وش نكرديم  وقتی 
تيم ملی به جام جهانی ۲00۶ 
راه يافت، چه رقابت ش��ديدی 
ميان خوانندگان ايرانی برای 
خوان��دن ترانه تي��م ملی در 
گرفت و هر کجا  يكی مدعی 
می شد که خواننده ترانه تيم 
ملی در جام جهان��ی آلمان 

اس��ت. س��رانجام  فيفا خواندن ترانه تيم ملی را به ي��ک خواننده 
ايرانی آن ور آبی س��پرد که اعتراض فدراسيون را به همراه داشت، 
ولی نتيجه اش   سردرگمی بزرگی ش��د که در برخی از جا ها آهنگ 
سفارشی فيفا پخش می شد و در جاهايی ديگر آهنگ ها خواننده های 
بی شمار داخلی! اما فدراس��يون فوتبال و کميته فنی اش از چندی 
پيش، احس��ان خواجه اميری را  خواننده آهنگ تي��م ملی فوتبال 
ايران در جام جهانی برزيل برگزيدند؛ انتخابی که از ميان خوانندگان 

جوان و خوش س��ابقه پاپ ايران صورت گرفت و تكليفش چند ماه 
مانده به جام جهانی مشخص شد تا ديگر نه موازی کاری شده باشد و 

نه اين که به دليل کمبود وقت کار ضعيفی تنظيم شود. 
انتخ��اب خواجه اميری هم نس��بت به گزينه هايی چون س��يروان 
خسروی که پيشتر ها شايعاتی مبنی بر حضورش به  عنوان خواننده 
در اين اثر ب��ود، تنش و جنجال کمتری برای فدراس��يون فوتبالی 
داش��ت که از س��اده ترين امور ، حاشيه ای بزرگ می س��ازد. به  هر 

حال خواجه اميری با صدا و س��يما همكاری گس��ترده ای داشته و 
چهارچوب های الزم برای اين کار را هم به خوبی می شناس��د، اما 
با سنجيدن همه اين مالحظات، باز هم خروجی آن، کار  دلچسبی 
نشد. وقتی چند شب پيش در سالن اجالس س��ران از آهنگ تيم 
ملی رونمايی شد، واکنش س��رد بازيكنان به اين آهنگ و  همراهی 
نكردن جمعيت با ريتم آن در  مراسم را شايد می شد به پای کيفيت 
پايين پخش موزيک در س��الن اجالس سران گذاش��ت، ولی اين 
روز ه��ا و چندی پس از انتش��ار اين آهن��گ، واکنش های عمومی 
 به آن همچنان ن��ا اميد کننده اس��ت. نكته اصل��ی در اين آهنگ، 
سردرگم کننده بودن فضای آن است. تكليف ترانه اين اثر با خودش 
مشخص نيست و معلوم نيست روزبه بمانی ترانه را برای يک کار شاد 
سروده يا حماسی؟ هرچند شروع آهنگ کمی تنه به آهنگ های شاد 
می زند، در پايان بندی ترانه با کنار هم چيدن عبارت های کليشه ای 
مانند »ايران تمام حس بودنم« فضای کار کامال حماسی می شود. 
در اين ميان عبارت های بی معنا هم مانند »ايران! تو ناجی احساس 
من« هم در ترانه به چش��م می خورد که گويا تنها  علت حضورش 
در ترانه هم قافيه بودن آن با عبارت »غرور تو ميراث من« است. از 
ترانه کار هم که بگذريم، مشكل بزرگ ديگر  اثر اين است که قابليت 
همراهی جمعی ندارد. بار ها ديده ايم که تماشاگران تيم های اروپايی 
در ورزشگاه ها با چه غروری سرود تيمش��ان را دسته جمعی فرياد 
زده اند و چه شور و حرارتی به ورزشگاه ها داده اند، اما در طراحی اين 
ترانه به هيچ وجه به اين مهم توجه نشده و امكانی هم برای همراهی 

دسته جمعی برای خواندن آن وجود ندارد. 

برگزاری کمپ آسیایی
 در اصفهان منتفی شد

فرشاد طالور / دبیر هیات تنیس استان:

در پ��ی انص��راف بس��ياری از کش��ورهای آس��يايی، برگ��زاری 
 کم��پ بين الملل��ی زي��ر ۱۴ س��ال آس��يا در اصفه��ان منتف��ی

 شد.
البته باي��د بگويم که برای ش��رکت در اين کم��پ نامه نگاری هايی با ۱۵ 
کشور آس��يايی صورت گرفته بود تا 
دو ورزشكار برتر دختر و پسر در رده 
سنی زير ۱۴ سال را برای شرکت در 
اين کمپ معرفی کنن��د، اما به دليل 
درگير بودن ورزشكاران با امتحانات، 
بسياری از کش��ورها از حضور در اين 
کمپ انصراف دادن��د و در نهايت نيز 
 برگ��زاری کمپ در اصفه��ان منتفی 

شد.
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 راه اندازی ۴ ایستگاه تلفن همراه 

در کوهرنگ
مدیرعامل شرکت مخابرات  چهارمحال و بختیاری با اشاره به پایان 
عملیات عمرانی ف��از پنجم تلفن همراه در این اس��تان، گفت:تعداد 
 ۴ ایس��تگاه تلفن هم��راه س��ایت B.T.S در شهرس��تان کوهرنگ 

بهره برداری شد.
رهام حسینی با بیان این که چهار ایستگاه تلفن همراه در روستاهای 
بازفت، سیاوش آباد بیرگان، میان رودان و دشت زری به بهره برداری 
رس��یده اس��ت، اظهار کرد:عملیات عمرانی فاز پنج��م تلفن همراه 
استان چهارمحال و بختیاری، شامل ۴5 ایستگاه در دور افتاده ترین 

و محروم ترین نقاط این استان است.

 اختصاص ۳۵۰ میلیارد ریال
 به طرح های عشایری 

اس��تاندار چهارمحال وبختی��اری گفت : با وجود برخی مش��کالت 
عشایر کوچ رو استان های چهارمحال و بختیاری و خوزستان، اعتبار 
 ۳5۰ میلیارد ریالی برای رس��یدگی به این قشر از جامعه اختصاص

 یافت .
قاس��م س��لیمانی دش��تکی اظهار ک��رد : با س��فر رییس س��ازمان 
 ام��ور عش��ایر کش��ور ب��ه اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری،

 طرح های عشایری اس��تان و مش��کالت پیش رو به آقای صفرزاده 
ارایه ش��د و پس از بررس��ی در ته��ران و در مرحله نخس��ت  ۳5۰ 
میلی��ارد ری��ال تس��هیالت ب��رای اج��رای ط��رح های عش��ایری 
 چهارمحال و بختی��اری از محل صندوق توس��عه مل��ی اختصاص

 یافت .
وی طرح های تامی��ن و انتقال آب به س��ر منبع های  روس��تایی و 
عشایری را از اولویت های  عمرانی استان دانست و تصریح کرد : پروژه 
های تامین و انتقال آب به ۳۰۰ طرح نیمه تمام روستایی از مهم ترین 
برنامه های در دست اجرای دولت در استان چهارمحال و بختیاری 
 است که این طرح ها امسال با جذب اعتبارات مورد نیاز بهره برداری 

می شوند.

 سند توسعه اشتغال استان
 دچار اشکال است

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان چهار محال و بختیاری 
گفت: س��ند توس��عه اش��تغال چهارمحال و بختیاری یک س��ری 
اش��کاالت به همراه دارد ک��ه باید م��ورد تجدید نظر ق��رار گیرد و 
بسیاری از اشکاالت آن اصالح شود. داوود ش��یوندی با بیان این که 
55 هزاراش��تغال تا پایان برنام��ه پنجم در چهار مح��ال و بختیاری 
باید ایجاد ش��ود، اظهار داش��ت: چنانچه تا پایان برنامه پنجم، 55 
 هزار اش��تغال تحقق یابد، توانس��ته ایم نرخ بیکاری را در استان به 

هفت درصد برسانیم.
 وی تصری��ح ک��رد: با حمای��ت کردن بخ��ش خصوص��ی و افزایش 
کارگاه های تولیدی می توانیم اشتغال زیادی را در استان ایجاد کنیم 

و نرخ بیکاری را کاهش دهیم.

اخبار کوتاه 

رامین شیروی مجری طرح سد و نیروگاه خرس��ان ۳ گفت : با وجود آماده شدن زیرساخت ها ، با توجه 
به شرایط خاص منطقه عدم صدور مجوزهای زیست محیطی مانع آغاز عملیات اجرایی بدنه اصلی سد 

خرسان ۳ شده است.
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معاون برنامه ریزی استاندار:

 مراکز توزیع سبد کاال مرحله دوم 
در استان افزایش یافت

معاون برنامه ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: مراکز توزیع سبد 
کاال مرحله دوم در چهارمحال و بختیاری افزایش یافته است.

اسماعیل عامری گلستان در نشست بررسی توزیع سبد دوم کاال در استان با 
اشاره به این که مراکز توزیع سبد کاال مرحله دوم در چهارمحال و بختیاری 
افزایش یافته، اظهار داش��ت: مراکز توزیع سبد کاال در استان در مرحله اول 
11۰ مرکز بوده که تعداد کم آنها موجب ایجاد مشکالت بسیاری در توزیع 

از جمله ایجاد صف و شلوغی شده بود.
وی ادامه داد: هم اکن��ون ما برنامه ریزی در خصوص توزیع س��بد دوم کاال 
را ش��روع کرده ایم تا هنگامی که توزیع آغاز ش��د، مشکلی در این خصوص 

نداشته باشیم.
وی اذعان داشت: هم اکنون برای توزیع راحت تر سبد کاالی نوبت دوم، ما 
مراکز را در استان چهارمحال و بختیاری افزایش داده ایم و به حدود سه برابر 

نوبت اول رسانده ایم.
معاون برنامه ریزی اس��تاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: هم اکنون 

حدود ۳۰۴ مرکز کار توزیع سبد کاالی دوم را در این استان بر عهده دارند.
در نظر گرفتن تمهیدات ویژه برای توزیع سبد کاال نوبت دوم

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت اس��تان چهارمحال و بختیاری نیز در این 
جلسه اذعان داشت: تجربه های بسیاری از توزیع سبد کاالی اول کسب شده 
 که با در نظر گرفتن تمهیدات ویژه مش��کالتی را در توزیع س��بد نوبت اول 

داشته ایم، دیگر در توزیع سبد کاال نوبت دوم نخواهیم داشت.
نعیم امامی اذعان داشت: باید با برنامه ریزی مناسب موانع و ایجاد مشکل در 

توزیع را بر طرف کنیم.
وی ادامه داد: برنامه ریزی ها در این خصوص در اس��تان سریع آغاز شده تا 

زمانی که از مرکز اعالم توزیع داده شد، مشکلی نداشته باشیم.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: هم 
اکنون برنامه ریزی برای ذخیره اقالم اساسی در سال جاری انجام شده است 

ومشکلی در این خصوص نداریم.

جوان شهرکردی مقام نخست موسیقی 
کالسیک کشور را کسب کرد

رییس حوزه هنری شهرستان ش��هرکرد گفت: انس��یه گنجی گیتاریست 
ش��هرکردی با ش��رکت در مس��ابقات موس��یقی کالس��یک کش��ور مقام 
نخس��ت این مس��ابقات را کس��ب کرد. حجت اهلل ش��یروانی با اش��اره به 
حضور هنرمند شهرکردی »انس��یه گنجی« در مس��ابقات گیتار کشوری 
اظه��ار کرد: ای��ن مس��ابقات در دو بخش پیش��رفته و آماتور برگزار ش��ده 
اس��ت.وی با بیان این ک��ه تع��داد 78 نفر از کل کش��ور در این مس��ابقات 
 ش��رکت کردند، گفت: این مس��ابقات ب��ه داوری آقای کی��وان میرهادی

 برگزار شد.

نماین��ده ول��ی فقی��ه در چهارمح��ال و بختی��اری 
گف��ت: راز رس��تگاری و عاقبت به خی��ری در دنیا در 
س��ایه ارتقای دانش، فه��م و ایمان محقق می ش��ود 
و الزم��ه ارتقای بنی��ان اعتق��ادی و ایمان��ی جامعه، 
عل��م و دانش اس��ت . حجت االس��الم والمس��لمین 
محمدعلی نکونام اظهار کرد: در ظاهر داش��تن ایمان 
کار س��ختی نیس��ت، ایمانی که ت��وده م��ردم دارند، 
 اعتقادی اس��ت که ب��ر اس��اس آن، اعمال��ی را انجام 
می دهند، ام��ا ایمانی ک��ه باید در روحانی��ت خود را 
نش��ان دهد، بس��یار باالتر و مهم تر اس��ت و این کار 
س��ختی اس��ت. وی با بیان این که ایم��ان روحانیت 
بای��د آن ق��در قوی باش��د ک��ه دش��من نتوان��د به 
هیچ وج��ه در آن نفوذ کند، افزود : بس��یار انس��ان ها 

 بودند که عم��ری از ایم��ان دم زدند، اما هن��گام فوت، یک 
ان��د و  ح��س گ��را و تجرب��ه گ��را از دنی��ا رفت��ه 
در  فقی��ه  ول��ی  نماین��ده  اس��ت.  خس��ران  ای��ن 
 چهارمح��ال و بختی��اری ح��س گرای��ی را یک��ی از

 مهم ترین گرفتاری های بش��ر در جامعه ایمانی دانس��ت و 
گفت : اگر توانستیم بدون حس کردن، ایمان بیاوریم و دنبال 
دلیل و علت نباشیم، ایمانی واقعی خواهیم داشت و این همان 
ایمان غیبی است. حجت االس��الم والمسلمین محمدعلی 
نکونام تالش در جهت کسب علم را الزمه ارایه خدمت بیان 
کرد و افزود: ش��رایط امروز و آینده جامعه تفاوت بسیاری با 
گذشته دارد؛ چرا که امروزه جامعه با سرعتی باور نکردنی به 
سمت کسب علم و دانش پیش می رود و از همه امکانات نیز 
در این راستا استفاده می کند. وی با اشاره به این که در آینده، 
جامعه به هیچ وجه پذیرای روحانی کم علم هم نیس��ت چه 

 برسد به روحانی بی سواد، خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین
 ضرورت های ام��روز جامعه روحانیت، کس��ب علم و دانش 
 اس��ت و راز تحق��ق این مه��م در گ��رو مباحث��ه، تحقیق، 
پیش مطالعه، اس��تفاده از انواع منابع علمی و پشتکار است. 
رییس شورای فرهنگ عمومی چهارمحال و بختیاری با بیان 
این که حوزه های علمیه نباید خود را با دیگر مراکز آموزش 
 مقایس��ه کنند و این یک آفت است، خاطرنش��ان کرد: بین 
حوزه های علمیه با سایر مراکز آموزشی خیلی فاصله است؛ 
چرا که در مراکز آموزشی غیر از حوزه، افراد درس را برای نمره 
و مدرک می خوانند، حال آن که حوزویان درس را برای عالم 
شدن و خدمت به اسالم فرا می گیرند و بین این دو از زمین 
تا آسمان فاصله اس��ت. امام جمعه شهرکرد تصریح کرد : در 
زمینه علمی، یک سهم عمده را خود فرد می آفریند و سهم 
دیگر را اساتید حوزه بر عهده دارند و فضای مدرسه و مدیریت 

 حوزه نیز سهم دیگر را با خود یدک می کشند. نماینده 
ولی فقیه در چهارمح��ال و بختیاری، درس و تحصیل 
را مهم ترین رس��الت امروز طالب بیان ک��رد و افزود: 
در ای��ن میان نق��ش اس��اتید کلیدی اس��ت؛ چرا که 
اگر همه امکانات فراهم باش��د و همه چیز دس��ت به 
دس��ت هم دهد اما استاد نباش��د، همه حرکت ها بی 
فایده و پوچ اس��ت. رییس اس��تانی حوزه های علمیه 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به کسانی که به دنبال 
تحصیل غی��ر حضوری هس��تند، گفت: ای��ن افراد به 
جای��ی نخواهند رس��ید .  زیرا در عال��م طلبگی، مهم 
نشس��تن در محضر استاد و ش��نیدن مطالب اوست و 
 این که ط��الب از ارتباط صمیمی با اس��تاد بهره مند 
ش��وند. همچنین حجت االسالم سیدمحمد احمدی، 
مدیر اس��تانی حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری با اش��اره 
به این که امسال در قالب مراسم های مختلف، همه اساتید 
حوزه های علمیه استان تجلیل شدند، افزود: به یقین کسی 
که علم را ب��رای غیر از خدا بیاموزد، جایگاهش آتش اس��ت 
و رس��تگار نخواهد ش��د. وی با تاکید بر این که کس��ب علم 
و دان��ش باید در جه��ت خداوند و خدمت ب��ه خلق خداوند 
باشد، گفت : تجلیل از مقام استاد، سنبلیک نیست؛ وظیفه 
شرعی است. حجت االس��الم سیدابوالحسن فاطمی، مدیر 
حوزه علمیه ش��هرکرد نیز، حضور در حوزه ه��ای علمیه را 
توفیقی الهی بیان کرد و افزود: تکریم و تعظیم استاد، الفبای 
 طلبگی اس��ت و کس��ی که آن را یاد نگیرد، موفق و رستگار 
نخواهد ش��د. در پایان این مراس��م  از اس��اتید ح��وزه های 
 علمی��ه امامی��ه و ثقلی��ن اس��تان چهارمح��ال و بختیاری

 تجلیل شد .

قائم مقام کمیته ام��داد امام خمینی اس��تان چهارمحال و 
بختیاری با بیان این ک��ه کمک های این نهاد در راس��تای 
توانمندس��ازی خانواده های زیر پوشش کمیته امداد است، 
گفت: تا پایان امسال 5 هزار نفر از مددجویان تحت پوشش 

این نهاد، توانمند می شوند.
علی ملک پور در بازدید از طرح های خود اشتغالی شهرستان 
فارس��ان اظهار کرد: کمک های کمیته ام��داد امام خمینی 
 برای توانمندس��ازی، از طری��ق حمایت، تامین مس��کن و 

اش��تغال زایی در س��طح اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 
برای مددجویان انجام می ش��ود .وی گفت: تا پایان امسال 
تعداد 5 ه��زار نف��ر از مددجویان زیر پوش��ش کمیته امداد 
 امام خمینی در اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری توانمند

 می ش��وند .ملک پور تصریح کرد: با توجه به نزدیک ش��دن 
فصل تابستان و طرح اوقات فراغت، تعداد 2 هزار و 5۰۰ نفر 
از دانش��جویان و دانش آموزان زیر پوشش کمیته امداد امام 
خمینی در این اس��تان در برنامه های فرهنگ��ی و اردوهای 

جهادی ش��رکت می کنند .وی افزود: در استان چهارمحال 
و بختیاری هش��ت کانون کمیته امداد به ص��ورت دایمی و 
 هفتگی در برنامه های فرهنگ��ی و اردوهای جهادی فعالیت 

می کنند.
 عل��ی ملک پ��ور اظه��ار ک��رد: در ای��ن کان��ون ه��ا تعداد 
یک ه��زار و 2۰۰ نف��ر از دانش آم��وزان و دانش��جویان در 
 برنامه های فرهنگ��ی و اردوهای جهادی این نهاد ش��رکت 

می کنند .

نماینده  ولی فقیه  دراستان:

راه ارتقای بنیان اعتقادی و ایمانی جامعه، علم و دانش است

قائم مقام کمیته امداد استان خبر داد

توانمندسازی ۵ هزار مددجوی چهارمحال و بختیاری تا پایان امسال

     مجوزهای زیست محیطی مانع احداث سد خرسان ۳
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابال غ وقت رسیدگی  
23211 در خصوص پرونده کالسه 92-1183 خواهان حسین محمد 
پور  دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت حسین ابوالحسنی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یک شنبه  مورخ 93/4/8 
ساعت 6 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  خوانده حسب 
اول   – سجاد  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل 
 – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی  مدرسه  روی  روبه   – ارباب 
اصفهان   اختالف  حل  شورای   8165756441 پستی  کد   57 پالک 
صورت  در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
اختالف حل  شورای   28 شعبه  دفتر  مدیر   3580 الف  م  شود    می 

 اصفهان 

ابال غ وقت رسیدگی  

23216 در خصوص پرونده کالسه 92-281 خواهان غالمرضا علی 
انتقال سند موتور به شماره  به  الزام  بر  آقاجان  دادخواستی مبنی 
انتظامی 7449 اصفهان 78 به انضمام مطلق خسارات مقوم 5000000 
ریال به طرفیت حسین فرخ زاد تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
روز دو شنبه  مورخ 93/4/23 ساعت 12 تعیین گردیده است با توجه 
در  مراتب  خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
جنب   – نیلی پور  روبه روی مدرسه   – ارباب  اول   – خیابان سجاد 
حل  شورای   8165756441 پستی  کد   57 پالک   – صبا  ساختمان 
اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در 
اتخاذ می شود  م الف 3590 مدیر دفتر شعبه 45 شورای  مقتضی 

حل اختالف اصفهان 

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده
23212کالسه پرونده : 921552ح 7 وقت رسیدگی : 93/4/3 ساعت 
زیارتگاهی مهین صادقی  خوانده  ترابی  8:30 صبح خواهان محمد 

ابطال  بر  حکم  صدور  خواسته  جعفر  فرزند  زاد  پاک  غالمرضا 
نامه  خواهان دادخواستی تسیلم دادگاه های عمومی نموده  مبایعه 
که جهت رسیدگی به شعبه 7 حقوق اصفهان ارجاع گردیده و وقت 
در  به  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  شده  تعیین  رسیدگی 
خواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار محلی 
آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
جهت  باال  مقرر  وقت  در  و  نماید  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست 
رسیدگی حضور بهم رساند. م الف 3594مدیر دفتر شعبه 7 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده
23213کالسه پرونده : 930118ح 7 وقت رسیدگی : 93/9/9 ساعت 
9:30 خواهان اصغر نبی نجاریان مدیر مسئول ، صاحب امتیاز کانون 
عبدالرسول  فرزند  آبادی  دولت  محقق  زهرا  خوانده  تبلیغات  آگاهی 
خواسته ابطال قولنامه خواهان دادخواستی تسیلم دادگاه های عمومی 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 حقوق اصفهان ارجاع گردیده و 

وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به در 
خواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین 

دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار محلی 
آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
جهت  باال  مقرر  وقت  در  و  نماید  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست 
رسیدگی حضور بهم رساند. م الف 3593مدیر دفتر شعبه 7 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده
23215کالسه پرونده : 931481 وقت رسیدگی : 93/6/4 ساعت 11 
صبح خواهان رحمت اله سعیدیان فرزند یهودا خوانده احمد حاجی 
هاشم خانی فرزند عبدالرسول خواسته صدور حکم بر اجرت المثل  
جهت  که  نموده  عمومی  های  دادگاه  تسیلم  دادخواستی  خواهان  

رسیدگی به شعبه 7 حقوق اصفهان ارجاع گردیده و وقت رسیدگی 
تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به در خواست خواهان 
مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  دادگاه  دستور  و 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار محلی آگهی می شود 
تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه 
و  دادخواست  کامل خود نسخه دوم  اعالم نشانی  مراجعه و ضمن 
ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور 
عمومی حقوقی دادگاه   7 دفتر شعبه  الف 3591مدیر  م  رساند.   بهم 

 اصفهان 

احضار 
23208 چون آقای مرتضی اسحاقی شهرضا فرزند عبداله شکایتی 
نموده که  امانت مطرح  بر خیانت در  آقای مجید شعاعی مبنی  علیه 
این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای  پرونده آن به کالسه 921196 
متهم  اینکه  به  نظر  شده  تعیین  صبح   9:30 ساعت   93/7/23 روز 
دادرسی  آیین  قانون  ماده 180  لذا حسب  باشد،  المکان می  مجهول 
کثیراالنتشار  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  کیفری 
می  عمل  به  دعوت  مذکور  متهم  از  و  می شود  نشر  و  طبع  محلی 

عدم  در صورت  و  شود  حاضر  مقرر  وقت  در  رسیدگی  جهت  آید 
اتخاذ  مقتضی  تصمیم  دادگاه  و  تلقی  شده  ابالغ  احضاریه  حضور 
عمومی دادگاه  شعبه104  دفتر  مدیر   3598 الف:  م  نمود.   خواهد 

 اصفهان 

احضار 

جباری  فرزاد  آقای  علیه  جباری شکایتی  مهدی  آقای  23210 چون 
مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی مطرح نموده که پرونده آن به 

کالسه 930159 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 93/7/22 
ساعت 10:30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می 
باشد، لذا حسب ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و 
از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر 
حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و 
دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه 
دادگاه عمومی دفتر شعبه104  مدیر  الف: 3597  م  اصفهان   عمومی 

 اصفهان 

ابالغ 

عموئی  علی  خواهان   1578-92 کالسه  پرونده  23209در خصوص 
جواهراتی  دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت شهرام نایب نظر و 
شرکت تولیدی آجر سفالین اصفهان به مدیریت حسین کوفکر تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/4/12 ساعت 11/00  صبح 
المکان بودن خوانده حسب  با توجه به مجهول  تعیین گردیده است 
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 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم 
اتخاذ می  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده  حضور وقت رسیدگی 
شود  م الف 3577 مدیر دفتر شعبه نهم مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان 

تحدیدحدوداختصاصی  
 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 2582 / 4  واقع 
بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که  شهرضا  ثبتي  یک  بخش  آباد  دربرزوک 
علت  به  است  ثبت  درجریان  خونکار  فرزند  کاویاني  اسحق  آقاي 
دستورقسمت  بنابه  اینک  نیامده  عمل  به  ثبت  حضورمتقاضی  عدم 
اخیرازماده 15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده تحدیدحدودملک 
مرقوم درروز 27 / 3 / 1393 ساعت 8 صبح درمحل شروع وبعمل 
خواهدآمد0 لذابه موجب این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی 
اعتراضات  حضوریابند0  مقرردرمحل  درروزوساعت  که  گردد 
ازتاریخ  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  وصاحبان  مجاورین 
خواهدشدوطبق  روزپذیرفته   30 تا  تحدیدی  صورتمجلس  تنظیم 
معترضی  های  پرونده  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده   2 تبصره 
اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  یکماه  مدت  بایست ظرف  می  ثبت،معترض 
ذیصالح  راازمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  اداره  این  خودرابه 
روزتحدیدمواجه  نمایدضمنًاچنانچه  ارائه  اداره  این  اخذوبه  قضایی 
انجام  بینی نشده گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل   باتعطیلی پیش 

خواهدشد0 
رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا -  سیدمهدی میرمحمدی

تاسیس شرکت 
گستر  مهاباد  شرکت  تاسیس  93/901/33/وآگهی  شماره    23197
و شرکت  تقاضانامه  محدود( خالصه  مسئولیت  )با  کویر    صنعت 
نامه و اساسنامه و مفاد صورت جلسه هیات عمومی موسس شرکت 
ملی  شناسه  به  محدود  مسئولیت  با  کویر  صنعت  گستر  مهاباد 
14004019523 که با شماره 860 در تاریخ 1393/2/9 در این اداره به 
ثبت رسیده و در تاریخ 1393/2/18 از حیث امضاهای ذیل ثبت تکمیل 
شده برای اطالع عموم در روزنامه رسمی و نیز روزنامه زاینده رود 
به شرح زیر آگهی می شود.1- اساسنامه شرکت مشتمل بر 27 ماده 
و 1 تبصره و تقاضا نامه و شرکت نامه امضاء و به تصویب رسید . 
2- موضوع شرکت : با این مقدمه که ثبت فعالیتهای زیر به منزله اخذ 
و صدور پروانه فعالیت نمی باشد – انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی 
از قبیل صادرات و واردات – خرید و فروش – تولید و تهیه و توزیع 
کلیه کاالهای مجاز بازرگانی – اخذ وام و تسهیالت از بانکهای دولتی 
امور  کلیه  انجام   – شرکت  اهداف  تحقق  جهت  صرفا  خصوصی  و 
مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کشور – شرکت در مناقصات و 
مزایدات خصوصی و دولتی مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای 
دولتی و خصوصی - اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای دولتی و 
خصوصی – انجام امور خدماتی از قبیال طراحی و جمع آوری پس 
ماند – طراحی و نظارت و اجرادر زمینه امور ساختمانی و راه سازی 

درختکاری  به  مربوطه  خدمات  و  سبز  فضای  اجرای  و  طراحی   –
و  میادین  بندی  آذین  و  بندی  جدول   – سبز  فضای  طرحهای  و 
خیابانها – تهیه و طبخ و توزیع غذا و هر گونه اموری که به نحوی 
از  از اخذ مجوزهای الزم  پس   – با موضوع شرکت مرتبط میباشد 
مراجع ذیصالح    3- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 
 ، کریمی  شهید  مهاباد شرکت   – اردستان  شرکت:  اصلی  مرکز   -4
ردیف دوم پالک 5 کد پستی 8443118471 . 5- سرمایه شرکت : یک 
میلیون ریال نقدی و غیر نقدی ندارد 6- موسسین شرکت : خانم عفت 
السادات سجاد مهابادی  فرزند سید محمد با کدملی 1189556030 
و کدپستی 8443118471 و آقای رضا اصیلیان فرزند عبدالرحیم با 
اولین مدیران  کد ملی 1189535297 و کد پستی 8443118471 7- 
شرکت : خانم عفت السادات سجاد مهابادی  به سمت  رئیس هیئت 
مدیره  و آقای رضا اصیلیان به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت 
نامحدود انتخاب شدند. 8- دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد 
شرکت  مهر  با  توام  عامل  مدیر  امضای  با  شرکت  تعهدات  و  مالی 
 معتبر است. م الف: 75 خیراله عصاری – رئیس ثبت اسناد و امالک

 اردستان

ابالغ 

 : پرونده  شماره   9310100351300810  : ابالغیه  شماره    23217
 / خواهان   930161  : بایگانی  شماره   9309980351300148
خواهان ها مریم امین حسین آبادی و فاطمه براتیان  حسین آبادی 
امین حسین  مجید  و  امین   و مسعود  آبادی  امین حسین  و حسین 
آبادی  دادخواستی به طرفیت خواندگان محمد رضا جوادیه و محمد 
 ) منقول  غیر  و  منقول  مالی   ( ثالث  به خواسته جلب  فر  اسدی  علی 
نموده  دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان  تقدیم  920860ح 13 
که جهت رسیدگی به شعبه سیزده دادگاه عمومی ) حقوقی( اصفهان 
نیکبخت  خیابان شهید   – باال  باغ  چهار  خیابان   – اصفهان  در  واقع 
شماره  اتاق   3 طبقه   – اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان   –
355 ارجاع و به کالسه 9309980351300148 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 23/7/1393 و ساعت :10:30 تعیین شده است به علت 
درخواست  فرو  اسدی  علی  محمد  خوانده   بودن  المکان  مجهول 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت  در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست  و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 3596منشی  دادگاه حقوقی شعبه 

سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ
پرونده:  شماره   9310100353200390 ابالغنامه:  شماره   23237
مشخصات   930151 شعبه:  بایگانی  شماره   9309980364900124
مجهول  نشانی  رضا  فرزند  لنبانی  بارانی  علی  حقیقی:  ابالغ شونده 
المکان. تاریخ حضور: 1392/6/16 یکشنبه ساعت 9:30 محل حضور: 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان 
استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 123. علت حضور: در خصوص 
جهت  فوق  مقرر  وقت  در  شما  علیه  گرگابی   جوانی  عفت  شکایت 
انفاق.  ترک   : اتهام  موضوع  شوید  حاضر  دادگاه  این  در  رسیدگی 
جزایی  عمومی  دادگاه   106 شعبه  منشی   – معتمدی   3618 الف   م 

اصفهان

 

 



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

برسان، خدايا به لطف خود نيّت مرا كامل گردان.
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آزمون مدیران با قليان
  نقل اس��ت ش��اه عباس صفوي، رجال كش��ور را به ضيافت شاهانه 
ميهمان كرد و به خدمتكاران دس��تور داد تا در سر قليان ها به جاي 
تنباكو، از سرگين اسب اس��تفاده كنند. ميهمان ها مشغول كشيدن 
قليان شدند و دود و بوي پهِن اس��ب، فضا را پر كرد، اما رجال از بيم 
ناراحتي  شاه پشت س��ر هم بر ني قليان پُك عميق زده و با احساس 
رضايت دودش را هوا مي دادند! گويي در عمرشان، تنباكويي به آن 

خوبي  نكشيده اند!
شاه رو به آنها كرده و گفت: »س��رقليان ها با بهترين تنباكو پر شده 

است. آن را حاكم همدان برايمان فرستاده است.«
همه از تنباكو و عطر آن تعريف كرده و گفتند: »به راستي تنباكويي 

بهتر از اين نمي توان يافت.«
 ش��اه به رييس نگهبانان دربار، كه پك هاي بس��يار عميقي به قليان 

مي زد، گفت: » تنباكويش چطور است؟«
رييس نگهبانان گفت: »به سر اعليحضرت قسم، پنجاه سال است كه 

قليان مي كشم، اما تنباكويي به اين عطر و مزه نديده ام!«
شاه با تحقير به آنها نگاهي  كرد و گفت: »مرده شوي تان ببرد كه به 
خاطر حفظ پست و مقام، حاضريد به جاي تنباكو، پِِهن اسب بكشيد 

و بَه    بَه       و َچه َچه كنيد.«

جالينوس و دیوانه
جالينوس روزی از راهی می گذش��ت، ديوان��ه ای او را ديد مدتی به 
رخسارش نگريست و سپس به او چش��مك زد و آستينش را كشيد. 
جالينوس وقتی به پيش ياران و ش��اگردان خود آمد گفت : »يكی از 
شما داروی بهبود ديوانگی به من دهد.« يكی از آنان گفت : »ای دانای 

هنرمند داروی ديوانگی به چه كارت آيدت ؟«
جالين��وس پاس��خ داد : »ام��روز آم��ده ديوان��ه ای ب��ه رخس��ارم 
 نگريس��ت و خنديد و آس��تينم را كش��يد. او از من خوش��ش آمده

 بود.«
شاگرد گفت : »اين چه ربطی به ديوانگی  تو دارد ؟«

جالينوس گفت :
گر نديدی جنس خود كی آمدی         

    كی به غير جنس، خود را بر زدی
چون دوكس باهم زيد بی هيچ شك         

 در ميانشان هست قدر مشترک

بهمن، ريشه گياهی است علفی و خودرو كه در نواحی 
كوهستانی می رويد. اين ريش��ه قدری شبيه است به 
زردک و كمی از آن س��خت تر و هموارتر و غيرصاف و 
معطر است. اندازه اين گياه معموال حدود چهل تا پنجاه 
 س��انتيمتر و برگ های آن به برگ آلوبخ��ارا و خاردار

 شبيه است. 
قسمت زير زمينی يعنی ريشه اين گياه مصرف درمانی 
دارد و اين ريشه خود دو نوع است يكی سفيد و ديگری 
سرخ رنگ و هر دو خواص مشابه دارند با اين تفاوت كه 
نوع سرخ رنگ آن قوی تر است. ريشه اين گياه معموال 

در ماه تير قابل استفاده می شود.
طبيع��ت اي��ن دارو )بهمن( گ��رم و خش��ك و مقوی 
قوای تناس��لی و قلب و برای افرادی كه به ضعف قلب 
 مبتال هس��تند، مفيداس��ت. ضمنا از بين برنده نفخ و

 ذوب كنن��ده اخ��الط بلغم��ی ب��وده و ب��رای 
خفق��ان و س��نگ كلي��ه و س��نگ ه��ای مج��اری 
مفي��د بس��يار  ويروس��ی  يرق��ان  و   ادراری 

 است. 
روی ه��م رفته ب��رای افرادی ك��ه مزاج های س��رد و 
مرطوب دارند، بس��يار سودمند اس��ت. اگر اين دارو را 
پودر كرده با عس��ل و مختصری نم��ك طعام مخلوط 
 نموده و ب��ر چهره ضم��اد نمايند، جريان خ��ون را در

 مويرگ های پوس��ت صورت زياد و رنگ چهره را نيكو 
می كند.

 زن هاي��ی ك��ه در رحمش��ان ترش��حات زيادت��ر از 
حالت طبيعی دارن��د، چنانچه اين دارو را جوش��انده 
با مقداری زعفران مخل��وط و در رح��م تنقيه نماييد 
 رطوب��ات زي��ادی را از بي��ن ب��رده و رح��م را معطر

 می سازد. می توان اين عمل را با پودر خشك شده  آن 
نيز انجام داد. افرادی كه قصد فربه شدن دارند، اگر اين 
دارو را بجوش��انند و آب صاف ش��ده دارو را با مقداری 
ش��كر چند روز ناش��تا ميل كنند و همراه صبحانه نيز 
 مقداری بادام ش��يرين بخورند، چ��اق و فربه خواهند

 شد. 
مق��دار خ��وراک از پ��ودر اي��ن دارو ده گ��رم 
مص��رف  بص��ورت جوش��انده  اگ��ر  اس��ت،ولی 
 ش��ود، ت��ا بيس��ت گ��رم م��ی ت��وان مص��رف

كرد.

شهر حکایت

بر اساس نتايج اين پژوهش جديد كه توسط پژوهشگران امريكايی 
انجام ش��ده، ثابت ش��ده اس��ت كه سيس��تم اندوكانابينوئيدها 
)Endocannabinoid( با اس��تفاده از حس بويايی، دريافت 

غذا را كنترل می كند.
اندوكانابينوئيدها مواد شيميايی شبيه كانابيس هستند كه در بدن 
ساخته می شوند و برای ارسال پيام ميان ياخته ها مورد استفاده  
قرار می گيرند. سيستم اندوكانابينوئيد، شبكه ای از گيرنده های 
نورون��ی، آنزيم ها و اندوكانابينوئيدهايی اس��ت ك��ه هم در مغز 
حيوانات و هم در مغز انسان وجود دارد. اين گيرنده ها در سيستم 
اندوكانابينوئيد با احساساتی مانند اضطراب و درد ارتباط دارند.

دانشمندان می گويند كه وقتی انسان گرسنه است، حس  بويايی 
تقويت می شود تا جس��ت وجوی غذا بهتر صورت گيرد.افزايش 
قدرت حس بويايی، امكان بازيافت بهتر مناب��ع غذايی را فراهم 
می آورد، ولی سبب افزايش جاذبه  بعضی بوها نيز می شود. می توان 
تصور كرد كه در اين حالت يك ن��وع بازخورد مثبت وجود دارد، 
يعنی وقتی انسان گرسنه می شود، بيشتر بو می كشد و بنابراين 

غذاها را بهتر می بيند و بيشتر جذب شان می شود، اما تا پيش از اين 
بررسی نحوه  همكاری حس گرسنگی، حس بويايی و مصرف غذا 

توسط مغز و مكانيسم های درگير آن به خوبی روشن نشده بود.
اين پژوهش��گران با انجام تجربه هايی در موش دريافتند كه اين 
مكانيزم خوردن غذا در سيس��تم اندوكانابينوئيد آغاز می شود و 
گيرنده های كانابينوئيد )CB1( در مغز با سيستم عصبی ارتباط 

برقرار می كند. يعنی سيستم بويايی، پياز بويايی را به ساختارهای 
عالی تر كه ب��ا بو درگير هس��تند، در ناحيه قش��ر بويايی ارتباط 
می دهد. به گفته اين پژوهشگران حس  گرسنگی سبب فعال شدن 
گيرنده های )CB1( می شود و اين گيرنده ها پياز و قشر بويايی را 
فعال می كنند.  به اين ترتيب، اين مكانيزم مغز است كه حساسيت 
انسان را نسبت به بو در زمان گرسنگی افزايش می دهد و به نوبه  
خود سبب افزايش اشتياق انسان نسبت به غذا می شود. پيش از 
اين تصور می شد كه حيوانات و انسان به ويژه وقتی كه يافتن غذا 
مطرح است، به گونه ای متفاوت بو را پردازش می كنند. صرف نظر 
از آن كه رفتار انسان كمتر از حيوانات تحت تاثير حس بويايی قرار 
می گيرد، حس بويايی در سطح پايين تری از آگاهی نسبت به ساير 

اطالعات حساسه پردازش می شود. 
پژوهشگران می گويند: با مشاهده نتايج بررسی های روانشناسی 
تجربی در انس��ان آشكار شده است كه انس��ان بر اساس بويايی، 
تصميم های مهم بس��ياری اتخاذ می كند، ولی هرگز اين نكته را 

درک نمی كند.

نقش بویایی در تصميمات مهم انسان کشف شد

اخترشناسان معتقدند 
 162826 HD س��تاره
ك��ه در فاصل��ه 110 
س��ال نوری از خورشيد 
در صورت فلكی هركول 
واق��ع ش��ده، 5 ميليارد 
س��ال پيش ب��ه همراه 
خورشيد در يك سحابی 
متول��د ش��ده اس��ت. 
اخترشناسان به بررس��ی مس��ير حركت 23 نامزد احتمالی 
هم خانواده های خورشيد در آسمان پرداختند. دانشمندان به 
بررسی تركيب شيميايی اين ستارگان و مقايسه آن با تركيب 
خورشيد پرداختند. اگر ستاره ای هم خانواده خورشيد باشد، 
بايد مس��ير حركت آن از نزديكی خورش��يد بگذرد و تركيب 

شيميايی مشابهی با خورشيد داشته باشد. 

محقق��ان آمريكايی در 
حال طراحی جاده های 
هوش��مندی هس��تند 
ك��ه ان��رژی م��ورد نياز 
را از طري��ق پنل ه��ای 
خورش��يدی در ك��ف 

جاده تأمين می كنند. 
در پ��روژه  بزرگراه های 
 Solar خورش��يدی )
Roadways(، محققان بدنبال طراحی پنل های خورشيدی 
بسيار مقاومی هستند كه از اس��تحكام كافی برای راه رفتن، 

دوچرخه سواری، رانندگی يا پارک خودرو برخوردار است. 
هر پنل خورش��يدی ش��ش ضلعی پوشيده ش��ده با شيشه 
آب ديده )tempered glass( عالوه بر تبديل نور خورشيد 

به برق، می تواند تا 113 هزار كيلوگرم فشار را تحمل كند. 

يك مبتكر مجارستانی  
موف��ق ب��ه طراح��ی 
پارچه ای شده كه بسته 
به شرايط محيط تغيير 
رن��گ می ده��د. برخی 
موقعيت های اجتماعی 
وجود دارند كه در آن ها 
چنانچه لب��اس  به رنگ 
محيط در آيد، می تواند 
كاربر را از پيشامدهای ناخوش��ايند ايمن كند. هم اكنون يك 
طراح پارچه در بوداپست نخستين گام ها برای توليد پارچه ای 
را برداشته كه مانند يك آفتاب پرس��ت رنگش تغيير می كند. 
پارچه تعاملی جديد ظرف چندثانيه و با استفاده از تعدادی ابزار 
الكترونيكی تغيير رنگ می دهد و »جوديت دستزر كارپاتی« آن 

را با استفاده از برنامه ريزی رايانه ای خلق كرده  است. 

خواهر گمشده خورشيد 
پيدا شد 

طراحی جاده های 
خورشيدی

پارچه ای مانند 
آفتاب پرست

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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س: هادی نعم
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد
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آگهي   مناقصه عمومی 
)نوبت اول /1( 

چاپ  دوم 

روابط عمومی سازمان همیاری شهر داریهای استان اصفهان

سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان در نظر دارد لوله های GRP بشرح ذيل و اتصاالت مربوطه در 18 رديف 
) طبق مشخصات قيد شده در فرم شرايط آگهی مناقصه ( را از طريق مناقصه عمومی خريداری نمايد .

متقاضيان جهت آگاهی بيشتر ، مشاهده ليست اتصاالت درخواستی ، دريافت و تكميل اسناد مربوطه ، ارئه آنها و 
شركت در مناقصه می توانند از روز يكشنبه مورخ 93/02/21 تا پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 92/2/30 به 

نشانی خيابان 22 بهمن مجموعه اداری امير كبير ، دبير خانه سازمان مراجعه نمايند.
تلفن تماس : 2673090و2673075 - 0311

مقدارواحدشرح کاالردیف

1
لوله GRP یکسر کوپلینگ ) ویژه پساب فاضالب ( با سختی              5000 پاسکال  و فشار کاری           10 

اتمسفر و سایز 400)قطرmm400(در سایز استاندار با حداقل 10 سال گارانتی
700متر

2
لوله GRP یکسر کوپلینگ ) ویژه پساب فاضالب ( با سختی              5000 پاسکال  و فشار کاری           10 

اتمسفر و سایز 350)قطرmm350(در سایز استاندار با حداقل 10 سال گارانتی 
1600متر
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    )PN(  

دارای مجوز توزیع اینترنت )ISDP( به شماره 105-13-12 صادره از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی  دارای مجوز  توزیع اینترنت )ISDP(  به شماره 105-13-12 صادره از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطالت رادیویی
6205196
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