
 عدم تكميل قطار دو طبقه ای اصفهان – تهران روی ریل 
» نقش جهان« 
يكي از صد مشكل 
ورزش اصفهان 

با هدف افزايش ظرفيت ناوگان مسافربری در نوروز
 12 ميليون کوزه گل شب بو 

خانه ايرانيان را زينت می دهد 4
 نوشابه های گازدار باعث ناباروری

8 در مردان می شود 2
6

گروه های تروريستی نا امن 
کننده ثبات خاورميانه هستند 

4

 تشديد برخورد  با تخلفات 
 رانندگی در روزهای پايانی سال

  رییس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی 
اس��تان اصفهان از ط��رح تش��دید برخورد ب��ا تخلفات 
رانندگی در روزهای پایانی س��ال ۹۲ خبر داد. سرهنگ 
حس��ین غالمی گفت: هدف از اجرای این طرح، ارتقای 
هرچه بیش��تر نظم و امنیت و انضباط ترافیکی در معابر 

درون  شهری با بهره گیری از توان انتظامی استان است.

ساماندهي موزاييك سازها 
کليد خورد

 خانه شهيد خرازي 
مرکز فرهنگي مي شود

در راس��تاي س��اماندهي مش��اغل ش��هري و ب��ه 
دنب��ال پیگی��ري ه��اي متع��دد و برگزاري جلس��ات 
مختل��ف ب��ا حض��ور مس��وولین اس��تاني و ش��هري و 
 اعضای اتحادی��ه موزاییك س��ازها انتق��ال كارگاه هاي
  موزاییك سازي به شهرك بزرگ اصفهان به زودی  آغاز

 مي شود .   مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهي مشاغل 
 شهري شهرداري اصفهان در خصوص فعالیت كارگاه هاي

 موزاییك سازي در سطح شهر و موقعیت مناسب شهرك 
بزرگ اصفهان گفت : پس از بررسي هاي ...

 ش��هردار منطق��ه ی��ك از تبدیل خانه س��ردار ش��هید 
حاج حس��ین خرازي به مركز فرهنگي خبر داد و گفت: 
ردیفي از بودجه س��ال آینده ش��هرداري منطقه یك به 
آزادسازي حریم منزل مسکوني شهید خرازي اختصاص 
یافته اس��ت.محمدرضا آقاباباگلیان با اعالم این مطلب به 

پروژه هاي پیش بیني شده براي سال آینده در... 

3

3

پنج شنبه  8 اسفند   1392 |  27 ربیع الثانی   1435
 شمار ه 1256   / 8  صفحه  |    قیمت:500 تومان

No. 1256 ،february  27,2014 
8 Pages

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاینده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در این برهه زمان گزارین برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12

BBC
بازیگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

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

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

آگهی  مزایده  عمومی

محمد حسن یاری- شهردار کوشک

 92 /9 /20 92 /ش م�ورخ   ش�هرداری كوش�ک ب�ه اس�تناد مصوب�ه ش�ماره 230 /
ش�ورای اس�المی ش�هر كوش�ک در نظ�ر دارد نس�بت ب�ه ف�روش 2 دس�تگاه خ�ودروی 
س�واری ب�ا قيم�ت پای�ه جه�ت خ�ودرو س�واری پي�كان ب�ه مبل�غ 30/000/000 ری�ال و 
خودروی س�واری پ�ژو روآ ب�ه مبل�غ 80/000/000 ری�ال ازطری�ق مزایده عموم�ی موضوع 
ماده 13 آیين نام�ه مالی ش�هرداریها   اقدام نمای�د . لذا متقاضيان ش�ركت در ای�ن مزایده 
می توانن�د جهت آگاهی بيش�تر واخذ م�دارک مزای�ده تا تاری�خ 92/12/21 ب�ه واحد امور 
مال�ی ش�هرداری مراجع�ه و نس�بت ب�ه ارائ�ه پش�نهادات ودریاف�ت رس�يد ت�ا پای�ان 
 وق�ت اداری روز پنجش�نبه م�ورخ 1392/12/22 ب�ه واح�د دبيرخانه ش�هرداری كوش�ک

 مراجعه نمایند.

نوبت اول 

الت گز و  شیرینی   حاج اصلیانی  محصو

عرضه کننده گز و شیرینی مخصوص 
انگبینی  ، بیدمشکی   ،  برشی آردی   ، لقمه ای 

تلفن : 0382-4644174 

0382- 4643475                    
همراه )براتی بلداجی(: 

09302911738

لیانی 09132879369
حاج اص

آدرس : شهر بلداجی ، بلوار شهید بهشتی 

آگهی  مزایده  عمومی
 ش�هرداری كوش�ک به اس�تناد مصوب�ه ش�ماره 275 /92 /ش م�ورخ 92/11/30 
شورای اسالمی ش�هر كوش�ک در نظر دارد نس�بت به فروش لوله های پلی اتيلن 
س�ایز 90)10 اتمس�فر( با قيمت كارشناس�ی هر متر 50000 ریال ، از طریق مزایده 
عمومی موضوع ماده 13 آیين نامه مالی ش�هرداریها  اقدام نمای�د . لذا متقاضيان 
شركت در این مزایده می توانند جهت آگاهی بيشتر واخذ مدارک مزایده تا تاریخ 
92/12/21 به واحد امور مالی مراجعه و نس�بت به ارائه پش�نهادات ت�ا پایان وقت 
 اداری روز پنجش�نبه مورخ 1392/12/22 به واحد دبيرخانه ش�هرداری كوش�ک

 مراجعه نمایند.

نوبت اول 

محمد حسن یاری- شهردار کوشک

Society,Cultural 
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روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

 برای مقابله با آلودگی هوا 
تعارفی با  نيروگاه ها نداريم

دادس��تان اصفهان گفت: برای مقابله با آلودگی هوا كه سالمت مردم را 
به خطر انداخته تعارفی با نیروگاه ها نداریم و اگر برای آالینده بودنشان 
فکری نکنند اقدام قضایی می كنیم.محمدرضا حبیبی در چهارمین جلسه 
كمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان اصفهان با اشاره به پیگیری 

3دادستانی اصفهان در موضوع آالیندگی ...

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

 کریمی:  پیشگویی
  بلد نیستم 

  س��رمربی تیم فوتبال ذوب آهن در مورد ماندن ذوب آهن 
در لیگ برتر گف��ت: من به هیات مدیره نی��ز گفتم كه اگر 
پیشگویی بلد بودم، در زمانی كه دالر هزار تومان بود، با خرید 

و فروش دالر سود هنگفتی را به دست می آوردم.
نشس��ت خبری فیروز كریمی به عنوان س��رمربی جدید 
ذوب آهن با حضور جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه های 
مختلف برگزار ش��د. فیروز كریمی در این نشست در مورد 
احتمال بق��ای ذوب آهن در لیگ برتر مدعی ش��د كه این 

تیم ۹۹ درصد در لیگ می ماند، اما ممکن اس��ت كه همان 
یك درصد باقیمانده دردسرساز شود، وی سپس در جوابی 
جدی گفت كه احتمال 70 درصدی برای بقای ذوب آهن 

در لیگ را متصور است.
سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن همچنین در جواب یکی 
از خبرنگاران كه از وی در مورد راهکار ماندن ذوب آهن 
در لیگ پرسید، نیز جواب داد: ذوب آهن با دعا كردن در 

لیگ باقی می ماند.

فيروز کريمی در نشت خبری عنوان کرد: 

بقای ذوب آهن در ليگ با دعا کردن

سفره رنگین سیما برای نوروز
مدی��ر پ��روژه ه��ای ن��وروزی 
 س��یما با تش��ریح جزیی��ات تمام
  برنامه های نوروز از جمله سریال ها
 فیلم های سینمایی، مس��ابقه ها و

 برنامه ه��ای معارف��ی و تله فیلم ها 
از پخش برنام��ه »كاله قرمزی« از 
ش��بکه دو خبر داد.نشست خبری 

 معرفی وی��ژه برنامه ه��ای نوروزی 
ش��بکه های س��یما با حضور علی 
بخشی زاده مدیر شبکه دو و مسوول 
پروژه نوروزی س��یما برگزار ش��د. 
بخشی زاده در این نشست به سفره 
رنگین و گس��ترده سیما برای نوروز 

۹34444 اشاره كرد و گفت: ... 5

مردم برای خرید میوه شب  عید  عجله  نکنند
مدیرعامل س��ازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری 
ش��هرداری اصفهان گفت: مردم برای خرید و انبار كردن 
میوه عجله نکنند چون در ایام عید نوروز نیز عرضه و توزیع 

میوه صورت می گیرد.

  س��یدرضا حکیم فعال با بی��ان این كه می��دان مركزی
 میوه و تره بار با مساحت ۲00 هکتار در شرق اصفهان واقع 
ش��ده، اظهار داش��ت: این میدان دارای 700 غرفه جهت 
عمده فروشی میوه و سبزی در خدمت شهروندان  است. 

وی افزود: فعالیت هایی كه در خصوص میوه شب عید انجام 
می شود با كمك سازمان صنعت، معدن و تجارت می باشد.

مدیرعامل س��ازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری 
شهرداری اصفهان ساعت آغاز كار میدان را از...
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اخبار کوتاهيادداشت

 استاندار: سیاست های
 رهبر معظم انقالب، ماندگار است

استاندار اصفهان با اش��اره به نام گذاری سال ها از سوی رهبر معظم 
انقالب گفت: مردم سیاست های معظم له را ماندگار می دانند و این 

موضوع ربطی به تغییر دولت ها ندارد.
 رس��ول زرگرپور در جلس��ه ش��ورای مدیران اس��تانداری با اشاره 
به نام گذاری امس��ال به نام حماس��ه سیاس��ی و اقتص��ادی گفت: 
 بسیاری اوضاع کشور را برای تحقق این شعار مناسب نمی دانستند 
ولی با خلق حماس��ه سیاس��ی در انتخابات 24 خ��رداد و روی کار 
 آمدن دولت جدید، امید برای تحقق حماس��ه اقتصادی نیز افزایش

 یافت.
زرگرپور با بیان این که مردم از سیاست بازی و افراطی گری خسته 
ش��ده بودند، گفت: م��ردم در 24 خرداد ب��ه کس��ی رای دادند که 

شعارهایش به مطالبات آن ها نزدیک تر بود.

اقتصاد مقاومتی راهبردی برای 
جبران نقاط ضعف در اقتصاد ايران

نماینده م��ردم مبارکه در مجل��س گفت: راهبرد اقتص��اد مقاومتی 
بهترین تاکتیک برای جبران یا کاهش نقاط ضعف در حوزه اقتصادی 

ایران است.
علی ایرانپور  پیرامون اقتصاد مقاومتی و چرایی ضرورت اجرا کردن 
و تاکید رهبر معظم انقالب بر این امر اظهارداش��ت: سیاس��ت های 
ابالغی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقالب و تاکیدات ایشان 
بر لزوم توجه مس��ووالن و مردم بر یک مسیر اقتصادی در طول پنج 
سال گذشته، حاکی از دشمن شناسی دقیق، تدبیر و افق دید باالی 

رهبری است.
وی اضافه کرد: امروز دشمنان اسالم درصدد ضربه زدن و مقابله با تنها 
نظام جمهوری اسالمی جهان به هر نحو ممکن هستند و همان طور 
که رهبر معظم انقالب متذکر شده اند، جنگ حاضر دشمن علیه ما 

جنگ اقتصادی است.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: همواره 
دشمن تالش می کند که با شناسایی نقاط ضعف و ورود از آن نقاط 
علیه ملت ایران بیش��ترین و موثر ترین ضربه را ب��ه نظام جمهوری 

اسالمی ایران بزند.
وی با تاکی��د بر این که حوزه اقتصادی، مس��ایل مرب��وط به اقتصاد 
کشور و وابستگی شدید بودجه و درآمدی ایران به نفت از جمله این 
 نقاط ضعف در کشور اس��ت، ادامه داد: با توجه به این موضوع ،رهبر

  معظ��م انقالب ب��ا ط��رح مس��اله اقتص��اد مقاومتی در راس��تای 
 برط��رف ک��ردن ی��ا کاه��ش نق��اط ضع��ف در ای��ن ح��وزه

 برآمدند.

لزوم فهم مشترک دولت و مجلس 
برای تحقق اقتصاد مقاومتی

رییس  فراکس��یون اصولگرایان رهروان والیت با تاکید بر لزوم فهم 
مشترک دولت و مجلس برای تحقق اقتصاد مقاومتی، گفت: دست 
یابی به این فهم مشترک نیازمند برگزاری جلسات و کارگروه ها بین 

دولت و مجلس است.
کاظم جاللی رییس مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی به 
بیان نظرات خ��ود پیرامون راهکارهای تحق��ق »اقتصاد مقاومتی« 

پرداخت.
وی با بیان این که سیاس��ت های کل��ی اقتصاد مقاومت��ی می تواند 
راهگش��ای جدی برای برون رفت از وضعیت فعلی باشد، توجه ویژه 
به اقتصاد مقاومتی را از جمله راهکارهای  تحقق حماس��ه اقتصادی 

دانست.
رییس فراکس��یون اصولگرایان رهروان والیت، وحدت و همگرایی 
قوا را از جمله الزامات تحقق حماس��ه اقتصادی دانس��ت و گفت: در 
گام نخست هر سه قوه باید به شکل اعتقادی و مجدانه پیگیر تحقق 

سیاست های اقتصاد مقاومتی باشند.

 شهادت دو مامور نیروی انتظامی 
در درگیری با قاچاقچیان

نماینده مردم سروس��تان گف��ت ک��ه در درگیری مس��لحانه بین 
 نی��روی انتظام��ی و قاچاقچیان م��واد مخدر در شهرس��تان خرامه 
 در اس��تان فارس دو ت��ن از ماموران نی��روی انتظامی به ش��هادت 

رسیدند.
داریوش اس��ماعیلی در جلس��ه علنی  درتذکری گف��ت: درگیری 
مس��لحانه ای بین نیروی انتظامی و س��وداگران مرگ در شهرستان 
خرامه استان فارس به وقوع پیوس��ت که در پی آن دو تن از عزیزان 

نیروی انتظامی به شهادت رسیدند.
وی ش��هادت مام��وران نی��روی انتظام��ی شهرس��تان خرام��ه در 
 این درگیری را ب��ه محضر ملت ایران و خانواده هایش��ان تس��لیت

 گفت.
نماینده مردم سروستان همچنین خاطر نشان کرد: در این درگیری 
سه نفر از اشرار به هالکت رس��یدند که الزم است از نیروی انتظامی 

مقتدر استان فارس قدردانی شود.

احمدی جايگزين توکلی شد
نمایندگان مجلس، علی محمد احمدی را به عن��وان فرد جایگزین 
احمد توکل��ی در کمیس��یون حمای��ت از تولید مل��ی و نظارت بر 

سیاست های کل اصل 44 انتخاب کردند.
 نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی ،علی محمد احمدی نماینده 
مردم دهلران و عضو کمیس��یون برنامه وبودجه را برای عضویت در 
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های 

کلی اصل 44 قانون اساسی انتخاب کردند.
 پیش از این احمد توکل��ی نماینده مردم ته��ران از عضویت در این 
کمیسیون انصراف داده بود که انتخاب فرد جایگزین وی در دستور 

کار پارلمان قرار داشت. 
محمدحس��ین میرمحمدی نماینده مردم گلپای��گان و علی محمد 
احمدی نماینده مردم دهل��ران برای عضویت در کمیس��یون ویژه 
حمای��ت از تولید ملی و نظ��ارت بر اجرای سیاس��ت های کلی اصل 
44 قانون اساس��ی کاندیدا ش��ده بودن��د که وکالی مل��ت با 136 
 رای از مجم��وع آرای ماخ��وذه، علی محم��د احم��دی را انتخ��اب 

کردند.
بر این اساس علی محمد احمدی جایگزین توکلی در کمیسیون ویژه 

تولید ملی شد. 
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اموال وقفی و نذری به غیر وراث هم شامل مالیات شد

با رای نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی اموال وقفی و نذری به غیر وراث هم شامل مالیات می شوند.   
نمایندگان مجلس در جلسه علنی و در ادامه بررسی الیحه مالیات های مستقیم با بند 7 الیحه اصالح قانون 

مالیات های مستقیم که به موجب آن ماده 38 قانون مالیات های مستقیم تغییر می کند، موافقت کردند.
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سجادی: از ظرفیت های 
اقتصادی دنیا بهره ببريم

دانش آموزان، فرهنگ 
حقوقی می آموزند

س��خنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: متاسفانه از ظرفیت های 
الزم سازما ن های اقتصادی بین المللی که عضو آن هستیم، استفاده نکرده ایم 
و این در حالی اس��ت که باید در این راستا یک بازمهندسی مدنظر قرار بگیرد 
 و اس��تفاده از ظرفیت های اقتص��ادی منطقه ای و جهانی را م��ورد توجه قرار 

دهیم.
سیدکمال الدین س��جادی در ارزیابی خود از ابالغ سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، با بیان این که این رویکرد می تواند فصل 
جدیدی در نظام اقتصادی کشور باشد، افزود: با توجه به بحث هایی همچون 
تحریم ها و نیز نقدی که به مدیریت اقتصادی دولت ها وجود دارد، اصول اقتصاد 
مقاومتی، راهبردی است و در نتیجه هماهنگی همه قوا،  نهادها و دستگاه های 

ذیربط را می طلبد.

معاون حقوقی رییس جمهور گفت: نخستین بار که نسخه ای از منشور حقوق 
شهروندی در دولت  روحانی تدوین شد، برای تکمیل و اظهارنظر دانشگاهیان، 
در اختیار دانشگاه های کشور قرار گرفت. الهام امین زاده در جمع حقوقدانان 
و اعضای هیات علمی دانش��گاه های اس��تان هرمزگان، افزود: منشور حقوق 
ش��هروندی برای س��هولت دسترس��ی هرچه بیش��تر افراد به حقوق خود و 

شفاف سازی قانون اساسی است و منافاتی با وظایف سایر قوا ندارد.
وی، قابل اجرا بودن، فراگیری و تعادل بین تم��ام حقوق را از ویژگی های این 
منشور دانس��ت و اظهار داشت: حقوق ش��هروندی فرزند حقوق اساسی لقب 
گرفته است. با رایزنی های انجام شده، تفاهم نامه ای با وزارت آموزش و پرورش 
منعقد شده است تا کودکان 6 تا 18 س��ال، فرهنگ حقوقی را در کتاب های 

درسی مطالعه کنند.

نمایندگان مجلس در مصوبه ای نحوه تعیین مالیات بر امالک 
استیجاری را مشخص کردند.

 نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی پارلمان، 
به ادامه بررس��ی الیحه اصالح قانون مالیات های مستقیم 
پرداختند.نمایندگان بر همین اساس، بند 12 الیحه قانون 
مالیات های مس��تقیم را جایگزین م��اده)54( این قانون و 
تبصره های آن کردند.بر اساس این بند، درآمد اجاره بر اساس 
قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار 
می گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارایه 
آن خودداری شود و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از 80 درصد 
ارقام مندرج در جدول امالک مش��ابه تعیین و اعالم ش��ده 
توسط سازمان امور مالیاتی کش��ور باشد و نیز درمورد ماده 
)54مکرر( این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره 
امالک مشابه تعیین خواهد شد.بر اساس تبصره  1 این بند، 
در صورتی که مستاجر جزو مشمولین تبصره)9( ماده)53(

این قانون باشد، اجاره پرداختی مستاجر مالک تعیین درآمد 
مشمول مالیات اجاره خواهد بود.همچنین در تبصره 2 نیز 
چنانچه براساس اس��ناد و مدارک مثبته معلوم شود، اجاره 
ملک بیش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول 
مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات 

این قانون قابل مطالبه خواهد بود.

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس 
شورای اسالمی گفت: رشد بی رویه بانک های خصوصی در 

دولت های نهم و دهم اقتصاد کشور را برهم زده است.
 احمد بخشایش اظهار داشت: دولت های نهم و دهم به جای 
 پرداخت وام و ارتقای تولید به فعالی��ت های متفرقه مانند

 خان��ه س��ازی، دالر فروش��ی و خری��د ارز پرداخت��ه 
 بود ک��ه این سیاس��ت اقتصاد کش��ور را دچار رک��ود کرده

 بود. 
وی همچنین گفت: ما در نظام سیاس��ی خ��ود حرف های 

جدیدی برای دنیا داریم.
بخش��ایش با بیان این که الگوی برداری ما در نظام سیاسی 
مردم س��االری دینی اس��ت، گفت: اقتصاد ای��ران نیز باید 
 بومی و به دور از الگوهای بیگانه و براساس اصل خودکفایی

 باشد.
وی اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری را راهگشای 

مشکالت اقتصادی کشور دانست.
نماینده مردم اردستان، زواره و مهاباد افزود: ما باید در مسایل 

اقتصادی از اسالم الگوبرداری کنیم.
بخش��ایش اصالح فرهنگ مصرف و تکیه بر منطق علمی، 
اقتصادی را از راه های تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان و تصریح 

کرد: تحقق این مهم نیازمند همدلی و وحدت رویه است.

یک عضو بنیاد باران با بیان این ک��ه اطالعات معتبر و قابل 
ارتباط به مثاب��ه فان��وس دریایی برای ناخدای کش��تی ها 
در اقیانوس هاس��ت، گفت: هرچه شفاف س��ازی بیش��تر و 
اطالعات صحیح تری ارایه شود، فعاالن اقتصادی جهت گیری 
 دقیق ت��ری خواهن��د داش��ت و اعتم��اد متقابل م��ردم و

 سیاست گذاران بیشتر می شود.حسن رس��ولی با اشاره به 
این که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دارای رویکرد ها 
و جهت گیری های واقعی و مس��تند ب��ه واقعیات اقتصادی 
کشور و چالش های پیش روست، گفت: در این سیاست ها بر 
لزوم شفاف سازی تاکید شده است. در واقع شفاف سازی به 
این معناست که عملیات دولت در حوزه اقتصادی به اطالع 
عموم مردم برسد.وی همچنین افزود: در واقع  شفاف سازی 
به معن��ای بیان اطالعات حس��اب های مالی و محاس��بات 
شاخص های کالن اقتصادی مثل نرخ بیکاری، نرخ بازرگانی 
و تورم به صورت واضح و بدون سانس��ور و همچنین احیای 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی است.این فعال سیاسی اظهار 
داشت: بخش خصوصی هم اکنون کمتر از 10 درصد اقتصاد را 
در اختیار دارد. اتخاذ سیاست های اقتصاد مقاومتی متناسب 
با شرایط کشور است و مهمترین راهکاری که این سیاست ها 
را به مرحله اجرا درمی آورد، وجود اراده قوای سه گانه به ویژه 
دولت است که در عمل مقید به اجرای این سیاست ها باشد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر این که 
مقابله با ویژه خواری شاه کلید اقتصاد مقاومتی است، خطاب 
به رییس جمهور گفت: دولت اعتدال با تدبیر خود امید مردم 

را ناامید نکند.
احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی 
گفت: دولت امریکا بداند ملت ایران اهل گفت وگوس��ت اما 
در مقابل زورگویی ها جانانه می ایس��تد و س��ران استکبار 
 چش��مان خود را باز کنند و با ملت ای��ران با منطق صحبت 

کنند.
وی با اشاره به ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی 
رهبری اظهار داشت: همان گونه که مقام معظم رهبری در 
دیدار با سران س��ه قوه راه حل مشکالت اقتصادی را اجرای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی و تکیه به عوامل درونی دانسته 

است، باید به این سمت حرکت کنیم.
 نماینده م��ردم ق��م ادام��ه داد: باید ب��ه ظرفی��ت داخلی 

و به کارگیری نبوغ جوانان ایرانی اعتماد کنیم.
این نماینده مجلس با تاکید بر این که مقابله با ویژه خواری 
شاه کلید اقتصاد مقاومتی است، تصریح کرد: حجم پولی که 
نزد ویژه خواران وجود دارد بر شاخص های کالن اقتصادی 
تاثیر منفی گذاش��ته و باید هر چه سریع تر با آن ها برخورد 

شود.

کمیسیون فعالی سیاسیمجلس دولت

 تعیین مالیات بر
 امالک استیجاری 

رشد بانک ها اقتصاد 
کشور را برهم زده است

 ديپلما سی 
به کمک اقتصاد بیايد

 دولت با تدبیر
 امید مردم را نا امید نکند
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 نماینده دای��م کش��ورمان در س��ازمان ملل متح��د، حضور 
گروه های تروریس��تی سازمان یافته در س��وریه را مانع اصلی 
ادامه کمک رس��انی به مردم این کش��ور و ناامن کننده ثبات 

خاورمیانه و جهان دانست.
محمد خزاعی در س��خنانی در مجمع عمومی س��ازمان ملل 
متحد ب��ا ابراز تاس��ف ش��دید از وضعیت انس��انی موجود در 
س��وریه، اقدام فوری جامع��ه جهان��ی را برای ایج��اد زمینه 
گفت وگوی هرچه س��ریع تر نمایندگان دول��ت با نمایندگان 
 واقعی مخالفان این کش��ور و پای��ان خونریزی ها، خواس��تار 

شد.
در این نشست مجمع عمومی، گزارش��ی از اوضاع سوریه و به 

ویژه آوارگان ناامنی های بحران سه ساله اخیر پخش شد.
نماینده کش��ورمان در س��ازمان ملل متحد با اشاره به پخش 
خاطرات دردآور و دلخراش یکی از کودکان سوری از حوادث 
کش��ورش در گزارش یادشده، ابعادبحران انس��انی سوریه در 

داخل و خارج از این کشور را تشریح کرد.
خزاعی به اوض��اع دو نیم میلی��ون پناهنده س��وری در دیگر 
کش��ورها و به ویژه کش��ورهای همسایه سوریه اش��اره کرد و 
گفت: ما همگی از تالش های س��ازمان های مرتبط با سازمان 

ملل برای کاهش آالم مردم س��وریه تقدیر می کنیم ولی هیچ 
 کس به ریشه و منش��ا پیدایش این همه مش��کالت اشاره ای

 نمی کند.
نماینده کشورمان خطاب به سفیران و نمایندگان کشورهای 
جهان گفت: چه کس��ی مس��وول این وضعیت اس��ت و نقش 
نیروهای خارجی و گروه های تروریستی در تشدید این بحران 

چیست؟
 وی راه ح��ل خاتمه بح��ران کنون��ی س��وریه را از بین بردن

 ریشه های این بحران دانست و گفت: باید این امکان را فراهم 
کرد تا مردم سوریه و نمایندگان واقعی مخالفان از طریق فرآیند 
گفت وگوی مسالمت آمیز سیاسی با دولت این کشور، راه حلی 
سوری - سوری برای پایان این بحران پیدا کنند و مسلما الزم 
است همه کشورهای جهان مساعدت کنند تا ملت سوریه، به 

راه حل مناسب سیاسی دست یابد.
محمد خزاعی خطاب به رییس مجمع عمومی س��ازمان ملل 
گفت: دولت جمهوری اس��المی ایران از آغاز بحران سوریه به 
طور فعال نسبت به فراهم کردن کمک های انسانی برای مردم 
سوریه متعهد بوده اس��ت.وی افزود: تهران در این خصوص با 
خانم والری آموس، معاون دبیرکل س��ازمان ملل و هماهنگ 

کننده کمک های اضطراری این س��ازمان و سایر نمایندگان 
جامعه بین المللی همکاری کامل داشته است.

نماینده کشورمان در سازمان ملل همچنین گفت: جمهوری 
اس��المی ای��ران پانزدهم 
بهم��ن امس��ال میزب��ان 
نشس��تی س��ه جانب��ه ب��ا 
مشارکت سوئیس و سوریه 
درب��اره وضعیت انس��انی 
در س��وریه ب��ود.وی افزود: 
وضعی��ت هش��دار دهنده 
کنونی ب��ه عل��ت مداخله 
خارجی در س��وریه، رش��د 
گروه ه��ای تروریس��تی و 
پیوس��تن ه��زاران نیروی 
خارج��ی از اروپا ت��ا آفریقا 
ایجاد شده و س��وریه را به 
اردوگاه آموزشی گروه های 
مس��لح افراطی، خش��ن و 
سازمان یافته تبدیل کرده 

است.
در  همچنی��ن  خزاع��ی 

واکنش به سخنان نماینده عربستان در این نشست که مدعی 
دخالت جمهوری اسالمی ایران در امور سوریه شده بود، گفت: 
باید از همه کشورهای مداخله کننده در بحران سوریه و به ویژه 
از عربستان سعودی خواست تا از حمایت های مالی و نظامی 
 خود از گروه های افراطی و مسلح در س��وریه دست بردارند و

 آن ها را از این کشور خارج کنند.

نماينده دايم کشورمان در سازمان ملل متحد:

ايران اقدام فوری جامعه جهانی برای پايان خون ريزی در سوريه را خواستار شد

 فرمانده ارشد طالبانگروه های تروریستی نا امن کننده ثبات خاورمیانه هستند 
 کشته شد

 طالب��ان پاکس��تان با تایید خبر کش��ته ش��دن یکی از 
فرماند هان ارش��د خود، درخواس��ت دولت این کش��ور 
برای اعالم آتش بس فوری را نپذیرفت. طالبان پاکستان 
درخواست دولت این کشور برای اعالم آتش بس بی قید 
و شرط را نپذیرفت.سخنگوی طالبان پاکستان در پاسخ 
به این درخواست دولت اظهار داش��ت: طالبان اگر قصد 
صلح داشت، بدون ش��ک این کار را 10 سال پیش انجام 
می داد. پیشتر کابینه دولت پاکستان از طالبان خواسته 
 بود تا برای پیش��رفت در روند صلح، حاضر به آتش بس

 شود.
در همین ح��ال س��خنگوی طالب��ان پاکس��تان، خبر 
کشته ش��دن یکی از فرماندهان و س��ران ارشد شورای 
مرک��زی طالب��ان را تایی��د کرد.عصمت اهلل ش��اهین از 
اعضای ارشد ش��ورای مرکزی طالبان پاکس��تان بر اثر 
 تیراندازی در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی به هالکت 

رسید.

نشست اتحاديه عرب درباره 
حمالت صهیونیست ها

   اتحادیه عرب نشس��ت فوق العاده ای درباره تجاوزهای 
رژیم صهیونیس��تی و تالش های این رژیم برای تحمیل 

حاکمیتش بر مسجداالقصی برگزار می کند.
اتحادی��ه ع��رب به منظ��ور اتخ��اذ تصمیمی از س��وی 
 ط��رف های عرب��ی ب��رای مقابله ب��ا حمالت ب��ی وقفه

 رژیم صهیونیس��تی علیه مس��جد االقص��ی و تجاوزات 
 آن علی��ه ملت فلس��طین نشس��ت فوق الع��اده برگزار 

کرد.
وزیر امور خارجه مصر در واکنش ب��ه هجوم تندروهای 
اسراییلی به نمازگزاران در مسجد االقصی و تالش مجلس 
اسراییل برای به دست گرفتن کنترل این مسجد، گفت: 
این اقدام ها ممکن است به تش��دید تنش در فلسطین  و 

منطقه منجر شود. 
ده ه��ا فلس��طینی در جری��ان حمله روز های گذش��ته 
تندروهای اسراییلی به نمازگزاران مسجد االقصی زخمی 
شدند. در همین حال معاون سیاسی بان کی مون، دبیر 
کل سازمان ملل  اظهار داشت: اسراییل با اقدامات خود 
در تخریب خانه های فلسطینیان، روند صلح با فلسطین 

را به خطر انداخته است.

رويداد؟

بايد اين امکان را 
فراهم کرد تا مردم 

سوريه و نمايندگان 
واقعی مخالفان از 

طريق فرآيند 
گفت وگوی

 مسالمت آمیز سیاسی 
 با دولت اين کشور
 راه حلی سوری - 
سوری برای پايان

 اين بحران پیدا کنند



یادداشت
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مراکز اسکان فرهنگیان آماده پذیرایی از مسافران نوروزی است
معاون اداره آموزش و پرورش آران و بیدگل گفت: مراکز اس��کان فرهنگیان این شهرستان آماده 
 پذیرایی از مسافران نوروزی است.  حس��ین گوهری اظهار داش��ت: حدود 400 کالس در قالب

 50 مدرسه برای اسکان مسافران نوروزی مهیا شده است.

3
یادداشت

تشدید برخورد با تخلفات رانندگی 
در روزهای پایانی سال ۹۲

  رییس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان 
از طرح تش��دید برخورد با تخلفات رانندگی در روزهای پایانی س��ال ۹۲ 

خبر داد.
سرهنگ حس��ین غالمی گفت: هدف از اجرای این طرح، ارتقای هرچه 
بیشتر نظم و امنیت و انضباط ترافیکی در معابر درون  شهری با بهره گیری 

از توان انتظامی استان است. 
وی افزود: مهمترین تخلفاتی که پلیس در این طرح با آن ها برخورد خواهد 
کرد، عدم استفاده راننده و سرنشین جلوی وسیله نقلیه از کمربند ایمنی، 
ورود موتورسیکلت سواران به بزرگراه ها، عدم استفاده از کاله ایمنی، عبور 
از چراغ قرمز، ایجاد آلودگی صوتی، توقف در مکان های غیرمجاز و دوبله 
و طرح ویژه است. س��رهنگ غالمی تصریح کرد: از آن جایی که افزایش 
تخلفات راهنمایی و رانندگی موجب بر هم زدن نظم ترافیکی و نارضایتی 
مردم می شود، برخورد جدی با این نوع جرایم، ضروری است. رییس پلیس 
راهنمایی و رانندگی استان، تعامل و مشارکت مردم استان اصفهان را الزمه 
اجرای موفقیت آمیز طرح های ترافیکی در این استان اعالم کرد و با توجه 
به خریدهای نوروزی و ترافیک سنگین در معابر شهری از مردم خواست با 
رعایت دقیق قوانین و مقررات و توجه به توصیه ها و هشدارها به پلیس در 

زمینه ارتقای امنیت ترافیکی کمک کنند.

 متخلفان در طرح نظارت نوروزی
به تعزیرات می روند

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت کاش��ان با اشاره به آغاز طرح نظارت 
نوروزی در این شهرس��تان گفت: متخلفین به تعزیرات حکومتی معرفی 

می شوند.
 علی نطاقی اظهار داش��ت: این طرح به منظور کنترل و نظارت بر رعایت 
قیمت های مصوب، جلوگیری از کم فروشی، نصب برچسب قیمت و صدور 
صورتحساب از جانب تولید و عرضه کنندگان کاال تا 15 فروردین سال آینده 
ادامه خواهد داشت.وی با بیان این که این طرح در راستای تنظیم بازار و 
جلوگیری از بروز تخلف های احتمالی اجرا می شود، افزود: در طرح نظارت 
نوروزی بر عرضه موادغذایی، خشکبار، میوه و تره بار، کیف و کفش و پوشاک 
و اقالم نوروزی به صورت وی ژه نظارت می شود.نطاقی اجرای این طرح را با 
توجه به افزایش خرید و فروش و تقاضای کاال از سوی مردم در آستانه سال 
جدید و احتمال افزایش تخلفات اقتصادی الزامی دانست و خاطرنشان کرد: 
گشت های بازرسی با حضور مستمر بر عملکرد واحدهای صنفی و خدماتی 

نظارت خواهند داشت.

برگزاری نمایشگاه سفره هفت سین 
در باغ نوش

مدیر باغ نوش اصفهان گفت: از هفتم تا ۲۲ اسفند ماه امسال نمایشگاهی 
از سفره های هفت س��ین در باغ نوش اصفهان برگزار می شود.لیال لندی 
اظهارداشت: باغ نوش اصفهان محیطی فرهنگی ویژه بانوان است و عمده 
برنامه های برگزار شده در این مجموعه به بانوان اختصاص دارد.وی اظهار 
داش��ت با توجه به این که در آستانه عید نوروز هس��تیم و بانوان به دنبال 
تدارک سفره هفت سین هستند براساس این موضوع نمایشگاهی از برترین 
سفره های هفت س��ین در باغ نوش اصفهان تدارک دیده شده است.مدیر 
باغ بانوان نوش اصفهان تصریح کرد: بیش از 100 سفره هفت سین در این 

نمایشگاه به نماش گذاشته می شود.

 خانه شهید خرازي 
مركز فرهنگي مي شود

     شهردار منطقه یک از تبدیل خانه س��ردار شهید حاج حسین خرازي 
به مرکز فرهنگي خبر داد و گفت: ردیفي از بودجه سال آینده شهرداري 
منطقه یک به آزادس��ازي حریم منزل مسکوني شهید خرازي اختصاص 
 یافته اس��ت.محمدرضا آقاباباگلیان ب��ا اعالم این مطلب ب��ه پروژه هاي

 پیش بیني شده براي سال آینده در منطقه اشاره کردو اظهار داشت: تکمیل 
و توسعه مرکز فرهنگي شهید بهش��تي از دیگر طرح هاي سال آینده در 
منطقه یک مي باشد. وي افزود: طرح توسعه مرکز فرهنگي شهید بهشتي 
نیز توسط کمیسیون ماده 5 ابالغ و آزادسازي آن انجام شده و سال آینده 
این طرح اجرا مي شود. شهردار منطقه یک به احداث مرکز تئاتر شهر به 
عنوان یکي دیگر از طرح هاي سال آینده اشاره کرد و گفت: فاز اول و دوم 
 این مرکز طراحي شده و در بودجه سال آینده احداث آن پیش بیني شده 

است. 

طرح جامع خطرپذیری استان 
تصویب شد

مدیر کل مدیریت بحران اس��تانداری اصفه��ان از تدوین و تصویب طرح 
»جامع خطر پذیری« این استان در سازمان مدیریت بحران کشور خبر داد.

 منصور شیشه فروش در حاش��یه برگزاری نشست ش��ورای هماهنگی 
مدیریت بحران کاشان در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: این طرح 
به زودی به شهرستان های استان اصفهان نیز ابالغ خواهد شد. وی افزود: 
این طرح از طریق ش��ورای هماهنگی مدیریت بحران شهرس��تان به هر 
دس��تگاه ارجاع و با توجه به نوع حادثه بین کارگروه های 14 گانه ش��ورا 

تقسیم خواهد شد.
وی اضافه کرد: این طرح با هدف شناسایی آسیب پذیری همه مناطق استان 
در برابر حوادث غیر مترقبه طبیعی محتمل توسط استانداری با همکاری 

استادان دانشگاه صنعتی اصفهان بررسی شده است.

 برای مقابله با آلودگی هوا 
تعارفی با نیروگاه ها نداریم

دادس��تان اصفهان گفت: برای مقابله با آلودگی هوا که سالمت مردم را 
به خطر انداخته تعارفی با نیروگاه ها نداریم و اگر برای آالینده بودنش��ان 
فکری نکنند اقدام قضای��ی می کنیم.محمدرضا حبیب��ی در چهارمین 
جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان اصفهان با اشاره به 
پیگیری دادستانی اصفهان در موضوع آالیندگی نیروگاه های تولید برق 
اصفهان، اظهار داشت: براساس مستندات کارشناسی سازمان حفاظت 
از محیط زیست ۲0 درصد آلودگی ش��هر اصفهان مربوط به آالیندگی 
 نیروگاه هاس��ت، زیرا مصرف کامل س��وخت آنان مازوت اس��ت و روزانه

 500 تن گوگرد به هوای اصفهان وارد می شود.  
حبیبی افزود: طی سال های گذشته مصرف 80 درصد این نیروگاه ها گاز 
بوده است ولی به مرور زمان مازوت جای گاز را گرفته است و در این راستا 
پیگیری تامین گاز نیروگاه ها از طریق شرکت گاز استان از سوی مسووالن 

و دادستانی صورت گرفته است.

اخبار كوتاه
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۶  اكیپ بازرسی بر عملکرد 
تاكسیرانی   

به استناد ماده یک قانون كیفر صورت پذیرد؛

اعمال سخت گیرانه قانون در برابر مجرمان  راه آهن 
 از شبی 100 هزار تا ۲/5میلیون تومان

نرخ اقامت نوروزی در هتل ها

 مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری 
اصفهان با اش��اره به تش��دید نظ��ارت بر 
عملکرد تاکس��یرانان در روزهای پایانی 
 س��ال اع��الم ک��رد: ۶ اکی��پ در قال��ب

  ۲0 ب��ازرس در میادی��ن اصل��ی و 
خیابان ه��ای پرتردد بر نح��وه عملکرد 
 تاکس��یرانان نظ��ارت دارن��د. علیرض��ا

 تاجمیر ریاحی با بیان این مطلب گفت: 
به منظور خدم��ات رس��انی مطلوب به 
شهروندان در روزهای پایانی سال نظارت 
بر عملکرد تاکسیرانان تشدید می شود. 
وی با اش��اره به این که 10 ه��زار و ۳55 

تاکسی در سطح شهر فعال است، افزود: 
با توجه ب��ه افزایش تعداد مس��افران در 
روزهای پایانی س��ال، رانندگان تاکسی 
 از س��وی ش��رکت ه��ای تاکس��یرانی

 ش��یفت بندی م��ی ش��وند. مدیرعامل 
سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان با 
بیان این که در روزهای پایانی سال ناوگان 
تاکسیراني با تمام ظرفیت به شهروندان در 
این ایام خدمات رسانی خواهد کرد، اظهار 
 داش��ت: در روزهای پایانی سال صبح ها 
۶ اکی��پ بازرس��ی ب��ر نح��وه عملکرد 

تاکسیرانان نظارت می کنند.
تاجمیرریاح��ی ادام��ه داد: بعدازظهرها 
 نیز ۲0 بازرس در میادین اصلی ش��هر و

 خیابان های پرتردد حض��ور می یابند تا 
خدمات رس��انی به ش��هروندان به شکل 
مطلوبی انج��ام ش��ود. وی تصریح کرد: 
بازرس��ان س��ازمان بر وضعیت ظاهري، 
نظافت و سرویس دهي تاکسیراني نظارت 
دارند و در صورت تخلف ،برخوردمي شود. 

تخریب و س��رقت ادوات مه��م در راه آه��ن از قبیل 
انواع کاب��ل، پیچ و مهره ریل، اتص��ال ریل، تراورس، 
باال س��ت،عالیم خط، ریل و ... موجب تضییع اموال 
و بعضا خس��ارات جبران ناپذیر به راه آهن می گردد 
که بایستی در ابتدا با آگاهی بخش عمومی و پس از 
آن برخورد با افراد خاطی، از وق��وع اعمال مجرمانه 

پیشگیری کرد.
پیرو تخریب و س��رقت ادوات مه��م در راه آهن که 
موجب تحمیل خسارات جبران ناپذیر به شبکه ریلی 
 کش��ور و در برخی موارد بروز حوادث  و سوانح ریلی 
و به بار نشستن آثار و تبعات عدیده زیاد برای جامعه 

می شود، مقرر گردید تا به منظور پیشگیری از وقوع 
 اعمال مجرمانه در این رابط��ه، ماده یک قانون کیفر

 بزه های مربوط به راه آهن مص��وب 1۳۲0/01/۳1 
 ب��رای آگاهی عم��وم آح��اد جامعه اطالع رس��انی 

گردد.
 گفتنی اس��ت ماده یک ای��ن قانون ای��ن گونه مقرر

 می دارد: هر کس خ��اک ریز، خاک ب��ر، پل، تونل، 
دیوار، سد، ابنیه، باالست، تراورس، ریل، پیچ و مهره 
ریل، اتصال ریل، عالیم خط، تیرهای تلفن و تلگذتف 
و سیم های آن و وسایل نقلیه راه آهن را خراب کند 
و به طور کلی عملی نمای��د که موجب خروج قطار از 
خط یا تصادف یا حادثه مهم دیگری ش��ود به حبس 
با اعمال شاقه از 5 تا 15 سال محکوم می شود و اگر 
در نتیجه حادثه یک یا چند نفر کشته شود، مرتکب، 
محکوم به اعدام خواهد شد و هرگاه عمل، منتهی به 
یکی از حادثه های مذکور نگردد در غیر مورد خرابی 
پل، تونل و س��د، مرتکب، به دوس��ال تا هفت سال 
 حبس مجرد و در مورد پل و تونل و س��د از 4 سال تا

  10 س��ال حب��س ب��ا اعم��ال ش��اقه محک��وم 
می شود.

بررسی نرخ اتاق هتل های ایران در ایام نوروز 
نش��ان می دهد قیمت اتاق هتلی با داش��تن 
حداق��ل امکان��ات اقامتی 100 ه��زار تومان 
 و در مقاب��ل آن ات��اق هتلی با تم��ام امکانات 
دو میلی��ون و 500 ه��زار توم��ان اس��ت آن 
 هم ب��رای یک ش��ب اقامت.به گ��زارش مهر، 
طوالنی ترین روزهای تعطیالت در مدت یک 
سال، ایام نوروز است .بیشتر جمعیت ایران در 
این مدت اقدام به س��فر می کنند .در همین 
روزها افرادی که خانه ای در شهر دیگر ندارند 
و یا نمی خواهند به خان��ه اقوام بروند، معموال 
مراکز اقامتی مانند هتل را که از شرایط بهتری 
در مقایسه با مهمانپذیر ها دارند برای اقامت در 
طول ایام سفرشان انتخاب می کنند اما انتخاب 
 آن ه��ا برای اقام��ت در اتاق های��ی با حداقل

 دو تخت در هتل هایی با درجه ها و ستاره های 
مختلف بستگی به میزان درآمدشان و مبلغی 

که می خواهند در سفر هزینه کنند ،دارد.
  در ای��ن می��ان بررس��ی ن��رخ چن��د هتل با

 درجه های مختلف نش��ان م��ی دهد که نرخ 

اتاق هتل  با درجه متوسط و دو ستاره که جزو 
هتل های ب��ا درجه پایین به ش��ماره می آید 
از ش��بی 100 هزار تومان آغاز می شود و هر 
چه تعداد س��تاره های هتل ها بیش��تر باشد، 
این مقدار هزینه نی��ز افزایش پیدا می کند به 
نحوی که در برخی از شهرها، قیمت اتاق هتل 
با خدمات کامل آن به دو میلیون و 500 هزار 

تومان نیز می رسد.
      یک شب اقامت در هتل ستاره سنتی

 700 هزار تومان
به عنوان مثال نرخ اتاق هتل در ش��هر کاشان 
 ک��ه یک��ی از ش��هرهای نزدیک به ته��ران و

 پر مسافراس��ت و به دلیل داشتن جاذبه های 
تاریخی زیاد، جزو یکی از پر گردش��گرترین 
شهرهاست بین ۹0 تا 500 هزار تومان متفاوت 
است اما نرخ اتاق هتل در اصفهان نیز که یکی 
از شلوغ ترین شهرهای مقصد برای سفرهای 
نوروزی است تا 700 هزار تومان متغیر است. 
این نرخ ها بس��تگی به انتخاب مس��افر برای 
اقامت در اتاق های ویژه بهترین هتل  های این 

شهر یعنی هتل های 5 ستاره و سنتی دارد.
اقامت در بهترین هتل های جزیره کیش نیز 
با همه امکانات از جمله صبحانه، ناهار و شام 
و س��وئیتی که رو به خلیج فارس باز می شود، 
شبی یک میلیون و 800 هزار تومان نرخ دارد. 
در این جزیره تفریحی نیز اقامت در هتل برای 
هر شب 150 هزار تومان حداقل قیمتی است 
که گردشگران باید بپردازند البته اگر با تورهای 
گردشگری به این جزیره نروند.برخی دیگر از 
هتل های جزیره نیز که تنها خدماتش��ان باز 
شدن اتاق رو به دریاست، یک میلیون و ۳70 

هزار تومان نرخ دارند.

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی  
 شرکت ملی گاز ایران

  شرکت گاز استان اصفهان سهامی خاص

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان 

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان 
گفت: این اداره کل در سال جاری، ۳ هزار و 5۳5 فقره 
جهیزیه را با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد و ۹00 میلیون 
توم��ان، پرداخت کرد که از این مق��دار، یک میلیارد 
و ۲۲0 میلیون تومان، اعتب��ار دولتی و بقیه ، از محل 
کمک های مردم خیر در قالب های مختلف پرداخت 
شده است.مهدی مجلس آرا در جمع اصحاب رسانه 
عنوان کرد: خوشبختانه تغییر و تحول صورت گرفته 
در جریان حرکت ها و اقدامات کمیته امداد همچون 
گس��ترش آموزش های فن��ی و حرف��ه ای، آموزش 
مهارت های زندگی به زنان سرپرست خانوار و حمایت 
بیش��تر از ایتام با گس��ترش طرح اکرام، زمینه های 
خوبی را برای خوداتکایی خانواده های تحت حمایت 
فراهم کرده است. وی افزود: ما در بحث توانمندسازی 
خانواده ها، بسیاری از خانواده ها را که دچار مشکالت 
حقوقی بودند، ب��ا پیگیری وکالی نیک��وکار، بدون 

پرداخت هیچ هزینه ای، مشکل آن ها را برطرف و از 
پوشش کمیته امداد، خارج کردیم.  مدیرکل کمیته 
امداد امام خمینی)ره( اس��تان اصفه��ان به عملکرد 
11 ماهه امسال این اداره کل اشاره کرد و خاطرنشان 
ساخت: در این مدت، 1۲ هزار و ۶44 فرصت شغلی 
 برای افراد تحت پوش��ش، ایجاد شد که از این تعداد،

 ۹ هزار و ۶8۹ مورد از طریق تسهیالت پرداخت شده 
و ۳ هزار و 44 مورد از طریق کاریابی، مشغول به کار 
شدند. وی با بیان این که اعتبار هزینه شده برای ایجاد 
۹۶8۹ فرصت شغلی، ۶۲ میلیارد و ۲00 میلیون تومان 
بوده است، اظهار داشتت: از این مقدار، 50 میلیارد و 
۲00 میلیون تومان از طریق منابع بانکی و 1۲ میلیارد 

تومان از محل قرض الحسنه امداد بوده است. 
     در اس�تان اصفه�ان، ۹0 ه�زار خان�واده، 

تحت پوشش كمیته امداد هستند 
مجلس آرا با بیان این که کمیته امداد استان اصفهان از 

نظر جذب اعتبارات بانکی، رتبه اول را در کشور دارد، 
تصریح کرد: در مدت مذکور، 1۳ ه��زار و ۹۹0 مورد 
آموزش های کوتاه مدت و بلند مدت را با هزینه ای بالغ 
بر ۶80 میلیون تومان برای خانواده های تحت پوشش 
و نیز یک هزار مورد آموزش را برای مقطع دبیرستان 
برگزار کردیم. مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( 
 اس��تان اصفه��ان با اش��اره به پوش��ش 1۲ ه��زار و 
8۳1 دانش آموز در حوزه فرهنگی، گفت: در اس��تان 
اصفهان، 178 ه��زار نفر در قالب ۹0 ه��زار خانواده، 
تحت پوشش کمیته امداد هستند. وی افزود: در این 
 استان، 4 هزار و ۶78 دانشجو تحت پوشش اند که در

 11 ماهه س��ال جاری، اعتباری بالغ بر یک میلیارد 
و ۹۶0 میلیون تومان برای آنان هزینه ش��ده است؛ 
همچنین در مسایل آموزشی خانواده ها، خوابگاه ها 
و اردوهای خانوادگی نیز در این مدت، یک میلیارد و 
۶00 میلیون تومان هزینه شد. مجلس آرا با اشاره به 

این که امسال در مجموع، ۳/5 میلیارد تومان در حوزه 
فرهنگی هزینه شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 
10 درصد افزایش داش��ته است، تصریح کرد: امسال 
تا پایان ماه صفر، ۲100 فقره جهیزیه  پش��ت نوبت 
داشتیم اما خوش��بختانه با کمک مردم خیر استان، 
تا امروز، ۳ هزار و 5۳5 فقره جهیزیه را با اعتباری بالغ 
بر ۳ میلیارد و ۹00 میلی��ون تومان، پرداخت کردیم 
که از این مقدار، یک میلی��ارد و ۲۲0 میلیون تومان، 
اعتبار دولتی و بقیه  از محل کمک های مردم خیر در 

قالب های مختلف پرداخت شده است. 
     خری�داری، س�اخت و تعمی�ر كل�ی 
یک هزار و 7۲۶ واحد مسکونی در سطح استان 
وی با بیان این که در حوزه مسکن، خانواده های ایتام 
و زنان سرپرست خانوار در اولویت هستند، افزود: در 
11 ماهه امس��ال، یک هزار و 7۲۶ واحد مس��کونی، 
خریداری، ساخت و تعمیر کلی شد که برای این کار 
۲7 میلیارد و 540 میلیون تومان به صورت بالعوض 
پرداخته شده اس��ت. مجلس آرا با اش��اره به این که 
استان اصفهان در زمینه  بیمه تامین اجتماعی زنان 
سرپرست خانوار با س��ن کمتر از 50 سال، رتبه اول 
را در سطح کشور دارد، خاطرنش��ان کرد: در استان 
اصفهان، 1۹ هزار و ۹۶0 بیمه شده  تامین اجتماعی را 
در افراد تحت پوشش داریم؛ همچنین سال گذشته، 
10 میلیارد تومان، سرانه بیمه پرداخت کردیم که این 
عدد در 11 ماهه گذشته، 1۳ میلیارد تومان بوده است. 
 وی با اش��اره به این که کمیته امداد استان اصفهان،

 8 ه��زار و 7۲۶ یتیم زیر 18 س��ال را تحت حمایت 
 دارد، تصریح کرد: در 11 ماهه امسال، حامیان ایتام،

 10 میلیارد و ۲00 میلی��ون تومان کمک کردند که 
این عدد در مقایسه با سال گذشته، ۲0 درصد افزایش 

داشته است. 
     ۲ ه�زار و ۲۹۲ حام�ی ط�رح محس�نین

 مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان 
با بیان این که طرح محسنین کمیته امداد، مخصوص 
خانواده هایی است که سرپرست آن ها، زمین گیر است، 
گفت: در سال ۹1، تعداد ۳08 حامی طرح محسنین 
داشتیم که خوشبختانه این تعداد در سال جاری، به 
۲ هزار و ۲۹۲ حامی افزایش یافت؛ همچنین س��ال 
گذش��ته، ۳8 هزار حامی ایتام داشتیم که امسال به 
41 هزار و ۹84 حامی رسیده است.  وی با بیان این که 
سرانه کمک به ایتام از سوی حامیان آن ها، در سال 
 قبل، 75 هزار تومان و در س��ال ج��اری، 101 هزار و 
500 تومان است، خاطرنشان کرد: در استان اصفهان، 
58 هزار و ۹۶8 نفر تحت پوش��ش بیم��ه پایه امداد 
هستند و دفترچه درمانی کمیته امداد دارند؛ که در 

11 ماهه امسال، مبلغ 5 میلیارد و ۹50میلیون تومان 
بابت تعهدات خود به بیمارستان ها و سایر موارد بیمه 
پرداخت کردیم.  مجلس آرا با اشاره به این که صندوق 
وام امداد، 70 میلیارد تومان سرمایه دارد، گفت: این 
صندوق، 57 هزار و ۲78 پرون��ده  وام در جریان دارد 
که مبلغ وام، ۶7 میلیارد و ۲00 میلیون تومان است؛ 
همچنین در سال جاری، ۲0 هزار و 41۶ فقره وام را 

با مبلغی معادل ۳1 میلیارد تومان پرداخت کردیم. 
     یک ریال از كمک ه�ای مردمی در خارج از 

محدوده  جمع آوری كمک ها، خرج نمی شود 
وی با بیان این که ۳0 درصد از کل هزینه های کمیته  
امداد، از محل کمک های مردم تامین می شود، اظهار 
داشت: کمیته امداد امام خمینی )ره( از نظر شرعی 
و قانونی، یک ری��ال هم از کمک ه��ای مردمی برای 
محرومان را نه تنها از کشور، بلکه از استان و شهرستان 
نیز خارج نمی کند و تمام آن ب��رای محرومان همان 
شهرستان خرج می شود. مدیرکل کمیته امداد امام 
خمینی)ره( استان اصفهان با تاکید بر این که امداد، 
فقر تولید نمی کند بلکه از فق��ر جلوگیری می کند، 
 اف��زود: در حال حاض��ر 1۳۶ نخبه کش��وری از بین

دانش آموزان و دانش��جویان تحت پوشش در استان 
اصفهان هستند.  مجلس خاطرنشان کرد: در 11 ماهه 
سال جاری، 17 میلیارد تومان از صندوق های صدقات 
در سطح استان جمع آوری شد که این عدد در سال 

گذشته، 14 میلیارد و ۳00 میلیون تومان بود. 
 وی تصری��ح ک��رد: س��ال گذش��ته، 4۲ میلی��ارد 
و 500 میلی��ون تومان از مح��ل زکات مردمی جمع 
 آوری شد که این مقدار در سال جاری، ۶۲ میلیارد و 

۳00 میلیون تومان بوده است.
      برپایی جش�نواره نیک�وكاری اصفهان در 

3700 پایگاه
معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی 
)ره( استان اصفهان گفت: امس��ال به منظور برپایی 
جش��نواره نیکوکاری نزدیک ب��ه ۳700پایگاه فعال 

شده است. 
 به��رام س��وادکوهی اظهار داش��ت: از س��ه ه��زار و

 700 پایگاه نزدیک به ۲۹0 پایگاه وابس��ته به حوزه 
مقاومت بس��یج و بی��ش از 500 پایگاه وابس��ته به 
مس��اجد،بیش از 70 واحد در سطح ش��هر اصفهان 
و دو ه��زار و ۶50 مورد آن نیز در مدارس اس��تان به 
منظور دریافت کمک های مردمی در راستای برپایی 

جشنواره نیکوکاری اعالم آمادگی کردند.
وی ادامه داد: ب��ا توجه به این که جش��ن نیکوکاری 
امس��ال از یک روز به یک هفته ارتق��ا یافته بنابراین 

عنوان جشنواره نیکوکاری را بر آن زدیم.

از سوی كمیته امداد و با كمک خیرین، در 11 ماهه امسال صورت گرفت؛

چتر حمایتی کمیته امداد بر سر 90 هزار خانواده  استان 
برپایی جشنواره نیکوكاری اصفهان در 3700 پایگاه



اخبار کوتاهيادداشت

 نرخ سود اوراق دستگاه ها
 کماکان 20درصد است

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در مورد نرخ س��ود اوراق مشارکت 
دس��تگاه های دولتی، گفت: جزییات این کار هنوز مش��خص نشده 
 اس��ت، اما نرخ س��ود این اوراق همچنان 20 درصد است و افزایش

 3 درصدی اوراق تنها متوجه اوراق بانک مرکزی می شود.
س��ید علی اصغر میرمحمد صادقی با بیان این که نرخ س��ود اوراق 
 مش��ارکت س��ازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولت��ی همانند قبل 
20 درصد است،  اظهارداشت: هنوز زمان مشخصی برای انتشار اوراق 

مشارکت مشخص نشده است.
وی افزود: اگر دولت بخواهد تغییری در نرخ س��ود اوراق مش��ارکت 
 خود داش��ته باش��د، باید پیش��نهاد آن را به ش��ورای پول و اعتبار

 بدهد.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: انتشار اوراق مشارکت 
دستگاه های دولتی در حدود تعیین شده قانون بودجه سال 92 انجام 
می شود و برای تغییر در نرخ سود آن باید پیشنهادی به شورا ارایه و 

این نهاد راجع به آن تصمیم گیری کند.

  دعوت  به سرمايه گذاری
 در بازار عرضه محصوالت ارگانیک

مدیر سازمان تعاون روس��تایی اصفهان، خیران را به سرمایه گذاری 
 در راه اندازی بازاره��ای عرضه محصوالت ارگانیک و س��الم دعوت

 کرد.
 علی جهازی در جلسه ش��ورای هماهنگی این سازمان گفت: تولید 
 محصول س��الم و ارگانیک یکی از بحث های به روز کشور است که 
در دس��تور کار س��ازمان تعاون روس��تایی نیز قرار دارد و در بیشتر 

اتحادیه ها و شرکت ها نیز در حال اجراست.
 وی افزود: در این راس��تا از خیران س��رمایه گذار برای مشارکت در 
راه اندازی بازار عرضه محصوالت ارگانیک و سالم و کمک به سالمت 

جامعه استمداد می طلبیم.

پرداخت 50 میلیارد ريال وام 
اشتغالزايی از سوی سپاه چادگان

فرمانده ناحیه سپاه ناحیه چادگان گفت: امسال بیش از 50 میلیارد 
ریال وام اشتغالزایی از سوی سپاه ناحیه چادگان برای افراد جویای 

کار داده شده که تنها 70 درصد آن پرداخت شده است.
 سرهنگ بش��یر کیانی نژاد در جلس��ه هماهنگی ادارات با اردوهای

 طرح هجرت و جهادی قرارگاه بسیج س��ازندگی اظهار داشت: نبود 
صندوق بسیجیان در شهرس��تان باعث تردد بسیجیان به شهرهای 
همجوار شده که مش��کالتی را در بحث وام برای بس��یجیان ایجاد 

کرده است.
وی آمادگی بسیج س��ازندگی را در بخش های بهس��ازی مدارس، 
احداث خانه های مس��کونی، تعمیر و بازس��ازی مس��اجد، احداث 
س��دهای خاکی در حوزه آبخیزداری، حفاظت از جنگل ها و مراتع 

شهرستان اعالم کرد.
فرمانده سپاه ناحیه چادگان در ادامه خواستار اعزام پزشک به مناطق 

محروم شهرستان به همراه داروخانه سیار شد.

سیاست دولت برای رونق بخشی 
بازار داخلی فرش دستباف

رییس مرکز ملی فرش ایران از عزم دولت برای رونق بخشیدن به بازار 
داخلی فرش دس��تباف خبرداد و گفت: اصالح نظام عرضه مستقیم 

فرش دستباف با حمایت و نظارت دولت صورت می گیرد.
محمدباقر آقاعلیخانی  گفت: فضای ناشی از رکود و تورم و نیز تحریم 
فرش دستباف از س��وی امریکا و به تبع آن، برخی کشورهای هدف 
صادراتی فرش دستباف ایرانی ایجاب می کند تا به بازارهای داخلی 

فرش دستباف توجه ویژه ای صورت گیرد.
رییس مرکز ملی فرش ایران افزود: از س��وی دیگ��ر، باید به فاصله 
گرفتن نسل جوان از میراث پیشینیان خود نیز توجه داشت و کاری 
کرد که نس��ل فعلی، با فرش دس��تباف به عنوان یک هنر - صنعت 

ارزشمند آشنا شود.
 وی تصریح کرد: بر همین اس��اس، وزارت صنع��ت، معدن و تجارت

به عنوان متولی تولید و صادرات فرش دستباف، عالوه بر این که خود 
را در صادرات فرش دس��تباف به دنیا به عنوان یک سفیر فرهنگی، 
مسوول می داند، بلکه برنامه هایی را تدوین و اجرایی خواهد کرد که 

به رونق فروش داخلی فرش دستباف بیانجامد.
به گفته علیخان��ی، یکی از این برنامه ها برگزاری جش��نواره فروش 
فرش دستباف اس��ت که اصالح نظام عرضه مس��تقیم با حمایت و 

نظارت دولت در بخش فرش را دنبال می کند،
 وی معتق��د اس��ت: ی��ادآوری و معرفی ف��رش دس��تباف ایرانی به

 مصرف کنندگان داخلی و نیز ایجاد انگیزه و تحرک و در نهایت رونق 
در بازار داخلی فرش دس��تباف از جمله سیاس��ت های جدی دولت 
است که در این جش��نواره دنبال می ش��ود تا به مردم این اطمینان 
داده شود که نه تنها از خرید فرش دستباف پشیمان نمی شوند، بلکه 

منتفع نیز خواهند شد.
علیخانی افزود: امید می رود با بردن فرش دس��تباف به عنوان یک 
کاالی سرمایه ای به خانه های ایرانیان، افزون بر حمایت از تولید ملی 
و هنر و فرهنگ ایرانی، پس اندازی شایس��ته برای فردای خانوارها 

اندوخته شود.

شوراهای فنی حمل و نقل استان ها 
احیا می شوند

شورای عالی فنی امور زیربنایی حمل و نقل در نخستین جلسه خود 
در دولت یازدهم که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، احیای 
شوراهای فنی حمل و نقل اس��تانی در هماهنگی و هم سویی با این 

شورا را در دستور کار خود قرار داد.
در این جلسه س��اختار، اساس��نامه و ش��رح وظایف آن مرور شد و 
ماموریت های آن با مقتضیات کنونی و آخرین دستاوردهای علمی، 
فنی و فناوری های نوین و نیز تعمیم حوزه شمول این شورا به امور 
زیربنایی حمل و نقل جاده ای، راه آهن، بندر و فرودگاه مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت.
این شورا با پیشینه 67 ساله از سال 1325 و با هدف هماهنگی امور 
فنی، تعیین راهبردها و سیاست های کلی امور استانداردها و ضوابط 
فنی زیربناهای حمل و نقل تش��کیل ش��ده و دارای شش کارگروه 

تخصصی است.

مردم برای خريد میوه 
شب  عید  عجله  نکنند

 پوشاک شب عید
 20 درصد گران می شود

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل ش��هری شهرداری اصفهان 
گفت: مردم برای خرید و انبار کردن میوه عجله نکنند چون در ایام عید نوروز 

هم عرضه و توزیع میوه صورت می گیرد.
  س��یدرضا حکیم فعال با بیان این که میدان مرکزی میوه و تره بار با مساحت 
 200 هکتار در ش��رق اصفهان واقع ش��ده، اظهار داش��ت: این میدان دارای 
 700 غرف��ه جهت عمده فروش��ی می��وه و س��بزی در خدمت ش��هروندان 

است.
وی اف��زود: فعالیت های��ی ک��ه در خصوص میوه ش��ب عید انجام می ش��ود 
با کمک س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت می باش��د.مدیرعامل س��ازمان 
میادین و ساماندهی مش��اغل شهری ش��هرداری اصفهان س��اعت آغاز کار 
 میدان را از س��ه صبح اعالم و تصریح کرد: به جز روز نخس��ت عید بقیه روزها

میدان میوه و تره بار باز است.

     رییس اتحادیه پوشاک اصفهان گفت: به مناسبت عید نوروز قیمت پوشاک 
در اصفهان با توجه به افزایش مواد اولیه تولی��د، 20 درصد افزایش پیدا کرده 

است.
ابراهیم خطابخش در این باره، اظهار داشت: این افزایش نرخ فقط به سبب باال 

رفتن مواد اولیه تولید، از جمله پارچه، دستمزد، کارگر و ... است. 
وی ادامه داد: مطابق با قانون نظام صنفی ،فروشندگان فقط مجاز به افزایش 
20 درصدی اجناس خود برای فروش هستند و بیشتر از این نرخ تخلف است. 
رییس اتحادیه پوشاک اصفهان تاکید کرد: اگر فروشندگان خودسرانه قیمت 

لباس را باال ببرند به طور قطع جریمه خواهند شد.
 وی با اشاره به اقدامات توزیع کنندگان لباس در بازار و فروشندگان، تصریح 
کرد: اگر فاکتور خرید و فروش ارایه شده از سوی این افراد با سودشان تناسب 

داشته باشد، فروش آن ها قانونی است. 

4
نصب نیروگاه خورشیدی ۲ کیلو واتی 

معاون خدمات شهری ش��هرداری اصفهان از نصب نیروگاه خورش��یدی 2 کیلو واتی در میدان امام 
 حسین)ع( خبر داد. محس��ن رنجبر با بیان این خبر گفت: در راستای تحقق اهداف کمیته مشترک 
انرژی های تجدید پذیر شهر  مابین شهرداری و شرکت توزیع نیروی برق تفاهم نامه ای منعقد گردید.
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رییس اتحادیه فروشندگان گوش��ت قرمز در اصفهان گفت: 
احتم��ال دارد با موافقت س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 
 اصفهان، قیم��ت هر کیلو گوش��ت قرم��ز در آس��تانه نوروز
  1000 تومان گران ش��ود.اصغر پورباطنی با اشاره به این که

 در صورت موافقت سازمان بازرگانی به دلیل ضرر فروشندگان 
هر کیلو گوش��ت قرم��ز اندکی گران ش��ود، اظهار داش��ت: 
خوشبختانه در آس��تانه نوروز 93 به دلیل رکود بازار و فروش 
گوشت قرمز در فروشگاه ها و بازارچه های شهری با نرخ کمتر، 

کمبودی نداریم.  وی در خصوص فروش گوش��ت چرخ کرده 
و افزایش تفاضای ش��هروندان و مس��افران در ایام عید، بیان 
داشت: کمبودی برای عرضه گوش��ت قرمز در اصفهان وجود 
ندارد همچنین در حالی که سازمان دامپزشکی فروش گوشت 
چرخ کرده را در قصابی ها، ممنوع کرده متاسفانه این محصول 
پروتئینی در برخی فروشگاه ها و خوارو بار فروشی های شهر 
فروخته می ش��ود. پورباطنی با تاکید بر این که گوشت مورد 
نیاز استان از اطراف اصفهان، کردستان، مالیر و شیراز تامین 
می ش��ود، تصریح کرد: روزانه حدود ۸ هزار راس گوسفند در 
کشتارگاه های اطراف اصفهان برای تامین گوشت قرمز مورد 

نیاز استان، کشتار می شود. 
وی با تاکید بر این که امسال در آستانه نوروز 93 نرخ گوشت 
قرمز نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته حدود 10 درصد 
کاهش یافته اس��ت، افزود: سال گذش��ته در این برهه زمانی 

قیمت هر کیلو گوشت قرمز 30 هزار تومان بود. 
رییس اتحادیه فروشندگان گوش��ت قرمز در اصفهان تاکید 
ک��رد: در صورت موافق��ت افزایش قیمت، فقط نرخ گوش��ت 

گوسفند در اصفهان گران می شود. 

 

 12 میلی��ون کوزه گل ش��ب ب��و در گلخان��ه های شهرس��تان
  خمینی ش��هر اس��تان اصفهان ب��رای تزیی��ن و معط��ر کردن

 خانه ه��ای ایرانی��ان در نوروز 93 تولید ش��د. سرپرس��ت جهاد 
کش��اورزی شهرس��تان خمینی ش��هر اظهارداش��ت: امسال در 
مجموع بالغ ب��ر 22 میلیون عدد ک��وزه انواع گل ه��ای زینتی و 
فصل��ی در 2۸0 واحد گلخانه این شهرس��تان تولید ش��ده که از 
این تعداد 12 میلیون آن گل ش��ب بو اس��ت که در آستانه نوروز 
در بازارهای کش��ور توزیع می شود. علی ش��ریفی با بیان این که 

بیش از یک هزار نفر به صورت مس��قیم و غیر مستقیم در بخش 
 تولید گل در خمینی ش��هر مش��غول به کار هس��تند، افزود: در

 4۸ هکت��ار از اراضی کش��اورزی انواع گل ه��ای زینتی و فصلی 
 و ش��اخه بری��ده تولی��د می ش��ودکه از ای��ن س��طح 20 هکتار

 گلخانه چوبی و سنتی و 2۸ هکتارگلخانه فلزی است.
سرپرست جهاد کش��اورزی خمینی ش��هر گفت: این شهرستان 
 با داش��تن آب و خاک مناس��ب و تولی��د کنندگان حرف��ه ای و 
گلخانه داران بومی ب��ا تجربه، یکی از ش��هرهای مطرح در تولید 
گل ش��ب بو و گل ه��ای زینتی فصلی در کش��ور محس��وب می 
ش��ود.وی اضافه ک��رد: با رون��ق اقتص��ادی و تقوی��ت فرهنگ 
اس��تفاده از گل ه��ای فصل��ی و زینت��ی در جامع��ه، روز به روز 
ش��اهد افزایش تولید کنندگان انواع گل در شهرس��تان هستیم 
 و خمینی ش��هر در آینده ب��ه یک��ی از قطب های اصل��ی تولید

 گل های زینتی و فصلی کش��ور تبدیل می شود.شریعتی گفت: 
شهرک گلخانه ای منطقه » قرطمان« در سه قطعه مجزا با حمایت 
مسوولین استان اصفهان و شهرس��تان خمینی شهر و استفاده از 
اعتبارات دولتی و مشارکت بخش خصوصی ویژه تولیدکنندگان 

بومی و فارغ التحصیالن رشته کشاورزی در حال ساخت است. 

ريیس اتحاديه فروشندگان گوشت قرمز در اصفهان :

احتمال گرانی گوشت قرمز در آستانه نوروز
سرپرست جهاد کشاورزی خمینی شهر:

12 میلیون کوزه گل شب بو خانه ايرانیان را زينت می دهد

در راستاي ساماندهي مشاغل شهري و به دنبال پیگیري هاي 
متعدد و برگزاري جلس��ات مختلف با حضور مسوولین استاني 
 و شهري و اعضای اتحادیه موزاییک سازها انتقال کارگاه هاي
  موزاییک س��ازي به ش��هرک بزرگ اصفهان ب��ه زودی  آغاز

 مي شود . 
 مدیرعامل س��ازمان میادین و س��اماندهي مش��اغل ش��هري 
 ش��هرداري اصفه��ان در خص��وص فعالی��ت کارگاه ه��اي

 موزاییک سازي در سطح شهر و موقعیت مناسب شهرک بزرگ 
اصفهان گفت : پس از بررسي هاي کارشناسانه توسط مسوولین 
و اعضای محت��رم اتحادیه موزاییک س��ازها بهتری��ن مکان از 
نظر موقعی��ت و امکان��ات موردنیاز این صنف ش��هرک بزرگ 
 اصفهان اعالم و جهت جابه جایي شاغلین در این صنف معرفي

 گردید .س��ید رضا حکیم فع��ال ادامه داد: فعالی��ت واحدهاي 
موزاییک س��ازي با توجه به نوع فعالیت ش��ان و مجاورت این 
واحدها با منازل مسکوني که به دنبال گسترش فضاي شهري 
و اضافه شدن حاشیه شهر به هسته مرکزي رخ داده است باعث 
بروز مشکالت بسیاري براي ش��هر و همچنین ساکنین اطراف 

شده بود.
 ان ش��اءاهلل ب��ا جاب��ه جای��ي ای��ن واحده��ا در مناط��ق 
 2 و 11 ک��ه ح��دود 200 واحد مي باش��ند به مح��ل جدید ، 

 بس��یاري از معض��الت و مش��کالت مرتب��ط ح��ل خواه��د
 شد .

حکیم فعال با اش��اره ب��ه نتای��ج مثبت س��اماندهي صحیح و 
اصولي مش��اغل مزاحم گفت : در چند ماه گذش��ته جلس��ات 
متعددي با حضور مسوولین استانداري ،  شهرداري ، نمایندگان 
 صنف ،  سازمان میادین و س��اماندهي مشاغل شهري ،  شرکت

ش��هرک هاي صنعتي ،  محیط زیس��ت و اتاق اصن��اف برگزار 
ش��ده که تالش همگي در جهت س��اماندهي هر چه بهتر این 

 واحدهاي صنفي بوده و به زودي نتایج مثبت آن روشن خواهد
 شد .

مدیرعامل س��ازمان میادین و س��اماندهي مش��اغل ش��هري 
ش��هرداري اصفهان تصریح ک��رد : با همکاري خوب ش��رکت 
شهرک هاي صنعتي و هماهنگي هاي انجام شده با این مجموعه 
مقرر گردید متقاضیاني که ت��ا تاریخ 92/12/2۸ موفق به عقد 
 قرارداد واگ��ذاري زمین در ش��هرک صنعتي ب��زرگ اصفهان

  ش��وند از تس��هیالت وی ��ژه اي برخ��وردار خواهن��د ب��ود، 
 از متقاضی��ان هزین��ه اي باب��ت زمی��ن و پروان��ه س��اخت

  دریافت نخواه��د ش��د و 5 س��ال از پرداخت مالی��ات معاف 
خواهند بود و صرفا هزینه خدمات به صورت اقس��اط دریافت 

مي شود .

در راستاي ساماندهي مشاغل شهري و به دنبال پیگیري هاي متعدد؛ 

ساماندهي موزايیک سازها کلید خورد

??????????

با اختصاص قطار اتوبوس��ی تندروی صبا به مسیر اصفهان – 
 تهران و افزای��ش دو رام قطار به ناوگان مس��افربری اداره کل

 راه آه��ن اصفه��ان ، این ن��اوگان در ای��ام پیک ن��وروزی با 
برخ��ورداری از 12 رام قط��ار و ظرفی��ت 6500 صندلی به 
مس��افران نوروزی خدمات دهی می کند . مدیر کل راه آهن 
اصفهان با بیان این مطلب افزود : پیرو درخواست های مکرر 
همشهریان عزیز مبنی بر ارتقا بخشی قطار اصفهان – تهران، 
س��رویس دهی این قطار برای مدت مح��دود متوقف گردید 
 و با پیگیری جدی ای��ن مطالبه به حق مردم ش��ریف ، قطار 
 دو طبق��ه ای اتوبوس��ی جدی��د تن��درو صب��ا در مس��یر

 اصفهان – تهران پیک نوروزی در سیر قرار می گیرد . 
 حس��ن ماس��وری ب��ا بی��ان ای��ن که قط��ار ی��اد ش��ده با
  بهره مندی از امکانات و تجهیزات پیش��رفته روز دنیا یکی از

 جدید ترین قطار های کش��ورمی باش��د عنوان داشت : این 
قطار از چهار واگن دو طبقه با ظرفیت هرواگن 10۸ صندلی 
تشکیل شده و از 25 اسفند ماه تا 15 فروردین ماه سال آینده 
طب��ق برنامه هر روزه س��اعت 7 صبح از ته��ران حرکت و در 
ساعت 13/35 وارد ایستگاه اصفهان شده و در همان 16/10 
از اصفهان حرکت کرده و در س��اعت23/15 وارد ایس��تگاه 
تهران خواهد ش��د . متقاضیان می توانند بلیت این مسیر را 
از تمامی آژانس های فروش تهیه کنند . وی ارتقا بخش��ی به 
کیفیت ارایه خدمات به مسافرین را از برنامه های این اداره کل 

دانسته و افزود : از جمله پروژه های که دنبال کرده ایم افزایش 
 کیفیت خدمات عمومی مثل نماز خانه و سکوها و ایستگاه ها و
  س��الن انتظ��ار مس��افر بوده اس��ت و ب��ا تخصی��ص اعتبار
  س��ی میلیارد ریال��ی از س��وی راه آه��ن، نماز خان��ه های

  ایستگاه های اصفهان ، سیستان و کاشان با محیطی معنوی و 
 فضای سازی محیط ایستگاه اصفهان در دست اقدام است که با 
پش��ت س��ر گذاردن مراح��ل پایان��ی در آین��ده ای نزدیک 
افتت��اح و م��ورد به��ره ب��رداری ق��رار خواهد  گرف��ت .وی 
 با بی��ان ای��ن ک��ه ایس��تگاه راه آه��ن از جمله ش��اهراه ها 
و مکان هایی اس��ت ک��ه مس��افران و گردش��گران داخلی و 
خارجی درب��دو ورود خود به ش��هر اصفهان با مش��اهده آن 
در رابطه با این ش��هر قضاوت می کنند و تم��ام ذهنیت فرد 
در دیدن اولین مکان س��فر ش��کل م��ی  گیرد ، بهس��ازی و 
زیبا س��ازی و تجهیز آن بر گرفته از معماری س��نتی و اصیل 
 اصفهان را بسیار مهم و اساس��ی خواند و تصریح کرد : هدف

 راه آهن فراهم کردن زمینه س��فری ایمن و آس��وده وبه یاد 
ماندنی برای مسافران است وسعی تمامی مجموعه خادمین 
این اداره کل این اس��ت تا به عنوان ایستگاه راه آهن پایتخت 
فرهنگ و تم��دن ایران به نح��وی عمل گردد تا مس��افرین 
 عزیز خاطره ای خ��وش و تصوی��ری زیبا و به ی��اد ماندنی و 

رضایت بخش از راه آهن در ذهن خود به خاطر بسپارند . 
وی از آمادگی کامل ای��ن اداره کل جه��ت دریافت نظرات ، 

 انتقادات و پیشنهادات مردم عزیز از طریق پایگاه اطالع رسانی
 ) س��ایت ( ای��ن اداره کل و س��امانه اطالع رس��انی 1539 و 
پاس��خگویی به آن خب��ر داد و افزود : طب��ق برنامه به صورت 
 رفت و برگشت هر روز یک رام قطار غزال در مسیر اصفهان به

  تهران ،روزانه یک رام قطار در مسیر اصفهان – مشهد مقدس 
یک روز در میان یک رام قطار غزال در مسیر اصفهان – مشهد 
 مق��دس ، ی��ک روزدر میان یک رام قطار پارس��ی در مس��یر 
 اصفهان – بن��در عب��اس ، ی��ک روز در میان ی��ک رام قطار

 پلور سبز در مسیر کاشان – مش��هد و روزانه ۸ کوپه 4 نفری 
در مسیر اصفهان – شیراز به عنوان س��همیه این اداره کل از 
قطار تهران – شیراز مس��افران نوروزی را به مقاصد مورد نظر 

جابه جا می کنند . 

تکمیل قط�ار سريع الس�یر ته�ران ت�ا اصفهان
 تا سال 96

معاون وزیر راه با بیان این که قطار سریع السیر تهران-اصفهان 
با تامین فاینانس ظرف س��ه سال اجرا می ش��ود گفت: برای 
س��فرهای نوروزی امس��ال ظرفیت قطارها 3 درصد افزایش 

یافته است.
 محسن پورسیدآقایی در نشس��ت خبری اظهار داشت: قطار 
سریع السیر تهران-اصفهان توسط راه آهن جمهوری اسالمی 

ایران در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: مذاک��ره با پیمانکار )ق��رارگاه خاتم االنبیاء( در 
کش��ور چین در حال انجام بوده و مش��خصات و نحوه اجرا در 

حال بررسی است.
 وی با بی��ان این ک��ه قط��ار سریع الس��یر تهران-اصفهان تا

نیمه اول س��ال 93 عملیاتی می ش��ود، اظهار داش��ت: منابع 
فاینانس آن به زودی وارد کشور خواهد شد.

مدیرعامل راه آهن گفت:  برنامه ریزی کرده ایم مسیر به طریقی 
طراحی ش��ود که مردم بتوانند از تهران تا اصفهان دو ساعته 

تردد کنند.
وی با بیان این که سرعت قطار در این مسیر 250 کیلومتر بر 
 س��اعت خواهد بود، گفت: این پروژه با تامین فاینانس ظرف
  س��ه س��ال اج��را می ش��ود.وی با بی��ان ای��ن که ت��ا حومه

 450 کیلومتری پایتخت بهترین وسیله سفر قطار سریع السیر 
 اس��ت، بیان ک��رد: در مس��یر ته��ران ت��ا اصفه��ان تقاضای 

سفرهای تجاری زیاد است.
وی افزود: همچنین مسیرهای ریلی اراک، همدان و خط آهن 

تهران-مشهد  پتانسیل سریع السیر شدن را دارا هستند.

با هدف افزايش ظرفیت ناوگان مسافربری در نوروز

قطار دو طبقه ای اصفهان – تهران روی ریل 
نايب ريیس اتاق های بازرگانی بلژيک: 

 روابط تجاری ايران با اروپا 
گام به گام افزايش يابد

نایب رییس فدراس��یون اتاق های بازرگانی بلژیک در دی��دار با رییس اتاق 
بازرگانی اصفهان گفت: توس��عه و بهبود روابط تجاری ایران با اروپا باید گام 
به گام افزایش یابد تا این روابط تداوم و اس��تمرار داش��ته باشد.ژاک گلوریه 
 در راس هیات چهار نفره در س��فر به اصفه��ان در دیدار با ریی��س این اتاق
  فرصت های تجاری و سرمایه گذاری را بررسی کردند. وی از ایجاد فضای جدید

 همکاری های اقتص��ادی بین بلژیک و ایران خبر داد و افزود: هدف توس��عه 
ارتباطات تجاری و بازرگانی بین اتحادیه اروپا و ایران اس��ت و در این راس��تا 
 الزم اس��ت به طور گام به گام روابط را توس��عه داد.نایب رییس فدراس��یون 
اتاق های بازرگانی بلژیک با اش��اره به س��فر یک هیات بلند پایه تجاری این 
کشور در اردیبهشت سال آینده به ایران اظهارداشت: این هیات پس از تهران 
دیداری با فعاالن اقتصادی اصفهان در محل اتاق بازرگانی خواهد داشت. وی 
افزود: این فدراسیون شامل اتاق های بازرگانی بلژیک و لوکزامبورگ است و 
اصفهان می تواند با تعامل این فدراسیون مثلث اتاق های بازرگانی اصفهان، 
بلژیک و لوکزامبورگ را تشکیل دهد.وی از توانمندی شرکت های تخصصی 
بلژیکی در زمینه آب و فاضالب خبر داد و گفت: تصفیه فاضالب های صنعتی و 
شهری می تواند یکی از موضوعات همکاری شرکت های بلژیکی با شرکت های 
اصفهانی باشد. گلوریه همچنین از آمادگی شرکت های بلژیکی برای همکاری 
با شهرداری اصفهان در پروژه های شهری خبر داد.رییس اتاق بازرگانی اصفهان 
نیز در این دیدار با اشاره به توانمندی استان اصفهان در بخش های صنعتی، 
کش��اورزی، خدماتی و بازرگانی گفت: رابطه بازرگانی اصفهان و کشورهای 
اروپایی بسیار طوالنی است و امیدواریم که در فضای جدید تعامالت تجاری به 

صورت دو طرفه افزایش یابد.
خسرو کساییان خواستار تقویت س��اختار داوری در بین اتاق های بازرگانی 
اصفهان و کشورهای اروپایی ش��د و گفت: اتاق اصفهان با ایجاد این ساختار 
خواستار کاهش هزینه ریسک مبادالت تجاری بازرگانان اصفهانی با همتایان 

خارجی است.

افزايش ۷ درصدی نصب انشعابات آب 
در منطقه خمینی شهر

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان گفت: آمار نصب انشعاب 
آب در منطقه خمینی شهر از ابتدای س��ال تا آذر ماه نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته، حدود 7 درصد افزایش داشته است.هاشم امینی با اشاره به این 
مطلب، اظهار داشت: تعداد نصب انشعاب آب در 9 ماهه منتهی به پایان آذر ماه 
 بیش از 2 هزار و 190مورد بوده این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل 
2056 انشعاب نصب شده است.  وی به عملکرد لوله گذاری در بخش آبفای 
 خمینی شهر طی این مدت اشاره کرد و افزود: از ابتدای سال تا پایان آذر ماه 
12 کیلومتر لوله گذاری آب و بیش از 15 کیلومت��ر لوله گذاری فاضالب در 

منطقه خمینی شهر انجام شده است. 



یادداشت

استاد انجمن خوشنویسان شهرضا گفت: نوجوان 14 ساله شهرضایی موفق به کسب امتیازات الزم در 
آزمون دوره ممتاز انجمن خوشنویسان ایران شد.غالمرضا جهانشاهی اظهار داشت: نجمه مساح از نخبگان 
هنر خوشنویسی است که در 14 سالگی موفق به کسب گواهینامه دوره ممتاز خط نستعلیق شده است.
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موفقیت نوجوان 14 ساله در آزمون ممتاز انجمن خوشنویسان
هفتیادداشت

 نمایش »پستچی پابلو نرودا«
 در کاشان به روی صحنه می رود

نمایش »پس��تچی پابلو ن��رودا«کاری از 
 هنرمندان تئاتر کاش��ان ب��ه روی صحنه

می رود. نمایش پستچی پابلو نرودا از امروز   
به مدت 15 روز در تماشاخانه»مهربان« 
فرهنگ سرای مهر کاشان از ساعت 18 و 
سی دقیقه به روی صحنه خواهد رفت.این 
نمایش نوش��ته»آنتونیو اسکارمتا« است 
وعلیرض��ا کوش��ک جاللی نیز ع��الوه بر 
کارگردان��ی، کار ترجمه و طراحی صحن��ه آن را عهده دار اس��ت. احمد 
صابرطحان، مجتبی جدی، س��حر خ��داداده و زهر اس��تادی در نمایش 
پستچی پابلو نرودا نقش آفرینی می کنند و آموزشگاه هنرهای نمایشی 
باران نیز به عنوان مجری طرح در این نمایش حضور دارد.پس��تچی پابلو 
نرودا در کنار پرداختن به سال های آخر زندگی »پابلو نرودا« شاعر بزرگ و 
 معاصر ش��یلی، رویدادهای سیاس��ی این کش��ور در س��ال 1973 را نیز 

در بر می گیرد.

 اجرای طرح آرامش بهاری در 
حرم  هالل بن علی )ع(

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه آران و 
بیدگل از اجرای ط��رح آرامش بهاری در 
ح��رم مطهر حض��رت محمد ه��الل بن 
علی)ع( تا پایان تعطیالت نوروز خبر داد. 
حج��ت االس��الم والمس��لمین علیرضا 
محلوجی اظهار داش��ت: ای��ن طرح ویژه 
استقبال و میزبانی از مسافران نوروز 93 در 
حرم هالل بن علی )ع( شهرستان آران و 
بیدگل برگزار می شود.وی عطرافشانی، گلباران و تهیه هفت سین قرآنی 
را از برنامه های لحظه تحویل سال نو در این آستان ذکر کرد و افزود: طرح 
 آرامش بهاری با برگ��زاری آیین تحویل س��ال نو در حرم ای��ن امامزاده

عظیم الشان آغاز می شود. 

 مرمت ۱۴۰ سقاخانه 
در مناطق مختلف اصفهان

مدیرعامل س��ازمان نوس��ازی و بهسازی 
شهرداری اصفهان از احیای و مرمت 14۰ 
سقاخانه در مناطق یک و 3 اصفهان خبر 
داد.حس��ین جعفری با بی��ان این مطلب 
اظهار داش��ت: احیای مح��ور تاریخی و 
فرهنگی اصفهان در اولوی��ت قرار گرفته 
اس��ت.وی با بیان این که مح��ور تاریخی 
فرهنگی اصفه��ان از دروازه طوقچی آغاز 
می شود و مسجد جامع میدان امام علی )ع( را شامل می شود، افزود: این 
محور از بازار بزرگ، محدوده دولتخانه سلجوقیان، ارگ سلجوقی می گذرد 
و به دولتخانه صفویه، میدان امام علی)ع(، چهارباغ عباسی، سی و سه پل، 

باغ های هزار جریب تا قلعه شاه د ژ بر فراز کوه صفه می رسد.

 اولین جلسه ستاد دایمی
 هماهنگی خدمات سفر 

اولین جلسه استانی ستاد دایمی هماهنگی 
خدمات سفر در استانداری اصفهان برگزار 
گردید.مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع 
دستی و گردشگری استان اصفهان گفت : 
این جلسه با حضور 13 س��ازمان و ارگان 
 عضو س��تاد ن��وروزی جه��ت هماهنگی

 برنامه های س��تاد نوروزی س��ال 93 در 
اس��تانداری اصفهان برگزارش��د. محسن 
 مصلحی  اف��زود: در این جلس��ه مقرر گردید۲۰  ایس��تگاه س��المت در

 جاده های برون شهری به منظور اس��تراحت رانندگان و سرنشینان آن 
آماده بهره داری گردد. وی تصریح ک��رد: نظارت ویژه بر وضعیت راه های 
جاده های برون ش��هری و رفع نقای��ص نقاط حادثه خی��ز راه ها از دیگر 
 مصوبات این جلس��ه ب��رای ن��وروز 93 ب��ود. وی همچنین از اس��تقرار

 کیوسک های اطالع رسانی و راهنمایی گردشگران در داخل شهر و جاده 
و محورهای مواصالتی به صورت ۲4 ساعته خبر داد . 

 قصد اکران »رد کارپت«
در نوروز را نداریم

تهیه کننده »ردکارپت« عنوان کرد قصد 
اکران نوروزی این فیلم را ندارد و این اثر 
 در نیم��ه اول س��ال 93 ب��ه نمای��ش

 درمی آید. احم��د احمدی تهیه کننده 
»رد کارپت«  گفت: پس ازواکنش هایی 
که از نمایش این فیلم در جشنواره فجر 
گرفتیم، با رضا عطاران ب��ه این نتیجه 
رس��یدیم که هیچ تغیی��ری روی فیلم 
ایجاد نکنیم. وی با اشاره به این که »رد کارپت« را برای دریافت پروانه 
نمایش ب��ه اداره نظارت وزارت ارش��اد ارای��ه کرده اند، بی��ان کرد: 
پخش کننده »رد کارپت« فیلمیران است که برنامه ای برای اکران در 

نوروز 93 ندارد.

 آمادگی اماکن تاریخی 
شهرضا برای نوروز

وانک به سیستم صوتی 
مجهز می شود

رییس میراث فرهنگی و گردشگری شهرضا گفت: در جهت افزایش رضایتمندی 
گردش��گران نوروزی 93 این اداره فعالیت های خود را با تمام توان آغاز کرده و 
اماکن تاریخی شهرضا برای بازدید مس��افران نوروزی آماده می شوند. محمد 
حسن شبانی اظهار داشت: در جهت افزایش رضایتمندی گردشگران نوروزی 93 
این اداره فعالیت های خود را با تمام توان آغاز کرده که از جمله، استقرار راهنمایان 
گردشگری در اماکن تاریخی فرهنگی، کارخانه تاریخی نوین، مسجد جامع، 
مسجد نو و بازار در ایام نوروز است.وی افزود : چاپ اقالم اطالع رسانی و تبلیغاتی 
ستاد شامل نقشه شهرضا، کتابچه راهنما، بروشور اماکن تاریخی، فرهنگی و 
گردشگری در دست اقدام است که اطالعات مندرج در نقشه ها شامل اطالعات 
مورد نیاز گردشگران اعم از ش��ماره تماس واحدهای اقامتی، کمیته اسکان و 

کمپ های اسکان، داروخانه ها، بیمارستان ها، اماکن تاریخی فرهنگی، است.

 مدیر مس��وول ش��ورای خلیفه گری ارامنه اصفهان و جنوب ای��ران از تجهیز
 » کلیسای هوسب آرماتاتسی مقدس« مشهور به کلیسای » وانک« به سیستم 
راهنمای صوتی خبر داد. آرتین مرادی اظهار داشت: تاریخ مکتوب این کلیسا و 
اطالعات مورد نیاز در اختیار شرکت پیمانکار قرار داده شده و تا عید نوروز سال 
آینده این کلیسا به این سیستم تجهیز خواهد شد.وی همچنین به فراهم شدن 
امکان بازدید گردشگران از کلیسای وانک و بیت الحم در عید نوروز خبر داد و 
گفت: 15 راهنما برای کمک به راهنمایان حاضر در کلیساها اضافه خواهد شد.

کلیسای هوس��پ آرماتاتس��ی مقدس، واقع در دیر آمناپرگیچ مقدس که به 
کلیسای وانک معروف است، کلیس��ای جامع ارمنیان اصفهان و جنوب ایران 
است.ارمنیان مهاجر به اصفهان پس از استقرار در منطقه جلفا، کلیسای کوچکی 

را در سال 16۰6 میالدی در محل فعلی کلیسای آمناپرگیچ بنا کردند.

سینمای ایران

فیل��م س��ینمایی »معراجی ها« ب��ه کارگردان��ی مس��عود ده نمکی ک��ه از بین فیلم ه��ای روی پ��رده از همه 
دیرت��ر ب��ه گردون��ه رقاب��ت پیوس��ته در ح��ال ح��ذف رقیب��ان اس��ت و در 4 روز 48 میلیون توم��ان بلیت 
فروخته اس��ت.5 فیلم س��ینمایی ج��زو پرفروش های س��ینمای ایران در اس��فند هس��تند ک��ه از این میان 
فیلم »معراجی ها« ب��ه کارگردانی مس��عود ده نمکی در صدر فروش گیش��ه س��ینماهای تهران ق��رار گرفته 
 اس��ت. »معراجی ه��ا« بعد از گذش��ت چه��ار روز از آغ��از اک��ران این فیلم س��ینمایی در 4 س��الن س��ینما

 48 میلیون تومان تنها در تهران فروش داش��ته است.در خالصه داس��تان »معراجی ها« آمده است: قرار است 
تعدادی از شهدای گمنام تفحص شده در یکی از دانشگاه ها دفن شوند اما گروهی از دانشجویان با تحریک استاد 
گنجی اقدام به آشوب و جنجال در دانشگاه می کنند که این امر آغاز قصه ای می شود که گروهی ازدانشجویان 
مجبور به سفری ناخواس��ته می ش��وند.اکبر عبدی، حمید لوالیی، رضا رویگری، دانیال عبادی، برزو ارجمند، 
سیدمهرداد ضیایی، غالمحسین لطفی، مجید شهریاری، اصغرنقی زاده، اس��ماعیل سلطانیان، بهاره افشاری، 
مریم کاویانی و الله صبوری از جمله  بازیگران این فیلم هستند. این فیلم در سی و دومین جشنواره بین المللی 

فیلم فجر در چند اکران خاص به نمایش درآمد.

 

 فیلم س��ینمایی »چهارس��و« به کارگردانی فرهاد نجفی بعد از گذش��ت 1۲ روز از نمایش در 9 س��الن سینما
 6۰ میلیون تومان فروش داشته است.»چارسو« به کارگردانی و تهیه کنندگی فرهاد نجفی است که در این فیلم 
سینمایی بازیگرانی چون محمدرضا فروتن، نیوشا ضیغمی، سوگل طهماسبی، کوشان بهرامی، رضا بادامچی، 
رها شیرازی و ... حضور دارند. »دو ساعت بعد مهرآباد« به کارگردانی علیرضا فرید بعد از گذشت 5 روز از اکران 
در 1۰ سالن سینما 8 میلیون تومان فروخت. در خالصه داستان این فیلم آمده است: »دوساعت بعد،مهرآباد«، 
 عاشقانه ای اس��ت بی عاشق و حاال معش��وق که همسرش را درس��قوط هواپیما از دس��ت داده از پس انزوایی 
خود خواسته با پرسشی عمیق روبه روست که برای یافتن پاسخ می بایست سفری طوالنی و پرمعنا را در پیش  
گیرد. نش��انه ها حکایتی دوگانه برایش فراهم می س��ازدکه ...از جمله بازیگران این فیلم سینمایی می توان به 
اندیشه فوالدوند، پژمان بازغی، محسن حسینی، رابعه مدنی، کیومرث غفاری، نگار حسن زاده، انسیه کمالیان، 
آیسان کاظمی اشاره کرد. فیلم سینمایی »سه نفر روی خط« به کارگردانی خسرو ملکان بعد از گذشت 1۲ روز 

از اکران در 14 سالن سینما 59 میلیون تومان فروخت.
فیلم س��ینمایی »س��ه نفر روی خط« به کارگردانی و تهیه کنندگی خسرو ملکان، داس��تان جوانی به نام غالم 
است که تصمیم می گیرد از یک خانه ویالیی سرقت کند اما درون خانه خالی بوده و ... . فتحعلی اویسی، مهران 
غفوریان، زیبا بروفه، بهنوش بختیاری، محمود بهرامی، مهدی عبادتی، علیرضا اویسی، شکراله حسنی بازیگران 

این فیلم سینمایی هستند.این فیلم سینمایی در سال 88 ساخته شده است.
  »دل ب��ی قرار« ب��ه کارگردان��ی قرب��ان محمدپ��ور بع��د از گذش��ت 13 روز نمایش در ۲۰ س��الن س��ینما 
۲۲ میلیون تومان فروخت.فیلم س��ینمایی »دل ب��ی قرار« به کارگردان��ی قربان محمدپ��ور و تهیه کنندگی 
محم��ود فالح داس��تان خواهر و ب��رادری به نام معصومه و علی اس��ت ک��ه بر اثر وق��وع  زلزل��ه یکدیگر را گم 
می کنند و دس��ت تقدیر برای آن ه��ا وقایع ناخواس��ته ای را رقم می زن��د.در این فیلم بازیگرانی چون س��پیده 
پهلوان زاده، ک��وروش تهامی، نازنین فرهانی، فرهاد جم و ش��هره قمر حضور دارند. همچنین ناصر چش��م آذر 
 س��اخت موس��یقی این فیلم را برعهده دارد. »دل بی قرار« س��ال گذش��ته در جش��نواره بین المللی فیلم فجر 

حضور داشت.

اوضاع فروش فیلم ها خوب نیست

»معراجی ها« صدرنشین است 

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اس��تان اصفهان ضمن تاکید بر 
آس��یب هایی که نگاه صرفا تکنیکی به هنر وارد می کند، گفت: 
هنر دارای دو بعد معرفتی و تکنیکی اس��ت که برای تولید آثار 

ارزشی باید هر دو بعد با هم تلفیق شوند.
 حجت االس��الم محمد قطبی با اش��اره به جهانی بودن هنر در 

اصفهان و پیشتازی ش��هر اصفهان در بس��یاری از عرصه های 
هنری اظه��ار داش��ت: در تبیین لغ��وی واژه هن��ر اختالفات 
 زیادی وج��ود دارد و هر کس��ی بنا بر دیدگاه خ��ود این واژه را

 تعریف می کند، تصور بنده بر این اس��ت که هنر شیوه ای است 
 حکیمانه برای ب��ه س��خن در آوردن آن چه پیرامون انس��ان

 اس��ت. وی در ادامه ب��ا تاکید بر این مس��اله که اگ��ر هنرمند 
بتواند اش��یا را به س��خن وادارد و اثر هنری ک��ه ایجاد می کند 
دارای پیامی برای انس��ان باش��د و نس��بت ب��ه پیرامون خود 
دارای وج��ه تمای��زی باش��د نش��ان از نق��ش آفرین��ی هنر 
در انتق��ال مفاهی��م و پیام های هنرمن��د ب��ه مخاطبین هنر 
وی اس��ت، بی��ان ک��رد: در واق��ع روح حاک��م بر هنره��ا این 
 اس��ت که آنچ��ه پیرام��ون انس��ان وج��ود دارد را ب��ه حرف

 وا می دارند.
مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در ادامه 
با اش��اره به اهمیت هنر ارزش��ی و محتوا محور گفت: از طریق 
هنر انسان باید به رشد و تعالی برسد و هدف اصلی هنر رسیدن 
به کمال انسان اس��ت و رس��الت هنر ارایه محتوای ارزشی به 
 مخاطب اس��ت و در واقع هدف اصلی هنر رشد دادن مخاطب

 است.
قطبی با اش��اره به اهمیت وجود داش��تن روح ارزشی در هنر 
برای سوق دادن مخاطب به کمال و رس��اندن وی به حقیقت 
ابراز داشت: هنر ابزار شاهکارانه ای است که با استفاده از آنچه 

پیرامون ما وجود دارد و با استفاده از راهکارهایی مانند کلمات 
در اشعار و یا حرکات در بازیگری و در واقع آنچه در اختیار انسان 

است پیام هایی را به مخاطب انتقال می دهد.
این مسوول پیرامون راهکارهای تشویق هنرمندان به تولید آثار 
ارزش��ی و دارای محتوا تصریح کرد: هنر دارای دو بعد تکنیکی 
و فنی و بعد معرفتی است و اگر هنرمند هر دو بعد هنر را کنار 
هم قرار دهد و با استفاده از تکنیک و فنون ظریف و همچنین 
معرفت باال و ترکیب صحیح ای��ن دو بعد با یکدیگر می تواند به 

تولید و خلق آثار ارزشی دست پیدا کند.
وی با اش��اره به آس��یب هایی که تکنیک محوری به هنر وارد 
می کند، افزود: بعد معرفتی و بع��د فکری اگر در یک اثر هنری 
تقویت نشود و صرفا از زاویه تکنیک به هنر نگاه شود آسیب های 
بسیاری به هنر وارد می کند ضمن این که بیشترین آسیب هایی 
 که امروزه به هنر وارد ش��ده به علت نگاه تکنیکی و فاقد ارزش 

محوری است.
مدی��رکل اداره فرهن��گ و ارش��اد اس��المی اس��تان اصفهان 
ضمن تاکید بر رابطه ارزش��ی بودن اثر هنری با ماندگاری آن 
خاطرنش��ان کرد: الزمه این که هنرمندان به تولید آثار ارزشی 
بپردازند این اس��ت که هنرمند نگاه معرفتی به هنر پیدا کند و 
البته توانایی خلق آثار هنری معرفتی داشته باشند و به اهمیت 
خلق اثر هن��ری دارای ارزش و محتوا پی برده باش��د و هنر را 

مقوله ای مقدس بداند.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد استان: 

برای تولید آثار هنری باید بعد معرفتی هنرمند تقویت شود

 بعد معرفتی و
  بعد فکری اگر در

  یک اثر هنری
  تقویت نشود و
 صرفا از زاویه 
 تکنیک به هنر

 نگاه شود آسیب های 
 بسیاری به هنر 

 وارد می کند

بخش��ی زاده در این نشس��ت ب��ه س��فره رنگین و 
گسترده سیما برای نوروز 93 اش��اره کرد و گفت: 
برنام��ه ریزی ن��وروزی از حوالی مهرماه آغاز ش��د 
و ما در مرحل��ه اول نقاط ضعف و ق��وت پروژه های 
نوروزی در ۲ سال گذشته را بررسی کردیم. شورای 
نظارت قانون اساس��ی بر صدا و سیما گزارش هایی 
 در این خصوص آماده کرده بود که ما خودمان این 
گزارش ها  رابازخوانی کردیم و م��ن از آن ها برای 

چنین مطالب متقنی تشکر می کنم.
وی ادام��ه داد: همچنی��ن مرکز نظ��ارت و ارزیابی 
سازمان نیز روزانه بیش از 147 ش��بکه سازمان را 
بررس��ی می کند که در کنار نتایج بررس��ی آن ها، 
از گزارش های ستاد معاونت س��یما نیز استفاده و 
تالش کردیم به پایش روزکرد دوساله خود پرداخته 
و برنامه ریزی مان را دقیق ت��ر انجام دهیم. فضای 

گفتمانی س��یما در س��ال 93 ترویج سبک زندگی 
ایرانی- اس��المی و خانواده مح��وری، امیدافزایی، 
نشاط آفرینی و تعاون معنوی ذیل فضای گفتمانی 
ما تعریف می شود. همچنین اولویت هایی از جمله 
توجه به محیط زیست، صرفه جوی و مقوله جمعیت 
 خواهیم داش��ت و به ش��عار س��ال نیز هنرمندانه 

می پردازیم.
همه ساعات روز برنامه نوروزی داریم

وی از راه ان��دازی ش��بکه مجازی ۲4 س��اعته آثار 
نمایش��ی خبر داد و افزود: به این ترتیب مخاطبان 
در هر ساعت از شبانه روز می توانند سریال ببینند. 
ش��بکه یک مجموعه »پایتخت« و طنز اجتماعی 
»هله هوله«، شبکه دو سریال »خوب، بد، زشت«، 
»قند پهلو« و »کاله قرمزی«، ش��بکه س��ه سریال 
»روزهای ب��د بدر« و طن��ز آیتمی »س��رکرده« و 

ش��بکه تهران با س��ریال »ما فرش��ته نیستیم« به 
 می��دان م��ی آین��د. مخاطبان ش��بکه چه��ار نیز

س��ریال های خارجی خواهند دید. در شبکه قرآن 
و مع��ارف دو مجموعه »گوهر ج��ان« و »مثل من، 
مثل تو« پخش می ش��ود و ش��بکه تماش��ا نیز به 
بازپخش هفت مجموعه ایران��ی و خارجی از جمله 
 »معلم«، »آب پریا«، »زورو«، »مسافران«، »شام«، 

»پایتخت 3« و »آوای باران« می پردازد.
۱7 فیلم انیمیشن پخش می شود

بخش��ی زاده از روی آنتن رفتن 17 فیلم سینمایی 
انیمیشن جدید از شبکه های دو، پویا و تهران خبر 
داد و یادآور شد: در فیلم های سینمایی همه ژانرها 
از جمله درام، کم��دی، هیجانی، تریل��ر، تاریخی، 
 خانوادگ��ی، پلیس��ی و سیاس��ی لحاظ ش��ده اند.

 ۲8 فیلم تولید ش��بکه های س��یما و مرکز س��یما 

 فیلم است و 17 فیلم نیز از سینمای ایران انتخاب 
ش��ده اند. در مجموع 45 فیلم داخلی از میان 1۲6 
فیلم ن��وروزی پخش خواهد ش��د و برنده اس��کار 
»1۲س��ال یک برده« نیز از ش��بکه یک روی آنتن 
م��ی رود.وی تاکید ک��رد: از میان ۲18 مس��تند، 
 آثاری در ژانرهای حیات وح��ش، طبیعت، نجوم، 
باستان شناسی، تکنولوژی و ورزشی خواهیم داشت. 
شبکه نمایش، »سینمای هند«، »آثار کالسیک«، 
»دنباله دار« و »مرور آثار بازیگران« را در دستور کار 
دارد و از میان فیلم های سینمایی ایران نیز می توان 
به »ضدگوله«، »حوض نقاش��ی« و »آزمایشگاه« 

اشاره کرد.
برنامه های معارفی سیما در نوروز

مدیر شبکه دو در ادامه از فیلم های تلویزیونی شبکه 
های یک تا تهران نام برد و در خصوص برنامه های 
معارفی توضیح داد: ش��بکه یک بع��د از اذان صبح 
»ترتیل قرآن« پخش می کند و ساعت 6 »سخنرانی 
مذهبی« دارد. شبکه قرآن نیز روزانه یک جزء قرآن 
کریم را به صورت زن��ده از حرم امام رضا پخش می 
کند. »س��خنرانی مذهبی« در ش��بکه دو، »آفتاب 
شرقی« از شبکه یک، »بر کرانه نور« از شبکه تهران، 
»ترتیل قرآن از حرم حضرت معصومه« از ش��بکه 
قرآن، »سمت خدا« از شبکه سه و »مسابقه قرآنی 

فردوس« از شبکه قرآن روی آنتن می رود.
همه مسابقات نوروزی سیما

 مدیر پ��روژه های نوروزی س��یما س��اعات پخش
سریال ها و فیلم های س��ینمایی را در ادامه اعالم 
کرد و اف��زود: مس��ابقه هایی چون »نش��ان برتر« 
و »ماز« از ش��بکه دو، مس��ابقه »صدا ب��ا بازخوانی 
تیتراژهای تلویزیونی« از شبکه سه، »بعد چهارم« 
از شبکه چهار، »سرزمین دانایی« از شبکه تهران، 
»فردوس« از شبکه قرآن، »مش��اعره ستاره ها« و 
»قند پهلو« از شبکه آموزش، مسابقاتی در خصوص 
»ورزش و سالمت« از شبکه های ورزش و سالمت 
 و »مس��ابقه لطیفس��تان« از ش��بکه نسیم پخش

 می شود.بخشی زاده در خصوص برنامه های ورزشی 
نیز گفت: »افتخارات ورزشی« از شبکه یک، »ورزش 
از نگاه دو« از ش��بکه دو، »صبح ن��وروزی«، »رزم 
و نماز« از ش��بکه س��ه، »شهر ورزش��ی« از شبکه 
تهران، »تاریخ شهرآورد« از شبکه مستند، »صبح 
و سالمت« از شبکه سالمت، »برنامه های منتخب 
ورزشی« از ش��بکه ورزش و »صحنه های منتخب 
ورزشی« از شبکه نسیم روی آنتن می روند، ضمن 
این که »مسابقات برتر فوتسال دنیا« در استقبال از 

جام جهانی نیز از شبکه سه پخش خواهد شد.

وی همچنین با توجه  به ویژه شبکه های یک، دو، 
س��ه، تهران، قرآن، جام جم و مس��تند به موضوع 
راهیان نور در قالب برنامه های گوناگون اشاره کرد و 
یادآور شد: در میان برنامه های مستند »خانمی که 
شما باشی« به تهیه کنندگی آزاده نامداری در ایام 
نوروز پخش می ش��ود.مدیر شبکه دو همچنین در 
خصوص مصادف ش��دن نوروز و ایام فاطمیه خاطر 
نشان کرد: بیس��ت و چهارم اس��فند به روایت اول 
شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( است که به پروژه 
نوروز مرتبط نمی شود، اما روایت دوم 14 فروردین 
است و ش��بکه های س��یما به احترام این مناسبت 
تمام برنامه ه��ای طنز را در ش��ب 13 فروردین به 
اتمام می رس��انند. در خصوص برنامه های س��ال 
تحویل شبکه ها نیز هنوز جزییات مشخص نشده 
اند، اما ش��بکه یک، دو و س��ه هر کدام 1۰ ساعت 
برنامه زنده دارند و ش��بکه تهران نیز ۲۰ س��اعت 
برنامه تولیدی که با نام »گوش��ه دل تهرون« روی 
آنتن می رود. صرفا اکنون در تالش��یم هنرمندان، 
خوانندگان، خانواده شهدا و مس��ووالنی که به این 
 برنامه ها می آیند، یکی نبوده تا موازی کاری نشود.

بخش��ی زاده در زمینه برنامه های ک��ودک گفت: 
شبکه دو برنامه های »فیتیله«، »با ما بیا« و »کاله 
قرم��زی« را دارد. ش��بکه تهران »بچه ه��ا بیایین 
تماش��ا« و »رنگین کمان« را در نظر گرفته اس��ت. 
»گل آم��وز و ن��وروز« و »عروس��ک های ایرانی« از 
 ش��بکه آموزش روی آنت��ن می رود. ش��بکه قرآن 
برنامه های��ی چ��ون »نقط��ه اوج« و »ماجراهای 
 س��حرخانم« را پخ��ش می کن��د و برنام��ه های

 »غنچه های ایران« و »بچه های ایران« از ش��بکه 
جام جم روی آنتن می رود. انیمیشن های بسیاری 
نیز از جمل��ه »کالس اولی ها«، »هر کس��ی کاری 
داره«، »مداد دانا«، »دش��ت تمشک«، »خانه ما«، 
»ش��هر نامرئی«، »نق��اش کوچولو« و... از ش��بکه 
پویا روی آنتن م��ی رود.وی در خصوص حاش��یه 
های »کاله قرمزی« تصریح ک��رد: حتما  اظهارات 
 حمید مدرس��ی تهیه کنن��ده »کاله قرم��زی« را 
دیده اید آن ها دارند کارش��ان را انج��ام می دهند 
و نمی دان��م این خبره��ا از کجا می رس��د، گرچه 
 سال گذش��ته و س��ال های پیش نیز این حرف ها 

بود. 
در خصوص استفاده از تصویر کاله قرمزی نیز روی 
لوازم التحریر نیز جدول زمانی ب��ه تهیه کنندگان 
داده شد و آن ها توانس��تند از برندهای سازمانی در 
 حوزه لوازم التحریر اس��تفاده کنند که اتفاق خوبی

است.

منتظر تماشای »کاله قرمزی« باشید 

سفره رنگین سیما برای نوروز

 مدی�ر پروژه ه�ای ن�وروزی س�یما ب�ا تش�ریح جزیی�ات تم�ام برنامه ه�ای ن�وروز از جمل�ه س�ریال ها،فیل�م ه�ای س�ینمایی، مس�ابقه ها و
  برنامه ه�ای معارف�ی و تله فیلم ه�ا از پخ�ش برنام�ه »کاله قرمزی« از ش�بکه دو خب�ر داد.نشس�ت خب�ری معرفی وی�ژه برنامه ه�ای نوروزی 

شبکه های سیما با حضور علی بخشی زاده مدیر شبکه دو و مسوول پروژه نوروزی سیما برگزار شد.



اخبار کوتاهیادداشت

 اصفهان قهرمان
 مسابقات پینگ پنگ

رقابت های پینگ پنگ قهرمانی استان 
اصفهان ب��ا قهرمانی تیم شهرس��تان 
اصفهان به پایان رسید.مسابقات تیمی 
با حضور 12 تیم در مرحله مقدماتی در 
جداول دوره ای و در نهایت آس��یایی 
برگزار ش��د که پس از انجام 26 بازی 
شهرس��تان اصفهان به مقام قهرمانی 
رسید،شهرستان های شاهین شهر و 
 کاش��ان به ترتیب دوم و سوم ش��دند.در قس��مت انفرادی که با حضور 
40 بازیکن در یک جدول حذفی برگزار ش��د پس از انجام 39 بازی این 

نتایج به دست آمد:
1-محمدرضا تائبی پور از اصفهان    2-رسول یوسفان از نجف آباد

3-مهرداد قاصد از اصفهان و مصطفی قازی از شاهین شهر مشترکا سوم.

مسابقات سه گانه و دوگانه شهرضا
مسابقات سه گانه شهرستان شهرضا در 
ورزش��گاه تختی ب��ا ش��رکت 35 نفر 
 ورزش��کار برگزار که طی دو قس��مت

 سه گانه)شنا،دومیدانی و دوچرخه ( و 
دو گانه )دو ومیدانی و دوچرخه(با نصف 
 مس��افت اس��تاندارد جهان��ی بی��ن

 5 رده سنی)نونهاالن،نوجوانان،جوانان 
امید و بزرگس��ال( ب��ا هم ب��ه رقابت 

پرداختند.
اسامی مقام آوران رده های سنی مختلف:

مقام اول:دانیال جوهری،س��پهر رضایی پور،امیر صادقی و محمدجواد 
بخشی زاده

 مق��ام دوم:یوس��ف میرمحمدی،عل��ی تاکی،س��یدامین ش��ریفی و 
امیرحسین رضایی

مقام سوم:محمدرضا مرادزاده،احمد توانگرراد،طهمورث ریگی و یوسف 
میر محمدی.

استفاده از ظرفیت خیران ورزشیار 
حمید طاهري ریی��س اداره ورزش و 
جوانان شهرستان لنجان اظهار داشت:با 
توجه به تکمیل پروژه هاي ورزش��ي 
نیمه تمام در شهرس��تان لنجان که با 
ص��ورت  ش��هرداري  حمای��ت 
گرفت،خوش��بخانه این شهرستان به 
لح��اظ توس��عه فضاهاي ورزش��ي در 
ش��رایط خوبي قرار گرفته اس��ت. وي 
افزود:تنها پروژه اي که در حال حاضر به دنبال تکمیل آن هستیم زمین 
چمن زاینده رود است که با مهیا شدن مقدمات کار به دنبال این هستیم 
تا این پروژه را در چارچوب فعالیت هاي مجمع خیران ورزش��یار استان 

اصفهان به سرانجام برسانیم.
طاهري با بیان این که تشکیل مجمع خیران ورزش��یار استان اصفهان 
حرکتي سازنده و مثبت در توسعه ساخت و سازهاي ورزشي بود تصریح 
کرد:در حال حاضر و با توجه به شرایط فعلي،بهترین راهکار نجات ورزش 

استفاده از ظرفیت خیران است.
رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان لنجان افزود:این مهم،به خصوص 
در شهرستان ها مورد تاکید است چرا که شهرستان هاي کوچک درآمدزا 
نیستند و براي توس��عه فضاهاي ورزش��ي در این مناطق باید از ظرفیت 
خیران استفاده کرد. وي ادامه داد:ثواب سرمایه گذاري در عرصه ورزش 

برابر با ثواب مسجد و مدرسه سازي است.

مسابقات فوتسال فالورجان
مسابقات فوتسال بسیجیان حوزه شهید 
رجایی فالورج��ان با حض��ور هدایت 
فرماندار شهرستان فالورجان،حاج آقا 
قدوسی امام جمعه شهر فالورجان،ایرج 
نظ��ری ناظ��ر بی��ن الملل��ی داوری 
کشور،سرهنگ داستانی جانشین ناحیه 
مقاومت بس��یج ،نیکبخ��ت، فرمانده 
شهرس��تان  انتظام��ی  نی��روی 
فالورجان،مهدی مرادی ریی��س اداره ورزش و جوانان،ابراهیم رحیمی 
مس��وول س��تاد دهه فجر شهرس��تان،اعضای ش��ورای اس��المی شهر 
فالورجان،جمعی از پیشکسوتان و مسوولین هیات های ورزشی برگزار 

شد.
در دیدار رده بندی تیم حوزه ش��هید رجایی با نتیج��ه 9 بر5 تیم پایگاه 
ذوالفقار سعادت آباد را شکست داد و در دیدار نهایی تیم پایگاه شهدای 
گارماسه و پایگاه ش��هید مدنی جعفرآباد به مصاف هم رفتند که بعد از 
تساوی در پایان وقت معمول در ضربات پنالتی تیم شهدای گارماسه پیروز 

مسابقات شد و جام قهرمانی را باالی سر برد.
در پایان نیز تیم شهدای هویه به عنوان تیم اخالق معرفی شد و علی آروی 
بازیکن حوزه شهید رجایی به عنوان بازیکن اخالق این دوره از مسابقات 
انتخاب شد و فرشاد محمودی با زدن 18 گل عنوان آقای گلی مسابقات 

را کسب کرد.

اجرای طرح حق سفره قهرمانان
دبیر فدراسیون کش��تی گفت: رسول 
خادم می تواند از پ��س اجرایی کردن 

طرح حق سفره قهرمانان بر آید.
حمی��د بنی تمیم در خص��وص طرح 
فدراسیون کشتی )حق سفره( مبنی بر 
پرداخت حقوق ماهیانه به ملی پوشان 
کش��تی اظهار داش��ت: این یک طرح 
بس��یار خوب است که رس��ول خادم 
جهت ایجاد انگیزه برای ورزش��کاران آن را مطرح و مصوب کرده است. 
وی افزود: با اجرای این طرح ارزش دوبنده تیم ملی نیز بیشتر خواهد شد 
 و کشتی گیران بیشتر از قبل برای رسیدن به این دوبنده تالش خواهند

 کرد. 
دبیر فدراسیون کش��تی در پاسخ به این س��وال که آیا این طرح بار مالی 
 زیادی برای فدراس��یون ایجاد نخواهد کرد، گف��ت: بی تردید این طرح

 بار مالی خواهد داشت اما فدراسیون برای ایجاد انگیزه در کشتی گیران 
الزم می داند چنین طرح ها و برنامه هایی را عملی کند با این حال به اعتقاد 
من در صورت حمایت بیشتر، این طرح بدون هیچ مشکلی پیش می رود و 

رسول خادم می تواند از پس اجرایی کردن این طرح بر آید.

شکست های استقالل و اعتراض 
هواداران

AFC: استقالل فاقد کیفیت 
الزم بود

بع��د از پایان بازی اس��تقالل مقابل الش��باب ک��ه با باخت 
 خانگ��ی یک ب��ر صف��ر نماینده ای��ران هم��راه ب��ود، امیر

 قلعه نویی سرمربی استقالل اعالم کرد که تمرینات این تیم 
تا روز شنبه تعطیل است.سایت رسمی AFC با تحلیل بازی 
استقالل- الشباب نوشت: استقالل در یک سوم پایانی بازی 
فاقد کیفیت الزم بود.استقالل با گلی که مهاجم فلسطینی 
الشباب در دقیقه 58 به ثمر رس��اند 3 امتیاز بازی را به تیم 

میهمان واگذار کرد.
استقالل، قهرمان 2 دوره آسیا امید دارد تا در دیدار بعدی اش 
مقابل الریان قطر در دوحه وضعیت خود را بهبود ببخشد و 
حضور در مرحله نیمه نهایی این رقابت ها در سال گذشته را 

تکرار کند.
      شکست های استقالل و اعتراض هواداران

تداوم شکس��ت های آبی پوش��ان، ناراحتی بی��ش از پیش 
 و اعتراض ش��دید هواداران پرش��مار این تی��م را به دنبال 

داشت.
هر چند برخی ش��عارهای هنجارش��کن علیه بازیکنان که 
برغم مش��کالت مالی در خدمت اس��تقالل هستند زیبنده 
نیس��ت اما به راس��تی چرا تیم پرافتخار پایتخت که فصل 
 گذش��ته ضم��ن قهرمان��ی درلی��گ برترای��ران، تامرحله

 نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا نیز پیش رفت اکنون به این 
حال و روز افتاده اس��ت!؟برخی کارشناسان میانگین سنی 
باالی آبی پوش��ان و برخی دیگر مش��کالت مالی و جدایی 
بازیکنان تاثیرگذار این تیم از جمله مجتبی جباری، فرهاد 
مجیدی، پژمان منتظری و جواد نکونام را ضربه ای مهلک بر 
پیکره تیم اس��تقالل و مهمترین دالیل کسب نتایج ضعیف 

می دانند.
      قلعه نویی پس از شکست برابر الشباب

سرمربی تیم فوتبال استقالل با انتقاد از عملکرد داور چینی 
دیدار برابر الشباب عربستان گفت: این ضعیف ترین داوری 

بود که من در عمرم دیدم. 
قلعه نویی در پایان درباره پیش بینی اش از آینده اس��تقالل 
در لیگ قهرمانان، گفت: با بازگشت خسرو حیدری و هاشم 
بیگ زاده و هماهنگی مبعلی با س��ایر بازیکنان وضعیت ما 

بهتر می شود. 
من به آینده خوش بینم، هم در لیگ برتر و هم در آسیا.

زاویه

6
برگزاری مسابقات پرورش اندام قهرمانی کشور   

رقابت های انتخابی تیم ملی و قهرمانی باشگاه های کشور در رش��ته پرورش اندام و  بادی کالسیک از 
 صبح  امروز به مدت دو روز به میزبانی اصفهان آغازش��د .   قهرمانان و منتخبین تیم ملی پرورش اندام

 و بادی کالسیک کشور در اصفهان معرفی  خواهند شد.

 رضا امیني در جلسه کمیته ورزش کمیسیون فرهنگي � اجتماعي 
و ورزشي این شورا که با حضور کارشناسان و خبرگان بخش ورزش 
و مدیران عامل باش��گاه هاي ورزش��ي اس��تان برگزار شد، شکل 
گیري پدیده اصفهان گریزي و اصفهان زدایي در کش��ور را نشات 
 گرفته از رفتارهاي اجتماعي مس��ووالن اس��تان دانست و گفت: 
رقابت ها در بخش ورزش باید بر اساس شایستگي ها و توانمندي 
ها باش��د و متمرکز ش��دن این ویژگي ها در یک سیس��تم و فضا 
 باعث ب��ه وج��ود آمدن ح��س حس��ادت و دش��مني در دیگران 

مي شود.
مهندس امیني به اهمیت ورزش و تحرك به عنوان رکن اصلي در 
سالمتي و پویایي مردم در شوراي اسالمي شهر اصفهان اشاره کرد 
و از تصویب طرح تشکیل کمیته ورزش در کمیسیون فرهنگي � 
 اجتماعي و ورزشي این شورا خبر داد و گفت: این کمیسیون یکي از

 فعال ترین کمیسیون هاي تخصصي شوراي اسالمي شهر اصفهان 
است که با تش��کیل 6 کمیته مسایل و مش��کالت بانوان، ورزش، 
فرهنگي، اجتماعي، قرآني، هنر و رس��انه را رصد، نظارت، کنترل 

و پیگیري مي کند.
رییس شوراي اسالمي شهر اصفهان، همکاري، تعامل، همدلي و هم 
افزایي مسووالن را مهمترین راهکار در حل مشکالت بخش هاي 
مختلف به ویژه حوزه ورزش و ارتقای این حوزه در تمام رش��ته ها 

دانست و افزود: هم فکري و استفاده از ظرفیت هاي موجود در بخش 
ورزش، اصالح و ایجاد فرهنگ و ترسیم نقشه راه مي تواند دغدغه 
ها را به راهبرد و فرصت تبدیل و ح��وزه ورزش اصفهان را متحول 
کند.در ادامه نیز مهندس اصغر آ ذربایجان��ي، کمیته هاي بانوان،  
 ورزش، فرهنگي، قرآن و عترت، هنر و رسانه و اجتماعي را از جمله

 کمیته هاي تخصصي کمیس��یون فرهنگي، اجتماعي و ورزشي 
شوراي اسالمي شهر اصفهان دانست و افزود: این کمیته ها با بهره 
گیري از متخصصان و کارشناس��ان امر در راستاي ایجاد ظرفیت 
هم افزایي در جهت برنامه ریزي و سیاس��ت گذاري در حوزه هاي 

فرهنگي � اجتماعي کالنشهر اصفهان تالش مي کنند.
 در ای��ن جلس��ه همچنین ریی��س کمیت��ه ورزش کمیس��یون 
فرهنگي � اجتماعي و ورزشي شوراي اسالمي شهر اصفهان موفقیت 
در توسعه ورزش و رفع مشکالت این حوزه در کالنشهر اصفهان را 
بدون هم افزایي امکان پذیر ندانست .رسول جزیني، توسعه ورزش 
همگاني در کالنشهر اصفهان را خواستار شد و از افزایش اعتبارات 
ویژه مناطق محروم براي توس��عه زیرساخت هاي ورزش و توسعه 
مکان هاي فرهنگي و ورزش��ي در بودجه س��ال آ ینده خبر داد و 
افزود: متاسفانه ورزش بانوان در این کالنشهر مورد بي مهري قرار 
 گرفته و باید امکانات ورزش��ي آنان در حد امکانات ورزشي آ قایان

 توسعه یابد.

وي به کمبود امکانات و فضاها و خدمات ورزش��ي ب��راي بانوان و 
معلوالن در ش��هر اصفهان اش��اره کرد و گفت: امکانات و خدمات 
ورزشي باید بر اساس سن، جنس و جمعیت به طور عادالنه در این 

شهر توزیع شود.در جلسه 
کمیته ورزش کمیس��یون 
فرهنگ��ي، اجتماع��ي و 
ورزش��ي ش��وراي اسالمي 
ش��هر اصفه��ان، مدیر کل 
ورزش و جوان��ان اس��تان 
اصفهان نی��ز از انجام بیش 
از یکصد تحقیق در زمینه 
ورزش این استان خبر داد 
و ع��دم تکمیل ورزش��گاه 
نقش جهان را یکي از صدها 
مش��کل ورزش اصفه��ان 
دانس��ت و گفت: در برنامه 
چهارم توسعه باید میانگین 
س��رانه ورزش در کشور به 

1/5 متر مي رس��ید که این امر در برخي اس��تان ها تحقق یافته 
است اما این سرانه در اس��تان اصفهان به 32 سانتي متر مي رسد.

دکتر محمد س��لطان حسیني، س��رانه ورزش ش��هر اصفهان را 
19سانتي متر و جایگاه مردم اس��تان اصفهان در این سرانه را در 
مقایسه با سایر استان هاي کشور بیس��ت و نهم بیان کرد و افزود: 
از بین 402 شهرستان در کشور، اصفهان در بخش زیر ساخت ها 
 و اماکن و سرانه ورزشي در رده س��یصد و بیست و نهم قرار گرفته 

است.
 وي، ارتقای حوزه ورزش اس��تان و تس��ریع در تکمیل وزش��گاه

 نقش جهان را مورد تاکید قرار داد و گفت: در صورت تامین اعتبار و 
رفع مشکالت موجود بین 12 تا 15 ماه زمان براي احداث، تکمیل 
و بهره برداري این ورزش��گاه نیاز اس��ت.در این جلسه همچنین 
سیداحمدعلي عاملي و ندا واش��یاني پور دو تن از اعضاي شوراي 
اسالمي شهر اصفهان و مدیران عامل باش��گاه فرهنگي و ورزشي 
فوالد ماهان، گیتي پسند، نیک اندیش، معاون باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان و چند تن از کارشناس��ان ورزشي تسریع در تک����میل 
ورزش��گاه نقش جهان، ه����مکاري در جهت تب�لیغات شهري 
براي برگزاري مسابقات لیگ برتر، توسعه اماکن ورزشي بر اساس 
اسناد باال دستي و ارتقای حوزه ورزش در استان و شهر اصفهان را 

خواستار شدند.

بررسی راهکارهای اساسي براي توسعه ورزش استان

رقابت در بخش ورزش بر اساس شایستگي 

عدم تكميل » نقش جهان« يكي از صد مشكل ورزش اصفهان 
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 نتایج خوبی
 برای تیم گرفتیم

بازیکن تیم بسکتبال فوالد ماهان سپاهان:

ورزش فقط فوتبال نیست،ما را هم 
ببینند !

ممنوعیت جذب بازیکن باالی 23 سال در لیگ یک

ظفریان: حضور بازیکن 40 ساله 
نشان از ضعف است

 اصفهان قهرمان 
والیبال پیشکسوتان 

سرمربی تیم فوتسال کاشی نیلو گفت: به مرحله پلی آف لیگ دسته یک فوتسال 
ایران صعود نکردیم اما با شرایطی که داشتیم نتایج خوبی گرفتیم.

احمد باغبانباشی با اشاره به ش��رایط تیم اش در رقابت های لیگ دسته یک 
فوتس��ال و عدم صعود این تیم به مرحل��ه پلی آف اظهارداش��ت: تیم جوانی 
 در رقابت های این فصل داش��تیم و س��ال نخس��تی بود که در لیگ شرکت 

می کردیم.
وی با بیان این که نی��روی بازیکنانمان تحلیل رفت تصریح کرد: یک س��ری 
مشکالت در تیم وجود داش��ت، تیمی بودیم که کمترین بازیکن را در اختیار 
داشتیم، با 6 بازیکن  از ابتدای فصل تا آخر فصل بازی ها را پیش بردیم و به نظر 

من همین امتیازاتی که کسب کردیم نتایج خوبی برای تیم ما بود.
 سرمربی تیم فوتسال کاش��ی نیلو ادامه داد: درصورتی که با دو تا سه بازیکن 
 دیگر می توانس��تیم تی��م را تقوی��ت کنیم به ط��ور حتم به پل��ی آف صعود

 می کردیم.

جواد داوری با اشاره به 
ب��ازی مقابل فوالد 
قزوی��ن اظه��ار 
داشت: دوشنبه 
گذش��ته بازی 
خوب��ی را از 
ف��والد ماهان 
شاهد نبودیم 
زی��را بازیکنان 
تمرک��ز  ب��دون 
ل  بس��کتبا

کردند.
در  وی 
س��خ  پا
ب��ه این ک��ه 
آیا تی��م فوالد 
ماه��ان را غ��رور 
گرفته است، گفت: این 
صحبت بی انصافی اس��ت 
زیرا بازیکن��ان این تیم با 
هیچ دارند ادامه می دهند 

و همیش��ه یک س��ری اتفاقاتی  باید رخ دهد تا کسی به فکر این 
تیم بیافتد.

بازیک��ن تیم ف��والد ماه��ان اظه��ار داش��ت: باید تم��ام تالش 
خ��ود را بکنی��م تا ب��ا ب��رد ب��ازی دانش��گاه بتوانیم مس��کنی 
 را ب��ه تی��م تزری��ق کنی��م و بازیکن��ان را ت��ا پایان لی��گ نگه 

داریم.
وی افزود: به واقع نمی دان��م چرا یکی از ای��ن اصفهانی ها به داد 
تیم بومی اصفهان نمی رس��د و تا کی باید منتظ��ر ماند، اگر این 
 تیم برای کس��ی مهم نیس��ت همین روند فعلی بسیار هم خوب

 است.
داوری بیان کرد: اگر قرار است از تیمی دراصفهانی حمایت شود 
تیم فوالد ماهان است، زیرا فوالد ماهان تیمی نیست که به خاطر 
مقام و قهرمان��ی پول خرج کند بلکه از نیروه��ای جوان اصفهان 

کمک می گیرد.
بازیکن تیم بس��کتبال فوالد ماهان اف��زود: ورزش فقط فوتبال 
نیس��ت بلکه اگر ورزش��گاه نقش جهان به بهترین ش��کل آماده 
 ش��ود اما ورزش��کاری برای حض��ور در این ورزش��گاه نباش��د،

 نقش جهان بی ارزش است.
وی خاطرنشان کرد: از مدیرکل اداره ورزش و جوانان خواهشمندم 
فقط برای یک بار از نزدیک وضعیت این تیم را ببیند و واقعا فکری 

به حال این تیم بکند.

یک کارش��ناس فوتبال معتقد است که ممنوعیت جذب بازیکن 
باالی 23 س��ال در لیگ یک بازتاب خوبی را برای آینده فوتبال 

ایران در پی خواهد داشت.
رس��ول ظفریان ، در خصوص احتمال ممنوعیت جذب بازیکن 
باالی 23 سال در لیگ دس��ته یک اظهارداشت: کار بسیار خوبی 
است. کشورهای پیشرفته این کار را انجام داده اند و نتیجه اش را 
هم دیده اند؛ جوانگرایی باعث می ش��ود در آینده بازیکنان خوبی 
را برای لیگ برتر تربیت کنیم.وی با بیان این که در لیگ برتر هم 
بازیکنان پیری داریم، افزود: این ممنوعیت از لیگ دسته یک ،پایه 
گذار فعالیتی خوب برای لیگ برتر است  البته این کار را باید زودتر 
از این ها انجام می دادیم تا االن بازیکنان جوان زیادی را در فوتبال 
می دیدیم. ظفریان ادامه داد: در لیگ دسته یک بازیکنی 40 ساله 
داریم که نش��ان از ضعف برای فوتبال ما است که این کار از سال 
آینده مطمئنا بازتاب خوبی برای ما خواهد داش��ت، البته ما این 
کار را برای رده های پایه سپاهان انجام داده ایم و بازیکن نوجوان 
را برای بازی در تیم جوانان آماده می کنیم.وی با اشاره به استفاده 
باشگاه ها از بازیکنان پا به سن گذاشته افزود: امسال اکثر بازیکنانی 
که در لیگ برتر مطرح ش��دند جوانان بودند همانگونه که دیدید 
اکثر بازیکنانی که امسال هم در پرسپولیس و هم در سپاهان گل 
کردند از بازیکنان جوان لیگ برتر بودند امیدوارم بقیه باشگاه ها 

نیز به این جوانگرایی روی بیاورند.

محمد رجالی دبیر هیات والیبال استان اصفهان در مراسم اختتامیه مسابقات 
والیبال پیشکسوتان بانوان که هر ساله برگزار می شود با بیان این مطلب گفت: 
وظیفه هیات والیبال استان اصفهان بستر سازی جهت رشد نوجوانان و جوانان 
است اما هیات از پیشکسوتان که فانونس راه هیات در مسیر هستند نیز غافل 

نبوده و نیست.
 محمد رجالی ادام��ه داد:همت بلند بان��وان پیشکس��وت را ارج می نهیم که

 با 16 تیم از سراسر استان در مسابقات امسال شرکت کردند و توانستند برای 
برگزاری مسابقات در رده های مختلف س��نی برنامه ریزی کنند،الزم به ذکر 
 است که این دوره از مسابقات والیبال پیشکس��وتان بانوان استان اصفهان از

 28 بهمن ماه آغاز و دوش��نبه 5 اس��فند خاتم��ه یافت،در پای��ان تیم های 
پیشکس��وتان اصفهان با نام کش��اورزی )که با حمایت آتش مهاران نوین در 
مسابقات حاضر شده بودند(،هیات شاهین شهر و شاهین به مقام های اول تا 

سوم دست پیدا کردند.

یک امتیاز سوغات فوالد از قطر
در چارچ��وب رقابت ه��ای گ��روه B لی��گ قهرمانان 
 آس��یا تیم های الجیش قطر و فوالد ایران در ورزشگاه

 عبداهلل بن خلیفه به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار 
در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید.

سیگار کشیدن بازیکن شالکه 
در آستانه رویارویی حس��اس با رئال مادرید تصویری جنجالی از 
کوین پرنس بواتنگ منتشر شده که سیگار به دست است.در حالی 
این عکس منتشر شده است که هورس��ت هلد مدیر تیم ژرمنی 

)شالکه(سعی کرد این حرکت بازیکن تیم اش را توجیه کند. 

مارادونا  و سربازی برای ونزوئال 
دیگو آرماندو مارادونا ستاره س��ابق فوتبال آرژانتین با حمایت از دولت  نیکالس 

مادورو رییس جمهوری ونزوئال گفت که آماده ام که یک سرباز ونزوئالیی باشم.
وی دروغ هایی را که امپریالیسم در حال ساختن آن ها در رابطه با وضعیت کنونی 

ونزوئال است مورد انتقاد قرار داد .

متاسفانه 
ورزش بانوان 

در این کالنشهر
 مورد بي مهري

 قرار گرفته و باید 
امکانات ورزشي

 آنان در حد امکانات 
ورزشي آ قایان 

توسعه یابد
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چهارمین جشنواره سبزه آرایی 

درسامان برگزار می شود
شهردار سامان گفت: چهارمین جشنواره س��بزه آرایی و هفت سین 

درسامان از توابع استان چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.
یزدان آقاخاني در جلسه برنامه ریزی جش��نواره سبزه آرایی سامان، 
با بیان این که چهارمین جشنواره سبزه آرایی و هفت سین درسامان 
برگزار می شود، اذعان داشت: این جشنواره 26 اسفند در شهر سامان 

برگزار می شود.
 وی ادامه داد: در آس��تانه فرا رس��یدن س��ال نو چهارمین جشنواره

س��بزه آرایی و هفت سین درس��امان برگزار می شود.شهردار سامان 
عنوان کرد: این جش��نواره روز 26 اس��فند در تاالر شهرداری سامان 

برگزار می شود.

 مراكز درماني شبانه روزي
 در ایام نوروز فعال هستند 

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي چهارمحال و بختیاري گفت: 
در ایام نوروز مراکز درماني شبانه روزي استان فعال هستند، همچنین 
 در برخي از مراک��ز درماني روزانه اس��تان به منظ��ور ارایه مطلوب 

خدمات درماني به مسافران پزشك اعزام مي شود.
ناصر خسروي در دومین جلسه ستاد تسهیالت نوروزي استان افزود: 
 از ابتداي اس��فند تا 15 فروردین ماه س��ال آینده 15 اکیپ نظارتي

 تحت نظر کارگروه س��المت و امنیت غذایي استان بر سراسر اماکن 
غذایي استان نظارت مي کنند.

وي به فعالیت چهار اکیپ نظارت نوروزي از مراکز تهیه و توزیع مواد 
 غذایي در ش��هرکرد اش��اره و تصریح کرد: در کلیه شهرستان هاي
  اس��تان اکیپ ه��ا از 8 صب��ح تا 8ش��ب ب��ه م��دت 45 روز فعال

 هس��تند. خس��روي از فعالیت 200 نفر نیروي تخصص��ي در مرکز 
فوریت هاي اس��تان در ایام نوروز خبر داد و خاطر نش��ان کرد: این 

نیروها  37 پایگاه امداد جاده اي را پوشش مي دهند.
وی با بی��ان این که در ایام ن��وروز کلیه مراکز درماني ش��بانه روزي 
 استان فعال هس��تند، افزود: در برخي از مراکز درماني روزانه استان

 نیز با توجه به تس��هیل دسترسي افراد پزش��ك اعزام مي شود تا به 
مسافران در حد مطلوب خدمات درماني ارایه شود.

وي کمب��ود پزش��ك را مهمتری��ن معضل علوم پزش��كي اس��تان 
 برش��مرد وگفت: متاس��فانه ما با کمبود پزش��ك مواجه هس��تیم 
 در ماه گذش��ته به وزارت بهداش��ت کشور 61 پزش��ك براي استان
  اعالم نیاز ش��د ک��ه تنهاپذی��رش 7 نفر پزش��ك به اس��تان ابالغ

 ش��د.به گزارش ایس��نا، مردم مي توانند به منظور شكایات خود در 
زمینه های پزشكی با شماره 1490تماس بگیرند. 

 یادواره شهداي گمنام 
دانشگاه شهركرد برگزار شد

ششمین یادواره شهداي گمنام دانشگاه ش��هرکرد با حضور پرشور 
دانشگاهیان برگزار شد.

 در آستانه ششمین سالروز تدفین شهداي گمنام دانشگاه شهرکرد 
مراسم یادبود باشكوهي به همت بسیج دانشجویي دانشگاه شهرکرد 

و انجمن دانشجویان مستقل این دانشگاه برگزار شد.
 اسماعیل اس��دی، رییس دانش��گاه ش��هرکرد در این آیین جایگاه 
شهیدان گمنام را بسیار واال دانس��ت و افزود: کارگزاران نظام فكري 
جامعه  کنوني ما شهدا بودند و به فرموده  امام خمیني)ره( با 8 سال 

دفاع مقدس ریشه هاي انقالب اسالمي محكم شد.
 وی بزرگ ترین تاثیر بنیان گذار انقالب را تبدیل ارزش هاي رفتاري 
به س��رمایه هاي اجتماعي عنوان کرد و گفت: مب��ارزه با قدرت هاي 
جهاني، تولد اس��تراتژي نوین دفاع��ي و اثبات کارآم��دي دین در 
زندگي، تاثیر جهاني انقالب اس��المي و دفاع مقدس بر مردم جهان 
بود. حجت االس��الم وکیل پور، از مدرس��ان دانش��گاه نیز با اشاره به 
ویژگي هاي اخالقي شهدا به عنوان اس��وه هاي جامعه، تصریح کرد: 
شهدا هیچ گناهي را کوچك نش��مرده، خود را نسبت به عموم مردم 
مسوول مي دانستند و اهل بیت )ع( را در تمامي صحنه هاي زندگي 
خویش شریك مي کردند.در پایان این برنامه، دانشگاهیان دانشگاه 
شهرکرد با حضور در جوار قبور شهداي گمنام بار دیگر با آرمان های 

امام و شهدا تجدید پیمان کردند.
 پیكر مطهر پنج شهید گمنام 9 اسفند سال 86 در دانشگاه شهرکرد 

تشییع و به خاك سپرده شد.

اخبار كوتاه 

نوراهلل غالمیان ،ش��هردار ش��هرکرد از آغ��از عملیات روک��ش آس��فالت، لكه گیری، 
 بهس��ازی و حذف ناهمواری های معابر در آستانه فرا رسیدن س��ال نو در این شهر خبر

 داد.

7 معابرومیادینشهرکردمناسبسازیمیشود

آداب و رسوم

 آیین سنتي استان
 در ایام نوروز احیا شود

معاون هماهنگی عمراني چهارمحال و بختیاري به اهمیت 
ترویج آیین سنتي مردم استان در ایام نوروز اشاره و تاکیدکرد: 
باید با برگزاري مراسم خاص نوروز و آیین سنتي در راستای 

جذب بیشتر مسافران نوروزی به استان تالش کرد.
گودرز امیري در دومین جلس��ه س��تاد هماهنگي سفرهاي 
نوروزي اس��تان با تاکید بر لزوم همكاري کلیه س��تادهاي 
شهرستاني با س��تاد اس��تاني در راس��تاي ارایه خدمات به 
مسافران نوروزي افزود: باید مشكالت قبل از رسیدن نوروز، 
شناسایي و پیش بیني ش��وند تا در راستاي رفع آن تدابیري 

اندیشده شود.
وي هرگونه حفاري در معابر ش��هرها را در ایام نوروز ممنوع 
دانست و تصریح کرد: ش��هرداري ها در کلیه شهرها موظف 
هس��تند که با نظافت و زیبا س��ازي فضاي ش��هر و اسكان 
مسافران با س��تادهاي شهرس��تاني همكاري الزم راداشته 

باشند.
امیري، سوء مدیریت در مكان هاي گردشگري استان را یكي 
از مهمترین مشكالت استان در این ایام برشمرد و خاطرنشان 
کرد: تكلیف مكان هاي تفریحي و گردشگري استان که فاقد 

مدیریت هستند باید تعیین شوند.
به گفته وي، نبود سرویس هاي بهداشتي عمده ترین مشكل 
اماکن تفریحي استان  اس��ت که باید ش��هرداري ها تالش 
 کنند حتی االمكان با استقرار سرویس هاي بهداشتي سیار

 به خصوص در روز طبیعت در این اماکن این مش��كل را رفع 
کنند.

وي  با اش��اره ب��ه نقش موث��ر صدا وس��یما و رس��انه ها در 
معرفي اس��تان، افزود: مي طلبد صدا وسیما با اطالع رساني 
 بیش��تر مكان هاي گردش��گري اس��تان را به مردم معرفي 

کند.
 امی��ري از مس��ووالن خواس��ت ت��ا پیگی��ري ش��ود ک��ه
  پمپ هاي بنزین و گاز اس��تان در این ایام در سراسر استان

 به صورت شبانه روزي فعال باشند.
وي به اهمیت ترویج  آیین س��نتي مردم استان در ایام نوروز 
اشاره و تاکید کرد: باید با برگزاري مراسم خاص نوروز و آیین 
سنتي تالش کرد تا مسافران بیشتري به استان جذب شوند.

امیري با بیان این که همه س��اله پارك الله ش��هرکرد محل 
اسكان چادرهاي مس��افران نوروزي است و این امكان وجود 
دارد که مانند سال گذش��ته تعداد مسافران بیش از ظرفیت 
این پارك باشد از شهرداري خواست شرایط مناسب را براي 

اسكان مسافر در پارك تهلیجان و ملت نیز فراهم کند.

اس��تاندار چهارمحال و بختی��اری اتمام طرح های اش��تغالزا را از 
مهمترین اولویت های اس��تان دانس��ت و گفت: اتمام طرح های 
مهمی همچون پتروشیمی لردگان و بروجن و کارخانه فوالد هزار 
تنی از مهمترین طرح های اشتغالزا در استان محسوب می شود که 

با تزریق اعتبار مناسب به اتمام و بهره برداری خواهد رسید.
  قاسم س��لیمانی در دومین نشس��ت مطبوعاتی با اصحاب رسانه 
و مطبوعات استان رس��انه ها را امانت دار مردم، نظام و مسووالن 
دانست و اظهار داشت: رس��انه ها و مطبوعات با انتشار و انعكاس 
اخبار صحیح و شفاف، امید و شادابی را در جامعه حاکم می کنند 
و یاری رسان مسووالن در پیشبرد اهداف و وظایف محوله هستند.

 وی عملكرد مطبوعات و رس��انه ها در طی 100 روز اخیر انتصاب 
استاندار جدید را بسیار مطلوب و قابل تقدیر دانست. سلیمانی با 
بیان این که در این مدت حضور 100 روز در استان نظرات، انتقادات 
و پیشنهادات راهگشا و اثر بخشی را از رسانه ها و مطبوعات دریافت 
کرده ام، بر لزوم ارایه راهكار و بیان انتقاد های سازنده در راستای 

اشتغالزایی و رشد و توسعه بیش از پیش استان تاکید کرد.
 س��لیمانی به تش��ریح مهمترین اقدامات و فعالیت ها 100 روزه 
خود در حوزه اقتصادی، عمرانی و اشتغال استان پرداخت و اظهار 
داش��ت: برگزاری جلس��ات مس��تمری به منظور آسیب شناسی 
 مشكالت اقتصادی استان و با هدف حل این مشكالت با بخش های

 غیر دولتی، مدیران اتاق بازرگانی، کارشناسان اقتصادی و برخی 

سرمایه داران داخلی و خارج اس��تانی برگزار شد. وی اتمام طرح 
های نیمه تمام، فع��ال و اثر گذار را از مهمتری��ن اولویت ها کاری 
در استان برش��مرد و با اش��اره به دریافت اعتبارات بسیار مطلوب 
در راستای اتمام این پروژه ها تصریح کرد: اتمام طرح های مهمی 
همچون پتروش��یمی لردگان و بروجن و اتمام کارخانه فوالد هزار 
تنی از مهمترین طرح های اش��تغالزا در استان محسوب می شود 

که با تزریق اعتبار مناسب به اتمام و بهره برداری خواهد رسید.
 سلیمانی از توافق با صندوق توسعه ملی در راستای ارایه اعتبارات 
مناسب برای تكمیل و اتمام پروژه های در استان خبر داد و افزود: 
با تصویب 37 پروژه از 40 پروژه رسیده به شورای اشتغال استان و 
ارسال آن به صندوق توسعه ملی و بررسی بانك های عامل به منظور 
توجیه فنی و مالی طرح ،شاهد اختصاص اعتبارات بسیار مناسب 
از صندوق توسعه ملی خواهیم بود. به گفته وی، در صندوق توسعه 
ملی اعتبارات و منابع مالی بس��یار مناس��ب و چشمگیری وجود 
دارد که جذب آن ها جهشی بس��یار عظیم در حوزه اشتغال زایی 
و توسعه و رشد اس��تان و اتمام پروژه ها خواهد داشت. سلیمانی با 
بیان این که امسال س��ر جمع اعتبارات تملك دارایی استان 130 
 میلیارد تومان بوده اس��ت، اعتبار تخصیص یافته و محقق شده را
 22/5 درصد عنوان کرد و این میزان را بسیار ناچیز و پایین دانست.

وی خاطرنشان کرد:من در زمانی به عنوان استاندار استان منصوب 
شدم که متاس��فانه اعتبارات 92 جهت خود را پیدا کرده بود و از 

طرفی دیگر الیحه بودجه 93 در دولت بسته شده بود اما باز با این 
عقب ماندگی ها عدد قابل قبول برای بودجه و منابع استان در نظر 

گرفته شده است.
ورزشگاه های استان به بخش خصوصی واگذار می شود

استاندار چهارمحال و بختیاری از واگذاری بیمارستان ها، ورزشگاه ها 
و درمانگاه های این اس��تان ب��ه بخش خصوصی خبر داد. قاس��م 
سلیمانی اظهار داشت: تقویت بخش خصوصی و جذب سرمایه گذار 
از مهمترین برنامه های استان است که تالش می شود با واگذاری 

بخشی از امور بتوان در این راستا گام های مهمی برداشت.
وی افزود: تالش ما بر این اس��ت تا در مرحله نخس��ت با واگذاری 
بیمارستان ها، ورزشگاه ها و درمانگاه های استان به بخش خصوصی 
بتوان در تحقق این برنامه گام های عملی برداشت.سلیمانی رشد و 
توسعه استان را در گرو ایجاد اشتغال برای جوانان و رونق اقتصادی 
دانست و گفت: اش��تغال یكی از موضوعات مهم در حوزه جوانان 
است که از طریق آن می توان بس��یاری از مسایل و مشكالت این 
حوزه را رفع کرد.سلیمانی با اشاره به وضعیت نامطلوب اعتبارات 
این استان، اظهار داشت: در حالی که سهم استان از اعتبارات ملی 
و تملك دارایی ناچیز است اما تالش می ش��ود با مشارکت بخش 

خصوصی و جذب سرمایه گذار بتوان این نارسایی  را جبران کرد.
چهارمحال و بختیاری در توس�عه نس�بت به س�ایر

 نقاط كشور عقب است
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: توس��عه دراستان نسبت 
به توسعه در سایر نقاط کشور بس��یار عقب است.قاسم سلیمانی 
در بازدید از کارخانه س��یمان شهرکرد اظهار داش��ت: توسعه در 
چهارمحال و بختیاری بسیار کم در سال های گذشته مورد توجه 
قرار گرفته و باید با برنامه ریزی مناسب سرعت توسعه این استان را 
باال ببریم.وی ادامه داد: یكی از دغدغه های ما حل مشكل بیكاری 
در این استان است که باید با سازو کارهای مناسب این مشكل را حل 
کرد.وی تاکید کرد: ما به دنبال این هستیم که توسعه همه جانبه 

در استان داشته باشیم .

استاندار چهارمحال و بختیاری:

اتمامطرحهایاشتغالزاازمهمتریناولویتهایاستاناست

مدیرکل اوق��اف و امور خیریه چهارمح��ال و بختیاری گفت: 
مراس��م تحویل س��ال نو در 33 امامزاده ش��اخص اس��تان 

برگزار می ش��ود. حجت االس��الم محس��ن غالمی��ان اظهار 
داش��ت: برگزاری مراس��م ویژه عی��د ن��وروز در امامزادگان 
اس��تان ش��امل س��فره هفت س��ین قرآنی، برگزاری مراسم 
دع��ای توس��ل و پخ��ش پی��ام مق��ام معظ��م رهب��ری و 
 همچنی��ن افتتاح خیم��ه معرف��ت در بقاع متبرکه اس��تان

 است.
وی اف��زود: برهمی��ن اس��اس 33 امام��زاده ش��اخص 
 اس��تان در ای��ام ن��وروز پذی��رای میهمان��ان و زائری��ن

 است.
غالمیان با اش��اره به اجرای طرح آرامش بهاری در اس��تان، 
تصریح کرد: ای��ام نوروز امس��ال 30 مبلغ ش��امل 24 مبلغ 
 از قم و ش��ش مبل��غ بوم��ی در خدمت م��ردم این اس��تان 

هستند.
 معاون عمرانی اس��تاندار چهار محال و بختیاری گفت: پروژه 
راه آهن چهار محال و بختیاری 15 درصد پیشرفت فیزیكی 

دارد. گودرز امیری در نشس��ت مطبوعاتی با اصحاب رس��انه 
در جواب س��وال خبرنگار مهر در باره این ک��ه پروژه راه آهن 
تا کن��ون به چند درصد پیش��رفت فیزیكی رس��یده اس��ت؛ 
اظهار داش��ت: پروژه راه آهن در قطعه مبارکه- سفید دشت 
 در حال اجرا اس��ت و تا کنون به 15 درصد پیشرفت فیزیكی

 رسیده است.
 وی تصریح کرد: این پروژه 350 میلی��ارد تومان اعتبار نیاز 
دارد تا به به��ره برداری برس��د و زمان بهره ب��رداری آن نیز 

مشخص نیست.
امیری با اشاره به این که جابه جایی ایستگاه های هماهنگی 
راه آهن در منطقه وی��ژه اقتصادی را می ش��ود اصالح کرد؛ 
یادآور ش��د: با تخصیص اعتبارات تملك دارایی به زودی این 

کار انجام خواهد شد.

مدیركل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری خبر داد 

برگزاری مراسم تحویل سال در ۳۳ امامزاده استان
معاون عمرانی استانداری:  

پروژه راه آهن 15 درصد پیشرفت فیزیکی دارد
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مفاد آرا
2055 شماره 103/92/1989/58 “آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی”
اراضی  ثبتی  وضعییت  تکلیف  تعیین  موضوع  هیات  آراء صادره  برابر 
وبیدگل  آران  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات 
متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  به صدور سند 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
از  ماه  یک  ، ظرف مدت  اخذ رسید  از  تسلیم وپس  اسناد وامالک محل 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.

1ـ رای شماره8163 هیات :آقای منصور دهقان پور آراني  فرزندمحمد 
به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  761در  شناسنامه  بشماره  جعفر 
235فرعي  از  شده   مجزي  1236فرعی  پالک  مساحت102/05مترمربع 
وبیدگل  آران  ثبتی  آران دشت بخش3 حوزه  در  واقع  اصلی  از2640   

خریداری عادی مع الواسطه ازآقای سیدرضاعباس زاده)مالک رسمی( 
2ـ رای شماره8143 هیات :خانم طیبه جعفرآقازاده اف ارانی فرزنداحمد  
مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  شناسنامه279   بشماره 
 235 از  شده  مفروزومجزی  1235فرعی  شماره  پالک  163/55مترمربع 
آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  دشت   درآران  واقع  اصلی   2640 از  فرعی 

وبیدگل  
فرزندعباس  ارانی   زاده  تقي  حسین  8122هیات:اقای  شماره  رای   -3
به  احمد  فرزند  آراني   گرجي  فاطمه  وخانم    7 شناسنامه  بشماره 
به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  326)بالمناصفه(در  شناسنامه  شماره 
شده  مفروزومجزي  پالک1234فرعي  202/70مترمربع  مساحت 
حوزه   3 بخش  دشت  آران  در  واقع  اصلی   2640 شماره  از  35فرعی 
المع  حسین  ازآقای  الواسطه  مع  عادی  خریداری  وبیدگل  آران   ثبتی 

)مالک رسمی(

آراني   اف  قاسم  خاتون  سکینه  :خانم   هیات   6686 شماره  رای  4ـ 
خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   374 شناسنامه  بشماره  حسین   فرزند  
از127فرعی  شده  1233مفروزومجزی  پالک  115مترمربع  مساحت  به 
آران ثبتی  حوزه   3 بخش  دشت  آران  در  واقع  2640اصلی   ازشماره  

 وبیدگل
آراني  پور مفرد  آقاي علي محمد حاجي  5- رای شماره   7677 هیات 
آرانی  محمدیان  بتول  وخانم   287 شناسنامه  شماره  قلي  فرزندعباس 
باب  یک  دانگ  شش  در  199)بالمناصفه(  شناسنامه  به  آقا  علي  فرزند 
خانه به مساحت 274/05مترمربع پالک 1232 فرعی مفروزومجزی شده 
از280فرعی2640 اصلی در آران دشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

فرزند  مفرد  محلوجي  اکبر  علي  :آقای  هیات   8242 شماره   رای  6ـ 
حسین   فرزند  بیدگلي  زاده  بقال  وخانم  شناسنامه140   بشماره  حسین 
خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  464)بالمناصفه(  شناسنامه  شماره  به 
از98  شده   مجزي  2048فرعی  پالک  122/50مترمربع  مساحت  به 
و آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  آباد  درمعین  واقع  اصلی   3 از   فرعي 

بیدگل
فرزنداسداله   منفرد  محلوجي  حسین  :اقای  8238هیات  شماره  رای  7ـ 
علي  فرزند  بیدگلي   موچولي  ربابه  209وخانم  شناسنامه  بشماره 
خانه  باب  یک  دانگ  شش  )بالمناصفه(در   23 شناسنامه  شماره  به 
شده  مفروزومجزی  2047فرعی  پالک  386/50مترمربع  مساحت  به 
 از98فرعی از3  اصلی واقع در معین اباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران 

وبیدگل
8ـ رای شماره 8121هیات : خانم زینب فتح قریب فرزند مصطفي بشماره 
شناسنامه 6190015255در شش دانگ یک باب انباری به مساحت 96/71 
مترمربع پالک 2046فرعی مفروزو مجزی شده  از3 اصلی واقع درمعین 
اباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی مع الواسطه 

ازورثه عیسی اربابی)مالک رسمی(
فرزند  بیدگلی  زاده  بقال  هادي  :آقاي  8167هیات  شماره  رای  9ـ 
فرزند  فر  رضوانیان  مریم  خانم  و   140 شناسنامه  بشماره  عباسعلي 
دانگ  شش  (در  1274607681)بالمناصفه  شناسنامه  شماره  به  نافع 

فرعی66از  پالک4586  105/50مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک 
آران  ثبتی  3 حوزه  بخش  اران   دیمکار  ریگستان  در  واقع   2840اصلی 

وبیدگل.
10ـ رای شماره  8111هیات :آقای  علي حاجي حسیني اراني فرزندحسن  
اقاعلي  فرزند  ارانی  صدیقیان  فاطمه  خانم  شناسنامه399و  شماره  به 
به  باب خانه  یک  دانگ  )بالمناصفه(در شش  به شماره شناسنامه 358  
مساحت  205/25مترمربع پالک 4585 فرعی   مفروزومجزی شده 205از 
فرعی از2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار اران بخش 3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل.
فرزند  اراني  حسیني  حاجي  قاسم  :آقای  7874هیات  شماره  11-رای 
مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش   2851 شناسنامه  بشماره  علي 
واقع  اصلی   2840 از  فرعی   205 از  فرعی  پالک4584  120مترمربع 

ریگستان دیمکار اران بخش 3 حوزه ثبتی
 آران وبیدگل خریداری عادی ازآقای علی حاجی حسینی )مالک رسمی(

علي  فرزند  ابادي  دیندارنوش  حسن  :آقای  شماره8178هیات  12-رای 
مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   4862 شناسنامه  بشماره 
اباد   ابادنوش  واقع غیاث  از 43 اصلی  فرعی  101/5مترمربع پالک 357 

بخش 4حوزه ثبتی آران وبیدگل
13- رای شماره 8179 هیات :آقای غالمرضا نجاریان نوش ابادي فرزند 
عباس  بشماره شناسنامه 26 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  
276/90مترمربع پالک 356 فرعی از 43 اصلی واقع در غیاث اباد نوش 

اباد بخش 4 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
14- رای شماره  7464 هیات :اقاي حسین زینل زاده اراني  فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 8261  و خانم زهرا رفیعي اراني فرزند نعمت اهلل  به 
دانگ  (در شش  دانگ  دو  و  چهار  به  )نسبت   11405 شناسنامه  شماره 
فرعی  شماره2024  پالک  154/50مترمربع   مساحت  به  خانه  باب  یک 
و آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  آران   احمداباد  در  واقع  اصلی   2638  از 

بیدگل
اقاجاني  فرزند  اراني  مرنجیان  ولي  :اقای  هیات  رای شماره 7460   -15
بشماره شناسنامه 135و خانم  کبریا میرزایي نژاد اراني  فرزندعباسقلي  

به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  (در  )بالمناصفه   237 شناسنامه  شماره  به 
واقع  اصلی  از2638  2023فرعی  پالک شماره  500/35مترمربع  مساحت  
دراحمداباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی ازورثه زین 

العابدین عابداف آرانی )مالک رسمی(
فرزند  اراني  پروري  عباس  :آقای  8113هیات  شماره   رای   -16
به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   10372 شناسنامه  منصوربشماره 
در  واقع  اصلی   2638 از  فرعی   2022 پالک  مترمربع  مساحت64/40 

احمداباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول    92/12/8

تاریخ انتشار نوبت دوم  92/12/24 
رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

    اخطار اجرایی
 89/12/8 تاریخ  رأی شماره 445/89  به موجب  2069 شماره: 445/89 
یافته است  شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
محکوم علیه یوسف بقچی زاده فرزند محمد به نشانی محل اقامت: مجهول 
المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ سی و یک میلیون و چهار صدو 
پنجاه و هشت هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سی  هزار ریال هزینه 
دادرسی ضمنا تا تاریخ 89/1/1 نفقه محاسبه گردیده است . در حق محکوم 
له شهرزاد قاضی فرزند ارسالن  نشانی محل اقامت: اصفهان- خ ولیعصر 
که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  جعفریان.  ابراهیم  شهید  کوچه 
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 به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد 
 صریحًا اعالم نماید. م الف:14939 شورای حل اختالف شعبه 30 حقوقی

 اصفهان 
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تصور کنید در هواپیما نشس��ته اید و مسافر کناری شما 
س��ر صحبت را باز می کند و ناگهان از ب��وی بد دهانش 
سرگیجه می گیرید؛ خبر بدتر این که باید او را در طول 
س��فر چند س��اعته تحمل کنید! اما راه حل این مشکل 

چیست؟
میلیون ها نفر در جهان از بوی بد دهان رنج می برند که 
در بس��یاری از آن ها این مش��کل در برخی مواقع نظیر 
صبح ها و پس از خوردن غذاهای پ��ر ادویه، چهره پلید 

خود را نشان می دهد.
ادامه یافتن این مش��کل به مرور زمان س��بب از دست 
دادن اعتماد به نفس فرد در زندگی روزمره و در نهایت 
انزوای وی به دلیل ترس از ایجاد مزاحمت برای دیگران 

می شود.
علت بوی بد دهان چیست؟

بوی بد دهان ممکن اس��ت از عوامل بسیار زیادی ناشی 
شود. مواد غذایی خاص نظیر س��یر پس از هضم شدن 
وارد سیستم گردش خون شده و با ورود به داخل ریه ها 

به شکل بوی بد دهان خارج می شوند.
 س��ایر عوامل موثر در بوی بد دهان ش��امل بهداش��ت 
نامناس��ب دهان، خش��کی دهان، س��یگار و دخانیات، 

مصرف برخی داروها و بعضی بیماری ها می شوند.
اما در سایر افرادی که این مشکالت را ندارند منشا بوی 
بد دهان چیس��ت؟ چرا میلیون ها نف��ر در جهان از این 

مشکل رنج می برند؟
احتمال بسیار زیاد بروز بوی بد دهان وجود یک باکتری 
در پشت زبان است. این موجودات کوچک گازهای بسیار 
بد بویی تولی��د می کنند که از ترکیب��ات فّرار گوگردی 
 تش��کیل ش��ده اند که بویی مانن��د تخم م��رغ گندیده 

دارد.
 متاس��فانه این باکتری ها در انتهای زبان ش��ما زندگی 
می کنند که با مسواک های معمولی امکان دسترسی و 

پاک سازی آن ها وجود ندارد.
راه حل های مقابله با بوی بد دهان کدامند؟

برای مقابله با بوی ب��د دهان یا به حداقل رس��اندن آن 
راه های زیادی وجود دارند که چهار راه آسان آن عبارتند 

از:
- شست وشوی دهان با محلول های محتوی دی اکسید 

کلرین
- پ��اک ک��ردن انته��ای زبان ب��ا کمک مس��واک های 

مخصوص و حرکت مسواک از انتها به سمت نوک زبان
- استفاده مرتب از مسواک و نخ دندان

- تکرار شست وش��و با محلول های محتوی دی اکسید 
کلرین

در آخر پی��ش از اقدام به رژیم درمانی ، با دندانپزش��ک 
خود مشورت کنید تا مطمئن شوید بوی بد دهان شما 

منشا بیماری خاصی ندارد.

بوی بد دهان را چگونه 
برطرف کنیم

طی چند ماه گذشته از محبوبیت گوشی هوشمند iPhone و رایانه 
لوحی iPad در بازار جهانی کاسته شده است.

اما اپل این روزها رویاهای بزرگ تری را در س��ر می پروراند تا از این 
طریق بتوان��د بار دیگر محبوب ترین ش��رکت فناوری ن��زد کاربران 
جهانی باشد. حرف انگلیسی “i” که شرکت اپل از آن برای نام گذاری 
محصوالت خود استفاده می کند، به زودی در ابتدای کلمات دیگر هم 
قرار می گیرد تا محصوالت جدید این شرکت به کاربران جهانی معرفی 
ش��ود.از جمله سیس��تم هایی که در آینده نزدیک نام آن ها با حرف 
انگلیسی “i” شروع می ش��ود تا معرف محصوالت جدید اپل باشند 
می توان به ساعت  مچی، خودرو و دستگاه های الکترونیکی پزشکی 
و سالمتی اشاره کرد اما طی چند ماه گذشته اعالم شد که اپل قصد 
دارد ش��رکت خودروس��ازی Tesla را به عنوان یکی از بزرگ ترین 

تولیدکنندگان اتومبیل های الکترونیکی در جهان بخرد.
اگرچه هنوز فرآیند خرید ش��رکت خودروسازی Tesla توسط اپل 
قطعی نشده است اما گفته می شود که در آینده نزدیک نسل جدید 
نمایشگرهای لمسی و فناوری های اپل در محصوالت این شرکت مورد 
استفاده قرار می گیرد.کارشناسان پیش بینی می کنند که سری جدید 
محصوالت اپل خودروهای هوشمندی است که با نام iCar شناخته 
می ش��وند و انواع فناوری ها و امکانات مورد نیاز کاربران را به صورت 

یک جا شامل می شوند.

فناوری های نو

مصرف نوش��ابه های گازدار و آب میوه های شیرین شده با شکر 
از عادات غذای��ی روزانه به ش��مار می رود که هم��ه گروه های 
سنی تمایل زیادی به مصرف این نوش��یدنی ها دارند اما به نظر 
می رس��د که با توجه به نتایج تحقیقات جدی��د، مردان باید در 
محاسبات خود بازنگری کنند. تحقیقات جدید درامریکا نشان 
می دهد مصرف روزانه 340 میلی لیتر نوش��ابه و آب میوه های 
شیرین شده با ش��کر، افراد به ویژه مردان را در معرض ابتال به 
بیماری های قلبی قرار می دهد. ای��ن تحقیقات از 43000 مرد 
40 تا 75 س��اله در طول 23 س��ال به عمل آمد و نشان داد که 
مصرف مداوم نوشابه های گازدار درصد تری گلیسرید و پروتئین 
التهابی )CRP( را باال و سطح کلسترول خوب »HDL« را که 
از حمالت قلبی جلوگیری می کن��د، پایین می آورد و در نهایت 

احتمال ابتال به بیماری های قلبی را افزایش می دهد.
نوش�ابه های گازدار قدرت باروری مردان را کاهش 

می دهد

تحقیقات نش��ان داده اس��ت قدرت باروری مردانی که هر روز 
نوش��ابه گازدار می نوش��ند در معرض خطر قرار دارد. در واقع 
تحقیقات نشان داده اس��ت مردانی که بیشتر از دیگران نوشابه 
گازدار می نوشند زندگی ناس��الم تری نیز دارند. این افراد میوه 
و سبزی کمتری مصرف می کنند و بیشتر به خوردن فست فود 

عالقه دارند. مدت هاست به اثبات رس��یده است شیوه زندگی 
ناسالم عامل مهم به خطر افتادن سالمت باروری در مردان است.

ارتباط مصرف نوشابه و سرطان در مردان
نتایج ی��ک تحقیق 15 س��اله نش��ان می دهد مردان��ی که در 
روز ی��ک نوش��یدنی گازدار 300 میلی لیت��ری مص��رف 
می کنند 40 درص��د بیش از س��ایرین در مع��رض خطر ابتال 
به س��رطان پروس��تات قرار می گیرند و همچنین ب��ه دیابت، 
افزای��ش وزن، اس��تخوان های ش��کننده، س��رطان پانکراس، 
 ضع��ف ماهیچ��ه ای و خط��رات بالق��وه فل��ج ش��دن مبت��ال

 می شوند.
استخوان مردان با نوشابه بیشتر پوک می شود

افرادی که روزانه یک لیوان نوشابه سیاه مصرف می کنند، بعد از 
35 سالگی میزان بروز پوکی استخوان در آن ها افزایش می یابد؛ 
به طوری که خطر ابتال به این عارضه در زنان 3 برابر و در مردان 

به میزان 5 برابر بیشتر می شود.

این نوشیدنی برای مردان خطرناک تر است

نوشابه های گازدار باعث ناباروری در مردان می شود
لطیفه های خنده دار برای کودکان

*مارمولک
مارمولک گفت: من مارمو من مارم.

دوستانش هم گفتند مار مار مارمولک به ما نزن هی کلک.
* فسقلی

خال خالی گفت: بند کفش بابای من خیلی زور دارد.
دوستش پرسید از کجا می دانی ؟

فسقلی جواب داد آخه دیروز بند کفش�ه رفت زیر پای بابام 
پرتش کرد روی زمین.

*  کنار دریا
سوسک کوچولو کنار وان حمام زندگی می کرد، به دوستانش 

می گفت ویالی ما کنار دریاست.

بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی جهان که در 
ایالت نوادا امریکا احداث گشته هم اکنون به 
تولید الکتریس��یته م��ی پردازد.این نیروگاه 
ساخته شده از 300 هزار آینه است که بیش 
از 4 سال زمان برده است و یکی از گران ترین 

نیروگاه های خورشیدی محسوب می شود.
این نیروگاه بیش از 392 مگاوات برق تولید 
می کند که برای 140 هزار خانه کافی است.

نیروگاه خورشیدی ایوانپا مساحتی بیش از 
13 کیلومتر مرب��ع دارد و با هزینه ای معادل 

2/2 میلیارد دالر ساخته شده است.
با توجه ب��ه اس��تانداردهای بین المللی اگر 
میانگین انرژی تابشی خورشید در روز باالتر 
از 3/5 کیلووات س��اعت در مترمربع باش��د 
استفاده از مدل های انرژی خورشیدی نظیر 
کلکتوره��ای خورش��یدی یا سیس��تم های 
فتوولتائیک بس��یار اقتص��ادی و مقرون به 
صرفه است.جالب اس��ت که بدانید سیستم 
تولید ب��رق این نی��روگاه به گونه ای اس��ت 
ک��ه آینه ها ن��ور خورش��ید را ب��ر روی یک 
برج متمرک��ز می کنند و با بخ��ار کردن آب 
داخل برج، توربین های تولی��د برق را به کار 
می اندازند.حرارت اط��راف این برج آن چنان 
زیاد است که چند روز گذشته تعدادی پرنده 

در هنگام عبور کامال سوختند!

در ارتب��اط ب��ا کس��انی ک��ه وارد بهش��ت 
نمی  شوند، آیات و روایات چنین می گویند:

الف. آیات قرآن کریم
 ق��رآن کری��م مش��رکان، متکب��ران و 
تکذیب کنن��دگان آیات اله��ی را در زمره 
کس��انی می داند ک��ه هرگز به بهش��ت راه 
نخواهن��د یافت. »کس��انی که آی��ات ما را 
تکذیب کردند، و در برابر آن تکّبر ورزیدند، 

)هرگز( درهای آس��مان به رویشان گشوده 
نمی شود و )هیچ گاه( داخل بهشت نخواهند 
شد، مگر این که شتر از سوراخ سوزن بگذرد! 

این گونه، گنهکاران را جزا می  دهیم«.
ب. روایات

رس��ول خدا)ص( فرمود: س��ه طایفه وارد 
بهش��ت نمی ش��وند؛ دایم الخمر، کسی که 
شغلش س��احری است و کس��ی که پیوند 

خویشاوندی را بریده باشد.
امام ص��ادق)ع( فرم��ود: کاهن)غیب گو(، 
مناف��ق، دایم الخمر و س��خن چی��ن، وارد 

بهشت نمی شوند.
پس خدای عز و جل فرمود: به عزت، بزرگی، 
شکوه و بلندی مقامم سوگند که به بهشت 
داخل نمی ش��ود دایم الخمر، خود فروش، 
سخن چین، بی  غیرت در باره همسر، کسی 

که پیوند خویشاوندی را بریده باشد و...

چه کسانی هرگز به بهشت راه نمی  یابندبزرگ ترین نیروگاه خورشیدی جهان

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد
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میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم
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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
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