
ثبت احوال استان احداث  نیروگاه های بیوگاز متان و ریجکت زباله 
درخشید

معاون خدمات شهری و جانشین ستاد گردشگری شهرداری: 
 آماده شدن جایگاه بنزین 
چهارباغ باال تا شهریور ۹۳ 4

50 کشور به جشنواره بین المللي 
میراث معنوی می آیند 5 3

8

آغاز طرح نوروزی هالل احمر 
از امروز

4
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 خط قرمز پلیس در 
چهارشنبه آخر سال

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: خط قرمز پلیس در 
چهارشنبه آخر سال برخورد قاطع با متعرضان به اموال 

مردم و دولت و کسانی که سلب آرامش می کنند است. 
عبدالرض��ا آقاخانی با اش��اره ب��ه تمهی��دات پلیس در 
چهارشنبه آخر س��ال اظهار داش��ت: خط قرمز پلیس، 

برخورد قاطع با متعرضان به اموال مردم و دولت و...

 راه اندازي اینترنت رایگان
 ویژه میهمانان نوروزي

اعالم مراکز لیست انتظار 
فروش بلیت قطار 

مديرعامل سازمان فاوا ش��هرداري اصفهان از راه اندازي 
اينترنت رايگان ويژه میهمانان نوروزي در اصفهان خبر داد.

 همايون ي��زدان پناه ب��ا اعالم اين مطلب اظهار داش��ت: 
 سازمان فاوا در آس��تانه س��ال جديد و نوروز ۹۳ اقدام به

 راه اندازي اينترنت بي س��یم رايگان ب��راي میهمانان و 
مسافران نوروزي در اطراف س��اختمان سازمان در محل 
پارك آئینه خانه کرده است.  وي اذعان داشت: اين اقدام به 
منظور رفاه بیشتر شهروندان و مسافران نوروزي در استفاده 

از خدمات الكترونیكي شهري، از تاريخ ۲۷ اسفند...

     ب��ه منظ��ور ايجاد تس��هیالت جدي��د و خدمات دهي 
حداکثري به متقاضیان سفر با قطار، مراکز لیست انتظار 

بلیت قطار براي برخي ايام پیك نوروز ۹۳ معرفي شدند.
ش��رکت حمل و نقل ريلی رجا با اعالم اين خبر، افزود: با 
برنامه ريزي انجام شده از س��وي اين شرکت و در راستاي 

خدمات رساني مطلوب و جلب رضايتمندي بیشتر...

4
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  فرصت دادن به جوان ها 
شجاعت   می خواهد

 سرمربی تیم فوتبال سپاهان با تاکید بر اين که هیچ نكته فنی ناشناخته ای 
از االهلی ام��ارات برايش باقی نمانده اس��ت، گفت: بازی ب��ا االهلی يكی از 
حساس ترين بازی های سپاهان در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا است 
و می خواهیم از فرصتی که AFC به ما داده استفاده کنیم تا با 6 امتیاز وارد 

6دور برگشت بازی ها شويم. 
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 » منار جنبان«
 دیگر نمی جنبد

مدي��رکل می��راث فرهنگ��ی، صنايع دس��تی و 
گردشگری استان اصفهان از متوقف شدن حرکت 
»منار جنبان« خبر داد و گفت: موضوع تكان دادن 
منار جنبان، ديگر مطرح نیست، حتی در نوروز و 

به خاطر گردشگران يا مسافران.
محس��ن مصلح��ی اظه��ار داش��ت:  براس��اس 
تصمیم شورای تامین س��ازمان میراث فرهنگی 
 و گردش��گری به خاط��ر حف��ظ و پاي��داری 
»منار جنب��ان« اين بنا از حرکت باز می ايس��تد، 
چ��ون ه��ر س��ال براث��ر حرکت ه��ای متعدد، 
قسمت هايی از آجرها و کاش��ی های آن ريخته و 

بنا دچار آسیب جدی شده است.
وی حرک��ت  دادن غیراصولی اين بن��ا را در طول 
سال های گذش��ته تايید کرد و گفت: تا سال های 
6۳ و 6۲ از روی سی وس��ه پل و پ��ل خواج��و، 
ماش��ین تردد می کرد ام��ا برای مان��دگاری اين 
آثار تاريخ��ی، از همان س��ال ها، تصمیم گرفتند 
ک��ه از ورود خودروها ب��ه اين پل ه��ا جلوگیری 
ش��ود و مانعی ايجاد ش��د. به دنبال اين سیاست، 
برای بناهای ديگر که در معرض آس��یب و خطر 

هس��تند نیز چنین تصمیم هاي��ی گرفته خواهد 
ش��د تا آن بناها حفظ ش��وند.وی در ادامه با بیان 
اين که طراحی اولیه  »منار جنبان« برای حرکت 
دادن نبوده است، اظهارداشت: حرکت دادن اين 
منار به مرور زم��ان اتفاق افت��اد و در طول زمان، 
تخريب هايی را به بن��ا وارد کرد. ب��رای ما حفظ 
و مان��دگاری »منار جنب��ان« از حرکت دادن آن 
 مهمتر اس��ت، برای همین تصمیم گرفتیم ديگر

»منار جنبان« را تكان ندهیم.
مصلحی بیان ک��رد: اين موضوع م��ورد اعتراض 
برخی گردش��گران قرار گرفته، ول��ی بايد بدانیم 
چه تصمیمی به صالح میراث فرهنگی و حفظ و 

پايداری آثار در درازمدت  است.
مديرکل میراث فرهنگی و گردش��گری اس��تان 
اصفهان افزود: اکنون »منار جنبان« مرمت شده و 
برای  اين که گردشگران نسبت به اين تصمیم آگاه 
و توجیه شوند، قرار اس��ت تابلويی را نصب کنیم 
و دلیل حرکت ن��دادن آن را توضیح دهیم. عالوه  
بر اين، در مانیتوری که کنار بنا نصب می ش��ود، 

فیلم هايی که قبال از حرکت دادن...

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان:
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راه اندازی مرکز آموزش مدلینگ اسالمی
وزير فرهن��گ و ارش��اد اس��المی از راه اندازی مرک��ز آموزش 
مدلینگ مبتنی بر معیارهای اسالمی و ايرانی در کشور خبر داد.  
 مراسم اختتامیه سومین جش��نواره بین المللی مد و لباس فجر

 با حضور علی جنتی وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی، علی مرادخانی 

معاون هنری وزير ارشاد و حمید قبادی دبیر سومین جشنواره 
بین المللی مد و لباس فجر در تاالر وحدت تهران برگزار شد.

علی جنتی در مراس��م اختتامیه جش��نواره مد و لباس فجر با 
اشاره به اين که خالقیت و ابتكار برای برآوردن نیازهای جامعه 

در حوزه مد و لباس يك اصل اساسی است گفت: مد و پوشاك 
يعنی نمادی از وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور و طراحان 
مد و لباس ب��ا آفرينش لباس های زيبا س��عی در ارضای تمايل 

مصرف کنندگان دارند.

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد
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شهر داری فوالد ش�هر به استناد مصوبه ش�ماره 20/1/2567 مورخ 92/2/2 استانداری اصفهان ) قائم مقام ش�ورای اسالمی فوالد شهر ( و 
مصوبه شماره 4/734 مورخ 92/10/15 شورای  اسالمی شهر در نظر دارد عمليات ذيل را بر اساس فهرست بهاء مرجع برگزار نمايد. لذا از كليه 

متقاضيان واجد شرايط جهت شركت در مناقصات ذيل دعوت به عمل می آيد .

 متقاضيان فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 93/1/16 جهت اطالع از ش�رايط و شركت در مناقصه به واحد امور
 قرار دادهای شهرداری فوالد شهر مراجعه نمايند . 

آگهی مناقصه عمومی
) نوبت  اول( 

حسین امیری شهردار فوالد شهر 

مبلغ سپرده شركت در مناقصه ) ريال ( مبلغ بر آورد اوليه پروژه ) ريال ( شماره مناقصه موضوع مناقصهرديف

 92/31353عملیات سیستم آبیاری قطره ای تحت فشار محله ب 6 1
150/000/000 ریال 3/000/000/000 ریالمورخ 92/12/17

2 C1 92/31354عملیات احداث فرهنگسرای نور محله 
200/000/000 ریال 4/000/000/000 ریال مورخ 92/12/17

 عملیات احداث ورزشگاه سرپوشیده محله ب 5 3
فوالد شهر 

92/313155 
500/000/000 ریال 10/000/000/000 ریالمورخ 92/12/17

مودیان محترم مالیاتی
 آیا می دانید

 حداکثر تا پایان اسفند ماه 
 www.tax.gov.ir سال جاری فرصت دارید با مراجعه به سامانه

نسبت به ثبت نام جهت دریافت شماره اقتصادی اقدام نمائید.
جهت دریافت مبانی و دستور العمل اجرایی ماده 169 مکرر قانون 

 مالیاتهای مستقیم به سامانه اطالع رسانی
 www.isf-maliat.ir مراجعه نمائید.

 اداره روابط عمومی   امور مالیاتی استان اصفهان

ساير موارد :
1- زمان دريافت اسناد : از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا پايان ساعت اداری مهلت دريافت اسناد ) مندرج در جدول (

2- جهت اطالع از محل دريافت اسنادو كسب اطالعات بيشتر به آدرس WWW.esfahansteel.comمراجعه فرمائيد. 

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

 آگهی فراخوان
  ) شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان ( 

مهلت ارائه پيشنهادمهلت دريافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

93/1/593/1/18خرید 1370 دست لباس آتشکاری7505-920مناقصه1

93/1/1693/1/27فروش یکدستگاه سنگ محور روسی19-92مزایده  2

نیاز ماشین آالت پایگاه9208785مناقصه 3  خرید قطعات و لوازم مورد
93/1/1693/1/26 خودرو های سنگین )400 دستگاه ( 

9208791مناقصه 4
ارایه خدمات فنی و پشتیبانی جهت انجام فعالیتهای تعمیراتی و 

راهبری در پایگاههای ماشین آالت ) 400و600 دستگاه ( 
93/1/1693/1/26

93/1/493/1/20خرید 25000 جفت دستکش تمام چرمی پنج انگشتی 7982-920مناقصه 5

 خرید قطعات و لوازم مورد نیاز پایگاه ماشین آالت9208788مناقصه 6
93/1/1693/1/26 )600 دستگاه ( 

 روابط عمومی
 ذوب آهن اصفهان 

 با اطمینان بسازید 
 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

 ) سهامی عام(   

نوبت دوم 

چاپ دوم 



اخبار کوتاهيادداشت

زمینه تحقق »اقتصاد مقاومتی« در 
اصفهان ،شناسايی استعدادهاست

نماینده مردم در شهرس��تان های شاهین ش��هر، میم��ه و برخوار گفت: 
اقتصاد مقاومتی زمینه های گوناگونی را می طلبد و زمینه تحقق »اقتصاد 
مقاومتی« در اصفهان شناسایی استعدادهاست.حسینعلی حاجی دلیگانی 
اظهار داشت: »اقتصاد مقاومتی« بدین معنا اس��ت که کشور را در برابر 
فشارها، نامالیمات، حوادث، افت و خیزهای جهانی مقاوم کنیم و به طور 
کلی یک امنیت اقتصادی را در کشور حاکم کنیم.وی اضافه کرد: عده ای 
از »اقتصاد مقاومتی« به ریاضت اقتصادی تعبیر می کنند که این تعبیر 
نادرستی است، در حالی که اقتصاد مقاومتی یک برنامه درازمدت برای 

امنیت اقتصاد کشور بوده و همه وظیفه دارند آن را اجرا کنند.
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که متاس��فانه هنوز 
در مجلس شورای اسالمی ش��اهد کار جدی در زمینه اقتصاد مقاومتی 
نبوده ایم، ادامه داد: یکسری اقداماتی در راستای اقتصاد مقاومتی صورت 

گرفته که فعال در حد حرف  باقی مانده است.

حزب فاطمیون و جمعیت اسالمی 
فرهنگیان عضو جبهه پیروان شدند

نایب رییس جبهه پی��روان خط امام و رهبری گف��ت: حزب فاطمیون و 
جمعیت اسالمی فرهنگیان با تایید اعضای شورای مرکزی جبهه پیروان 
به عضویت این جبهه درآمدند.محسن کوهکن نایب رییس جبهه پیروان 
خط امام و رهبری با اشاره به ملحق شدن دو حزب جدید به جبهه پیروان 
اظهار داشت: پس از درخواست کتبی حزب فاطمیون و جمعیت اسالمی 
 فرهنگیان به جبهه پیروان، بررسی اساس��نامه و مرامنامه توسط هیات

 3 نفره ک��ه متش��کل از بازرس، نای��ب رییس و ی��ک نف��ر از اعضا، بود 
ص��ورت گرفت و بعد از تایید به جلس��ه ش��ورای مرک��زی جبهه ارجاع 
داده ش��د.کوهکن ادامه داد: در نهایت با رای گیری و اتفاق آرا این حزب 
فاطمیون و جمعیت اسالمی فرهنگیان به جبهه پیروان خط امام و رهبری 
پیوس��تند.وی در پایان خاطرنشان کرد: با پیوس��تن حزب فاطمیون و 
جمعیت اس��المی فرهنگیان به جبهه پیروان تعداد احزاب عضو جبهه 

به 18 حزب رسید.

  صراحت کالم رهبری درباره فرهنگ 
نشان از وخیم بودن اوضاع است

کارشناس مسایل سیاسی س��پاه اصفهان گفت: صراحت کالم رهبری 
درباره بیان نگرانی خود از فرهنگ، نشان از وخیم بودن اوضاع است.

 سیدجالل حسینی پیرامون سخنان اخیر رهبر معظم انقالب در جمع 
اعضای مجلس خب��رگان  رهبری درباره نگرانی خ��ود پیرامون موضوع 
فرهنگ کش��ور اظهار داش��ت: هر زمانی که رهبر معظم انقالب درباره 
موضوعی به طور صریح صحبت می کنند، اوضاع را خیلی بحرانی و وخیم 
می بینند.وی اظهارداشت: در سال های گذشته فقط رهبر معظم انقالب 
یک دفعه چنین وخامتی را در اوضاع فرهنگی کش��ور حس و مش��اهده 
کردند و به طور صریح نسبت به آن موضع خود را بیان کردند، آن هم در 
زمان مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت اصالحات بود.هادی سیاسی 
س��پاه صاحب الزمان )عج( تصریح کرد: صراح��ت کالم رهبری در بیان 
موضع  خود پیرامون فرهنگ نشان از وخامت اوضاع فعلی دارد، همچنین 
صراحت بیان و مواضع مراجع عظام از جمله آیت اهلل مکارم شیرازی درباره 

وضعیت فعلی فرهنگ، تاکیدی هشدار گونه به عمل مسووالن دارد.

زکات جمع آوری شده هر منطقه 
برای فقرای همان محل هزينه شود

امام جمع��ه اصفهان گف��ت: زکات جمع آوری ش��ده ه��ر منطقه برای 
فق��رای همان محل اعم از روس��تا و ش��هر هزینه ش��ود.آیت اهلل س��ید 
یوسف طباطبائی نژاد در جمع اعضای ستاد زکات استان اصفهان با اشاره 
به این که اولویت زکات باید با رسیدگی به فقرا همراه باشد، اظهار داشت: 
اطالع رسانی از طریق رس��انه ها جهت تش��ویق و ترغیب به امر واجب و 
مستحب زکات بسیار قابل اهمیت و موثر است.وی با بیان این که پرداخت 
زکات باید بین مردم بیشتر نهادینه شود، افزود: افزایش پرداخت زکات در 
استان نسبت به گذشته بسیار بیشتر شده است و این در حالی است که 
فاصله زکات پرداختی استان اصفهان در سال های گذشته نسبت به سایر 
استان ها بسیار کم بود،اما این روند اکنون شتاب گرفته  است.امام جمعه 
اصفهان تصریح کرد: البته توصیه می ش��ود،مقدار زکاتی که جمع آوری 

می شود در همان روستا و شهر که زکات پرداخت می شود، هزینه شود.

 اعزام محموله کمک ايران 
برای آوارگان آفريقای مرکزی

در پی خشونت های گسترده افراط گرایان در جمهوری آفریقای مرکزی 
 که به آوارگی گسترده شهروندان این کش��ور به ویژه مسلمانان انجامید

و در راس��تای همدردی و کاهش تالمات این مهاجرین ، اولین محموله 
کمک جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران برای آوارگان به حجم 

40 تن با یک پرواز اختصاصی به کشور جمهوری چاد ارسال شد .
محموله کمک های ارسالی شامل چادر ، پتو و مواد غذایی بوده و جهت 
توزیع در اردوگاه های محل اسکان آوارگان آفریقای مرکزی در چاد در نظر 
گرفته شده است . شایان ذکر است حجم باالی کشتار و آوارگی مسلمانان 
و عدم تامین منابع مالی الزم برای کمک به شهروندان آفریقای مرکزی 
توسط سازمان های بین المللی ذیربط ، موجب شده مقامات سازمان ملل 
و نهادهای امداد رسان بین المللی بارها ابراز نگرانی خود را در مورد بروز 

بحران غذایی و نسل کشی مسلمانان در آفریقای مرکزی متذکر گردند .

وهابی ها به دنبال همگون سازی 
مسلمین با عقايد فاسد خود هستند

آیت اهلل یثربی کاش��ان گفت: فرقه وهابیت و داعش با کشتار بی رحمانه 
مسلمانان به دنبال همگون س��ازی مس��لمین با عقاید فاسد خودشان 
هستند. آیت اهلل میرسیدمحمد یثربی در سلسله جلسات به سوی معرفت 
با انتقاد از کسانی که می گویند: احیای عاش��ورا و فاطمیه )س( خالف 
وحدت مسلمین است، خاطرنش��ان کرد: مخالفان قصد دارند شیعیان 
را مجبور به دست کش��یدن از مبانی اعتقادی خود کنند.وی ادامه داد: 
 آنان به دنبال همگون سازی مس��لمین با عقاید فاسد خودشان هستند، 
 از این رو در کش��ورهای س��وریه و عراق سرهای ش��یعیان را از تن جدا

 می کنند و به لشکریان خود دس��تور می دهند تا سرها را در اجتماعات 
آشکار کنند تا مایه عبرت دیگران شود.رییس حوزه علمیه کاشان اظهار 
داشت: براساس براهین عقلی و نقلی، تبری جزو واجبات است و کسانی 
که این موضوع را مذموم و ناپسند می دانند، در حقیقت بر خداوند متعال 

خرده می گیرند.
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انتصاب رامندی به عنوان سفیر جدید ایران در اسلوونی

مرتضی درزی رامندی به عنوان سفیر فوق العاده و تام االختیار جمهوری اسالمی ایران در کشور اسلوونی 
منصوب شد . انتصاب رامندی بنا به پیشنهاد محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و تصویب روحانی رییس 

جمهور اسالمی ایران صورت گرفت .
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ديدار اشتون از نظر 
حقوقی ارزشی ندارد

هیات پارلمانی ايران 
عازم ژنو شد 

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی گفت: دیدار اشتون با یکی 
از افراد فتنه سال 88 از نظر حقوقی، بین المللی و دیپلماسی ارزشی ندارد.

 عوض حیدرپور با اشاره به دیدار اشتون با یکی از محکومان فتنه اظهار داشت: 
اقدامی که اشتون انجام داد، یک اقدام پنهانی و دزدانه بوده و دور از شان رییس 
دیپلماسی خارجی اتحادیه اروپا بود که این گونه رفتار کند.وی با محکوم کردن 
این اقدام مسوول سیاس��ت خارجه اتحادیه اروپا، افزود: از وزارت امور خارجه 
خواسته ایم که به اشتون به صورت جدی تذکر دهند که از این گونه اقدامات 
پنهانی و دزدانه و خارج از توافقات خودداری کنند.عضو کمیسیون امنیت ملی 
مجلس تصریح کرد: نکته ای که حایز اهمیت است این است که این رفتار و نوع 
اعالم مواضع ما باید به گونه ای باشد که دشمن فکر نکند که با یک مالقاتی که 

با کسی انجام می دهند وضعیت کشور ما به هم می ریزد.

 هیات پارلمانی جمهوری اس��المی ایران متش��کل از 8 نماین��ده عضو گروه
  بی��ن المجالس ب��ه منظور ش��رکت در یکصد و س��ی امین اج��الس مجمع

 بین المجالس جهانی )IPU( که در ژنو  سوئیس برگزار می شود به این کشور 
عزیمت کردند.دراجالس بهاره ژنو موضوعاتی همچون اوضاع سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی روز جهان در مجمع عمومی و چهار موضوع الف: مشارکت مجالس 
در حرکت به سمت جهان عاری از سالح های هسته ای در کمیته صلح و امنیت 
بین الملل  ب:نقش پارلمان ها در حرکت به سمت توسعه مقاوم در برابر خطرات 
در کمیته توس��عه پایدار، مالیه و تجرات و ج: نقش پارلمان ها در حفظ حقوق 
کودکان مهاجر بدون همراه و ممانعت از سوء استفاده از استثمار آنان در وضعیت 
های جنگی و مناقشات در کمیته دموکراسی و حقوق بشر و دال روابط اتحادیه 
بین المجالس با سازمان ملل در کمیته مربوط مورد بحث و بررسی قرار خواهد 

اونجلوس ونیزلوس معاون نخس��ت وزیر و وزیر امور خارجه 
یونان با علی ش��مخانی نماینده مقام معظ��م رهبری و دبیر 
ش��ورای عالی امنیت مل��ی دی��دار و گفت وگ��و کرد.علی 
شمخانی در این دیدار با اشاره به س��وابق تاریخی و تمدنی 
 دو کشور، بر لزوم گسترش همکاری ها و تقویت مناسبات در

زمینه های مختلف سیاس��ی و اقتصادی تاکی��د کرد.وی با 
اشاره به حوادث اوکراین و سوریه، التزام به قواعد دموکراسی 
و احترام به خواست مردم را تنها راه حل این کشورها دانست 
و افزود: همه کشورها باید در زمینه فراهم کردن شرایط برای 
انتخاب آزادانه مردم برای تعیین سرنوش��ت دلخواهش��ان 
همکاری کنند.شمخانی گفت: دخالت خارجی و گسترش 
خشونت و تروریسم نه تنها بر ضد امنیت و ثبات بین الملل 
اس��ت بلکه حامیان آن ها را نیز درگیر مش��کالت الینحل 
خواهد کرد.وی افزود: تنها ثمره راهبرد مداخله جویانه غرب 
در منطقه، تشدید ناامنی در عراق، افغانستان و رشد غیرقابل 
کنترل گروه های تروریستی است.وی در خصوص مذاکرات 
 پیش روی هس��ته ای نیز خاطر نش��ان کرد: دست یابی به

راه حل جامع در گرو اثبات حسن نیت و عمل به تمام تعهدات 
توسط طرف مقابل است و در این مسیر هر گونه مانع تراشی و 
اقدام بر اساس تحلیل های نادرست و غیرواقعی موجب فاصله 

گرفتن از فضای تفاهم و اعتماد خواهد شد.

عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس گفت: دیدار مخفیانه 
کاترین اشتون با فتنه گران نشان از بغض و کینه آنان نسبت 

به پیشرفت های ایران اسالمی است.
عباسعلی منصوری پیرامون مس��ایل مطرح  شده در صحن 
مجلس در باب اس��تیضاح چند تن از وزرای دولت یازدهم 
و جمع آوری امضاهای مربوطه از نمایندگان اظهار داش��ت: 
طبق ش��نید ه ها برخی از نمایندگان درصدد طرح سوال از 
وزیر امور خارجه، وزیر علوم و وزیر آموزش و پرورش هستند 
و تا بدین لحظه هیچ طرحی به کمیسیون امنیت ملی مجلس 

نهم ارجاع داده نشده و فقط در حد پیگیری مقدماتی است.
وی در پاسخ به این سوال که ارزیابی شما از دیدار مخفیانه 
اشتون با فتنه گران در سفر اخیر چیس��ت و انتظار می رود 
دستگاه امور خارجه چه واکنشی انجام دهد، گفت: من بر این 
اعتقادم که هرگز نمی توان به ادعای بیگانگان اعتماد کرد و 
سخنان آنان مبنی بر اطالع داشتن دستگاه دیپلماسی ایران 

از این دیدار یک فتنه انگیزی است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: قطعا این دیدار مخفیانه و ب��دون اطالع وزارت خارجه 
ایران انجام گرفته اس��ت اما چنین حرکتی از سوی مسوول 
سیاست خارجه اتحادیه اروپا نشان بغض و کینه آنان نسبت 

به پیشرفت های این نظام است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم گفت: الگوی اقتصاد 
مقاومتی محدود به کشور ایران و زمان تحریم ها نیست.

حجت االسالم سید ناصر موسوی الرگانی پیرامون سخنان 
اخیر رهبر معظم انقالب در جمع مس��ووالن نظ��ام درباره 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی و بیان مولفه های  الزم برای 
تحقق آن اظهار داش��ت: از جمله مولفه های تاکید  ش��ده از 
سوی رهبری در بحث  اقتصاد مقاومتی الگوی بومی و علمی 
بودن آن است.وی بیان داشت: به تعبیر رهبر معظم انقالب 
مجموعه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، در واقع الگویی 
بومی و علمی و برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی و متناسب 
با وضعیت امروز و فردای کش��ور است و این سیاست ها قابل 
تکمیل و انطباق با شرایط گوناگون است و عمال اقتصاد کشور 
را به حالت انعطاف پذیری می رساند و شکنندگی اقتصاد در 
شرایط مختلف را برطرف می کند.نماینده مردم فالورجان در 
مجلس نهم تصریح کرد: سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی 
نشأت گرفته از آموزه های دینی-اسالمی است، تاکید رهبری 
بر اصالح الگوی مصرف در س��ال های گذش��ته در حقیقت 
سفارش به اجرای اقتصاد مقاومتی اس��ت.وی بیان کرد: در 
صورت تحقق و اجرای سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی، 
موفق به پیروزی در جنگ اقتصادی غرب و جهان کفر علیه 

کشورهای اسالمی می شویم.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسالمی از آماده 
شدن طرح اس��تیضاح وزیر آموزش و پرورش، وزیر علوم و  
وزیر صنعت، معدن و تجارت برای جم��ع آوری امضا و ارایه 
به هیأات رییسه خبر داد.شکرخدا موسوی ، از تهیه و تدوین 

طرح استیضاح سه وزیر دولت یازدهم خبر داد.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی گفت: تعدادی 
از اصولگرایان مجلس شورای اسالمی در حال تدوین طرح 
استیضاح وزیر آموزش و پرورش، وزیر علوم و وزیر صنعت، 
معدن و تجارت هس��تند.وی با بیان این که تعداد زیادی از 
نمایندگان آماده امضای این سه طرح استیضاح هستند گفت: 
فانی و فرجی دانا به دلیل انتصاباتشان و نعمت زاده به دلیل 
برخی اقدامات مدیریتی و حضور آقازاده ها در وزارتخانه مورد 

انتقاد نمایندگان هستند.
وی با اشاره به س��واالت زیاد نمایندگان از وزیر امور خارجه 
گفت: س��واالت زیادی از ظریف در کمیسیون امنیت ملی 
مطرح است که حتی وزیر امور خارجه به آن ها پاسخ نداده و 

این سواالت آماده ورود به صحن هستند.
موس��وی تصریح کرد: انتقاد نمایندگان نسبت به اظهارات 
ظریف درخصوص دروغ هلوکاس��ت، به رسمیت شناختن 
ضمنی رژیم صهیونیس��تی و دیدارهای مقامات اروپایی با 

محکومان فتنه از جمله این سوال هاست.

امنیت ملی کمیسیونسیاست خارجی مجلس

 ديدار وزير خارجه يونان 
با علی شمخانی

اروپا از پیشرفت های 
ايران اسالمی بغض دارد

 اقتصاد مقاومتی محدود 
به زمان تحريم ها نیست

 الريجانی مخالف 
طرح سوال از ظريف 
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 قائم مقام دبیر ستاد احیای امر به معروف 
 گروه 
و نهی از منکر استان اصفهان در نشست سیاسی 

خبری با اصحاب رسانه از حساسیت توجه 
به امر به معروف و نهی از منکر درجامعه نسبت به دیگر فروعیات 
دین سخن به میان آورد و گفت: تذکر همراه با محبت و احترام اصل 

امر به معروف و نهی از منکر است و نه تخریب شخصیت دیگران.
حجت االسالم و المسلمین مجتبی اخوان در ادامه با بیان این که 
رسانه می تواند تاثیرگذارترین رکن در جامعه کنونی باشد، ادامه 
داد: در این راستا ضروری است که خبرنگاران و فعاالن رسانه درک 
 صحیح نس��بت به انعکاس مس��ایل جامعه داشته باش��ند و نباید

 تحت تاثیر مسایل سیاسی و اقتصادی قرار گیرند.
وی در ادامه با تاکید بر این که برخورد با جرایم مش��هود بر عهده 
نیروی انتظامی و قوه  قضاییه است، افزود: البته باید توجه داشته 
باشیم که مشکالت متعددی در زیر بنای فرهنگ جامعه وجود دارد 
و کارهای زیادر در این زمینه بر زمین مانده اس��ت که باید هر چه 
زودتر مرتفع شود.اخوان به کارگیری افراد با تجربه و کاردان برای 
 ساماندهی فعالیت های فرهنگی را نیز ضروری دانست و افزود: در 
 فعالیت ه��ای فرهنگ��ی بای��د از افراد خبره اس��تفاده ش��ود که

  با س��عه صدر و دلس��وزی و درک حقیقی از مسایل فعالیت کنند 
و به خرد جمعی هم اهمیت دهند.وی ب��ه نقش بی بدیل علما در 
احیای ارزش های جامعه اشاره کرد و افزود: جوهر قلم علما ارزشی 

واالتر از خون شهدا در احیای ارزش ها دارد.وی به تعداد ستادهای 
احیای امر به معروف و نهی از منکر در سطح استان اصفهان اشاره 
کرد و ادامه داد: به تعداد فرمانداری های شهرس��تان های استان، 
س��تاد احیای امر به معروف و نه��ی از منکر وج��ود دارد.وی بیان 
داشت: ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در تمامی ادارات، 
بیمارستان ها، کارخانجات، دانشگاه ها، بخش خصوصی، مساجد 
و هیات حض��ور پررنگ��ی دارد.اخوان همچنین ب��ه نقش الگویی 
مس��ووالن در ادارات و ارگان ها اشاره کرد و اظهار داشت: فرهنگ 
نقدپذیری باید در بین مسوولین نهادینه ش��ود تا از انتقاد مردم و 
رس��انه ها ناراحت نش��وند و بدانند انتقاد از آن ها برای بهتر شدن 

وضعیت جامعه است.
تشکیل دفتر حمايت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در 

دادگستری های استان
معاون سازمان های نظامی و قضایی ستاد احیای امر به معروف و 
نهی از منکر اس��تان نیز در ادامه این نشست حمایت از کسانی که 
امر به معروف و نهی از منکر می کنند را وظیفه اصلی این معاونت 
دانست و ادامه داد: در همین راستا دفاتر حمایت قضایی از آمرین 
به معروف و ناهیان از منکر در دادگس��تری های اس��تان تشکیل 
شده اس��ت.ابراهیم مهرانفر با بیان این که س��تاد امر به معروف و 
نهی از منکر به دنبال برقراری جامع��ه ای با ثبات و دارای امنیت و 
 عدالت اس��ت، افزود: در این زمینه با دستگاه های ذیربط همچون 

دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، سپاه و بسیج تعامالت خوبی برقرار 
شده است. وی با بیان این که وظیفه ستاد احیای امر به معروف و 
نهی از منکر، تذکر لسانی اس��ت، تصریح کرد: اصلی ترین وظیفه 
معاونت سازمان های نظامی و قضایی، حمایت از آمرین به معروف 

و ناهیان از منکر است.
مهرانفر با اش��اره به تش��کیل 
دفاتر حمایت قضایی از فعاالن 
حوزه  امر به مع��روف و نهی از 
منکر گفت: ای��ن دفاتر وظیفه  
حمایت از افرادی که در هنگام 
امر به معروف و نه��ی از منکر 
 مورد تعرض ق��رار گرفته اند را

 بر عهده دارند.وی با اش��اره به 
این که اس��تان اصفهان بعد از 
تهران دارای بیش��ترین تعداد 
نیروه��ای نظام��ی و انتظامی 
است، بیان داشت: اجرای طرح 
»س��رباز خوبی ه��ا« و تجلیل 
از پرس��نل نیروهای نظامی و 
انتظامی ک��ه در عرصه احیای 
امر به معروف و نه��ی از منکر 

موثر بوده اند، در همین راس��تا صورت گرفته اس��ت. وی با اشاره 
به این که کمیس��یون »مبارزه با مفاس��د اجتماعی«زیرمجموعه 
 این معاونت است، یادآور ش��د: اخیرا مصوبه ممنوعیت راه اندازی 
کاروان های عروسی در ساعات پایانی شب در این کمیسیون مصوب 

شد و پلمب باغ تاالرهای غیرمجاز هم صورت می گیرد.
بانوان مداح و روضه خوان ساماندهی می شوند

معاون امور بانوان ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان 
اصفهان نیز که یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود به تشکیل 
دفتر ام��ور بانوان این س��تاد در مراکزی همچ��ون فرمانداری ها، 
دانشگاه ها، حوزه های علمیه و آموزش و پرورش اشاره کرد و ادامه 
 داد: در سال ۹۲، دوره تربیت مربی »امر به معروف و نهی از منکر«

با حضور ۲18 نفر از طالب، دانش��گاهیان، فرهنگیان و کارمندان 
استان برگزار شد.

عزت السادات حجازی در ادامه در خصوص ساماندهی مداحان و 
روضه خوانان بانو در اصفهان نیز گفت: ساماندهی بانوان روضه خوان 
و مداح مراسمات روضه و مولودی خوانی از برنامه های این معاونت 
در سال ۹3 است تا از سوء استفاده و ترویج برخی احکام و خرافات 

به نام اسالم جلوگیری شود.

قائم مقام دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان: 

 جزيیات اقدامات ايران برای آزادیفرهنگ نقدپذیری باید در بین مسووالن نهادینه شود
 5 مرزبان و يک ديپلمات

 اعالم دستورکار مذاکرات 
ايران و 1+5 در وين

رییس دستگاه دیپلماسی جمهوری اس��المی ایران با اشاره 
به آخرین اقدام��ات وزارت خارجه ب��رای آزادی 5 مرزبان و 
دیپلمات ربوده ش��ده در پاکس��تان و یمن گفت: امیدواریم 
با تش��ریک مس��اعی و رایزنی هایی که در جریان است این 
افراد هرچه سریع تر آزاد ش��وند.به گزارش مهر، محمدجواد 
ظریف وزیر امور خارجه در کنفرانس مطبوعاتی مش��ترک 
با همتای بالروس��ی در پاسخ به س��والی درخصوص آخرین 
اقدامات وزارت خارجه ب��رای آزادی 5 مرزبان ربوده ش��ده 
ایرانی اظهار داشت: موضوع گروگان های ایران چه 5 سرباز 
عزیز که توس��ط گروه های تروریس��تی ربوده شده اند و چه 
دیپلمات گروگان گرفته ش��ده در یمن از موضوعات بسیار 
مهم اس��ت که وزارت ام��ور خارجه را هم به لح��اظ وظیفه 
رس��می و هم نگرانی انس��انی مش��غول به خود کرده است.

 وی با اش��اره به در پیش بودن س��ال نو شمس��ی خطاب به 
 خان��واده ه��ای ای��ن اف��راد گف��ت: من ب��ه خان��واده های 
گروگان های عزیز عرض می کنم که گروگان های عزیزی که 
برای خدمت به این آب و خاک و حفاظت از مرزهای کش��ور 
تالش کرده اند و در این تالش مقدس به دس��ت گروه های 
افراطی افتاده اند، ب��ه عنوان یک خانواده خودم��ان را با این 
عزیزان همراه می دانیم و از هیچ کوششی برای آزاد شدن این 
عزیزان فروگذار نخواهیم کرد.رییس دستگاه سیاست خارجی 
 ادامه داد: وزارت خارجه از مس��یرهای مختلف دیپلماتیک 
پیگیری ها را ادامه می دهد و هم با پاکستان و هم یمن و سایر 
اطراف ذی ربط این موضوع را پیگی��ری خواهد کرد ظریف 
همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با دستور کار مذاکرات 
ایران و1+5 که از روز سه شنبه در وین برگزار خواهد شد گفت: 
طبیعی است که مذاکرات هرچه جلوتر برود دقیق تر، ریزتر 

و دشوار تر می شود.
وی با بیان این که انتظ��ار توافق در ای��ن دوره از مذاکرات را 
نداریم و بعید اس��ت ضرورتی برای حضور وزی��ران خارجه 
کش��ورهای 1+5 وجود داش��ته باش��د گفت: ما در رابطه با 
چند موضوع توافق ک��رده ایم که یکی از آن ه��ا ابعاد برنامه 
هس��ته ای ایران از جمله غنی س��ازی و آب سنگین است و 
 همچنین در خصوص همکاری های بی��ن المللی در حوزه

 هسته ای که تعهد کشورهای 1+5 مطابق با معاهده NPT و 
موضوع رفع تحریم ها گفت وگو خواهیم کرد.

تروريسم؟

در  فعالیت های 
فرهنگی بايد

 از افراد خبره 
 استفاده شود که

 با سعه صدر و 
دلسوزی و درک 

حقیقی از مسايل 
 فعالیت کنند 

و به خرد جمعی هم 
اهمیت دهند



یادداشت

 خط قرمز پلیس در 
چهارشنبه آخر سال

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: خط قرمز پلیس در 
چهارشنبه آخر سال برخورد قاطع با متعرضان به اموال مردم 

و دولت و کسانی که سلب آرامش می کنند است. 
عبدالرضا آقاخانی با اشاره به تمهیدات پلیس در چهارشنبه 
آخر س��ال اظهار داش��ت: خط قرمز پلیس، برخورد قاطع 
با متعرضان به اموال مردم و دولت و نیز کس��انی که اقدام 
به مسدود کردن خیابان کرده و نیز با تجمع  سلب آرامش 

می کنند، است.
وی افزود: خط قرمز ما جایی اس��ت که حرکات و تعرضات 
ناشایست در خیابان انجام ش��ود.فرمانده انتظامی استان 
اصفهان تصریح کرد: ما فرهنگ چهارشنبه سوری را خیلی 
قبول نداری��م و با برهم زنن��دگان نظم و امنی��ت برخورد 

می کنیم. 
وی ادام��ه داد: در 11 م��اه س��ال ج��اری جرایم خش��ن 
کاهش 10 درصدی نس��بت به سال گذش��ته داشته است 
 و نیز 85 درصد جرایم خشن تاکنون کشف شده است که

 80 درصد آن ها به صورت علمی کشف شده است.
آقاخان��ی ب��ا اش��اره ب��ه این ک��ه کش��فیات س��رقت با 
افزایش 19 درص��دی روبه رو بوده اس��ت، بی��ان کرد: در 
 بح��ث م��واد مخ��در و برخورد ب��ا واس��طه ها ب��ا افزایش

 65 درصدی و کش��ف 100 باند کالن مواد مخدر و انهدام 
آن ها روبه رو بوده ایم.

وی اضافه کرد: بالغ بر 35 تن مواد مخدر در 11 ماه س��ال 
جاری توسط نیروی انتظامی کشف شده است و همچنین 
در زمینه قاچاق سوخت گازوییل در سال جاری دو میلیون 

لیتر مواد سوختی کشف و ضبط شده است.
فرمان��ده انتظام��ی اس��تان اصفه��ان در مورد تم��اس با 
فوریت ه��ای 110 به دو میلی��ون و 400 تم��اس مردمی 
اشاره کرد و گفت: 50 درصد تماس های مردمی عملیاتی 
 و ب��ه صورت حض��ور نیروه��ای پلی��س در صحن��ه بوده

 است.
وی همچنین به ارتباطات مردمی با س��امانه 197 پلیس 
اش��اره کرد و افزود: از طریق این س��امانه انتقاد، پیشنهاد، 
راهنمای��ی و ش��کایات ص��ورت گرفت��ه اس��ت ک��ه بالغ 
 بر 7 هزار تماس با س��امانه 197 در س��ال ج��اری صورت

 گرفته اس��ت.آقاخانی در بخش��ی از صحبت های خود به 
دستگیر شدگان قاچاق مواد مخدر و 75 درصد دستگیری 
قاچاقچیان م��واد مخدر اش��اره ک��رد و افزود: امس��ال با 
دس��تگیری قاچاقچیان کاال مواجه بودیم و در این زمینه 
در دستگیری سارقان و انواع سرقت با 21 درصد دستگیری 

مواجه هستیم.
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ترافیکي آن نیز به مرحله نهایي رسیده و قابل استفاده شهروندان مي باشد.
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از راه اندازی مرکز آموزش مدلینگ 
مبتنی بر معیارهای اسالمی و ایرانی در کشور خبر داد.

  مراسم اختتامیه س��ومین جش��نواره بین المللی مد و لباس فجر
 با حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، علی مرادخانی 
معاون هنری وزیر ارش��اد و حمید قبادی دبیر سومین جشنواره 

بین المللی مد و لباس فجر در تاالر وحدت تهران برگزار شد.
علی جنتی در مراسم اختتامیه جشنواره مد و لباس فجر با اشاره به 
این که خالقیت و ابتکار برای برآوردن نیازهای جامعه در حوزه مد 
و لباس یک اصل اساسی است گفت: مد و پوشاک یعنی نمادی از 
وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور و طراحان مد و لباس با آفرینش 

لباس های زیبا سعی در ارضای تمایل مصرف کنندگان دارند.
وی ادامه داد: اما طراحی لباس هایی که مورد پسند عموم جامعه 
قرار گیرد زمان بر است و طراحان باید همواره به تغییرات داخلی و 

سلیقه عام مردم توجه داشته باشند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خاطرنشان کرد: طراحان باید تالش 
 کنند لباس های راح��ت و دل انگیزی را طراح��ی کنند که در دل
 آن ها نشان از سنت ها و فرهنگ ایرانی و اسالمی وجود داشته باشد.

جنتی افزود: طراحی مد و لباس بخش گس��ترده ای از مد و لباس 
به شمار می آید و باید طراحان این موضوع را در نظر بگیرند که هر 
نوع لباسی چه مخاطبانی را دارد و در چه موقعیتی می توان از آن 

استفاده کرد.

جنتی افزود: طراحان طیف وس��یعی از مواد و طیف گسترده ای از 
رنگ ها و سبک ها را در اختیار دارند و با آشنایی با هنجارها، رفتارها، 
فرهنگ و سنت یک جامعه می توانند طرح هایی را ارایه دهند که 

نمادی از داشته های فرهنگی یک جامعه به حساب آید.
وی خاطرنشان کرد: امروز هنر طراحی لباس به یک صنعت سودآور 

تبدیل شده است که نمی توان از مزایای آن غافل بود.
وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی گفت: نهادینه کردن پوش��ش با 
معیارهای اس��المی و رونق تولید، کس��ب و کار و ایجاد اشتغال و 
صنایع وابسته از مهمترین مزایای صنعت طراحی مد و لباس است.
 جنت��ی اف��زود: اکنون زم��ان آن رس��یده اس��ت که س��اختار از

 هم گسیخته مد و لباس نظامند ش��ود تا با هم افزایی برای تحقق 
سریع اهداف گام بردارند.وی افزود: طراحان و تولید کنندگان مد 
و لباس در ایران یقین داش��ته باش��ند که گنجینه ارزشمندی در 
سنت ها و فرهنگ ما وجود دارد که می تواند پشتوانه ارزشمندی به 
شمار آید.وی از این که ما با داشتن چنین گنجینه هایی  نگاه مان به 
طرح های عام پسند شرقی و غربی است اظهار تاسف کرد و افزود: 
همچنین جای تاسف دارد که بازارهای ما در احاطه پوشاک های 
تایلندی و یا ترک باش��د و باید با همت طراحان ،بازارهای ما غرق 
در پوشاک و مدهای ایرانی شود و س��عی کنیم با لباس در جامعه 

هویت بخشی کنیم.
 جنتی با اش��اره به همکاری وزارت ارش��اد برای فرهنگ س��ازی

  مد و لباس اس��المی گفت: وزارت فرهنگ موظف است جریان های
 رو به جلوی مد و لباس را گس��ترش دهد و اکنون زمان آن رسیده تا 
نهادهای سیاست گذار وارد میدان شوند و بدون تردید یکی از اهداف 
جش��نواره مد و لباس فجر الگو دادن مد و لباس اس��المی و ایرانی به 
جامعه است.وی افزود: کارگروه مد و لباس برای تحقق اهداف قانونی 
این بخش فعالیت های خوبی را انجام داده اس��ت و حرکتی رو به جلو 
و سازنده را آغاز کرده اس��ت.وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به 
دستاوردهای جش��نواره مد و لباس فجر گفت: ایجاد بانک اطالعاتی 
هنرمندان، حضور 25 موسس��ه در جشنواره امس��ال، هویت سازی 

و ص��دور مجوزها بی��ن صنوف و 
س��ایر دس��تگاه ها، اهتمام برای 
تقویت جای��گاه طراحان، تقویت 
و تحقق صنعت نس��اجی، ایجاد 
س��اختار مناس��ب برای تقویت 
مثلث طراحی ، تولی��د و توزیع و 
کمک به ایج��اد برندهای ملی از 
جمله دستاوردهای این جشنواره 

بوده است.
وی افزود: این حق مردم است که 
بر اساس سالیق و عالیق خویش 
لباس های زیبا انتخاب کنند و مد 
و لباس اسالمی - ایرانی می تواند 

مبتنی بر سالیق طراحی شود.
وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی با 
اش��اره به امکان برگزاری نمایش 
زنده مد و لباس در کش��ور گفت: 

امروز ش��رایط به گونه ای اس��ت که امکان ترویج و نمایش زنده مد و 
لباس در کش��ور وجود دارد و می توان با رعایت مسایل عرفی نمایش 
زنده لباس در کش��ور انجام ش��ود و قانون گذار نیز ب��ر این امر صحه 

گذاشته است.
جنتی خاطرنش��ان کرد: واژه نظام تا قبل از این جش��نواره یک واژه 
سنگین بود اما هم اکنون ضوابط قانونی برای فروش و تهیه لباس وجود 

دارد و 20 هزار رکورد طراحی مد و لباس در کشور ثبت شده است.
وی اظهار داش��ت: هم اکنون 70 مرکز علمی در حوزه طراحی وجود 
دارد اما متاسفانه هنوز در سرفصل های دانشگاهی سرفصلی با عنوان 

طراحی مد و لباس لحاظ نشده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اس��المی تصریح کرد: یکی از مهمترین اهداف 
جش��نواره مد و لب��اس فجر س��پردن فعالیت ها به دس��ت نهادهای 
غیردولتی بود و به زودی مرکز آموزش مدلینگ با معیارهای موردنظر 

راه اندازی می شود.
جنتی افزود: هویت فرهنگ ایرانی - اسالمی گنجینه بی پایانی است 
و هنر طراحی مد و لباس نیز از این حوزه مستثنی نیست و با تکیه بر 
این گنجینه ارزشمند که شاهد عرضه برخی از آن ها در این جشنواره 
بودیم امیدوار هستیم جشنواره چهارم مد و لباس فجر رونق بیشتری 

داشته باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

راه اندازی مركز آموزش مدلينگ اسالمی

 طراحان باید
 تالش کنند 

لباس های راحت 
و دل انگیزی را 

طراحی کنند
  که در دل

 آن ها نشان از 
سنت ها و فرهنگ 

ایرانی و اسالمی 
وجود داشته باشد

یادداشت

اصفهان، بر پله ششم حوادث 
چهارشنبه سوري در سطح کشور

   رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاي پزش��کي کشور با اشاره به 
وقوع 8 مورد قطع عضو در چهارشنبه آخر سال 91 در کل کشور، افزود: 
استان اصفهان، بر پله شش��م حوادث چهارشنبه سوري در سطح کشور 

ایستاده است.
دکتر محمدتقي طالبیان عنوان کرد:  در چهارشنبه آخر سال 91، تعداد 
یک هزار و 987 نفر دچار حادثه شدند که افراد در رده  سني 15 تا 24 سال، 

بیشترین قشر آسیب دیده را به خود اختصاص دادند. 
وي با بیان این که در چهارشنبه سوري سال قبل، مردان، 3 و نیم برابر بیش 
از زنان دچار حادثه شدند، افزود: ترقه، آتش و نارنجک بیشترین عوامل 

ایجاد حوادث در این روز بود. 
رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاي پزشکي کشور، زخم، پارگي، 
بریدگي و سوختگي درجه یک را بیشترین حوادث چهارشنبه آخر سال 
91 و دست و چشم را به ترتیب بیشترین نواحي آسیب دیده عنوان کرد و 
خاطرنشان ساخت:47/9 درصد از حادثه دیدگان در هنگام بازي با مواد 
محترق��ه و 26/2 درصد هنگام عبور به صورت عابر پیاده و حین تماش��ا 

دچار آسیب شدند. 

 راه اندازي اینترنت رایگان
 ویژه میهمانان و مسافران نوروزي

مدیرعامل سازمان فاوا شهرداري اصفهان از راه اندازي اینترنت رایگان ویژه 
میهمانان نوروزي در اصفهان خبر داد.

 همایون یزدان پناه با اعالم این مطلب اظهار داشت: سازمان فاوا در آستانه 
سال جدید و نوروز 93 اقدام به راه اندازي اینترنت بي سیم رایگان براي 
میهمانان و مسافران نوروزي در اطراف ساختمان سازمان در محل پارک 

آئینه خانه کرده است. 
وي اذعان داش��ت: این اقدام به منظور رفاه بیشتر شهروندان و مسافران 
نوروزي در استفاده از خدمات الکترونیکي شهري، از تاریخ 27 اسفند 92 
الي 14 فروردین 93 در ش��هر گنبدهاي فیروزه اي و پایتخت فرهنگ و 

تمدن ایران اسالمي انجام خواهد شد.
 مدیرعامل س��ازمان ف��اوا ش��هرداري اصفهان عن��وان کرد: مس��افران 
  )PointAccess( ، FreeInternet مي توانند از طریق نقطه دسترسي

از اینترنت رایگان شهرداري اصفهان استفاده کنند.

افزایش یک و نیم درجه ای دمای 
کشور در بهار 93 

رییس مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی سازمان هواشناسی از افزایش 
نیم تا یک و نیم درجه دما در اغلب نقاط کش��ور ط��ی دو ماه فروردین و 

اردیبهشت 93 نسبت به میانگین بلندمدت خبر داد.
ش��اهرخ فاتح با بیان این مطلب افزود: پیش بینی می ش��ود طی دو ماه 
ابتدایی بهار آینده یعنی فروردین و اردیبهشت 93، دمای کشور در بیشتر 
نقاط بین نیم تا1/5 درجه افزایش یابد و تنها لکه هایی در جنوب سیستان، 

بخش هایی از کرمان و هرمزگان دمایی در حد نرمال داشته باشند.
 از آن جایی که چندین سال اس��ت دمای هوای کش��ور در این فصل با 
افزایش نیم تا 1/5 درجه ای نسبت به میانگین بلندمدت چهل ساله مواجه 
است بنابراین این افزایش دما خیلی غیرعادی و غیرقابل انتظار نیست و 

می توان تا حدودی آن را شرایط نرمال چندین سال اخیر عنوان کرد.

 تغییر مسیر عمدی پرواز
 MH370 تایید شد

نخس��ت وزیر مالزی با تایید این که سیس��تم های ارتباط��ی هواپیمای 
مفقودشده این کشور به عمد از کار افتاده، گفت: یکی از سرنشینان آن در 

این کار نقش داشته است.
طبق شواهد به دست آمده از تصاویر ماهواره ای و رادارها، مسیر هواپیما 
تغییر داده شده و توانسته مدت هفت ساعت دیگر نیز به پرواز خود ادامه 

دهد.
»نجیب رزاق«، نخس��ت وزیر مالزی همچنین با کنار گذاشتن موضوع 
مطرح ش��ده در مورد ربوده ش��دن این هواپیما، گفت: کارشناسان تنها 
 در حال بررسی تمامی امکانات و احتماالت در مورد این حادثه هستند.

 عالوه بر این، هواپیمای گمشده ممکن اس��ت در هر جایی از قزاقستان 
گرفته تا اقیانوس هند پیدا شود.

نخست وزیر مالزی همچنین در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: تصاویر 
ماه��واره ای با قطعیت باالیی نش��ان می دهند که یکی از سیس��تم های 
ارتباطی هواپیما پیش از آن که به شرق آب های مالزی برسد، از کار افتاده 
اس��ت. همچنین بالفاصله پس از آن در نزدیکی بین مالزی و ویتنام نیز 

فرستنده هواپیما خاموش شده است.
رادارهای نظامی نیز نشان می دهند که این هواپیما سپس پیش از آن که 

به سمت شمال غرب پرواز کند به مالزی برگشته است.
به گزارش ایسنا به نقل از ش��بکه خبری بی بی سی، نجیب رزاق افزود: با 
به دست آوردن شواهد جدید بررسی ها وارد مرحله جدیدی شده است و 
اکنون تمرکز خود را بر خدمه و مسافران هواپیما قرار می دهیم. همچنین 
به منظور روش��ن ش��دن زوایای دیگر این حادثه محل سکونت یکی از 

خلبان های هواپیما بررسی شده است.
وی گفت: دور زدن هواپیما و پروازش به سمت اقیانوس هند قطعی شده 
و این امر، دریای جنوبی چین را از منطقه جس��ت وج��و خارج می کند. 
همچنین ساعت آخرین ارتباط ماهواره ای با هواپیما هفت ساعت پس از 

آخرین تماس رادیویی آن با برج مراقبت است.

 پرداخت زکات باید بین مردم
 نهادینه شود

 استاندار اصفهان گفت: اس��تانداری اصفهان در سال آینده متعهد است 
700 میلیون تومان براي کمک به فقرا و محرومان استان اختصاص دهد.

رسول زرگرپور در نشست س��تاد زکات اس��تان اصفهان با اشاره به این 
که هزینه ک��ردن زکات براي محرومان و فقرا از اولویت هاي مس��وولین 
ذیربط است، ابراز داشت: اولویت هزینه کردن زکات باید براي کمک به 
فقرا و به نفع محرومان جامعه باشد. وی افزود: پروژه های عمرانی باید در 
اولویت های بعدی باش��د، چرا که خود دولت موظف به انجام پروژ ه های 
عمرانی است. استاندار اصفهان با بیان این که استانداری اصفهان از هیچ 
کمکی به نفع محرومان دریغ نمی کند، گفت: مدیریت اس��تان در سال 
آینده 700 میلیون تومان ب��رای کمک به نیازمن��دان و فقرا اختصاص 

می دهد که به نفع محرومان هزینه شود. 
وی از پیشنهاد استفاده از مبلغان مذهبي برای ترویج این فریضه الهي در 
بین مردم استقبال کرد و یادآور شد: این امر به خصوص در روستاها بسیار 

پسندیده است. 

اخبار کوتاه
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دهیار ابیانه خبر داد

احداث پارکینگ با ظرفیت 900 خودرو در ابیانه
نایب رییس اتحادیه هتل داران اصفهان اعالم کرد

85 هتل آماده ارایه خدمات به مسافران نوروزی

دهیار ابیانه گفت: برای نخستین بار به منظور سهولت رفت و آمد 
مسافران ،پارکینگ وسایل نقیله در ابیانه به بهره برداری رسید.

 محمد عادلی اظهار داشت: همه مقدمات سفر آسان هموطنان و 
گردشگران خارجی به روس��تای تاریخی ابیانه فراهم شده و برای 
نخستین بار و برای سهولت رفت و آمد مسافران پارکینگ وسایل 

نقلیه با ظرفیت 900 ماشین در ابیانه به بهره برداری رسید.
وی افزود: کار سنگ فرش کوچه های روستا برای سهولت رفت و آمد 
مسافران و توریست ها به اتمام رسیده و همچنین شش مینی بوس 
برای رفت و آمد مس��افران از پارکینگ تا داخل روستا پیش بینی 
شده است.دهیار ابیانه از برپایی بازارچه صنایع دستی و محصوالت 
محلی دراین روستا خبر دادو افزود: آسایش و رفاه حال گردشگران 
به منظور خرید محصوالت محلی، صنایع دستی و کاالهای مورد 
نیاز آن ها با کنترل کاالهای عرضه شده به ویژه مواد خوراکی توسط 

سازمان های ذی ربط از جمله اهداف برگزاری این بازارچه است.
نایب رییس اتحادیه هت��ل داران اصفهان گفت: در حال حاضر 
85هتل و 65 میهمان پذیر در س��طح اس��تان اصفهان آماده 

ارایه خدمات به مس��افران نوروزی اس��ت.  مهدی نریمانی با  
اشاره به وضعیت هتل های استان اصفهان در آستانه تعطیالت 
نوروزی اظهار داشت: در حال حاضر 85 هتل در سطح استان 
 اصفهان فعالیت می کنن��د.وی ادامه داد: عالوه ب��ر این تعداد

 65 میهمان پذیر نیز در س��طح اس��تان اصفهان داریم که به 
پذیرایی از مسافران می پردازند.نایب رییس اتحادیه هتل داران 
اصفهان افزود: با ظرفیتی که در ماه های پر ترافیک در هتل ها و 
میهمان پذیرهای استان ایجاد شده امکان اسکان 20 هزار نفر 
مسافر در اس��تان  وجود دارد.وی اضافه کرد: مشتریان هتل ها 
به سه بخش تقسیم می شوند، که بخشیاز آنان با تور مسافرت 
می کنندو آژانس های مسافربری هتل ها را رزرو و مسافران در 

آن ها استقرار می یابند.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: طرح های ویژه  
جمعیت هالل احمر برای افزایش امنیت مسافران نوروزی از امروز 

آغاز و به مدت 20 روز تا 16 فروردین ماه سال آینده ادامه دارد.
محس��ن مومنی در نشس��ت خبری با اصحاب رس��انه با اشاره به 
فعالیت های جمعیت هالل احمر اس��تان اظهارداش��ت: برخالف 
بسیاری از سازمان ها و ارگان ها که در ایام عید نوروز تعطیل هستند 
هالل احمر در آماده باش کامل به سر می برد تا هموطنان تعطیالت 

خوبی را پشت سر بگذارند.
وی ادامه داد: طرح های ویژه جمعیت هالل احمر برای افزایش امنیت 
مسافران نوروزی از 26 اسفند ماه آغاز و به مدت 20 روز تا شانزدهم 
فروردین ماه سال آینده ادامه دارد. مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
اس��تان اصفهان افزود: 42 پایگاه در بخش امداد و نجات که شامل 
پایگاه های ثابت، سیار، موقت، کوهستان و ساحلی هستند در ایام عید 
فعالیت می کنند، عالوه بر آن 23 پایگاه ویژه مسافران نوروزی داریم 
که توسط معاونت جوانان جمعیت ساماندهی شده و از افراد داوطلب 
کمک می گیرد. وی اضافه کرد: امسال پایگاه های امداد و نجات خود 
را با کاملترین تجهیزات برای خدمت رسانی به مردم آماده کنیم تا 
هیچ گونه مشکلی برای مسافرت های نوروزی به وجود نیاید.مومنی 
با بیان این که در نوروز 92 حدود 7 هزار نفر از مس��افران نوروزی از 
خدمات پایگاه های جمعیت هالل احمر استان استفاده کردند ابراز 
داشت: به دلیل این که استان اصفهان در مسیری قرار دارد که اکثر 
مسافران نوروزی از این استان عبور یا این استان را مقصد مسافرت 
خود انتخاب می کنند نیاز به حمایت و همکاری همه جانبه است تا 

آمار تصادفات و تلفات در جاده های استان به حداقل برسد.
وی اظهارداش��ت: در راس��تای خدمت رس��انی بهتر به م��ردم در 
ایام تعطیالت نوروز 93 پای��گاه امداد و نجات هوایی را در اس��تان 
راه اندازی کردیم که در صورت نیاز بتوان ب��ا بالگرد به مصدومان یا 

آس��یب دیدگان احتمالی خدمت رس��انی کرد.مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر استان اصفهان تاکید کرد: تیم های عملیاتی منطقه ای 
 را تشکیل و سازماندهی کردیم تا با سرعت بیشتری به مردم خدمت

 کنند.
وی با بیان این که سامانه تلفنی 112 جمعیت هالل احمر نیز آماده 
کمک به مصدومان می باشد،تصریح کرد: مردم می توانند در صورت 
نیاز به کمک با تلفن 112 تماس بگیرند ت��ا نزدیک ترین پایگاه ها 

جهت امداد رسانی در محل حادثه حضور یابد.

      داروخانه هالل احمر در ایام عی�د به جز اول فروردین 
آماده خدمت رسانی به مردم است

مومنی گفت: خوش��بختانه داروخانه هالل احمر در استان با قوت 

فعالیت خود را آغاز کرد و داروهای کمیاب برای بیماری های خاص 
را در اختیار بیماران قرار می دهد.

وی اعالم ک��رد: قرارداد هایی ب��ا خیریه های مختلف امضا ش��ده تا 
 داروخانه بتوان��د خدمات خود را به بیماران نیازمن��د نیز ارایه کند.
  ع��الوه بر این ب��ا انجمن های��ی همچ��ون انجمن دیاب��ت و ام اس
  نی��ز قرارداد های��ی داری��م و در همین ارتب��اط داروه��ای ایرانی
  بیم��اران ام اس را ب��ه ص��ورت رای��گان در اختی��ار آن ه��ا

می گذاریم. 
مدیرعام��ل جمعیت هالل احمر اس��تان اصفه��ان در پایان گفت: 
 داروخانه جمعی��ت در تعطیالت نوروز ب��ه ج��ز اول فروردین ماه

همه روز از س��اعت 8 صبح تا 14 آماده خدمت رسانی به مردم عزیز 
می باشد.

      توزیع اقالم فرهنگی بین مسافران نوروزی
معاون جوانان هالل احمر اس��تان اصفهان گفت: از سوی جمعیت 
هالل احمر استان اصفهان، اقالم فرهنگی بین مسافران نوروزی این 

استان توزیع می شود.
محمد تقی متقی اظهار داشت:در طول سال 100 عنوان برنامه به 

همت جوانان عضو هالل احمر استان اصفهان اجرا می شود.
وی اجرای طرح مسافرین نوروزی، طرح اوقات فراغت نشاط و پویایی، 
اردوهای آموزشی و فرهنگی و تفریحی، مسابقه، اجرای برنامه های 
مناس��بتی و اعزام اکیپ به مناطق زلزله زده را از جمله برنامه های 
جوانان هالل احمر استان اصفهان عنوان کرد و گفت: این طرح ها با 

مشارکت جوانان انجام می شود.

      بیم�اران نیازمن�د ب�ه خی�ران توانمن�د اصفهان�ی 
معرفی می شوند

معاون داوطلبان هالل احمر اصفهان گفت: بیماران نیازمند به خیران 
توانمند استان اصفهان جهت کمک به نیازهای درمانی آنان معرفی 
می شوند که این موضوع سبب افزایش اعتماد و کمک رسانی افراد 

خیر شده است.
 علیرضا سلیمی اظهار داشت: خیران به منظور کمک به نیازمندان 
همکاری خوبی با هالل احمر دارند که آنان در همایش منتظران مهر 
55میلیارد ریال در راستای خدمات بشر دوستانه به صورت نقدی و 

غیر نقدی کمک کردند.
وی افزود: عالوه بر کمک های نقدی و غیر نقدی خیران در همایش 
منتظران مهر، خیران در مساعدت به بیماران نیازمند استان اصفهان 
5میلیارد ریال کمک کردند که کمک های آنان به صورت مستقیم به 

بیماران نیازمند داده شده است.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان عنوان کرد

آغاز طرح نوروزی هالل احمر از امروز/ سامانه تلفنی 112 همراه مسافران

در راستای 
خدمت رسانی
 بهتر به مردم

در  ایام تعطیالت 
نوروز 93 

پایگاه امداد 
و نجات هوایی 

را در استان 
راه اندازی کردیم



اخبار کوتاهيادداشت

 آمادگی اداره پست 
برای ارايه خدمات در ايام نوروز

مدیرکل پست اس��تان اصفهان گفت: سه ناحیه پستی نشاط، فیض 
و مس��جد س��ید در طول ایام عید از س��اعت 8 صبح ت��ا 13 آماده 
خدمت رسانی به مردم و مسافران هستند.سید سعید رجالی با اشاره 
به فعالیت های شرکت پست اظهار داش��ت: ماموران ما در ایام نوروز 
به ج��ز روز اول فروردین فعالیت می کنند.وی ادامه داد: س��ه ناحیه 
پستی نشاط، فیض و مسجد سید در طول ایام عید از ساعت 8 صبح 
تا 13 آماده خدمت رسانی به مردم و مسافران هستند.مدیرکل پست 
استان اصفهان افزود: به مناس��بت فرا رسیدن سال نو تخفیف 10 تا 
40 درص��دی در طرح تمبر ش��خصی داریم و این تخفی��ف تا پایان 

فروردین ماه ادامه دارد.
وی گفت: با توجه به این که سنت ارسال کارت پستال برای تبریک 
نوروز در میان ایرانیان مرسوم بوده شرکت پست استان اصفهان طرح 
دیگری تحت عنوان کارت پس��تال را به هم اس��تانی های عزیز ارایه 
می کند.رجالی بیان کرد: در ای��ن طرح مردم می توانند برای تبریک 
س��ال نو به عزیزان خود با مراجعه به سایت شرکت پست در قسمت 
خدمات الکترونیک متن و تصویر کارت پستال خود را انتخاب و هزینه 

آن را هم از طریق اینترنتی پرداخت کنند.
وی یادآور شد: هزینه هر کارت پس��تال 1300 تومان بوده و پس از 
سفارش کارت پس��تال به محل مقصد به صورت فیزیکی ارسال و به 

دست گیرنده خود می رسد.

موافقت وزارت علوم با تاسیس 
پژوهشکده نانو دانشگاه صنعتی

سرپرست پژوهش��کده نانوفناوری و مواد پیشرفته دانشگاه صنعتی 
اصفهان گفت: با تصوی��ب نهایی وزارت عل��وم، تحقیقات وفناوری، 
تاسیس پژوهش��کده نانوفناوری و مواد پیش��رفته دانشگاه صنعتی 
اصفهان م��ورد موافقت قطع��ی )تقاضا محور( قرارگرفت.محس��ن 
دوازده امامی گفت: این پژوهشکده که از سال 1388 فعالیت خود را 
در این دانشگاه آغاز کرده، اخیرا و با تایید کمیته تخصصی پژوهشی 
و تصویب کمیته هماهنگی شورای گس��ترش آموزش عالی وزارت 
عل��وم، تحقیقات و فن��اوری، موافقت قطعی )تقاضا مح��ور( خود را 
 به دست آورد.وی افزود: این پژوهشکده ش��امل سه گروه پژوهشی 
پوشش های نانو الیاف و نانو فیلترها، نانو پوشش های پیشرفته مقاوم 

وعایق و پوشش های نانو ساختار وکامپوزیتی است.

 احتمال افزايش ۲۰ درصدی 
 نرخ پولک و نبات بعد از عید

رییس اتحادیه تولیدکنندگان پولک و نبات اصفهان گفت: با وجود 
افزایش نرخ مواد اولیه تولید پولک و نبات، در آستانه نوروز ۹3 قیمت 
این محصول نس��بت به قبل گران نمی ش��ود.علیرضا شیروانی در 
خصوص وضعیت بازار پولک و نبات اصفهان در آستانه نوروز، گفت: 
طی جلسات مختلف با اعضای اتحادیه و واحدهای صنفی مقرر شده 
در سال جاری و نوروز نرخ پولک و نبات در اصفهان افزایشی نداشته 
باشد. وی به افزایش نرخ مواد اولیه تولید پولک و نبات از جمله شکر و 
زعفران در چند ماه اخیر اشاره کرد و بیان داشت: به عنوان مثال نرخ 
هر کیلو ش��کر از 1۷00 به 1۹00 تومان افزایش یافته است. رییس 
اتحادیه تولیدکنندگان پولک و نبات اصفهان تاکید کرد: با این وجود 
در این ایام با نظارت بر بازار از افزایش نرخ پولک و نبات در اصفهان 
جلوگیری خواهد شد. وی با بیان این که احتمال افزایش نرخ پولک و 
نبات بعد از عید وجود دارد، تصریح کرد: این افزایش قیمت بستگی 
به میزان تورم دارد اما پیش بینی می شود تا ۲0 درصد نرخ پولک و 

نبات گران شود.

توزيع ۱۰۰ هزار تن میوه شب عید 
آغاز شد

رییس اتحادیه باغداران با اشاره به توزیع 100هزار تن سیب و پرتقال 
برای شب عید، گفت: میوه های ذخیره شده در نزدیک ترین نقطه بین 
استان ها توزیع شده تا در کوتاه ترین زمان به محل های درنظر گرفته 
شده منتقل شود.مجتبی شادلو با اش��اره به این که توزیع میوه شب 
عید از امروز طبق وعده داده شده شروع ش��ده است، اظهار داشت: 
بر اساس توافق انجام شده 100 هزار تن س��یب و پرتقال تنها برای 
طرح شب عید در نظر گرفته شده که توزیع آن از امروز شروع و با نرخ 
1۷00 تومان برای پرتقال و 3۲00 تومان س��یب درجه دو و 3۷00 
تومان سیب ممتاز برای مصرف کنندگان توزیع می شود.وی با اشاره 
به این که روزانه به میزان نیاز بازار این حجم ذخیره شده برای طرح 
عید توزیع می ش��ود، گفت: هرچه به پایان سال نزدیک تر می شویم، 
قطعا حجم توزیع افزایش پیدا می کند و همراه با تقاضای بازار حرکت 
خواهیم کرد. همچنی��ن در حال حاضر همه میوه ذخیره ش��ده در 
نزدیک ترین نقطه ای که باید به دست مصرف کننده برسد، نگه داری 
می شود تا در کوتاه ترین زمان ممکن به بازار های هدف منتقل شود.

اعالم مراکز لیست انتظار فروش 
بلیت قطار براي پیک نوروزي

     به منظور ایجاد تس��هیالت جدید و خدمات ده��ي حداکثري به 
متقاضیان سفر با قطار، مراکز لیس��ت انتظار بلیت قطار براي برخي 

ایام پیک نوروز ۹3 معرفي شدند.
شرکت حمل و نقل ریلی رجا با اعالم این خبر، افزود: با برنامه ریزي 
انجام شده از سوي این شرکت و در راستاي خدمات رساني مطلوب و 
جلب رضایتمندي بیشتر هموطنان عزیز، براي تاریخ هاي ۲۵ اسفند 
۹۲ لغایت 8 فروردین ۹3، لیس��ت انتظار بلیت قطار از طریق برخي 

مراکز فروش، عرضه خواهد شد. 
 رجا همچنی��ن اعالم ک��رد: آژانس ه��اي راه س��عات، روان س��یر،

 آتیه گشت سبز و س��یر س��حر افق از دفاتر فروش اطراف ایستگاه 
راه آهن تهران هس��تند که از ۲۵ اس��فند ۹۲ لغایت 8 فروردین ۹3 
اقدام به خدمات دهي به متقاضیان سفر با قطار به عنوان مراکز لیست 

انتظار مي کنند.
  از مورخ ۹ فروردین 13۹3، واحد لیس��ت انتظار ایس��تگاه راه آهن 
تهران همانند گذش��ته اقدام به خدمات دهي به متقاضیان س��فر با 

قطار مي کند.
 هموطنان گرامي براي کس��ب اطالعات بیش��تر در خصوص زمان 
کشیک دفاتر فروش بلیت هاي لیس��ت انتظار و نشاني دفاتر فروش 
 مي توانن��د به صورت ش��بانه روزي ب��ا تلفن 1۵3۹ تم��اس حاصل

 کنند.

  کاهش قیمت سکه
 در اصفهان

 در بازار خودرو 
همه ناراضی  هستند

 س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم و جدید، دیروز در بازار طالی اصفهان 
 با کاهش ۵۲ هزار ریالی نس��بت به  چند روز گذشته، به ترتیب به قیمت

 ۹ میلیون و ۷۵8 هزار ریال و ۹میلیون و ۷۷3 هزار ریال معامله شد.
 در بازار مرکزی طال و جواهرات اصفهان، نیم س��که بهار آزادی با کاهش 
40 هزار ریالی پنج میلیون و 10 هزار ریال و ربع سکه با افزایش 30 هزار 

ریالی دو میلیون و ۹80 هزار ریال فروخته شد. 
هر گرم طالی 18 عیار در بازار مرکزی طال و جواهرات اصفهان، ۹۹۹ هزار 
و ۵80 ریال و هر مثقال آن چه��ار میلیون و 330 هزار ریال به خریداران 

عرضه شد. 
در بازار غیر رسمی مبادالت ارز در اصفهان، دالر امریکا در برابر 30 هزار و 
پنجاه ریال، یورو41 هزار و 800 ریال، پوند انگلیس ۵0 هزار ریال و درهم 

امارات هشت هزار و ۲00 ریال به فروش رسید. 

 رییس شورای رقابت با بیان این که در بازار خودرو همه طرف ها ناراضی  هستند، 
اعالم کرد: هم انتظار کاهش قیمت مردم برآورده نشد و هم خودروسازان هنوز 

از زیان دهی خود گله مندند.
 رضا ش��یوا درباره وضعیت اصالح دس��تورالعمل قیمتی خودرو اظهارداشت:

 همان طور که پیش از این نیز اعالم کرده بودیم شورای رقابت در پی بازنگری 
اساسی در این دستورالعمل است؛ این فرمول که دارای چند متغیر مختلف است 

باید بار دیگر بررسی و اصالح شود.
وی افزود: یکی از اصلی ترین شاخص های این فرمول تورم بخشی خودرو است 
که بانک مرکزی هر س��اله آن را اعالم می کند و برای سال جدید نیز شورای 
رقابت تورم بخش��ی را از بانک مرکزی خواهد گرفت. در کنار آن متغیر دیگر 
که در دستورالعمل آینده خودرو نقش به سزایی ایفا خواهد کرد بحث کیفیت 

ماشین های تولیدی است.

4
نصب بیش از 4 هزار انشعاب آب و فاضالب در خمینی شهر

   مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: از ابتدای سال جاری تا بهمن ماه 4 هزار و ۷61 انشعاب آب 
و فاضالب در خمینی شهر نصب شده است. هاشم امینی با اشاره به این مطلب، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا 

پایان بهمن ماه ۲۵61 انشعاب آب و ۲۲00 انشعاب فاضالب در منطقه خمینی شهر نصب شده است . 
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استفاده از انرژی های تجدیدپذیر از راه های اصلی نجات اصفهان از 
آالیندگی ها است.معاون خدمات شهری و جانشین ستاد گردشگری 
شهرداری اصفهان گفت: دو نیروگاه بیوگاز متان و ریجکت پسماند 
در منطقه گردنه زینل راه اندازی می ش��ود و از سال آینده اقدامی 
در خصوص جمع آوری زباله های بهداشتی نخواهیم کرد چرا که 
مطابق قانون وظیفه دانشگاه علوم پزش��کی است.محسن رنجبر 
در سالن جلس��ات معاونت خدمات شهری ش��هرداری و در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: اخیرا اس��تاندار، سازمان مدیریت بحران 
شهر اصفهان را به شهرداری تفویض کرد تا  تصمیم گیری ها در این 
عرصه توسط این نهاد انجام شود.وی درباره بحث آمادگی اصفهان 
در ایام نوروز افزود: ورود 1۵0 هزار نفر مسافر شب خواب به اصفهان 
پیش بینی شده و این در حالی اس��ت که ظرفیت مسافرخانه ها و 
هتل های استان فقط 10 هزار تخت است.معاون خدمات شهری 
شهرداری اصفهان ادامه داد: با هماهنگی های انجام شده 11 هزار 
منزل استیجاری به 1۵ هزار افزایش یافته تا چادر خوابی در اصفهان 
کاهش یابد.رنجبر از ایجاد سه ایستگاه هدایت و اسکان گورت در 
منطقه 1۵،دانش��گاه فنی آب و برق در مجاورت دانشگاه صنعتی 
اصفهان و همچنین ایستگاه ۹ دی در منطقه 13 خبر داد و گفت: 
امکانات مسافرت به اصفهان در فضای مجازی و در سایت »اصفهان 

سفر «برای مسافران قابل مشاهده و نیز قابلیت رزرو مکان است.
وی با اشاره به اطالع رسانی اماکن از طریق ایستگاه های پلیس راه، 

تاکید کرد: تورهای گردشگری مس��تقر در باغ فدک برای بازدید 
مسافران نوروزی از اماکن تاریخی شهر فعالیت خواهند کرد.

     احداث نیروگاه های بیوگاز و ريجتک زباله
معاون خدمات شهری شهرداری در ادامه سخنان خود در خصوص 
طرح های انجام شده در راستای کاهش مصرف برق،گفت:کمیته 
انرژی در شهرداری در راستای استفاده از انرژی های تجدید پذیر 
)low energy (تشکیل شده است. رنجبر افزود:اولین ساختمان

کشور و استان با مشارکت یک ش��رکت آلمانی ایجاد می شود که 
طبق برنامه از انرژی های باد، خورشید گرمایش زمین و آب در آن 
استفاده می شود و به نوعی مکان آموزشی محسوب می گردد.وی 
یادآور شد: استفاده از انرژی های تجدیدپذیر از راه های اصلی نجات 
اصفهان از آالیندگی ها است.معاون خدمات شهری و جانشین ستاد 
گردشگری ش��هرداری اصفهان گفت: نیروگاه یک صد کیلوواتی 
خورشیدی با مشارکت بخش خصوصی ایجاد شده قابلیت توسعه 

به ۲00 کیلو وات را دارد.
رنجب��ر از احدات نی��رو گاه بیوگاز مت��ان به ظرفی��ت تولید 430 
کیلووات ساعات در منطقه گردنه زینل خبر داد و بیان داشت: طرح 
مطالعاتی پروژه ریجکت سوز زباله های شهری  بر اساس استاندار 
 های امریکایی آن به پایان رس��یده که نی��روگاه مذکور توان ایجاد

 پنج مگاوات برق را خواهد داشت. وی با بیان این که این نیروگاه نیز 
در همان منطقه گردنه زینل احداث می گردد،گفت: کل اعتبار الزم 

برای اجرای آن ۵۵ میلیارد تومان برآورد شده است که شهرداری 
30 میلیارد تومان بودجه آن را پرداخت می کند اما بخش دیگر آن 
توس��ط پیمانکار بخش خصوصی که به دنبال انتخاب آن هستیم 

اجرایی و پرداخت می شود.
     ايستگاه س�یار انتقال زباله عامل کاهش مصرف انرژی 

و زمان
ش��هری  خدم��ات  مع��اون 
شهرداری اصفهان  در خصوص 
وضعیت جم��ع آوری زباله های 
ش��هری اظهار داش��ت:  میزان 
پس��ماندهای من��ازل ب��ا توجه 
 به آم��وزش ه��ای داده ش��ده 
رو به کاهش گذاشته است  به این 
معنا که از مجموع پسماندهای 
تر و خشک س��ال گذشته ۵4۵ 
گرم در روز بود که به ۵1۷ گرم در 

سال جاری رسیده است.
رنجبر از ۵3 هزار اخطار قانونی بر 
اساس ماده 16 مدیریت پسماند 
در رس��تای اهمیت ب��ه نظافت 
شهری خبر داد و گفت:  تریلی ها 

یا همان ایستگاه های انتقال سیار زباله نیز در سال جاری راه اندازی 
شده است.این مقام مسوول افزود: جمع آوری از 10 شب تا پنج صبح 

طول می کشد که بایداین مدت زمان را کاهش داد.
     دانشگاه علوم پزشکی به وظیفه قانونی خود عمل کند

رنجبر در پاس��خ به س��وال خبرن��گاری در خصوص جداس��ازی 
پس��ماندهای بهداشتی و پزش��کی بیان داش��ت:  روزانه یک هزار 
 تن زباله در اصفهان تولید می ش��ود که س��هم زباله یاد شده فقط

 30 تا 40 تن است که طبق قانون، دانشگاه علوم پزشکی موظف به 
جمع آوری، انتقال و امحای آن است.  وی تاکید کرد: این دانشگاه 
به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و از سال 1386 تاکنون شهرداری 
 اصفهان پسماندهای پزش��کی را جمع آوری می کند و با صراحت

  می گوییم از س��ال آینده دیگ��ر اقدامی برای جم��ع آور این نوع 
زباله ها انجام نخواهیم داد.

    استفاده از میراب الکترونیکی در چاه های فضای سبز
معاون خدمات شهری و جانشین ستاد گردشگری شهرداری اصفهان 
 درباره طرح های فضای سبز اظهار داش��ت: میزان فضای سبز در 
سال جاری در 14 منطقه شهری اصفهان به ۷1 هکتار رسیده که این 

رقم در سال قبل بیش از 6۲ هکتار بود.

معاون خدمات شهری و جانشین ستاد گردشگری شهرداری: 

احداث  نیروگاه های بیوگاز متان و ریجکت زباله در زینل
نامه نگاری وزير نیرو با ريیس جمهور

  اعالم خطر
 درباره وضعیت سدها

وزیر نیرو با تاکید بر کاهش ارتفاع آب در بسیاری از سدهای 
کش��ور خواس��تار اختصاص ردیف ویژه برای باروری ابرها 
 ش��د و گفت: باید در قالب نامه ای به ریی��س جمهور، اعالم

 خطر کنم.
حمید چیت چیان با اعالم خطر نس��بت به ای��ن که ارتفاع 
آب در بس��یاری از س��دها پایین آمده اس��ت گفت: پایین 
آم��دن آب از س��طح ایمن��ي در پایداري س��دها اش��کال 
ایجاد مي کند و مش��کالتي را براي پایین دس��ت سدها به 
 وج��ود م��ي آورد و باید اعتب��اري براي ای��ن کار تخصیص

 یابد.
 وزیر نی��رو در نشس��ت ش��وراي مدی��ران آب وزارت نیرو، 
 با بی��ان این ک��ه ب��اروري ابره��ا طرح��ي بس��یار خوب و

 ارزشمند است اظهارداشت: با توجه به وضعیت نابه سامان 
منابع آبي و بارش ها در کش��ور، باید ب��ا تخصیص اعتباري 
 ویژه 10 تا 1۵ درصد بارش ناشي از بارورسازي ابرها حاصل

 شود.
وي ادامه داد: باید با جابه جای��ي اعتبارها یا اخذ یک مجوز 
 ویژه و یا با اس��تفاده از اعتبار خشکس��الي، بارورسازي ابرها

 از سر گرفته شود و ساختار اجرایي در شرکت منابع آب ایران 
براي این کار دیده شود.

چیت چیان با بیان ای��ن که گاهي تنها صحب��ت از کمبود 
منابع آبي در کش��ور براي م��ردم کفایت نم��ي کند گفت: 
الزم اس��ت گزارش هاي تفصیل��ي همراه با اع��داد و ارقام و 
 گزارش تصویري از منابع آبي کشور در رسانه ها ارایه شود تا

 پیام هاي وضعیت فعلی منابع آب کشور، مخاطبان را قانع 
کند و پیام هاي وزارت نیرو مبني ب��ر لزوم مدیریت مصرف 

گوش شنوا پیدا کند.
وزیر نیرو بر لزوم توجه بر ایمني س��دها تاکید کرد و گفت: 
ارتفاع آب از تراز ایمن��ي مورد نیاز در ش��مار قابل توجهي 
 از س��دها پایی��ن آم��ده و بنابراین بای��د نام��ه اي خدمت

 رییس جمهوری تهیه و اعالم خطر شود.
وي افزود: پایین آمدن آب از سطح ایمني در پایداري سدها 
اشکال ایجاد مي کند و مشکالتي را براي پایین دست سدها 
 به وجود م��ي آورد و باید اعتباري براي ای��ن کار تخصیص

 یابد.
چیت چیان با بیان این که الگوي اس��تفاده از آب در مناطق 
مختلف جهان متفاوت اس��ت گفت: در برخي مناطق مانند 
برزیل و ی��ا اروپا تامی��ن آب متکي بر میزان ب��ارش باران و 
 در برخ��ي مناطق مانند هن��د و چین تامی��ن آب متکي بر

 ذخیره سازي آب هاي سطحي است.

نایب رییس انجمن صنفی جایگاه های سوخت استان اصفهان با 
تاکید بر آماده باش جایگاه های سوخت در شب چهارشنبه سوری، 
گفت: به دنبال افزایش سفرهای نوروزی به طور قطع جایگاه های 
بنزین دو روز قبل از عید با ازدحام مواجه می شوند اما کمبودی در 

تامین سوخت مردم وجود ندارد.
مرتضی پهلوان نژاد با اش��اره به این که طی جلس��ه ای با شرکت 
پخش فرآورده های نفتی نس��بت ب��ه آماده باش جای��گاه ها در 
چهارشنبه سوری تاکید شد، اظهار داشت: سه شنبه شب این هفته 

نیروی انتظامی نیز برای حفاظت از جایگاه ها تالش خواهند کرد. 
وی با بیان این که قرار شده تمام جایگاه های بنزین استان اصفهان 
 تا س��اعت 1۲ ظهر سه شنبه ۲۷ اس��فند ماه تمام مخازن خود را

 پر کنند، اف��زود: براین اس��اس از س��اعت 1۲ ظهر تا ۲4 ش��ب 
چهارشنبه بارگیری انجام نمی ش��ود و بعد از آن از سوی شرکت 

پخش فرآورده های نفتی سوخت رسانی دوباره آغاز می شود. 
آماده باش جايگاه های سوخت در روزهای پايانی سال

نایب رییس انجمن صنفی جایگاه های س��وخت استان اصفهان 
در خصوص وضعیت تامین بنزین در آس��تانه سفرهای نوروزی، 
بیان داشت: در این محدوده زمانی،فعالیت جایگاه همچون مواقع 
عادی ادامه خواهد داشت و شرکت ملی پاالیش نفت نیز بر تامین 
بنزین جایگاه ها تاکید ویژه دارد. وی با تاکید بر این که هم اکنون 
جایگاه های س��وخت برای عرضه بنزین و گازوییل برای روزهای 
پایانی سال و ایام نوروز در آماده باش هستند، افزود: مشکلی برای 
عرضه پایدار و مطمئن سوخت به شهروندان و مسافران در این ایام 
وجود ندارد.  پهلوانی نژاد به تع��داد ۲۵0 جایگاه نفت و بنزین در 
استان اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: از این تعداد 80 جایگاه در 

اصفهان قرار دارد. 

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان گفت: 
این شرکت در سالی که گذشت موفق به برپایی 4۹ عنوان نمایشگاه 
تخصصی، داخلی و بین المللی ش��د و اصفهان در این نمایشگاه ها 

میزبان 36 هیات خارجی از کشورهای مختلف بود.
 رسول محققیان با اعالم این خبر اظهار داشت: در نهمین نمایشگاه 
بین المللی سنگ، معادن و صنایع وابس��ته که با حضور گسترده 
مشارکت کنندگان داخلی و  1۹ مشارکت کننده از کشور چین در 
قالب پاویون این کشور برگزار شد، هیات اتاق بازرگانی کردستان 

عراق از شهرهای س��لیمانیه، کرکوک و اربیل از نمایشگاه بازدید 
داشتند.وی افزود: همچنین در جریان برگزاری هفتمین نمایشگاه 
بین المللی فلزات گرانبها، طال، جواهر، نقره، س��اعت، سنگ های 
قیمتی و ماشین آالت و تجهیزات وابس��ته هیاتی از کشور ترکیه 
و در راس آن ها رایزن بازرگانی س��فارت ترکیه میهمان نمایشگاه 
اصفهان بودند و در ۲ نمایشگاه آسانس��ور، پله برقی، باالبر، نقاله و 
قطعات و نمایشگاه بین المللی مصالح و تکنولوژی ساختمان )سبک 
سازی – مقاوم سازی(، هیات اختصاصی از شهر بصره عراق با هدف 
بازدید از نمایشگاه به اصفهان آمدند که قراردادهای متعددی را با 
فعاالن صنعت ساختمان کشور منعقد کردند.مدیرعامل شرکت 
نمایش��گاه های بین المللی اس��تان اصفهان به بازدی��د 14 هیات 
خارجی از کشورهای یونان، هلند، ترکیه، بحرین، امریکا، نیوزلند، 
انگلستان، آلمان، چین، قزاقستان، گرجستان، رومانی، اوکراین و 
ایتالیا در دوازدهمین نمایش��گاه بین المللی تکنولوژی کشاورزی 
اصفهان به عنوان بزرگ ترین نمایش��گاه صنعت کشاورزی کشور 
اشاره و خاطرنش��ان کرد: همچنین در دهمین نمایشگاه صنعت 
نساجی، اصفهان میزبان هیات ۲0 نفره کشور هند به اتفاق رایزن 

بازرگانی سفارت هند بود.

آماده باش جايگاه های بنزين در شب چهارشنبه سوری

آماده شدن جايگاه بنزين چهارباغ باال تا شهريور ۹۳
مديرعامل شرکت نمايشگاه های بین المللی استان اصفهان:  

بازديد ۳۶ هیات خارجی از نمايشگاه  در سال ۹۲

 طرح مطالعاتی 
پروژه ريجکت سوز 
زباله های شهری  بر 
اساس استاندار های 

امريکايی آن به پايان 
رسیده که نیروگاه 
 مذکور توان ايجاد
  پنج مگاوات برق
 را خواهد داشت

افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز و توس��عه بازارهاي صادراتي نفت، 
گاز و فرآورده هاي آن ها یکي از بندهاي مهم اصول سیاس��ت هاي 
اقتصاد مقاومتي است که رهبر معظم انقالب برآن تاکید کرده است 
اما نگاهي گذرا به عملکرد صنعت نفت در چند دهه گذش��ته نشان 
مي دهد بي توجهي به ظرفیت هاي داخلي مهمترین عامل در بروز 
ناکامي هاي این صنعت 100 ساله بوده است.گرچه افزایش ظرفیت 
تولید نفت و گاز در کش��ور یکي از الزام هاي اقتصاد مقاومتي براي 
حداکثرس��ازي منافع اقتصادي نظام و مردم اس��ت، اما این که این 
مهم از چه طریقي حاصل و با چه ابزاري، ب��ه دغدغه اي فراگیر نزد 
کارشناسان و صاحب نظران تبدیل شود، جاي تامل دارد. امروزه از 
عدم توانایي شرکت هاي داخلي در اجراي پروژه هاي افزایش ظرفیت 
تولید و توسعه میدان ها در حالي س��خن به میان مي آید که بخش 

چشمگیري از آن نوعي القاي غیرواقعي است اما بخش دیگر آن عین 
واقعیت است که ریشه آن در بي توجهي به ساخت داخل است. براي 
نمونه در برخي قراردادها به شرکت هاي خارجي تکلیف مي شد در 
اجراي پروژه، باید از تجهیزات ایراني – حداقل 40 درصد- استفاده 
ش��ود که در صورت عدم تحقق چنین تعهدي، به صورت تصاعدي 
از ارزش قرارداد کاسته مي ش��ود، ضمن آن که نیروهاي ایراني باید 
در روند اجراي پروژه کارآموزي کنند، به طوري که با بهره برداري از 
میدان نفتي، مدیریت دانش و تکنولوژي به مهندسان و شرکت هاي 

ایراني انتقال یابد.انعقاد چنین قراردادهایي به طور قطع به توانمند 
کردن شرکت هاي ایراني کمک مي کند، اما متاسفانه در سال هاي 
اخیر قراردادهایي به امضا رسید که نقش شرکت هاي ایراني در اجراي 
آن ها در خوش بینانه ترین حالت به ۵درصد رسیده بود. شرکت هاي 
ایراني به خوبي نشان داده اند در صورت میدان دادن به آن ها به خوبي 
مي توانند در اجراي پروژه هاي بزرگ نقش آفریني کنند، آن طور که 
مقام معظم رهبري بارها در باره استفاده از ظرفیت داخلي در اجراي 
پروژه هاي اقتصادي تاکید کرده اند و در متن ابالغیه سیاس��ت هاي 

اقتصاد مقاومتي هم به صراحت درباره این موضوع تاکید شده است، 
ش��رکت هاي ایراني باید در راس فعالیت ها قرار گیرند. مدیر عامل 
شرکت گاز استان اصفهان  با اشاره به این که، جاده اقتصاد مقاومتي 
حداقل در صنعت نفت  وگازجاده اي یک ساله و کوتاه مدت نیست، 
بلکه افقي بلندمدت پیش رو دارد که امید اس��ت ب��ا واکاوي دقیق 
اشتباه هاي گذشته و به کارگیري راهکارهاي مناسب، ظرفیت تولید 
نفت و گاز کشور افزایش یابد،اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی ، ایران را 
به سمت اهداف سند چشم انداز هدایت می کند و آن را به قدرت برتر 
منطقه بدل می کند. سعید مومنی گفت: در زمستان سخت امسال 
بالغ بر1۲میلیون و۲۹۲ هزار متر مکعب ) متوسط روزانه 40/۷میلیون 
متر مکعب(  گاز با توجه به اینکه 6/۵درصد از مس��احت  و جمعیت 

کشور دراین استان واقع شده است، به مصرف رسید.

مدير عامل شرکت گاز استان : در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی،

زمستان بدون قطعی گاز سپری شد



یادداشت

     نمایشگاهی از عکس های هوایی از اصفهان نوروز امس��ال در موزه هنرهای معاصروابسته به سازمان 
فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان برپا می شود.مدیر موزه هنرهای معاصراصفهان گفت: این نمایشگاه 

از ۲۵ اسفند ماه افتتاح شد و تا ۲۵ فروردین ماه دایر است. 
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در موزه هنرهای معاصر، اصفهان را از باال ببینید
هفتیادداشت

کاروانسرای تاریخی مادرشاه عباسی 
اصفهان مرمت و بازسازی شد

کاروانسرای تاریخی مادرشاه عباسی در       
اس��تان اصفهان به منظ��ور پذیرایی از 
مسافران نوروزی مرمت و بازسازی شد.

مدیر عامل شرکت مهستان نقش جهان 
با اعالم این خبر گفت: این کاروانسرا به 
مساحت ش��ش هزار و۵۳۶ و زیربنای 
چهاره��زار و۵۶۲ مترمرب��ع به منظور 
پذیرایی از مسافران و ارایه صنایع دستی 
و سوغات استان اصفهان راه اندازی شده است. احمدرضا عاملی افزود: این 
کاروانسرا دارای سالن های پذیرایی، چایخانه، بازارچه های عرضه کاال و در 
محوطه بیرونی کاروانسرا، حدود سی آالچیق اجرا شده تا امکان پذیرایی 
از مس��افران عبوری و اس��تراحت موقت آنان درجوار فضای سبزمحوطه 
فراهم شود. وی با اشاره به این که بازسازی این اثر تاریخی و ترمیم و تکمیل 
تجهیزات سرمایشی و گرمایشی، روشنایی و تامین سرویس های عمومی و 
توسعه فضای سبز پیرامونی این کاروانسرا دو سال زمان برده است، افزود: 
برای راه اندازی این کاروانسرا و طراحی منطقه نمونه گردشگری در منطقه 

مورچه خورت اصفهان حدود ١۵٠ میلیارد ریال هزینه شده است. 

نمایشگاهی از آثار صنایع دستی با 
نشان کیفیت و مهر اصالت یونسکو

     نمایشگاهی از آثار صنایع دستی اصفهان 
با نشان کیفیت یونسکو درموزه هنرهای 

معاصر اصفهان برپا شده است.
مدیر این موزه گفت: از افتخارات ش��هر 
اصفهان، صنایع دس��تی آن اس��ت که 
ش��هرت جهانی دارد. در همین راس��تا 
نمایش��گاهی ازآثار بهترین هنرمندان 
که آثارشان دارای نش��ان کیفیت و مهر 
اصالت یونسکو است در گالری ۵ موزه هنرهای معاصر اصفهان برپا کردیم. 
شیخی ادامه داد: ۲۲ هنرمند در این نمایشگاه به ارایه اثر پرداخته اند  مینا، 
معرق، مینیاتور، کاشی و سرامیک ،چاپ ،قلمکار، بافته های سنتی، پاپیه 
 ماشه برخی از رشته هایی هستند که در این نمایش��گاه آثاری در زمینه

 آن ها ارایه شده است. 

برگزاری نمایشگاه آثار معرق و منبت
 مجموعه ای از آثار منب��ت و معرق تا ۲۸ 
 اس��فند م��اه در مع��رض تماش��ای

عالقه مندان قرار م��ی گیرد.نادر جگری، 
مسوول برگزاری این نمایشگاه گفت: این 
نمایشگاه مجموعه ای از آثار معرق، منبت، 
کار چوب ب��ا نماهای مختلف ماس��وله و 
نماهایی از روستاهای قدیمی را به نمایش 

خواهد گذاشت. 
گفتنی است که این نمایشگاه تا ۲۸ اسفند و در ساعات ۹ صبح تا ١۲ و ۴ 

بعد از ظهر تا ۷ در کتابخانه مرکزی برگزار خواهد شد. 

 » دستیاران حافظه «
به دیوارها می آویزند!

     نمایش��گاهی ب��ا عنوان » دس��تیاران 
حافظه« تا ۲۸ اسفند ماه برگزار می شود.

مس��عود عموتقی، مس��وول برپایی این 
نمایش��گاه در این ب��اره گف��ت: در این 
نمایشگاه حدود ١٠ قطعه عکس در ابعاد 
و اندازه های متفاوت در معرض تماشای 
عالقه من��دان قرار خواه��د گرفت. وی 
افزود: س��بک موجود در این آثار سبک 
پرتره است و  عکس های آن از طریق اسکنر اسکن شده اند. گفتنی است 
که نمایشگاه » دس��تیاران حافظه « به صورت انفرادی تهیه شده وتا ۲۸ 
اسفند ماه و در ساعات ۹ صبح تا ١۲ و ۴ بعد از ظهر تا ۷ در گالری شماره ۲ 
کتابخانه مرکزی اصفهان واقع در خیابان باغ گلدسته برگزار خواهد شد. 

گردشگران،تجربه کار صنایع دستی 
ایران را به خانه می برند

معاون صنای��ع دس��تی اداره کل میراث 
فرهنگی،صنایع دس��تی و گردش��گری 
استان اصفهان گفت: گردشگران نوروزی 
کار در کارگاه های تولید صنایع دس��تی 
 اس��تان اصفه��ان را تجرب��ه خواهن��د 

کرد.
احمد ادیب اظهار داشت: ١۲ کارگاه زنده 
صنایع دستی ش��امل: قلم زنی، گچبری، 
آیینه کاری، گلیم بافی، زیورآالت س��نتی، رودوزی های س��نتی توسط 
هنرمندان و استاد کاران جوان صنایع دستی در استان اصفهان همزمان با 

عید نوروز آماده پذیرایی از مسافران نوروزی است.
وی افزود: معاونت صنایع دس��تی و هنرهای س��نتی اس��تان اصفهان با 
رویکرد ایجاد بستر مناس��ب برای مسافران و گردش��گران نوروزی و به 
منظور کس��ب تجربه جهت س��اخت و خلق اثر هنری و صنایع دستی با 
همکاری دانشجویان دانش��گاه هنر اقدام به برگزاری کارگاه زنده صنایع 

دستی می کند.

 اکبر عبدی
 خواننده شد

من شاگرد با واسطه 
استاد تاج هستم

اکبر عبدی از کارگردانی نمایش »مش��دی عباد« به دو زبان فارس��ی و آذری 
در بهار س��ال ۹۳ و خوانندگی خودش در این نمایش خبر داد.عبدی که طی 
سال های اخیر قصد داشته اثری نمایشی را در مقام کارگردان روی صحنه ببرد، 
درباره دالیل عملی نشدن این تصمیم گفت: خیلی دوست داشتم که نمایشی 
را روی صحنه تئاتر ببرم اما حضور در پروژه های سینمایی مختلف این امر را به 
تاخیر انداخته است. امیدوارم بتوانم بهار سال ۹۳ نمایشی را روی صحنه تئاتر 
اجرا کنم.وی درباره سرانجام تولید و اجرای نمایش »مشدی عباد« که پیش از 
این اعالم کرده بود قصد اجرای آن را دارد، یادآور شد: قصد دارم نمایش »مشدی 
عباد« را بهار سال ۹۳ به دو زبان فارسی و آذری روی صحنه ببرم. برای اجرای 
این نمایش با سالنی خصوصی هم قرارداد بسته ام که این سالن متعلق به هتل 

سیمرغ است.

     حامد زماني خواننده جوان و خوش صدایي که با ترانه مرگ بر امریکا به شهرت 
رسید یکي از پدیده هاي موسیقي ایران در یکي دو سال گذشته است. او در گفت 

وگویي از استعدادهاي موسیقي در اصفهان صحبت کرد.
حامد زماني در پاسخ به این سوال که شما اهل میمه اصفهان هستید و اصفهان 
خواننده هاي زیادي تحویل جامعه هنري داده گفته است: آب اصفهان صدا را 
خوب مي کند، یعني شما همین االن هم به اصفهان بروید زیر پل خواجو کلي 
صداي شش دانگ پیدا مي کنید. آن هم نه یکي نه دو تا، کلي آدم نشسته اند و 
مي خوانند. استعدادهاي زیادي در اصفهان وجود دارد که باید از آن ها در یک 
بستر مناسب استفاده کرد که متاسفانه چنین نیست و استعدادها هدر مي روند. 
من شاگرد با واسطه استاد تاج اصفهاني بوده ام در واقع شاگرد یکي از شاگردان 

ایشان بوده. استاد تاج اصفهاني فوق العاده بودند. 

بارگاه اهل بیت )ع(

مشاور عالی رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات به طراحی و اجرای پروژه مشابهی با عنوان صحن 
حضرت زینب )س( در کربال اشاره کرد و گفت: ستاد بازس��ازی عتبات عالیات اجرای پروژه مشابه 

صحن حضرت الزهرا )س( با عنوان صحن حضرت زینب )س( در کربال را در دستور کار خود قرار داده است.
به گزارش مهر، مشاور عالی رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات و مدیر اجرایی پروژه صحن حضرت الزهرا )س( 

نجف از کارگاه آفرینش های هنری ستاد بازسازی اصفهان بازدید کرد.
  حبیب اهلل دهمرد ،مش��اور عالی ریاست س��تاد بازس��ازی عتبات عالیات و مدیر اجرایی پروژه صحن حضرت

 الزهرا )س( نجف همزمان با سالروز ش��هادت حضرت فاطمه الزهرا )س( در حاشیه بازدید خود از کارگاه های 
آفرینش های هنری ستاد بازس��ازی عتبات عالیات در اصفهان در جمع مسوولین و هنرمندان این ستاد ضمن 
تسلیت ایام دهه فاطمیه و شهادت بی بی دو عالم فاطمه الزهرا )س( اظهار داشت: ایرانیان به دلیل عشق و عالقه 
خود به ائمه اطهار )ع( توفیق حضور و مش��ارکت در فعالیت های مرتبط با ائمه را همراه داشته اند و خالصانه در 

این عرصه گام نهاده اند.
وی با اش��اره به حجم فعالیت های صورت گرفته توسط ستاد بازس��ازی عتبات عالیات در کشور عراق و سوریه 

افزود: به حق کارهای عظیمی در عرصه های عمرانی و هنری در کش��ور عراق و س��وریه صورت گرفته اس��ت 
 که این موضوع نشان دهنده عش��ق و ارادت ایرانیان به ائمه اس��ت و ما باید زمینه های اس��تفاده حداکثری از

 ظرفیت های مردمی را فراهم کنیم.
مشاور عالی رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات و مدیر اجرایی پروژه صحن حضرت الزهرا )س( نجف در ادامه 
با اشاره به هنر هنرمندان اصفهانی اظهار داشت: فعالیت های صورت گرفته توسط ستاد بازسازی عتبات عالیات 

اصفهان نشان دهنده هنر خالصانه و عشق حقیقی هنرمندان و مردم خوب اصفهان به ائمه اطهار )ع( است.
وی اظهار امیدواری کرد هنرمندان و مردم اصفهان بتوانند بیش از گذش��ته در امر بازسازی بقاع ائمه در کشور 
عراق مش��ارکت و حضور داشته باش��ند.دهمرد در ادامه با اش��اره به بازدید خود از کارگاه آفرینش های هنری 
ستاد بازسازی عتبات اصفهان بیان داشت: هنر هنرمندان اصفهانی در خور توجه و تقدیر است و انتظار می رود 

هنرمندان اصفهانی بیش از گذشته یاریگر ستاد بازسازی عتبات باشند.

وی در بخ��ش دیگ��ری از صحبت های خ��ود با تاکید ب��ر ارتباط هنرمن��دان اصفهان��ی با دیگر 
هنرمندان کشور تاکید کرد: امر بازس��ازی حرم امامین مدفون در کشور عراق مختص هنرمندان 
 یک استان نیس��ت و باید هنرمندان اس��تان های مختلف کش��ور با تعامل و ارتباط با یکدیگر در این امر خطیر 

گام بردارند.
مشاور عالی ریاست ستاد بازسازی عتبات عالیات و مدیر اجرایی پروژه صحن حضرت الزهرا )س( نجف در ادامه 
با اشاره به پروژه صحن حضرت الزهرا )س(  در حرم امام علی )ع( اظهار داشت: در حال حاضر این پروژه با عنایت 

الطاف الهی و کمک های خالصانه ایرانیان بسیار از برنامه زمانبندی خود در حال اجرا است.
وی همچنی��ن ب��ه طراح��ی و اج��رای پ��روژه مش��ابهی ب��ا عن��وان صح��ن حض��رت زین��ب )س( در 
کرب��ال بی��ان ک��رد: س��تاد بازس��ازی عتب��ات عالی��ات اج��رای پ��روژه مش��ابه صح��ن حض��رت الزه��را 
)س( با عن��وان صح��ن حض��رت زین��ب )س( در کرب��ال را در دس��تور کار خ��ود ق��رار داده که امید اس��ت 
 با اطالع رس��انی خوب رس��انه ه��ای گروهی و مش��ارکت مردم خی��ر ایران زمین ش��اهد اجرای س��ریع این 

پروژه باشیم.

طراحی و اجرای پروژه صحن حضرت زینب )س( در کربال

پیک هنر

هنرمندان سفیران فرهنگی 
خوبی هستند

اس��تاد پیشکس��وت هنرهای تجس��می ایران گفت: ژن 
هنری در خون ایرانیان اس��ت و در صورت حمایت از این 
هنرمندان آن ها می توانند با خلق آثار هنری شان در جهان 

هنرنمایی کنند.
 حسین محجوبی اظهار داشت: در سرزمین تاریخی ایران 
هنر جایگاه باالیی دارد که این حاصل فرهنگ شگفت انگیز 
ایرانیان اس��ت که در طول تاریخ با وجود تهاجم بیگانگان 

همچنان پویا و ماندگار است.
 وی افزود: هنرمندان س��فیران فرهنگی خوبی هستند و 
آن ها می توانن��د فرهنگ ایران را در هر ج��ای دنیا با آثار 

هنری خود ترویج دهند.
وی تصریح ک��رد: با نگاهی ب��ه موزه های خ��ود می توان 
فرهنگ غنی مردم واقوام مختلف ایرانی را مشاهده کرد که 
رمز ماندگاری آن تغییرناپذیری در زبان اصلی خود در طول 
تاریخ نسبت به بعضی کشورهای باستانی همچون مصر و 

سوریه و عراق است.
وی در مورد راهکار رشد و تعالی هنر در دولت تدبیر و امید 
اظهار داشت: در صورت حمایت از جوانان مستعد کشور و 
فراهم کردن یک فضای آرامش بخش و مناسب برای آن ها 
به طور یقین در سال های آینده چندین هنرمند شاخص 

در عرصه های جهانی خواهیم داشت.
این نقاش پیشکسوت کشور گفت: نس��ل جوان در ایران 
همراه با ورود تکنولوژی در زمینه های هنری پیش��رفت 
کرده است ولی آن ها به جای تالش برای رسیدن به شهرت 
زودهنگام و برپایی نمایشگاه، به دنبال افزایش یادگیری و 

کسب تجربه  می باشند.
محجوب��ی از راه ه��ای ترویج هن��ر را فرهنگ س��ازی در 
خرید آثار هنرمندان دانس��ت و افزود: در ای��ران با خرید 
 فرش از فرهنگ کف خانه ها اس��تقبال خوبی شده است 
 ولی هن��وز نتوانس��ته ایم در تش��ویق مردم ب��رای خرید

  تابلوه��ای هن��ری فرهن��گ دی��وار را گس��ترش 
دهیم.

 معمار و ط��راح پارک س��اعی تهران در مورد مش��کالت 
 پیش روی زیباس��ازی ش��هری گفت: با توجه به تغییرات
  آب و هوایی گاه برخی اقدامات در راس��تای زیباس��ازی

  ش��هری ج��واب نم��ی ده��د ک��ه بای��د ب��رای ح��ل 
 ای��ن مش��کل ،معم��اری و س��اخت احج��ام زیبای��ی را 
 ب��ه هنرمن��دان و طراح��ان خب��ره و ب��ا تجرب��ه 

سپرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری استان 
اصفهان از متوقف شدن حرکت »منار جنبان« خبر داد و گفت: 
موضوع تکان دادن منار جنبان، دیگر مطرح نیست، حتی در 

نوروز و به خاطر گردشگران یا مسافران.
محسن مصلحی اظهار داشت:  براساس تصمیم شورای تامین 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به خاطر حفظ و پایداری 
»منار جنبان« این بنا از حرکت باز می ایس��تد، چون هر سال 
براثر حرکت های متعدد، قس��مت هایی از آجرها و کاشی های 

آن ریخته و بنا دچار آسیب جدی شده است.
وی حرکت  دادن غیراصولی این بنا را در طول سال های گذشته 
تایید کرد و گفت: تا س��ال های ۶۳ و ۶۲ از روی سی وسه پل و 
پل خواجو، ماش��ین تردد می کرد اما برای ماندگاری این آثار 
تاریخی، از همان سال ها، تصمیم گرفتند که از ورود خودروها 
به این پل ها جلوگیری ش��ود و مانعی ایجاد شد. به دنبال این 
سیاس��ت، برای بناهای دیگر ک��ه در معرض آس��یب و خطر 
هس��تند نیز چنین تصمیم هایی گرفته خواهد شد تا آن بناها 

حفظ شوند.
وی در ادامه با بیان این که طراح��ی اولیه  »منار جنبان« برای 
حرکت دادن نبوده اس��ت، اظهارداشت: حرکت دادن این منار 
به مرور زمان اتفاق افتاد و در طول زمان، تخریب هایی را به بنا 
وارد کرد. برای ما حفظ و مان��دگاری »منار جنبان« از حرکت 

 دادن آن مهمتر اس��ت، ب��رای همین تصمی��م گرفتیم دیگر
»منار جنبان« را تکان ندهیم.

مصلح��ی بی��ان ک��رد: این موض��وع م��ورد اعت��راض برخی 
گردش��گران قرار گرفته، ولی بای��د بدانیم چ��ه تصمیمی به 
 صالح میراث فرهنگی و حف��ظ و پایداری آث��ار در درازمدت

 است.
مدیرکل میراث فرهنگی و گردش��گری استان اصفهان افزود: 
اکنون »منار جنبان« مرمت ش��ده و برای  این که گردشگران 
نسبت به این تصمیم آگاه و توجیه ش��وند، قرار است تابلویی 
را نصب کنیم و دلیل حرکت ندادن آن را توضیح دهیم. عالوه  
بر این، در مانیتوری که کنار بنا نصب می ش��ود، فیلم هایی که 
قبال از حرکت دادن »منار جنبان« گرفته شده است، به نمایش 

درمی آید.
»منار جنبان« از فروردین ماه سال گذشته برای مرمت ، دیگر 
تکان داده نش��د که این موضوع، با اعتراض برخی گردشگران 
همراه ش��د. آن زمان، معاون میراث فرهنگی استان اصفهان 
گفت: هیچ ی��ک از مناره های ای��ن بنای تاریخی ب��رای تکان 
خوردن مش��کلی ندارند؛ تکان دادن یا تکان ن��دادن آن ها به 
تشخیص کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان  
انجام می ش��ود و هر دو مناره براساس سیاس��ت های ما تکان 

داده می شوند.

حاال پس از گذش��ت نزدیک به یک  سال، مس��ووالن میراث 
فرهنگی کش��ور تصمیم گرفته ان��د برای حف��ظ و ماندگاری 
 مناره ه��ای باقیمان��ده از دوره  صفوی��ه، دیگر آن ه��ا را تکان

 ندهند.
بنی��ان ای��ن من��اره در دوره  ایلخان��ی و در اواخر پادش��اهی 
»اولجایتو« بر زمین گذاشته ش��دو این بنا به عنوان مقبره ای 
برای »عم��و عبداهلل« ع��ارف و زاه��د دوره  ایلخانی س��اخته 
ش��د و ش��امل یک س��نگ بزرگ مرمری و یکپارچه روی قبر 

بود و دورتادور آن به خط 
ثلث و به صورت برجسته 
سوره  »یاسین« حجاری 
شده بود در آن زمان روی 
آرامگاه »عم��و عبداهلل« 
فق��ط ی��ک بن��ای بدون 
مناره س��اخته شد، بنایی 
ش��امل یک ایوان آجری 
که مکانی را برای زایران 

این زاهد فراهم می کرد.
اما تاریخ این بنای س��اده 
و ارزش��مند، ۳٠٠ سال 
پ��س از س��اخت مقبره  
»عمو عب��داهلل« متفاوت 
شد، زمانی  که دانشمندان 
دوره  صفویه دو مناره روی 

این مقبره س��اختند تا آن را متف��اوت با دیگر بناهای ش��هر 
اصفهان کنند.

س�ه اث�ر تاریخ�ي و مل�ي در اس�تان اصفه�ان 
مرمت و بازسازي شد

     مدی��ر کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
اصفهان از مرمت و بازسازی س��ه اثر تاریخي و ملي در استان 

اصفهان خبر  داد.
مصلحی افزود: براي بازس��ازي حمام تاریخي میمه مربوط به 
دوره صفویه و تبدیل آن به موزه مردم شناسي در مدت ۸ سال 

۴ میلیارد و  ۵٠٠ میلیون ریال هزینه شد. 
وی افزود : در این موزه بیش از ۴١٠ شي تاریخي از قبیل وسایل 
کشاورزي، وسایل دوخت و دوز، ظروف آشپزخانه، سفال، نسخ 
خطي، انواع لباس و دیگر وس��ایل زندگي در مکاني به وسعت 

۶٠٠ مترمربع به نمایش گذاشته  شد. 
مصلحی اضافه ک��رد: براي مرمت و بازس��ازي کاروانس��رای 
 مادرش��اه عباس��ي در مورچه خورت ب��ه مس��احت ۶ هزار و

 ۵۳۶ متر مربع نیز ١۵٠ میلیارد ریال هزینه شده است . 
این کاروانس��را متعلق به دوره صفویه و به شماره ١۳۶۵۷ در 
سال ۸۴ ثبت ملی ش��د. خانه تاریخی هشت بهشت یا گلشن 
زواره هم مرمت و بازسازي شد.  شایان ذکر است، حمام صفوی 

میمه در سال ١۳۸۴ به شماره ١۴١۹۵ ثبت ملي شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان:

»منار جنبان« دیگر نمی جنبد

دبیر اجرایی س��تاد برگ��زاری اجالس میراث فرهنگ��ی معنوی از 
برگ��زاری اجالس میراث فرهنگ��ی ناملموس )معنوی( در ش��هر 
اصفهان در مهرماه س��ال آینده خبر داد و گفت: ۴٠ کش��ور عضو 
 این ش��بکه و ١۳ ش��هر خواهرخوانده اصفهان، به این ش��هر سفر 

می کنند.
 مسعود حسین میرزایی با اشاره به  برگزاری اجالس میراث فرهنگی 
ناملموس )معنوی( در اصفهان اظهار داشت:میراث معنوی ناملموس 
یک بخشی از دستاورد مادی و معنوی بش��ری است که آن بخش 
تمدن و هویت  غیر فیزیکی همچون آداب و رسوم، قوانین رسمی 
و میراث معنوی و فرهنگ را شامل می شود.وی با بیان این که این 
میراث  سینه به سینه به ارث می رسد و شامل ارزش اجتماعی آداب 
و رسوم و بیان هنری و زبان و گویش می شود، افزود: بازی های بومی 
و محلی، سنت ها،مهارت ها،دانش صنایع دستی، انواع آداب و رسوم 

میراث ناملموس است.
دبیر اجرایی ستاد برگزاری تصریح کرد: کنوانسیون میراث فرهنگی 
معنوي که در سي و دومین نشست یونسکو به تصویب رسیده است، 
با توجه به نقش ارزنده میراث فرهنگی ناملموس)معنوي( به عنوان 
یکی از عوامل نزدیک تر کردن انسان ها به یکدیگر و تضمین تبادل 
و درک متقابل در میان آن ها با هدف تضمین دوام میراث فرهنگی 
ناملموس)معنوي( و همین طور احیای جنبه های مختلف آن اقدام 

به آغاز ثبت میراث فرهنگی ناملموس بشریت کرد.
وی ادامه داد: عید نوروز، ردیف موسیقی ایرانی، موسیقی بخش هایی 

از خراس��ان، هنر نمایش��ی 
آیین تعزی��ه، آیین پهلوانی 
و زورخان��ه ای، مه��ارت 
فرش بافی کاش��ان، مهارت 
 فرش بافی ف��ارس، نقالی و 
ش��اهنامه خوان��ی ،دان��ش 
و  لنج س��ازی  س��نتی 
دریان��وردی در خلیج فارس 
و آیین قالی ش��ویی مشهد 
اردهال  از س��وي جمهوري 
اس��المي ایران در فهرست 
جهان��ی یونس��کو ب��ه ثبت 

رسیده است.
حسین میرزایی گفت: ICCN تنها س��ازمانی است که به منظور 
پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس)معنوي( با هدف حفظ میراث 

فرهنگی ناملموس تشکیل شده است.
وی فعالی��ت و تالش ه��ای ای��ن س��ازمان را معطوف به بررس��ی 

راهکاره��ای خ��الق 
ب��رای  کارآم��د  و 
محافظت و پاسداری 
از می��راث فرهنگ��ی 
ناملم��وس و ارتباط 
جدایی ناپذی��ر آن با 
توس��عه پایدار محلی 

دانست.
دبی��ر اجرایی س��تاد 
برگ��زاری اجالس و 
 جشنواره بین المللي

 می��راث فرهنگ��ی 
معنوی اضافه کرد: عالوه بر موارد یاد ش��ده یک��ی دیگر از اهداف 
 اصل��ی س��ازمان )ICCN( ای��ن اس��ت ک��ه از طری��ق گفتمان

 بین فرهنگی نس��بت به ایجاد و پی ریزی صلح فرهنگی مبتنی بر 
تفاهم و درک مشترک اقدام کنند.

وی با بیان این که در مجموع از کل دنیا ۶۵ ش��هر و نهاد فرهنگي، 

عضو  این شبکه هستند بیان کرد: از جمهوري اسالمي ایران شهر 
اصفهان، شیراز و نیشابور به آن پیوستند.

 حس��ین میرزایی افزود: این اجالس در س��ال ۲٠١۴، روز هش��ت
 تا ١۲ اکتبر، مصادف ب��ا ١۶ تا ۲٠ مهر م��اه ۹۳ در اصفهان برگزار 

می شود.
 وی بیان ک��رد: این رخداد بین المللي، با حضور اعضای ش��بکه در

 سه قالب پیش بینی شده است، که اجالس مجمع عمومی ، اجالس 
زنان و جشنواره از جمله آن ها است.

حس��ین میرزایی موضوعات اج��الس مجمع عموم��ی را  موضوع 
پاس��داری از میراث فرهنگي معنوی در برنامه ریزی شهری، نقش 
می��راث فرهنگی معنوي )ناملم��وس( در بهبود محیط زیس��ت و 
کیفیت زندگی، راهکارهای ترغیب گردش��گری میراث فرهنگي 
معنوي )ناملموس( در ارتقای دیپلماس��ی ش��هری و نقش میراث 
 فرهنگی معنوي )ناملموس( در س��بک زندگی و هویت انس��انی

 برشمرد.
وی خاطرنش��ان کرد: اج��الس زن��ان از دیگر برنامه هاي س��تاد 
برگزاري اس��ت که با موضوع  نقش محوری زنان در احیا، حفظ و 
 ترویج و انتقال بین نسلی میراث فرهنگی معنوي )ناملموس( برای 

نخستین بار برگزار می شود.
دبیر اجرایي ستاد برگزاري گفت: جشنواره میراث معنوي در هفت 
رش��ته با حضور اعضاي ش��بکه ICCN و با حضور پررنگ میراث 

معنوي کشور ایران، برگزار خواهد شد.

دبیر اجرایی ستاد برگزاری اجالس میراث فرهنگی معنوی:

50 کشور به جشنواره بین المللي میراث معنوی می آیند

 تکان دادن یا 
 تکان ندادن آن ها

 به تشخیص 
 کارشناسان اداره

 کل میراث فرهنگی 
 استان اصفهان

   انجام می شود و
 هر دو مناره براساس 

 سیاست های ما 
تکان داده می شوند



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 راه اندازی صندوق حمایت
 از هیات های ورزشی فریدونشهر

برای رفع مشکالت مالی هیات های 
ورزش��ی شهرس��تان فریدونشهر 
صندوق حمایت از ورزش��کاران در 
این شهرستان راه اندازی می شود.

در جلسه ای که با حضورسرپرست 
فرمان��داری فریدونش��هر، اعضای 
شورای ش��هر فریدونشهر،روسا و 
تعدادی از نواب رییس هیات های 
ورزش��ی و همچنین مس��ووالن مربوطه در مهمانس��رای ش��هرداری 
فریدونشهر تشکیل شد استارت تشکیل صندوق حمایت از ورزشکاران 
این شهرستان زده شد.الزم به ذکر است در چند سال اخیر هیات های 
ورزشی شهرستان فریدونشهر با مشکالت مالی بی شماری مواجه بوده 
و به دنبال آن ورزش این منطقه را تحت تاثیر قرار داده و بعضا صدمات 

جبران ناپذیری را بر بدنه ورزش شهرستان وارد کرده است.
گفتنی است با حضور دو تن از اعضای شورای شهر فریدونشهر به عنوان 
روسای هیات های ورزشی اس��کی و ورزش های همگانی خوشبختانه 
اس��تارت راه اندازی صن��دوق حمایت از ورزش��کاران در شهرس��تان 
 فریدونشهر زده شد که امید است به زودی ش��اهد افتتاح این صندوق

 با حضور پرشورخیران و اسپانسرها باشیم.

درخشش کیک بوکسینگ فالورجان
رزمی کاران شهرستان فالورجان 
لملل��ی ا بی��ن  مس��ابقات   در 

کیک بوکس��ینگ که ب��ه میزبانی  
کشورمان در شهر تهران برگزار شد 
حضور یافتند.تی��م منتخب تانگ 
ایل مودو شهرس��تان فالورجان به 
 مربیگ��ری محم��د بازآم��د ب��ا 
10 فایترکه بیشتر نونهال بودند در 
ای��ن مس��ابقات ش��رکت کردند و 
موفق شدند 9 مدال کسب کنند. در رده سنی نونهاالن محمد حسین 
مختاری ،محمد رض��ا زارع ،مهدی فدایی موفق به کس��ب مدال طال و 
شهروز نصرتی ،تورج محمدی مدال نقره و صالح رنجبر مدال برنز کسب 

کردند .

 مسابقات کیوروگی
 تکواندوی بانوان دولت آبادی

به مناسبت میالد با سعادت حضرت 
زین��ب کب��ری )س(مس��ابقات 
ن��دوی بان��وان  کیوروگ��ی تکوا

 باشگاه های شهرستان دولت آباد با 
حضور 57 ورزش��کار از 5 باشگاه و 
در رده سنی خردساالن و نوجوانان 
درشهر دولت آباد برگزار گردید.در 
پای��ان باش��گاه راس��تین مق��ام 
اول،باش��گاه خورزوق مقام دوم و 

باشگاه شاپور آباد مقام سوم تیمی این مسابقات را به دست آوردند.

امریکا مقابل ایران زانو زد
تیم ملي کشتي آزاد ایران در سومین 
دیدار خود در جام جهاني، امریکا را 

در لس آنجلس شکست داد.
در حس��اس ترین مس��ابقه از جام 
جهانی کش��تی آزاد، دالورمردان 
کش��تی ای��ران موفق ش��دند یک 
شکست سنگین را به امریکا تحمیل 
کنند و این تیم را در خاک خود به 
زانو درآورند. شاگردان رسول خادم 

در 5 وزن حریفان خود را شکست دادند و در سه وزن مغلوب شدند. 

کشتی ایران برتر از امریکاست
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد امریکا 
پس از شکس��ت مقابل ای��ران در 
 رقاب��ت ه��ای ج��ام جهان��ی، 
کش��تی گی��ران ای��ران را برتر از 

شاگردان خود خواند.
 »زک��ی جونز«در نشس��ت خبری

 پس از بازی گفت: از باخت مقابل 
ایران واقع��ا ناراحتی��م. چیزهای 
کوچک��ی ک��ه ب��رای پی��روزی 
می بایست انجام می دادیم را انجام ندادیم. بازی امریکا و ایران همیشه 
میلیمتری بوده و اینچ ها تعیین کننده برنده بازی است. ما به اندازه کافی 
خوب عمل نکردیم. ایران برتر از ماست اما ما در حال پیشرفت هستیم.

درخشش بی نظیر ووشوکاران 
اصفهانی در ترکیه

ادامه مسابقات ووشوی 
قهرمانی جهان تا سه شنبه 

پنجمین دوره مسابقه های ووشوی قهرمانی جوانان جهان در 
شهر آنتالیای ترکیه با درخشش ورزشکاران اصفهانی همراه 
شد. در این رقابت ها جمع مدا ل های ووش��وکاران ایران به 

عدد 10 رسید.
ناهید پورشبانان)ورزشکار اصفهانی( که روز جمعه موفق به 
کسب یک نشان طال در فرم »نن دائو« شده بود، در مسابقه 
بعد هم درخشید و در فرم »نن گوئن« قهرمان شد و دو مدال 
طال کسب کرد.وی ابتدا برای فرم »چانگ چوان« رده سنی 
نوجوانان به روی تالو فیلد رفت و با امتیاز 17/9 سومین طالی 
تیم ایران را کس��ب اما در بخش ساندا و در وزن 52 کیلوگرم 
پس��ران مهدی محمدی موفق شد در نخس��تین گام و برابر 
حریفی از ترکمنستان به پیروزی برس��د.وی توانست در دو 
راند پیاپی »رهات رحیم اوف« را شکس��ت داده و به دور بعد 
صعود کند.محسن شهبازی هم در وزن 70 کیلوگرم پس از 
اس��تراحت در دور نخست، »جاس��ون فیتونو« از اندونزی را 

شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد.
در وزن 60 کیلوگرم دختران هم صبا شریفی که دور نخست 
نماینده هند را شکست داده بود،دور دوم برابر داریا کوژو کینا 
از روسیه را در دو راند متوالی شکست داد و راهی مرحله نیمه 
نهایی شد.س��انداکار مصری دور نخست موفق به شکست و 

حذف نماینده چین شده است.
در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی این وزن، س��انداکارانی از 
ترکیه و ویتنام دیدار خواهند کرد.تیم ملی ووش��و ایران در 
 رقابت های قهرمانی جوانان جهان تا کنون موفق به کس��ب

 4 مدال طال،سه نقره و دو برنز در بخش تالو شده است.
زهرا کیانی و ناهید پورشبانان)ورزشکاران اصفهانی(هر کدام 
دو مدال طال، حمیده برخور،طاها بدیعی)ورزشکار اصفهانی( 
دو مدال نقره،منیره پناهی)ورزش��کار اصفهانی( یک نقره و 
یک برنز،نفیسه پورگنجی و ش��اهین بنی طالبی)ورزشکار 
اصفهانی( هم دو برنز برای ووش��وی ایران کس��ب کرده اند.
 فاطمه جزینی دیگر ورزش��کار اصفهانی اس��ت ک��ه امروز

 رقابت های خود را آغاز می کند.
تیمور طالبی،راضیه طهماس��بی و مریم معم��اری مربیان 
اصفهانی هس��تند که تیم مل��ی را همراهی م��ی کنند.این 
مسابقات روز جمعه گذشته با حضور ووشوکارانی از 48 کشور 
جهان در آنتالیا آغاز شده و تا روز سه شنبه ادامه خواهد داشت.

زاویه

6
مسابقات لیگ واترپلو ی استان اصفهان

این مسابقات از روز اول بهمن ماه 92 آغاز و دو روز گذشته به اتمام رسید. در نهایت تیم های مقاومت 
 و ش��هرداری بر س��کوهای اول و دوم ایس��تاده و تیم زنده یاد دژس��تان به مقام س��وم این مسابقات

 دست یافت.

 سرمربی تیم فوتبال سپاهان با تاکید بر این که هیچ نکته فنی 
ناشناخته ای از االهلی امارات برایش باقی نمانده است، گفت: 
بازی با االهلی یکی از حساس ترین بازی های سپاهان در مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان آس��یا است و می خواهیم از فرصتی که 
AFC به ما داده استفاده کنیم تا با 6 امتیاز وارد دور برگشت 
بازی ها شویم. زالتکو کرانچار در آستانه بازی چهارشنبه تیم 
فوتبال س��پاهان ایران و االهلی امارات به س��واالت مختلفی 

پیرامون شرایط تیم پاسخ داد.
     هیچ ناشناخته ای از االهلی برایم وجود ندارد

کرانچار در پاس��خ به این که با توجه به نتایج قبلی تیم تان به 
نظر بازی با االهلی یکی از حس��اس ترین بازی های س��پاهان 
برای صعود از گروهش به شمار می آید گفت: این را قبول دارم 
و ما در هر صورت باید تالش کنیم االهلی را در اصفهان ببریم. 
پیروزی مقابل الهالل که یکی از قدرتمندترین تیم های گروه 
بود واقعا ارزش زیادی داشت و ما را در شرایطی قرار داد که باید 

این روند را ادامه دهیم.
وی در ارزیاب��ی اش از تیم االهلی گفت: ک��م و بیش از االهلی 
ش��ناخت داریم و می توانم بگویم نکته  فنی وجود ندارد که از 
این تیم ندارم. ما هر کاری می کنیم ت��ا این تیم را در اصفهان 
شکست دهیم و به امتیاز 6 برسیم تا در دور برگشت در وضعیت 

بهتری بازی ها را ادامه دهیم.

     به خاط�ر رنکینگ س�پاهان، AFC برنامه خوبی 
برای ما چید!

سرمربی س��پاهان در واکنش به این که فکر نمی کنید شانس 
با ش��ما یار بود که در دور رفت دو بازی س��پاهان در ورزشگاه 
خانگی تان برگزار می شود، خاطرنشان کرد: با این موضوع هم 
موافق هستم. من فکر می کنم ش��رایط و نتایجی که سپاهان 
تاکنون در آس��یا گرفته و رنکینگی که در آن قرار دارد، باعث 
ش��ده تا چنین قرعه ای برای ما به وجود آید. بنابراین ما االن 
باید از این فرصتی که AFC به تیم هایی مثل س��پاهان داده، 
استفاده کنیم تا با انجام بازی های قدرتمندانه و نتایج خوب به 

مرحله بعدی صعود کنیم.
    فرصت دادن ب�ه جوان ها ش�جاعت می خواهد اما 

همه بازیکن جوان خوب ندارند
سرمربی تیم سپاهان که نسبت به برخی دیگر از مربیان لیگ 
به بازیکنان جوانش بیشتر میدان داد و همین ریسک باعث شد 
بازیکنان جوان سپاهان عملکرد خوبی داشته باشند در این باره 
گفت: این مساله درباره هر مربی ای متفاوت است. قبول دارم 
که فرصت دادن به جوان ها ش��جاعت و ریسک می خواهد اما 
از طرفی باید بازیکنان جوان بااستعدادی وجود داشته باشند 
که ش��ما بتوانید آن ها را به زمین بفرستید. شاید برخی تیم ها 
از داش��تن چنین بازیکنانی کم بهره هستند اما سپاهان از این 

جوان ها کم ن��دارد. م��ن در عین حال حساس��یت بازی های 
سپاهان را درک می کنم اما آن قدر بازیکنان جوان باکیفیتی 

داریم که اعتماد من را جلب می کنند.
وی افزود: آن ها خودش��ان هم از این فرصت کمال استفاده را 
بردند و هنوز فضا برای پیشرفت شان وجود دارد. شاید در آینده 
بازیکنان جوان دیگری را هم به میدان بفرستیم. از 25 بازیکن 
لیست تیم سپاهان، 10 بازیکن از میان جوانان هستند که در 
تمرین ها روند خوبی را داشتند و در بیش از یک سالی که ما با 
هم کار می کنیم، آن ها موفق ش��دند خودشان را به کادر فنی 

ثابت کنند.
    بی ش�ک احمدی 
دروازه ب�ان اول ایران 
اس�ت و با داوری قابل 

قیاس نیست!
کرانچ��ار تاکی��د ک��رد: 
معتقدم رحمان احمدی 
دروازه ب��ان اول تیم ملی 
ایران اس��ت و باید باشد. 
در این قضیه هیچ ش��کی 
نباید وجود داشته باشد. 
نی��ل  ترجی��ح دادن دا
داوری به او کار درس��تی 
نیس��ت و ب��ا جدی��ت 
می گویم رحمان احمدی 
اصال با دانیل داوری قابل 
مقایسه نیس��ت. داوری 
دروازه بان خوبی است اما 

فوق العاده از احم��دی جوان تر بوده و نیاز به تجربه بیش��تری 
دارد. این در حالی است که رحمان در سال های گذشته چه در 
مس��ابقه های لیگ برتر و چه بازی های بین المللی باشگاهی و 
بازی های ملی تجربه زیادی کسب کرده است. نمی گویم داوری 
شرایط حضور در تیم ایران را ندارد اما به هر حال او دروازه بان 
تیمی بوده که به تازگی از لیگ دو آلمان به بوندسلیگا راه پیدا 
کرده و در این بازی ها هم هنوز خودش را پیدا نکرده است. من 
به عنوان یک مربی موافق حضور داوری در تیم ملی هستم اما 

نباید او را با رحمان احمدی مقایسه کنیم.
    هواداران سپاهان مقابل االهلی ما را تنها نگذارند

وی در پایان از هواداران تیم س��پاهان خواس��ت تا در بازی با 
االهلی بازیکنان تیم اش را تنها نگذارند و افزود: از حضور همه 
هوادارانی که برای تش��ویق ما در بازی با الهالل به ورزش��گاه 
فوالدشهر آمدند تشکر می کنم چرا که بدون حمایت آن ها ما 
نمی توانستیم به س��ه امتیاز آن دیدار حساس برسیم. از آن ها 
می خواهم در بازی ب��ا االهلی امارات هم م��ا را تنها نگذارند و 
بدانند با حضورش��ان در ورزش��گاه و حمایت های پرشورشان 

سپاهان، بسیار قوی تر می شود.

کرانچار: رحمان احمدی با دانیال داوری قابل قیاس نیست!

 فرصت دادن به جوان ها شجاعت می خواهد
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وضعیت تیم شاهین 
نوین بحرانی است

 وزنه برداری در اصفهان
 مظلوم واقع شده است

سرمربی جدید تیم فوتبال شاهین نوین نطنز با اشاره به این که وضعیت تیم 
فوتبال شاهین نوین نطنز بحرانی است، گفت: شرایط خوبی از لحاظ جسمانی 
و روانی داریم و آماده مسابقه هستیم اما به دلیل نداشتن هزینه سفر نمی توانیم 

به مسابقات برویم.
عبدعلی اکبری وضعیت تیم مذکور را بس��یار بحرانی و اسفناک اعالم کرد و 
اظهار داشت: از زمان مسوولیت بنده فقط توانستیم از لحاظ فنی، روحی روانی 

وضعیت را بهبود بخشیم و تیم را که وضعیت بدی داشت نجات دهیم.
وی اذعان داشت: ولی مشکالت مالی چنان این تیم را از پای درآورده که نگاه 

بازیکنان اصال به بازی کردن نیست.
سرمربی جدید تیم فوتبال ش��اهین نوین نطنز تصریح کرد: خوشبختانه این 
شهرس��تان دارای ظرفیت زیادی در خصوص صنایع و معادن و شرکت های 
خصوصی و جذب سرمایه است و می توانند در زمینه ورزش هزینه کنند، اما 

ارایه مسابقات با این وضعیت مقدور نیست.

رشید شریفی گفت: با توجه به مقام دوم استان اصفهان در مسابقات کشوری 
 و  وجود وزنه برداران جوانی که هرساله در تیم ملی حضور دارند، هنوز ورزش

 وزنه برداری در ورزش استان مظلوم واقع شده است.
قهرمان مس��ابقات کش��وری وزنه برداری ایران با بیان این که بعد از آس��یب 
دیدگی تمام سعی و تالش��م حضور در اردوی تیم ملی بود، اظهارداشت: من 
 با بهداد سلیمي، سجاد انوش��یروانی و بهادر موالیی رقابت خواهم کرد و تمام 
سعی و تالش خود را می کنم تا بتوانم در مس��ابقات آسیایی پیش رو حضور 

داشته باشم.
وی با بیان این که مدیرکل س��ابق اداره ورزش و جوانان استان به ما قول های 
زیادی داده بود، اظهارداشت: او هیچ گونه کمکی به ما نکرد و  حمایت مناسبی 

از وزنه بردارهای اصفهانی نشده است.
شریفی خاطرنشان کرد:با این ش��رایط باید گفت هنوز ورزش وزنه برداری در 

ورزش استان اصفهان مظلوم واقع شده است.

رونالدو گل زد، رئال برد
تیم فوتبال رئال مادرید با تک گل کریس��تیانو رونالدو 
از سد تیم ماالگا گذشت و70 امتیازی شد.رونالدو تنها 
گل این بازی را دردقیق��ه23 و با پاس دقیق گرت بیل 

برای تیم اش به ثمر رساند.

درخشش دژاگه
 تیم فوتبال ف��والم در دیدار خانگ��ی مقابل نیوکاس��ل در ادامه 
رقابت های لیگ برتر فوتبال باش��گاه های انگلیس با درخشش و 
گلزنی »اش��کان دژاگه« بازیکن ملی پوش ایرانی خود به برتری 

رسید.

جشن های جام جهانی طوالنی نباشد
فدراسیون بین المللی فوتبال )فیفا( از مسووالن برزیلی خواست در 12 ورزشگاه 
انتخاب شده برای برگزاری دیدارهای جام جهانی، جشن های طوالنی مدت برگزار 
نکنند. در این جلسه، فیفا توصیه های الزم را برای حفظ کیفیت چمن ورزشگاه ها 

کردوخواستار آن شد که کیفیت چمن ها به بهترین شکل حفظ شود.

 قبول دارم که
 فرصت دادن به جوان ها 

شجاعت و ریسک 
می خواهد اما
 از طرفی باید

 بازیکنان جوان 
بااستعدادی 

وجود داشته باشند
 که شما بتوانید

 آن ها را به زمین 
بفرستید

حسین چرخابی:

امیدوارم فیروز کریمی ذوب آهن، فیروزکریمی پاس باشد
یک کارش��ناس فوتبال گفت: اگ��ر معلم ریاضی ی��ک کالس در 
طول یک س��ال مرتب تعویض ش��ود، مس��لما دانش آم��وزان به 
این راحت��ی نمی توانند درس را ف��را بگیرند، زیرا هر ک��دام از این 
 معلم ها ش��یوه  خاص خود را دارند و روش درس داد نشان متفاوت

 است.
حس��ین چرخابي ، با بیان این که تیم ذوب آهن ریش��ه در فوتبال 
اصفهان دارد و امیدوارم در لیگ برتر بماند، اظهاداش��ت: تک تک 
مسووالن باشگاه ذوب آهن در این مدت که باشگاه در تالطم به سر 

می برد درس های خوبی گرفته اند.
وی افزود: تعویض 6مربی در مدت زمان 20ماه کار بسیار اشتباهی 
است و امیدوارم مسووالن باشگاه تجربه الزم را دریافت کرده باشند 

و دیگر مرتکب اشتباه نشوند.
این کارش��ناس فوتبال کارنامه کاری فیروز کریمی را به دو بخش 
 تقس��یم کرد و گفت: بخش اول مرب��ی گری تیم بهم��ن، پاس و

 پلی اکریل بود که م��ن به عملکرد وی در ای��ن تیم ها نمره خوبی 
می ده��م و بخ��ش دوم تیم اس��تقالل ته��ران، اس��تقالل اهواز، 
گس��ترش فوالد و... اس��ت که من نم��ره ضعیفی ب��ه عملکرد او 
 می دهم و امی��دوارم فیروز کریمی ذوب آه��ن، فیروزکریمی پاس

 باشد.
وی با بیان این که نمی خواهم گذش��ته تیم ذوب آهن را به میان 
بیاورم، افزود: اولین اش��تباه ذوب آهن کنار گذاش��تن محمود 
یاوری بود و برای من ابه��ام ماند که چرا محمود یاوری را کنار 

گذاش��تند و به جای او ل��وکا بوناچیچ 
که در س��ال های اخیر فوتبال 

ایران بد نتیج��ه می گیرد را 
جایگزین یاوري کردند.

چرخاب��ی اضاف��ه کرد: 
محمود یاوری 

در زمان 

در  خ��ود  س��رمربی گری 
ذوب آهن توانست عملکرد 
قاب��ل قبولی از خ��ود به 
نمایش بگذارد و تیم را در 

لیگ برتر حفظ کند.
این کارشناس فوتبال با اشاره 
به این که کنار گذاشتن رسول 
کربکندی از سمت سرمربی 
گری کار اشتباهی 
ب��ود، افزود: 

امیدوارم تصمیم گیرنده نهایی س��عید آذری باشد و با آمدن یک 
فرد ورزش��ی در راس باش��گاه ذوب آهن من به آینده این باش��گاه 

امیدوار شدم.
وی تاکیدکرد: مدیرعامل و هیات مدیره یا ورزش��ی هس��تند ویا 
نیستند و اشکال ندارد که حتما ورزشی باشند، اما هیات مدیره که 
ورزشی نیست باید از مشاوران ورزشی کمک بگیرند و با مشورت با 

مشاوران تصمیمات مهم را بگیرند.
چرخابی با اش��اره به تیم فوالد خوزس��تان، اظهارداشت: اگر تیم 
 فوالد خوزستان یک تیم بسیار خوب است و دارد نتیجه می گیرد،

به این خاطر است که تیم پایه قوی و مناسبی دارد و تیم های دیگر 
لیگ تیم پایه قوی ندارند و به آن ها اهمیت نمی دهند که همین امر 
موجب شده است بازیکنان مطرحی که اسطوره باشند را در سطح 

کشور نداشته باشیم.
این کارشناس فوتبال با بیان این که باشگاه هاي اصفهانی باید بیشتر 
به تیم های پایه توجه کنند، افزود: مربی های بومی تیم های پایه نیز 
مظلوم واقع شده اند و زمانی که یک فرد تمام زندگی اش فوتبال است 
و مربی شده، اما نمی تواند نیاز مالی خودش را از راه مربی گری در 

بیاورد نا امید خواهد شد.
وی اضاف��ه کرد: به ط��ور مثال اگ��ر مزرعه داری ب��ه باغبان خود 
بها نده��د این باغب��ان نمی توان��د نهال های کاش��ته ش��ده را 
 برای مزرع��ه به ثم��ر برس��اند و این نهال ه��ا ناب��ود خواهند 

شد.

 دوست داشتم آقاي گلي
 با قهرماني همراه مي شد

اسماعيل پور/بازيكن تيم گيتي پسند

در طول فصل با نفرات کم مقابل حریفان ظاهر ش��دیم و همین موجب 
ش��د تا نتیجه ای که در پایان فصل به دس��ت آمد عنوان قهرمانی نباشد، 
 به هر صورت دس��ت تقدیر این ط��ور رقم خ��ورد که نتوانی��م از عنوان 
قهرمانی مان دفاع کنیم.قبال هم گفته بودم که دوست دارم کسب عنوان 
آقای گلی همراه با جام قهرمانی باشد، 
س��ال قبل آقای گلی ب��ه این جهت 
به من چس��بید که با کس��ب عنوان 
قهرمانی همراه بود، حقیقت این است 
که آقای گلی امسال با عدم قهرمانی 
تیم من را خیلی خوشحال نمی کند. 
مدیران باش��گاه برای م��ا چیزي کم 
نگذاش��تند، از آنان و همه کسانی که 

به تیم کمک کردند تشکر مي کنم .
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 از ظرفیت های موجود 

در حوزه بانوان حمایت شود
 مدیرکل ام��ور بان��وان اس��تانداری چهارمحال و بختی��اری گفت: 
ظرفیت های زیادی در حوزه بانوان در چهارمحال و بختیاری وجود 
 دارد که الزم اس��ت این ظرفیت ها شناسایی ش��ود و تا جای ممکن

 آن ها را حمایت کرد.
فاطمه دوستی اظهار داشت: رفع محرومیت از چهره زنان روستایی و 
عشایری مبتنی بر آمایش سرزمین است که نوعی عدالت اجتماعی 

محسوب می شود.
وی با اش��اره به این که حمای��ت از زنان جزو اولوی��ت های کاری ما 
خواهد بود، تصریح کرد: هر جایی که زن��ان بتوانند ورود پیدا کنند 

قطعا حمایت خواهیم کرد.

ایجاد 3 هزار فرصت شغلی برای 
مددجویان چهارمحال و بختیاری

مدیرکل کمیته امداد امام خمین��ی چهارمحال و بختیاری گفت: از 
ابتدای سال تاکنون 3 هزار طرح اشتغال زایی برای مددجویان این 

استان اجرا شده است.
ابوالقاسم رستگار ، اظهارداشت: از ابتدای سال  جاری تاکنون افزون 
بر 3 هزار طرح اش��تغال زایی با صرف 160 میلی��ارد ریال اعتبار در 
بخش های کش��اورزی، باغداری، دامپروری، شیالت، صنایع دستی 

و خدمات اجرایی شد.
وی در ادامه با اش��اره ب��ه پرداخت تس��هیالت مش��اغل خانگی به 
مددجویان این نهاد، گفت: تا پایان امس��ال نی��ز تمامی متقاضیان 

تسهیالت مشاغل خانگی وام خود را دریافت می کنند.
رستگار خاطرنشان کرد: خانواده هایی که تسهیالت دریافت می کنند 

و مشغول به کار می شوند از حمایت امداد خارج می شوند.

 زیباسازی شهر، نقش مهمی
 در جذب گردشگر دارد

شهردارشهرکرد گفت: توسعه و زیبایی مرکز استان امری ضروری در 
راستای جذب گردشگران است.

 نوراهلل غالمیان دهکردی اظهار داش��ت: تکریم سنت ها، ارزش های 
اجتماعی و پاسداش��ت فرهن��گ و س��نت های مردم ب��ام ایران از 
 جمله موضوعاتی اس��ت که ش��هرداری ش��هرکرد توج��ه ویژه ای

 به آن ها دارد.
وی افزود: در ش��هرداری ش��هرکرد که به عنوان یک نه��اد مدنی و 
اجتماعی محسوب می شود نس��بت به انجام فعالیت های اجتماعی، 
فرهنگی و هنری برنامه ریزی ه��ای مختلفی به منظور ترویج روحیه 

نشاط و امید در دستور کار قرار گرفته است.
غالمیان دهکردی با بیان این که ش��هرکرد، پیش��انی استان است، 
گفت: توس��عه و زیبایی مرکز اس��تان ام��ری ضروری در راس��تای 
جذب گردشگران است. ش��هردار ش��هرکرد تصریح کرد: بنا داریم 
در حوزه فرهنگی و اجتماعی با استفاده از خالقیت و با به کارگیری 
 دانش و تخصص هنرمندان اس��تان، ش��هرکرد بام ای��ران زمین را 

زیباتر کنیم.
وی با بیان این ک��ه انجام فعالیت های فرهنگی در س��طح ش��هر از 
خواس��ته های مهم و به حق مردم مرکز اس��تان اس��ت، افزود: این 
مجموعه در تالش است با فراهم کردن رضایت مردمی در این بخش 

پاسخگوی مطالبات مردم باشد.

قهرماني والیبال دانشگاه شهركرد در 
مسابقات دانشجویان منطقه  4 كشور 
مدیر روابط عمومي دانش��گاه ش��هرکرد گفت: تیم والیبال دانشگاه 
شهرکرد در مسابقات دانش��جویان منطقه 4 کشور موفق به کسب 

عنوان نخست و سهمیه  حضور در المپیاد ورزشي دانشجویان شد.
 محمدرضا زارعیان اظهارداشت: درمسابقات والیبال دانشجویان پسر 
دانشگاه هاي منطقه 4 کشور که از 17 الي 24 اسفند 92، به میزباني 
دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار ش��د، تیم والیبال دانشگاه شهرکرد 
موفق به کسب عنوان نخست و  س��همیه حضور در المپیاد ورزشي 

دانشجویان سال 1393 شد.
 وی افزود: در این مس��ابقات عالوه بر تیم دانشگاه شهرکرد 10 تیم 
دیگر، از دانشگاه هاي اصفهان، صنعتي اصفهان، شهید چمران اهواز، 
قم، کاشان، گلپایگان، صنعتي جندي شاپور دزفول، صنعتي اراك، 

کاشان و تفرش حضور داشتند.
 

اخبار كوتاه 

 مدیر کمیته ام��داد امام خمینی شهرس��تان اردل گفت: از ابتدای س��ال جاری تاکنون زمینه اش��تغال
 325 خانوار تحت حمایت این شهرستان فراهم شده است.نصرت اهلل موسایی اظهارداشت: از ابتدای سال 

جاری تاکنون بالغ بر 176 میلیون ریال در قالب خدمات درمانی به مددجویان پرداخت شده است.

7 اشتغال زایی 325 خانوار مددجوی اردل

همایش

 100 مقاله به دبیرخانه 
همایش ملی بحران آب رسید

عضو هیات علمی 
گروه آب دانشگاه 
ش��هرکرد و دبیر 
اجرای��ی همایش 
از ارسال یک صد 
مقاله به دبیرخانه 
دومی��ن همایش 
 ملی بحران آب در 

استان خبرداد.
شایان شامحمدی 
در سالن کنفرانس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد 
اظهار داشت: مهلت ارسال مقاله به دومین همایش بحران آب 
تا اردیبهشت ماه سال آینده اعالم شده و پیش بینی می شود 

حدود یک هزار مقاله به دبیرخانه این همایش واصل شود. 
دبیر اجرایی این همایش بررسی بحران آب ومحیط زیست، 
تغییر اقلیم، خشکسالی و بحران آب، پیامدهای اجتماعی و 
اقتصادی بحران آب، مدیریت جامع حوضه، آمایش سرزمین 
و توسعه پایدار منابع آب، مدیریت تخصیص و بهره وری آب، 
 حفاظت از منابع آب های س��طحی وزیرزمینی، استفاده از
  آب ه��ای نامتع��ارف را از محوره��ای این همای��ش عنوان

کرد.
وی همایش فرهنگ س��ازی مصرف بهینه منابع آب، انتقال 
آب بین حوضه ای و بحران آب، آبخیزداری و روش های نوین 
اس��تحصال آب، قوانین، مقررات وجنبه های حقوقی بحران 
آب، بحران آب و سالمت، پدافند غیرعامل در مقابله با بحران 
آب و انرژی و بحران آب را از دیگر محورهای این همایش بیان 
کرد.شامحمدی با بیان برگزاری این همایش در روزهای18 
و 19 شهریورماه س��ال 93 در ش��هرکرد، افزود:متقاضیان 
 تا 15 خردادماه ب��رای ثبت نام درای��ن همایش ملی مهلت 

دارند. 
عضو هیات علمی گروه آب دانش��گاه شهرکرد همچنین در 
خصوص وضعیت منابع آبی چهارمح��ال وبختیاری، اضافه 
کرد:براس��اس ش��اخص های بین المللی، وضعی��ت آب در 
این استان با بحران شدید مواجه اس��ت.این استاد دانشگاه 
شهرکرد ادامه داد: عالوه بر افزایش دما و شدت تبخیر، الگوی 
بارش از برف به باران نیز تغییر یافته است.شامحمدی تصریح 
کرد:مهمترین منبع آب��ی چهارمحال و بختی��اری به دلیل 
کوهستانی بودن منطقه، منابع آبی زیر زمینی و چشمه و چاه 

است که باید با بارش برف تغذیه شود. 

 ت��االب بین الملل��ی چغاخ��ور، گندمان و س��ولقان ک��ه واقع در
 شهرستان های بروجن و اردل هستند از عمده ترین تاالب های این 

استان به شمار می آیند.
 تاالب چغاخور با مس��احتی حدود دو ه��زار و 300 هکتار یکی از

 زیبا ترین و بزرگ ترین تاالب های کش��ور  و این اس��تان اس��ت 
و رش��ته کوه زیبای کالر نیز در س��مت جنوب غربی مش��رف بر 
 تاالب است که قله آن س��ه هزار و 810 متر از س��طح دریا ارتفاع

 دارد.
تاالب چغاخور را مرغذاری وسیع در برگرفته که مساحت آن حدود 

700 هکتار برآورد شده است.
 ای��ن ناحی��ه دارای آب و هوایی مرطوب ب��ا تابس��تان معتدل و
 زمستان های س��رد اس��ت و از نقاط ییالقی این استان محسوب

 می شود. از پاییز تا بهار هر سال هزاران پرنده بومی و مهاجر در این 

تاالب به سر می برند و تخم گذاری می کنند.
از انواع پرندگان دایمی و مهاجری که در تاالب چغاخور شناسایی 
ش��ده اس��ت می توان به انواع مرغابی، غ��از و اردك، چنگر، انواع 
 حواصی��ل، لک لک س��فید، خ��روس کول��ی و فالمینگو اش��اره

 کرد.
تاالب سولقان نیز بیش از 150 هکتار وسعت دارد و در مسیر جاده 

خوزستان قرار گرفته است.
تاالب گندمان و چغاخور نیز از زیستگاه های منحصر به فرد است و 

محل زندگی اکثر گونه های مهاجر و بومی است.
این تاالب ها محل توقفگاه تابستانی و زمستانی برخی از پرندگان 
 مهاجر اس��ت؛ تاالب های این اس��تان مح��ل زادآوری پرندگان
  آب��زی ب��ه خص��وص اردك ه��ای س��ر س��بز و س��رحنایی

 است.

     از منظر زیس�ت بومی و همه جانبه به تاالب های استان 
چهارمحال و بختیاري توجه نشده است

مدیر کل حفاظت محیط زیس��ت چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به ظرفیت هاي باالي تاالب هاي اس��تان چهارمحال و بختیاري 
 گفت: ایام نوروز فرصت مناسبي براي بازید از تاالب هاي این استان 

است.
سعید یوسف پور عنوان کرد: وجود این تاالب ها در استان موجب 
شده اس��ت پرندگان مهاجر و بومي بس��یاري در حاشیه تاالب ها 

زندگي و مناظر طبیعي زیبایي را ایجاد کنند.
وي عنوان کرد: از ظرفیت تاالب ها مي توان براي ورود مس��افر و 
گردشگر به اس��تان بهره گرفت و این در حالي است که باید براي 

احیای تاالب هاي استان با توجه به خشکسالي ها تالش کرد.
  وي در ادامه اظهار داش��ت: این استان سرچش��مه رودخانه های 
 پر آب کش��ور و یکی از مخازن مهم آب ایران محس��وب می شود
  ام��ا ب��ا ای��ن وج��ود ت��االب ه��ای اس��تان ب��ا مش��کل مواجه

 است.
سعید یوس��ف پور اظهار داش��ت: یکی از مهمترین علت هایی که 
تاالب های این استان را با مش��کل مواجه کرده است این است که 

ما نگاه زیست بومی و همه جانبه به تاالب های استان نداشته ایم.
وی تصریح کرد: تاالب ها زیستگاه هزاران جاندار است که این مساله 
 حفاظت از محیط زیس��ت اس��تان را در جایگاه ویژه ای قرار داده

 است.
یوسف پور ادامه داد: از بین رفتن تاالب ها در سال های اخیر اثرات 
زیانباری همچون ورود ریز گردها، تهدید معیشت روزمره و شیوع 

بیماری ها را به دنبال داشته است.
 وی  با اش��اره ب��ه این که ب��رای رفع نق��اط ضعف ت��االب ها باید 
 چاره ای اندیشیده شود؛ بیان داشت: الزم است انتقاد های سازنده

 در این خصوص صورت گیرد تا نقاط ضعف شناسایی شود.
 مدیر کل محیط زیس��ت چه��ار محال و بختی��اری گفت: احیای

 تاالب های این استان الزم است و باید مورد توجه قرار گیرد.
 یوسف پور اظهار داش��ت: رعایت حق آبه زیس��ت محیطی جزو 
ضرورت های تاالب به شمار می آید که تحقق و اجرای آن توسط 
سازمان محیط زیست ناممکن به نظر می رسد ولی با همکاری سایر 
مسووالن، مردم و تش��کل های مردمی حامی محیط زیست این 

فرآیند تسهیل خواهد شد.
 وی با بیان این که، میزان بارندگی ها نس��بت به س��ال گذش��ته 
 15 درص��د کاهش داش��ته اس��ت؛ اذعان داش��ت: ب��ارش اغلب 
بارندگی های اخیر برف بوده است و نسبت به سال گذشته کاهش 

داشته است.
یوسف پور تاکید کرد: تاالب چغاخور مشکل کم آبی کمتري دارد و 
با بارش های خوبی که در محدوده تاالب ها بوده است موجب شده 
که در حال حاضر وضعیت مناسبی در تاالب ها دیده شود.مدیر کل 
محیط زیست چهار محال و بختیاری اذعان داشت: هدف نهایی که 
به دنبال آن هستیم این است که تا پایان سال 93 تاالب های استان 

از وضعیت مطلوبی برخوردار شوند.

تاالب هاي چهارمحال و بختیاري در انتظار مسافران نوروزي

 لذت تماشاي پرندگان مهاجر در ارتفاعات

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آرا نوبت دوم 
2071آگهی موضوع ماده سه آیین نامه قانون هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی 
فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  هیات  آراء صادره  برابر   
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی میمه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
به منظور  ذیل  به شرح  تقاضا  امالک مورد  متقاضیان و  لذا مشخصات  گردیده است 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود . درصورتی که افراد نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراض اشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت اسناد و امالک میمه تسلیم و پس از اخذ رسیدظرف 

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تسلیم نمایند . 

1-رای 281 – آقای حسین طبیبی فرزند سیف اله شناسنامه شماره 8 میمه به شماره ملی 
به مساحت  آن  به  گاراژ وصل  و  قطعه زمین محصور  در ششدانگ   6229955296

695/10 متر مربع در قسمتی از پالک 26/1238 واقع در ونداده کوی مشهور به الستان 
خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای حسین کریم 

2- رای 344 – آقای رضا جمشیدیان فرزند عبدالعلی شناسنامه شماره 3460 میمه به 
به مساحت 287/27 متر مربع  باب خانه  شماره ملی 6229745240 در ششدانگ یک 
در قسمتی از پالک 11/1477 واقع در وزوان دشت باغستان در ازاء مالکیت مشاعی 

خریداری شده 

3- رای 345 – مهدی یونسی فرزند علی جان شناسنامه شماره 21 وزوان به شماره 
ملی 6229983990 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 210/70 متر مربع قسمتی از 
پالک 11/2659 واقع در وزوان خیابان شهید حدادیان در ازاء مالکیت مشاعی خریداری 

شده و خریداری عادی از قدرت اله احقاقی 

4- رای 346 – خانم صدیقه مختاری فرزند رمضانعلی شناسنامه شماره 30 میمه به 
به مساحت 235/17 متر مربع  باب خانه  شماره ملی 6229888580 در ششدانگ یک 
قسمتی از پالک 1/4052 واقع در میمه خیابان آزادی در ازاء مالکیت مشاعی خریداری 

شده 

5- رای 347 – آقای جواد شفیع فرزند علی قلی شناسنامه شماره یک میمه به شماره 
ملی 6229880520 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 352/96 متر مربع قسمتی 
از پالک 30/3485 واقع در زیاد آباد خیبان طالقانی کوچه مولوی به ازاء سهم مشاع 

خریداری شده و خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی خاتون صانعیان 

6- رای 348 آقای حسن راعی فرزند مرتضی شناسنامه شماره 2107 میمه به شماره 
ملی 6229691094 در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 97/63 متر مربع قسمتی 

از پالک 1/2756 واقع در میمه خیابان طالقانی در ازاء مالکیت مشاعی خریداری شده 

7- رای 349 – آقای اکبر جباری فرزند محمد علی شناسنامه شماره 31 میمه به شماره 
ملی 6229905086 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 314/42 متر مربع قسمتی از 

پالک 35/3925 واقع در ازان خیابان ابن سینا در ازاء مالکیت مشاعی خریداری شده 
8- رای 350 – آقای مجید خانعلی فرزند حسین شناسنامه شماره 70 میمه به شماره 
ملی 6229911681 در ششدانگ یک باب بهار بند و طویله  و محوطه متصل به آن به 
مساحت 351/45 متر مربع قسمتی از پالک 11/2288 واقع در وزوان خیابان شهید ولی 

در ازاء مالکیت مشاعی  خریداری شده 
9- رای 351 – آقای علی کمال فرزند حسین شناسنامه شماره 36 میمه به شماره ملی 
6229961024 در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 441/10 متر مربع در قسمتی از 
پالک 26/1247 واقع در ونداده کوی مشهور به الستان خریداری مع الواسطه از آقای 

غالمعلی کمال 
به  میمه    1794 محمود شناسنامه شماره  فرزند  عادل  داود  آقای   –  352 رای   –  10
شماره ملی 6229792151 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 785/06 متر مربع در 
قسمتی از پالک 26/142 واقع در ونداده دشت سر آسیاب خریداری مع الواسطه ازمالک 

رسمی آقای داود عادل فرزند اسداله 
11- رای 353 – خانم زهرا صادقی فرزند سیف اله شناسنامه شماره 64 میمه به شماره 
ملی 6229897520 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 395 متر مبع قسمتی از پالک 

1/5534 واقع درمیمه محله سر خندق در ازاء مالکیت مشاعی خریداری شده 
12- رای 354 -  آقای ابوالفضل دهقان فرزند غالمعلی شناسنامه شماره 64 میمه به 
به مساحت 395 متر مربع در  باب خانه  شماره ملی 6229894211 در ششدانگ یک 
ازاء مالکیت مشاعی خریداری  قسمتی از پالک 1/5534 واقع در میمه محله خندق در 

شده 
13- رای 355 – آقای علی اقدامی فرزند محمد حسین شناسنامه شماره 764 میمه به 
شماره ملی 6229702762 در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 402/06 متر مربع 
قسمتی از پالک 35/1052 واقع در ازان خیابان امامزاده خیابان باغ سفید خریداری مع 

الواسطه از مالک رسمیجواهر سلطان اقدامی 

14 رای 357 – خانم معصومه حمزه ئی فرزند رضا شناسنامه شماره 2423 تهران به 
مشاره ملی 0047537175 در ششدانگ قطعه زمین مشجر و گاراژ متصله به مساحت 

659 متر مربع در قسمتی از پالک 26/1238 واقع در ونداده کوی گلزار در ازاء خریداری 
مع الواسطه ازمالک رسمی حسین کریم 

آقای امیر حسین خان صاحبقرانی فرزند غالم شاه خان شناسنامه  15- رای 358 – 
شماره 1859 میمه به شماره ملی 6229729261 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
1643/67 متر مربع قسمتی از پالک 17/60 واقع در قاسم اباد کوی درب قلعه در ازاء 

مالکیت مشاعی 

16 – رای 359 – آقای مجتبی قیم فرزند محمد حسین شناسنامه شماره یک میمه به 
شماره ملی 6229892383 در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 192/12 متر مربع 
قسمتی از پالک 1/8452 واقع در میمه کوی باسیاه در ازاء مالکیت مشاعی خریداری 

شده 
17- رای 360 – آقای محمد حسین قیم فرزند غالمحسین شناسنامه شماره 95 میمه به 
شماره ملی 6229825090 در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 192/12 متر مربع 
قسمتی از پالک 1/8452 واقع در میمه کوی باسیاه در ازاء مالکیت مشاعی خریداری 

شده 
به  میمه   28 غالمعلی شناسنامه شماره  فرزند  یعقوبیان  اله  حجت   –  361 رای   –  18
شماره ملی 6229849623 در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 66/66 متر مربع در 

قسمتی از پالک  30/3446 واقع در زیاد آباد در ازا ء مالکیت مشاعی خریداری شده 

 8 شناسنامه شماره  مرتضی  فرزند  رحمانیان  العابدین  زین  آقای   –  362 رای   –  19
 634/83 مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  در   6229938952 ملی  شماره  به  میمه 
متر مربع قسمتی از پالک 26/1639 واقع در ونداده کوی باال در ازاء مالکیت مشاعی 

خریداری شده 

20- رای 363 – آقای زین العابدین رحمانیان فرزند مرتضی شناسنامه شماره 8 میمه 
به شماره ملی 6229938952 در ششدانگ یک باب طویله به مساحت 126/27 متر مربع 
در قسمتی از پالک 26/1641 واقع در ونداده کوی باال در ازاء مالکیت مشاعی خریداری 

21- رای 364-  آقای رمضانعلی قاصدی فرزند عباس شناسنامه شماره 33 میمه به 
شماره ملی 6229814080 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 363 مترمربع قسمتی 

از پالک 54/303 واقع در خسرو آباد در ازاء مالکیت مشاعی 

22- رای 365 -  آقای محمد عرب زاده فرزند عباس شناسنامه شماره 130 میمه به 
به مساحت 679/04 متر مربع  باب خانه  شماره ملی 6229976560 در ششدانگ یک 
داود  مالکین رسمی  از  الواسطه  مع  ازان خریداری  در  واقع  پالک 35/583  از  قسمتی 

عبدلی و مریم عبدلی 

23 – رای 367 -  آقای فتحعلی حدادی فرزند عباس شناسنامه شماره 10 میمه شماره 
ملی 6229865564 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 59/78 متر مربع در قسمتی 
از پالک 1/2020 واقع در میمه خیابان شریعتی در ازاء مالکیت مشاعی خریداری شده 

آقای حسین حیدری فرزند حسن شناسنامه شماره 1906 میمه به  رای 368 –   – 24
شماره ملی 6229689081 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 200/90 متر مربع 
قسمتی از پالک 1/1784 واقع در میمه خیابان حضرت ابوالفضل خریداری مع الواسطه 

از مالک رسمی خانم معصومه حیدری 
بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شدُ .
تاریخ انتشار نوبت اول :1392/12/11تاریخ انتشار نوبت دوم :یکشنبه 1392/12/26 

 رئیس ثبت میمه – حسین نوروز

اعالم مخدوش شدن سند مالكيت

برگ  دو  باارائه  اله  فضل  فرزند  شهرضائي  اسکندري  مریم  خانم  اینکه  به  نظر 
سند  شدن  مفقود  مدعي  شده  رسمًاگواهي  وامضاءشهود  هویت  که  استشهادمحلي 
مالکیت سه سهم مشاع ازپنج سهم ششدانگ پالک 387 الي 378 فرعي ازیک اصلي واقع 

درابنیه یک اصلي بخش یک ثبتي شهرضاکه درصفحه 106 دفتر344 ذیل ثبت 55560 به 
نام نامبرده صادرگردیده که موجب سند 96168 – 21 / 10 / 81 دفتریک شهرضاتمامت 

یک سهم ونیم آنرابه شهنازاسکندري انتقال داده وسندهم اکنون به میزان 5 / 1 سهم 
سوختگي  علت  به  وسنداولیه  است  قرارگرفته  شهرضائي  اسکندري  مریم  درسهم 
مخدوش شده است وقابل استفاده نمي باشد اینک نامبرده درخواست صدورسندمالکیت 
 5 ماده  دراجراي  لذا  است  رانموده  فوق  ازپالک  مشاع  سهم   1  /  5 به  نسبت  المثني 
تبصره 5 ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که 
هر کس نسبت به مخدوش شدن سندفوق الذکرودرخواست صدورسندالمثني ازطرف 
مریم اسکندري شهرضائي اعتراض دارد مي بایست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار 
این آگهي اعتراض خودرانسبت به ثبت محل ارائه نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي 
نرسدسند مالکیت المثني طبق مقررات صادر وتسلیم خواهد شد .در صورت اعتراض 
صورت مجلس مبني بر اعتراض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي داده مي 

شود .     میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

اس�تان چهارمح�ال و بختی�اري ب�ا وج�ود داش�تن مس�احت ك�م نس�بت ب�ه اس�تان ه�اي دیگ�ر داراي 
تاالب ه�اي زیبای�ي اس�ت ك�ه در فصل به�ار زیبای�ي آن ه�ا چندی�ن براب�ر مي ش�ود و ای�ام ن�وروز فرصت 
 مناس�بي براي بازدی�د تاالب ه�ا و مش�اهده پرن�دگان مهاجر و بومي اس�ت ك�ه در حاش�یه تاالب ه�ا زندگي 

مي كنند.
به گزارش مهر، تاالب های این استان از جاذبه های با ارزش طبیعی این سرزمین به شمار می آیند و مکان مناسبی 
برای گردشگری به شمار می آیند كه  به خاطر زیبایی خاص آن ها هر ساله مسافران زیادی را به خود جذب می كند.
ویژگی بارز و مهم این تاالب ها نسبت به سایر تاالب های ایران قرار گرفتن آن ها در ارتفاع بیش از دو هزار متری است.
وجود آب بندها، باتالق ها و تاالب های طبیعی در این منطقه سبب شده است تا هزاران پرنده بومی و مهاجر در این 

زیستگاه ها به طور دایم و موقت زندگی كنند.

مدی��رکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی چهارمح��ال و بختیاری از 
راه اندازی 5 خانه دیجیتال در سال آینده خبر داد.

  حسین گنجی در شورای برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری اظهار 
داشت: بر اساس ضرورت در س��ال 71 و تهاجم فرهنگی، وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی کانون های مساجد اسالمی را تشکیل داد.
وی از فعالیت 345 کانون فرهنگی مس��اجد در سطح این استان 
خبر داد و گفت:  حدود 198 کانون مس��اجد روستایی، 11 کانون 
ویژه مصلی، چهار کانون دانش��گاهی و چهار کان��ون در زندان ها 

فعال هستند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری راه اندازی 
پنج خانه دیجیتال را یکی از برنامه های سال آینده خود عنوان کرد 
و اذعان داشت:  این مراکز با هدف فراهم سازی فضای اینترنتی پاك، 
ارایه نرم افزارهای مجاز و تولید محتوا بر اساس ظرفیت شبکه های 

فرهنگی ایجاد خواهند شد.
وی توسعه آموزش و مهارت  افزایی مدیران را در راستای برنامه های 
کانون مساجد استان برشمرد و یادآور شد: تجهیز و توسعه کانون ها 
با اولویت مناطق کمتر برخوردار در برنامه های سال آینده گنجانده 
شده اس��ت.این مس��وول از راه اندازی 100 کانون مساجد جدید 
در سطح اس��تان خبر داد و اذعان داشت: بیش از 100 باب کانون 

مشارکتی نیز حمایت خواهد شد.

مدیرکل مناب��ع طبیعی و آبخی��زداری چهارمح��ال و بختیاری 
گفت: در حال حاض��ر از مجموع 8 هزار گونه گیاهی شناس��ایی 
 ش��ده در کش��ور یک ه��زار و 500 گون��ه گیاهی آن در اس��تان

 چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

 خسرو عبداللهی در نشست امور اراضی این استان، اظهار داشت: 
اس��تان چهارمحال و بختیاری از ظرفیت باالیی در عرصه منابع 
طبیعی برخوردار اس��ت، به گونه ای که تاکنون افزون بر 63 گونه 
درختی و درختچه ای در استان شناسایی شده است.وی با اشاره 
به شناسایی 8 هزار گونه گیاهی در کشور، گفت: از این تعداد یک 
هزار و 500 گونه گیاهی به استان چهارمحال و بختیاری اختصاص 
دارد.عبداللهی با بیان این که اس��تان چهارمح��ال و بختیاری از 
لحاظ منطق��ه ای و ملی اهمیت ویژه ایی دارد، گفت: سرچش��مه 
س��ه رودخان��ه کارون، دز و زاین��ده رود در اس��تان چهارمحال و 
 بختیاری اس��ت.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان از 
چهارمحال و بختیاری به عنوان یک��ی از قطب های تامین کننده 
جریان آب شیرین نواحی خشک کشور نام برد و افزود: این استان 
در بخش کشاورزی، شیالت، توس��عه باغات و گیاهان دارویی از 
جایگاه خاصی برخوردار است.وی افزود:  در حال حاضر 96 درصد 
از اراضی ملی )عرصه( به نام جمهوری اسالمی است و بسیاری از 

اراضی استان شناسایی و مکان یابی شده است.

مدیركل ارشاد استان خبر داد:

راه اندازی 5 خانه دیجیتال در استان
مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداری استان:

چهارمحال و بختیاری 1500 گونه گیاهی دارد
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در گردهمایی مدیران کل ستادی و استان های سازمان ثبت احوال کشور اعالم شد؛

ثبت احوال استان درخشید
کسب رتبه نخست کشور توسط  اداره کل ثبت احوال استان اصفهان  در سال 1392

 در همايش مديران کل س��تادی و اس��تانی ثبت احوال سراسر 
کشور که  روز چهارشنبه مورخ 92/12/21 با حضور دکتر ناظمي 
اردکاني معاون وزير کش��ور و رياست سازمان ثبت احوال کشور،  
 معاونين، مش��اورين، مديران س��تادی س��ازمان و مديران کل

استان ها در تاالر کوثر سازمان ثبت احوال کشور برگزار گرديد،  
اداره کل ثبت احوال استان اصفهان درخشش چشمگيری داشت.

در اين گردهمايی که به جهت بررسی و ارزيابی عملکرد سازمان 
ثبت احوال کش��ور در س��ال 1392 برگزار گرديد اداره کل ثبت 
احوال استان اصفهان  موفق شد در اکثر شاخص های ارايه شده 

امتيازات باال و رتبه های برتر را به خود اختصاص دهد.
بنابر اعالم رواب��ط عمومي اداره کل، اس��تان اصفهان با کس��ب 
امتيازات باال و رتبه های متعدد توانس��ت باالتر از ساير استان ها 
قرار گيرد. طبق اين گزارش اداره کل ثبت احوال استان اصفهان  
موفق  به کسب 3 رتبه اول درشاخص های مهم ) برگزاري همايش 
مهندس��ی فرهنگ نام گذاری- مقوله حساس س��ازي و ارتقای 
آگاهي هاي عمومي – فعاليت ها و اقدام��ات هفته ثبت احوال ( 
همچنين کسب  چندين رتبه دوم در  طرح های مختلف سازمان 

از جمله  برنامه راهبردی سازمان، ثبت وقايع حياتی و...  گرديد.
 در اين گردهمايي  مهندس  تورج حاجي رحيميان مدير کل ثبت 
احوال استان اصفهان، موفق به دريافت لوح تقدير از دکتر ناظمي 

اردکاني رياست محترم سازمان ثبت احوال کشور گرديد. 
مهندس حاجی رحيميان مديرکل ثبت احوال استان اصفهان که 
در اولين سال فعاليت خود در اين س��ازمان ، موفق به درخشش 
و کسب رتبه نخس��ت گرديد  پس از پايان مراسم   در گفت وگو 
با خبرنگار ما عن��وان کرد:اين موفقيت که حاصل تالش ش��بانه 
 روزی همکاران بنده در سراس��ر اس��تان می باش��د را به ايشان،

خانواده هايشان و مديريت ارشد استان تبريک عرض می نمايم 
و اميدوارم اين موفقيت های با همت و پش��تکار و همدلی که در 
مجموعه ثبت احوال استان اصفهان به وجود آمده است ادامه يابد 
و بتوانيم توفيقات هرچه بيشتری در خدمت به مردم فهيم استان 

به دست آوريم.
وی  دلي��ل موفقيت و کس��ب اين رتب��ه را فعاليت ه��ای خوبی 
که در س��ال 92 توس��ط  اداره کل ثب��ت احوال اس��تان صورت 
 پذيرفته  اس��ت دانست و اش��اره کرد:  برگزاری موفق و کم نظير

 همايش های مختلف از جمله  جمعي��ت چالش ها و راهبردها ، 
همايش ثبت ياران،  برگزاری شورای ثبت وقايع حياتی استان به 
رياست دکتر زرگرپور استاندارمحترم و تصويب 14 مصوبه مهم، 
برگزاری همايش مهندسی فرهنگ نام گزينی ، توليد فيلم مستند 
داستانی اولين هديه،  افتتاحيه چندين دفتر نمايندگی، برگزاری 
موفق و با کيفيت برنامه های هفته ثبت اح��وال، ارتباط خوب و 
 مستمر با اصحاب رسانه، استفاده از تريبون های مختلف از جمله

 برنامه های صدا و سيما، سخنرانی پيش از خطبه ها و ... در جهت 
تبيين اهداف س��ازمان ، ارتباط و تعامل خوب با علما و روحانيت 
معظم استان، رونمايی از سند هويتی بزرگان ،علما و شهدای به 
 نام استان، پايان پروژه مهم آرشيو الکترونيکی و تکميل بيش از

 45 درصد آن در س��ال جاری، راه اندازی ايس��تگاه های کارت 
هوشمند ملی و تکريم ارباب رجوع و خدمت خالصانه به مردم  از 

جمله مهمترين اهداف اين اداره کل در سال 92 بود .
مهن��دس حاجی رحيمي��ان در پاي��ان ضمن قدردان��ی ويژه  از 
کليه همکاران خود ، اصحاب رس��انه و مطبوعات، صدا و س��يما، 
همچنين علما و روحانيت محترم ب��ه خصوص حضرت آيت اهلل  
 العظمی مظاهری و  حضرت
اهلل آي��ت    

 طب��ا طباي��ی  و 
همچني��ن 

دکت��ر زرگرپور 
ر  ا ند س��تا ا
محترم اصفهان  
ک��ه هم��واره با 
حمايت خود اين 

اداره کل را در جه��ت اه��داف عاليه خود 
ياری رس��انيده اند  ابراز امي��دواری اين 
موفقيت ها  ب��ا هم��کاری و حمايت اين 
بزرگواران در س��ال 93 هم ادامه داش��ته 
باش��د و موفقيت های بيش��تری نصيب 
اس��تان گردد.قابل ذکر است به دليل اين 
موفقي��ت و اقدامات خوبی ک��ه اداره کل 
ثبت احوال استان اصفهان در سال 1392  
انجام داده اس��ت پيام و ل��وح تقديری از 
سوی دکتر محمد ناظمی اردکانی معاون 
وزير و رييس س��ازمان ثبت احوال کشور 
خطاب به  دکتر زرگرپور استاندار اصفهان 
صادر گرديد و از زحم��ات و حمايت های 

وی تشکر و قدردانی به عمل آمد.

اهم فعالیت های ای�ن اداره کل 
در سال 1392

     همایش روز جهاني جمعیت
اداره کل ثب��ت احوال اس��تان اصفهان با 

برگزاري همايش بزرگداش��ت روز جهاني جمعي��ت در مورخه 
92/4/17 نسبت به شناسايي چالش ها و تهديدهاي جمعيت به 

عنوان يکي از مباحث تأاثير گذار جامعه اقدام کرد.
در اين همايش که با حضور ش��خصيت های برجس��ته،  مديران 
و مس��ووالن اس��تان اعم از نمايندگان مردم در مجلس شورای 
اس��المی )حجت االس��الم س��الک؛ دکتر مقتدائی؛ خانم دکتر 
اخوان(؛  مديران س��تادی اس��تانداری، مديران کل دستگاه های 
اجراي��ی و مديران و کارکن��ان ثبت اح��وال و همچنين اصحاب 
رسانه برگزار گرديد؛  حجت االسالم و المسلمين سالک نماينده 
مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی و رييس کميسيون 
فرهنگی مجلس ايراد سخنرانی نموده و همچنين معاون عمرانی  
استاندار، مديرکل دفتر آمار و اطالعات استانداری، رييس شورای 
 اسالمی شهر اصفهان، معاون دانشگاه علوم پزشکی و ... سخنرانی 
کردند. در اين همايش س��عی شد با تهيه بس��ته های فرهنگی و 
توزيع بين مدعوين نس��بت به تبيين صحيح نظريه های رش��د 
جمعيت اقدام گردد. همچنين قب��ل از برگزاری همايش با تهيه 
کردن پوستر،  بنر و ... و نصب در س��طح شهر، موارد مورد نظر در 

مباحث جمعيتی به اطالع عموم مردم رسانيده شد.

     گرامیداشت هفته ثبت احوال در استان اصفهان
هفته ثبت احوال از اول دی ماه تا هفتم دی ماه آغاز و در اين هفته؛ 
مراس��م متعددی برگزار گرديد،  که از جمله می توان به ديدار با 
آيات عظام، نماينده ولی فقيه، نماينده مردم در مجلس خبرگان 
و .. حضور در گلزار شهدا و بازديد از آسايشگاه جانبازان، حضور در 
برنامه های زنده تلويزيونی و همچنين نشست خبری و مصاحبه 
 مطبوعات��ی با اصحاب رس��انه و تبيي��ن وظايف و رس��الت های

 ثبت احوال اشاره کرد. در پايان اين هفته نيز مراسم گراميداشت 
هفته ثبت احوال با حضور زرگرپور استاندار استان اصفهان، دکتر 
مقتدايي نماينده مردم در مجلس ش��وراي اسالمي ، مديران کل 
دستگاه هاي اجرايي، خانواده ش��هيد خوروش و خانواده مرحوم 
آيت اهلل حاج شيخ محمد کلباسي و همچنين مديران و کارمندان 

ثبت احوال استان برگزار شد.
      اهم اقدامات

- تشکيل س��تاد برگزاری هفته ثبت احوال به رياست مديرکل و 
عضويت معاونين،  رييس اداره حراس��ت، مسوول روابط عمومی، 
رييس اداره منابع انسانی و پش��تيبانی و رييس اداره شهرستان 

اصفهان.
- تشکيل بيش از 8 جلسه ستاد برگزاری و با بيش از 80 مصوبه.
- حضور خبرنگار سيمای استان در اداره کل و تبيين و تشريح .

     برنامه های هفته ثبت احوال توسط مدیرکل
- تش��ريح مناس��بت های هفته ثبت احوال و بيان اهميت سوم 

دی ماه.
 - اع��الم برنام��ه ها و دع��وت از عم��وم به وي��ژه دانش��جويان و

 دانش آموزان جهت بازديد از گنجينه.
- حضور در س��يمای مرکز استان و تش��ريح عملکرد اداره کل و 

تبيين برنامه های هفته ثبت احوال.
- حضور مديرکل،  مسوولين و کارکنان ثبت احوال در گلزار شهدا 
در اولين روز هفته ثبت احوال )92/10/1( و نثار شاخه هاي گل 
بر مزار ش��هيدان انقالب اس��المي و تجديد ميثاق با آرمان هاي 

واالي شهدا .
- تجليل از خانواده شهداي ثبت احوال توسط مديرکل استان.

- حضور مسوولين و کارکنان ثبت احوال در جمع جانبازان عزيز 
دفاع مقدس. 

 - اهدای هدايايی به رس��م يادبود به اس��طوره ه��ای مقاومت و
 پايداری.

- تجليل از خانواده شهدای گران قدر ثبت احوال و اهدای هدايا 
به رسم يادبود.

- ديدار با حضرت آيت اهلل مظاهری 
- ديدار با حضرت آيت اهلل مه��دوی عضو محترم 

مجلس خبرگان رهبری.
 -

ديدار با حضرت آيت اهلل طباطبائ��ی نژاد نماينده ولی فقيه و امام 
جمعه اصفهان.

- حضور آيت اهلل ميردامادی امام جمعه موقت اصفهان در اداره کل 
و بازديد از فعاليت های اداره کل.

- حضور استاندار محترم در مراسم هفته ثبت احوال.
- حضور نمايندگان محترم مردم در مجلس ش��ورای اسالمی در 

مراسم هفته ثبت احوال.
- حضور نمايندگان محترم مردم در مجلس ش��ورای اسالمی در 

اداره کل .
- حضور مديران کل دستگاه های اجرايی در اداره کل و بازديد از 

فعاليت های اداره کل )مديرکل صدا و سيما و ...(.
- پيام تبريک استاندار محترم به مناسبت هفته ثبت احوال.

- تبيين و تش��ريح وظايف و عملکرد اداره کل ثبت احوال استان 
در سخنرانی قبل از خطبه ها توسط مديرکل ثبت احوال استان.

- تقدير و تش��کر آيت اهلل ميردامادی امام جمع��ه موقت از ارايه 
گزارش عملکرد توسط مديرکل ثبت احوال استان اصفهان.

- رونمايی از سند ش��هيد طاهرزاده با حضور خانواده معزز ايشان 
توسط استاندار محترم و پخش کليپ بازديد مقام معظم رهبری 

از خانواده شهيد بزرگوار.
- رونمايی از س��ند حضرت آيت اهلل کلباس��ی با حضور خانواده 

محترم ايشان توسط استاندار محترم.
- حضور مديرکل و مسوولين س��تادی اداره کل در ورودی اداره 
و اس��تقبال از کارکنان ب��ا گل و تقديم کارت هدي��ه و همچنين 

پذيرايی با شير و کيک.
- سخنرانی استاندار محترم و تقدير از فعاليت های اداره کل.

- تقدير از حاميان ثبت احوال توسط استاندار محترم.
- تقدير از زحمات تالشگران عرصه ثبت احوال.

- برگزاری مسابقه و تقدير از برگزيد گان.
 - نصب پوس��تر حاوی پيام های کوتاه ثبت احوال در مکان های 
 پر ت��ردد، بيلبرده��ای تبليغات��ی، ميادي��ن، ورودی ش��هرها، 

بزرگراه ها و خيابان ها.
     همایش مهندسي فرهنگ نام و نام گزیني 

همايش مهندسي فرهنگ نام و نام گزيني در تاريخ 92/11/8 با 
حضور آيت اهلل مهدوی نماينده مردم در مجلس خبرگان رهبری؛ 
ائمه جمعه، علما و فضال، مديران کل دستگاه های اجرايی استان؛  
اساتيد دانشگاه و مديران و کارکنان ثبت احوال استان اصفهان؛ 
 در س��الن اجتماع��ات دانش��گاه آزاد منطقه چهار برگزار ش��د.

 اهم فعاليت های به اين شرح می باشد:
تشکيل شوراي سياست گذاري همايش نام.  
تشکيل کميته اجرايي همايش.  

فراخوان مقاله .
فعال سازي دبيرخانه همايش.  
اطالع رساني قبل از همايش  .  

رايزني با علما و فضال و  تهيه فيلم مستند با عنوان اولين هديه
تهيه بسته فرهنگی.

برپايی نمايشگاه کتاب با موضوع نام و نام گزينی. 
تهيه پوستر  جهت فضاسازي شهر.   

تقدير از کودکان مسمي به نام علي.
تقدير از مقاالت برتر .

تقدير از ادارات شهرستان هاي پيشرو در برگزاري همايش.
رونمايي از سند هويتی  استاد پرورش.   

انعکاس رسانه اي و خبري همايش. 
برگزاري همايش در شهرستان هاي استان . 

همایش تقدیر از  ثبت یاران 
جلس��ه هم انديش��ي ثبت ياران به منظور ثبت با هدف توسعه و 
پوشش ثبت  به موقع وقايع حياتي روز يک شنبه مورخ 92/7/7 

در سالن اجتماعات اداره کل ثبت احوال برگزار گرديد.
 در اين هماي��ش که مديرکل ، جناب آقاي جمش��يدي مديرکل 
امور اجتماعي اس��تانداري، دکتر رحيمي معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشکي و مهندس کاظمي مديرعامل آرامستان هاي شهر 
اصفهان،  معاونين ، حراست و روس��اي ادارات تابعه و ثبت ياران 
حضور داش��تند .مهندس حاجي رحيميان مديرکل ثبت احوال 
استان اصفهان ماموريت هاي اصلي س��ازمان ثبت احوال کشور 
را برش��مرد و ثبت وقايع حياتي در مهلت هاي قانوني را به عنوان 
يکي از محورهاي بسيار با اهميت توصيف کرد و تاثير ثبت وقايع 
حياتي در مهلت هاي قانوني را در برنامه ريزي هاي کش��وري در 
 تمامي زمينه ها و نيز انتشار آمارهاي حياتي را بسيار مهم ارزيابي 
کرد. در پايان مديرکل محترم از 30 نف��ر از برگزيدگان ثبت يار 
برگزيده با اهدای لوح تقدير قدرداني کرد .شايان ذکر است بيش 
از 1192 ثبت يار با ثبت احوال استان در راستاي وظايف محوله 

همکاري مي کنند.

نشس�ت هاي خب�ري مدیرکل
 ثبت احوال با اصحاب رسانه

ديگر عملکرده��اي اداره کل ثبت احوال 
اس��تان اصفه��ان برگزاري نشس��ت هاي 
خبري ب��ا اصحاب رس��انه مي باش��د اين 
 اداره کل در س��ال 1392 اقدام به برپايي

 نشس��ت ه��اي خبري ب��ه منظ��ور ارايه 
خدمات و عملکرد ثبت احوال و آش��نايي 
 م��ردم ب��ا وظاي��ف آن ک��رده اس��ت.در

 نشست هاي خبري مديرکل ثبت احوال 
ضمن تاکيد بر اين که ثب��ت احوال نوين 
پايه گذار توس��عه نوين خواهد بود افزود: 
اگر بخواهيم به س��مت دولت الکترونيک 
حرکت کني��م ،الزم��ه آن حمايت از ثبت 
اح��وال نوي��ن و م��درن اس��ت.مهندس 
حاجي رحيميان با ترس��يم چش��م انداز 
اين سازمان اظهار داشت : بر اساس چشم 
انداز 20 س��اله ، س��ازمان ثبت احوال در 
اف��ق 1404 ، س��ازماني ي��اد گيرن��ده، 
اثربخ��ش ، نظام من��د ، تحول گرا ب��راي عرضه خدم��ات جامع 
الکترونيک در زير س��اخت هاي دولت الکترونيک و ايجاد پايگاه 
 شناسايي اطالعات جامع ايرانيان و ... و کسب رتبه اول در منطقه

 خواهد بود.
شايان ذکر است نشست خبري مديرکل با اصحاب رسانه در سال 

1392 عبارت است از :
1-نشست خبري به مناسبت همايش جمعيت.

2-نشست خبري به مناسبت گراميداشت هفته ثبت احوال.
3-نشس��ت خبري به مناسبت همايش مهندس��ي فرهنگ نام و 

نام گزيني.

رونمایي از اسناد سجلي شهدا ، علما و شخصیت هاي 
مذهبي

اداره کل ثب��ت اح��وال در س��ال 1392 در مراس��م وي��ژه 
ای ب��ا حض��ور مقام��ات ارش��د اس��تان از جمل��ه زرگ��ر پ��ور  
اس��تاندار اس��تان اصفه��ان،  سيس��تانی مع��اون اس��تاندار،  
مقتدائ��ی نماين��ده م��ردم اصفه��ان در مجل��س ش��وراي 
اس��المي و مديران ارش��د اس��تاني،  خانواده معزز ش��هدا اقدام 
 به رونمايي اس��ناد هويتی ش��هدا و مش��اهير اس��تان کرده که

 می توان به اين موارد اشاره کرد:
رونمايی از سند هويتی استاد علي اکبر پرورش. 

رونمايی از سند هويتی شهيد محمدتقي طاهر زاده.
رونمايی از س��ند هويتی آيت اهلل حاج ش��يخ محمد کلباس��ي از 

عالمان بزرگ اصفهان.
رونمايی از سند هويتی آيت اهلل اديب از پايه گذاران تقويم نجومي.
رونمايی از سند هويتی آيت اهلل خادمي از علمای بزرگ اصفهان. 

رونمايی از سند هويتی شهيد آيت اهلل شمس آبادي .

دیدار با آیات عظام ، علما و نماینده محترم ولي فقیه
کارکنان اداره کل ثبت احوال اس��تان اصفهان در سال 1392 در 
مناس��بت هاي ملي و مذهبي و اعياد و ايام سوگواري و برگزاري 
همايش هاي تخصص��ي از قبيل هماي��ش روز جهاني جمعيت ، 
همايش مهندسي فرهنگ نام و نام گزيني و بزرگداشت هفته ثبت 
احوال با آيات عظام – علما ، فقها، رييس حوزه علميه اصفهان و 
نماينده ولي فقيه و امام جمعه اصفهان ديدار و از رهنمودهاي آنان 

بهره مند گرديدند. اهم اين ديدارها به اين  شرح است :
ديدار با حضرت آيت اهلل العظمی مظاه��ری از مراجع عالی قدر و 

زعامت حوزه علميه اصفهان.
ديدار با حضرت آيت اهلل ناصری.

ديدار با حضرت آيت اهلل مهدوی عض��و محترم مجلس خبرگان 
رهبری.

ديدار با حضرت آيت اهلل طباطبائی نژاد نماينده محترم ولی فقيه 
و امام جمعه اصفهان.

ديدار با آيت اهلل ميردامادی امام جمعه موقت اصفهان. 

پایان پروژه آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی
پروژه آرشيو الکترونيکی اسناد هويتی در خرداد ماه سال 1390 
آغاز و پايان ش��هريور ماه 1392 به پايان رس��يده اس��ت. از آغاز 
آرشيو الکترونيکی اس��ناد هويتی تا پايان سال 1391 )درحدود 
21 ماه(56.63 درصد مجموع کل اسناد و از ابتدای سال 1392 
تا پايان ش��هريور ماه )در حدود 6 ماه( 44.36 درصد کل اس��ناد 

هويتی استان اصفهان انجام شده است.
 در مجموع فرآيند آرش��يو الکترونيکی اس��ناد هويتی 27 ماه به 

طول انجاميده است. 
تعداد مجموع اسناد هويتی اس��تان 8.046.594 برگ سند که 
شامل 6.287.503 برگ س��ند والدت و 1.759.091 برگ سند 

فوت می باشد.
 در پاي��ان کليه اس��ناد در پايگاه آرش��يو الکترونيکی کش��وری 

بارگذاری گرديده  است.

راه اندازی ایستگاه های کارت هوشمند ملی
کارت هوشمند ملی تنها کليد مطمئن برای ورود به فضای مجازی و 
مبادله خدمات در دولت الکترونيک اس��ت که برابر بند »د« ماده 46 
قانون برنامه پنج ساله با هدف آسان سازی شناسايی، تصديق هويت 
و حفظ امنيت اطالعات ف��ردی به ويژه بهره من��دی از انواع خدمات 
الکترونيکی جايگزين کارت شناسايی ملی می گردد. اين کارت دارای 
قابليت های بس��يار بااليی عالوه بر کاربردهای قبلی کارت شناسايی 
ملی، به عنوان کليد ورود به دولت الکترونيک و حرکت به سمت جامعه 
اطالعاتی از جمله تصديق هويت، تطبيق اثر انگشت، امضای ديجيتال، 
ايميل ش��هروندی و ويژگی های امنيتی)ضدجعل( بوده که در واقع 
مقدمه ای برای ورود به جامعه اطالعاتی می تواند موجب توزيع عادالنه 
فرصت ها، کاهش بسياری از هزينه های دولت، مردم و بنگاه ها شود. 

اين امور می توانند نقش به سزايی در پويايی اقتصادی داشته باشند.
همزمان با ايام اهلل دهه فجر سال جاری در اصفهان  فرآيند صدور کارت 
هوشمند ملی  برای دو جامعه هدف  راه اندازی گرديد و با توجه به تهيه 
بخشی از تجهيزات و خطوط ارتباطی ويژه کارت هوشمند ملی در فاز 
اول 30  ايستگاه در ادارات تابعه ثبت احوال استان و در فاز دوم دفاتر 
پست و پيشخوان خدمات دولت نسبت به دريافت درخواست کارت 

هوشمند ملی اقدام خواهندکرد.  

جامعه هدف فاز اول:
افرادی که به سن 15 سال تمام رسيده و تاکنون کارت شناسايی ملی 

)کارت فعلی( را دريافت نکرده اند.
کسانی که مش��خصات هويتی خود را تغيير داده و تاکنون نسبت به 

تعويض کارت ملی خود اقدام ننموده اند. 
)اين مشخصات شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه و 

تاريخ تولد می باشد.(
از ابتدای آغاز ف��از اول تاکن��ون درحدود 1500 درخواس��ت کارت 
هوشمند ملی در سامانه اس��تانی ثبت گرديده و درحدود 400 عدد 

کارت هوشمند ملی صادر گرديده است. 
جامعه مشخص گرديده می توانند از طريق وب سايت کارت هوشمند 
ملی به نشانی  www.ncr.ir  پس از ثبت نام اوليه و اخذ کدرهگيری، 
تاييده مش��خصات هويتی نس��بت به نوبت گي��ری در تاريخ دلخواه 
اقدام کنند. حضور فرد متقاضی در تاريخ مقرر با همراه داش��تن اصل 
شناسنامه، آدرس و کد پس��تی معتبر جهت تکميل اطالعات و اخذ 

مشخصات بيومتريکی )اثر انگشت( و تصوير چهره  الزامی است.

برگ�زاري جلس�ه ش�وراي هماهنگ�ي ثب�ت اح�وال 
به ریاست استاندار محترم

جلس��ه ش��وراي هماهنگي ثبت احوال به رياست رس��ول زرگرپور 
استاندار اس��تان اصفهان مورخ 92/7/8 و اعضای شورای هماهنگی 
ثبت احوال از جمله مهندس همدانيان معاون برنامه ريزی استاندار،  
قاسمی مديرکل دفتر آمار و اطالعات،   دکتر شيرانی رييس دانشگاه 
علوم پزشکی،  رجالی مديرکل پست،   کش��ائی مديرعامل مخابرات،  
حجت االسالم و المسلمين قطبی مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
 و... به منظور بررس��ي نقش آماره��اي حياتي در برنام��ه ريزي ها و 
تصميم گيري هاي اجتماعي و اقتصادي کش��ور در سالن اجتماعات 

استانداري اصفهان برگزار گرديد.
مدي��رکل ثبت احوال اس��تان اصفه��ان در اين جلس��ه با اش��اره به 
 نقش و جاي��گاه ثبت احوال در کش��ور به نقش آماره��اي حياتي در 
برنامه ريزي ها و تصميم گيري هاي اجتماعي و اقتصادي کشور اشاره 
و اين مقوله را مهم و موثر دانست چرا که مصوبات اين شورا در راستاي 
تصميم هاي نظام و اهداف کشور مي باشد.مهندس حاجي رحيميان 
به بحث آماري و جمعيتي از ديد مسووالن ارشد نظام تاکيد و تصريح 
کرد از جمله وظايف مهم ثبت احوال بر اس��اس سند راهبردي: ثبت 
وقايع حياتي ، اتقان اسناد هويتي و صدور مدرك تابعيت ايراني افراد 
بوده و براي افق 1404 نيز اهدافي را  پيش بيني کرده است.در جلسه 
 ش��وراي هماهنگي ثبت احوال دکتر زرگرپور ضمن تقدير و تشکر از

 فعاليت هاي خوب اقدامات نوين اداره کل ثبت احوال استان خواستار 
حمايت همه جانبه دستگاه هاي استان از ثبت احوال به جهت اهميت 
فعاليت و عملکرد آن شد. اين جلسه 14 مصوبه در پی داشت که اهم آن 
عبارتند از ثبت به موقع وقايع حياتی،  همکاری در اجرايی کردن کارت 
هوشمند ملی؛  دريافت مجوز جذب نيروی انسانی؛  تامين اعتبارات و ....

روند آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی استان اصفهان در پایگاه اطالعات جمعیتی کشور

 سال  1390 سال
)9 ماهه(

 سال 1391 
)12 ماهه(

 سال 1392 
)6 ماهه(

مجموع کل 
اسناد

 تعداد اسناد 
1,064,8983,411,9173,569,7798,046,594بارگذاری شده 

 درصد اسناد
13,2342,4044,36100 بارگذاری شده 

امام علی  )علیه السالم( :
اگر همت واالى اصالح مردم را در سر دارى، از خودت آغاز کن، زیرا

 پرداختن تو  به اصالح دیگران، در حالی که خود فاسد باشی بزرگ ترین عیب است.
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