
خط یک مترودر یک قدمی افتتاح
کفاشیان: 
کی روش در برنامه های 
آینده فدراسیون
 جای دارد

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان:
آخرین وضعیت ویروس »کرونا«

3 در ایران 
تصویب اعتبار برای اجرای ۴۷۰ 

پروژه در شهرستان اصفهان 4 2
حجت االسالم سیدحسن خمینی: 

باید به آزادی مردم احترام گذاشت

3

سایه بان افسردگی 
بر سر اصفهانی ها

جدای از بالهایی که مس��اله کمبود آب بر سر قشرهای 
مختلف مردم اصفهان آورده، به گفته کارشناسان خشک 
شدن زاینده رود، اکنون سایه بانی از نا امیدی و افسردگی 

بر سر مردم اصفهان افکنده است.
 به گ��زارش زاین��ده رود، اکنون مدت ه��ای مدیدی از 

خشکسالی رودی که روزی زندگی اصفهانی ها ...

بختیاری ها پشتوانه
 نظام اسالمی هستند

رشد صنعت قطعه سازی 
خودرو در گلپایگان

دبیر مجم��ع تش��خیص مصلح��ت نظ��ام در ی��ادواره 
س��رداران و ش��هدای ایل بختیاری گف��ت: بختیاری ها 
و لره��ا س��ینه خ��ود را س��پر ای��ران زمی��ن کردن��د و 
همیش��ه پش��توانه نظام جمهوری اس��المی هس��تند. 
 محس��ن رضای��ی در ای��ن آیی��ن ک��ه در روس��تای 
چهل چشمه بخش چنارود شهرس��تان چادگان برگزار 
 شد، اظهار کرد: بختیاری ها افرادی بی ادعا هستند که در 
صحنه های مختلف پایبن��دی خود را ب��ه نظام مقدس 

جمهوری اسالمی با ایثار و فداکاری نشان...

مدیرعام��ل گروه خودروس��ازی س��ایپا گف��ت: صنعت 
قطعه س��ازی خودرو در گلپایگان رو به رشد است. سعید 
مدنی در حاش��یه بازدید از صنایع قطعه س��ازی شهرک 
صنعتی گلپایگان، اظهار داشت: با توجه به فراز و نشیب های 
موجود در صنعت خودرو سازی، روند رو به رشد صنعت 

قطعه سازی را در گلپایگان شاهد هستیم...
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رییس پژوهشکده زیست فناوری رویان خبر داد

اجرای طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی از هفته جاری
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درمان آلزایمر و نازایی 
با سلول های بنیادی در اصفهان

معاون اجرایی سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان:

رییس پژوهشکده زیس��ت فناوری جانوری پژوهشگاه رویان  گفت: 
در حال حاضر به درمان موفق بیماری های مختلف از جمله آلزایمر، 
آسیب دیدگی چشم و نازایی با استفاده از سلول های بنیادی در مدل 
حیوانی دست یافته ایم. محمد حسین نصر اصفهانی در سمپوزیوم 
س��لول های بنیادی، کاربردها، ظرفیت ها و چشم اندازها اظهار کرد: 
در مدل های حیوانی تحقیقات گسترده ای درباره کاربرد سلول های 
 بنیادی جنین��ی برای درم��ان انواع بیماری ها اس��تفاده ش��ده که 
مهم ترین آنها اس��تفاده از این دسته س��لول ها برای تولید تخمک و 
اسپرم اس��ت. وی افزود: س��لول های بنیادی جنینی نسبت به دیگر 
سلول های بنیادی، ظرفیت باالیی را برای خود نوزایی و تمایز به انواع 

سلول ها دارند و از این رو مورد توجه خاص محققان قرار گرفته است. 
این در حالی است که هنوز نگرانی هایی درباره استفاده آنها در انسان 
وجود دارد. وی اظهار کرد: در پی تحقیقات انجام شده در حوزه درمان 
نازایی با استفاده از سلول های بنیادی، تاکنون در موش به نتایج قابل 
قبولی رسیده ایم و به گسترش بیشتر پژوهش در گونه های مختلف 

حیوانی نیاز است.
وی اظهار کرد: به دنبال انجام پژوهش سلول درمانی برای ناباروری در 
حیوانات بزرگ تر از جمله میمون هستیم و در صورت موفقیت  آمیز 
بودن این پژوهش ها، می توان مجوز درمان نازایی انسان با استفاده از 

سلول های بنیادی را گرفت.

معاون اجرایی سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان اظهار داشت: طی 
سه سال اخیر نوسازی ناوگان تاکسیرانی متوقف شده بود. از این رو عمر 
این ناوگان به7/5 سال افزایش یافته است. رمضان عسگری نژاد با بیان 
این مطلب گفت: در حال حاضر میانگین عمر ناوگان تاکسیرانی شهر 

اصفهان 7/5 سال است. 

وی با بیان این که در تالشیم تمام تاکس��ی های فرسوده با عمر بیش 
از ۱۰ س��ال از رده خارج شوند، افزود: طی سه س��ال گذشته به دلیل 
 بس��ته بودن س��ایت نوس��ازي ناوگان، نتوانس��تیم تبدیل به احسن 
تاکس��ي هاي فرس��وده را پیگیري کنیم. مع��اون اجرایی س��ازمان 

تاکسیرانی شهرداری اصفهان تصریح کرد: ....

راه اندازی مرکز آموزش پایه دوم 
راهنمایی و رانندگی 

رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: با توجه به حجم و استقبال مراجعان برای دریافت 
گواهینامه پایه دوم و یکم، نخستین مرکز آموزش پایه دوم راهنمایی و رانندگی استان 

در خمینی شهر راه اندازی شد.
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سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری  ش�هرداری اصفهان در نظر دارد عمليات 
تهي�ه مصالح واجرای لك�ه گيری زير س�ازی و همچني�ن لكه گي�ری و اجرای قير MC و آس�فالت 
12- واقع در كيلو مت�ر 5 جاده اصفه�ان - نائين مي�دان مركزی ميوه و ت�ره بار، كيل�و متر 8 جاده 
اصفهان - تهران  ش�هرک كار گاهی امير كبير و برخی از بازار های روز سطح شهر را به مبلغ تقريبی 
1/000/000/000  ريال بر اس�اس مبال�غ پيش�نهادی  از طريق مناقص�ه به پيمان�كار واجد صالحيت 
 واگ�ذار نمايد.متقاضيان می توانند از تاري�خ 93/3/3 تا پايان وقت اداری مورخ�ه 92/3/12 با ارائه
 معرف�ی نامه معتب�ر و مدارک مربوطه به همراه س�وابق كاری ش�ركت ب�ه دفتر فنی س�ازمان واقع 
در خيابان آم�ادگاه ، روبروی هتل عباس�ی ، مجتمع عباس�ی ، طبق�ه همكف ، واح�د 107  مراجعه 
نموده و پ�س از اخ�ذ تائيديه دفت�ر فنی اق�دام به واري�ز مبل�غ 500/000 ري�ال بابت هزين�ه تهيه 
اس�ناد مناقصه در وج�ه حس�اب ج�اری  ش�ماره 3100003031007 ن�زد بان�ک ملی ايران ش�عبه 
 اصفهان ) قاب�ل پرداخت در كليه ش�عب بان�ک ملی ( نموده و اس�ناد مناقص�ه را درياف�ت نمايند .

 تلفن تماس : 2211442-2225535 
 1- ش�ركت كنندگان بايس�تی دارای تخصص ، توان اجرا و تجربه مناس�ب و حس�ن س�ابقه در اين 

زمينه  باشند .
2- ارائه سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 9/500/000 ريال طی ضمانت بانكی يا فيش پرداختی الزامی 

است . 
3- مدت اجراء : يكسال شمسی می باشد .

4- مهلت ارسال پيشنهادات تا ساعت 14 مورخه 93/03/17 می باشد .
5-پيشنهادات در پايان وقت اداری مورخه 93/03/17 بازگشايی می شود .

6- سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار می باشد. 
7- هزينه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه است.

آگهی مناقصه

 سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی 
مشاغل شهری شهرداری اصفهان

نوبت دوم نوبت اول
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   دس�تگاه مناقص�ه گ�زار : ش�ركت آب وفاض�الب روس�تايی اس�تان اصفه�ان
 ) ارقام برآوردوتضمين به ريال (  

    *- محل دريافت اسناد مناقصه : اداره حقوقي و قراردادهاي شركت آب وفاضالب روستايي 
استان اصفهان واقع درميدان جهاد

* - محل تحويل پاکات پيشنهاد قيمت : دبيرخانه ش�ركت آبفار تلفن  2363066  دورنگار 
 2369023

    * - تاريخ فروش اسناد : از تاريخ 12 /93/03  لغايت 93/03/21
     *- مبلغ خريد اسناد : 300.000 ريال 

  * -  آخرين مهلت تکميل و تحويل پيشنهادات : ساعت  14:00 مورخ  03 /93/04
       * -  تاريخ جلسه مناقصه : يكشنبه مورخ  04 /93/04ساعت 9صبح درمحل سالن جلسات 

شركت
    ضمنًا آگهي درس�ايت ش�ركت به نش�اني www.Abfar-isfahan.ir و س�ايت شركت 
مهندسي آب وفاضالب كشور به  نشانی        . http://tender.nww.co  وپايگاه اطالع رساني 

مناقصات به نشاني IETS.MPORG.IRدرج گرديده است.
                  » شماره حساب 2175210320001 سيبا ملي جهت واريز هزينه خريد اسناد مي باشد.«

شرکت آب و فاضبالب روستایی اصفهان 

            آگهی مناقصه شماره  688 و687 - 93
» يك مرحله اى« 

کميسيون معامالت شرکت آب و فاضالب روستايي استان اصفهان

رشته و رتبه مورد عنوان مناقصهرديف
مهلت تهيه دفترچهبرآورد دستگاه نظر

1
تهيه مصالح و اجراي خط انتقال آب از چاه روستاي 
خويگان به مخزن آب روستاي داشكسن از توابع 

شهرستان فريدونشهر )93-687(

رشته آب - 
حداقل رتبه 5 

حقوقی
1/145/343/14711/500/000

اجراي فاز دوم شبكه توزيع آب روستاي رحمت 2
آباد از توابع شهرستان خوانسار)93-688( 

رشته آب - 
حداقل رتبه 5 

حقوقی
2/101/568/12113/000/000

ir



يادداشت
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اخبار کوتاه

دستور ريیس جمهوری برای اجرای 
سیاست های کلی جمعیت

رییس دفتر رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در نامه ای 
سیاست های کلی جمعیت ابالغی مقام معظم رهبری را بر اساس دستور 
رییس جمهوری برای اجرا به دولت ابالغ کرد. به نقل از پایگاه اطالع رسانی 

دولت، در نامه دکتر محمد نهاوندیان آمده است:
سیاس��ت های کل��ی جمعی��ت ابالغ��ی مقام معظ��م رهب��ری جهت 
برنامه ریزی ه��ای الزم، تهیه لوایح م��ورد نیاز و اقدام��ات اجرایی ابالغ 

می گردد.
1- کلیه جهت گیری های اصلی این سیاست کلی در زمینه های اجتماعی، 

فرهنگی و اقتصادی مورد توجه دقیق قرار گیرد.
2- تسهیل در رشد کمی جمعیت و مهم تر تربیت نسل صالح و کارآمد، 

مورد تاکید است.
3- سیاس��ت های دولت تدبیر و امید در تامین بیمه همگانی، درمانی و 
ارتقای کیفیت خدمات درمانی و اجرای طرح تحول س��المت با جدیت 

دنبال شود.
4- رصد مس��تمر سیاس��ت های جمعیت با س��از و کار گزارش مستمر 
دس��تگاه های ذی ربط در معاون��ت برنامه ری��زی و نظ��ارت راهبردی 

رییس جمهور سامان یابد.
این نامه خطاب به معاون اول رییس جمهور و وزرای کش��ور، بهداشت و 

کار صادر شده است.

تقويت زيرساخت های فرهنگی 
اولويت نخست تخصیص بودجه باشد

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اس��المی گفت:در شهرستان 
اصفهان ما ب��ا هجمه ها و مش��کالت زی��ادی رو به رو هس��تیم که باید 
زیرساخت های فرهنگی به ویژه در مناطق محروم و آسیب پذیر تقویت 

شود.  
وی اولویت نخست اختصاص بودجه را بر مباحث فرهنگی قرار داد.

حجت االسالم و المسلمین احمد سالک در جلس��ه کمیته برنامه ریزی 
شهرس��تان اصفهان اظهار ک��رد: مقام معظ��م رهبری در فرمایش��ات 
خ��ود در جم��ع نماین��دگان مجل��س ش��ورای اس��المی فرمودند که 
فرهنگ در کش��ور مظلوم اس��ت و به فرهنگ انقالبی و اس��المی اشاره 
 کردند، زیرا بعض��ی از دس��تگاه ها انحرافی را در بح��ث فرهنگ مطرح 

کردند.
 وی اف��زود: رهب��ری در جلس��ه ش��ورای عال��ی انق��الب فرهنگ��ی به 
زیر ساخت های اقتصاد و صنعت بر مبنای فرهنگ اشاره داشتند و فرهنگ 
 اقتصادی و صنعت��ی باید مد نظر باش��د و این زیر س��اخت نباید از بین

 رود.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با درخواست از فرماندار 
اصفهان تصریح کرد: باید اولویت ها به ویژه در سال اقتصاد و فرهنگ با اراده 

ملی و مدیریت جهادی در تخصیص اعتبارات، مشخص شود.
وی بیان کرد: باید در راستای تقویت زیرساخت های فرهنگی و با توجه به 

آسیب های اجتماعی، به مساجد و مراکز فرهنگی توجه شود.
حجت االسالم سالک خاطرنشان کرد: در شهرستان اصفهان ما با هجمه ها 
و مشکالت زیادی رو به رو هستیم که باید زیرساخت های فرهنگی تقویت 
شود. به ویژه در مناطق محروم که آس��یب پذیری آن ها باال است و مواد 
مخدر مشکالت زیادی را ایجاد کرده، باید اولویت نخست اختصاص بودجه 

را بر مبنای مباحث فرهنگی قرار دهیم.

حل معادالت سیاسی جهان اسالم 
بدون رضايت ايران ممکن نیست

جانشین فرمانده س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی گفت: امروز ایران 
قدرت بزرگ جهانی اس��ت که موازنه قدرت به نفع ما اس��ت و حل هیچ 
 معادله سیاسی در منطقه جهان اسالم، بدون جلب رضایت ایران ممکن 

نیست.
سردار حسین سالمی جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
مراسم تجدید میثاق کارکنان سازمان بسیج مستضعفین با آرمان های امام 
راحل با تبریک بعثت پیامبر)ص( گفت: پیامبر)ص( برای همه عالمیان 
پیام آور رحمت الهی و بشارت دهنده به رحمت و به مومنان از خودشان 

نزدیک تر و رحیم تر بود.
وی با اشاره به روحیه مقاومت و ایستادگی پیامبر اکرم)ص( اظهار داشت: 
از درون مقاومت، نهال های سرسبز امید روییده و دین جاودانه ای عرضه 
ش��د که در غدیر به اجمال رس��ید و در عصر غیبت ادامه یافت تا زمین 
بدون محبت نماند، اما کافران همچنان تالش کردند با ابر جاهلیت مسیر 
اسالم را مسدود کنند و سرانجام با انقالب یک مرد بزرگ، بعثتی مجدد 

در عالم رخ داد.
سردار سالمی با اشاره به این که جماران کانون رهبری یک انقالب جهانی 
بود، گفت: از این نقطه کوچک، قدرت های جهانی شکس��تند و ش��کوه 
انقالب امام در این اس��ت که با بزرگ تری��ن و قدرتمندترین امپراتوری 

حیات بشریت مبارزه کرد.

جنبش غیرمتعهدها در چارچوب 
صلح جهانی حرکت می کند

وزیر امورخارجه کش��ورمان حرکت جنبش غیرمتعهدها را برای صلح و 
سعادت ملت ها دانست و افزود : جنبش غیرمتعهدها در چارچوب صلح 

جهانی حرکت می کند.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کش��ورمان  در مراس��م افتتاحیه 
هفدهمین اجالس می��ان دوره ای وزیران امورخارجه کش��ورهای عضو 
جنبش عدم تعهد با تش��کر از دولت و ملت الجزایر ب��رای برگزاری این 
اجالس، افزود: باعث افتخار است که در هفدهمین اجالس وزیران خارجه 

این جنبش شرکت و آن را آغاز می کنیم.
وی خاطرنشان کرد: حضور س��طح باالی وزیران امور خارجه کشورهای 
عضو جنبش عدم تعهد در هفدهمین اجالس میان دوره ای این جنبش، 
نشان دهنده جایگاه و نقش بارز الجزایر به عنوان یک عضو مهم این جنبش 

در شرایط کنونی جهان است.
وزیر امور خارجه جمهوری اس��المی ایران که ریاس��ت دوره ای جنبش 
 ع��دم تعهد را برعه��ده دارد، یادآور ش��د: ب��رای برگزاری این نشس��ت

 رایزنی های گس��ترده ای در س��طح بین المللی انجام شده است و دفتر 
هماهنگی جنبش عدم تعهد در نیویورک به ریاست ایران نیز تالش فراوانی 
برای تدوین اسناد این نشست داشت که نشان دهنده اهمیتی است که 
این جنبش برای حفظ منافع ملت ها و هدایت آنها به س��مت سعادت و 

صلح جهانی قائل است.
ظریف افزود: مطمئن هستیم با توجه به تحوالت در حال رخ دادن، این 
جنبش تالش خواهد کرد با وحدت بین اعضا، چالش های پیش رو را از 

میان بردارد.

2
توقیف کشتی سومالیایی حامل سوخت قاچاق در تنگه هرمز

کشتی 1۰۰۰ تنی یحیی یحیی با تابعیت سومالیایی در حین قاچاق محموله ۵۰۰ هزار لیتری گازوییل به 
مقصد یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، توسط گروه گشتی ناوتیپ رزمی 112 ذوالفقار منطقه یکم 

دریایی سپاه کشف و توقیف شد.

واکنش به بررسی طرح 
جرم سیاسی در مجلس

بختیاری ها پشتوانه 
نظام اسالمی هستند

مصطفی پورمحمدی  وزیر دادگستری با اشاره به تصویب آیین نامه پیش فروش 
ساختمان در جلسه هیات دولت گفت: به دلیل آن که پیش فروش ساختمان 
منجر به درگیری و اختالف می شود و خیلی از مردم از این بابت متضرر شدند، 

خوشبخانه در جلسه هیات دولت، آیین نامه این موضوع تصویب شد.
 وی اف��زود: این آیی��ن نامه بح��ث آپارتم��ان س��ازی و مجموعه س��ازی و 
پیش فروش ها را س��اماندهی می کند. پیش فروش ها و قراردادهای آن باید 
در دفتر ثبت اسناد رس��می ثبت و تعهدات نیز اجرا ش��ود. وی همچنین در 
پاسخ به سوالی مبنی بر این که جرم سیاسی در کمیسیون حقوقی مجلس در 
 حال بررسی اس��ت دولت در این زمینه چه اقدامی خواهد کرد و آیا دولت نیز 
الیحه ای در این خصوص دارد، گفت: ما به طرحی که در مجلس در حال بررسی 

است، کمک می کنیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادواره سرداران و شهدای ایل بختیاری 
گفت: بختیاری ها و لرها سینه خود را سپر ایران زمین کردند و همیشه پشتوانه 
 نظام جمهوری اسالمی هستند. محس��ن رضایی در این آیین که در روستای 
 چهل چش��مه بخش چنارود شهرس��تان چادگان برگزار ش��د، اظه��ار کرد: 
بختیاری ها افرادی بی ادعا هستند که در صحنه های مختلف پایبندی خود را 
به نظام مقدس جمهوری اسالمی با ایثار و فداکاری نشان داده اند. دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام با بیان رشادت های قوم بختیاری در تاریخ ایران زمین 
افزود: بختیاری ها در زمان دفاع مقدس تفنگ به دس��ت گرفتند و امروز هم 
 باید با س��الح قلم و اندیش��ه، پا به میدان مبارزه بگذارند.  وی از رشادت های 
شیرعلی مردان بختیاری یاد کرد و افزود: او در برابر نظام ستمگر پهلوی ایستاد و 

پرچمش، به جمله ال اله اال اهلل محمد رسول اهلل علی ولی اهلل، مزین بود.

وزیر اطالعات گفت: امام خمینی )ره( در مقابل ظلم و ستم 
فریاد دادخواهی سر داد. حجت االسالم سید محمود علوی 
در نخس��تین روز از کنگره بین المللی چش��مه آفتاب ویژه 
بزرگداشت مقام واالی پدر حضرت امام)ره( اظهار داشت: امام 
خمینی)ره( از همه چیز چشم پوشید تا اسالم را در زمانی که 
استبداد، ظلم و ستم بیداد می کرد، احیا کند و در این راه جان 
بر کف بود. وی ادامه داد: کم نیستند کسانی که جان خود را 
فدای حرکت علمی و جهادی می کنند و آنها مصداق شهدای 
گمنام هستند. وزیر اطالعات خاطرنش��ان کرد: مظلومیت 
گمنامی، بر س��ید مصطفی خمینی پدر امام بزرگوار س��ایه 
افکنده بود و این مراسم در راس��تای زدودن این سایه بسیار 
موثر واقع شد. علوی با اشاره به این که دستاوردهایی که امروز 
داریم و مهم ترین آن گوهر انقالب است به سادگی به دست 
نیامده، تصریح کرد: برخی گمان می کنند انقالب براس��اس 
خون های شهدای قبل از سال ۵7 شکل گرفته است، اما اگر 
خوب نگاه کنیم می بینیم که این خط سرخ از کربال آغاز و تا 
امروز امتداد داشته اس��ت. وی عنوان کرد: تالش علما تنها 
منحصر در عرصه علمی نبوده است. این عرصه به خودی خود 
بسیار ارزشمند است، اما علما در تمامی عرصه  ها و علوم اعم از 
تربیتی، اخالقی، سیاسی، اجتماعی، فلسفی و... حضور داشته 

و نقش آفرین بوده اند.

مع��اون اول رییس جمه��ور با تاکی��د بر این که س��واحل 
استان های جنوبی کش��ور باید به یکی از کانون های اصلی 
توسعه کشور تبدیل ش��ود، گفت: س��واحل خلیج فارس و 
دریای عمان فرصت و ظرفیت های بسیار ارزشمندی برای 
کشور محسوب می شوند که تا کنون آن طور که باید مورد 
توجه قرار نگرفته است. اسحاق جهانگیری در جلسه کارگروه 
توسعه زیربنایی سواحل مکران اظهار کرد: اکنون که دولت 
نسبت به توسعه سواحل کشور اهتمام ویژه دارد، الزم است 
طرحی جامع در این رابطه تدوین شود تا دستگاه های مربوطه 
با وحدت رویه و در چارچوبی معین در جهت تحقق این امر 
حرکت کنند. معاون اول رییس جمهور با اشاره به سفر دکتر 
روحانی به استان سیستان و بلوچستان، خاطرنشان کرد: در 
این سفر طرح هایی در حوزه وزارت نفت تصویب شده است 
که باید با جدیت نس��بت به اجرای این طرح ها اقدام شود تا 
شاهد پیشرفت و توسعه در این منطقه باشیم. جهانگیری از 
دستگاه های اجرایی، وزارت خانه ها و نیروهای مسلح حاضر 
در منطقه به ویژه نیروی دریایی، ب��ه خاطر پیگیری جدی 
و تالش برای اجرای مصوبات س��فر مقام معظم رهبری به 
بندرعباس قدردانی کرد و گفت: اگر کارها با همین جدیت 
دنبال شود، در آینده شاهد تحول بزرگی در سواحل جنوبی 

کشور خواهیم بود.

حجت االسالم والمسلمین سیدحس��ن خمینی اظهار کرد: 
استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی، سه اصل مهمی است که 

تمام پیروزی ها و موفقیت های کشور را رقم می زند.
نوه امام خمینی در کنگره بین المللی »چشمه آفتاب« که طی 
دو روز در خمین برگزار می شود، با تاکید بر این که بی توجهی 
به یکی از این سه اصل، زمینه شکست کشور را فراهم خواهد 
کرد، اف��زود: درس های زندگی امام راح��ل، جوهره ای برای 
ادامه حرکت کشور اس��ت. با مرور و بررس��ی دوران زندگی 
حضرت امام می توان درس های بزرگی ب��رای ادامه حرکت 
کشور گرفت. وی در ادامه با اشاره به ضرورت آزادی مردم در 
جامعه، خاطرنشان کرد: آبادانی کشور در گرو آزادی است؛ به 
آزادی مردم باید احترام گذاشت و در تربیت فرزندان نیز باید 
به این اصل توجه داشت. سیدحسن خمینی، اخالق دینی و 
پافشاری به این اصل را شرط تکامل و موفقیت در این دنیا و 
همچنین دنیای باقی دانست و گفت: باید به نفوذ اخالق در 
جامعه نگاه ویژه داشت. پیامبر)ص( برای ما دین آورد؛ دینی 
که با آن اخالق مداری را نهادینه کرد و متولیان دین در کشور 

نیز باید پیشگام در امر اخالق و ادب باشند.
وی با بیان این که یاد، نام و ذکر امام برای ما پرچمی است تا راه 
را گم نکنیم، اظهار کرد: امام پرچمی است که آینده سرزمین 

و جهان اسالم وامدار نام اوست.

وزیرکشور گفت: مذاکرات هسته ای ایران با درایت مقام معظم 
رهبری، هوشمندی تیم مذاکره کننده هسته ای و حمایت 

مردم به نفع ملت ایران به پایان می رسد.
عبدالرض��ا رحمانی فضلی در آیین معارفه اس��تاندار جدید 
البرز طی سخنانی اظهار کرد: در طلیعه سالگرد رحلت امام 
خمینی )ره( بنیان گذار انقالب اسالمی ایران، باید یادی کنیم 
از رهبر کبیر انقالب که با نیت خالص درس حریت و آزادگی 
را به ملت ایران آموخت. وی افزود: امام خمینی)ره( با نیت 
خالص خود همه اراده ها را در وجود خ��ود متمرکز کرد و با 
نورانیت همه قلب ها را روشن ساخت و انفجار نور را در کشور 
به وجود آورد. این مقام مسؤول خاطرنشان کرد: وی یک تنه 
در مقابل ظلم و استکبار جهانی ایستادگی کرد و در مسیری 
جز راه بندگی خداوند قدم ننهاد. رحمانی فضلی ادامه داد: 
 همگام با بزرگداش��ت یاد ام��ام خمین��ی )ره( باید قدردان 
جان فشانی شهدایی باش��یم که با نثار خون خود، اعتالی 
انقالب و ارزش های اس��المی را به ارمغان آورده و مقتدرانه 

پرچم اسالم را در جهان به اهتزاز درآورده اند.
وزیرکش��ور اضافه کرد: امروز ایران در 3۵ س��الگی پیروزی 
انقالب با هدایت و تدبر آگاهانه مقام معظم رهبری به عنوان 
کشوری آزاد، سرلوحه کشورهای جهان به ویژه کشورهای 

اسالمی قرار گرفته است.

دولت عدالتوزیر اطالعات وزیر کشور

امام راحل در مقابل ظلم 
فرياد دادخواهی سر داد 

جلسه کارگروه توسعه 
زيربنايی سواحل جنوبی

 بايد به آزادی مردم
 احترام گذاشت

مذاکرات هسته ای به نفع 
ايران به پايان می رسد

نماینده مردم قم در مجلس ش��ورای اس��المی، 
افزود: در گذش��ته کش��ور ب��ا جن��گ و اقدامات 
تروریس��تی رو ب��ه رو ب��ود، ام��ا از ای��ن جنس 
 چالش ه��ای موذیان��ه فعل��ی نب��ود. زی��را در 
چالش های کنونی خشونت آش��کار ندارند، ولی 
رنگ و لع��اب دموکراتیک دارند، ام��ا در باطن با 

ملت ایران سخت دشمن هستند.
الریجانی افزود: وضعیت کش��ور در تمام ابعاد به 
ویژه حوزه فنی و علمی و جایگاه ایران در منطقه 
در حوزه های دیگر،س��تودنی اس��ت. قطعا این 
دستاوردها به سادگی به دس��ت نیامده که یکی 

از آنها امر هسته ای است. برخالف شیطنت های 
کش��ورهای غربی، آنها با یک ام��ر واقعی روبه رو 

شده اند.
وی تاکید کرد: در 2۰ سال گذشته، حرکت فنی 
کشور، دستاوردهای هسته ای را به وجود آورد.در 
یک دوره ای غربی ها مشکالت بس��یاری را برای 
ما پیش می آوردند، اما خوش��بختانه با زحمت و 
مرارت شبانه روزی به این دستاوردها رسیدیم که 
قطعا این حرکت یک مجاهدت بود. از طرف دیگر 
این طور نبوده که افراد به فکر تمام شدن ساعت 
کار باشند و وقتی گفته می شود فعالیت جهادی، 

یعنی با جان و دل برای رفع نیازهای کشور تالش 
کرده اند.

ریی��س ق��وه مقنن��ه ادام��ه داد: در جری��ان 
پیش��رفت های هس��ته ای، ی��ک دوران بس��یار 
سختی بر ما گذش��ت؛ در تمام امور فنی به ویژه 
بایوتکنولوژی و آی تی نیز پیش��رفت های خوبی 
انجام ش��ده اس��ت، بنابر این هم اکنون خیلی از 
نیازهای کش��ور در داخل رفع می شود، زیرا آن 
جایی که تمرکز کردیم، توانستیم از ظرفیت ها و 

مزیت های کشور استفاده کنیم.
وی با اش��اره به وج��ود ظرفیت های کش��ور در 

حوزه نیروهای متخصص، افزود: هم اکنون خیل 
عظیمی از افراد متخصص در کشور وجود داردکه 
این موضوع در گذشته نبود و قطعا این با تالش و 
زحمت 3۰ ساله محقق شده است. از طرف دیگر 
کش��ور دارای منابع انرژی و معدنی خوبی است 
که متاسفانه تاکنون بخش زیادی از معادن مورد 
توجه قرار نگرفته و به بهره برداری نرسیده است.

الریجانی ادامه داد: یکی دیگر از دس��تاوردهای 
انقالب، ایج��اد روحی��ه خودباوری و اس��تقالل 
سیاس��ی بود، به طوری که ش��عار امام راحل نه 
شرقی و نه غربی بود که ش��عاری ساده، در عین 
حال بسیار پر محتوی اس��ت. برخی روشنفکران 
و جریان های چپ علیه این شعار نقد داشتند، اما 
در دل این تفکر اس��راری نهفته که امروز مشهود 
ش��ده، زیرا  کش��ورهای متکی به ش��رق و غرب 

هم اکن��ون دچار 
مشکل ش��ده اند 
و این ش��عار یک 
تئ��وری مهم در 

خود نهفته دارد.
نماینده مردم قم 
در مجلس، افزود: 
گاه��ی اوق��ات 
دول��ت ه��ای ما 
در ادوار گذش��ته 
ب��ه ظرفیت های 
کشور توجه نمی 
کردند که درپی 
آن م��ا نقص پیدا 
م��ی کردی��م و 
دنبال کردن این 
تفکرات، جایگاه 

کشور را ارتقا داد؛ به طوری که هم اکنون دشمنان 
می گویند مسایل مهم منطقه باید با حضور ایران 
حل ش��ود، اما ما به دنبال امپراتوری س��ازی در 
منطقه نیس��تیم، زیرا این یک فکر خ��ام و برای 

دوران های قبل است.
وی ادامه داد: در ده سال اخیر در منطقه حوادث 
بس��یار مهمی رخ داده که اگر نق��ش ایران نبود 
اتفاقات وحشتناکی می افتاد و البته این مساله با 

مجاهدت ها میسر شد.
به ط��ور مث��ال در ای��ام آزادی خرمش��هر، رژیم 
صهیونیستی به لبنان حمله کرد و برخی گفتند 
این برای پرت کردن ح��واس ایران از جبهه های 
جنگ بود و برخی گفتند که در یک حالت گیجی 

چنی��ن کاری را کردند، ام��ا در نهای��ت به علت 
 پایداری، یک جری��ان جدیدی به وج��ود آمد و 
حزب اهلل ایج��اد و بعده��ا موجب اخ��راج رژیم 
 صهیونیس��تی از لبن��ان ش��د و خودش��ان ب��ه 

اشتباه شان اعتراف کردند.
الریجانی افزود: وقتی آمریکا عراق را اشغال کرد، 
تنها چند کش��ور مانند روس��یه، فرانسه و آلمان 
اعتراضات کوچکی کردند که پ��س از آن آمریکا 
عراق را در بیس��ت روز گرفت. ایران از اول با این 
اقدامات مخالف بود، اما آمریکایی ها با بهانه کشف 
س��الح های کش��تار جمعی حمله کردند. جالل 
طالبانی بعده��ا گفت ما برخ��ی آدرس های این 

مراکز را پیدا کردیم که طویله بودند.
وی تاکید ک��رد: از ط��رف دیگر دی��دم آن چند 
کشوری که در زمان اشغال عراق سر و صدا کردند 
در نهای��ت از آمری��کا عذرخواهی کردن��د و تنها 
کشوری که ایستادگی کرد و گفت این کار اشتباه 
اس��ت، ایران بود؛ البته برای ما ه��م هزینه هایی 
داشت و نتیجه این ش��د که پس از ۵ سال، با یک 
خجالتی عراق را ت��رک کردند و در افغانس��تان 
نیز قرار است به زودی این کش��ور را ترک کنند 
 و متخصص��ان آنه��ا می گوین��د که این اش��غال 

موفقیت آمیز نبوده است.
رییس ق��وه مقننه گفت: رژیم صهیونیس��تی در 
همین ای��ام، جن��گ 33 روزه را ب��ه راه انداخت، 
اما شکس��ت خ��ورد و در عراق و افغانس��تان هم 
شس��کت خوردن��د و نتیجه این ش��د ک��ه االن 
می گوین��د در جهان بای��د چند صدایی باش��د 
و دیگ��ران نی��ز صدایش��ان درآم��ده اس��ت و 
 ای��ن ب��ه دلی��ل پای��داری جمهوری اس��المی

 بود.
الریجانی ادامه داد: در آن ایام برخی کش��ورهای 
 کوچ��ک منطق��ه با م��ا تم��اس م��ی گرفتند و 
می گفتند ک��ه اوض��اع خیلی خطرناک اس��ت 
و مواظ��ب باش��ید و م��ا ب��ا هوش��یاری در این 
ش��رایط پایداری کردیم، اما در ش��رایط کنونی 
ب��ه عل��ت ارتق��ای جای��گاه ای��ران، دش��مانان 
خصومت هایش��ان  و  نش��ینند  نم��ی  آرام 
 از ش��کل دیگری اس��ت که تحریم یک��ی از آنها

 اس��ت. بارها م��ن گفته ام ک��ه مقدار زی��ادی از 
مش��کالت اقتصادی به علت تحریم ها نیس��ت، 
بلکه بخشی به علت س��وء مدیریت است، از این 
رو اگر از ظرفیت های کش��ور به درستی استفاده 
 می کردیم، غرب نمی توانست این قدر هوچی گری

 کند.

ريیس مجلس شورای اسالمی: 

مشکالت کنونی جهان اسالم به علت نبود عقالنیت است

ایران به دنبال امپراتوری سازی در منطقه نیست

ريیس مجلس، گفت: هم اکنون دشمنان می گويند مس�ايل مهم منطقه بايد با حضور ايران حل شود، اما ما به دنبال امپراتوری سازی در 
منطقه نیستیم، زيرا اين يک فکر خام و برای دوران های قبل است. دکتر علی الريجانی ريیس مجلس شورای اسالمی گفت: شايد يکی از 
دوره های مهم انقالب اسالمی، دوره ای کنونی اس�ت. زيرا با تالش های امام خمینی و رهنمودهای رهبر معظم انقالب، کشور سامان پیدا 
کرد که اين موضوع از دستاوردهای مهم انقالب است، اما از طرف ديگر در کنار اين دس�تاوردها، چالش هايی وجود دارد که در گذشته با 

آن مواجه نبوديم.
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بارها من گفته ام 
که مقدار زيادی از 

مشکالت اقتصادی 
به علت تحريم ها 

نیست، بلکه 
 بخشی به علت 

سوء مديريت است



یادداشت

رییس پلیس راهور استان اصفهان: در 
خمینی شهر

راه اندازی مرکز آموزش پایه 
دوم راهنمایی و رانندگی 

رییس پلیس راهور اس��تان اصفهان گف��ت: با توجه به 
حجم و استقبال مراجعان برای دریافت گواهینامه پایه 
دوم و یکم، نخستین مرکز آموزش پایه دوم راهنمایی و 

رانندگی استان در خمینی شهر راه اندازی شد.
حسین غالمی در مراسم آغاز به کار این مرکز آموزشی 
اظهار داشت: استان اصفهان در بخش راه اندازی مراکز 
آموزش رانندگی پایه یکم در کش��ور پیشتاز و پیشرو و 
خمینی شهر در بخش راه اندازی آموزشگاه موتورسیکلت 
و پایه دوم رانندگی در اس��تان پیشتاز است. وی با بیان 
این که در سال گذشته اس��تان اصفهان رتبه اول کشور 
 و در بین شهرس��تان های اس��تان اصفهان شهرس��تان 
خمینی شهر رتبه اول کاهش تلفات و حوادث رانندگی 
را کس��ب کرد، گفت: جا دارد از هم��کاری خوب مردم 
استان و شهرستان خمینی شهر برای توجه خوبی که به 
توصیه و تذکرات قانونی پلیس راهور شهرستان و استان 
داشته اند، تشکر کنم. رییس پلیس راهور استان اصفهان 
با اشاره به همکاری اعضای شورای ترافیک شهرستان و 
به خصوص شهرداری خمینی شهر برای حل مشکالت 
ترافیکی خمینی ش��هر گفت: بیش��ترین حجم و فشار 
برای رفع نقاط حادثه خیز و گره های ترافیکی بر دوش 
شهرداری خمینی شهر بوده اس��ت. این مسؤول افزود: 
اج��رای تغییرات و ط��رح های جدید ترافیکی توس��ط 
شهرداری نقش بسزایی در کسب رتبه دوم پلیس راهور 
شهرستان در کشور داشته، آنچه مسلم است این است که 
پلیس راهور بدون همکاری شهرداری و اعضای شورای 

ترافیک شهرستان، قادر به کسب چنین رتبه ای نبود.
غالمی افزود: در سال گذش��ته با توجه به تغییر ماهیت 
ایجاد ش��ده، گواهینامه ه��ای رانندگی ب��ه چهار گروه 
گواهینامه های موتورسیکلت، پایه سوم، پایه دوم و پایه 

یکم تقسیم شد.
وی تصریح کرد: با توجه به مش��کالت ایجاد شده برای 
مردم در اس��تفاده از انواع گواهینامه های رانندگی، این 

تغییرات در گروه های متمرکز تقسیم بندی شد.
رییس پلیس راهور اس��تان اصفهان بیان داشت: مراکز 
آموزش��ی گواهینامه پایه یکم و دوم به صورت متمرکز 
و مشترک در مرکز استان و در ش��هر شهرضا راه اندازی 
شد و در آینده آموزش��گاه های شهرستان های کاشان و 

گلپایگان راه اندازی می شود.
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حل معضل خرده فروشی مواد مخدر و معتادان تا 3 سال آینده
جانشین سابق رئیس پلیس کشور گفت: تا 3 سال آینده معضل مواد فروشان خرد و معتادان ولگرد 
رفع می شود.سردار احمدرضا رادان اظهار داشت: موضوع مواد مخدر مشکل و دغدغه مردم به شمار 

می رود و طبیعی است که این مساله باید با یک رویکرد اجتماعی و انتظامی حل شود.
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جدای از بالهایی که مساله کمبود آب بر سر قش�رهای مختلف مردم اصفهان آورده، به گفته  گروه 

کارشناسان خشک شدن زاینده رود، اکنون س�ایه بانی از نا امیدی و افسردگی بر سر مردم جامعه 
اصفهان افکنده است.

 به گزارش زاینده رود، اکنون مدت های مدیدی از خشکسالی رودی که روزی زندگی اصفهانی ها به زنده بودن آن 
گره خورده بود، می گذرد و لب های ترک خورده زاینده رود که از دل داغ دیده آن حکایت دارد، موجب شده لبخند 

امید به زندگی، بپرد از لبان مردمی که تاریخ پرافتخار هنر و فرهنگ دوستی آنها گوش جهانیان را پرکرده است.
آسیب مالی و روحی کشاورزان، ضرر جبران ناپذیر بر آثار باستانی اصفهان و تاثیر این مساله بر  بی رونقی صنعت 
گردشگری داخلی و خارجی، آسیب های غیر قابل جبرانی است که این خشکی بر پیکره نصف جهان وارد کرد، اما از 
همه اینها مهم تر، این که پژوهش های کارشناسی نشان داده که عالوه بر کاهش نشاط روحی مردم در بخش هایی از 
اصفهان که به شدت تحت تاثیر کم آبی قرار گرفته، میزان افسردگی نیز در این مناطق به شدت افزایش یافته است.
جای سوال دارد که در حالی که 98 درصد  حوضه زاینده رود در استان اصفهان قرار دارد، گناه اصفهانی ها چیست 
 که س�هم آنها به اس�تانی واگذار ش�ده که تنها دو  درصد زاینده رود از استانش�ان می گذرد و  کمتر از 10 درصد 

حق آبه به آنها تعلق دارد؟
تاثیر خشکس�الی زاین�ده رود در افس�ردگی مردم 

اصفهان
 محمد رضا محبوب فر پژوهشگر و محقق مدیریت بحران شهری 
در این ارتباط در گفت و گو با خبرنگار زاینده رود اظهار داش��ت:  
 ش��اید در ابتدا این موضوع منطقی به نظر نرس��د که تغییر اقلیم 
 می تواند در روحیه افراد تاثیر گذار باش��د، اما با خش��ک  ش��دن

 زاینده رود به روشنی ش��اهد این مس��اله بودیم که این خشکی 

 بسیار در روحیه افراد تاثیرگذار بوده است. وی افزود: خشک شدن
 زاینده رود، ناشی از کم کاری بس��یاری از دستگاه های دولتی و 
غیردولتی و دستگاه های متولی است و تاثیر این مساله تنها برای 
صنعت، کشاورزی و یا دغدغه تامین آب شرب نبوده، بلکه بر زندگی 

و روحیه اصفهانی ها تاثیر فزاینده داشته است.
 پژوهشگر و محقق مدیریت بحران شهری با بیان این که خشکسالی 
زاینده رود موجب افزایش پدیده ای ب��ه نام آلودگی هوا و تغیرات 

 اقلیمی در ش��هر اصفهان ش��ده اس��ت، بیان داش��ت: خشک شدن
  زاینده رود، یکی از آسیب های وارده به پیکره جامعه اصفهان محسوب

می ش��ود؛ چرا که این رودخانه از دیرب��از  در حف��ظ روحیه مردم و 
سرزندگی آنها بسیار تاثیرگذار بوده و خشکی آن این روحیه را تغییر 
داده است. وی با بیان این که هر جامعه ای نیازمند ایجاد فضای شاداب 
و پرطروات است، گفت: در واقع ایجاد جزیره حرارتی و گرم شدن بیش 
از حد منطقه اصفهان، بر سالمتی مردم تاثیر منفی گذاشته که افزایش 
میزان استرس و افسردگی در میان مردم از جمله این آسیب ها است که 

در میان برخی از مناطق شهر اصفهان، بی سابقه بوده است.
 محبوب فر اذعان داش��ت: گواه این افس��ردگی اقداماتی اس��ت که 
ش��هرداری اصفهان در نقاطی مانند پل فردوس��ی، آذر و مکان های 
دیگر شهری به گل کاری و کاشت فضای سبزهای متنوعی کرده تا با 
ایجاد فضای پرطروات شهری، خشکی زاینده رود کمتر در دید مردم 
 قرار گیرد.وی اضافه ک��رد: روحیه مردم اصفهان به ان��دازه ای با روح 
زاینده رود گره خورده است که اقدامات نمادین، تاثیری در ترمیم روح 
آس��یب دیده آنها ندارد و هیچ چیز جز غیرت و تالش مسؤوالن برای 
برگرداندن آبی که حق قانونی اصفهانی هاست، در این تغییر روحیه 
موثر نخواهد بود. پژوهشگر و محقق مدیریت بحران شهری با بیان این 
که این مساله با پژوهش های کارشناسی به اثبات رسیده است، تاکید 
کرد: بر اساس پژوهش های تیم کارشناسی دانشگاه اصفهان، خشک 
شدن زاینده رود در ایجاد افسردگی و افزایش تنش استرس در میان 
مردم اصفهان تاثیرگذار بوده و دیگر شاهد فضای شادابی گذشته در 

اصفهان نیستیم.
وی اضافه کرد: در واقع پژوهشگران اصفهانی با حضور در مناطقی که 
بیش از همه تحت تاثیر این خشکی بوده است، مانند منطقه شرق و 
غرب اصفهان  و با مصاحبه، نظرسنجی و مشاهده مستنداتی از زندگی 

مردم، به نتایجی دست یافتند که این افسردگی را تایید می کند.
محبوب فر با اش��اره به این که آمادگ��ی داریم تا  این م��دارک را در 
اختیار رس��انه ها قرار دهیم، بیان داش��ت: با توجه به این که ش��غل 
اصلی مردم منطقه ش��رق و غرب اصفهان کش��اورزی اس��ت و این 
کم آبی معیش��ت آنها را نیز تحت تاثیر قرار داده، این منطقه بیش��تر 
 از بقی��ه تحت تاثیر خشکس��الی ق��رار گرفت��ه و به دلی��ل بیکاری،

 آسیب های اجتماعی مانند طالق ، اعتیاد و مواردی مانند خودکشی 
که تا کنون در این منطقه سابقه نداش��ته، طی هفت سال اخیر  رو به 

وفور نهاده است.
 وی اضافه کرد: در طول تاریخ شادابی استان خشکی همچون اصفهان 
به زاینده رود وابسته بوده است و اکنون طبیعی است در حالی که 92 
درصد حق آبه زاینده رود که متعلق به مردم  اصفهان است به استان 

مجاور سپرده شده،  آسیب های اجتماعی بیشتر شود.
پژوهشگر و محقق مدیریت بحران شهری تاکید کرد: با توجه به این 
موضوع، مسؤوالن باید عالوه بر تالش برای احیای زاینده رود، تا زمان 
رفع مشکل حداقل طرح های تفریحی برای مردمی که روزی اوقات 
فراغت آنها  در کنار رودخانه سپری می شد، پیدا کنند تا  بدین طریق 
بخشی از آن طروات و شادابی را به جامعه برگردانند و فضای دل مردگی 

کنونی را با این طرح های کوتاه مدت در هم بشکنند.

روحیه مردم اصفهان به اندازه ای با روح زاینده رود گره خورده است

لب های ترک خورده زاینده رود احساسات اصفهانی ها را هدف قرار داد 
سایه بان افسردگی بر سر اصفهانی ها

یادداشت

خط یک مترو در یک قدمی افتتاح
مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان از تکمیل عملیات برق رسانی 
حد فاصل ایس��تگاه های مترو مفتح تا کاوه خبر داد و گفت: در حال 
حاضر  فاز نخست خط یک مترو از پاس��داران تا میدان شهدا، آماده 
 بهره برداری اس��ت. جواد ش��عرباف با بیان این مطل��ب اظهار کرد: 
هم زمان با مبعث رس��ول اکرم)ص(، عملیات برق رسانی حد فاصل 
ایستگاه های متروی مفتح و کاوه به پایان رسید. وی افزود: برای انجام 
این عملیات چند گروه تخصصی شکل گرفت و عملیات کابل کشی 
از پست های برق منطقه ای تا ایس��تگاه های مترو، نصب تجهیزات، 
کابل کشی فشار متوسط، ضعیف و DC و باالخره نصب شبکه برق 

باالسری 1500 ولت DC  انجام پذیرفت.
مدیرعامل سازمان قطار شهری شهرداری اصفهان بیان کرد: در حال 
حاضر این که فاز نخست خط یک مترو از پاسداران تا میدان شهدا، 

آماده بهره برداری است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر یک رام ش��امل 5 واگن وارد ش��هر 
اصفهان شده که بعد از تس��ت و آزمایش، فاز نخست خط یک مترو 

راه اندازی می شود.

اجرای طرح نوسازی ناوگان 
تاکسیرانی از هفته جاری

معاون اجرایی سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان اظهار داشت: 
طی سه سال اخیر نوسازی ناوگان تاکسیرانی متوقف شده بود. از این 

رو عمر این ناوگان به7/5 سال افزایش یافته است.
رمضان عسگری نژاد با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر میانگین 

عمر ناوگان تاکسیرانی شهر اصفهان 7/5 سال است. 
وی با بیان این که در تالشیم تمام تاکسی های فرسوده با عمر بیش 
از 10 سال از رده خارج ش��وند، افزود: طی سه سال گذشته به دلیل 
 بسته بودن س��ایت نوس��ازي ناوگان، نتوانس��تیم تبدیل به احسن 
تاکس��ي هاي فرس��وده را پیگیري کنیم. معاون اجرایی س��ازمان 
تاکسیرانی شهرداری اصفهان تصریح کرد: خوشبختانه طرح نوسازی 
ناوگان آغاز شده است. عسگری نژاد خاطرنش��ان کرد: تاکسیرانان 
خودروهای فرسوده، می توانند برای معرفی به بانک و دریافت وام به 

سازمان تاکسیرانی مراجعه نمایند. 

 الیحه افزایش بلیت اتوبوس ها 
در شورای شهر قرائت می شود

نایب رییس ش��ورای اس��المی ش��هر اصفه��ان گفت: ب��ه احتمال 
قوی الیحه افزای��ش 30 درصدی بلیت اتوبوس ها امروز در جلس��ه 
علنی ش��ورای ش��هر قرائت می ش��ود. احمد ش��ریعتی در پاسخ به 
این س��وال که آیا در ح��ال حاضر الیحه ای از س��وی اتوبوس��رانی 
مبنی ب��ر افزای��ش 30 درصدی بلیت اتوبوس ها به ش��ورای ش��هر 
ارس��ال ش��ده اس��ت، اظهار کرد: در حال حاضر الیحه افزایش 30 
درصدی بلیت اتوبوس ها به دبیر خانه ش��ورای ش��هر ارس��ال شده، 
اما هنوز این الیحه در هیات رییسه شورای ش��هر مطرح نشده  و به 
 احتمال قوی این الیحه امروز در جلس��ه علنی ش��ورای شهر قرائت 

می شود. 
نای��ب ریی��س ش��ورای اس��المی ش��هر اصفه��ان ب��ا تاکی��د ب��ر 
ای��ن ک��ه تصوی��ب الیح��ه افزای��ش بلی��ت اتوبوس ه��ای ش��هر 
اصفه��ان نیازمن��د انج��ام بررس��ی های الزم و کار کارشناس��ی 
اس��ت، تصری��ح ک��رد: اس��تفاده از وس��ایل حم��ل و نق��ل 
 عموم��ی در راس��تای کاه��ش آلودگ��ی ه��وا نق��ش موث��ری

 دارد.

استاندار اصفهان:

 پاسداشت مقام شهیدان، سرمایه 
معنوی ارزشمند نظام است

استاندار اصفهان گفت: پاسداشت مقام ش��هیدان، سرمایه معنوی 
ارزشمندی است که در پرورش نس��لی پویا و با هویت اصیل ملی و 

اسالمی اثر بخشی ویژه دارد.
رسول زرگرپور در یادواره سرداران و شهدای سرافراز ایل بختیاری 
که با حضور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در چادگان برگزار 
شد، افزود: کارنامه تاریخی قوم بختیاری، حکایت از خدمات ارزنده 

این قوم به اسالم و ایران دارد.
وی اظهار کرد: اصالت ایرانی بختیاری ها و ایمان و اعتقاد اس��المی 
آنان در ط��ول تاریخ، موجب مجاهدت، ایث��ار و پایمردی در دفاع از 

اسالم و حراست از مرزها و تمامیت ارضی کشور بوده است.
استاندار اصفهان با اش��اره به تعلق خاطر این قوم به خاندان عصمت 
و طهارت گفت: وجود اماکن و بقاع متبرکه در این س��رزمین، پیوند 
عمیق این مردم متدین با تشیع و عمق عالقه آنها را به امامت و والیت 
نش��ان می دهد. وی افزود: بختیاری ها در پیروزی انقالب اسالمی 
کارنامه درخشانی داشته و سرداران بزرگ بختیاری در دوران دفاع 

مقدس، الگوهای ارزنده شجاعت، رشادت و شهادت طلبی بوده اند.
زرگرپور به رش��ادت ها و سلحش��وری های قوم بختیاری در تاریخ 
معاصر نیز اشاره کرد و گفت: نقش بختیاری ها در انقالب مشروطه و 
صحنه های تاریخ ساز انقالب اسالمی و به ویژه دفاع مقدس، همت 
 و غیرت بختیاری در پاسداش��ت ارزش های اسالمی و ملی را نشان

 می دهد. وی تصریح کرد: شهدای واالمقام قوم بختیاری از سراسر 
این خطه دالورخیز، هریک نمادی از اعتقاد و شرافت انسان مسلمان 

و میهن دوست ایرانی هستند.
اس��تاندار اصفهان با اش��اره ب��ه ش��هدای منطقه فری��دن بزرگ و 
به وی��ژه مناطق بختیاری نش��ین آن گف��ت: این منطق��ه زادگاه و 
 خاستگاه شهدای واالمقام بسیاری اس��ت. وی افزود: امروز به سبب 
محرومی��ت ها و مش��کالت، بس��یاری از خانواده ه��ا از این مناطق 
مهاجرت ک��رده اند و بس��یاری از خانواده های ش��هدای منطقه در 

شهرستان های مختلف استان و کشور زندگی می کنند.
وی بر لزوم شناس��ایی دقیق این خانواده ها تاکید ک��رد و توجه به 
توس��عه این منطقه با مش��ارکت مردمی را ضرورتی اجتناب ناپذیر 
خواند. زرگرپور افزود: پس از پیروزی انقالب اس��المی برای توسعه 
زیر ساخت ها، اقدامات مهمی صورت گرفته است که می توان امروز 
بر پایه ظرفیت های عظیم طبیعی و انسانی، برنامه ریزی موثری برای 

رونق زندگی مردم و معیشت آنها انجام داد.
استاندار، توس��عه کش��اورزی و دامپروری با روش های علمی و حل 
مشکل آب را که در پی خشکسالی های پی در پی زندگی مردم را با 
مشکل مواجه کرده اس��ت، از اولویت های مورد توجه در توسعه این 

منطقه عنوان کرد.

اخبار کوتاه
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رییس تنها بیمارستان دولتی اطفال اصفهان:

سفر رییس بورد فوق تخصص جراحی اطفال اروپا به اصفهان
آمار رسمی بی عفتی در جهان

پیشتازی جاهلیت مدرن در غرب

رییس تنها بیمارستان دولتی اطفال اصفهان گفت: رییس بورد فوق 
تخصص جراحی اطفال اروپا برای نخستین بار به اصفهان سفر کرد و 

باب تعامل اصفهان با اروپا در زمینه پزشکی باز شد.
مهرداد معمارزاده اظهار داشت: رییس بورد فوق تخصصی جراحی 
اطفال پس از سفر به مشهد و ش��یراز و بازدید از بیمارستان های 
اطفال و دانشگاه های علوم پزشکی این دو استان ، اصفهان را مقصد 
سوم خود برگزید وبه این استان سفر کرد. وی با بیان این که تاکنون 
تعاملی بین اصفهان و اروپا برقرار نبوده، بیان داشت: سفر رییس 
بورد فوق تخصصی جراحی اطفال اروپا به اصفهان به منظور ایجاد 
باب تازه ای بین اصفهان و اروپا و تب��ادل اطالعات در حوزه درمان 
و جراحی اطفال بین این دو منطقه است. رییس بیمارستان امام 
حسین )ع( اصفهان تصریح کرد: رییس بورد فوق تخصصی جراحی 
اطفال اروپا در بازدید از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با رییس و 

معاون آموزشی این دانشگاه دیدار و مالقات کرد.
ایاالت متحده آمریکا ب��ا 428 میلیون، هلند ب��ا 187 میلیون و 
انگلیس با 52 میلیون، در رتبه های اول تا سوم کشورهای دارنده 

صفحات مستهجن هستند. حسن عباس��ی در دانشگاه تهران با 
توجه به آمارهای رسمی جهانی که در ذیل خبر آمده است، علت 
پایین بودن تعداد تولدهای خارج از ازدواج کشورهای اسالمی را باال 
بودن سطح فرهنگ در این کشورها دانست. وی آمار وحشتناک 
تعداد وب س��ایت های غیراخالق��ی در این کش��ورها را با تعداد 
زنازادگان در این کشورها مرتبط دانس��ت و این دو مقوله را ذیل 
جاهلیت مدرن و لیبرالیسم فرهنگی در این کشورها تعریف کرد. 
در گزارشی که به تازگی در س��ایت نقشه خانواده جهانی منتشر 
شده است، آمار تعداد تولدهای خارج از ازدواج یا همان زنازادگان 
به تفکیک مناطق مختلف جهانی آورده شده است. باالترین آمار 
زنازادگی مربوط به کشور کلمبیا با 84 درصد و کمترین آن مربوط 

به کشور هند با 1 درصد است. 

 توصی��ه جدی وزارت بهداش��ت ب��ه حجاج ، شس��تن مداوم 
دس��ت ها و رعایت بهداش��ت فردی، تنها راهه��ای مبارزه با 
ویروس مرگ آوری اس��ت که تاکنون تلفات زیادی در جهان 
و برخی کشورهای منطقه خاورمیانه بر جای گذاشته است و 
هنوز نه واکسن دارد نه دارو. اخبار وزارت بهداشت حاکی از این 
است که هیچ نگرانی در ارتباط با ویروس کرونا در کشور وجود 
ندارد و همه چیز تحت کنترل اس��ت، اما مسؤوالن بهداشتی 
کرمان از افزایش موارد مشکوک ابتال به این ویروس خبر داده 
اند. برخی ش��نیده ها نیز حاکی از این است که ویروس کرونا 
در یکی دیگر از اس��تان های کشور، مبتال داش��ته، اما وزارت 

بهداشت هنوز خبری اعالم نکرده است.
 به گفت��ه دکتر محمدمه��دی گوی��ا رییس مرک��ز مدیریت 
بیماری های واگیردار وزارت بهداش��ت، وی��روس کرونا جزو 
ویروس های س��رماخوردگی محسوب می شود و بسیار شایع 
 MERS-CoV اس��ت، اما ویروس��ی که امروز تحت عنوان
شناخته می شود، نوعی از ویروس کرونا است که با انواع قبلی 
متفاوت است و بیماری های ش��دید تنفسی و گوارشی ایجاد 

می کند. وی با اش��اره به این که این ویروس عوارض بیشتری 
نیز ممکن است داشته باشد، افزود: موارد ابتال به این ویروس 
جدید از حدود یک س��ال و نیم پیش در منطقه خاورمیانه به 
خصوص عربستان سعودی و به دنبال آن در کشورهای امارات، 
قطر، اردن، کویت و عمان مشاهده شد. البته تعداد موارد ابتال 
به این عفونت در عربستان س��عودی، به مراتب بیشتر از سایر 
کشورها بود. گویا با بیان این که مطالعات نشان می دهد ابتال 
 به موارد شدید این عفونت در یک س��وم موارد منجر به مرگ

 می شود، خاطرنش��ان کرد: موارد ش��دید ابتال و مرگ ناشی 
از این عفونت، بیش��تر در گروه های پرخطر دیده می ش��ود 
که دارای یک بیماری زمینه ای هس��تند؛ از قبیل افراد مبتال 
به دیابت شدید کنترل نشده، فش��ار خون باال، بیماری های 
قلبی-ریوی ش��دید و مزمن، نارس��ایی کلیه، سرطان و سایر 
بیماری های خونی شدید و همچنین بیماری ها و درمان هایی 

که باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن می شوند.
افزایش موارد مشکوک در کرمان

مهدی شفیعی مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های 
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزش��کی کرمان از شناسایی 
6 نفر مش��کوک به ویروس کرونا در کرمان خب��ر داد و گفت: 
آماده باش الزم داده و با شناس��ایی موارد مش��کوک بالفاصله 
تیم های عملیاتی دانشگاه علوم پرشکی کرمان مستقر شده 
و نمونه گیری را ش��روع کرده اند که طی ای��ن نمونه گیری ها 
متوجه شدیم دو مورد مثبت قطعی از این بیماری در کرمان 
مشاهده شده و بالطبع اقدامات پیشگری و درمانی را در سطح 
عمده شروع کردیم و در حال رصد بیماری هستیم. وی ادامه 
داد: این دو م��ورد با توجه به این که یکی از آنها کهولت س��ن 
 و بیماری مزمن داش��ته، ه��م اکنون در بخ��ش ICU تحت 
مراقبت های ویژه قرار دارد، اما حال عمومی مورد دیگر خوب و 

در حال حاضر در بخش ایزوله، تحت مراقبت است.

معاون عمران شهري شهرداري اصفهان گفت: پروژه ترامواي 
اصفهان در سال جاري اجرا مي شود.

 علیرضا قاري ق��رآن با اعالم این مطلب و با اش��اره به س��هم
 یک ه��زار و 200 میلی��ارد توماني حوزه عمران��ي از بودجه 
امسال، از اجراي پروژه هاي عمراني شاخص و خرد در اصفهان 
خبر داد و اظهار داشت: پروژه ترامواي اصفهان از پروژه هایي 
اس��ت که مطالعات آن از سال هاي گذش��ته پیگیري شده و 
امس��ال اجرایي خواهد ش��د. وي از تکمیل پروژه هاي مرکز 
همایش ه��اي بین المللي، فاز س��وم میدان ام��ام علي)ع( و 
مترو به عنوان پروژه هاي ش��اخص اصفهان سخن گفت و به 
اجراي بخش��ي از پروژه رینگ چهارم ترافیکي شهر اصفهان 
و پروژه تراموا اش��اره کرد و گفت: پروژه تقاطع غیرهمسطح 
اس��تقالل نیز در نیمه دوم س��ال جاري اجرایي مي ش��ود. 
معاون عمران شهري ش��هرداري اصفهان با اشاره به این که 
حوزه عمراني شهرداري وظیفه نظارت بر اجراي پروژه هاي 
عمراني از ش��اخص تا خرد را بر عهده دارد، عنوان کرد: براي 
 توسعه کالنشهرها ش��اخص هایي تعریف مي ش��ود که این

 شاخص ها در قالب پروژه هاي عمراني خود را نشان مي دهند. 
 قاري قرآن با بیان این که ش��هر بزرگي همانن��د اصفهان در 
زمینه هاي مختلف نیازمند خدماتي اس��ت ک��ه تامین این 
خدمات بر اساس برنامه هاي کوتاه مدت و بلندمدت در قالب 
پروژه هاي متعدد پیش بیني مي شود، تصریح کرد: هر سال 
در کنار پروژه هاي شاخصي که در شهر پیش بیني مي شود 
پروژه هاي خرد منطقه اي نظیر ساماندهي محالت و تامین 
دسترسي آنها، بازگشایي گلوگاه ها، رسیدگي به بافت فرسوده 
نیز پیش بیني ش��ده و تالش مي ش��ود به صورت متوازن در 

شهر انجام شود. 
 وي ادام��ه داد: ی��ک ه��زار و 200 میلیارد توم��ان از بودجه 
یک ه��زار و 500 میلی��ارد توماني اصفهان به ح��وزه عمران 
اختصاص دارد که در قالب پروژه هاي شاخص و خرد عملیاتي 
مي شود. معاون عمران شهري شهرداري اصفهان با بیان این 
که از یک هزار و 200 میلیارد تومان بودجه عمراني 40 درصد 
آن براي تملک و آزادسازي هزینه مي شود افزود: 60 درصد 
دیگر، بودجه خالص عمراني است. قاري قرآن اظهار داشت:  
بخشي از رینگ چهارم ترافیکي شهر اصفهان امسال احداث 
مي ش��ود و پروژه ترامواي اصفهان نیز امس��ال اجرا خواهد 
 ش��د و این دو پروژه از پروژه هایي هستند که اجراي آن ها از

  س��ال هاي گذش��ته پیگیري ش��ده اس��ت. تکمی��ل مرکز 
همایش هاي بین المللي، تکمیل فاز سوم میدان امام علي)ع( 
و راه اندازي خط یک متروي اصفهان، از پروژه هاي شاخص 
سال جاري هستند و در کنار تکمیل این پروژه ها، پروژه هاي 
دیگري در قالب پروژه هاي منطقه اي پیش بیني شده است. 
وي خاطرنشان ساخت: از 800 میلیارد تومان بودجه عمراني 
خالص، 300 میلیارد تومان به مت��رو، 100 میلیارد تومان به 
پروژه مرکز همایش هاي بین المللي و 100 میلیارد تومان به 

پروژه میدان امام علي)ع( اختصاص یافته است. 

آخرین وضعیت ویروس »کرونا« در ایران؛ 

بیماری مرگ آوری که دارو ندارد
معاون عمران شهري شهرداري اصفهان:

پروژه ترامواي اصفهان امسال اجرایي مي شود



بازار اقتصاديادداشت

تقاضای ايران قیمت برنج باسماتی 
هند را 13 درصد افزايش داد

پایگاه خبری تحقیقات قیمت جهانی برنج اعالم کرد: سال 2012 
به دلیل تقاضای بیش از اندازه برنج باسماتی هند به ویژه از سوی ایران 
قیمت این محصول 13 درصد افزایش یافت و تولید کشاورزان هند تا 

0/25 درصد باال رفت.
 بعد از افزایش قیمت برنج باسماتی در سال گذشته، کشاورزان هندی 
امیدوارند که می��زان صادرات برنج خود را امس��ال 5 ت��ا 10 درصد 

افزایش دهند.
قیمت برنج باسماتی سال گذش��ته 13 درصد نسبت به سال قبل از 
 آن به لطف تقاضای بیش��تر کش��ورهای دیگر به ویژه ایران افزایش 

یافت.
براس��اس این گزارش، یک سوم برنج تولیدی کش��ور هندوستان به 
ایران س��رازیر می ش��ود و در این میان ایران بزرگ ترین واردکننده 
برنج باسماتی در دنیا است. در سال 2012 ایران بعد از چین و نیجریه 

سومین کشور بزرگ واردکننده برنج در دنیا بود.
براساس این گزارش، پیش بینی می شود میزان صادرات برنج باسماتی 
هندوستان، امس��ال با افزایش 0/25 درصدی به 4 میلیون تن برسد 
به هر حال متخصصان هش��دار می دهند ذخیره بیشتر برنج توسط 

کشاورزان ممکن است قیمت این محصول را کاهش دهد.

بیکاری جوانان بحرانی شد
نرخ بیکاری جوانان به مرز هشداردهنده 24 درصد رسیده و دست 
کم 1/1 میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی، امکان ورود به بازار کار را 
نمی یابند. طبق گفته وزیر کار به زودی4/5 میلیون نفر دانشگاهی 
دیگر نیز راهی بازار کار خواهند شد؛ بنابراین اگر نتوان برای اشتغال 
 آنها اقدام��ات موثری را انج��ام داد، س��ونامی5/6 میلیونی بیکاران

 فارغ التحصیل دانشگاهی به وقوع خواهد پیوست.
طبق اعالم مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری عمومی کشور در سال 92 
برابر با 10/4 درصد بوده، ولی نرخ بیکاری جوانان گروه سنی 15 تا 
24 سال به میزان 24 درصد اعالم شده است. همچین نرخ بیکاری 

جوانان گروه سنی 15 تا 29 ساله نیز21/2 درصد است.
کارشناسان می گویند در زمانی که نرخ بیکاری جوانان به 2 برابر نرخ 
بیکاری عمومی کشور برسد )در مورد ایران به بیش از 2 برابر رسیده 
است(، وضعیت بیکاری کارجویان جوان در حالت بحرانی و شرایط 

نامناسب قرار دارد.
در عین حال، مس��عود نیلی مش��اور اقتصادی رییس جمهور نیز با 
بحرانی دانستن شرایط بیکاری کارجویان جوان کشور، نرخ بیکاری 
جوانان را رقمی بین 23 تا 26 درصد دانسته است. وی معتقد است 
نرخ بیکاری زنان به رقم نجومی 43 درصد رس��یده که نشان دهنده 

عمق مساله بیکاری در بخش زنان کشور است.
مقامات گوناگونی نی��ز از دولت تدبیر و امید تاکنون درباره مس��اله 
بیکاری و ش��رایط نامناس��ب اش��تغال جوانان س��خن گفت��ه اند و 
هشدارهای گوناگونی نیز در این باره داده شد؛ در عین حال، با وجود 
نزدیک شدن دولت تدبیر و امید به یک سالگی، هنوز کار مشخصی 
از س��وی این دولت در زمینه اشتغال انجام نش��ده، اما کارشناسان 
امیدوارند با گش��ایش هایی که تالش می شود در مسایل سیاسی و 

اقتصادی کشور رخ دهد، اوضاع بازار کار اندکی بهبود یابد.
عالوه بر رییس جمهور، وزی��ر کار، ترکان و نیلی مش��اوران رییس 
جمهور، وزیر کشور و وزیر اقتصاد و به تازگی وزیر ارشاد هم به جمع 
مقامات دولتی نگران اش��تغال پیوس��ته و از بابت وضعیت بیکاری 
جوانان جویای شغل و احتمال بروز آسیب های اجتماعی در اثر بیکار 

ماندن آنها، ابراز نگرانی کرده اند.
وزیر کار نیز اخیرا اعالم کرده اس��ت 45 درص��د کل جویندگان کار 
کشور را فارغ التحصیالن دانشگاهی تش��کیل می دهند که با توجه 
به آمارهای رسمی بیکاری کشور که رقم 2/5 میلیون نفر را در حال 
حاضر نش��ان می دهد، بی��ش از 1 میلی��ون و 100 هزارنفر افرادی 
هستند که از دانشگاه ها فارغ التحصیل شده و جویای شغل هستند.

ربیعی می گوی��د به زودی و در س��ال های آین��ده 4/5 میلیون نفر 
تحصیل کرده دیگر نیز به این گروه افزوده می شود که مجموعا تعداد 
جویندگان کار فارغ التحصیل دانشگاهی کش��ور را به 5/6 میلیون 
نفر خواهد رساند. او معتقد است در این باره باید اقداماتی به فوریت 
 انجام شود، در غیر این صورت بازار کار با هجوم میلیون ها کارجوی 

درس خوانده مواجه خواهد شد.
حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار، در زمینه آمارهایی که از 
سوی مقامات دولتی درباره بیکاری ارایه می شود، می گوید: درباره 
بیکاری باید بررسی های تخصصی تری صورت گیرد، چرا که اساسا 

نمی توان آمارهای موجود را مالک برنامه ریزی قرار داد.

نرخ تورم ارديبهشت به 28/4 درصد 
رسید

مرکز آمار ایران نرخ تورم ش��هری کش��ور در دوازده ماهه منتهی به 
اردیبهشت ماه امس��ال را 28/4 درصد و تورم نقطه به نقطه را17/2 

درصد اعالم کرد.
 براساس این گزارش، ش��اخص کل در اردیبهشت ماه سال 93 عدد 
183/6 را نش��ان می دهد که نس��بت به ماه قبل0/7 درصد افزایش 

داشته است.
درصد تغییرات شاخص کل )نرخ تورم شهری( در دوازده ماه منتهی 
به اردیبهشت ماه س��ال 93 نسبت به دوره مش��ابه سال قبل 28/4 
درصد است که نسبت به همین اطالع در فروردین ماه 1393 ، 30/2 
کاهش نشان می دهد. شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانیات در این ماه به رقم216/1 رسید که نسبت به ماه قبل4/1 
درصد کاهش یافته است. شاخص گروه اصلی خوراکی ها البته در ماه 
مورد بررسی به عدد213/5 رس��ید که نسبت به ماه قبل4/4 درصد 

کاهش را نشان می دهد. 
شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل 10/4 
درصد افزایش داشته و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه35/7 درصد 

است. 
شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه 
مشابه سال قبل10/5 درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات 
این گروه در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه 93 نسبت به دوره 
مشابه سال قبل36/1 درصد است که نسبت به فروردین، کاهش را 

نشان می دهد.
ش��اخص گروه عمده کاالهای غیرخوراکی و خدمات در اردیبهشت 
ماه 93 به رقم172/5 رسید که2/9 درصد نسبت به ماه قبل افزایش 
را نشان می دهد. میزان افزایش شاخص این گروه نسبت به ماه مشابه 
س��ال قبل20/3 درصد و نرخ تورم دوازده ماه منته��ی به ماه مورد 
گزارش نسبت به س��ال قبل 25/1 درصد اس��ت که نسبت به تورم 

دوازده ماهه فروردین کاهش یافته است.

4
آغاز برداشت گندم از مزارع بادرود

مدیر جهاد کشاورزی نطنز از برداشت گندم از مزارع بادرود خبر داد. عبدالرضا مهدی بادی در جمع خبرنگاران و 
اصحاب رسانه اظهار کرد: کار برداشت محصول گندم در سطح یک هزار و 100 هکتار از مزارع بخش بادرود با استفاده 

از کمباین های مهاجر و بومی به صورت مکانیزه آغاز شد.
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مدیرعام��ل گروه خودروس��ازی س��ایپا گفت: صنعت 
قطعه سازی خودرو در گلپایگان رو به رشد است.

 سعید مدنی در حاش��یه بازدید از صنایع قطعه سازی 
شهرک صنعتی گلپایگان، اظهار داشت: با توجه به فراز 
و نشیب های موجود در صنعت خودرو سازی، روند رو به 
رشد صنعت قطعه سازی را در گلپایگان شاهد هستیم. 
وی با بیان این که پیش بینی ش��ده است شرکت های 
قطعه سازی تا س��ال آینده ظرفیت تولید را به دوبرابر 
افزایش دهند، تصریح کرد: گروه خودروس��ازی سایپا 
در بعد دانش فنی و تکنیکی ش��رکت های قطعه سازی 

را حمایت می کند.
مدیرعام��ل گروه خودروس��ازی س��ایپا خاطرنش��ان 
 ک��رد: امس��ال دول��ت بودجه خاص��ی برای توس��عه
 قطعه سازی و صنایع وابس��ته پیش بینی کرده است.

وی به حجم قطعه سازی نیز  اشاره کرد و افزود: ظرفیت 
کافی در سایت های کش��ور وجود دارد و ارزش افزوده 
خودروس��ازی حدود 15 تا 20درصد اس��ت؛ درحالی 
که ارزش افزوده در بخش قطعه سازی 80 تا85درصد 
اس��ت. بنابراین بهتر اس��ت روی کیفیت خودروسازی 
و قطعه س��ازی بیش��تر تمرکز کنیم و ظرفیت و توان 

قطعه سازان را افزایش دهیم. 
مدنی همچنین از ورود محصوالت جدیدی به بازار خبر 
داد و عنوان کرد: با افزایش ت��وان تحقیقاتی و افزایش 
طراحی قطعات، در آینده نزدیک شاهد اتفاقات خوبی 

در صنعت خودروسازی خواهیم بود.
 تحريم ها به خودباوری و استقالل منجر شد

وی با بیان این که تحریم ها به خودباوری و اس��تقالل 
صنعت  خودروس��ازی منجر شده اس��ت، تاکید کرد: 
ممکن اس��ت در برخی موارد تحریم ها تولید را کاهش 
داده و از ورود قطعات به داخل کشور جلوگیری کرده 
باشد، ولی این امر موجب ش��ده است که صنعتگران و 
تولیدکنندگان در داخل کش��ور، محصوالت بیشتری 

تولید کنند و به خودکفایی دست پیدا کنیم.
مدیرعامل گروه خودروسازی س��ایپا اضافه کرد: بنابه 
پیش بینی های صورت گرفته، شرایط مطلوب احیای 
کامل خودروسازی کشور در سال 1395خواهد بود که 
در این سال به حداکثر ظرفیت خودروسازی می رسیم و 
در کنار طراحی و توسعه، به تولید محصول دست پیدا 
خواهیم کرد. وی به فرهنگ جهادی و روحیه مقاومت 
در ایرانی��ان نیز پرداخ��ت و افزود: اگر هم��ه مردم بی 
تفاوتی را کنار بگذارند و روحیه جهادی داشته باشند، 
شاهد رش��د و پیش��رفت روز افزون در کشور خواهیم 
بود. مدنی تصری��ح کرد: وزارت صنایع تولید س��ایپا را 
500هزار دس��تگاه اعالم کرده اس��ت، ولی ما درصدد 
افزایش این تعداد هستیم و محصوالت جدیدی مانند 
سراتو از شرکت کیاموتور، B90 از شرکت رنو، هاچ بک 

S300 به زودی وارد بازار می شود.
 ظرفیت تولید پرايد کاهش پیدا می کند

وی یادآور ش��د: ظرفیت تولید خودروی پراید کاهش 
پیدا می کن��د و خودروهایی مانند تیب��ا و خودروهای 
طرح داخل��ی جایگزین آن می ش��ود. مدیرعامل گروه 
خودروس��ازی س��ایپا به کیفیت محصوالت سایپا نیز 
اش��اره کرد و گفت: قدیمی بودن طرح های گذش��ته 
و افزایش به حق توقعات مردم موجب ش��ده اس��ت به 
کیفیت محصوالت توجه بیش��تری داشته باشیم. وی 
با بیان این که رسانه ها نقش مهمی در اطالع رسانی و 
افکار عمومی دارند، تصریح کرد: رسانه ها نقش مهمی 
 در حمایت از تولید داخل��ی دارند و رس��انه  ها نباید با 
سیاه نمایی و ارایه اطالعات ناقص افکار مردم را مشوش 
کنند. مدنی با انتقاد از این که رسانه ها در نوروز امسال 
اعالم کردن��د 30درصد تصادفات ج��اده ای مربوط به 
پراید بوده اس��ت، بیان ک��رد: 50درص��د خودروهای 
جاده  های کشور را پراید تش��کیل می دهد و این اعالم 
نش��د که میانگی��ن حوادث منج��ر به ج��رح در پراید 

کمتربوده اس��ت. مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، 
مدیرعام��ل مگاموتور، معاون ش��رکت س��ازه گس��تر 
طی بازدید از شرکت های قطعه س��ازی بهران موتور، 
رول محور س��امان، س��ایپاپلوس ، سردس��از خودرو، 
 مح��ورکاران کوش��ا، روان ف��ن آور، فن��اوری ذوب، 
صنعت س��ازه پژوهان کی��ا، از نزدیک ش��اهد تالش و 
کوش��ش قش��ر صنعتگ��ر و تولیدکنن��ده قطع��ات 

خودروسازی در گلپایگان بودند.
بازار خودروس�ازی به مهندسی مجدد نیاز 

دارد
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در  مجلس گفت: بازار 

خودروسازی به مهندسی مجدد نیاز دارد.
سید محمدحسین میرمحمدی در نشست صنعتگران 
گلپایگان با مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا که 
در فرمانداری برگزارش��ده بود، اظهار داشت: با وجود 
همه مشکالت، تحریم ها و کمبود نقدینگی که صنعت 
خودروسازی با آن مواجه بود، صنعتگران حاضر شدند 
ضررهای مادی زی��ادی را بپردازند، ولی تعدیل نیروی 
انس��انی نداش��ته باش��ند. وی با بیان این ک��ه اقتصاد 
مقاومتی و حمایت از تولید ملی نقش مهمی در تحقق 
فرمایش مقام معظم رهب��ری دارد، تصریح کرد: همان 
گونه که ایش��ان تاکید دارن��د، دراقتص��اد مقاومتی و 
حمایت از تولید ملی به ش��عار نباید اکتفا شود و همه 
باید در جه��ت تحقق پیام رهبری ت��الش کنیم. عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: تا تولید 
به پویایی و رشد نرسد، س��ایر چرخ های صنعت نیز به 
گردش در نمی آی��د و حمایت از تولید مل��ی با حضور 
مداوم و مس��تمر مدیران و مسؤوالن در صحنه صنعت 
میس��ر می ش��ود. وی با بیان این که حضور مستقیم و 
بازدید مسؤوالن در صنایع موجب دلگرمی صنعت گران 
و سرمایه گذاران می شود، اظهار کرد: حضور مسؤوالن 
و ش��نیدن مش��کالت و مش��اهده نقاط قوت و ضعف 
صنعت گران، موج��ب حمایت از تولید ملی می ش��ود. 
میرمحمدی تاکید کرد: بازار صنعت و خودروسازی به 
مهندسی مجدد نیاز دارد و این وظیفه کارشناسان است 
که بازار را رصد کنن��د و از آخرین تحوالت بازار و تنوع 
محصوالت اطالع داشته باشند و بر اساس نیازسنجی به 

تولید کاال اقدام کنند.
وی با اشاره به این که مدیران و کارشناسان مجربی در 
صنعت و تولید به فعالیت مشغول هستند، خاطر نشان 
کرد: تش��کیل کارگروه و بررس��ی و ارزیابی پیشرفت 
مصوب��ات، بازدید مدیرعامل خودروس��ازی س��ایپا  و 
نظارت و پیگیری این مصوبات، نقش مهمی در صنعت 
شهرس��تان ایفا می کن��د. نماینده م��ردم گلپایگان و 
خوانسار در مجلس اضافه کرد: هم افزایی بین  مسؤوالن 
و ظرفیت تولید آلیاژ، فناوری های نوین، استعدادها و 
زیرساخت های صنعتی در شهرستان گلپایگان، موجب 
شده که ظرفیت اشتغالزایی بیش از گذشته در این شهر 

متبلور شود.

مديرعامل گروه خودروسازی سايپا:

صنعت قطعه سازی خودرو در گلپایگان رو به رشد است
معاون برنامه ریزی، اداری و مالی فرماندار 
اصفه��ان گف��ت: تع��داد کل پروژه های 
شهرس��تان 470 پروژه بوده که نس��بت 
به سال گذش��ته 135 پروژه کاهش پیدا 
کرده اس��ت و اولویت تخصیص اعتبار با 
پروژه هایی اس��ت که بیشترین پیشرفت 

را داشته است.
عباس��علی جعف��ری در جلس��ه کمیته 
برنامه ریزی شهرس��تان اصفه��ان که به 
منظ��ور بررس��ی و تصوی��ب پروژه های 
پیش��نهادی و تعیین اعتبار م��ورد نیاز 
دس��تگاه های اجرایی از مح��ل اعتبارات 
تملک و دارایی های س��رمایه ای سال 93 
و با حضور نمایندگان م��ردم اصفهان در 
مجلس ش��ورای اسالمی، بخش��داران و 
نمایندگان دستگاه های اجرایی تشکیل 
شده بود، اظهار کرد: تعداد کل پروژه های 
شهرستان 470 پروژه بوده که نسبت به 
سال گذشته 135 پروژه کاهش پیدا کرده 
اس��ت و اولویت ما با پروژه هایی است که 
بیشترین پیشرفت را داش��ته است. کل 
اعتبار شهرس��تان 552 میلیارد ریال و از 
تملک و دارایی اس��ت که نسبت به سال 
گذش��ته 6 درصد کاهش داشته است و 
39 درصد از این بودجه به التزامات قانونی 
اختصاص یافته که این التزامات نسبت به 
سال گذش��ته، 46 درصد کاهش داشته 
اس��ت. وی افزود: نوس��ازی مدارس، راه 
و شهرس��ازی، آب و فاضالب روستایی، 
بنیاد مسکن و بهس��ازی روستاها، علوم 
پزش��کی میراث فرهنگ��ی از اولویت ها 
 برای اختصاص بودجه هس��تند. معاون 
برنام��ه ری��زی، اداری و مال��ی فرماندار 
اصفهان تصریح کرد: به دس��تگاه اجرایی 
ورزش و جوان��ان ب��ا 23 پ��روژه اعتب��ار 
3میلیارد و 520 میلیون تومان، شرکت 
آب و فاض��الب برای 12 پ��روژه اعتباری 
بالغ بر 3میلی��ارد و 360 میلیون تومان، 
سازمان تبلیغات اس��المی برای 6 پروژه  
اعتبار 600 میلیون تومان، اداره کل اوقاف 
و امور خیریه برای پروژه مس��اجد و بقاع 
متبرک و مصلی ها، ی��ک میلیارد و 135 
میلیون تومان تخصیص داده شده است. 
وی بیان کرد: برای 10 پروژه شورای عالی 
حوزه های علمی��ه، اعتبار ی��ک میلیارد 
و 550 میلی��ون توم��ان، آب و فاضالب 
روس��تایی شهرس��تان برای 31 پروژه 3 
میلیارد و 743 میلیون تومان، بنیاد شهید 
و ام��ور ایثارگران برای 16 پ��روژه اعتبار 
یک میلیارد و 110 میلیون تومان، بنیاد 

مسکن انقالب اس��المی برای 51 پروژه 
اعتبار 3 میلی��ارد و 340 میلیون تومان، 
جهاد کش��اورزی ب��رای 20 پ��روژه یک 
میلیارد و 700 میلیون تومان، س��ازمان 
بهزیس��تی برای 7 پ��روژه 600 میلیون 
تومان تخصیص یافته که اعتبار آن نسبت 
به س��ال گذش��ته تغییری نکرده است. 
جعفری افزود: برای 40 پروژه دس��تگاه 
اجرایی دانش��گاه علوم پزشکی اصفهان 
اعتبار 3 میلی��ارد و 310 میلیون تومان، 
برای 20 پروژه راه و شهرسازی 6 میلیارد 
و 420 میلیون تومان تخصیص داده شده 
که اولویت با اصالح نقاط پرخطر و احداث 
کندرو بزرگراه خلیج فارس از پل راه آهن 
تا ورودی بهارستان است که به مشارکت 
دستگاه ها نیاز دارد. وی خاطرنشان کرد: 
برای 8 پروژه دس��تگاه اجرایی مدیریت 
امور عشایر اس��تان 190 میلیون تومان، 
برای 19 پروژه دس��تگاه اجرایی میراث 
فرهنگی، گردش��گری و صنایع دس��تی 
اصفهان اعتبار 2 میلیارد و 128 میلیون 
تومان، ب��رای 2 پ��روژه اداره ثبت احوال 
200 میلیون تومان، ب��رای 2 پروژه اداره 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی 465 میلیون 
تومان، برای اداره کل هواشناس��ی 150 
میلیون توم��ان، برای6 پ��روژه اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اس��المی اصفهان 610 
میلیون توم��ان، کانون پرورش��ی فکری 
کودکان و نوجوانان 280 میلیون تومان، 
برای 124 پروژه اداره کل نوسازی مداری 
7 میلیارد و 950 میلیون تومان اختصاص 
داده شده است. معاون برنامه ریزی، اداری 
و مالی فرماندار اصفه��ان بیان کرد: برای 
دامپزش��کی شهرس��تان اصفهان اعتبار 
300 میلیون تومان، منابع طبیعی 562 
میلیون، شرکت شهرک های صنعتی 661 
میلیون، اداره کل زندان ها 700 میلیون، 
اداره کل انتق��ال خ��ون 200 میلی��ون، 
هالل احم��ر 100 میلی��ون، کتابخانه ها 
260 میلیون تومان، 13 پ��روژه اجرایی 
شهرداری 3میلیارد و 340 میلیون تومان، 
اقتص��اد و دارایی 50 میلی��ون، برق یک 
میلیارد، حمل و نق��ل 50 میلیون، حوزه 
هنری 200 میلیون، دیوان محاس��بات 
100 میلیون، پزشکی قانونی 90 میلیون،  
صنعت، معدن و تج��ارت 100 میلیون، 
استاندارد 100 میلیون، آموزش و پرورش 
500 میلیون، فنی حرفه ای 420 میلیون 
و محیط زیست 250 میلیون اختصاص 

یافته است.

اتمام فصل تعمیر نیروگاه ها 
تا پايان خردادماه

مدی��رکل دفت��ر پش��تیباني فن��ي 
تولید توانی��ر از انجام بی��ش از 95 
درص��د از برنامه تعمی��ر واحدهای 
نیروگاهي کش��ور تاکن��ون خبرداد 
و گف��ت: باقي مان��ده برنام��ه تعمیر 
نیروگاه ها برحسب س��اعت کارکرد 
و برنامه ریزي صورت گرفته، تا پایان 
خردادماه ج��اري به انج��ام خواهد 
رسید. به نقل از پایگاه اطالع رساني 
وزارت نیرو )پاون(، غالمرضا مهرداد، 
 افزود: هم اکنون مجم��وع ظرفیت

 نصب ش��ده نیروگاه هاي کش��ور به 
 70 هزار و 440 مگاوات رسیده است که از این میزان، 58 هزار و 995 مگاوات مربوط 
به نیروگاه هاي حرارتي، 10 هزار و 206 م��گاوات نیروگاه هاي برق آبي، یک هزار و 
20 مگاوات نیروگاه هسته اي و 219 مگاوات نیروگاه هاي تجدیدپذیر است. وی با 
بیان این که نیروگاه هاي حرارتي شامل واحدهاي گازي، سیکل ترکیبي و بخار است، 
افزود: هرساله پس از پایان یافتن روزهاي اوج مصرف در تابستان، تعمیر نیروگاه ها از 
اوایل شهریور ماه آغاز می شود و تا خرداد سال بعد در یک برنامه زمان بندي منظم، 
براساس نیازسنجي صورت گرفته و شاخص هاي فني، نیروگاه ها در نوبت تعمیر قرار 

مي گیرند که در اصطالح به این 9 ماه، فصل تعمیر گفته مي شود.

مدیرکل حمل  و نقل پایانه های استان اصفهان گفت: براساس 
برنامه ریزی صورت گرفته تع��داد 2 دوربین جدید به منظور 
نظ��ارت دقیق بر وضعیت حم��ل و نقل در محور ش��هرضا به 

اصفهان نصب می شود.
داریوش امانی با اش��اره به این که بازدی��د میدانی از وضعیت 
محوره��ای مواصالت��ی ش��هرهای مختلف اس��تان اصفهان 
از مه��م ترین دغدغه  ه��ای اداره کل حمل و نق��ل و پایانه ها 
اس��ت، اظهار داش��ت: ب��ر این اس��اس نس��بت به بررس��ی 
امکان��ات و نیازمندی ه��ای ش��هرضا در حوزه حم��ل و نقل 
جاده ای اقدام ش��ده اس��ت. وی ادامه داد: حضور در س��طح 
جلس��ات ش��ورای ترافیک شهرس��تان ها و هم اندیش��ی با 

متخصص��ان و صاحب نظ��ران ح��وزه حمل و نق��ل، از دیگر 
 نکاتی است که به ش��کل جدی در دس��تور کار این مجموعه 

قرار دارد. 
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های اس��تان اصفهان با اشاره به 
این که رس��یدگی به نیازمندی های ش��رکت های مسافربری 
ش��هرضا برای اس��تقرار در محل پایان��ه ش��رق از مهم ترین 
اولویت ه��ای این شهرس��تان در ح��وزه حمل و نقل اس��ت، 
افزود: در این راس��تا در آینده نزدیک طی نشس��تی با حضور 
کارشناس��ان اداره کل حمل و نقل و پایانه ها و اعضای شورای 
 ترافیک ش��هرضا، تمام ن��کات مه��م پیرامون ای��ن موضوع

 بررسی می شود. 

رییس انجمن مدیران صنایع استان اصفهان گفت: صنعتگران 
اصل قانون مالیات بر ارزش افزوده را قبول دارند، اما در روند 

اجرای آن مشکالتی وجود دارد که باید برطرف شود.
جعفر ذره بینی با اش��اره به وضعیت صنایع عنوان کرد: الیحه 
حمایت از تولید که آقای نوبخت نیز به آن اشاره داشت، باید از 

قوه به فعل تبدیل شود.
وی ادامه داد: قول هایی داده ش��د که 90 هزار میلیارد تومان 
برای حمایت از صنعت به این بخش اعطا شود که امیدواریم 

این اتفاق رخ دهد.
رییس انجمن مدیران صنایع اس��تان اصفهان با بیان این که 
امیدواریم این مبلغ به فع��االن و صنعتگران بخش خصوصی 

داده شود، تصریح کرد: در صورتی که این اتفاق رخ دهد، طرح 
حمایت از تولید می تواند موفق باش��د؛ در غی��ر این صورت با 

موفقیتی رو به رو نخواهیم بود.
وی تاکید کرد: البته ای��ن قول ها فقط در حد حرف اس��ت و 
هنوز اقدامی عملی صورت نگرفته که امیدواریم هر چه زودتر 
ش��اهد عمل به این قول ها و به نتیجه رسیدن طرح حمایت از 

تولید باشیم.
ذره بینی اضافه کرد: در شرایطی هستیم که مشکالت زیادی 
گریبان تولید را گرفته؛ تورم باال و افزای��ش قیمت مواد اولیه 
آس��یب زیادی به تولید زده که امیدواریم وضع هر چه زودتر 

بهبود یابد.

نصب دو دوربین جديد در محور شهرضا به اصفهان اصل قانون مالیات بر ارزش افزوده را قبول داريم
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 آگهي   دعوت به ارزیابی کیفی تجدید فراخوان نخست 

مناقصه یک مرحله ای شماره 43/93/7   نوبت اول 

م الف 4683
اداره کل راه آهن اصفهان 

اداره كل راه آهن  اصفهان در نظر دارد بنابر آئين نامه اجرائی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزيابی  كيفی 
پيمانكاران واجد شرايط و دارای صالحيت جهت دعوت به مناقصه به شرح زير اقدام نمايد : 

1- شرح مختصر موضوع تجدید مناقصه : انجام خدمات سير و حركت ) امور مانور و كمک لكوموتيوران(
2- مدت و محل انجام کار:7/5 ماه در ايستگاههای اداره كل راه آهن اصفهان

1-2- داش�تن گواهی صالحيت پيمانكاری از اداره كل كار و امور اجتماعی و مرتبط بودن موضوع فعاليت ش�ركت، مندرج در اساس�نامه با 
موضوع فراخوان الزامی است .

3- مهلت و محل تحویل اسناد استعالم تجدید ارزیابی کیفی : حداكثر تا ساعت 13/30 روز ش�نبه  مورخ 93/03/17 با در دست داشتن 
معرفی نامه كتبی به نشانی : اصفهان - جاده شيراز - بعد از ترمينال صفه - ايستگاه راه آهن اصفهان- امور قرار دادها   

4- مهلت و محل تحویل اسناد تکمیل شده   : حداكثر تا ساعت 13/30 روز شنبه مورخ 93/03/31  به نشانی : دبيرخانه امور اداری
 5-  هزینه  اسناد تجدید ارزیابی کیفی : مبلغ )150/000( ريال بحساب شماره 574/67 نزد خزانه  بانک مركزی ج .ا.ا 

 HTTP://IETS.MPORG.IR 6- دريافت اسناد  تجديد ارزيابی از طريق پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
7- هزينه چاپ و نشر هر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

*پس از ارزيابی كيفی ، از پيمانكاران واجد شرايط كه حداقل امتياز الزم را كسب نموده باش�ند، جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت بعمل 
خواهد آمد.

اداره کل راه آهن اصفهان 

نوبت دوم

در کمیته برنامه ريزی اصفهان مطرح شد

 تصويب اعتبار برای اجرای 4۷۰ پروژه 
در شهرستان اصفهان



یادداشت

ارکستر سمفونیک ایران و اتریش )آی سو( شهریور ماه امسال برای اولین بار در ایران سمفونی شماره 9 
شوستاکوویچ آهنگساز شهیر روسی را در تاالر وحدت اجرا می کند. مازیار یونسی سرپرست و جانشین 
رهبر این  ارکستر افزود: این سمفونی می تواند یکی از متفاوت اجراها از موسیقی کالسیک در ایران باشد.
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ارکسترسمفونیکایرانواتریشرویصحنهمیرود
هفتیادداشت

به فرهنگسرای اهتمام بیایید
ثبت ن��ام کالس ه��ای آموزش��ی 
فرهنگس��رای اهتمام، وابس��ته به 
تفریح��ی  فرهنگ��ی  س��ازمان 
شهرداری اصفهان، از ۱۵ خرداد ماه 
آغاز م��ی شود.مس��ؤول فرهنگی 
فرهنگس��را گف��ت: کالس ه��ای 
آموزش��ی این مرکز در رشته های 
مختلف هنری و ورزشی و همچنین 
کالس هایی همچون قرآن، کامپیوتر 
و زبان برگزار می شود. دّرشمال همچنین یکم تیرماه سال جاری را 
زمان آغاز این کالس ها دانس��ت و گفت: این کالس ها تمامی مقاطع 
 سنی متقاضیان را، از ۴ س��ال به باال شامل می ش��ود. عالقه مندان 
می توانند جه��ت ثبت ن��ام در این کالس ه��ا، تا ۱۵ خ��رداد ماه به 
فرهنگس��رای اهتمام، واقع در خیابان امام خمین��ی)ره(، روبه روی 

تابلوی خانه اصفهان، خیابان بعثت مراجعه نمایند.

 طعم توت فرنگی در موزه هنرهای 
معاصر اصفهان 

اردبرلند به معنای» سرزمین توت 
فرنگی« عنوان نمایشگاهی است که 
هشتم خرداد ماه ساعت ۱۰ صبح در 
م��وزه هنره��ای معاص��ر اصفهان 
گش��ایش یافت.آثار این نمایشگاه 
ش��امل تصویر گ��ری کت��اب های 
آلمانی است که در گالری های دو و 

سه به نمایش گذاشته می شوند. 
اردبرلند، بخش دوم نمایش��گاه دو 
جانبه ای است که بخش اول آن با عنوان انارستان از آثار تصویرگران 
ایرانی در کتابخانه بین المللی جوانان شهر مونیخ برگزار شده است. 

اردبرلن��د ب��ا حض��ور هنرمن��دان، مس��ؤوالن فرهنگ��ی و مقامات 
س��فارت آلم��ان گش��ایش یافت��ه و ت��ا ۳۰ خ��رداد ماه برپاس��ت. 
موزه هنره��ای معاصر اصفه��ان هم��ه روزه از 9 ت��ا ۱۴ و ۱۶ تا ۱9 
 و روزهای تعطی��ل از ۱۶ ت��ا ۱9 آم��اده پذی��رش بازدیدکنندگان

 است. 

موزه ها و اماکن تاریخی، ۱۴ خرداد 
تعطیل است

مدیرکل امور موزه ها و اموال منقول 
تاریخی س��ازمان میراث فرهنگی، 
صنای��ع دس��تی و گردش��گری از 
تعطیلی موزه ه��ا و اماکن تاریخی 
تح��ت پوش��ش س��ازمان میراث 
فرهنگی در روز ۱۴ خرداد خبر داد.

محمدرض��ا کارگ��ر اف��زود: ب��ه 
مناسبت س��الروز رحلت بنیانگذار 
 جمهوری اس��المی ایران، حضرت

 آیت اهلل العظمی امام خمینی)ره( تمامی م��وزه ها و اماکن تاریخی 
تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری روز 
چهارشنبه ۱۴ خرداد تعطیل است. وی در ادامه یادآور شد: موزه ها و 
اماکن تاریخی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
 از صب��ح روز پنج ش��نبه ۱۵ خرداد م��اه، پذی��رای بازدیدکنندگان

 خواهد بود. 

رشد ۱۳۰ درصدی حضور گردشگر 
خارجی در اصفهان

  اس��تاندار از رش��د ۱۳۰ درصدی 
حضور گردشگران خارجی ظرف ۲ 
ماه گذشته نس��بت به مدت مشابه 
در اس��تان اصفه��ان ب��ا توج��ه به 
تحوالت سیاسی صورت گرفته در 
چند ماه اخیر و سفرهای هیات های 
بلن��د پای��ه خارج��ی، به وی��ژه از 

کشورهای اروپایی خبر داد.
رسول زرگرپور در پنجاه و ششمین 
جلسه ش��ورای فرهنگ عمومی با اش��اره به دس��تور کار این جلسه 
شورای فرهنگ عمومی استان در زمینه فرهنگ در گردشگری اظهار 
کرد: بر اساس منابع بین المللی، کشور ایران از نظر جاذبه های تاریخی 
و میراثی ردیف۱۰ کشور برتر و از نظر جاذبه های طبیعی در ردیف ۵ 

کشور نخست دنیا مطرح است. 
وی افزود: با وجود این متاس��فانه از نظر جذب گردشگر خارجی در 
رتبه 9۰ قرار داریم و این به هیچ وجه با ظرفیت ها و قابلیت های بالقوه 

جمهوری اسالمی ایران به ویژه استان اصفهان تناسب ندارد. 
اس��تاندار اصفهان تصریح کرد: با توجه به تحوالت سیاس��ی صورت 
گرفته در چند ماه اخیر و س��فرهای هیات های بلن��د پایه خارجی، 
به ویژه از کش��ورهای اروپایی، ش��اهد رش��د ۱۳۰ درصدی حضور 
گردشگران خارجی ظرف ۲ ماه گذشته نسبت به مدت مشابه در شهر 

و استان اصفهان بودیم. 
وی بی��ان کرد: الزم اس��ت متعاقب ای��ن افزایش چش��مگیر حضور 
گردشگران خارجی در استان و شهر اصفهان، امکانات، زیرساخت ها 
و تسهیالت جدید را متناسب با شأن این اس��تان به عنوان پایتخت 

فرهنگ و تمدن اسالمی فراهم نماییم. 

 فیلمبرداری »بین خودمون 
بمونه« در باغ فین کاشان

 مدی��ر تولید تله فیل��م »بین خودمون بمون��ه« از ضبط 
قسمت هایی از این سریال تلویزیونی در باغ فین کاشان 
خبر داد.علیرضا بیات اظهار داشت: این تله فیلم که پیش 
از این »تقطیر« نام داش��ت، در سه قسمت ۴۵ دقیقه ای 
برای پخش در نیمه شعبان و از ش��بکه دو در حال تولید 
اس��ت. وی افزود: بین خودمون بمون��ه، در مذمت دروغ 
ساخته می شود و قصد دارد نش��ان دهد که این رذیلت 
اخالقی چگونه باعث باز ش��دن درهای دیگر گناهان به 
زندگی افراد می ش��ود. بیات گفت: این سریال با حضور 
بازیگران مطرحی همچون بهنام تش��کر، آتیال پسیانی، 
س��یما تیرانداز و.. در تهران کلید خورده و سعی می کند 
تحول تدریجی زندگی یک انسان دروغ گو را نشان بدهد.

وی تصریح کرد: محل های اصلی این س��ریال در کاشان 
و تهران ق��رار دارد. تصویربرداری بخ��ش های مربوط به 
 پایتخت ب��ه پایان رس��یده و برای ضبط س��کانس های 
 باقی مانده به کاش��ان س��فر کرده ایم. مدی��ر تولید این 
تله فیلم اف��زود: تصویربرداری س��کانس های کاش��ان، 
 به واس��طه قصه متفاوتی ک��ه دارد، در ب��اغ فین صورت 
می گیرد و در آن سنت گالبگیری نیز به نمایش گذاشته 

خواهد شد. 

نمایشگاه نقاشی و عکس 
فرهنگیان سمیرم افتتاح شد

نمایشگاه گروهی نقاش��ی و عکس تعدادی از فرهنگیان 
شهرستان سمیرم گشایش یافت.

 یکی از عکاس��ان فرهنگی برپ��ا کننده این نمایش��گاه 
گفت: این نمایش��گاه با همکاری اداره ارش��اد اسالمی، 
نه��اد کتابخان��ه عمومی، انجم��ن هنرهای تجس��می و 
اداره آموزش و پرورش س��میرم برپا شد. مرتضی باغبان 
اظهار کرد: طبیعت، انس��ان و اجتم��اع، در این مجموعه 
نمایشگاهی به تصویر کشیده شده است. وی گفت: تابلو 
عکس های نمایشگاه، متعلق به موسی بهرامیان، محمد 
رضا آقالر، زهرا باغبان، الهه کاوه ای فر، فرش��ته افشاری، 
خدیجه افشاری، زیبا تاکی، لیال افش��اری، زهرا صابری 
و عفت امامی اس��ت. این هنرمند س��میرمی افزود: آثار 
طراحی و نقاش��ی در دو بخش س��یاه قلم و مینیاتور نیز 
متعلق به فاطمه سامی و مرتضی باغبان از فرهنگیان این 
شهرستان است. باغبان ادامه داد: این نمایشگاه در محل 
سالن کتابخانه عمومی سمیرم تا ۱۲ خرداد آماده بازدید 

عالقه مندان و فرهنگیان است.

مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی از حمایت 
از س��اخت فیلمنامه »حکایت عاش��قی« با موض��وع بمباران 
حلبچه و همچنین مذاکراتی برای ساخت فیلم هایی در زمینه 

انقالب اسالمی خبر داد.
سید مهدی طباطبایی نژاد مدیر عامل مرکز گسترش سینمای 
مس��تند و تجربی، درباره اجرایی کردن سلس��له برنامه هایی 
درباره حماسه خرمشهر در این مرکز سینمایی گفت: موضوع 
انقالب اسالمی و دفاع مقدس از جمله اولویت های همیشگی 
این مرکز در حوزه مستندس��ازی بوده و س��ال های گذش��ته 

برنامه های متفاوتی درباره دفاع مقدس، اجرایی شده است.
در حوزه دفاع مقدس دستمان خالی است

وی در ادامه افزود: اما واقعیت این است که مباحث مربوط به 
حوزه دفاع مقدس بسیار گسترده اس��ت و به هر بخش از این 
اقیانوس که نگاه می کنیم، متوجه می ش��ویم دستمان خالی 
اس��ت. به عنوان مثال در حوزه دیپلماسی جنگ، هیچ فیلمی 
س��اخته نش��ده و تنها در تلویزیون چند برنامه با این موضوع 
داشته ایم. در کل هیچ گاه توجه و نگاه شایسته ای به حماسه 

دفاع مقدس در سینما صورت نگرفته است.
این مدیر س��ینمایی بیان کرد:  حماسه خرمشهر، نقطه عطف 
هش��ت س��ال دفاع مقدس مردم در جنگ تحمیل��ی با عراق 
بود. بنابراین اگر منصفانه نگاه کنیم، بای��د فروتنانه در مقابل 

 ش��هدا س��ر تعظیم فرود آوری��م. از همین رو سلس��له برنامه 
»حماس��ه خرمش��هر در آیینه س��ینمای مس��تند« از جمله 
اولویت های شرعی و میهنی مرکز گسترش سینمای مستند 

و تجربی بود.
حماسه خرمشهر در هشت س�ال جنگ تحمیلی 

مغفول ماند
طباطبایی نژاد ادامه داد: از دیگر برنامه هایی که در این زمینه 
انجام داده ایم، تولید آثار در حوزه دفاع مقدس و اس��تقبال از 
طرح های ارایه ش��ده در این حوزه از فعالیت های س��ینمایی 
است. آنچه ما را بر آن داش��ت تا برنامه ویژه ای برای حماسه 
آزادس��ازی خرمش��هر برگزار کنیم، مغفول ماندن حماس��ه 
خرمشهر در تاریخ هشت س��ال جنگ تحمیلی بود. برهمین 
اس��اس با تجربه ای که به اتفاق دوس��تان خود، اُردعطارپور، 
مرتضی رزاق کریمی و فرید فرخنده کیش در شورای مستند 
حوزه هنری داش��تیم، به تولید ۲۰ فیلم با موضوع خرمش��هر 
 رس��یدیم.وی تولیدات��ی را که در ح��وزه هنری انجام ش��ده،

 فیلم های خوبی با موضوع خرمش��هر دانس��ت و توضیح داد: 
حیفم آمد که به بهانه س��وم خرداد روز آزادسازی خرمشهر از 
این مجموعه در مرکز گسترش سینمای مستند استفاده نکنم.

این مدیر سینمایی تاکید کرد: البته توجه به حوزه هایی چون 
تکریم مفاخر فرهنگی نیز از دیگر اولویت های این مرکز است. 

ناگفته نماند که تولیدات موفقی در زمینه های مختلف وجود 
داشته است، اما باید به تولیداتی از این دست با نگاه کمال گرایی 

نگریسته شود.
»حکایت عاشقی« 
با موض�وع حلبچه را در 

دستور کار داریم
مدیر عامل مرکز گسترش 
سینمای مس��تند و تجربی 
در پاس��خ به این که آیا در 
حمایت از تولید فیلم های 
اول، با آث��اری ب��ا موضوع 
دف��اع مق��دس و حماس��ه 
خرمش��هر مواج��ه ش��ده 
است، گفت: از جهت وظیفه 
 اداری، ما موظف هس��تیم

 فیلمنام��ه های��ی را ک��ه 
پروان��ه س��اخت دریاف��ت 

کرده اند مورد حمایت قرار دهیم و تاکن��ون ۴ فیلمنامه فیلم 
 اولی به دست ما رسیده اس��ت که از این تعداد تنها فیلمنامه 
»حکای��ت عاش��قی« ب��ه کارگردانی احم��د رمض��ان زاده و 
تهیه کنندگی مس��عود جعفری جوزانی ب��ا موضوع حلبچه در 

حوزه دفاع مقدس و یا خرمشهر است.
در تولید فیلمنامه های ارزشی پیش قدم بوده ایم

وی در ادامه افزود: البته این امکان وجود دارد که کارشناسان 
مرکز قدم بردارند و فیلمساز شناسایی کنند. به عنوان نمونه در 
حوزه انقالب اسالمی با دوستان سابق در بنیاد روایت فتح ،پای 
میز مذاکره نشس��ته ایم و اعالم حمایت از فیلمسازان را کرده 
و گفته ایم که در صورت دریافت پروانه س��اخت، از تولیدات با 
موضوعات دفاع مقدس حمایت می کنیم؛ بنابراین سعی کردیم 

تا پیش قدم باشیم.
 طباطبایی ن��ژاد در پای��ان ب��ا اش��اره ب��ه ای��ن مطل��ب که 
فیلمنامه هایی با موضوع��ات ملی و ارزش��ی از جمله اهداف 
کالن مرکز گسترش سینمای مس��تند و تجربی است، گفت: 
حمایت از فیلمنامه هایی با موضوع ملی و ارزشی از اولویت های 
مرکز اس��ت و اعالم کرده ایم که از هر نوع فیلم��ی با موضوع 
مقاومت، حمایت می کنیم. ممکن اس��ت این فیلم با موضوع 
ش��هری و یا آپارتمانی باش��د، اما اگر از جهت محتوا از جمله 
 فیلمنامه های ارزش��ی باش��د، قطعا مورد قبول ق��رار خواهد

 گرفت.

مدیر مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی:

»حکایتعاشقی«بمبارانحلبچهرابهتصویرمیکشد

حمایت از 
فیلمنامه هایی 
با موضوع ملی 

و ارزشی از 
اولویت های مرکز 

است و اعالم 
کرده ایم که از 

هر نوع فیلمی با 
موضوع مقاومت، 
حمایت می کنیم

توجه  به توانمندی 
سینمایی شهرستان ها  

  اصفهان تئاتر 
خصوصی ندارد

بازیگر شاخص فیلم های سینمایی و تلویزیونی ایران گفت: مسؤوالن سینمایی 
کشورمان باید با ایجاد مراکز مختلف در شهرستان ها به توانمندی های موجود 
در خارج از پایتخت برای ساخت فیلم، بیشتر توجه کنند. امین حیایی اظهار 
کرد: یکی از دالیل بازیگرمحوری فیلم های حال حاضر سینمای کشورمان، در 
نظر گرفتن ذائقه مخاطب ایرانی اس��ت؛ آن چنان که تماشاگران ما از گذشته 
تا کنون همواره به هنرپیشه های محبوب خود توجه می کرده اند و مدام پیگیر 
فعالیت های هنری بازیگران به ویژه در س��ینما هس��تند. وی با بیان این که از 
دوران پیش از انقالب هم فیلم های س��ینمایی بازیگرمحور بوده، افزود: پس از 
انقالب و بعد از سال های ۱۳۶7 فیلم هایی مطرح شد که به واسطه  کارگردانی 
بزرگانی همچون داریوش مهرجویی و رخش��ان بنی اعتماد، بین تماشاگران 

طرفدار پیدا کرد.

بازیگر و کارگردان تئاتر استان اصفهان گفت: چیزی به نام تئاتر خصوصی در 
این استان وجود ندارد.  مرتضی ریحانی افزود: اس��تان اصفهان ظرفیت برای 
تئاتر خصوصی را دارد. وی با بیان این که امکان استفاده از این ظرفیت بر عهده 
مسؤوالن فرهنگی استان است، تصریح کرد: مسؤوالن فرهنگی استان در این 
رابطه کوتاهی می کنند. ریحانی با بیان این که اس��تان اصفهان دارای صنایع 
بزرگ و شهرک های صنعتی متعدد است که برخی از آنها عالقه مند به همکاری 
 برای تئاتر هس��تند، گفت: باید زمینه همکاری با صنای��ع و کارخانجات این 
شهرک ها برای کار تئاتر خصوصی فراهم شود. این بازیگر تئاتر با اشاره به این که 
تئاتر خصوصی برای عوامل نمایش و حمایت کننده مالی منافع مشترک دارد، 
افزود: تبلیغات، سود بیشتر،حمایت های فرهنگی، دلسوزی، همدلی و وفاق از 

جمله منافع مشترک است.

بقعه

مدیر اوقاف و امور خیریه بادرود گفت: عملیات اجرای طرح سنگ فرش امامزاده آقا علی عباس )ع( بادرود آغاز 
شد.

حجت االسالم ولی اهلل روان در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: در اجرای طرح توسعه و بازسازی اماکن مقدس و 
بناهای مذهبی، کلنگ مرحله چهارم عملیات سنگ فرش آستان مقدس امامزاده آقا علی عباس به زمین زده شد.

وی اف��زود: ای��ن ط��رح در فضای��ی ب��ا وس��عت بی��ش از ی��ک ه��زار مت��ر مرب��ع از صح��ن جن��وب 
 غرب��ی امام��زاده آغ��از ش��ده و بی��ش از هفتص��د میلی��ون ری��ال ب��رای آن هزین��ه خواه��د 

شد.
مدیر نمایندگی اوقاف و امور خیریه بادرود اظهار امیدواری کرد که این پروژه عمرانی تا پایان خرداد سال جاری 

به پایان برسد.
وی افزود: هدف از این طرح رفاه حال و هموار کردن زیر پای زائران است.

آس��تان مقدس امامزادگان محمد و آقا علی عباس )ع( در دل کویر و در فاصله 8 کیلومتری ش��هر بادرود و ۳8 

کیلومتری شمال غربی شهرستان نطنز واقع شده است.
ام��ام زاده  نام ه��ای  ب��ه  کاظ��م)ع(  موس��ی  ام��ام  فرزن��دان  از  ت��ن  دو  آرام��گاه  بن��ا   ای��ن 
آقاعلی عباس )ع( و ش��اهزاده محمد )ع( است که همه ساله مورد اس��تقبال میلیون ها زائر از سراسر ایران قرار 

می گیرد.
صح��ن ای��ن ح��رم ب��ه مس��احت ۳۶ ه��زار مترمرب��ع ایج��اد و از ای��ن می��زان ح��دود ۱۳ ه��زار 
 مترمرب��ع زیربن��ای آن تنه��ا ب��ا تغیی��رات کم��ی مطاب��ق ب��ا ط��رح جدی��د اح��داث ش��ده

 است.
در اط��راف آن ۴۰۰ ب��اب زائرس��را اح��داث ش��ده و زی��ر بن��ای س��اختمان ح��رم مطه��ر، ۵ ه��زار مت��ر 
مرب��ع اس��ت. همچنی��ن ای��ن بن��ا در دو طبق��ه ب��ا ۱۰ رواق و ۴ س��ر در ورودی س��اخته ش��ده اس��ت. 
 ارتف��اع گنبد ۴۵ مت��ر و قطر آن ۲۳ متر اس��ت و این ب��ارگاه دو گلدس��ته به ارتف��اع ۴۰ متر و قط��ر۳/۵ متر

 دارد.

آغاز مرحله چهارم سنگ فرش صحن امامزاده آقا علی عباس )ع(

رییس رسانه ملی به کس��انی اش��اره کرد که به عنوان کارشناس 
از جهت گی��ری ه��ای انقالب��ی و اس��المی در برنامه های رس��انه 
مل��ی انتق��اد می کنند و ب��ه تعبی��ری می گویند اگر مس��تقیم از 
اس��الم و ارزش های آن بگویید، مردم به س��مت ش��ما نمی آیند؛ 
 گرچ��ه مدیری��ت رس��انه مل��ی فری��ب ای��ن فضاس��ازی های را

 نمی خورد.
 عزت اهلل ضرغامی در مراسم اختتامیه هفتمین اجالس بین المللی 
رادیو و تلویزیون های اسالمی که در مرکز همایش های بین المللی 
صداوس��یما برگزار ش��د، در س��خنانی با اش��اره به ش��کل گیری 
این اتحادی��ه گفت: این اتحادیه و اجالس��ی که در پ��ی آن برگزار 
می ش��ود در ابتدا نهالی نوپا ب��ود، ولی امروز به درختی اس��توار و 
 تنومند بدل ش��ده و به مرحله ای رس��یده که میوه آن را برداشت 

می کنیم.
  این شجره طیبه امروز نقش بسیار مهمی در رسانه های جهان اسالم

 دارد.
وی از جای خالی نمایندگان رسانه های فلسطینی در این اجالس 
به دلیل مشکالتی که رژیم صهیونیس��تی برای حضور آنها ایجاد 
می کند ی��اد ک��رد و توضی��ح داد: نمایندگانی که امس��ال در این 

 دوره اجالس ش��رکت کردن��د، همگی از بزرگان رس��انه ای جهان
 اسالم هستند.

رییس رس��انه ملی افزود: اگر اعضای این اتحادی��ه همکاری های 
بیشتری با هم داشته باش��ند، آثار بهتری تولید و عرضه می شود. 

امروز جهان به دو قطب جهان 
اس��الم و اس��تکبار تقس��یم 
می ش��ود و این جهان اسالم 
اس��ت که با تمام قداس��تش 
مقابل این اس��تکبار ایستاده 
اس��ت. در چنین ش��رایطی 
وظیفه رس��انه های اس��المی 
بس��یار خطیر اس��ت و همه 
دس��ت ان��درکاران و فعاالن 
رس��انه های اس��المی بای��د 
هوش��یار باش��ند ک��ه مبادا 
 از مس��یر خ��ود منح��رف

 شوند. 
جه��ان  رس��انه های 
اس��الم بای��د مراق��ب ای��ن 

 آس��یب باش��ند که مبادا بین صفوف به هم پیوس��ته آنها شکافی
 ایجاد شود.

ضرغامی بر رویکرد اسالم به صلح و آرامش تاکید کرد و گفت: اسالم 

دینی است که قلب ها را به تسخیر خود در می آورد و استکبار هم 
نشان داده که از اس��الم مترقی می ترس��د که از مرزها می گذرد و 
به قلب ها نفوذ می کند. اسالم از در اس��لحه وارد نمی شود و همین 
استکبار را ناراحت می کند. به همین دلیل به دنبال قرائتی خشن 

از اسالم می رود.
وی ادام��ه داد: ام��روز ک��ه درب��اره رس��انه صحبت م��ی کنیم، 
باید ب��ه ای��ن موض��وع تاکی��د کنم ک��ه رس��ول اس��الم بزرگ 
تری��ن رس��انه در ط��ول تاری��خ ب��وده و هس��ت و خواه��د بود. 
 ایش��ان ماندگارتری��ن و تاثیرگذارتری��ن پی��ام را منتق��ل

 کردند.
رییس رس��انه ملی با اشاره به س��ختی های کار رس��انه بیان کرد: 
 وقتی مشغول به کار رسانه هستی، برخی قواعد و قوانین را به شما 
 م��ی گویند ک��ه ش��اید همی��ن قواع��د م��ا را از اهدافم��ان دور

 کند.
خدا در ق��رآن به پیامب��ر م��ی فرمایند که اگ��ر هم��ه از تو روی 
گردانن��د تو در راه درس��ت خ��ودت ثابت ق��دم ب��اش و از او تنها 
 می خواهد ک��ه رس��انه خداوند باش��د و تنه��ا از خداوند س��خن

 بگوید.

ضرغامی مطرح کرد:

عده ای به نام کارشناس می خواهند جهت گیری اسالمی رسانه ملی را از بین ببرند

امروز که درباره 
 رسانه صحبت

 می کنیم، باید به 
این موضوع تاکید 

کنم که رسول 
اسالم بزرگ ترین 

رسانه در طول 
تاریخ بوده و هست 

و خواهد بود



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

روی خط ورزش و جوانان سمیرم  
هيات بس��كتبال شهرستان سميرم 
ه��م زمان ب��ا س��الروز آزاد س��ازي 
خرمش��هر ي��ك دوره مس��ابقات 
بس��كتبال در رده س��ني نونهاالن با 

حضور 5 تيم برگزار نمود . 
در پايان به تيم هاي اول تا سوم حكم 

و مدال اهدا شد . 
اين مسابقات در سالن 17 شهريور و 

زير نظر آقاي خادمي مسؤول هيات برگزار شد . 
مقام اول : تيم ورزشگاه ش��هيد صابري مقام دوم : تيم نونهاالن باشگاه 

مقاومت مقام سوم :تيم آموزش و پرورش 
کوهپیمایي خانوادگي 

هيات ورزش هاي همگاني بخش دناكوه، به سرپرستي ولي اهلل ميرزايي 
در سالروز آزاد سازي خرمشهر با حضور جمع كثيري از مردم روستاهاي 
منطقه، اقدام ب��ه برگ��زاري كوهپيمايي عمومي از مس��جد ابوالفضل 
روس��تاي بيده به طرف دامنه كوه هاي اطراف نم��ود. اين كوهپيمايي 
5 ساعت به طول انجاميد و در پايان با ذكر دعاي فرج و صرف صبحانه 

به پايان رسيد . 
مسابقات والیبال بانوان هیات والیبال 

شهرستان سميرم در بخش بانوان يك دوره مس��ابقات واليبال در رده 
سني بزرگساالن با حضور 5 تيم از خميني شهر و سميرم در سالن 17 
شهريور سميرم برگزار نمود  كه تيم خميني شهر به مقام قهرمانی رسيد 

و تيم های الف و ب سميرم به مقام های دوم و سوم رسيدند. 
همایش پیاده روي بانوان 

در اين همايش بيش از 50 نفر از بانوان حضور داش��تند و در پايان اين 
برنامه فرهنگي با ذكر دعاي توسل و صرف صبحانه به پايان رسيد . 

مسابقات آمادگي جسماني بانوان
هيات ورزش هاي همگاني شهرستان سميرم، يك دوره مسابقه آمادگي 
جس��ماني در رده س��ني بزرگس��االن بين 53 نفر از بانوان شهرستان 

برگزار نمود . 
اين مسابقات در سالن 22 بهمن ورزشگاه ش��هيد صابري برگزار شد و 
در پايان نفرات اول تا سوم به شرح ذيل مش��خص و به آنها جوايزي به 

رسم يادبود اهدا شد :
1- فهيمه كريمي 2-رضوان شهبازي3-زهرا افشاري

 حقم خورده شد و هنوز 
جوابی نگرفته ام

مدافع تيم فوتبال سپاهان گفت: هنوز 
از جريان تيم ملی ناراحت هس��تم و 
نمی دانم چرا م��ن را دعوت كردند و 
بعد خ��ط زدن��د و حق م��ن و ديگر 
بازيكن��ان خورده ش��د و هن��وز در 
خص��وص خ��ط خوردن��م جواب��ی 

نگرفته ام.
ش��جاع خليل زاده با بيان اين كه در 
س��پاهان می مانم و سپاهان را دوس��ت دارم، اظهاركرد: از چند باشگاه 
پيشنهاد داشتم كه آنها را رد كردم، زيرا در سپاهان راحت تر هستم و با 

اين باشگاه قرار داد دارم.
مدافع تيم فوتبال س��پاهان افزود: هن��وز 30 درصد از ق��راردادم را از 

سپاهان طلب دارم كه قرار شده در آينده  پرداخت شود.

ذوب آهن هنوز طلبم را نداده است
بازيكن س��ابق تيم هندبال سپاهان 
گفت: 3 سال پيش در ذوب آهن بازي 
مي كردم و متاسفانه يك ريال از مبلغ 
ق��رارداد خود را تا به ام��روز دريافت 
نك��رده ام .س��عيد پورقاس��مي، 
 اظهارك��رد: چ��را ذوب آه��ن طلب 
3 س��ال پيش بازيكن��ان را پرداخت 
نمي كند؟ اين حساب ها بايد تسويه 
شود. قرار بود از اين باشگاه ش��كايت كنيم، اما همه گفتند چون سعيد 
آذري مديرعامل باشگاه شده است، اين مطالبات پرداخت مي شود و به 
همين دليل از شكايت صرف نظر كرديم. متاسفانه هيچ تغييري حاصل 

نشد و من هنوز صد درصد از مبلغ قراردادم را طلب كارم. 
وي افزود: پتانس��يل زي��ادي در هندبال اس��تان اصفه��ان وجود دارد 
كه از اي��ن همه اس��تعدادها به خوبي اس��تفاده نمي ش��ود. س��پاهان 
 و ذوب آهن اگ��ر مي خواهند در اين رش��ته تي��م داري كنن��د، بايد با

 بودجه بندي صحيح يك تيم خوب مهيا كنند تا در ليگ موفق شوند. 
وقتي پشتوانه مالي وجود نداش��ته باشد، طبيعي است كه بازيكنان نيز 

دلسرد مي شوند.
وي اظهاركرد: فصل س��نگيني را پشت سر گذاش��تيم و قواي بدنمان 
گاهي تحليل مي رفت، اما همين  كه در ليگ دوم شديم، تمام خستگي ها 
از تن م��ان بيرون رفت. خوش��حالم كه به تيم ملي دعوت ش��دم و بايد 
روز 11 خرداد كه آغاز تمرينات تيم ملي اس��ت، در اين اردو در تهران 

شركت كنيم.

حراج پیراهن حمید استیلی
 به نفع کودکان سرطانی

پيراهن حميد اس��تيلی بازيكن تيم مل��ی فوتبال ايران 
در جام جهانی 1998 فرانس��ه،  در ي��ك حراجی به نفع 
 ك��ودكان س��رطانی درتهران، ب��ه مبلغ ي��ك ميليارد و

 500 ميليون تومان به فروش رفت. مراسم حراج پيراهن 
حميد استيلی به گونه ای پيش رفت كه ساير ميهمانان 
فارغ از خريد پيراهن، به نفع كودكان سرطانی مبالغی را 
پرداخت كردند. حميد رضا سياسی، رييس هيات مديره 
باشگاه پرسپوليس، با پرداخت مبلغ 200 ميليون تومان 
به صورت شخصی و ش��ركت بهنام پيشرو كيش حامی 
مالی باشگاه پرسپوليس با قبول مبلغ يك ميليارد و 100 
ميليون تومان برای درمان 11 بيمار سرطانی، بيشترين 
مبلغ گلريزان را به خود اختصاص دادند. حميد استيلی 
در ابتدای اين مراسم گفت: در بازی با آمريكا دو پيراهن 
داش��تم كه يكی از آنها را قبال برای امور خيريه فروختم 

و در مراسم امشب، دومين پيراهن را به حراج گذاشتم.
وی با بيان اين كه اين پيراهن بهانه ای است برای كمك 
به بيماران سرطانی، اظهار داشت: می خواهم با اين كار به 
بيماران سرطانی بگويم اين بيماری، پايان زندگی نيست.

بازيكن س��ابق تي��م فوتب��ال پرس��پوليس ادام��ه داد: 
خاط��ره گل زدن به آمريكا همواره ش��يرين اس��ت، اما 
امي��دوارم گل واقعی را در اين ش��ب با اي��ن كار خير به 
ثمر برسانم. حسين كالنی پيشكس��وت فوتبال ايران و 
يكی از ميهمانان حاضر در اين مراس��م نيز در سخنانی 
كوتاه گفت: از رس��انه ها می خواهم كه درمراس��م های 
 خيريه بيشتر حضور داشته باشند و اين پيام را به گوش 
 دول��ت م��ردان برس��انند ك��ه رس��يدگی ب��ه وضعيت

 آس��يب ديدگان، بي��ش از آن كه برعهده مردم باش��د، 
وظيفه مسؤوالن است. حميد اس��تيلی در پايان مراسم 
يادآور ش��د كه برخی از دوس��تان تا پي��ش از برگزاری 
مراس��م نگران بودند كه اين پيراهن با قيمت ناچيزی به 
فروش برسد كه خوش��بختانه مردم خير ما نشان دادند 
دل بزرگی دارند و من خوشحالم كه اعالم كنم مبلغ يك 
ميليارد و 500 ميليون تومان به نفع كودكان س��رطانی 
در اين مراسم جمع شده است. در زمستان سال 1392 
نيز پيراهن پائولو مالدينی كاپيتان نام آش��نای تيم ملی 
فوتبال ايتاليا كه در پايان ديدار دوستانه بين پيشكسوتان 
پرسپوليس و ستارگان ميالن در اختيار پايان رأفت قرار 
گرفته بود، در ي��ك حراجی در تهران ب��رای انجام امور 

خيريه به مبلغ 300 ميليون تومان به فروش رفت.

زاویه

6
ملي پوش اصفهاني دستيار اوكتاويو شد

علي نادري،كاپيتان و ملي پوش اصفهاني فوتبال ساحلي ايران دستيار ماركو اوكتاويو در تيم ملي »ب« 
فوتبال ساحلي ايران شد.ماركو اوكتاويو سرمربی تيم ملی فوتبال ساحلی تصريح كرد: معتقدم حضور 

نادری به عنوان دستيار، كمك بسزايی در رشد و تربيت بازيكنان جديد اين رشته دارد.

رييس فدراس��يون فوتبال گفت: كی روش اع��الم آمادگی كرده 
 تا در تيم ملی باق��ی بماند، اما م��ا اين موضوع را مش��روط به اين

 كرده ايم كه بتوانيم بودجه مورد نظر او را تامين كنيم.
علی كفاشيان در حاشيه مراس��م تجليل از داوران ايرانی در جام 
جهانی 2014 برزيل، در مورد ادامه همكاری با كارلوس كی روش 
بعد از اين مس��ابقات گفت: ك��ی روش اعالم آمادگی ك��رده تا در 
تيم ملی باقی بماند، اما ما اين موضوع را مش��روط به اين كرده ايم 
كه بتوانيم بودجه مورد نظر او را تامين كنيم كه تا اين لحظه هنوز 
نتوانس��ته ايم اين كار را انجام دهيم، اما تا پاي��ان جام جهانی اين 
فرصت را داريم و سعی می كنيم بودجه مورد نظر اين مربی را تامين 

نماييم. وی در مورد اين كه كی روش 
گفته بود در برنامه های آينده 

تيم ملی جايی ندارد، ادامه 
داد: ايشان در برنامه  های 

آينده تيم ملی وجود 
دارد و اولويت ماست، 
ام��ا اگر قرار باش��د 
نتواني��م بودج��ه 
م��ورد نظ��ر اي��ن 
مرب��ی را تامين و 

تهيه كنيم، 

تعهد اضافی برای خودمان ايجاد كرده ايم كه اين موضوع هم او را 
اذيت می كند هم ما را، اما می دانيد كه در ايران بودجه تامين كردن 

هميشه در لحظات آخر رخ می دهد.
كفاش��يان در مورد اين كه گفته می ش��ود لباس های تيم ملی در 
اردوی آفريقای جنوبی تقلبی بوده، خاطرنشان كرد: من پيش از 
اين هم صحبت كرده بودم و گفته بودم كه اين لباس ها تقلبی نبود، 
بلكه يكی دو دست پيراهن برای بازيكنان بيشتر فرستاديم كه اين 
لباس ها يك درجه پايين تر از لباس های اصلی بود. سفارش اوليه ما 
سه دست لباس بود، اما لباس های اضافی از انبار ارسال شد و باعث 
شد اين اتفاقات بيفتد. ما هم قبول داريم كه در آفريقا يكی دو دست 
از لباس ها اصلی نبود اما مطمئن باشيد در اردوی اتريش و بعد از آن 

لباس های اصلی در اختيار بازيكنان قرار می گيرد.
رييس فدراسيون فوتبال كشورمان در ادامه در مورد اين كه 
گفته می شود قبل از سفر تيم ملی به برزيل اعضای اين تيم 
با رييس جمهوری كشورمان ديدار خواهند داشت يا نه، افزود: 
اين مالقات انجام خواهد ش��د، اما اين كه در ديداری جداگانه 
باشد و يا در مراسم خداحافظی تيم ملی، هنوز مشخص نيست.
كفاشيان درباره مراس��م تجليل از داوران كه با مسايلی هم 

همراه بود، گفت: به نظ��رم كميته داوران در اين زمينه 
غيرفعال عمل كردند و ما فكر می كرديم كه قرار است 
مراسم تجليل از داوران همراه با ملی پوشان انجام شود، 
اما از كامرانی فر تشكل می كنم كه به ما اطالع داد كه آنها 
زودتر از تيم ملی عازم برزيل می شوند و ما هم اين جلسه را 

برگزار كرديم و اعتقاد دارم كه مشكالتی كه به وجود آمده، 
به دليل ضعيف عمل كردن كميته داوران بود كه من به آنها 

انتقاد دارم و به خودشان هم گفتم. آنها بايد طرحی می دادند 
تا ما بتوانيم مراس��م بهتری ب��رای  آنها برگ��زار كنيم و مثل 
ملی پوشان مراسم در خور شأنی برای آنها برگزار كنيم. داوران 
با همت و تالش خودشان به اينجا رسيدند و بايد بگويم جايگاه 

فوتبال ما در آسيا اول است، اما جايگاه داوران ما اول نيست.
رييس فدراسيون فوتبال ادامه داد: داوران هم عضوی از جامعه 
فوتبال هستند و كميته داوران بايد در اين رابطه برنامه ای به 

ما می داد و ما توجه ويژه ای به داوران داريم.
وی در خصوص ديدارش با جهانگيری معاون اول رييس جمهوری 

هم اظهار داشت: من با آقايان جهانگيری و نهاونديان و همينطور 
وزير ورزش ديدارهايی داشتم كه اين ديدارها در راستای حمايت 
از تيم ملی بود و بايد بگويم كه جلسات خوبی هم برگزار كرديم و 

اين افراد قول حمايت از تيم ملی را دادند.
كفاش��يان تاكيد كرد: بايد همين جا اعالم كن��م كه ما برای 

ميزبانی المپيك 2016 نيز كانديدا ش��ده  و بر همين اساس چهار 
ش��هر را هم معرفی كرده ايم. برای حضور در اين رقابت ها نيز 16 
كشور به ايران می آيند و در كل ما سعی می كنيم همه ميزبانی ها 
را بگيريم. كفاش��يان در مورد اين اظهارنظر سفير برزيل مبنی بر 
اين كه حاضر است مقابل آرژانتين، پيراهن ايران را بپوشد، گفت: 
س��فارت خارجه از ما درخواس��ت كرده تا پيراهن ايران با امضای 
ملی پوشان را آماده داشته باشيم تا بتوان آنها را به سفرا و مقامات 
خارجی اهدا كرد. م��ا از اين موضوع كه س��فير آرژانتين بخواهد 
پيراهن ايران را بپوشد، استقبال می كنيم و پيراهن خوبی را هم در 
اختيار او قرار می دهيم كه آب نرود! وی در پاسخ به سوالی، مبنی 
بر اين كه شايعه شده دادكان بعد از جام جهانی به جای كفاشيان 
به فدراس��يون فوتبال خواهد آمد، گفت: من يك س��ال وهشت 
ماه ديگر هس��تم و بعد از آن هم هركسی 
ديگر كه مجمع به او رأی بدهد 
را قبول می كنم و دس��تش 
را هم می بوسم و برايش 
آرزوی موفقيت خواهم 

كرد.

کفاشیان:  من یک سال وهشت ماه دیگر هستم

كی روش در برنامه های آينده فدراسيون جای دارد
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آلمان الیق قهرمانی 
دوباره در جام جهانی

قاسمی: به جای ورزش 
قلیان کشی افتخار شده

بازيكن آلمانی باشگاهی آرسنال معتقد است تيم ملی كشورش اليق قهرمانی 
دوباره در جام جهانی است.

 مس��وت اوزي��ل بازيك��ن تي��م مل��ی آلم��ان و باش��گاه آرس��نال معتق��د 
 اس��ت، آلم��ان پتانس��يل الزم ب��رای قهرمان��ی دوب��اره در ج��ام جهانی را

 دارد.
وی گفت: ما در سال 2010 بس��يار جوان بوديم. همه از كاری كه در آن سال 
كرديم،  بسيار متعجب شدند، اما  هم اكنون فشار زيادی بر روی ما قرار دارد. 
سه چيز بس��يار تغيير كرده و ما بايد فوتبال متفاوتی  را نسبت به چهار سال 
پيش ارايه دهيم. قهرمانی در جام جهانی بسيار سخت است. برزيل تيم مورد 
توجه است، اما ما می توانيم با قهرمانی در برزيل اولين تيم اروپايی باشيم كه 
در آمريكای جنوبی تاريخ ساز می شود. ما پتانسيل الزم را برای اين كار داريم 
 و وقتی كه در اين آوردگاه بزرگ حضور می يابيم، به چيزی جز قهرمانی فكر

 نمی كنيم.

مسؤول تربيت بدنی سپاه صاحب الزمان )عج( گفت: امروزه قليان كشيدن به 
جای ورزش، به يك رسم و افتخار تبديل شده و تا كی بايد ما ورزشی ها تالش 

كنيم و اقدامات ما با يك دود از بين برود؟
س��رهنگ علی قاس��می اف��زود: ب��ه نظر می رس��د يك��ی از وظاي��ف ذاتی 
ش��هرداری ها توس��عه ورزش همگان��ی اس��ت، ام��ا متولی ورزش اس��تان 
ادره كل ورزش و جوان��ان اس��ت كه اي��ن موض��وع تاييد اين س��ند را با يك 
حلقه مفقوده مواج��ه می كند. ب��رای حل اين مش��كل اجرای اين س��ند يا 
 بايد كامال ب��ه ش��هرداری تفويض ش��ود و ي��ا چالش های جدي��د در طرح

 ايجاد خواهد شد.
وی در ادامه به رواج قليان به جای ورزش در خانواده ها اشاره كرد و بيان داشت: 
امروز قليان كشيدن به يك رسم و افتخار تبديل شده است و در پارک ها از هر 
4 نفر، 3 نفر به اين كار مشغول هستند. اين موضوع نياز به مقرراتی دارد كه از 

حيطه ورزش خارج است.

حمله به اتوبوس تیم ملی برزیل 
عده ای از معلمان، هنگام خروج اتوبوس از ريودوژانيرو به 
قصد ورود به كمپ تمريناتی به اتوبوس حمله ور شدند. در 
اين ميان نيمار و دنی آلوز تعجب ك��رده بودند. معترضان 

شعارهايی عليه هزينه های جام جهانی سر می دادند.

بهترین ضربات ایستگاهی فصل ۲۰۱۳-۱۴
در فصل 14-2013 و در ليگ های معتبر اروپايی گل های زيبايی 
از روی ضربات ايستگاهی به ثمر رسيد. بهترين آنها را ليونل مسی و 
رونالدو به ثمر رساندند. اين انتخاب از سوی كارشناسان ونظرسنجی 

در سايت های معتبر فوتبال انجام شده است.

امیدواری به حضور بیک زاده 
كادر پزشكی تيم ملی پس از معاينه بيك زاده ابراز اميدواری كرد كه اين بازيكن 
بتواند در جام جهانی 2014 حضور داشته باشد . پزشكان گفتند پس از بررسی های 
مجدد و دقيق پزشكی بر روی وی اميدواريم كه اين بازيكن بتواند در ميان ساير 

بازيكنان تيم ملی در جام جهانی برزيل حضور داشته باشد.

کواچ با ایران امتحان پس مي دهد

 جاي والسكو خالي...
ليگ جهانی مهم ترين و معتبرترين رويداد س��االنه واليبال جهان 
است كه همه برای حضور در آن سر و دست می شكنند؛ مسابقاتی 
كه چند 10 ميليون دالر گردش مال��ی دارد و نظر صدها ميليون 
بيننده تلويزيونی را به خود جلب می كند، هم چنان كه عالقه مندان 
بی شماری را به سالن ها می كشاند و خالصه در شهرها و كشورهای 

مختلف برای دو ماه، جشنی از واليبال به راه می اندازد.
میزبانی لیگ جهانی درجایی به جز پایتخت ها

اگر به محل برگزاری بسياری از مسابقات ليگ جهانی توجه كنيد، در 
می يابيد كه غير از كشورهايی از جمله ايران و كوبا ،ديگر كشورهای 
صاحب نام و قدرت، بازی هايشان را در شهرهايی غير از پايتخت شان 

برگزار می كنند كه اين مساله از ابعاد مختلفی قابل بررسی است 
ايران هم از جمله كش��ورهايی اس��ت كه می تواند برای سال های 
آينده سالن ها، اقامتگاه ها و شرايطی را در ديگر شهرها فراهم كند 
تا ميزبان��ی بازی های ليگ جهانی به تهران ختم نش��ود؛ از برپايی 
جشن واليبال در شهرهای كوچك گرفته تا جنبه سياسی )جزيره 
ابوموسی(، جنبه توريستی و تفريحی )جزيره كيش، اصفهان، شيراز( 
شهرهای واليبالی )آمل، اروميه، گنبد، تبريز( و ديگر شهرها با ديگر 
جنبه ها.خالصه كه ورود به ليگ جهانی، يعنی سرآغار رونق جهانی 
واليبال ايران. بی ش��ك اگر همدلی و همكاری در ميان سياس��ت 
گذاران ورزشی باشد، ايران طی س��ال های آينده می تواند ميزبان 
مرحله نهايی ليگ جهانی و حتی برگزار كننده مسابقاتی همچون 
قهرمانی مردان جهان باشد و اين چيزی است كه تنها با عزم گروهی 
امكان پذير اس��ت. كما اين كه پيشنهاد اين مس��اله نيز ارايه شده 

است و به نظر می رسد با بهبود كيفيت های فنی در سال 2016 اين 
اتفاق محقق شود.

از آغاز والسكو بود...
بيشترين تعداد قهرمانی در ليگ جهانی با 9 دوره به برزيل و»برناردو 
رزنده« سرمربی  اش تعلق دارد؛ مدافع عنوان قهرمانی رقابت ها نيز 
تيم ملی لهستان است كه در سال 2012 جام را باالی سر برد.  خوليو 

والسكو سرمربی سابق تيم ملی واليبال ايران هم يكی از با تجربه های 
ليگ جهانی محسوب می شود. وی كه اواخر دهه 1980 ميالدی به 
جای »اسكيبا« لهستانی سكان هدايت تيم ملی ايتاليا را در دست 
گرفته بود، توانست با تشكيل يك تيم كهكشانی و بازيكنانی چون 
آندره آ گاردينی، لورنزو برنادی، آندره آ جيانی، پائولو توفولی، آندره آ 
زورزی، آندره آ لوكچينا و مادكو مئونی، در پنج دوره مدال طال و يك 

بار برنز اين پيكارها را برای واليبال ديار الجوردی پوشان به ارمغان 
آورد. ليگ جهانی با طالهای پياپی ايتاليا به س��رمربيگری خوليو 
والسكو آغاز شد و پيش رفت. سال 90 طال، 91 طال، 92 طال، 93 

برنز 94 طال و 95 برنز. 
کواچ، مرد تازه وارد

در حالی كه انتظ��ار می رفت تيم مل��ی واليبال اي��ران در دومين 
حضورش در لي��گ جهانی واليبال بازهم با والس��كو بدرخش��د، 
درخواست آرژانتينی ها برای بازگشت والسكو به كشورش با موفقيت 
مسؤوالن فدراسيون واليبال ايران همراه ش��د و رويای ايران برای 
ادامه كار با آقای خاص واليبال جهان رنگ باخت. جانشين والسكو 
پس از رايزنی های بسيار از صربستان آمد؛ اسلوبودان كواچ مربی 42 
ساله ای كه برای نخستين بار هدايت يك تيم ملی را برعهده گرفته 

است. او البته در سطح باشگاهی، كارنامه ای قابل قبول دارد.
ایران، شگفتی ساز ۲۰۱۳

واليبال ايران در سال 2013 شگفتی ساز دنيای واليبال شد. پس از 
غلبه بر ژاپن و مصر در بازی های انتخابی ليگ جهانی، برای اولين بار 
مجوز شركت در اين ليگ را به دست آورد و با كاركرد قابل توجه اش 
در اين رقابت ها، مكان نهم جدول سال 2013 را به دست آورد. تيم 
كش��ورمان با بازی های قابل قبول برابر ايتاليا و كوبا و صربس��تان، 
سرانجام نتوانسته بود از گروه خود به دور نهايی راه  يابد و اميد دارد  با 
افزايش تجربيات دور قبل ليگ جهانی و جام بين قاره ای و با هدايت 
يكی از بزرگ ترين مربيان واليبال جهان، راه صعود خود را به جمع 

شش تيم نهايی رقابت های ليگ جهانی 2014 ، هموار تر كند.

تصویب سند راهبردی ورزش 
همگانی برای اصفهان 

آذربایجانی/ رییس کمیسیون فرهنگی، 

اجتماعی و ورزشی شورای شهر
كارهای سند راهبردی ورزش همگانی در شورای شهر پيش رفته است و 

فقط نياز به يك مصوبه دارد تا به جريان بيفتد.
مراحلی كه س��ند راهبردی در ش��هرداری و دوره گذش��ته شورای شهر 
طی كرده است بايد دوباره به جريان 
بيفتد تا به صورت مصوبه درآيد. اين 
سند مس��يری را طی كرده و نگاه من 
اين است كه به تصويب شورای شهر 
خواهد رسيد و مش��كلی از اين بابت 
وجود ندارد. البته پس از تصويب بايد 
به اس��تانداری اصفهان به عنوان يك 
مقام باالدستی فرستاده شود تا برای 

اجرا، مورد تاييد قرار گيرد. 
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مفاد آرا
23339 شماره 103/93/345/58 “آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

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

آرانی   زاده  احسن  اصغر  علی  :آقای  شماره167هیات  رای  1ـ 
آرانی  آراندشتی  اکرم  وخانم    580 شناسنامه  فرزندغالمرضاشماره 
یک  دانگ  شش  در  )بالمناصفه(   361 شناسنامه  شماره  مسلم  فرزند 
بابخانه  به مساحت92/05مترمربع پالک 1291فرعی مجزي شده  از 87 
فرعی از2640اصلی واقع در آران دشت  بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل  
فرزندمندعلی   آرانی   موجودیان  احمد  :آقای  هیات  شماره210  رای  2ـ 
مساحت  به  ساختمان  باب  یک  دانگ  شش  در   117 شناسنامه  بشماره 
 151 از  شده  مفروزومجزی  1292فرعی  شماره  پالک  580/50مترمربع 
آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  دشت  آران  در  واقع  اصلی   2640 از  فرعی 

وبیدگل  
3- رای شماره 10595هیات:اقای سید محمد عباس زاده  آرانی  فرزند 
به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در    294 شناسنامه  بشماره  حسن  سید 
از  شده   مفروزومجزي  پالک1293فرعي  125/75مترمربع  مساحت 
شماره 235 فرعی از 2640 اصلی واقع درآران دشت بخش 3 حوزه ثبتی 

آران وبیدگل خریداری عادی از اعظم باخدا)مالک رسمی(
4ـ رای شماره 201هیات :آقای حسین نوروزیان  آرانی  فرزند اسمعیل 
مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   158 شناسنامه  بشماره 
از  فرعی   235 از  شده  1294مفروزومجزی  پالک  93/20مترمربع 

2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

:آقای سید سعید عباس زاده   فرزند سید  5- رای شماره   344هیات 
اسماعیل شماره شناسنامه 179 و خانم سیمین سادات مشتاقی فرزند 
باب  یک  دانگ  در شش  )بالمناصفه(   248 شناسنامه  جواد شماره  سید 

مفروزومجزی شده  فرعی   1295 پالک  مترمربع   254 مساحت  به  خانه 
از 235 فرعی از 2640  اصلی در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران 

وبیدگل خریداری عادی مع الواسطه ازحسین اوقانی )مالک رسمی(
فرزندصادق  آرانی  آقای خیراله شائی    : رای شماره  10592هیات  6ـ 
فرزندحاجی  آرانی  زاده  اکبر  علی  زهرا  شناسنامه110وخانم  بشماره 
آقا شماره شناسنامه 7909 )بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به 
مساحت 120/65مترمربع پالک 1296فرعی مجزي شده  از 235 فرعی 
وبیدگل  آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  دشت  درآران  واقع  اصلی   2640 از 

خریداری عادی مع الواسطه ازورثه محمدخلعتبری )مالک رسمی(
فرزنداحمد  آرانی   ملکیان  محسن  آقای   : 10577هیات  شماره  رای  7ـ 
شماذه  جعفر  فرزند  نورانیان  ریحانه  وخانم   831 شناسنامه  بشماره 
خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  6190001890)بالمناصفه(  شناسنامه 
از  شده  مفروزومجزی  1297فرعی  پالک  99/25مترمربع  مساحت  به 
235فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران 

وبیدگل
8ـ رای شماره 10635هیات :آقای جواد بوجار مقدم آرانی فرزند محمد  
بشماره شناسنامه 658 وخانم زهرا نویدی آرانی  فرزند اسمعیل شماره 
مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  )بالمناصفه(در   1098 شناسنامه 
94/80مترمربع پالک 1298فرعی مفروزو مجزی شده  از 235 فرعی از 

2640 اصلی واقع دراران دشت بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
9ـ رای شماره 324هیات :شرکت تعاونی روستائی الغدیر یزدل شماره 
ثبت 737 به شناسه ملی 10260132547ثبت شرکتهای آران وبیدگل  با 
نمایندگی آقای عباس مصلحی یکباب انبار وساختمان اداری به مساحت 
2265 مترمربع پالک574 فرعی مجزی شده از   9 اصلی واقع در فیض 

آباد یزدل  بخش 4 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

آبادی    نوش  برزگر  اکبر  علی  :آقای     276هیات  شماره   رای  10ـ 
به  باب خانه  یک  دانگ  در شش  فرزندحسین  شماره شناسنامه 4381 
مساحت  94/75مترمربع پالک 3607فرعی مفروزومجزی  شده از  2957 

فرعی از40اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
فرزند   آبادی   نوش  برزگر  اکبر  علی  :آقای  354هیات  شماره  11-رای 
حسین  بشماره شناسنامه 4381 وخانم طاهره اعرابی نوش آبادی فرزند 
به  باب خانه   دانگ یک  قاسم  شماره شناسنامه 88)بالمناصفه ( شش 
مساحت 170/25مترمربع پالک3608فرعی مجزی شده از  2957 فرعی 

از 40اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران وبیدگل
12-رای شماره10620هیات خانم اعظم فروزانفر  فرزند عابدین   بشماره 

شناسنامه 186 و در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 226مترمربع 
پالک 2108فرعی  مجزی شده از 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 

3حوزه ثبتی آران وبیدگل
13- رای شماره 152 هیات :آقای رضا آفتابی آرانی فرزند ماشااله بشماره 
شناسنامه 786  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت117/97مترمربع 
پالک2109 فرعی مجزی شده از 2638 اصلی  واقع در احمد آباد بخش 3 
حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی مع الواسطه ازاحمدمالنزاد)مالک 

رسمی(
آرانی    محمدی  استاد  حسین  :آقای   هیات   9966 شماره   رای   -14
به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   512 شناسنامه   بشماره  فرزندمحمد 
 155 از  شره  مجزی  شماره1289فرعی  پالک  مساحت81/65مترمربع  
آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  دشت   آران  در  واقع  اصلی   2640 از  فرعی 

وبیدگل
فرزند  آرانی   استاد محمدی   :اقای محمد  15- رای شماره 9968هیات 
حبیب   بشماره شناسنامه324 و خانم شهین چرخی آرانی فرزندنعمت 
به  باب خانه  اله  شماره شناسنامه 415)بالمناصفه( در شش دانگ یک 
مساحت 163/50مترمربع پالک شماره 1290فرعی مجزی شده از 155 
فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

16-رای شماره11059هیات :خانم نگار نوروزی   فرزندحبیب بشماره 
128/95مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش   245 شناسنامه 
واقع  اصلی   2637 از  1189فرعی  از  شده   مجزی  7580فرعی   پالک 

درمسعود آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
جو    صفا  جواد  محمد  :آقای  هیات   285 شماره  رای   -17
باب  یک  دانگ  شش  در   1250066328 شناسنامه   فرزندمحمدبشماره 
خانه به مساحت147مترمربع پالک 2110 فرعی  مجزی شده از  فرعی از 
2638اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری 

عادی ازحسین سعیدی )مالک رسمی(

18- رای شماره  10574 هیات : خانم صغری حاجی زاده گان   فرزندعلی 
اکبر  بشماره شناسنامه  278 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
131/20مترمربع  پالک شماره 7581 فرعی مجزی شره از 1189 فرعی 

از 2637اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
19- رای شماره 217هیات :اقای نعمت اله نجفی آرانی  فرزند رمضانعلی  
بشماره شناسنامه  190 وخانم سکینه دشتبان زاده   فرزند حسینعلی 
به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  7632)بالمناصفه(  شناسنامه  شماره 
از  شده  مجزی  7582فرعی  شماره  پالک  361/75مترمربع  مساحت  

1189فرعی از 2637اصلی واقع درمسعود آباد بخش 3ثبتی آران وبیدگل
فرزندحسن  آرانی  مبینی  آقا  عباس  :آقای  185هیات  شماره   رای  20ـ 
اله   فرزند رحمت  آرانی   پروین کویری   شماره شناسنامه 443 وخانم 
به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  )بالمناصفه(   686 شناسنامه   شماره 
مساحت333/19مترمربع پالک7583 فرعی از 1189 فرعی مفروزومجزی  
آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  آباد  درمسعود  واقع  2637اصلی  از   شده 

وبیدگل.

21-رای شماره 298هیات :آقای  احمد آقا چاقیان آرانی  فرزند ماشااله 
بشماره شناسنامه 536)نسبت به 2دانگ(و  آقای مهرداد چاقیان آرانی 
فرزنداحمد آقاشماره شناسنامه 1250081068)نسبت به 2دانگ( وخانم 
رقیه سیدی فرزند حسین شماره شناسنامه 328 )نسبت به 2 دانگ(  شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 209/60مترمربع پالک7584 فرعی مجزی 
شده از 1189 فرعی از2637اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران وبیدگل

22-رای شماره281 هیات :آقای رضا آردی آرانی فرزندحسن   بشماره 
آبادی آرانی فرزند حسین به شماره  شناسنامه 194 وخانم زهره فرح 
شناسنامه 9330 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 101/35مترمربع 
واقع  اصلی   2637 از  فرعی  از1189  شده  مجزی  7585فرعی   پالک 

درمسعود آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
فرزندعلی   آرانی  ساالری  رضا  :آقای  هیات   9982 شماره  رای   -23
بشماره شناسنامه 324  و خانم نرجس مهر دوست  فرزند محمد علی 
به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  11321)بالمناصفه(در  شناسنامه  شماره 
مساحت  147/87مترمربع پالک 7586فرعی مجزی شده  از 1448  فرعی 

از 2637اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

24- رای شماره  153 هیات :آقای مجتبی خدام حضرتی  فرزند قدرت 
اله  بشماره شناسنامه  319 وخانم  منیره حدادآرانی  فرزند احمد آقا 
به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در  2979)بالمناصفه(  شناسنامه  شماره 
مساحت136مترمربع  پالک شماره2100فرعی مجزی شده از 13 فرعی 

از2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول93/3/10 
تاریخ انتشار نوبت دوم93/3/26                              

  عباس عباس زادگان  رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی ( 

 : پرونده  شماره   139303902004000039  : آگهی  شماره   23278
1/9100400200400226  به موجب پرونده اجرایی کالسه 9100635 و 
به استناد سند رهنی شماره 3759-84/7/10 تنظیمی در دفترخانه اسناد 
علیه  اصفهان  نوربخش  پارسیان  بانک  له  اصفهان   146 شماره  رسمی 
کامران صدری ، الهام صدری ، زهرا یگانه وراث مرحوم علیرضا صدری 
، تمامی شش دانگ یک خانه پالک 13900/4080 واقع در بخش 5 ثبت 
ملکی  توابع  و  ضمایم  کافه  با  مربع  متر   319/11 مساحت  به  اصفهان 
نامبردگان باال به نشانی اصفهان بزرگراه چمران خ 15 خرداد پ 202 
که سند مالکیت آن در صفحه 419 دفتر 182 و شماره 37742/س ثبت و 
صادر شده است با حدود آن بدین شرح می باشد شمال به طول 15/26 
متر دیوار به دیوار مغازه جز باقیمانده 13900 شرق در دو قسمت به 
باقیمانده  جز  خانه  دیوار  به  است  دیواری  متر   15/77 8/59و  طولهای 
مرقوم جنوب به طول 6/86 متر درب و دیواری است به خیابان غرب در 
7 قسمت که قسمتهای دوم و ششم جنوبی است اول بطولهای 5/37 و 
3/04 متر دیوار اشتراکی با مغازه باقیمانده پالک مرقوم دوم به طولهای 
1/18 و2/37 و2/91 5/87 متر دیوار به دیوار خانه جز پالک باقیمانده 
مرقوم سوم به طول 14/92 متر دیوار به دیوار خانه جز پالک باقیمانده 
مذکور که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف 
گردیده اعیانی آن در دو قسمت ، قسمت اول احداثی در شمال ملک به 
مساحت تقریبی 220 متر مربع به صورت یک واحد مسکونی بانضمام 
احداثی در جنوب  انباری زیر زمین و قسمت دوم  متر مربع  حدود 32 
به صورت سه دهنه مغازه  و  متر مربع  تقریبی 43  به مساحت  و  ملک 
اظهارات متصرفین محل دو دهنه آن به صورت غیر رسمی  که حسب 
فروخته شده است و یکی از آنها هم در تصرف مستاجر می باشد ضمنا 
حد جنوب و غرب با وضعیت موجود مغایرت دارد واحد مسکونی شامل 
هال و پذیرایی تراس آشپزخانه پاسیو سرویس بهداشتی حمام سه اتاق 
خواب بوده و کف آن موزائیک سقف و بدنه آن گچ و رنگ آشپزخانه  و 
سرویس بهداشتی تا نصفه کاشی و مابقی گچ و رنگ کابینت آشپزخانه 
ها فلزی با درهای چوبی )ام دی اف ( درهای خارجی فلزی و درهای 
بخاری  گرمایش  سیستم  و  آبی  گولر  سرمایش  سیستم  چوبی  داخلی 
اسکلت ساختمان دیوار باربر با طاق ضربی کف حیاط موزائیک و دیوار 
آن سنگ می باشد ورودی واحد مسکونی نیز یک در فلزی پارکینگی به 
عرض 2/5 متر بوده و از حیاط بعنوان پارکینگ استفاده می گردد ملک 
مورد نظر دارای انشعاب آب ،برق ، و گاز می باشد و قدمت ساختمان 
بالغ بر 25 سال برآورد می گردد و طبق اعالم بستانکار فاقد بیمه می 

الی 12 روز چهار شنبه مورخ   9 از ساعت  قرار گرفته   باشد در رهن 
1393/4/11 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان  واقع در خیابان هشت 
ثبت  اداره  اصفهانی دست چپ ساختمان  بهشت شرقی چهارراه حمزه 
مبلغ  از  . مزایده  به مزایده گذارده می شود  امالک طبقه سوم  اسناد و 
پایه 3750000000 ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادي فروخته مي شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهي هاي 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتي که مورد مزایده داراي آنها باشد و نیز بدهي هاي مالیاتي و 
اینکه رقم قطعي آن  از  اعم  تاریخ مزایده  تا  عوارض شهرداري و غیره 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است. ضمن آنکه پس از 
مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزینه هاي فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد مي گردد. ضمنًا این آگهي در یک نوبت 
در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان در تاریخ 93/3/10 چاپ و منتشر 
خواهد شد و آگهی دیگری منتشر نخواهد شد . توضیحا جهت شرکت در 
اداره  پایه مزایده طی فیش مخصوص  از  جلسه مزایده مبلغ ده درصد 
اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است 

ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز 
طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید . م 

الف 3328اسدی رییس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

مزایده اموال منقول نوبت دوم 

 : پرونده  شماره   9310463759700017 درخواست  شماره   23309
پرونده  در   930008  : شعبه  بایگانی  شماره   9209980350500387

 92/12/19 مورخ   9200000593 اجرائیه  موجب  به  و  اجرا  930008ح2 
صادره از شعبه 5 دادگستری اصفهان محکوم علیه شرکت گیتی پسند 
له  محوم  حق  در  خواسته  اصل  بابت  ریال   190771530 پرداخت  به 
سید رحمت اله هاشمی شیخ آبادی و مبلغ 8500000 ریال بابت هزینه 
اقدام  خود  خواسته  قبال  در  له  محکوم  که  است  گردیده  محکوم  اجراء 
خبره  کارشناس  توسط  زیر  به شرح  که  علیه  محکوم  اموال  توقیف  به 
مزایده  مورد  اموال  .صورت  است  نموده  اقدام  است  شده  کارشناسی 
و نظریه کارشناسی تعداد 4 دستگاه مینی چیلر مدوالرآک ، به ظرفیت 
سرمایی 2 تن هوا خنک – اتک کمپرسور ال جی با گاز آ 410آر- تکفاز 
به  چیلر  مینی  دستگاه  هر  پایه  نرخ  کیلوگرم   105 بوزن   – آمپر   11/4
مشخصات فوق 51000000 ریال و جمعا 204000000 ریال با توجه به 
اینکه نظریه کارشناسی به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از 
اعتراض مانده است این اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد 
: تاریخ 1393/4/3 از ساعت 9 لغایت 10 محل  . زمان برگزاری مزایده 
برگزاری مزایده : اجرا ی احکام حقوقی ش دوم دادگاه عمومی حقوقی 
شاهین شهر محل بازدید: محل وقوع مال با هماهنگی این اجرامزایده از 
دهد  پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  که  به کسی  و  کارشناسی شروع  قیمت 
فروخته خواهد شد برنده مزایده میبایست 10 درصد از ثمن معامله را 
فی المجلس به حساب سپرده واریز و در صورت موافقت مدیر اجرا تا 
یک ماه فرصت داردما بقی ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید 
واال ضمن ابطال مزایده 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به 
صندوق دولت واریز می گردد . کسانی که مایل به شرکت در مزایده می 
باشند می بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجرای احکام 
مدنی مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام 
مزایده در خواست کتبی خود به همراه قیمت پیشنهادی را به دایره اجرای 
مدیر   – شوند.طباطبائی  داده  شرکت  مزایده  در  تا  تحویل  مدنی  احکام 

اجرای شعبه دوم حقوقی دادگستری شاهین شهر 

تحدید حدود اختصاصی
23223 شماره 103/93/523/337چون تحدید حدود ششدانگ یکدرب باغ 
محصور مشجر بشماره پالک 333 فرعی ازشماره 183- اصلی واقع در 
فرزند  میالجردی  پور  علی  پرویز  آقای  بنام   11 بخش  میالد جرد جزء 
جلیل  در جریان ثبت می باشد بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی 
بایستی تجدید آگهی گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 9 صبح روز 
1393/5/4 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و 
روز مقرر در این آگهی در محل حضور  بهم رسانند ضمنا اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
 : انتشار  تاریخ  شد.  خواهد  پذیرفته  روز   30 تا  تحدیدی  صورتمجلس 

93/3/10  م الف 43 مجتبی شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی

23222 شماره 103/93/524/337چون تحدید حدود ششدانگ یکدرب باغ 
محصور مشجر بشماره پالک 641 فرعی ازشماره 183- اصلی واقع در 

فرزند  میالجردی  پور  علی  پرویز  آقای  بنام   11 بخش  میالد جرد جزء 
جلیل  در جریان ثبت می باشد بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی 
بایستی تجدید آگهی گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 9 صبح روز 
1393/5/4 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و 
روز مقرر در این آگهی در محل حضور  بهم رسانند ضمنا اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
 : انتشار  تاریخ  شد.  خواهد  پذیرفته  روز   30 تا  تحدیدی  صورتمجلس 

93/3/10  م الف 42 مجتبی شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی

23224 شماره 103/93/522/337چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  
بشماره پالک 24 فرعی ازشماره 183- اصلی واقع در میالد جرد جزء 
بخش 11 بنام آقای پرویز علی پور میالجردی فرزند جلیل  در جریان 
تجدید  بایستی  قبلی  آگهی  در  مالک  حضور  عدم  بعلت  باشد  می  ثبت 
آگهی گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای 
نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 9 صبح روز 1393/5/4 در 
محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر 
در این آگهی در محل حضور  بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار : 93/3/10  م الف 

44 مجتبی شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی
باغ  یکدرب  تحدید حدود ششدانگ  2185 شماره 103/93/58/337چون 
محصور و مشجر در بخش لنبی و بشماره پالک 4079 فرعی ازشماره 
193- اصلی واقع در طرق جزء بخش 11 بنام آقای علیرضا صفر عابد 
و غیره در جریان ثبت می باشد بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی 
بایستی تجدید آگهی گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون 
9 صبح  در ساعت  مرقوم  پالک  تحدید حدود  نامبرده،  تقاضای  و  ثبت 
این  موجب  به  لذا  آمد.  خواهد  بعمل  و  محل شروع  در   1393/5/6 روز 
که  گردد  می  اخطار  امالک  مجاورین صاحبان  و  مالکین  کلیه  به  آگهی 
در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور  بهم رسانند ضمنا 
از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  صاحبان  و  مجاورین  اعتراضات 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ 
و  اسناد  ثبت  رئیس   – شادمان  مجتبی   11 الف  م    93/3/10  :  انتشار 

امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی
2186 شماره 103/93/33/337چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه  
بشماره پالک 511 فرعی ازشماره 25- اصلی واقع در چیمه جزء بخش 
می  ثبت  در جریان  عزیز   فرزند  موذنی چیمه  آقای غالمرضا  بنام   10
باشد بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید آگهی گردد 
نامبرده،  تقاضای  و  ثبت  قانون   15 ماده  اخیر  دستور  موجب  به  اینک 
محل  در   1393/5/1 روز  9 صبح  در ساعت  مرقوم  پالک  تحدید حدود 
و  مالکین  کلیه  به  آگهی  این  موجب  به  لذا  آمد.  خواهد  بعمل  و  شروع 
مقرر  روز  و  در ساعت  که  گردد  می  اخطار  امالک  مجاورین صاحبان 
در این آگهی در محل حضور  بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار : 93/3/10  م الف 

10 مجتبی شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی

زمین  یکقطعه  ششدانگ  حدود  تحدید  103/93/34/337چون  شماره   2187
فرعی   762 پالک  بشماره  آسیاب   درب  باغ  معروف  مزروعی  و  مشجر 
ازشماره 25- اصلی واقع در چیمه جزء بخش 10 بنام آقای غالمرضا موذنی 
چیمه فرزند عزیز  در جریان ثبت می باشد بعلت عدم حضور مالک در آگهی 
قبلی بایستی تجدید آگهی گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون 
نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 9 صبح روز  ثبت و تقاضای 
به  آگهی  این  موجب  به  لذا  آمد.  خواهد  بعمل  و  محل شروع  در   1393/5/1
کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز 
مقرر در این آگهی در محل حضور  بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورین 
تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون  امالک مطابق ماده 20  و صاحبان 
: 93/3/10  م الف 9  انتشار  تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ 

مجتبی شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی 

23305   شماره 93/1272/33 چون تحدید حدود ششدانگ مزرعه تقی آباد  
در  واقع  اختصاصی  قنات  رشته  یک  انضمام  به  اصلی   371 شماره  پالک 
دهستان برزاوند اردستان  بخش 17ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام 
آقای محسن هانی طبائی زواره فرزند احمد  و غیره در جریان ثبت می باشد 
و تحدید حدود آن به علت خارج شدن بایستی مجددا آگهی  گردد  اینک بنا 
به درخواست متقاضی و دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز شنبه مورخه 93/4/7 راس ساعت 9 صبح در محل شروع  و 
به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین مجاور اخطار می 
گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین 

و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین و تکلیف پرونده های معترضین ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم 
اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم داداخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.م الف 91خیر اله 

عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 

تغییرات 
نطنز  سنگستان  شرکت  تغییرات  103/93/548/337آگهی  شماره   23225
به   10260077942 ملی  شناسه  و   354 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
شعبه  دادیاری   93/1/31 مورخ   9310113736000005 شماره  نامه  استناد 
سرپرستی دادسرای عمومی  و انقالب شهرستان نطنز نامه شماره 6704 
نطنز و صورتجلسات مجمع  مالیاتی شهرستان  امور  اداره  مورخ 93/2/18 
عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ 93/1/21 تغییراتی به شرح ذیل 
روزنامه  در  عموم  اطالع  مراتب جهت  که  آمده  عمل  به  نامبرده  در شرکت 
رسمی کشور و روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود آگهی می گردد : 1- آقای 
محسن نوری و خانمها اعظم فرزانه پی و شوکت زاهدپور گودرزنی به سمت 
اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . 2- خانمها 
ربابه عبدالهی و زینب شیخیان با رعایت ماده 147 قانون تجارت به ترتیب به 
سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب 
گردیدند . 3- روزنامه کثیر االنتشار زاینده رودجهت درج آگهی های شرکت 
انتخاب گردیدند .4- مطابق صورت جلسه هیات مدیره خانم شوکت زاهد پور 
گودرزنی به سمت رئیس هیات مدیره – خانم اعظم فرزانه پی به سمت نایب 
رئیس هیات مدیره  و آقای محسن نوری به سمت عضو هیات مدیره و مدیر 
عامل شرکت انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت 
عقود اسالمی و مشارکتهای مدنی و آنچه  بروات –  سفته –  از قبیل چک – 
برای شرکت ایجاد تعهد نماید و یاشرکت را بری سازد همچنین کلیه اوراق 
عادی و اداری شرکت با امضای منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر 

می باشد .  م الف 45 مجتبی شادمان کفیل ثبت اسناد و امالک نطنز 

مفاد آراء 
23112 آگهــی مفــاد آراء قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک اردستان  که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اردستان صادر گردیده و در اجرای ماده 3 
قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار 

محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرای مذکور اعتراض دارند 
ار تاریخ اولین  آگهی  ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک اردستان تسلیم و رسید  اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل 
نموده و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسلیم نمایند  در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است . در صورتی که 

اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد و یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ثبت اردســتان مبادرت به صدور ســند 
مالکیت مینماید  ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نیست . 
رای شماره 139360302032000086 مورخ 1393/2/3 آقای داود یزدانبخش 
اردستانی فرزند علی اکبر ششدانگ قطعه زمین مزروعی بر روی قسمتی از 

پالک 4925 فرعی از یک اصلی به مساحت 435/72 متر مربع واقع در اردستان 
دهستان گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان انتقالی رسمی از طرف معصومه 

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

انتشار نوبت دوم : 1393/3/10 
خیر اله عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان



 امام علی عليه السالم می فرماید:
خواص درماني زیره سياه علت فتنه ها و آشوب ها كينه توزى است.

1633

1129

W W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M

گياهان دارویی

صاحب امتياز : شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسؤول : محمدرضا شواخی زواره

جانشين مدیرمسؤول : بهمن زین الدین
  تلفن : 8- 36284167                                                        فکس : 6284166 3- 031

نش��انی : اصفهان، خيابان ارتش، جنب پل حسين آباد، ساختمان 119، 
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دعای غالم 
مردی از پشت در شنید که خدمتکارش بعد از ادای فریضه دست به 
آسمان برداشته دعا می کند و می گوید: خدایا صدهزار تومان پول به 
آقای من بده و بعد از او بگیر. مرد وارد اتاق شد و گفت: این چه دعایی 
اس��ت که می کنی؟ غالم گفت: هیچ نگویید. بگذارید خدا صدهزار 
تومان را به شما بدهد آن وقت من ش��ما را بهتر از همه می شناسم و 
می دانم که دیگر ممکن نیس��ت احدی بتواند حتی یک شاهی از آن 

پول ها را از شما بگیرد.

نابينا و فضول 
نابینایی در شب تاریک سبویی بر دوش و چراغی در دست داشت و 
به راهی می رفت. ش��خصی فضول به او رسید و خطاب به وی گفت: 
ای نادان شب و روز پیش تو یکسان است و روش��نی و تاریکی برابر. 
 چرا با خود چراغ حمل می کنی؟ نابین��ا گفت: این چراغ را برای این 

برداشته ام تا یک نفر کوردلی چون تو تنه نزند و سبوی مرا نشکند!

خداپرست و فرعون 
در زم��ان فرعون دو نفر بدخواه نزد فرعون رفته از ش��خص س��ومی 
که خداپرس��ت بود، بدگویی کردن��د و گفتند: او پ��روردگار دیگری 
را پرس��تیده، تو را به خدایی قبول ندارد. فرع��ون گفت: او را نزد من 
بیاورید. دس��تور او را اطاعت کردند و مرد خداپرست را پیش فرعون 
بردند. در این وقت فرعون از دو مرد سعایت کننده پرسید: پروردگار 

شما کیست؟
گفتند: پروردگار ما تویی. فرعون از خداپرس��ت پرس��ید: پروردگار 

تو کیست؟
 مرد مومن گفت: پروردگار من همان پروردگار ایشان است. )منظور 
مرد مومن، خالق آن دو مرد بود که پروردگارعالمیان است( فرعون 
تصور کرد که او را می گوید. بنابراین س��عایت کنندگان را سرزنش 

کرد و از دربار راند.

 انوشيروان و معلم 
انوشیروان را معلمی بود. روزی معلم او را بدون تقصیری بیازرد.

 انوشیروان کینه او را در دل گرفت تا به پادشاهی رسید. آن گاه از او 
پرسید: چرا بی س��بب بر من ظلم کردی؟ معلم گفت: چون امید آن 
داشتم که بعد از پدر به پادشاهی برسی، خواستم که تو را طعم ظلم 

بچشانم تا در ایام سلطنت به ظلم اقدام نکنی!

قسمت  مورد استفاده  داروي  زیره  سیاه  میوه  آن  است  
که  در تیره  ماه  س��ال  دوم،  باقطع  کام��ل  گیاه  صورت  
مي گیرد و مي گذارند تا برسد. نام هاي  رایج  زیره سیاه 
زیره ، زیره  رومي ، زیره کرماني ، شاه زیره ، کرویا، کمون  

رومي و قرنباد است.

ترکيبات شيميایی زیره سياه
زیره  س��یاه  حاوي  تانن ، موم ، م��واد رزیني ، یک  روغن  
ثابت  سبزرنگ ، موسیالژ، مواد قندي ، مواد ازته  و اسانس  
ش��امل  دي هیدروکاروئول ، نوعي  ترپن  به نام کارون  و 

دونوع  ستن  است.
زیره  س��یاه  داراي  خ��واص  م��در، بادش��کن ، مقوي ، 
 زیادکننده  ش��یر، قاع��ده آور، نیرودهن��ده ، ضد کرم ، 
هضم  کننده ، ضد تش��نج ، قابض ، معرق ، مقوي  معده ، 
قاطع  اسپرم  اس��ت . زیره  س��یاه  در موارد بلع  هوا، نفخ  
شکم ، برطرف  کردن  س��وءهاضمه ، تسهیل  هضم  غذا، 
دل  پیچه  کودکان ، انگل  معده  و روده ، دفع  بادهاي  کلیه  
و مثانه ، تنگي  نفس ، خفقان  س��رد، سکس��که  نفخي و 

استسقاء به کار مي رود.
زیره  س��یاه یک  داروي  س��نتي  براي  رفع  سوءهاضمه  

خصوصا نفخ  شکم  است .
زیره  س��یاه خاصیت  ضدگرفتگ��ي  دارد و ب��راي  رفع  

گرفتگي هاي  دوران  قاعدگي مفید است .
مقوي  بدن  و چاق  کننده  اس��ت . معده  را گرم  و تقویت  
و ک��رم  تنی��ا را دفع مي کند و اث��ر قاب��ل  مالحظه اي  
در جلوگی��ري  از ایج��اد باده��اي  اضاف��ي  در روده  و 

درمان اسهال  دارد. 
دم  کرده  یک  قاشق  مرباخوري  میوه  له  شده  زیره  سیاه  
در نیم  لیتر آب  جوش ب��راي  تنبلي  اعمال  گوارش��ي، 

بي اشتهایي ، باد یا درد روده  مصرف  مي شود. 
دانه  زیره  را یا مي جوند و یا از گ��رد گیاه  مخلوط  با آب  
میل  می کنند. مصرف دم کرده زیره سیاه و یا جویدن 
آن در رفع و کاهش دردهاي ناشي از قاعدگي، دردهاي 
روده وبي اشتهایي بسیار مؤثر است. دم کرده زیره سیاه 
همراه با گیاه » اوجي « در رفع اس��هال، نفخ و سندرم 

تحریک پذیري روده مفید است.
 این گیاه داراي خواص ضد عفوني کنندگي، ضد کرم، 
 ضد تشنج و ش��ل کننده عضالت  و مقوي و نیروبخش 
اس��ت؛ بنابراین مصرف آن به افراد داراي مش��کالت 

مذکور، توصیه مي شود.

شهرحکایت

ایده یک مبتکر ایرانی ، برنده احتمالی جایزه الکترولوکس 2014 
اعالم شد. این ایده درباره ظروف غذاخوری است که به همراه غذا 

خورده می شوند.
س��عید رحیمی نژاد دانش��جوی طراحی صنعتی دانشگاه علم و 
صنعت ایران، شیوه نوین و جذابی را برای نجات از شستن ظروف 
غذا مطرح کرده است. این ایده در واقع دستگاه جدیدی است که 

می تواند بشقاب ها و کاسه ها را خوردنی کند.
 این دس��تگاه که Bake.A.Dish ) پختن یک ظرف( نام دارد،

 می تواند ظروفی را از نان بسازد که بتوان هر نوع غذایی را در آن 
ریخت. این گجت می تواند بشقاب و کاس��ه هایی با هر قطری تا 
41 سانتی متر بسازد. این ظروف را می توان در پایان هر وعده غذا 
خورد.یک اپلیکیش��ن تلفن همراه، این دستگاه را کنترل کرده و 
می تواند با  محاسبه اندازه کاسه یا بشقاب، میزان کالری ای را که 
مصرف کننده نیاز دارد، مشخص کند.این طراح اکنون در تالش 

برای تامین بودجه تولید است.

رحیمی نژاد که 26 س��اله و اهل تهران اس��ت، می گوید: هدف 
از س��اخت این محصول، شخصی س��ازی ظروف غذا، جایگزین 
بس��یار پایدارتری برای ظ��روف غذاخ��وری و همچنین افزودن 
 میزان خ��اص و مش��خصی فیبر ب��ه رژی��م غذای��ی روزانه فرد 

است.
 انرژی الزم برای پخ��ت این نان از پانل های خورش��یدی تامین 

می ش��ود و آب الزم برای این پخت نان کمتر از میزانی است که 
برای شستن ظروف استفاده می شود.

 الکترولوک��س دومی��ن تولیدکنن��ده ب��زرگ ل��وازم خانگی در 
 سطح دنیاس��ت که در 1۵0 کش��ور محصوالت خود را به فروش

 می رساند.
 یکی از اقدامات جالب توجه این شرکت، برگزاری رقابت ساالنه 
دانشجویان در زمینه طراحی لوازم خانگی است که نخستین بار 
در سال 200۳ میالدی برگزار شد و از آن زمان تاکنون برگزاری 
این رقابت، همه ساله مورد توجه بسیاری از دانشجویان طراحی 

قرار می گیرد و سعید رحیمی نژاد در آن شرکت کرده است.
جایزه نفر نخس��ت ۵000 یورو تعیین شده است. عالوه بر جایزه 
نقدی، نفر اول می تواند در یکی از مراک��ز طراحی الکترولوکس 

یک دوره آموزشی 6 ماهه را سپری کند. 
به نفرات دوم و س��وم نیز به ترتیب جایزه نقدی معادل 2000 و 

۳000 یورو اهدا می شود.

شانس برنده شدن یک ایرانی در مسابقه »الکترولوکس«

ظرف هایی که با غذا خورده می شوند

از  تصوی��ر  ای��ن  در 
فضای��ی  تلس��کوپ 
فروسرخ اسپیتزر، شاهد 
تاریک تری��ن س��حابی 
مشاهده ش��ده تاکنون 
به قطر ۵0 س��ال نوری 
هس��تید که نه تنها نور 
مرئی، که نور فروسرخ را 

نیز سد کرده است.
این سحابی از گاز و غبار که به ش��کل لکه ای تاریک در مرکز 
تصویر خودنمایی می کند، قرار اس��ت زایش��گاه س��تارگان 
جدیدی در مرکز کهکشان راه شیری باشد. دانشمندان ناسا 
با اندازه گیری س��ایه های مشاهده ش��ده، قطر این سحابی را 
۵0 سال نوری و جرم آن را ۷0هزار برابر جرم خورشید برآورد 

کرده اند.

ظاه��را اپ��ل از جریمه 
ش��دن 119 میلی��ون 
سامس��ونگ  دالری 
راضی نیس��ت و وکالی 
ای��ن کمپان��ی قص��د 
شکایت دوباره و گرفتن 
پول بیشتر از سامسونگ 

را دارند.
تابس��تانی  تعطی��الت 
 ش��روع می ش��ود و در حالی که همگان در اس��تراحت اند، 
اپلی ه��ا دنبال ط��رح کردن س��واالت جدی��د حقوقی علیه 
سامس��ونگ هس��تند. در دعوای حقوقی پایان ناپذیر و راند 
بعدی دعوا، اپل درخواست تجدید نظر نسبت به خسارت 119 
میلیون دالری و همچنین منع فروش ابزارهای سامسونگی 

)گوشی ها و تبلت( در آمریکا را مطرح خواهد کرد.

ش��رکت خودروسازي 
مزدا موتور که در بازار 
خودروه��اي س��واري 
ایران نی��ز طرفدارانی 
از بزرگتری��ن  دارد، 
خودروس��ازان ژاپن��ي 
محسوب مي شود که به 
رعایت کیفیت در تولید 
شهرت داد. نکته  جالب 
در مورد شرکت مزدا، نام این شرکت است. مزدا شما را یاد 

چه کلمه اي در زبان فارسي مي اندازد؟ اهورا مزدا.
در سایت رس��مي ش��رکت مزدا هم ش��رح داده شده که 
بنیان گذار ش��رکت م��زدا یعني جوجیرو ماتس��ودا عالقه  
فراواني به پیامبر ایران باس��تان، زرتش��ت داش��ت. او نام 
شرکتش را به خاطر عالقه به آیین زرتشت، مزدا گذاشت. 

 تاریک ترین
 سایه جهان 

سامسونگ دوباره باید 
دردادگاه پاسخ دهد 

 داستان مزدا؛ مردي 
که عاشق ایران بود 

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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آگهی  مناقصه 

آگهی  مزایده  

جواد جمالی  شهردار زرین شهر

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد در نظر دارد نسبت به خرید 36 دستگاه دوربین SONY   SNC- Camera IP از طریق برگزاری مناقصه 
عمومی اقدام نماید .لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اطالعات حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ انتشار این آگهی به سایت 
اینترنتی دانشگاه آزاد اس�المی واحد نجف آباد به آدرس iaun.ac.ir  ) قس�مت مزایده / مناقصه ( مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه 

اقدام نمایند . 
شرایط به شرح ذیل می باشد 

1- س�پرده ش�ركت در مناقصه مبلغ 50/000/000  ريال )پنجاه ميليون ريال (می باش�د كه می بايس�ت به حس�اب س�پرده ش�ماره 
0216236554001 نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد واريز و يا در قالب ضمانتنامه معتبر بانكی با موضوع شركت در 

مناقصه ارائه گردد . 
2- هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه ميباشد .

3- دانشگاه در رد يا قبول هر كدام از پيشنهادات مجاز است . 
4- بابت خريد اسناد مناقصه مبلغ 300/000 ريال )سيصد هزار ريال ( به حساب سپرده شماره 0216236554001 نزد بانک ملی شعبه 

دانشگاه آزاد اسالمی   نجف آباد واريز و اصل فيش را همراه با اسناد ارسال نمايند .
آدرس  نجف آباد - بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسالمی  واحد نجف آباد  - دبيرخانه كميسيون معامالت  دانشگاه

                                  تلفن : 2292020-0331                                                                                                                             دورنگار:2291107-0331و0331-2291016  
            تلفن اطالعات مالی :  22922020-0331- تلفن اطالعات فنی 0331-2292014   

شهرداری زرين ش�هر به اس�تناد موافقت نامه ش�ماره 153 مورخ 
93/2/29 ش�ورای محترم ش�هر در نظر دارد نس�بت ب�ه واگذاری 
رستوران سنتی واقع در پارک جوان زرين شهر به صورت اجاره برای 
مدت يک س�ال از طريق مزايده عمومی اقدام نمايد . لذا متقاضيان 
واجد شرايط جهت دريافت اسناد مزايده و كسب اطالعات بيشتر از 
تاريخ انتشارتاپايان وقت اداری 93/3/20 به شهرداری زرين  شهر 

مراجعه نمايند.

        Email:monaghese@iaun.ac.ir

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 

نوبت اول آگهی دعوت   مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت حمل و نقل سیمان ساز اردستان )سهامی خاص ( 
به شماره ثبت 675

هیات مدیره شرکت حمل و نقل سیمان ساز اردستان)سهامی خاص(

 بدينوسيله از كليه صاحبان س�هام شركت حمل و نقل سيمان ساز اردستان )س�هامی خاص ( دعوت بعمل 
می آيد در جلسه مجمع عمومی ساالنه شركت كه ساعت 9 صبح روز ش�نبه  1393/3/17 در محل مركزی 

شركت واقع در كيلو متر 65 جاده اصفهان - اردستان تشكيل ميگرددحضور بهم رسانند. 
دستور جلسه بشرح زير می باشد :

1( استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانونی  شركت در مورد فعاليت ، عملكرد و صورتهای مالی سال 1392 
2( بررسی وتصويب تراز نامه در تاريخ 1392/12/29 و حساب س�ود وزيان برای  سال مالی منتهی به تاريخ 

مذكور 
3(  انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و همچنين تعيين حق الزحمه ايشان

4( تعيين روزنامه كثير االنتشار جهت درج آگهی های شركت 
5( ساير مواردی كه در صالحيت مجمع عمومی عادی باشد.

آگهي   مناقصه عمومی 
)نوبت دوم( 

چاپ اول    

سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان در نظر دارد س�ه دستگاه اتوبوس شهری را 
ازطريق مناقصه عمومی  خريداری نمايد .

متقاضي�ان جه�ت آگاه�ی بيش�تر ،  درياف�ت و تكمي�ل اس�ناد مربوط�ه ، ارائ�ه 
آنها و ش�ركت در مناقص�ه م�ی توانن�د از روز يكش�نبه م�ورخ 93/03/04 لغاي�ت پايان 
 وق�ت اداری روز دو ش�نبه م�ورخ 93/3/12 ب�ه نش�انی خياب�ان 22 بهم�ن مجموع�ه 

اداری امير كبير ، دبير خانه سازمان مراجعه نمايند.
تلفن تماس : 2673090و2673075 - 0311

روابط عمومی سازمان همیاری شهر داریهای استان اصفهان

نوبت دوم 

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