
نبود نظارتراه ا ندازی منطقه فناوری به دست جوانان اصفهانی 
 به صنعت فرش 
آسیب زده است 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری : با داشتن توانمندی ها  برای نخستین بار
اکنون فرصت مناسبی برای خرید 

مسکن است؟ 4
دستورالعمل نظارت بر فروشندگان 

خودرو تدوین شد 4 3
4

یونسکو بر روند عبور مترو 
نظارت کند
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برنامه جدید دولت برای 
توزیع سبد کاال 

یک مقام مسؤول در وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان 
این که دولت تا پیش از ماه مبارک رمضان و در نیمه دوم 
خردادماه، دومین سبد توزیع کاال را عرضه خواهد کرد، 
گفت: در این سبد به مناسبت ماه مبارک رمضان، برنج، 
روغن، مرغ، خرما توزیع خواهد شد. دولت قرار است که 

در آستانه ماه مبارک رمضان...

اجرای برنامه
 ایمنی آب در اصفهان

دمای اصفهان
 کاهش می یابد

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: با هماهنگی وزارت بهداش��ت و درم��ان و آموزش 
پزشکی و وزارت نیرو ، اصفهان به عنوان پایلوت به منظور 

اجرای برنامه ایمنی آب )WPS( انتخاب شد.
مجتبی قبادیان اظهار داشت: هدف از اجرای برنامه ایمنی 
آب، تدوین راهکارهای الزم نسبت به پایش آب در چرخه 
اس��تحصال تا مصرف اس��ت تا با ارزیابی دقیق تر، آب با 

مطلوبیت باال در اختیار مشترکین قرار گیرد.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: 
بیش��ینه دمای اصفهان امروز یک تا دو درجه سانتیگراد 

کاهش می یابد. 
لیال امینی افزود: بر این اساس شاهد افزایش ابر، وزش باد 
و بارش های رگباری موق��ت و زودگذر به ویژه در مناطق 

غرب و جنوب استان خواهیم بود.
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حساب یارانه ضامن دریافت 
تسهیالت 10 میلیون تومانی 

 مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با اعالم این که حساب یارانه فعاالن 
قرآنی می تواند ضامن دریافت تسهیالت 100 میلیون ریال از این بانک باشد، 
گفت: تسهیالت درمان در وجه بیمارستان تا سقف 30 میلیون ریال پرداخت 
می شود. غالمرضا مصطفی پور رشد منابع بانکی در سال گذشته را ۴3 درصد 

4اعالم کرد و با بیان این که منابع این بانک به ۲۵ هزار میلیارد ریال...
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مولود نگین کعبه
بنا به نوشته مورخین والدت علی علیه السالم در روز جمعه 13 
رجب در سال س��ی ام عام الفیل به طرز عجیب و بي سابقه ای 
درون کعبه به وقوع پیوس��ت. محقق دانشمند حجت االسالم 

نیر گوید: پ��در آن حضرت ابو طالب، فرزن��د عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف و مادرش هم فاطمه دختر اسد بن هاشم 
 بود. بنا بر این علی علیه الس��الم از هر دو طرف هاشمی نسب 

اس��ت. اما والدت ای��ن کودک مانن��د والدت س��ایر کودکان 
 به س��ادگی و عادی نب��ود، بلکه با تحوالت عجی��ب و معنوی 

توأم بوده .....

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12
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آگهي مزایده عمومي
نوبت اول

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی 

 چاپ اول

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

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

زمان در تب و تاب است،
 زمین در انتظار هدیه ای آسمانی است،

 ملکوتیان در تدارک شور و شعف و شادمانی هستند، 
لحظاتی پر از احساس و شادی رقم می خورد

 و اندک اندک لحظه موعود فرا می رسد.  
میالد حضرت علی علیه السالم

 را به تمام شیعیان  جهان تبریک می گوییم 

سالن فرشچیان 
تئاتر شهر می شود 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
با بیان این که به موسس��ات پژوهش��ی هنرهای 
نمایشی مجوز می دهیم، گفت: مجتمع فرشجیان 
را تئاتر شهر می کنیم. حجت االسالم والمسلمین 
محمد قطبی در آیین بزرگداش��ت اردیبهش��ت 

تئاتر ایران در اصفهان، اظهار کرد:  چند دغدغه در 
تئاتر داریم که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد و 
با همکاری همه مسؤوالن و هنرمندان حل شود. 
وی ادامه داد: برای نمونه سالن فرشچیان باید به 

تئاتر شهر تبدیل شود و یک مجموعه...

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
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علی کفاش��یان چند روز گذش��ته اعالم ک��رد که ملی 
پوش��ان فوتبال باید در نگهداری لباس هایشان تالش 
کنند و آنها را با آب گرم نش��ویند! جمله ای که حاال به 
سوژه رسانه های خارجی تبدیل ش��ده است. در حالی 
که تا آغاز جام جهانی ۲01۴ برزیل زمان زیادی باقی 

نمانده، ...

هاشمومسینمیتوانند
لباسهایشانراعوضکنند!



اخبار کوتاهيادداشت

نامه کمیسیون امنیت ملی به دولت 
درباره خط قرمز مذاکرات

س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی مجلس از نامه این کمیس��یون به 
رییس جمهور درباره لزوم رعایت خطوط قرمز در مذاکرات آتی هسته ای 

خبر داد. 
سیدحسین نقوی س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی مجلس شورای 
اسالمی گفت: در آستانه مذاکرات جمهوری اسالمی ایران با گروه 5+1 
با هدف دستیابی به متن نهایی توافق، کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی طی نامه ای به رییس جمهور نقطه نظرات 

خود را پیرامون این موضوع منعکس کرد. 
وی بدون اشاره به محتوای این نامه، تصریح کرد: در این نامه با تاکید بر 
رعایت کامل و جامع منافع ملی کش��ور و حفظ دستاوردهای صلح آمیز 
هس��ته ای، از تیم مذاکره کننده خواس��ته ایم تا به خطوط قرمز نظام در 

مذاکرات هسته ای توجه جدی داشته باشد.

اعتراض نمايندگان به امتیازدهی 
استانداران به وابستگان شان

نایب رییس فراکس��یون اصولگرایان رهروان والیت مجلس گفت: وزیر 
کشور در جلسه فراکس��یون رهروان والیت به س��واالت نمایندگان در 

موضوعات مختلف پاسخ داد. 
 از جمله س��واالت و اعتراضات می توان به سوءاس��تفاده اس��تانداران و 
امتیازدهی آنها به وابستگان شان اش��اره کرد. اسماعیل جلیلی نماینده 
مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به جلسه شورای 
مرکزی فراکسیون رهروان والیت گفت: جلسه شورای مرکزی فراکسیون 
رهروان والیت با حضور وزیر کشور برگزار شد که در این جلسه آقای وزیر 

به سواالت، انتقادات و اعتراضات نمایندگان پاسخ داد.
 وی اف��زود: در این جلس��ه نمایندگان س��واالتی را در م��ورد وضعیت 
استانداری ها و فرمانداری ها و وزارت کشور مطرح کردند که هم در مورد 

منابع نابسامان شهرداری ها و هم موضوع تقسیمات کشوری بود.
 نایب رییس فراکس��یون رهروان والیت اظهار داشت: انتخاب و انتصاب 
فرمانداران و معاونین آنها و موضوع تعامل اس��تانداران با نمایندگان، از 
دیگر موضوعات مورد سوال نمایندگان از وزیر کشور در جلسه فراکسیون 

رهروان والیت بود که وزیر کشور پاسخ هایی را ارایه کرد.
جلیلی خاطرنش��ان کرد: سوءاس��تفاده اس��تانداران و معاونی��ن آنها و 
امتیازده��ی آن��ان ب��ه وابس��تگان ش��ان از جمل��ه موضوعات��ی ب��ود 
 که توس��ط تع��دادی از نمایندگان مطرح ش��د و مورد اعت��راض جدی

 آنان بود.
 وی با اشاره به طرح سوال از وزیر کش��ور در جلسه علنی مجلس افزود: 
معموال روال کار بدین گونه است که پیش از طرح سوال از وزیر در صحن 
علنی مجلس فراکسیون رهروان والیت جلس��ه ای را با وزیر مورد سوال 
برگزار می کند تا از این طریق فضای قبل از طرح سوال را مدیریت کند و 
این که نمایندگان اگر در جلسه علنی نتوانند سواالت خود را مطرح کنند، 

پیش از آن در جلسه فراکسیون مطرح کنند تا ابهامی باقی نماند.

نقش مربیان در تربیت کودکان
امام جمعه اصفهان گفت: اگر کودکان از ابتدا درمسیر الهی تربیت شوند، 
راه برای تشکیل جامعه ای دینی آس��ان تر و فراهم تر است. آیت اهلل سید 
یوسف طباطبایی نژاد در دیدار با مسؤوالن کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان اصفهان اظهار کرد: اساس و بنیان فکری هر انسانی از دوران 
کودکی شکل می گیرد و مربیان و معلمان نخستین کسانی هستند که در 

این شکل گیری نقش ایفا می کنند.
 وی با اش��اره به اهمیت فعالیت های تربیتی کودکان و نوجوانان افزود: 
اگر ک��ودکان از ابتدا درمس��یر الهی تربیت ش��وند، راه برای تش��کیل 
 جامعه ای دینی آسان تر و فراهم تر است. امام جمعه اصفهان تصریح کرد: 
ارزش های دینی و الهی همیش��ه ماندگار و جاودان است و برای پررنگ 
کردن این ارزش ها در جامعه باید از ابتدا فرهنگ دینی را به بهترین صورت 

و با روش های جذاب و متنوع به کودکان آموزش داد.
وی با بیان این که وظیفه تربیت دینی کودکان به عهده والدین و مربیان 

است، اظهار کرد: احساس وظیفه در این زمینه راهگشای معلمان است.

دروس دانشگاهی اصفهان با رويکرد 
تفکر محوری تدوين شوند

امام جمعه آران و بیدگل گفت: مباحث درس��ی در مدارس و دانشگاه ها 
نیز باید تفکر محور بوده و عالوه بر به روز بودن ذهن نس��ل نو را به جای 

حفظیات، درگیر تفکر کند. 
 حجت االسالم سید محمد موسوی در مراس��م تجلیل از معلمان نمونه

 آران و بیدگل اظهار کرد: جایگاه معلم در دین مبین اس��الم با توجه به 
رسالت واالی این قشر هم تراز انبیا بوده و خداوند در آیات قرآن کریم، خود 

و انبیا را معلم معرفی کرده است.
 وی با اش��اره ب��ه این ک��ه رفت��ار و ک��ردار معلم��ان ب��اور و اعتقادات 
دانش آموزان و نس��ل آین��ده جامع��ه را می س��ازد، اف��زود: در عصری 
ک��ه دش��منان از طری��ق رس��انه های جمع��ی و تهاج��م فرهنگی در 
ص��دد ضربه زدن ب��ه جامعه اس��المی هس��تند، اهمیت و مس��ؤولیت 
 معل��م در س��اختن جامع��ه ای س��الم، 2 براب��ر اس��ت. ام��ام جمع��ه

 آران و بیدگل با بیان اهمیت توجه معلمان به پرورش و تهذیب در کنار 
علم و دانش بیان کرد: علم بدون تربیت مانند تیغی در دس��ت فرد زنگی 

مست بوده که تنها سبب زیان به جامعه و فرد می شود.

ديدار منظم اعضای فراکسیون 
رهروان مجلس با ريیس جمهور

عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان والیت مجلس گفت: قرار است 
اعضای این فراکسیون دیدارهای منظمی با رییس جمهور داشته باشند.

بهروز نعمتی عضو ش��ورای مرکزی فراکس��یون رهروان والیت مجلس 
شورای اسالمی با اش��اره به برنامه  های این فراکس��یون، گفت: براساس 
برنامه ریزی ه��ای انجام ش��ده در ش��ورای مرک��زی فراکس��یون و نیز 
هماهنگی هایی که با دفتر رییس جمهور انجام ش��ده، قرار است اعضای 
این فراکسیون دیدارهای منظمی با حجت االسالم روحانی رییس جمهور 

کشورمان داشته باشند.
 وی افزود: با توجه به این که مطالبه نمایندگان و اعضای فراکس��یون در 
حوزه های مختلف زیاد اس��ت، بنابراین قرار ش��ده تا اعضای فراکسیون 
دیدارهای منظم و مستمری با رییس جمهور داشته باشند. عضو شورای 
مرکزی فراکس��یون رهروان والیت مجلس با بیان این که قرار است این 
دیدارها هفتگی و یا به ص��ورت ماهانه برگزار ش��ود، تصریح کرد: هنوز 
برنامه ریزی مشخصی در مورد این که این دیدارها هفتگی و یا ماهانه باشد، 
انجام نشده که به زودی و با هماهنگی بین فراکسیون و دفتر رییس جمهور 

نحوه برگزاری این دیدارها مشخص می شود.
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کلیات طرح اصالحیه قانون سیاست های اصل ۴۴ تصویب شد

نمایندگان مجلس کلیات طرح اصالحیه قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به تصویب 
رساندند. نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی، کلیات طرح اصالح مواد یک، 6 و 7 قانون اجرای 

سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
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 تست موشک با برد 
۴ کیلومتر 

توجه مجلس به بودجه  
هالل احمر

فرمانده نیروی زمینی ارتش از تست موشک با برد بیش از ۴ کیلومتر بر روی 
بالگردهای هوانیروز در خردادماه خبر داد.  امیراحمدرضا پوردستان فرمانده 
نیروی زمینی ارتش در مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشجویان هوانیروز در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: بالگردهای ما از نظر عملیاتی در شرایط بسیار 
خوبی هستند و به موش��ک ها و راکت های جدیدی مجهز ش��دند. وی افزود: 
برای اولین بار موش��کی با برد بیش از ۴ کیلومتر را بر روی بالگرد در رزمایش 
بیت المقدس که خرداد ماه در اصفهان برگزار می شود، تست خواهیم کرد. این 
یک موشک بهینه سازی شده است. پوردستان تاکید کرد: ارتقای تیربارها از 
جمله دیگر دستاوردهای هوانیروز است. همچنین سیستم دید در شب بالگردها 
کامل شده است. وی گفت: در حال حاضر بالگرد پیستونی در دستور کار است 

و امیدواریم در پایان سال شاهد افتتاح بالگرد ملی باشیم. 

رییس مجلس با اش��اره به خدمات وسیع جمعیت هالل  احمر، از توجه بیشتر 
مجلس به نیازمندی ه��ای بودجه ای این نهاد در س��ال آینده خب��ر داد. علی 
الریجانی رییس مجلس شورای اس��المی از نمایشگاه توانمندی های سازمان 
هالل احمر که در محل ساختمان مجلس شورای اسالمی برپا شده است، بازدید 
کرد. وی با اشاره به وظایف این سازمان گفت: امروز من توفیق داشتم تا به همراه 
دکتر فرهادی رییس جمعیت هالل احمر از نمایشگاه فعالیت های هالل احمر 
که بخشی از خدمات متنوع این س��ازمان را در معرض دید عالقه مندان قرار 

می داد بازدید کنم. 
وی افزود: همان طور که می دانید هالل احمر یک نهاد مردمی اس��ت و تالش 
فراوانی کرده است تا از نیروی جوانان در جهت خدمات رسانی و شرایط سخت 

استفاده کند.

نماینده مردم قزوین در مجلس گفت: رجعت واقعی به قرآن 
کریم و تجلیل از حافظان قرآنی، نقطه مقابل تهاجم فرهنگی 
دشمنان است. داوود محمدی اظهار داشت: تداوم برنامه های 
تجلیل از حافظان قرآنی، قطعا نقش بسزایی در ترویج فرهنگ 
قرآنی خواهد داش��ت و موجب قرار گرفتن انسان در مسیر 
قرآن می شود. وی افزود: اهدای جوایز قرآنی ذره ای از زحمات 
حافظان ق��رآن را جبران نمی کند و اج��ر حافظان قرآن نزد 
خداوند متعال محفوظ است، اما برگزاری این برنامه ها موجب 
قرار گرفتن انسان در مسیر قرآن می شود که آثارش در زندگی 
بسیار مشهود خواهد بود. محمدی ادامه داد: نکته دیگر آن 
است که برنامه های ما در ترویج فرهنگ متعالی قرآن نباید 
تنها در برگزاری این برنامه ها خالصه ش��ود و باید زمینه ای 
فراهم شود تا حرکت در بستر قرآن و عترت اسالمی و حمایت 
از تشکل ها و فعاالن قرآنی به عنوان برنامه راهبردی فعالیت ها 
و تصمیم گیری ها مد نظر قرار گیرد. محمدی با بیان این که در 
طی سه دهه گذشته برنامه تهاجمی دشمنان از تقابل در حوزه 
نظامی، به صورت خزنده به سمت تهاجم فرهنگی و مقابله با 
فکر و اندیشه اسالمی به خصوص تفکر ناب تشیع سوق داده 
شده گفت: آنها تمامی ابزارهای جنگ نرم در این زمینه را مورد 

استفاده قرا می دهند.

 وزیر ام��ور خارج��ه فرانس��ه در مصاحب��ه ای ب��ا روزنامه 
واشنگتن پس��ت در خصوص مساله هس��ته ای ایران اظهار 
کرد: ایران می توان��د در توافق جامع غنی س��ازی محدود 
داشته باشد.لوران فابیوس در این مصاحبه اظهار کرد: ایران 
می تواند در توافق جامع، غنی س��ازی محدود و غیرنظامی 
داشته باشد.  فابیوس همچنین درباره عبارتی در توافق ژنو 
 مبنی بر پافش��اری ایرانی ها بر حق غنی سازی گفت: ما این 
عبارت پردازی را در مرحله اول نپذیرفتیم. وزیر امور خارجه 
فرانس��ه تصریح کرد: همه کش��ورها از این که دیگر تهدید 
هسته ای وجود نداشته باش��د، خوشحال می شوند و موضع 
ما بسیار روشن است؛  انرژی صلح آمیز هسته ای، آری. بمب 
اتم، نه.  وی به مواضع فرانسه در مذاکرات هسته ای نیز اشاره 
کرد و گفت: ما در مذاکرات به دنبال توافق محکم بودیم و با 
وجود این که در مرحله اول، توافق به اندازه کافی محکم نبود 
اما در ادامه ما مواضع واحد پیش گرفتیم. فابیوس به نشست 
ماقبل توافق ژنو نیز اش��اره کرد و افزود: ایرانی ها در مرحله 
اول درخواس��ت های ما را رد کردند اما ب��ا مواضع محکم ما 
مقامات ایرانی پس از 10روز برگشتند و رضایت دادند.  وزیر 
امور خارجه فرانسه در پاس��خ به این سوال که شما توافق را 
محکم تر کردید، گفت: باید بگویم که توافقی که در انتها به 

دست آمد، بهتر از آن چیزی بود که در ابتدا داشتیم.  

آیت اهلل محمدعلی ناصری گفت: روحانی یعنی کس��ی که 
مراتب جسمانی را طی کرده باشد و به مرحله روحانیت برسد 
و برای رسیدن به این منظور اول فرد باید خود را بسازد و سپس 
ناشر معارف اهل بیت شود و دیگران را از منجالب دنیا برهاند.

آیت اهلل محمدعلی ناصری در دیدار با اس��اتید و مس��ؤوالن 
مدرس��ه علمیه خواهران دولت آباد اصفهان اظهار کرد: تقوا 
یعنی صبح تا ش��ب صورت برزخی آن چه را که در طول روز 
عمل کرده اید، در طبقی قرار دهید و بر س��ر بگذارید و از این 
که دیگران آن را می بینند، خجالت نکشید. وی با بیان این که 
نخستین وظیفه طلبه تعیین هدف و مشخص کردن برنامه 
بوده، تصریح کرد: انسان در درجه نخست باید خود را اصالح 
کند و بعد وظیفه اش است که دیگران را اصالح کند و انسانی 
که در اجتماع زندگی می کند، هم نفس اماره و هم عقل دارد.

وی بیان کرد: عق��ل از طرف حضرت حق انس��ان را به عالم 
ملکوت دع��وت می کند و نف��س از طرف ش��یطان، به عالم 
ناسوت)نفس اماره( دعوت می کند. آیت اهلل ناصری به مراتب 
نفس اش��اره کرد و گفت: نفس اماره، لوامه ، مطمئنه، راضیه 
و مرضیه، مراتب نفس در انس��ان است. وی وجود حوزه های 
علمیه خواهران را موضوعی ارزنده بی��ان کرد و گفت: حوزه 
محیطی برای ترقی و پیش��رفت بعد روحانیت انسان است و 

اساتید نیز  در اعمال خیر طالب شریک هستند.

دبیر جامعه اسالمی نمایندگان ادوار مجلس گفت: بر اساس 
اصل هشتم قانون اساسی که بر اعمال امر به معروف و نهی 
از منکر در جامع��ه تاکید دارد، منتق��دان دولت باید ضمن 
اعتماد صددرصد و بدون قید و ش��رط به تیم مذاکره کننده 
ایران، در چارچوب قانون و با رعای��ت اصل اعتدال و ادب به 
انتقاد بپردازند. محسن کوهکن   اظهار کرد: گفتمان نقادانه 
همواره به صورت معقول و منطقی و با رعایت اصول و مبانی 
اخالقی و اعتقادی به دنبال استدالل و پاسخگویی به شبهات 
موجود اس��ت تا از طریق ی��ک روش علمی و با اس��تفاده از 
تحقیق و پژوهش به اصالح امور جامعه بپ��ردازد. وی ادامه 
داد: گفتمان صحیح نقادانه، طرف مورد نقد را وادار می سازد 
تا به ارایه دلیل و برهان منطقی بپردازد که یا به قانع ش��دن 
نق��اد می انجامد یا به اص��الح سیاس��ت های اجرایی طرف 
نقد شونده. وی در برابر این پرس��ش که اعتراض گروه های 
منتقد دولت تخریبی است یا نقادانه، پاس��خ داد: با استناد 
به نظرات کارشناس��ان و فعاالن سیاس��ی که از جناح ها و 
گروه های مختلف حزبی و مس��تقل هس��تند، نمی توان به 
صورت کلی به این س��وال پاس��خ داد، اما می توان گفت که 
تعداد زیادی از منتقدان دول��ت ضمن حمایت کامل از تیم 
مذاکره کننده هسته ای، انتقادات دلس��وزانه ای از عملکرد 

دولت مطرح می کنند.

سیاست خارجی طالبخانه ملت سیاست داخلی

رجعت به قرآن نقطه 
مقابل تهاجم فرهنگی

ايران می تواند غنی سازی 
محدود داشته باشد

توصیه های آيت اهلل ناصری 
به طالب علوم دينی

منتقدان دولت را با اعتدال 
نقد کنند
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رییس جمهور در مراسم بهره برداری از دستاوردهای سازمان انرژی 
اتمی گفت: این که می گویند ایران فعالیت مخفیانه هسته ای انجام 
می دهد، دروغی بس آشکار است. اگر ما می خواستیم مخفیانه کار 
کنیم، برای خرید س��انتریفیوژها به بازارهای رسمی غرب و شرق 
مراجعه نمی کردیم. حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در 
مراس��م راه اندازی و بهره برداری از  سه دستاورد س��ازمان انرژی 
اتمی در این سازمان، ضمن تشکر از صاحب نظران، اندیشمندان و 
مدیران این سازمان به ریاست دکتر صالحی اظهار داشت: به همه 
دانشمندان که در زمینه هس��ته ای خدمات و افتخارات فراوانی را 
برای س��رزمین و ملت بزرگ ایران ایجاد کرده اند، تبریک عرض 
می کن��م. وی افزود: یک��ی از دس��تاوردهای مهم انق��الب بزرگ 
اسالمی، خودباوری، اس��تقالل و خوداتکایی بوده اس��ت و از روز 
اول حضرت امام )ره( به ما آموختند که روی پای خود بایس��تیم 
و به هیچ جایی جز خداوند امید نداشته باشیم. روحانی بیان کرد: 
خداوند قادر بزرگ همواره به عنوان بزرگ ترین تکیه گاه ملت، ارواح 
طیبه، پیامبران، توجهات ولی عصر )عج(، راهبری  رهبری معظم، 
تالش، کار، کوشش، ایمان و جهاد در راه دستیابی به اهداف بلند و 
تنها مسیر موفقیت این ملت بوده است. وی خاطرنشان کرد: ما در 
انقالب روی پای خود ایستادیم؛ به ملت خود تکیه و به رهبری خود 
اعتماد کردیم و خداوند ما را در برابر دنیا و همه قدرت ها پیروز کرد.

رییس  جمه��ور تصریح ک��رد: در دوران دفاع مقدس ب��ر جوانان، 

ایثارگران، سپاه، بسیج، ارتش، عشایر، نیروی انسانی، جهادگران 
و همه انس��ان های واال و فداکار خود تکیه کردیم و نه تنها در برابر 
عراق، بلکه در برابر همه منطقه و قدرت های جهانی که پشت رژیم 
بعث قرار گرفته بودند، خداوند ما را پیروز کرد. وی ادامه داد: امروز 
همه باید در مسیرهای متنوع علم و فناوری روی پای خود بایستیم. 
در مسیر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و در سال فرهنگ 
و اقتصاد باید در زمینه علم و دانش به پیش برویم. روحانی با بیان 
این که قدرت اصلی در علم و فناوری اس��ت، اضافه کرد: این علم و 
فناوری است که برای ما قدرت علمی، قدرت اقتصادی حتی قدرت 
فرهنگی و قدرت دفاعی را می آفریند. رییس  جمهور با بیان این که 
بعد از پیروزی انقالب، سازمان انرژی اتمی ناچار شد برای دستیابی 
به اهداف علمی و دس��تاوردهای فناورانه روی پای خود بایستد، 
گفت: بعد از انقالب آمریکا، آلمان، فرانسه و دیگران هیچ کدام به 
تعهدات خود عمل نکردند؛به طوری که نه آمریکا حاضر شد طبق 
تعهد خود سوخت رآکتور تهران را به ما بدهد، نه آلمان حاضر شد 
ساخت نیروگاه اتمی بوشهر را ادامه دهد و نه فرانسه حاضر شد به 
تعهدات خود در زمینه مشترکی که با ما داشتند، ادامه دهد و حق 
UF6هایی را که تعلق به ما داشت، تحویل دهد. وی در ادامه گفت: 
آن روز که ما در پی غنی سازی بودیم تا در سوخت رآکتور روی پای 
خود بایستیم، تقریبا به همه مراجعه کردیم، به شرق و به غرب؛ این 
که می گویند ایران فعالیت مخفیانه انج��ام می دهد، دروغی بس 

آشکار است. روحانی افزود: کس��ی که کار سری می خواهد انجام 
دهد، با شرکت های غربی و شرقی صریحا مذاکره نمی کند و برای 
آن که بتوانیم در مراحل مختلف ساخت سوخت نیروگاه و از جمله 
غنی سازی اورانیوم حرکت کنیم، به شرکت های مختلف شرقی و 
غربی مراجعه نمی کردیم. بنابراین آنها به تعهدات خود عمل نکردند، 

ما نیز ش��روع کردیم روی پای 
خود ایس��تادن و تالش کردن. 
در این مراسم سانتریفیوژهای 
لول��ه ای )تیوب��والر(، تولی��د 
واکسن های نوترکیب )انسان 
و دام( و همچنی��ن س��امانه 
پای��ش پرتوه��ای فرابنف��ش 
)UV ( با حضور رییس جمهور 
رونمایی شد. بنابر این گزارش 
همچنین سامانه ملی پرتودهی 
 چند منظ��وره گام��ا از طریق

 ویدئ��و پروژکت��ور و ارتب��اط 
مستقیم با مرکز بناب، رونمایی 

و راه اندازی  شد.
تحويل س�انتريفیوژ 
توبوالر برای تولید واکسن 

به انستیتو پاستور
رییس س��ازمان انرژی اتمی در مراس��م رونمایی از سه دستاورد 
صنعت هسته ای کشور از تحویل س��انتریفیوژ توبوالر برای تولید 
واکسن به انستیتو پاستور خبر داد. علی اکبر صالحی در این مراسم، 
فرارسیدن میالد حضرت امیرالمومنان علی )ع( را تبریک گفت و 
اظهار داشت: دانشمندان هسته ای کش��ور به دنبال کاستن درد و 
رنج بیماران در حوزه سالمت هستند. معاون رییس جمهور و رییس 
سازمان انرژی اتمی با اشاره به این که برای خانواده بزرگ صنعت 
هسته ای کشور مایه بسی مباهات است که در مسیر تحقق راهبرد 
اصولی تعیین شده از سوی رییس  جمهور و دولت تدبیر و امید مبنی 
بر گسترش کاربردهای فناوری صلح آمیز هسته ای به ویژه در حوزه 
سالمت گام نهاده، گفت: بستری برای سازمان انرژی اتمی فراهم 
آمده تا در حد ممکن از درد و رنج بیماران هموطنمان کاسته شود.

صالحی با بیان این که س��ازمان انرژی اتمی در حوزه وظایف خود 
ارتقای توانمندی های موجود در بخش های مختلف را در دستور کار 
قرار داده، خاطرنشان کرد: مجموعه صنعت هسته ای طی سال های 
گذشته تولید انواع رادیوداروهای مورد نیاز مراکز درمانی کشور را 

به انجام رسانده است.

روحانی در سازمان انرژی اتمی:

امام)ره( به ما آموختند روی پای خود بايستیم
امام جمعه گلپايگان:فعالیت مخفیانه هسته ای ایران دروغی بس آشکار است

فرهنگ نهج البالغه 
در جامعه نهادينه شود

امام جمعه گلپایگان گفت: برای این که مردم با س��یره و 
روش زندگی علی)ع(، سخنان و خطابه ها، پند و اندرزها 
این امام همام آش��نا ش��وند، باید فرهن��گ نهج البالغه 
در جامعه نهادینه ش��ود.حجت اال س��الم و المس��لمین 
محمدرض��ا اس��ماعیلی در همایش تجلی��ل از مبلغان 
نهج البالغ��ه که در ت��االر اجتماع��ات کتابخانه آیت اهلل 
محمدی برگزار شده بود، بیان کرد: مبلغان نهج البالغه 
اهتمام ویژه ای در برافراشته ش��دن علم نهج البالغه در 
جامعه دارند و در راس��تای بسط و توس��عه این فرهنگ 
متعالی تالش می کنند. وی به این ک��ه با حمایت مرکز 
 رس��یدگی به امور مس��اجد، ۴0 مبل��غ نهج البالغه در

 20 مسجد گلپایگان فعالیت دارند، اشاره کرد. نماینده 
ولی فقیه در شهرستان گلپایگان خاطر نشان کرد: برای 
ترویج فرهنگ اسالمی در جامعه باید شناخت و معارف 
قرآن، نهج البالغه و صحیفه سجادیه نسل به نسل منتقل 
شود و همگی در حفظ و توسعه مفاهیم این معارف واال، 
اهتمام ویژه ای داشته باشیم.در ادامه دبیر توسعه ترویج 
فرهنگ نهج البالغه در مساجد کشور بیان کرد: هدف از 
تاسیس و راه اندازی این مرکز فرهنگی، معرفی مظلومیت 
حضرت علی)ع( و شناساندن معارف عمیق نهج البالغه 
بوده است.محمدرضا اش��کذری با بیان این که 20 سال 
از تاسیس این مرکز فرهنگی در کش��ور می گذرد، بیان 
کرد: 200 مرکز گسترش فرهنگ نهج البالغه در ورزش و 
محفل انس با نهج البالغه و قرآن و عترت در مساجد کل 

کشوربه فعالیت مشغول هستند. 
در ادامه حجت اال س��الم و المس��لمین محم��د مهدی 
دشتی، محقق و استاد حوزه و دانش��گاه بیان کرد: برای 
ورود به معارف نهج البالغ��ه مراحل متعددی وجود دارد 
که می توان به ش��ناخت امیرالمومنی��ن و نهج البالغه و 
 عمل به دستورات آن ها، شناخت چگونگی شکل گیری 
نهج البالغه، شناخت لغت و تسلط بر زبان و ادبیات خاص 
آن اشاره کرد. وی که فرزند خلف محمد دشتی نخستین 
مترجم نه��ج البالغه اس��ت، افزود: مطالع��ه کتاب های 
پیرامون نهج البالغه، ش��ناخت ترجمه ه��ای موجود و 
ضرب المثل ها، کلمات متشابه و مش��کل نهج البالغه، و 
شناخت شبهات مطرح شده، از جمله مواردی است که 

باید رعایت شود.

میراث واليت؟

 ما در انقالب روی 
پای خود ايستاديم؛ 

به ملت خود تکیه 
و به رهبری خود 
اعتماد کرديم و 

خداوند ما را در برابر 
دنیا و همه قدرت ها 

پیروز کرد



یادداشت
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18 واحد آموزشی فرسوده در فریدونشهر نیاز به نوسازی دارد
مدیر آموزش و پرورش فریدونش��هر گفت: 18 واحد آموزش��ی در این شهرستان فرسوده است و 
 نیاز به نوسازی دارد. حس��ن تواضعی در جمع بازنشستگان فرهنگی و معلمان فریدونشهر افزود: 
شش هزار و 200 دانش آموز در 134 واحد آموزشی در سطح شهرستان مشغول به تحصیل هستند.
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وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دانشگاه ها امروز توانسته اند به 
اهداف ترسیم کرده برای آنها برسند. من مدافع کاهش کمیت برای 
رسیدن به کیفیت بیشتر در بخش آموزش عالی هستم و این امر از 
برنامه های آتی من خواهد بود. رضا فرجی دانا در مراسم اختتامیه 
دهمین جشنواره ملی فن آفرینی ش��یخ بهایی که در مهمانسرای 
عباس��ی با حضور مس��ؤوالنی از پارک های علم و فناوری کشور و 
مراکز رشد استان ها برگزار شده بود، اظهار داشت: در ابتدا جا دارد 
از همه کسانی که برای به نتیجه رسیدن ایده های نوآورانه فعاالن و 
جوانان به واسطه برگزاری این جشنواره کمک کرده اند، تشکر کنم.

وی با بیان این که برگزاری چنین جشنواره ها توانسته است در کنار 
سایر اقدامات دیگر سبب ارتقای کیفی محصوالت دانش بنیان در 
کشور شود، ادامه داد: اگر بخواهیم به جایگاه واقعی جشنواره ها در 
ایجاد اقتصاد دانش بنیان برسیم، باید به شاخصه ها و اصول زیرنظام 
مبادله ای توجه کنیم. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تصریح کرد: 
اگر به شاه بیت سیاست های اقتصاد مقاومتی یا همان مقاوم سازی 
اقتصاد که از سوی رهبر معظم انقالب ابالغ شده است،  نگاه کنیم 
درخواهیم یافت که توجه و تاکید خاصی به اقتصاد دانش بنیان و 
مبتنی بر علم و فناوری شده و این امر را راه حل نهایی برای رسیدن 
به یک توس��عه پایدار و اقتصاد پایدار مطرح کرده است. فرجی دانا 
عنوان کرد: ما نیازمند یک اقتصاد درون زا و برون گرا هس��تیم. در 
این عرصه منابع انسانی برآمده از دانشگاه ها و همچنین غنی سازی 

نیروهای متخصص، مهم ترین نقش را ایفا می کند. وی یادآور شد:  
وجود بیش از 10 میلیون نفر به عنوان قشر تحصیلکرده در کشور، 
این قدرت را به ما می دهد که با جرات تمام بیان کنیم که آمادگی 
الزم برای انجام هرگونه کاری را داری��م. تقویت باور توانمندی، ما 
را توانمند خواهد س��اخت. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اضافه 
کرد: یکی از مهم ترین مهارت هایی ک��ه باید به دانش آموختگان و 
تحصیلکردگان کش��ور آموزش داد، مهارت های کارآفرینی است.

این مس��ؤول تاکید کرد: مهارت نوش��تن یک طرح کسب و کار و 
مشتری یابی برای آن، مذاکره با بانک ها و توجیه سرمایه گذار توسط 
صاحبان ایده های نوآورانه کشور یک ضرورت محسوب می شود.

فرجی دانا با بیان این ک��ه مهارت های کارآفرین��ی در کنار منابع 
نیروی انسانی کیفی در اقتصاد دانش بنیان از جمله زیرساخت ها 
هستند، بیان کرد: داشتن مراکز متعدد رشد و شهرک های علمی، 
تحقیقاتی و پارک های علم و فناوری که در حال حاضر ایران بیش 
از 150 مرکز رش��د و 34 پارک علم و فناوری را در اختیار دارد، از 
دیگر زیرس��اخت های اقتصاد دانش بنیان اس��ت. وی متذکر شد: 
امیدواریم که اصفهان به لحاظ حضور جوانان ایده پرداز و با داشتن 
توانمندی ها و قابلیت های بی  شمار بتواند نخستین منطقه ویژه علم 
و فناوری را در کشور به منصه ظهور برساند. وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری خاطرنشان کرد:  ما به فکر تحریک تقاضا برای محصوالت 
دانش بنیان و فناوری ها هستیم و این را وظیفه خود می دانیم، زیرا 

معتقدیم اگر برای تحقق این امر به طور جدی فعالیت نکنیم، شاهد 
حجم زیادی از بیکاران تحصیل کرده خواهیم بود. فرجی دانا عنوان 
داشت: برای قشر تحصیلکرده بیکار، اشتغالی ایجاد نمی شود مگر 
به واسطه پارک های علم و فناوری و شهرک های علم و فناوری در 
کشور،  اما آنها نمی توانند اشتغال زا باش��ند مگر بازارهایی را برای 
فروش محصوالت این ش��رکت ها تدارک ببینی��م. وی با بیان این 
 که کل بودجه آموزش عالی و دانش��گاهی کش��ور حدود 4 هزار و

 200 میلیارد تومان اس��ت،  متذکر شد: چنانچه یک معادل سازی 
انجام دهیم، درخواهیم یافت که کل هزینه ای که کش��ور ایران در 
بخش آموزش عالی کشور انجام می دهد، حدود 2/5 میلیارد دالر 
است که این رقم در مقایسه با بودجه ساالنه حدود 7 میلیارد دالری 
یک دانشگاه کوچک در حاشیه خلیج فارس، بسیار ناچیز است. وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری بیان داشت:  دانشگاه ها امروز توانسته اند 
به اهداف ترسیم کرده برای آنها برسند. فرجی دانا اظهار کرد: از دیگر 
اصول زیرنظام مبادله ای، جشنواره ها و مسابقات علمی هستند که 
کار پیوند زدن عرض��ه و تقاضا را انجام می دهن��د. قوانین مترقی، 
شاخصه های استاندارد، معافیت های تشویقی پیش بینی شده برای 
حضور فعاالن عرصه صنعت و تجارت، از دیگر زیرنظام های مبادله 
است. وی در پایان گفت: امیدوار هستیم با اصالح روش ها و کیفی 
کردن در عرصه عرضه و جلب تقاض��ا به محصوالت و فناوری های 
داخلی، شاهد پیشرفت روز افزون و سربلندی بیشتر نظام جمهوری 

اسالمی ایران در عرصه علم و فناوری باشیم.

راه اندازی منطقه ویژه علم و فناوری در اصفهان
استاندار اصفهان از راه اندازی منطقه ویژه علم و فناوری در اصفهان، 
برای نخستین بار در کش��ور خبر داد. رس��ول زرگرپور در مراسم 
اختتامیه  دهمین دوره جشنواره ملی و فن آفرینی شیخ بهایی در 
حضور وزیر علوم و معاون علمی و فناوری رییس جمهور، اظهار کرد: 
توسعه علم و فناوری از برنامه های اصولی و مستدام نظام جمهوری 
اسالمی ایران بوده و هست و به همین دلیل شاهد رشد و بالندگی 

مراکز علمی و پژوهشی کشور طی دهه گذشته بوده ایم. 
وی ادامه داد: هدف از توسعه علم و فن آوری در برنامه های کشور، 
تسری دادن حوزه یادشده به سایر حوزه ها و ورود آن به زندگی مردم 
عادی و به طور ویژه بهره برداری از علم و فن آوری در توسعه پایدار 

کشور در سایه نظام اسالمی بوده است. 
اس��تاندار اصفهان خاطرنش��ان کرد: اصفه��ان از دیرب��از، نمونه 
بارزی از یک توس��عه پایدار پیش چش��م بازدیدکنن��دگان و اهل 
تامل قرار داده اس��ت و دلیل عمده این موض��وع ایجاد هماهنگی 
بین صنع��ت، دانش��گاه و دول��ت  در موضوعات گوناگ��ون مانند 
مس��ایل زیس��ت محیطی، صنعتی و اقتص��ادی بین انس��ان ها، 
 محیط و بس��تر فعالیت های اقتصادی و اجتماع��ی اصفهان بوده 

است.
این مسؤول اضافه کرد: به همین دلیل در طول تاریخ، اصفهان نقش 
برجسته در پیشرفت ایران داشته است و یکی از عوامل اصلی این 
توفیق، توجه ویژه مردم اصفهان به توسعه علوم و به ویژه کاربردی 

کردن آنهاست.
زرگرپور عنوان کرد: اس��تان اصفهان همواره در موضوع توس��عه 
علمی و فن آوری در سطح منطقه و ملی، پیشرو بوده و کلیه شرایط 
و الزامات الزم از جمله زیرس��اخت های علمی و فن آوری، نیروی 
انسانی تحصیلکرده و متخصص، نهادهای خصوصی پرتوان و عزم 
و انگیزه کافی برای محور قرار گرفتن در امر توس��عه فن آوری در 

کشور را داراست.
وی بیان ک��رد: برگزاری جش��نواره ملی فن آفرینی ش��یخ بهایی 
به عنوان نخس��تین جش��نواره موفق در حمایت از ف��ن آفرینان 

توانسته است در جهت توسعه 
فن آوری، تجاری سازی و ایجاد 
اشتغال برای دانش آموختگان 
دانشگاهی و حمایت از آنان در 
سطح منطقه و کشور گام های 

موثری بردارد.
وی اظه��ار ک��رد: اصفه��ان 
جمعی��ت  از  درص��د   6
 کش��ور را ش��امل می ش��ود و

11 درصد از دانشجویان کشور 
را در خ��ود جای داده اس��ت. 
درحالی ک��ه اس��تان اصفهان 
بیش از 320 هزار دانش��جو و 
10 هزار دانش��جو را در مقطع 
 دکترا مش��غول ب��ه تحصیل

 دارد، توجه خاص و ویژه ای به 
توس��عه علم و فن آوری دارد و 

در حوزه توسعه اقتصاد دانش بنیان و توسعه پایدار منطقه ای نه تنها 
به خوبی از این موضوع، بهره برداری کرده، بلکه پیشتاز بوده است.

مشکالت آلودگی و آب اصفهان با کمک دانشگاهیان 
حل می شود

معاون فن��اوری رییس جمه��ور گفت: ح��ل مش��کل آلودگی و 
آب اصفهان با کمک دانش��گاهیان ش��دنی اس��ت و باید از طریق 

فناوری های جدید، این مساله را اجرایی کنیم.
سورنا ستاری عباس��ی اظهار کرد: ما در توس��عه بحث فناوری در 
کشور در کوتاه مدت مشکل داریم و مشکالت فرهنگی، نخستین 
 مشکل به شمار می رود. زیرا مفاهیم جدیدی مثل فناوری، اقتصاد 
دانش بنیان و اقتصاد همراه با فناوری دانش بنیان وارد شده، اما باید 
به یاد داشته باشیم که کشوری هستیم که هنوز به نفت وابسته است 

و االن می خواهیم آن وابستگی را از بین ببریم.
وی افزود: این هم��ان مفهوم انش��ای زندگی یعنی عل��م بهتر از 
ثروت اس��ت و در حال حاضر ب��ه این نتیجه رس��یده ایم که علم و 
پژوهش بهتر است و پژوهش منبع هزینه نیست، بلکه منبع درآمد 
 اس��ت و درآمدی که حاصل از این امر بوده، بی��ش از نفت برای ما 

سود دارد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری : با داشتن توانمندی ها و قابلیت های بی  شمار

پذیرش دانشجو را کاهش می  دهم؛کیفیت بر کمیت برایم ارجحیت دارد
راه اندازی منطقه علم و فناوری در استان

امیدواریم که 
اصفهان به لحاظ 

حضور جوانان 
ایده پرداز بتواند 
نخستین منطقه 

ویژه علم و فناوری 
را در کشور به منصه 

ظهور برساند

یادداشت

معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری اصفهان انتخاب شد

طی حکمی از سوی شهردار اصفهان علیرضا صلواتی به سمت معاون 
حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان منصوب شد. جلسه  تودیع 
و معارفه  معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری اصفهان با حضور 
جمعی از مسؤوالن استانی و شهر اصفهان برگزار شد. بر این اساس 
از زحمات مصطف��ی نوریان معاون س��ابق حمل و نق��ل و ترافیک 
شهرداری در طول هشت سال گذشته تقدیر شد و علیرضا صلواتی به 
سمت این معاونت شهرداری اصفهان منصوب شد. مصطفی نوریان 
در این آیین به برخی از فعالیت های خود در دوران فعالیت در سمت 
معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری اصفهان اشاره کرد و افرود: 
راه اندازی خط یک BRT، تجهیز و راه اندازی مرکز کنترل ترافیک، 
بازسازی پایانه ای مسافربری درون شهری، افزایش تعداد تاکسی ها 
 و اتوبوس های س��طح ش��هر و افزایش خطوط ویژه  اتوبوس��رانی در

 100 خیابان ش��هر از جمله اقدام��ات صورت گرفت��ه در این دوره 
زمانی است. 

وی هوشمندسازی پارکینگ ها و خطوط اتوبوسرانی را نیز از جمله 
کارهای صورت گرفته در حوزه  حمل و نقل و ترافیک در شهرداری 
اصفهان در طول 8 س��ال گذش��ته عنوان کرد و اظهار داشت: پیدا 
کردن خودروهای سرقتی، یکی از ویژگی های مهم هوشمندسازی 

پارکینگ ها در اصفهان بوده است.

  پخش انیمیشن باموضوع آشنایی
 با فعالیت های 110 از شبکه اصفهان

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: به منظور 
 فرهنگ س��ازی در خصوص اس��تفاده بهتر مردم از س��امانه مرکز 
فوریت های پلیس��ی110 و همکاری بهتر ش��هروندان با این یگان، 
 هفت انیمیش��ن به زودی از ش��بکه س��یمای مرکز اصفهان پخش 

می شود.
س��رهنگ  جهانگیر کریم��ی افزود: ه��دف از این کار آش��نایی هر 
چه بیش��تر مردم ب��ا ماموریت ها، فعالی��ت ها و وظای��ف این یگان 
و تش��خیص بهتر در خصوص تفکی��ک ماموریت ه��ای فوریتی از 
 غیر فوریت��ی و همکاری بهتر مردم درکش��ف جرایم و دس��تگیری

 مجرمان است.

۵30 مسجد در سطح استان میزبان 
برگزاری اعتکاف است

معاون تش��کل های دینی اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان 
با اش��اره به این که در ماه رجب، تعداد 530 مسجد در سطح استان 
اصفهان آمادگی خود را برای برگزاری مراسم اعتکاف اعالم کرده اند، 
گفت: مراسم اعتکاف در 46 مسجد ش��هر اصفهان برگزار می شود.

حجت االسالم و المس��لمین حسن بابایی ابراز داش��ت: در راستای 
برگزاری مراسم اعتکاف، تعداد 530 مسجد در سطح استان اصفهان 
آمادگی خود را برای برگزاری مراس��م اعتکاف اع��الم کرده اند. وی 
افزود: مراس��م اعتکاف در 85 مسجد در شهرس��تان اصفهان و 46 

مسجد در شهر اصفهان برگزار می شود. 
معاون تش��کل های دینی اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان 
گفت: مس��جد امام خمینی )ره(، مس��جد جامع اصفهان، مس��جد 
حکیم، مس��جد س��ید، مس��جد انقالب خیابان مطهری، مس��جد 
فاطمه الزهرا )س( خیابان زینبیه، مس��جد آقانور خیابان ابن سینا، 
 مس��جد المحمود خان��ه اصفهان، مس��جد جامع رهنان و مس��جد

 موسی بن جعفر )ع( خیابان خاقانی از جمله تعدادی از مساجد شهر 
اصفهان است که مراسم اعتکاف روزهای 13، 14 و 15 ماه رجب در 

آن ها برگزار می شود.

دو رشته جدید در برنامه تابستانی 
کانون پرورش فکری اصفهان  

کارشناس مسؤول فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
اصفهان با اش��اره به افزودن دو رش��ته به فعالیت های اوقات فراغت 

کانون از ارایه برنامه های مراکز کانون در پنج رشته خبر داد. 
پروین بصیرپور افزود: این رش��ته ها ش��امل فعالیت های فرهنگی، 
هنری، ادبی، اس��المی و علمی اس��ت. وی فعالیت ه��ای کانون را 
در فصل تابس��تان ش��امل کالس هایی از جمله نقاش��ی، س��فال، 
نمای��ش عروس��کی، انیمیش��ن، خوشنویس��ی،خالقیت، مه��ارت 
 خواندن، پ��رورش خالقی��ت ادب��ی، قصه نویس��ی و ش��عرخوانی

 عنوان کرد.
 وی در ب��اره دو رش��ته جدی��د علم��ی و اس��المی گف��ت: 
برپای��ی کالس ه��ای آم��وزش ق��رآن ب��ا روش ه��ای ن��و و 
 همچنی��ن کالس ه��ای زیس��ت شناس��ی، نج��وم و رباتی��ک از 

برنامه های این دو رشته است.

اخبار کوتاه
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عضو شورای اسالمی خواستار شد

یونسکو بر روند عبور مترو نظارت کند
یک جراح سر و گردن:

زمان کاشت حلزون شنوایی در کودکان، قبل از سه سالگی

عضو شورای اس��المی ش��هر اصفهان گفت: میراث فرهنگی 
اصفهان ظرفیت بررس��ی روند عبور مترو از میدان امام )ره( را 
ندارد و در این راستا یونسکو باید به صورت مستقیم بر اجرای 

این طرح نظارت کارشناسی داشته باشد. 
عباس ح��اج رس��ولیها در جمع خبرن��گاران با بی��ان این که 
اصفهان مح��ور راه اندازی مترو در ش��هرهای تبریز و ش��یراز 
اس��ت، اظهار داش��ت: واگن های ارس��الی از چین باید توسط 
شرکت سازنده چینی بر روی ریل های فاز یک خط یک متروی 
 اصفهان تست شود و بعد در شهرهای تبریز و شیراز راه اندازی

 شود.

تنها 30 درصد از واگن های مترو وارداتی خواهد بود
وی با بیان این که بر اساس مصوبه وزارت کشور و قراردادهای 
منعقد شده برای واردات واگن های مترو به کشور تنها می توان 
30 درصد از واگن های مورد نیاز را وارد کرد، افزود: 70 درصد از 
واگن های مورد نیاز برای مترو در شهرهای مختلف کشور باید 
تولید داخل باشد. این عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان 
این که در حال حاضر اصفهان زمینه  مورد نیاز برای راه اندازی 
کارخانه تولید واگن های مترو را دارد، اظهار داشت: این در حالی 
است که مسؤوالن تبریز نیز آمادگی خود را برای راه اندازی تولید 
واگن اعالم کرده اند. وی با بیان ای��ن که اصفهان ظرفیت های 
مناسب تری را برای تولید واگن دارد، افزود: بستر مناسب برای 
راه اندازی این کارخانه در شهرک رازی اصفهان انجام شده و با 
وجود دانش��گاه صنعتی اصفهان، این کار می تواند با موفقیت 
بیشتری نسبت به تبریز دنبال شود. حاج رسولیها اظهار داشت: 
در راه اندازی خط 2 مترو، به دلیل وجود بناهای تاریخی و میراث 
فرهنگی، استفاده از کارشناسان میراث فرهنگی در این زمینه 
ضروری است. وی با بیان این که میراث فرهنگی اصفهان توان و 
ظرفیت بررسی کارشناسانه روند اجرای خط 2 متروی اصفهان 
را ندارد، بیان داشت: در این راستا باید سازمان یونسکو به صورت 

مستقیم کارشناسان خود را به کارگیرد.

یک جراح س��ر و گردن با تاکید بر این که بهترین زمان کاشت 
حلزون ش��نوایی در کودکان قبل از سه س��الگی است، گفت: 
ساالنه هزار کودک ناشنوا و کم ش��نوا در کشور با عمل کاشت 
 حلزون، ش��نوایی خود را که نتیجه معلولیت آنها بود به دست 

می آورند.
دکتر احمد دانشی در سومین کنگره بین المللی کاشت حلزون 
شنوایی گفت: تعداد تولد کودکان ناشنوا در کشور ساالنه یک 
هزار تا دو هزار مورد است که بسیاری از آنها برای کاشت حلزون 

شنوایی اقدام نمی کنند.
وی با اش��اره به این ک��ه به دلی��ل ازدواج های خویش��اوندی 

در ایران ب��ه خصوص در جن��وب کش��ور آمار تولد ن��وزادان 
ناشنوا نس��بتا باال اس��ت، خاطرنش��ان کرد: شناس��ایی این 
 ن��وزادان در بدو تولد کم��ک موثری به درمان ب��ه هنگام آنان

 می کند. 
دبی��ر اجرای��ی س��ومین کنگ��ره بی��ن الملل��ی کاش��ت 
حل��زون ش��نوایی، گف��ت: هر ق��در فاصل��ه بین ناش��نوایی 
 و جراح��ی کمت��ر باش��د، نتای��ج حاص��ل از درم��ان بهت��ر

 اس��ت. این متخصص گوش، حل��ق و بینی اضافه ک��رد: نوع 
پروتزی که در جراحی استفاده می شود، مهارت جراح، تکنیک 
جراحی و همکاری کودک ناشنوا در برنامه توانبخشی شنوایی، 
 از عواملی هس��تند که بر کاش��ت موثر حلزون ش��نوایی تاثیر 
می گذارد. وی افزود: هزینه پروتز شنوایی 30 هزار دالر، معادل 
90 میلیون تومان اس��ت که دولت هزینه های آن را پرداخت 
می کند و کل هزینه هایی که والدین کودک پرداخت می کنند 
)شامل هزینه های عمل و توان بخش��ی آن( حدود 6 میلیون 
تومان است. دکتر دانش��ی با بیان این که کیفیت باالی اعمال 
جراحی در کشور و قیمت مناسب از جمله عواملی است که باعث 
جذب توریست از کشورهای همسایه و کشورهای حاشیه خلیج 
فارس به کشور می شود، افزود: این افراد می توانند با یک سوم 

هزینه پرداختی، عمل کاشت حلزون را در ایران انجام دهند.
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آگهي  مناقصه عمومی

*ضمانت نامه بانکی یا واریز به حساب تملک دارائیهای سرمایه  ای ) سایر منابع بش�ماره 2164200213001( نزد بانک کشاورزی شعبه جهاد کشاورزی بنام 

سازمان جهاد کشاورزی  استان اصفهان

1 محل دریافت اسناد مناقصه : خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ، دبیر خانه کمیسیون مناقصات ، اتاق 250 یا اتاق 251

2 مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم تا پایان وقت اداری روزپنجشنبه مورخ 93/2/27 

3 مهلت تحویل اسناد : از تاریخ 93/2/28 تا پایان وقت اداری روز یکش�نبه مورخ 93/3/11 و زمان بازگشائی روز سه شنیه مورخ 93/3/13 ساعت 9 صبح 

می  باشد

4 محل  تحویل اسناد مناقصه : دبیر خانه سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
 سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

م الف 3528 اداره امور پیمانها و قرار دادها 

نوبت اول 
دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی  استان اصفهان 

محل تامین مبلغ برآورد )ریال (محل اجرانوع و شماره مناقصه موضوع مناقصه ردیف
مدت مبنای برآورداعتبار

نوع سپردهواجدین شرایطمبلغ سپرده )ریال (اجرا)روز(

1
تکمیل و احداث شبکه کانال های 3و4 اراضی 

کشاورزی روستای مادرکان 
دو مرحله ای 
ملی 14/273/434/187اصفهان93/06/پ 

فهارست بهای 
واحد پایه 

سال 92
15046/000/000

اشخاص حقوقی دارای حداقل پایه و رتبه 
مورد نیاز در رشته آب از معاونت برنامه ریزی 

ریاست جمهوری یا معاونت امور عمرانی 
استانداری 

*

2

تکمیل و احداث شبکه کانال های 3و4 

اراضی کشاورزی  اسالم آباد ) 4 گروهی 

و 5 گروهی (

دو مرحله ای 
ملی18/557/240/409اصفهان93/07/پ

فهارست بهای 
واحد پایه 

سال 92
18055/000/000

اشخاص حقوقی دارای حداقل پایه و رتبه 
مورد نیاز در رشته آب از معاونت برنامه ریزی 

ریاست جمهوری یا معاونت امور عمرانی 
استانداری

*

3
تکمیل و احداث شبکه کانال های 3و4 اراضی 

کشاورزی  سیان
دو مرحله ای 
ملی36/526/040/179اصفهان93/08/پ 

فهارست بهای 
واحد پایه 

سال 92
30090/000/000

اشخاص حقوقی دارای حداقل پایه و رتبه 
مورد نیاز در رشته آب از معاونت برنامه ریزی 

ریاست جمهوری یا معاونت امور عمرانی 
استانداری

*
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   مناقصه جذب سرمایه گذار
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوبت اول   

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات  یکپارچه تامین منابع مالی و احداث شبکه های اصلی و فرعی جمع آوری و انتقال فاضالب و نصب 
انشعابات مربوطه به همراه وصول حقوق انشعابات فاضالب شهر تیران در استان اصفهان را  به پیمانکاران سرمایه گذار دارای رتبه بندی و  واجد صالحیت 

واگذار نماید .
شرح مختصری از پروژه :

دوره برآورد حدودی طرح )ريال ( حجم عملياتمحل اجرارديف
احداث

عملیات یکپارچه تامین منابع مالی و احداث شبکه های اصلی فرعی جمع آوری و انتقال فاضالب و 1
36 ماه 94Km318/719/000/000نصب انشعابات مربوطه به همراه وصول حقوق انشابات فاضالب شهر تیران در استان اصفهان 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 مورخ 1393/3/3 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 8 مورخ 1393/3/4 

دریافت اسناد:اسناد مربوطه را از امور قرار دادهای شرکت آب و فاضالب استان اصفهان بنشانی : اصفهان - خیابان هزار جریب - خیابان مردآویج - 
خیابان جابر - شرکت آب و فاضالب استان اصفهان از دوشنبه 93/2/22 تا چهار شنبه 93/2/31 با هماهنگی قبلی تهیه فرمائید  

www.abfaesfahan.ir :شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.IETS.MPORG.IR : پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن :) داخلی 338 و یا 335(- 0311-6680030

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 



اخبار کوتاهيادداشت

پیش بینی کاهش 60 درصدی 
برداشت قیسی در کاشان

مدیر جهاد کشاورزی کاشان با اشاره به آغاز برداشت نوبرانه قیسی 
کاش��ان پیش بینی کرد برداش��ت این محص��ول 60 درصد کاهش 
داشته باشد. مجید کافی زاده، سطح زیر کشت قیسی در شهرستان 
کاشان را 221 هکتار دانست و افزود: از این مقدار 210 هکتار بارور 
و 11 هکتار به صورت نهال اس��ت. وی افزود: مقدار150 هکتار این 
محصول در دشت ها و بقیه در مناطق کوهستانی به دست می آید.

وی متوسط عملکرد این محصول در هر هکتار را حدود 15 تن عنوان 
و تاکید کرد: با توجه به حوادث پیش بینی نش��ده در سال جاری به 
خصوص سرمازدگی اواخر سال گذش��ته و اوایل امسال، پیش بینی 
می شود که برداش��ت این محصول حدود 60 درصد نسبت به سال 

گذشته کاهش داشته باشد.

 ذوب های ايمن در فوالد 
به99/85 درصد رسید

کارش��ناس ناحیه فوالدس��ازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه 
اصفهان گفت: با انج��ام اقدامات اصالحی در خط��وط ریخته گری 
این ش��رکت و کاهش حوادث بریک اوت)خارج ش��دن مواد مذاب 
از قالب( در این واحد، تولید ذوب های ایمن و بدون حادثه در س��ال 
 92 به 99/85 درصد رسید. احس��ان مقدس با بیان این که حوادث 
بریک اوت سال 92 نسبت به سال 91حدود 10 درصد کاهش یافت، 
افزود: حوادث بریک اوت س��ال 91 نیز نس��بت به س��ال 90 حدود 
 40 درصد کاهش داشت. وی با اش��اره به چگونگی تولید تختال در 
ماش��ین های ریخته گری اضافه کرد: در فرآیند ریخته گری مداوم 
فوالد، درون قالب فلزی در انجماد اولیه یک پوسته فوالدی در سطح 
بیرونی که در تماس با قالب فلزی است تشکیل و با حرکت به سمت 
پایین و پیش��رفت انجماد، این پوس��ته فوالدی ضخیم تر و از قالب 
خارج می ش��ود. وی ادامه داد: هنگام خروج ش��مش از قالب به هر 
دلیلی ممکن است پوس��ته فوالدی منجمد ش��ده، استحکام کافی 
نداشته باشد و در یک نقطه پاره ش��ده و فوالد مذاب به بیرون نشت 
کند که ضمن آتش سوزی خساراتی نیز به ماشین ریخته گری وارد 

می شود.
مقدس ب��ا بیان این که توقف تولید ناش��ی از ه��ر حادثه بریک اوت 
 به طور متوس��ط 275 دقیقه برای برش��کاری و تمیزکاری ماشین 
ریخته گری مداوم و تعویض قطعات آسیب دیده است، افزود: قطعات 
آسیب دیده )قالب و س��گمنت( نیز با هزینه ای بالغ بر 300 میلیون 

ریال برای هرکدام در تعمیرگاه مرکزی تعمیر می شود.

کلنگ زنی پروژه آب رسانی
 به شهرک صنعتی خمینی شهر

در راس��تای توسعه زیرس��اخت های ش��هرک ها و نواحی صنعتی و 
با حضور نماینده مردم خمینی ش��هردرمجلس ش��ورای اس��المی، 
فرماندار شهرستان خمیني ش��هر، مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی اس��تان اصفهان ، مدیر عامل ش��رکت آب و فاضالب استان 
اصفهان وجمعی از صنعتگران شهرستان خمیني شهر، کلنگ زنی 
 پروژه آب رس��انی ش��هرک صنعتی خمینی ش��هر انجام شد. شبکه 
آب رس��انی ش��هرک صنعتی خمینی  ش��هر)برق و الکترونیک( با 
اعتباری بالغ بر 22 میلیارد ریال و جهت آب رس��انی به این شهرک 
اجرایی می شود. ش��هرک صنعتی خمینی شهر) برق و الکترونیک( 
در کیلومتر 4 جاده کمربندی خمینی ش��هر- نجف آباد واقع شده و 

95 هکتار وسعت دارد.

سوزوکی ۳0 هزار خودروی خود را 
به دلیل نقص فنی فرا می خواند

 واح��د خودروس��ازی چینی-ژاپن��ی چان��گ س��وزوکی، بال��غ بر 
30 هزار دس��تگاه از خودروهای تولیدی خود را ف��را می خواند. بنا 
 به اعالم س��ازمان نظارت ب��ر کیفیت چین، ش��رکت چینی- ژاپنی 
چانگ س��وزوکی، 30 هزار دس��تگاه از خودروهای تولیدی خود را 
به علت وجود نقص فنی به نمایندگی های خ��ود فرا خواهد خواند. 
سازمان بازرسی، قرنطینه و نظارت بر کیفیت چین اعالم کرده است 
که خودروهای مدل لیانا و اسپلش تولید شده بین سال های 2010 
تا 2013 در این شرکت به علت بروز نقص فنی و احتمال آتش سوزی 
در آنها توسط شرکت تولید کننده فرا خوانده می شوند. این سازمان 
اعالم کرده است نقص فنی موجود، به صورت رایگان توسط شرکت 

تولید کننده برطرف خواهد شد.

کسب رتبه چهارم استان در صادرات 
غیرنفتی کشور

  اس��تان اصفهان مقام چهارم را در میان اس��تان هاي برتر صادرات 
 غیر نفتي در فروردین ماه جاري کسب کرد. در فروردین ماه جاري، 
658 میلیون دالر از کل ارزش صادرات کش��ور به تولیدات اس��تان 
بوشهر، 388 میلیون دالر به تولیدات اس��تان تهران و 311 میلیون 
دالر به تولیدات اس��تان خوزستان اختصاص داش��ته است. پس از 
استان هاي ذکر شده، بیشترین میزان صادرات، به ترتیب از تولیدات 
استان هاي اصفهان، خراسان رضوي، آذربایجان شرقي، آذربایجان 
غربي ، مرکزي، یزد و کرمانش��اه بود. بر این اس��اس در مجموع طي 
فروردین م��اه جاري، 79 درص��د از وزن و 90 درص��د از ارزش کل 
صادرات غیرنفتي کشورمان، مربوط به تولیدات 10 استان بوده است. 

ارايه خدمات الکترونیکی
 در باجه های پستی استان

مدیرکل پست استان اصفهان گفت: به زودی ارایه خدمات سرویس  
الکترونیکی در باجه های پستی اس��تان اصفهان راه اندازی می شود.

سید سعید رجالی با اش��اره به این مطلب، اظهار داشت: مقرر شده 
یک سری فضاهای اختصاصی برای راه اندازی سرویس الکترونیکی 
در باجه های پستی اس��تان در نظر گرفته شود که خدمات اینترنتی 
ارایه کنند. وی ادامه داد: در این نوع سرویس اداره کل پست اصفهان 
با انعقاد ق��رارداد با س��ازمان های مختلف از قبیل فن��ی و حرفه ای، 
 هواپیمای��ی، راه آه��ن و...، خدمات ثبت ن��ام بلیط هواپیم��ا، قطار، 
ثبت نام اینترنتی، پرداخت قبوض، ارسال ایمیل و... را انجام می دهد. 
مدیرکل پست اس��تان اصفهان تصریح کرد: تاکنون مراحل اجرای 
س��رویس خدمات الکترونیکی در حال تجهیز بوده و اقدامات خوبی 

شکل گرفته است. 

معرفی حفرکنندگان 
چاه های غیرمجاز

حس�اب ياران�ه ضام�ن   
دريافت تسهیالت  

  مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با اعالم این که حساب یارانه فعاالن 
قرآنی می تواند ضامن دریافت تسهیالت 100 میلیون ریال از این بانک باشد، 
گفت: تسهیالت درمان در وجه بیمارستان تا سقف 30 میلیون ریال پرداخت 
می شود. غالمرضا مصطفی پور رشد منابع بانکی در سال گذشته را 43 درصد 
اعالم کرد و با بیان این که منابع این بانک به 25 هزار میلیارد ریال رسیده، 
افزود: مانده تسهیالت بانک با رش��د 43 درصدی به 22 هزار میلیارد ریال 
رسیده است. در عین حال کل تس��هیالت بانک به 47 هزار میلیارد ریال در 
پایان همین سال رسید که به 980 هزار پرونده تسهیالتی اختصاص یافت. 
وی متوسط رش��د منابع بانک های تجاری را نیمی از این رشد عنوان کرد و 
گفت: سال گذش��ته 2 هزار میلیارد ریال خارج از سهمیه، منابع تسهیالتی 
ازدواج پرداخت شده است. امس��ال نیز یک هزار میلیارد ریال برای ازدواج 

جوانان تسهیالت منظور شد. 

مدیر امور منابع آب شهرس��تان س��میرم یکی از علل خشکس��الی در این 
منطقه را حفر چاه های غیر مجاز بیان کرد و گفت: امور آب منطقه سمیرم، 
حفرکنندگان چاه های غیرمجاز را به مراج��ع قضایی معرفی می کند. رضا 
قدیری  اظهار کرد: کم آبی در شهرهای حنا و کمه، روستای مورک و بخش 
وردشت این شهرستان شدید است. وی تصریح کرد: امسال شاهد خشکسالی 
نگران کننده در شهرستان سمیرم به ویژه در این چهار منطقه هستیم. مدیر 
امور منابع آب شهرستان سمیرم تاکید کرد: میزان بارش فصل زراعی جدید 

کافی نبوده و نسبت به سال گذشته 25 تا 30درصد کاهش داشته است.
وی با اشاره به ذخیره اندک 11میلیون متر مکعبی در سد حنا اظهار کرد: این 
اداره به منظور استفاده حداقل و بهینه از آب این سد، برنامه ریزی و کنترل 
دقیقی انجام خواهد داد. قدیری اظهار ک��رد: اداره امور آب به منظور حفظ 

منابع آب موجود و زیر زمینی با موارد تخلف، برخورد می کند.

4
نصفنفتایرانبهچینمیرود

 سید محسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران از تمدید قراردادهای صادرات نفت خام ایران با 
پاالیشگاه های چین، کره جنوبی، ژاپن، هند و ترکیه خبر داد و اعالم کرد: ایران با چین برای صادرات روزانه بیش 

از 400 هزار بشکه نفت به توافق رسید. 
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یک مقام مس��ؤول در وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این 
که دولت تا پیش از ماه مبارک رمض��ان و در نیمه دوم خردادماه، 
دومین سبد توزیع کاال را عرضه خواهد کرد، گفت: در این سبد به 
مناسبت ماه مبارک رمضان، برنج، روغن، مرغ، خرما توزیع خواهد 
شد. دولت قرار است که در آستانه ماه مبارک رمضان و در نیمه دوم 
خردادماه سال جاری، دومین سبد کاالیی خود را بین مردم توزیع 
کند. در این سبد به گفته یک مس��ؤول دولتی، دو کیلوگرم خرما 
نیز به مناسبت این ماه گنجانده شده است. یک مقام مسؤول در 

وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: عمده کار توزیع س��بد کاال 
 از طریق فروش��گاه های زنجیره ای صورت می گیرد و هم اکنون 
هماهنگی های الزم با این فروشگاه ها برای توزیع سبد دوم کاالیی 

در حال انجام است. 
وی افزود: در این س��بد کاالیی، مطابق با دوره قبل، ده کیلوگرم 
برنج، 4 کیلوگرم مرغ، دو بسته پنیر، دو کیلوگرم خرما، دو بطری 
900 گرمی روغن گنجانده شده است و به تناسب ممکن است که 
دولت تصمیم گیرد کاالی دیگری نیز به آن اضافه کند، اما هنوز 
مشخص نیس��ت که این کاال تخم مرغ باش��د یا کاالی پروتئینی 
دیگری جایگزین شود. به گفته وی، پایش مردم بر اساس نیازمند 
بودن در حال انجام است و به طور قطع دولت برنامه ای برای توزیع 
سبد کاال میان 16 میلیون سرپرست خانوار که در مرحله اول سبد 

خود را دریافت کرده اند، ندارد.
 این مقام مسؤول ادامه داد: جلس��ات مرتبط با سبد کاال در حال 
برگزاری است و دولت به طور قطع قصد دارد در آستانه ماه مبارک 
رمضان که به طور معمول، پیک تقاضا ص��ورت می گیرد، توزیع 
دومین سبد کاالیی را داشته باشد. پیش از این نیز اعالم شده بود 

که سبد کاال هر سه ماه یکبار قرار است توزیع شود. 

 

معاون وزیر راه و شهرسازی با پیش بینی بازار مسکن در امسال 
و سال آینده، گفت: اگر کس��ی نیاز به مسکن دارد، االن فرصت 
مناسبی برای خرید مس��کن اس��ت. حامد مظاهریان در پاسخ 
به این پرس��ش که باتوجه به اجرای قان��ون هدفمندی یارانه ها 
احتمال دارد که در س��ال آینده جهش قیمتی در بازار داش��ته 
باش��یم، گفت: ما همچن��ان ثبات خوبی را در س��اخت و س��از 
می بینیم. آماری ک��ه لحظه به لحظه از س��امانه ثبت امالک در 
وزارت راه و شهرسازی رصد می شود، به ما اطمینان می دهد که 

میزان صدور پروانه ساخت مسکن در حد قابل قبولی در جریان 
اس��ت. وی افزود: برنامه دولت برای کاهش تورم در سال جاری 
به حدود 20 تا 25 درصد در کنار ثبات نس��بی ن��رخ ارز، تایید 
می کند که انتظار جهش قیمت مسکن فراتر از نرخ تورم سالیانه، 
انتظاری واقع بینانه نیست. دو عاملی که در کوتاه مدت می  تواند 
به جهش قیمت ها منجر شود، اول تالطم در سیاست خارجی و 
دوم سیاست های نامناس��ب پولی خواهند بود. معاون وزیر راه و 
شهرس��ازی در خصوص این که آیا اکنون فرصت مناسبی برای 
خرید مسکن اس��ت، گفت: قیمت مس��کن در حال حاضر قابل 

قبول و واقعی است. 
اگر کسی نیاز به مسکن دارد، االن زمان مناسبی برای خرید است. 
مظاهریان درخصوص این که برخی می گویند که بازار ارز نوسان 
دارد و ممکن است با گرانی بیش��تر ارز هم رو به رو باشیم، بیان 
کرد: به کمک سیاست خارجی فعال دولت یازدهم، میزان فروش 
نفت افزایش یافته و بخش��ی از دارایی های ایران در کشورهای 
دیگر آزاد شده است. در نتیجه وضعیت ارزی دولت بهبود یافته 
و ارز با سهولت بیشتری در بازار تزریق می شود و دست دولت در 

کنترل نوسانات پولی بازتر از گذشته است.

پیش بینی بازار مسکن در سال های 9۳ و 94 

اکنون فرصت مناسبی برای خريد مسکن است؟
برنامه جديد دولت برای توزيع سبد کاال در آستانه رمضا ن

آماده باش فروشگاه ها برای توزيع سبد دوم

 در دس��تورالعمل جدید تدوین ش��ده، تم��ام عرضه کنندگان 
خودروهای داخلی و خارجی موظف به تشدید اقدامات نظارتی 
بر روند فعالیت نمایندگی های فروش محصوالت خود شده اند.

وزارت صنعت، معدن و تج��ارت در اصالحیه آیین نامه اجرایی 
قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، دستورالعمل 
مربوط ب��ه نحوه نظ��ارت بر فعالی��ت نمایندگی ه��ای فروش 
خودروهای داخلی و خارجی را تدوین کرده اس��ت. طبق این 
ضوابط، تم��ام عرضه کنندگان خ��ودرو باید گ��ردش فرآیند 
فروش را تدوی��ن و به نمایندگی های خود اب��الغ کنند؛ ضمن 
آن که عرضه کننده موظف اس��ت سیس��تم نظارت بر عملکرد 
نمایندگی های مج��از را تدوین و در بازه های زمانی مش��خص 

اجرا کند.

عالوه بر آن عرضه کننده خودرو موظف است دستورالعمل اعطا 
و لغو مجوز و همچنین نظام تش��ویق و تنبی��ه نمایندگی های 
مجاز  و نظام آموزشی پرس��نل نمایندگی های مجاز خود را در 
چارچوب دستورالعمل آموزشی ش��امل استانداردهای شغلی 

تدوین و اجرا کند.
براس��اس این ضواب��ط تم��ام عرضه کنن��دگان خ��ودرو باید 
دستورالعملی را برای حمل مناسب خودرو از محل عرضه کننده 
تا نمایندگی مجاز تدوین و بر حس��ن اجرای آن نظارت کنند 
به گونه ای که در صورتی که در زمان حمل، خودرو دچار صدمه 

شود، مسؤولیت جبران خسارت مشتری بر عهده عرضه کننده 
خواهد بود.

همچنین عرضه کننده خودرو موظف اس��ت فرآیند بازرسی و 
س��رویس قبل از تحویل خودرو را تدوی��ن و به نمایندگی های 
مجاز ابالغ و بر حسن اجرای آن نظارت کند؛ ضمن  آن که باید 
با انجام نظرسنجی از مصرف کنندگان، از کیفیت فرآیند فروش 

اطمینان حاصل شود.
تمام عرضه کنندگان خودرو باید نظام رس��یدگی به ش��کایات 
مصرف کنندگان را مس��تقر و اجرایی کنن��د؛ به گونه ای که در 

فرآیند آن، مدت زمان تعیین تکلیف نهایی شکایت مشتریان از 
20 روز بیشتر طول نکشد.

عرضه کننده خودرو موظف اس��ت کتابچه راهنمای استفاده از 
خودرو، اوراق ضمانت نامه خودرو و مشخصات خودرو به همراه 
زمان های مراجعه خودرو بابت سرویس های دوره ای را به زبان 
فارس��ی و همچنین سند فروش، نام و نش��انی نمایندگی های 
مجاز در سراسر کشور و لیست تجهیزات و متعلقات اضافی در 
خودرو را در زمان تحویل خودرو به مصرف کننده تحویل دهد.

این دستورالعمل ذیل اصالحیه آیین نامه اجرایی قانون حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان خودرو تدوین ش��ده که به زودی به 
تصویب نهایی وزارت صنعت، معدن و تجارت می رسد و به تمام 

خودروسازان و واردکنندگان خودرو ابالغ می شود.

دستورالعمل نظارت بر فروشندگان خودرو تدوين شد
وزارت صنعت، معدن و تجارت

  ریی��س کل دادگس��تری اس��تان اصفه��ان گف��ت: تعداد 
پرونده های ورشکستگی در استان اصفهان رو به افزایش است 
به گونه ای که بیش از 75 درصد پرونده های ورشکس��تگی 
مربوط به چهار سال گذشته بوده اس��ت. احمد خسروی وفا 
در سیزدهمین جلس��ه ش��ورای گفت و گوی دولت و بخش 
خصوصی استان اصفهان، خواستار بررسی علت ورشکستگی 
در استان اصفهان و قرار گرفتن دالیل آن در دستور جلسات 
این شورا شد و تاکید کرد: رشد ورشکستگی فعاالن اقتصادی 
در استان اصفهان نگران کننده است که شورا با بررسی عوامل 
آن می تواند از روند رشد این پدیده جلوگیری کند. نماینده 
مردم اصفهان در مجلس نیز در این جلسه با تقدیر از برگزاری 
منظم و موثر این شورا، بیان داشت: استان اصفهان همواره در 

بین شوراهای گفت و گو کشور پیشتاز بوده است. 
حمیدرضا فوالدگر افزود: بس��یاری از مش��کالت و مس��ایل 
فض��ای کس��ب و کار اصفه��ان در درون اس��تان قابل حل 
اس��ت. وی به اجرایی ش��دن ماده 62 برنامه پنجم توسعه و 
 تشکیل کارگروه ویژه اشاره کرد و گفت: در این راستا هیات 
مق��ررات زدایی ب��ا موضوع مجوزه��ای مربوط به کس��ب و 
 کار تشکیل می ش��ود. فوالدگر به بررس��ی قوانین متناظر با 
بخش نامه اقتصاد مقاومتی توس��ط مجلس خبر داد و گفت: 
این هیات در مرحل��ه اول قوانین متناظر ب��ا 24 بند اقتصاد 
مقاومتی مش��خص و مواردی که اجرا نمی شود را مشخص و 
اعالم می کند. وی الیحه حمایت از تولید دولت را اقدام موثر 

در برطرف شدن مسایل و مشکالت تولید کنندگان دانست. 
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان اصفهان در این 
جلسه خواس��تار توجه به مسایل و مش��کالت بخش اشتغال 
استان شد و گفت: بررسی راهکارهای اشتغال زایی و مقابله 
با مصوباتی که اش��تغال موجود را تهدید م��ی کند، از جمله 

موضوعاتی است که در این شورا می توان به آن پرداخت.  
غالمرضا قادریان به ارایه گزارش��ی از عملکرد این اداره کل 
نسبت به مصوبات شورای گفت و گو پرداخت و بیان داشت: 
س��االنه بیش از 20 هزار کارگر و کارفرما متقاضی استفاده از 
تسهیالت مشاغل سخت و زیان آور هس��تند. وی با اشاره به 
مشکالت کارگران س��اختمانی برای بیمه تامین اجتماعی، 
گفت: انجم��ن صنف��ی کارگران س��اختمانی ب��ه زودی در 
 اس��تان اصفهان راه اندازی می ش��ود و می تواند نس��بت به 
سامان دهی کارگران این بخش اقدام کند. محمدرضا حبیبی 
دادستان اس��تان اصفهان در این جلسه خواس��تار توجه به 
موضوع آب در شورای گفت و گو ش��د و گفت: بحران آب در 
استان یکی از موضوعات قابل طرح اس��ت. مجتبی دهاقین 
دبیر کمیسیون مشترک بانک های اس��تان اصفهان در این 
جلس��ه خواس��تار نگاه عمقی به پدیده ورشکستگی فعاالن 
اقتصادی استان ش��د. علیرضا همدانیان معاون برنامه ریزی 
 استاندار اصفهان گفت: زیرساخت های گردشگری استان با

 ضعف هایی روبروست و بررسی مسایل آن می تواند به رونق 
این صنعت سبز کمک کند. 

رییس پژوهش��کده فرش ایران گفت: یکی از مباحث جدی 
آسیب رسانی به صنعت فرش دس��تباف، نبود نظارت روی 
فعالیت کارگاه های سنتی است. حمیدرضا مومنیان اظهار 
داش��ت: ایجاد مجتمع های قالی بافی به صورت رس��می و 
تحت نظارت مدیری��ت واحد و قانون کار م��ی تواند از »تک 
بافی« در من��ازل و کارگاه های س��نتی جلوگیری کند. وی 
نبود نظارت ب��ر فعالیت ای��ن کارگاه ها، بی ثب��ات رنگ ها 
در الیاف تهیه شده توس��ط بافندگان و کاهش کیفیت را از 
جمله این آسیب ها برش��مرد و افزود: این مشکل به واسطه 
مهارت نداش��تن بافندگان خانگی و بی دقتی در تهیه الیاف 
صورت می گیرد ک��ه اعتبار فرش دس��تباف را زیر س��وال 
می برد. وی آس��یب جدی دیگر صنعت فرش دس��تباف را 
کمبود بافن��ده حرفه ای و ماهر دانس��ت و تاکید کرد: توجه 
تولیدکنندگان فرش دستباف کاش��ان به مسایلی همچون 
استفاده از مواد اولیه مرغوب، ثبات رنگ و تنوع طرح، موجب 
 حفظ و ارتقای جایگاه فرش کاشان در بازار داخلی و خارجی 
می شود. رییس پژوهش��کده فرش ایران به طرح های ملی 
در دس��ت اجرا برای ارتقای کیفیت و معرفی فرش دستباف 
اشاره و اظهار کرد: طراحی ژاکارد الکترونیکی)بهینه شده( 
برای دستگاه های قدیمی و فرسوده جهت کاهش ضایعات 
تولیدی، از دس��تاوردهای این پژوهشکده اس��ت. مومنیان 
به لزوم جانمایی نمایش��گاه فرش در کاش��ان توسط کمیته 
فرش شهرستان و مسؤوالن منطقه اشاره و خاطرنشان کرد: 

برپایی نمایشگاه فرش می تواند در حفظ برند فرش کاشان و 
معرفی این هنر اصیل ایرانی مثمرثمر باشد. پژوهشکده فرش 
ایران، تنها پژوهشکده فرش کش��ور است که توسط شورای 
گسترش آموزش عالی اسفند 1391در دانشگاه کاشان مجوز 
 تاس��یس گرفت. با توجه به آثار به دس��ت آمده در تپه های

 هفت هزار ساله سیلک، سابقه فرش کاشان در ایران باستان 
به هزار سال قبل از میالد می رس��د و در دوره ساسانیان نیز 
دس��ت بافت های این شهرس��تان به شهرت رس��ید. فرش 
کاشان در دوره صفوی به اوج شهرت جهانی رسید؛ به طوری 
که اولین صادرات اصلی و نظام مند دولتی فرش ایران در آن 
زمان از کاشان به سفارش پادشاه لهستان انجام گرفت. فرش 
شیخ صفوی که با دست توانای بافنده ای کاشانی بافته شده 
و اکنون در موزه »ویکتوریا آلبرت« لندن نگهداری می شود، 

از دستاوردهای این دوره است. 
فرش کاشان در دوره قاجار و پهلوی نیز همچنان مورد توجه 
بود، به طوری که تا قبل از سال 1354 کاشان حرف اول را در 
صادرات فرش کشور می زد و اکنون نیز با وجود حضور سایر 
رقبا و مشکالت صادرات، فرش کاشان جایگاه خود را تا حدود 

زیادی حفظ کرده است. 
بیش از هشت هزار بافنده فرش دس��تباف در کاشان ساالنه 
حدود 50 هزار مترمربع فرش ب��ه ارزش 500 میلیارد ریال 
تولید می کنند که از این تعداد س��ه هزار و500 بافنده عضو 

شرکت تعاونی فرش دستباف این شهرستان هستند.

فرش کاشان در 
دوره قاجار و 
پهلوی نیز همچنان 
مورد توجه بود، به 
طوری که تا قبل از 
سال 1۳54 کاشان 
حرف اول را در 
صادرات فرش 
کشور می زد

 بررسی 
راهکارهای 
اشتغال زايی و 
مقابله با مصوباتی 
که اشتغال موجود 
را تهديد می 
کند، از جمله 
موضوعاتی است 
که در اين شورا می 
توان به آن پرداخت

ريیس  پژوهشکده  فرش ايران:در سیزدهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

نبودنظارت،بهصنعتفرشآسیبزدهاستراهاندازیانجمنصنفیکارگران



یادداشت

 نمایشگاهی از آثار نقاشی »غزال زینعلی« در نگارخانه کوثر اصفهان در حال برگزاری است. این نمایشگاه 
 از ۲۰ اردیبهش��ت ماه در نگارخانه کوث��ر اصفهان، واقع در می��دان امام )ره( آغاز ش��ده و عالقه مندان

 می توانند  تا ۲۵ اردیبهشت ماه، در ساعات ۹ صبح تا ۱۳ و ۱۶ تا ۲۰ به این نگارخانه مراجعه کنند.
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»طبیعت اردیبهشتی«  به دیوارها آویخته شد!
هفتیادداشت

تئاتر ضعیف ترین هنر کشور است
پیشکسوت تئاتر کش��ور گفت: در 
حال حاضر تئاتر در کشور ایران به 
عن��وان ضعیف ترین هن��ر در حال 

فعالیت است. 
کریم اکب��ری در آیی��ن افتتاحیه  
اردیبهش��ت تئات��ر در مجتم��ع 
فرهنگ��ی فرش��چیان اصفه��ان 
به وضعیت نامناس��ب معیش��تی 
هنرمندان تئاتر در کش��ور اش��اره 
کرد و اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر بس��یاری از هنرمندان 
و فعاالن تئاتر کش��ور با مش��کالت زیادی در ح��وزه  تامین مخارج 
 زندگی روبه رو هس��تند و مجبورند با دو یا سه ش��غل زندگی خود را 

بگذرانند.
وی با بیان این که در بودجه  بندی کش��ور باید توجه بیشتری به امر 
 هنر در س��طح کالن کش��ور صورت گیرد، ادام��ه داد: چنانچه مبلغ 
قرار دادهای ورزشکاران و به ویژه فوتبالیست ها را با دستمزد تئاتری ها 
 مقایس��ه کنیم، تفاوت در توجه��ات را به خوبی احس��اس خواهیم

 کرد. 
وی ادامه داد: در این راس��تا ضروری اس��ت که مس��ؤوالن باال رتبه  
کش��ور این هنِرِِِ در ح��ال موت را نج��ات دهند. وی با بی��ان این که 
هنرمندان تئاتر ب��ا روح جامعه در ارتباط هس��تند، افزود: برای زنده 
کردن روح جامعه، باید هنرمندان تئاتر را زنده کنیم و نباید نسبت به 

ظرفیت  های موجود در تئاتر غافل باشیم.

  هنرمندان تئاتر اصفهان
 امنیت شغلی ندارند

کارگ��ردان تئات��ر اصفهانی گفت: 
هنرمندان تئات��ر اصفهان به دلیل 
این که امنیت شغلی ندارند، در این 
کار نمی مانن��د و در اصفه��ان 
کارگردان های��ی ک��ه کس��ب در 
آمدش��ان فقط از راه تئاتر و اجرای 
نمایش ب��وده، کمتر از انگش��تان 

دست است. 
محس��ن ع��رب زاده ب��ا اش��اره به 
برگزاری اردیبهش��ت تئاتر در اصفهان اظهار کرد: متاسفانه تئاتر در 
کل در کش��ور وضعیت خوبی ندارد و اصفهان نیز به نوبه خود همین 

وضعیت را دارد. 
وی با اش��اره به این که متخصصان این هنر کم هستند، گفت: تئاتر 
یک تخصص است و در بس��یاری از مواقع دیده می ش��ود که برخی 
همکاران و یا مدیرانی بدون دانش در این هنر وارد می ش��وند که این 

صحیح نیست.
کارگردان نمایش هولستر فرزند اصفهان، بیان کرد: این بخش که در 
تئاتر به روی همه باز بوده را می توان به این حس��اب گذاشت که این 
هنری مردمی است و می تواند تاثیر گذار باشد، اما اگر این روند بدون 

هیچ آموزش و دانشی ادامه داشته باشد، در آینده ضربه می زند.

 پنجره پنجمین 
جشنواره حسنات گشوده شد

برنامه ریزی برای برگزاری پنجمین جش��نواره ملی فیلم 
کوتاه حس��نات، هم زمان با دیدار مدیرکل اوقاف و امور 
خیریه استان اصفهان با رییس جشنواره حسنات آغاز شد. 
حجت االسالم رضا صادقی مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان در دیدار با رییس جشنواره ملی فیلم کوتاه 
حسنات اصفهان، وقف را یکی از شاخه های اصلی احسان 
و نیکوکاری دانست و اظهار داش��ت: برگزاری جشنواره 
ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان می تواند در تبیین ابعاد 
مختلف وقف در سطح جامعه، نقش بسزایی داشته باشد. 
وی با بیان این که در حال حاضر بسیاری از افراد جامعه 
وقف را فقط ساخت مسجد می دانند و تمایلی به وقف در 
دیگر امور ندارند، ادامه داد: در این راس��تا ضروری است 
که فیلم سازان و هنرمندان که بهترین ابزار اطالع رسانی 
را در دست دارند، تولید آثار خود را به سمت شناساندن 
ظرفیت های امور وقفی سوق دهند و اذهان عموم جامعه 
را در راس��تای وقف هایی ک��ه نیاز روز جامعه هس��تند، 

معطوف سازند.
 مدی��رکل اوق��اف و ام��ور خیری��ه اس��تان اصفه��ان 
ضم��ن اع��الم هرگون��ه هم��کاری م��ادی و معن��وی 
در خص��وص برگ��زاری پنجمین جش��نواره مل��ی فیلم 
کوتاه حس��نات اصفهان گف��ت: ای��ن اداره کل آمادگی 
ای��ن را دارد ک��ه کارشناس��ان خ��ود را ب��رای برگزاری 
 دوره های آموزش��ی در کارگاه  های تخصص��ی از ایده تا

 فیلم نامه معرفی کند.
 وی همچنی��ن تولی��د فیل��م در ح��وزه وق��ف و ب��ه 
وی��ژه معرف��ی موقوف��ات اصفه��ان را ض��روری عنوان 
 ک��رد و بی��ان داش��ت: در ای��ن زمین��ه نی��ز اع��الم

 می  کنیم تامین هزینه برای تولید فیلم در حوزه  موقوفات 
و وقف را عهده دار خواهیم بود.

 حجت االس��الم صادقی در خص��وص کمک م��ادی به 
برگزاری پنجمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات نیز 
اظهار داشت: در حد توان در خصوص هزینه های برگزاری 
این دوره از جشنواره نیز با عوامل برگزاری جشنواره ملی 

فیلم کوتاه حسنات اصفهان همکاری می کنیم. 
حسین مالیی، رییس جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات 
اصفهان نیز در ادامه این نشست افزود: جشنواره حسنات 
فرصتی طالیی است که می  توان با استفاده از ظرفیت های 
آن موضوعات وقف را برای اقش��ار مختلف جامعه تبیین 

کرد.
 وی افزود: ام��روزه و با توجه ب��ه اقتضای زم��ان باید از 
موثرترین روش برای ترویج ارزش های اسالمی استفاده 

کرد که در حال حاضر بهترین ابزار، تولید فیلم است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با بیان این که 
به موسسات پژوهشی هنرهای نمایشی مجوز می دهیم، گفت: 

مجتمع فرشجیان را تئاتر شهر می کنیم.
حجت االسالم والمس��لمین محمد قطبی در آیین بزرگداشت 
اردیبهشت تئاتر ایران در اصفهان، اظهار کرد:  چند دغدغه در 
تئاتر داریم که امیدواریم مورد توجه ق��رار گیرد و با همکاری 
همه مسؤوالن و هنرمندان حل شود. وی ادامه داد: برای نمونه 
سالن فرشچیان باید به تئاتر شهر تبدیل شود و یک مجموعه 
نیز در مجموعه ش��هید کش��وری که ش��امل یک سالن کامال 
تخصصی تئاتر و چند س��الن جنبی است، پیش بینی کرده ایم 
که با اس��تانداردهای جهانی مطابقت دارد. اعتبار خوبی برای 
این پروژه پیش بینی ش��ده و امیدواریم اعتبارات بیشتری نیز 
به ما بدهند. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: چند موضوع را باید پیگیری کرد؛ دستگاه ها  
یا نهادهایی که در ح��وزه تئاتر فعالیت دارن��د، باید با هم گره 
بخورند تا بتوان کاری موثر انجام داد که ما در قالب یک ستاد 
این کار را پیگیری می کنیم تا با یک مدل هم پیوند کار را پیش 
ببریم. ارشاد با امکانات کم خود، نمی تواند همه گروه های تئاتر 
را یاری کند. پس از همه تقاضای هم��کاری داریم. وی یادآور 
شد: پژوهش و کار علمی جدی در حوزه تئاتر کم است. امروز 

یک نمایش��نامه را علمی و با مطالب زیاد می نویس��ند و اجرا 
می کنند و این گون��ه نمایش ها می توانند م��دت زیادی اجرا 
و مورد اس��تقبال بینندگان قرار گیرند. قطبی با بیان این که 
پیشکسوتان زیادی در عرصه تئاتر داریم که باید از آنها استفاده 
کنیم، اضافه کرد: آمادگی داریم به افرادی که در حوزه پژوهش 
تئاتر فعالیت می کنند، مجوز موسس��ه پژوهشی دهیم و این 
کار را هم بسیار س��ریع انجام می دهیم. موسسه های فرهنگی 

پژوهشی در حوزه هنرهای نمایشی باید تشکیل شوند.
وی متذکر شد: بستر ش��کل گیری ذائقه مردم به سمت تئاتر 
در دوره کودکی شکل می گیرد و باید از کودکی در وجود مردم 
نهادینه شود. متاس��فانه ارتباط ما با کودکان مان ضعیف شده 
شده؛ پس باید از آموزش و پرورش و بعد از آن کانون پرورش 

فکری و بهزیستی کمک بگیریم.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان اصفهان بیان کرد: 
تئاتر برای پر کردن اوقات فراغت مردم است و نه این که فقط 
اوقات فراغت عده ای از هنرمن��دان تئاتر را با آن پر کنیم. پس 

باید برای تئاتر، وقت بیشتری صرف شود.
وی افزود: قصد داریم مجوز تئاتر موقت ش��هر را برای مجتمع 
فرشچیان بگیریم تا کمکی به تئاتر استان اصفهان شده باشد 

و آنجا را به مکانی برای جمع شدن اهالی تئاتر تبدیل کنیم.

ضرورت تحقیق و پژوهش در حوزه  تئاتر 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: در حوزه  
تحقیق و پژوهش تئاتر اقدام مناسبی صورت نگرفته و ضروری 
اس��ت که در این زمینه متولی��ان امر فعالیت های بیش��تری 
را انجام دهند. وی به مغف��ول ماندن برخی از ابع��اد تئاتر در 
اصفهان اشاره کرد و افزود: مراکز فرهنگی شهر اصفهان آمادگی 
الزم برای برگزاری دوره های آموزش��ی در حوزه تئاتر را دارد. 

این در حالی اس��ت که در 
بس��یاری از کشورهای دنیا 
علوم جدیدی در حوزه  تئاتر 
روز ب��ه روز به وجود می آید 
و موضوع��ات روز اجتماعی 
در قالب تئاتر ب��رای عموم 
جامعه بازگو می ش��ود. وی 
با بیان این که در بس��یاری 
از کشورهای اروپایی برای 
نوشتن برخی از فیلم نامه ها 
بیش از ۵ سال زمان صرف 
می ش��ود، اظهار داشت: از 
ای��ن رو باید س��بک جدید 
تئاتر در کش��ور و ب��ه ویژه 
ش��هر اصفهان ایجاد شود و 

به صورت تخصصی تر، مورد توجه قرار گیرد.
تئاتر کودکان مورد توجه قرار گیرد

حجت االس��الم قطبی در ادامه ب��ا بیان این ک��ه تعیین ذائقه 
انس��ان از زمان کودکی ش��کل می گیرد، بیان داشت: در این 
راستا ضروری است که توجه بیشتری نسبت به اجرا و طراحی 
تئاتر برای کودکان صورت گیرد و کودکان را از زمان کودکی به 
تئاتر عالقه مند کنیم. وی با بیان این که تئاتر با بازی کودکان 
و برای آنها باید روند رو به رش��دی را پیدا کند، اظهار داشت: 
در این راستا ضروری است نهادهایی مانند آموزش و پرورش، 
 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمان بهزیستی 
برنامه ریزی های مناس��بی را برای راه ان��دازی گروه های تئاتر 
کودکان و نوجوانان داشته باش��ند. مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اس��المی با بیان این که وظیفه  ذاتی تئاتر سرگرم کردن مردم 
است، افزود: این روزها گروه های تئاتر بیشتر جنبه تشریفاتی 
به خود گرفته و کمت��ر به نیاز مخاطب توج��ه دارد. وی ادامه 
داد: تئاتر ظرفیتی است برای پر کردن اوقات فراغت و افزایش 
سواد اجتماعی جامعه و این در حالی است که این بُعد از تئاتر 
مورد غفلت قرار گرفته است. حجت االسالم قطبی با بیان این 
که حمایت های مالی از تئاتر در س��ال جاری نس��بت به سال 
گذشته تفاوتی نخواهد داش��ت، اظهار داش��ت: امیدواریم با 
همین بودجه ای که در دست داریم، بتوانیم تا پایان سال جاری 

مجموعه ای را برای تئاتر اصفهان راه اندازی کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان:

به موسسات پژوهشی هنرهای نمایشی،  مجوز می دهیم

سالن فرشچیان تئاتر شهر می شود 

 آمادگی داریم به 
افرادی که در حوزه 

پژوهش تئاتر 
فعالیت می کنند، 

مجوز موسسه 
پژوهشی دهیم 
و این کار را هم 

بسیار سریع انجام 
می دهیم

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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                                                مفاد آرا
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  »قانون  آراء  مفاد  103/92/140/31آگهی  شماره   2315  
اسناد  ثبت  اختالف مستقردراداره  هیات حل  فاقد سند رسمی«  اراضی وساختمانهای 

وامالک زواره
سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  »قانون  آراء  مفاد  آگهی 
رسمی« که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقردراداره 
ثبت اسناد و امالک زواره صادر گردیده ودر اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت 
به فاصله ی 15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی می شود تا 

شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ الصاق در محل ظرف 
اخذ  امالک زواره تسلیم و رسید  اسناد و  ثبت  اداره  به  اعتراض خودرا  ماه  مدت دو 
نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نموده و گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره 
تسلیم نمایند،در این صورت اقدامات ثبت  موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است.در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل راارائه نکند ،اداره ثبت زواره مبادرت به صدور سندمالکیت می 

نماید. صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:

آقای غالمرضا صالحی   – 1-رای شماره 139360302021000054 مورخ 93/01/31 
شهرابی فرزند محمد بشماره ملی 1189414562 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب 
باغ تحت پالک ثبتی 219 فرعی واقع در قریه شهراب 28 اصلی دهستان سفلی بخش 17 
ثبت اصفهان ششدانگ بمساحت 760/20 متر مربع خریداری رسمی از فاطمه صالحی 

شهرابی ومصالحه عادی از طرف محمد صالحی شهرابی.

2- رای شماره 139360302021000055 مورخ 93/01/31 – آقای محمود موحد فرزند 
رضا بشماره ملی 1249481139 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از مزرعه 
گل اشکنان 41 اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان بمساحت 168/20 متر مربع 

خریداری عادی از خانم بی بی عرب خابوری.

آقای احمد قاسم زاده   –  3- رای شماره 139360302021000056 مورخ 93/01/31 

برروی  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ   1189023301 ملی  بشماره  قولی  فرزند  برکی 
بمساحت  اصفهان  ثبت   17 بخش  سفلی  دهستان  اصلی   96 برکی  مزرعه  از  قسمتی 

561/50 متر مربع خریداری رسمی از ورثه بتول آغا عامری برکی.م الف 31

تاریخ انتشار نوبت اول:   1393/02/07     تاریخ انتشار نوبت دوم:  1393/02/22                                                                                                      

 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره  ذبیح اله فدائی

  مفاد آراء 
23135آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره
سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  »قانون  آراء  مفاد  آگهی 
رسمی« که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقردراداره 
ثبت اسناد و امالک زواره صادر گردیده ودر اجرای ماده 3قانون مذکور در دو نوبت 
به فاصله ی 15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی می شود تا 
شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف 
اخذ  امالک زواره تسلیم و رسید  اسناد و  ثبت  اداره  به  اعتراض خودرا  ماه  مدت دو 
نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نموده و گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره 
تسلیم نمایند،در این صورت اقدامات ثبت  موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است.در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل راارائه نکند ،اداره ثبت زواره مبادرت به صدور سندمالکیت می 

نماید. صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:

1-رای شماره 139360302021000135 مورخ 93/02/10 – آقای جواد زارع جعفری 
زواره فرزند حسین بشماره ملی 1189496801 ششدانگ یکبابخانه وباغ متصله احداثی 
دهستان  اصلی   16 زواره  در  واقع  فرعی   2046 و   5462 پالکهای  از  قسمتی  برروی 

از  متر مربع خریداری رسمی  به مساحت 1488/50  ثبت اصفهان  گرمسیر بخش 17 
دخیل موذنی زواره .

2- رای شماره 139360302021000136 مورخ 93/02/10 – آقای رسول قلع گرزاده 
برروی  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ   1189617412 ملی  بشماره  رضا  فرزند  زواره 
قسمتی از پالک شماره 5442 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 
اقدس  از  مربع خریداری رسمی  متر   149/10 به مساحت  اصفهان ششدانگ  ثبت   17

عابدینی اکار زواره .

یدنگ  احمدعلی  آقای   –  93/02/10 مورخ   139360302021000137 شماره  رای   -3  
یکبابخانه  ازششدانگ  دانگ مشاع  ملی 1189610442 سه  بشماره  فرزند رضا  زواره 
احداثی برروی قسمتی از پالک شماره 2106 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان 
خریداری  مربع  متر   202/73 مساحت  به  ششدانگ  اصفهان  ثبت   17 بخش  گرمسیر 

رسمی از فاطمه دهقانان زواره.
دهقانان  فاطمه  خانم   –  93/02/10 مورخ   139360302021000138 شماره  رای   -4
زواره فرزند حسین بشماره ملی 1189611104 سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه 
احداثی برروی قسمتی از پالک شماره 2106 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان 
خریداری  مربع  متر   202/73 مساحت  به  ششدانگ  اصفهان  ثبت   17 بخش  گرمسیر 

رسمی از مجتبی اکار زواره .
5- رای شماره 139360302021000139 مورخ 93/02/10 – خانم فاطمه دهقانان زاده 

روی  بر  احداثی  یکبابخانه  ششدانگ   1189616793 ملی  بشماره  رضا  فرزند  زواره 
پالکهای1981و2222 فرعی واقعات در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت 
اصفهان به مساحت 450/50 متر مربع خریداری عادی مع الواسطه از محمود جمالی 

زواره وخریداری رسمی مع الواسطه از خانم صاحبه دهقانان زاده زواره .
اله هادی  آقای نصرت   – 6- رای شماره 139360302021000140 مورخ 93/02/10 
احداثی  دکان  یکباب  ششدانگ   1189429144 ملی  بشماره  یحیی  فرزند  زواره  طحان 
برروی قسمتی از پالک شماره 4440 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
سیدمحمد  از  عادی  خریداری  مربع  متر   20/56 مساحت  به  اصفهان  ثبت   17 بخش 

هاشمی نسب زواره.
7- رای شماره 139360302021000141 مورخ 93/02/10 – آقای رضا عابدینی فرزند 
عباس بشماره ملی 1189485060 ششدانگ یکباب دکان احداثی برروی قسمتی از پالک 
شماره 4440 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان 

به مساحت 20/64 متر مربع خریداری رسمی از سیدابراهیم یموت طباطبائی زواره .
8- رای شماره 139360302021000142 مورخ 93/02/10 – آقای علی عابدینی فرزند 
یداله بشماره ملی 1189559218 ششدانگ قسمتی از یکبابخانه احداثی برروی قسمتی 
از پالک شماره 2034 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت 

اصفهان به مساحت 4/95 متر مربع خریداری عادی از محمد اختری .
9- رای شماره 139360302021000143 مورخ 93/02/10 – آقای ابوالفضل زارعی ده 

نایبی فرزند عباسعلی بشماره ملی 1189599864 ششدانگ یکبابخانه )باستثنای بهای 
اصلی   16 زواره  در  واقع  فرعی   4814 پالک  از  قسمتی  برروی  احداثی  اعیانی(  ثمنیه 
دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 150/93 متر مربع خریداری رسمی 

از خانمها سودابه توسلی وافتخار نیریان وورثه سیدحسن وسید مظفر نیری
10- رای شماره 139360302021000144 مورخ 93/02/10 – آقای میثم گلخنی زواره 
متصله  وباغ  ساختمان  یکباب  ششدانگ   0076498603 ملی  بشماره  اله  حبیب  فرزند 
احداثی برروی قسمتی از پالک 2531 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 495/50 متر مربع خریداری رسمی از محمد جمالی 

وورثه حسین عابدینی .
سیدنظام  آقای   –  93/02/11 مورخ   139360302021000145 شماره  رای   -11
 1189467364 ملی  بشماره  سیدمحمد  فرزند  زواره  مرتضوی  شریعتمدار  الدین 
فرعی   1634 پالک  از  1628/1وقسمتی  پالک  برروی  احداثی  باغ  یکدرب  ششدانگ 
به مساحت  ثبت اصفهان جمعًا  واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 
بیگم  وشاه  احسانی  سیدحسین  از  الواسطه  مع  عادی  خریداری  مربع  متر   1905/40 

کدخدازاده.
تاریخ انتشار نوبت اول:  1393/02/22                                                                                                                                                
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/03/06                                                                                                                    

 ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره      

تاسیس 

23171  شماره 103/93/2996/24 خالصه اظهار نامه و اساسنامه شرکت سازه اجرایی 
پویا نهاد نو اندیش ) سهامی خاص( که در تاریخ 92/12/18 تحت شماره 333 و شناسه 
به ثبت رسیده برای اطالع عموم در روزنامه های  اداره  این  ملی 14003937580 در 
کشور و یکی از جراید کثیر االنتشار محلی آگهی می شود 1- موضوع شرکت : انجام 
کلیه خدمات مهندسی و اجریا کلیه کار های عمومی ساختمان بتنی و فلزی ، انجام کار 
های نقشه برداری و تدریس ، تهیه و تنظیم نقشه های اجرایی به صورت دو بعدی و 
سه بعدی ، انجام و تدریس پروژه مترو برآورد ، اجرای انواع خاکبرداری و خاکریزی و 
اجرای پروژه راه و شهر سازی ، انعقاد قرار داد با شرکت ها ، ارگان ها ، شهرداری ها و 
غیره برای انجام پروژه های عمرانی و هر گونه اموری که با موضوع شرکت مرتبط باشد 
. 2- مرکز اصلی شرکت : اصفهان – شهر وزوان – خیابان امام خمینی )ره( روبروی 
شهرداری – پاساژ ولی عصر )عج( کد پستی 8354144578 ، 3- سرمایه شرکت : مبلغ 
یک میلیون ریال منقسم بر یکصد سهم عادی ده هزار ریالی می باشد که مبلغ 500/000 
ریال آن طی گواهی بانک ملی شعبه وزوان پرداخت گردید و مابقی آن در تعهد صاحبان 
 -5 . از تاریخ 92/12/18 به مدت نامحدود  . 4- مدت شرکت  سهام شرکت می باشد 
مدیران و صاحبان امضاء آقای محمد رضا نیکبخت به شماره ملی 2-622999535 به 
سمت رئیس هئیت مدیره و آقای بهمن تلخابی به شماره ملی 7-622000156 به سمت 
به    622000406-1 ملی  به شماره  مصنوعی  جواد  آقای  و  مدیره  هئیت  رئیس  نائب 
سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهد آور شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت 
و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد . 6- آقایان محمد طهماسبی شماره ملی 6220001702 و محمد خانعلی 
شماره ملی 1270004875 به ترتیب به سمت بازرسی اصلی و علی البدل شرکت برای 
مدت یکسال انتخاب شدند .7- روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت درج آگهی های 
 و دعوت نامه های شرکت تعیین شد.به تاریخ 92/12/18 امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردید .

نوروز رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه 

ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  بانک صادرات    پرونده کالسه 93-1746 خواهان  23177 در خصوص 
مبنی بر مطالبه به طرفیت امیر درویشی افسان 2- هادی بیگدلی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای دوشنبه مورخ 93/4/16 ساعت 9 تعیین گردیده است با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبه روی مدرسه 
نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف 
اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 3019 مدیر دفتر 

شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  بانک صادرات    پرونده کالسه 92-1747 خواهان  23178 در خصوص 
برای دوشنبه  تقدیم نموده است وقت رسیدگی  به طرفیت علی واهب  بر مطالبه  مبنی 
مورخ 93/4/16 ساعت 9/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب 
روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب  اول ارباب –  این شعبه واقع در خیابان سجاد – 
ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 3018 مدیر دفتر شعبه 13 شورای 

حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
23179در خصوص پرونده کالسه 92-1744 خواهان بانک صادرات ایران   دادخواستی 

مبنی بر مطالبه به طرفیت آرزو مدادی کشکولی  تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
المکان  مجهول  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   8/30 93/4/16 ساعت  مورخ  دوشنبه 
از وقت  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
روبه روی مدرسه نیلی  اول ارباب –  رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – 
اختالف  پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل   – جنب ساختمان صبا   – پور 
اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 3017 مدیر دفتر 

شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

23180 در خصوص پرونده کالسه 93-51 خواهان محمد رضا صالحی    دادخواستی 
تقدیم  برنجگانی   قربانعلی دری  و  انگیز  دل  به طرفیت شرکت مومن  بر مطالبه  مبنی 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/4/1 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبه 
 8165756441 پستی  کد   57 پالک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی  مدرسه  روی 
شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود  م 
الف 3013 مدیر دفتر شعبه 6 مجتمع شماره یک اصفهان  شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ 
دادخواستی  احمدی  سجاد  خواهان   1453-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   23181
برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  کاری  آتش  مهدی  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی 
به  توجه  با  است  گردیده  ظهرتعیین   12/30 ساعت   93/3/18 مورخ  یکشنبه  روز 
تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول 
آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده 

ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع 
مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  اخذ  را 
نهم  مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف الف 3012 دفتر شعبه   اتخاذ می شود  م 

 اصفهان 

ابالغ 

سیچانی  ابراهیمی  آقا  رضا  خواهان   98-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   23182
دادخواستی مبنی بر مطالبه چهل و هفت میلیون ریال بابت وجه یک فقره چک به طرفیت 
محمد رضا کریمی نور الدین تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 
93/4/1 ساعت 3/30 عصرتعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
ابتدای خیابان آتشگاه  تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 
شود  م الف 3011 مدیر دفتر شعبه 24  مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

23183 در خصوص پرونده کالسه 93-338 خواهان ابراهیمی    دادخواستی مبنی بر 
نفقه به طرفیت عطارد  تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 93/5/15 ساعت 
10/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
 – جنب ساختمان صبا   – نیلی پور  روبه روی مدرسه   – ارباب  اول   – خیابان سجاد 
پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 3016 مدیر دفتر شعبه چهارم مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

دیدگاه

تقدیر از  وزنه برداران
 افتخارآفرین اصفهانی

وزنه ب��رداران اصفهانی به همراه 
 مرتض��ی زغالی��ان دبی��ر هیات

وزنه برداری اس��تان اصفهان در  
اداره کل ورزش و جوانان استان 
اصفهان حض��ور یافتند و با دکتر 
سلطان حسینی مدیر کل ورزش 
و جوانان استان اصفهان و علیرضا 
امین��ازاده سرپرس��ت معاون��ت 
توسعه ورزش اداره کل ورزش و 
جوانان استان دیدار و گفت و گو 
کردند. مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان در این مالقات ضمن 
خیرمقدم به وزنه برداران اصفهانی گفت: امیدوارم همان گونه که برای 
اس��تان اصفهان افتخار آفرینی کردید، در مس��ابقات بی��ن المللی نیز 
بتوانید پرچم مقدس ایران اسالمی را به اهتزاز در آورید. مرتضی زغالیان 
دبیر هیات وزنه برداری استان اصفهان نیز اظهار داشت: تیم های دیگر 
استان ها با درخشش وزنه برداران استان اصفهان به قهرمانی و یا نایب 
قهرمانی تکی��ه می زنن��د و امیدواریم یکی از باش��گاه ه��ای اصفهان 
 اسپانس��ری برای تیم وزن��ه برداری اصفهان باش��د. در پای��ان، هیات 
وزنه برداری استان اصفهان از وزنه برداران افتخارآفرین اصفهانی تقدیر 

به عمل آورد.

تالش می کنیم حق به حق دار برسد
س��رمربی تیم فوتبال پتوی الله 
گفت: یک دی��دار جوانمردانه را 
براب��ر تیم بعث��ت کرمانش��اه به 
نمای��ش می گذاریم ت��ا حق به 
حق دار برسد. علی اسالمی اظهار 
داش��ت: تمرین��ات تی��م ط��ی 
روزه��ای اخیر به خوب��ی برگزار 
شده و خود را برای دیدار با بعثت 
کرمانش��اه آم��اده می کنی��م. 
اسالمی با اش��اره به وضعیت این 
تیم برای آینده تاکید کرد: طبق برنامه ریزی که با مس��ؤوالن باش��گاه 
صورت گرفت، قرار بر این شد بازیکنانی را که در طول رقابت های لیگ 
با ما همکاری خوبی داش��تند و در حدود 7 تا 8 نفر می ش��وند، در تیم 
خودمان حفظ کنیم و سایر بازیکنان از ما جدا  شوند. این مربی اصفهانی 
ادامه داد: مسؤوالن باشگاه با قولی که دادند، برای سال آینده به ما کمک 
می کنند تا با جذب بازیکنان خوب بتوانیم نتایج بهتری در رقابت های 

لیگ کسب کنیم.

4 مدال رنگارنگ در دست 
تکواندوکاران نونهال اصفهانی  

رقابت هاي قهرماني آزاد کشور، 
انتخابي تیم ملي تکواندو به مدت 
2 روز در خانه تکواندو برگزار شد 
و نفرات برتر اوزان دهگانه معرفي 
شدند. رقابت هاي آزاد قهرماني 
کشور)انتخابي تیم ملي تکواندو 
نونهاالن دختر(،به منظور معرفي 
برتری��ن نف��رات اوزان دهگان��ه 
جهت حض��ور در اولی��ن مرحله 
اردوي تیم ملي نونهاالن  در خانه 
تکواندو برگزار شد. هوگوپوشان نونهال خود را براي حضور در نخستین 
دوره مس��ابقات قهرماني تکواندو جهان که از 2 الي 5 مردادماه س��ال 
جاري به میزباني کشور آذربایجان و در شهر باکو برگزار مي شود، آماده 
مي کنند. در این رقابت های انتخابی که 193 تکواندوکار در اوزان زوج 
و 146 تکواندوکار در اوزان فرد ش��رکت کردند، درپایان تکواندو کاران 

نونهاالن اصفهانی به 4 مدال این رقابت ها دست یافتند.

رییس فدراسیون دوچرخه سواري:

اصفهان مهد دوچرخه سواري 
کالنشهرهاي کشور است

اصفهان از ظرفیت دروني خوبي ب��راي برگزاري همایش 
دوچرخه س��واري برخ��وردار اس��ت. رییس فدراس��یون 
دوچرخه س��واري گفت: اصفهان مهد دوچرخه س��واري 
کالنش��هرهاي کش��ور اس��ت و به همین دلی��ل میزباني 
اولین همایش بزرگ دوچرخه س��واري در کشور را به این 
شهر واگذار کردیم. خس��رو قمري در نشست هماهنگي 
 برگ��زاري همای��ش ب��زرگ دوچرخه س��واري ک��ه فردا 
سه شنبه به مناسبت میالد امام علي)ع( در اصفهان برگزار 
مي شود، اظهار داشت: اصفهان یکی از استان هایی است که 
سالیان س��ال مردم با دوچرخه عجین بوده و فعالیت های 
روزمره خود را انجام می دادند. وی ادامه داد: یکی از مواردی 
که ما اصفهان را به عنوان اولین میزبان همایش دوچرخه 
سواری انتخاب کردیم این است که در دو سال گذشته این 
استان یکی از اس��تان های فعال در بعد همگانی دوچرخه 
سواری بوده اس��ت که امیدوارم با برنامه ریزی های خوبی 
ک��ه اداره کل ورزش و جوانان، هیات دوچرخه س��واری، 
سازمان بسیج ورزشکاران استان اصفهان و دیگر ارگان ها 
انجام خواهند داد برنامه و کار خوبی را شاهد باشیم تا این 
همایش الگویي برای دیگر اس��تان ها شود. در این نشست 
همچنین محمود صیدانلو مدیر کل دفتر توس��عه ورزش 
همگان��ی وزارت ورزش و جوان��ان اظهار داش��ت: وزارت 
ورزش و جوان��ان در عمومی ک��ردن ورزش تالش هایی را 
انجام می دهد و روز به روز به جمعیت کس��انی که ورزش 
می کنند افزوده می ش��ود که این افراد س��الیق مختلفی 
دارند. بنابراین تنها نمی شود مردم را به پیاده روی تشویق 
کرد؛ بلکه باید تنوع در رش��ته ها وجود داش��ته باشد. وی 
تصریح کرد: ما به خاطر این که ورزش را فراگیرتر کنیم باید 
رشته هایی همچون دوچرخه سواری، اسکیت و بدمینتون 
که عمومی تر هستند و خانواده ها می توانند در این رشته ها 
 به فعالیت بپردازند را پویا کنیم. بر همین اساس قصد داریم 
رشته هایی که عمومی تر هس��تند را همچون پیاده روی 
نهادینه کنیم. وی پیرامون انتخاب اصفهان به عنوان اولین 
میزبان همایش دوچرخه س��واری گفت: مدیران دو، سه 
استان اعالم آمادگی کردند، اما چون اولین تجربه در رشته 
دوچرخه سواری است و پخش زنده تلویزیونی دارد، با توجه 
به این که اصفهان از ظرفیت درونی خوبی برخوردار است، 

این میزبانی را به استان اصفهان دادیم.

زاویه

6
کرانچار در سپاهان ماندنی شد 

زالتکو کرانچار، سرمربی 2 فصل گذشته تیم سپاهان اصفهان پس از مذاکره و توافق با مسؤوالن باشگاه 
اصفهانی، در این تیم ماندگار ش��د. کرانچار در طول 3 فصل همکاری با باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 

یک کاپ قهرمانی لیگ برتر و یک قهرمانی جام حذفی را برای طالیی پوشان به ارمغان آورده است.

کوهنورد سرشناس کشورمان که بعد از فتح قله شیشاپانگما 
به رکورد سیزده قله باالی هشت هزار متر جهان رسیده 

است، با مرور خاطرات روزهای سختش در این قله 
تاکید کرد: تنها لوتس��ه را باید فتح کنم و به 

باش��گاه »هش��ت هزاری«های جهان 
برس��م. باید در این یک س��ال 

مراقب باشم 

و زنده بمانم تا کار را تمام کنم. عظیم قیچی ساز، در خصوص 
فتح قله شیش��اپنگما بیان کرد: من صبح روز ش��نبه به ایران 
برگشتم و خوشبختانه توانس��تم این قله را هم فتح کنم. روز 
14 فروردین بود که برای فتح این قله عازم کش��ور تبت شدم 
و نزدیک 40 روز طول کش��ید تا بتوانم این کار را انجام دهم. 
شیشاپنگما 8027 متر ارتفاع دارد و چهاردهمین قله مرتفع 
جهان به حساب می آید که سیزدهمین قله باالی هشت هزار 
متر بود که من آن را فتح ک��ردم. وی در خصوص برنامه ریزی 
خود برای فتح این قله توضی��ح داد: از مدت ها قبل برای این 
کار برنامه  ری��زی کرده بودم. اطالعات زیادی کس��ب کردم تا 
بهترین زمان را برای فتح آن انتخاب کنم که دقیقا روز اول می 
که فکر کنم 10 اردیبهشت بود، توانستم به این افتخار دست 
پیدا کنم. از قیچی ساز در خصوص تیمی که با آن به سمت قله 
شیشاپانگما حرکت کرده بود پرسیدیم که خاطرنشان کرد: ما 
یک تیم چهار نفره بودیم. از ایران تنها من رفتم. یک کوهنورد 
آمریکایی بود و دو کوهنورد هم از کشور آذربایجان. ما در قالب 
یک تیم بین المللی برای این کار برنامه ریزی کردیم و به سمت 
قله راه افتادیم، اما در آخر کار تنها من به سمت قله رفتم و آن 
را فتح کردم. قیچی س��از ادامه داد: متاس��فانه در قسمت آخر 
صعود که مهم ترین بخش آن بود و دشواری های زیادی داشت 

هیچ کدام از اعضای تیم نتوانستند راه را ادامه بدهند و من به 
سمت قله حرکت کردماما چرا هم تیمی های کوهنورد ایرانی 
وی را تنها گذاشتند؟ این پرسشی است که قیچی ساز 
در پاسخ آن تصریح 
کرد: ما از 

ز  ا

هواشناس��ی لحظه به لحظه اس��تعالم می گرفتیم. قبل از آن 
هواشناس��ی اعالم کرد که فشار زیاد خواهد ش��د و دو روز بد 
خواهیم داش��ت که همین اتف��اق هم رخ داد. ای��ن کوهنورد 
سرشناس کشورمان همچنین گفت: در ارتفاع 7400 متری 
بودیم که بارش برف زیاد شد و هوا شرایط بدی پیدا کرد. فشار 
هوا هم آزاردهنده شده بود. یکی از کوهنوردان آذربایجانی با 

بیماری ارتفاع مواجه شد که نتوانست باال بیاید و به همراه 
هوطنش در کمپ دو باق��ی ماند. کوهنورد آمریکایی هم 
وقتی ارتفاع برف را یک متر دی��د قید ادامه کار را زد. او 
تجربه نداشت و باال نیامد، ولی من مجبور بودم برف را 
بکوبم و باال بروم که خیلی دشوار بود. وی در خصوص 

این که صعود در آن شرایط جوی ریسک بزرگی 
بود، بیان ک��رد: من باید آن برنام��ه را به پایان 

می رس��اندم. در آن ش��رایط واقعا ریس��ک 
باال بود ولی خدا خواس��ت و به من کمک 
کرد تا بتوانم کار را تمام کنم. قیچی س��از 
این قله را هم بدون اکس��یژن فتح کرد و 
 این بر ارزش ه��ای کار وی می افزاید. او در 

این باره گف��ت: کار بدون اکس��یژن در  آن 
شرایط و ارتفاع واقعا س��خت است، ولی باید 

بگویم که خطر قس��متی از کار ما است و در هر صعود همیشه 
خطر در کمین شماس��ت. باید هر لحظه با تدبیر عمل کرد تا 
خطر را به حداقل رس��اند. در غیر این ص��ورت، کوچک ترین 
اشتباهی باعث مرگ کوهنورد می ش��ود.کوهنورد تبریزی با 
اش��اره به نجات جان هم تیمی آذربایجانی خود یادآور شد: از 
این که جان آن کوهنورد را نجات دادیم خیلی خوش��حالم. او 
دچار بیماری ارتفاع ش��ده بود که خیلی خطرناک است و اگر 
کوهنورد مواظب نباشد، خیلی زود جانش را از دست می دهد. 
قله لوتسه آخرین قله ای است که قیچی ساز باید 

آن را فتح کند و عضو باشگاه هشت هزاری ها شود 
او در این ب��اره گفت: قرار 
بود بالفاصله به کش��ور 
نپال بروم و قله لوتسه 
را ه��م فتح کن��م اما 
بهم��ن س��نگینی که 
آم��د و ج��ان 16نفر 
را گرفت، باعث ش��د 
ت��ا هم��ه برنامه های 
کوهنوردی در اطراف 
اورست تا سال آینده 

لغو شود.
 قیچی س��از درب��اره 
برنامه ه��ای خ��ود تا 
س��ال آین��ده عنوان 
کرد: فعال تازه به ایران 
برگش��تم و باید به درس 
و زندگی ش��خصی خود 

بپ��ردازم. باید در این 
یک س��ال 

خیلی از خ��ودم مراقبت کنم 
تا این افتخ��ار را ب��رای ایران به 

ثبت برسانم. 
هیچ کس دوس��ت ن��دارد بمیرد 
و م��ن ه��م بای��د زن��ده بمانم و 
کار را تم��ام کنم. فق��ط یک قله 
باالی هش��ت ه��زار  مت��ر در دنیا 
 باقی مان��ده ک��ه آن را فت��ح کنم.

بای��د بهتری��ن برنامه ری��زی را  
 داش��ته باش��م ت��ا کار را کام��ل

 کنم.

سیزدهمین قله هشت هزارمتری دنیا چگونه فتح شد

قیچی ساز:باید زنده بمانم و کار را تمام کنم
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ژاپن نقشه شکست 
ایران را کشیده بود

سومین سرمربی 
پرسپولیسی  ذوبی ها

»رودریگو« پس از پیروزی تیم ملی فوتس��ال ژاپن براب��ر ایران در فینال جام 
ملت های آسیا و رسیدن به عنوان قهرمانی این مسابقات، اظهار کرد: این یک 

بازی بزرگ بود که هر دو تیم شانس پیروزی داشتند.
 آنچه ک��ه م��ا در ای��ن مس��ابقه بای��د انج��ام می دادی��م، آوردن ب��ازی به 
 مرحله ای بود که ای��ران پیش از این در مس��ابقات قبلی خ��ود تجربه نکرده

 بود.
وی در تش��ریح روش پیروزی ژاپن، تاکید کرد: ایران در تمام مسابقاتی که به 
میدان رفته بود، در دقایق ابتدایی گل می زد. این به معنای این است که اگر ما 
زمان های دشوار را تحمل می کردیم و نتیجه را حتی تا اواسط یا اواخر نیمه دوم 

نگه می داشتیم، بازیکنان )حریف( دچار لغزش می شدند.
 برنامه ای که ت��الش کردیم به خوبی انج��ام بدهیم، عالی انجام ش��د.هدف 
 ما صعود به مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی فوتس��ال تا دو س��ال آینده 

است.

انتخاب یحیی گل محمدی به عنوان سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن باعث شد تا 
این بازیکن سابق قرمزهای تهران به عنوان سومین سرمربی پرسپولیسی تاریخ 

باشگاه ذوب آهن مشغول به کار شود.
یحیی گل محمدی مدافع سابق تیم ملی ایران و باشگاه پرسپولیس به عنوان 
سرمربی جدید تیم فوتبال ذوب آهن انتخاب شد تا در لیگ چهاردهم بر روی 

نیمکت این باشگاه اصفهانی بنشیند.
 البته هرقدر که س��پاهانی ها با مربیان پرسپولیس��ی و ایرانی مشکل دارند، 
در مقابل ذوب آهن حساسیتی به این مس��اله ندارد و گل محمدی به عنوان 
سومین سرمربی پرسپولیسی تاریخ باش��گاه ذوب آهن، هدایت این تیم را بر 

عهده گرفته است.
 قبل از یحیی می توان به مربیانی همچون عزیز اصلی و بیژن ذوالفقارنس��ب 
اشاره کرد که با سابقه پوشیدن پیراهن پرس��پولیس، برای مقاطعی هر چند 

کوتاه هدایت ذوب آهن را بر عهده گرفته بودند.

االهلی باخت؛جباری باردیگرمصدوم شد
تیم االهل��ی قطر باشکس��ت 3برصفرمقابل الس��یلیه 
 در ضرب��ات پنالت��ی از راهیابی به فین��ال جام حذفی 
باشگاه های قطر بازماند و مجتبی جباری بازیکن ایرانی 

این تیم هم یک بار دیگر دچار مصدومیت شد.

بایرن مونیخ قهرمان بوندس لیگا شد
تیم فوتبال بایرن مونیخ روز شنبه در دیدار هفته پایانی رقابت های 
فوتبال قهرمانی باشگاه های آلمان با پیروزی در مقابل اشتوتگارت، 
قهرمان بوندس لیگا شد. بایرن مونیخ در این دیدار با گل دقیقه 92 

کلودیو پیزارو، توانست اشتوتگارت را از پیش روی بردارد.

نادال در فینال تنیس مادرید 
رافائل نادال تنیس باز شماره یک جهان پس از پیروزی بر »روبرتو بائوتیستا آگوت« 
هموطن اسپانیایی خود، برای دومین سال پیاپی به فینال مسابقات مسترز 1000 
تنیس مادرید راه یافت . البته این چهارمین بار در 12 سال اخیر است که او در فینال 

این مسابقات حضور دارد .

کوهنورد آمریکایی هم 
وقتی ارتفاع برف را یک 

متر دید قید ادامه کار 
را زد. او تجربه نداشت و 

باال نیامد، ولی من مجبور 
بودم برف را بکوبم و باال 

بروم که خیلی دشوار بود

سوژه بزرگ جام جهانی؛ 

هاشم و مسی نمی توانند لباس هایشان را عوض کنند! 
علی کفاشیان چند روز گذشته اعالم 

کرد که ملی پوشان فوتبال باید 
در نگهداری لباس هایشان 

تالش کنن��د و آنها را 
با آب گرم نش��ویند! 
جمله ای که حاال به 
سوژه رس��انه های 
خارج��ی تبدی��ل 

شده است. 
در حال��ی که ت��ا آغاز 

جام جهانی 2014 برزیل 
زمان زیادی باقی نمانده، هنوز 
بحث بر س��ر پیراهن تیم ملی 

ایران داِغ داغ اس��ت. در 
روزهای گذشته 

بازیکنان 
و 

کادرفنی بارها به کیفیت لباس ها اعتراض کردند، اما فدراس��یون 
فوتبال به هیچ عنوان حاضر نیست زیر بار برود. روز پنج شنبه بود 
که علی کفاشیان در تمرینات تیم ملی حضور پیدا کرد و حرف های 
جالبی را در مورد لباس های ملی پوشان بر زبان آورد. او در واکنش 
به ادعای بعضی از بازیکنان که گفته بودند لباس هایش��ان بعد از 
شست و شو کوچک شده، گفت: »این لباس ها استاندارد هستند 
و بهترین نوع و کیفیت اروپایی را دارند و مشکلی در آنها وجود 
ندارد. اگر گاهی ایرادهایی به وج��ود می آید به خاطر نحوه 
نگهداری آنهاست. این لباس ها را نباید با آب گرم بشویند و 

بازیکنان باید در نگهداری این لباس ها تالش کنند. 
امس��ال س��ال اقتصاد مقاومتی اس��ت و باید ی��اد بگیریم تا 
حد امکان از آنها اس��تفاده کنی��م. اگر پول م��ان از پارو باال 
هم برود ب��از ای��ن کار را نمی کنی��م و بازیکن��ان باید 
با همین لباس ها کارش��ان را پی��ش ببرند و نگه 
 داش��تن آنها هنر اس��ت.« نقطه اوج

 صحبت های رییس فدراسیون 
فوتب��ال جای��ی ب��ود ک��ه 
درب��اره تعویض پیراهن با 
بازیکنان حریف در جام 
جهان��ی گف��ت: »برای 
هر دی��دار پیراهنی به 
بازیکن��ان نمی دهیم و 
باید بازیکنان در برزیل 

در رابطه با پیراهن های خود صرفه جوی��ی کنند. از بازیکنان 
می خواهیم که پیراهن های خود را با بازیکنان تیم های دیگر 

عوض نکنند!« 
صحبت ه��ای عجیب علی کفاش��یان خیلی زود 
به دس��تمایه رس��انه های خارجی تبدیل شد تا 
آنها به س��وژه لباس های تیم ملی ای��ران به نحو 

تمسخرآمیزی بپردارند. 
س��ایت هلندی »فوتبال کرانت« که به واسطه 

حضور چند س��ال قبل رضا قوچان ن��ژاد در لیگ 
این کشور با ایران آشناست، در خبری با عنوان»رضا و 
یارانش نمی توانند پیراهنشان را با مسی عوض کنند « 
نوشت: »یک خبر جالب توجه از ایران، ملی پوشان این 
کشور در جام جهانی برزیل نمی توانند پیراهن خود 
را با بازیکنان حریف عوض کنند. چرا؟ س��اده است.
پیراهن به اندازه کافی وجود ندارد! به همین خاطر 
فدراس��یون فوتبال ایران دس��تور داد که بازیکنان 

پیراهن خود را به کسی ندهند.
 این خیلی هم بد نیس��ت. زیرا ایران ب��ا تیم های 
بوس��نی، نیجریه و آرژانتین همگروه است. هنوز 
امیدی هست تا ش��اید س��تارگان آرژانتین بدون 
درخواست چیزی پیراهن ش��ان را به ملی پوشان 

ایران بدهند!«
 سایت»ِدپور« هم از دیگر رسانه هایی است 

که صحبت های علی کفاشیان را پوشش داده است.
 این سایت اس��پانیایی زبان در خبر خود آورده است: 
»بازیکنان ایران به دلیل کمب��ود لباس اجازه 
 ندارن��د در ج��ام جهان��ی 2014 برزی��ل 
پیراهن های خود را بازیکنان حریف عوض 

کنند.
 ای��ران در ج��ام جهان��ی ب��ا نیجری��ه، 
بوس��نی و آرژانتی��ن همگ��روه اس��ت 
و دس��تور رییس فدراس��یون فوتبال این 
کش��ور به معنی این اس��ت که هی��چ بازیکنی 
 نمی توان��د پیراهنش را با لیونل مس��ی عوض

 کند. 
در چند ماه گذشته بازیکنان و مربیان تیم ملی 
ایران بارها از کیفیت لباس خود انتقاد کردند. 
همچنین بازیکن��ان ایرانی از این که س��ال 
گذشته در لیگ کش��ور خود با توپ رسمی 

جام جهانی بازی نکردند، ناراضی هستند.«
در کنار این دو س��ایت رس��انه های عربی 
زبان حوزه خلیج ف��ارس هم صحبت های 
علی کفاش��یان را بازتاب دادند و به نوعی 
 شگفتی خود را نس��بت به این مساله ابراز 

کردند.

دوست داشتم مهدوی کیا،دایی و 
کریمی را به تیم ملی دعوت کنم

کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی

همه چیز خوب است و طبق برنامه هایی که داده بودیم حرکت می کنیم. 
امیدوارم تا 18 می، بازیکنانم را در اختیار داش��ته باش��م. البته شجاعی 
و جهانبخش دیرتر به ما اضافه می ش��وند، ول��ی در نهایت تا 26 می همه 

بازیکنان را در اختیار دارم.
 در اردوی اتریش برنامه های تاکتیکی 
تیم ملی بیش��تر اس��ت. ما باید برای 
جام جهانی آماده باشیم. ما باید باعث 
افتخار هواداران ش��ویم. من دوست 
داشتم که می توانس��تم مهدوی کیا، 
علی دای��ی و علی کریم��ی را به تیم 
ملی دعوت کنم، چون واقعا عاش��ق 
آن ها هس��تم. ولی نمی توانم آن ها را 

دعوت کنم. 

بیانی: نباید به صعود فکر کنیم
پیشکسوت فوتبال گفت: اصال نباید به صعود فکر کنیم. اگر صعود کنیم کار 
بسیار بزرگی انجام داده ایم، اما باید بیشتر به این فکر باشیم که در برزیل از 
حیثیت فوتبال مان دفاع کنیم. شاهرخ بیانی، اظهار داشت: تیم های خوبی 

در جام جهانی حاضر هستند.
 آرزو می کنم آبرومندانه این رقابت ها را به پایان برسانیم. باید دوندگی و 

قدرت بدنی باالیی داشته باشیم. 
چون تیم ه��ا به این راحت��ی  در جام جهان��ی امتیاز از دس��ت نمی دهند 
 و از ای��ن نظ��ر مقاب��ل تیم ه��ای اروپای��ی و آمریکای��ی ضعیف ت��ر

 هستیم.



روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1301 | دوشنبه 22 اردیبهشت 1393 | 12 رجب   1435
اختصاص بیش از 830 میلیارد ریال 

برای اصالح راه های استان
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری از اختصاص بیش از 830 میلیارد 

ریال برای اصالح راه های این استان خبر داد.
قاسم سلیمانی دش��تکی، هم زمان با روز جهانی هالل احمر در بین 
امدادگران جمعیت هالل احمر این اس��تان گفت: ب��رای رفع نقاط 
حادثه خیز جاده ای و ارتقای راه های این استان، افزون بر 830 میلیارد 
ریال اختصاص یافته است. وی تاکید کرد: از این مبلغ 430 میلیارد 
ریال از محل اعتبارات عمرانی اختصاص یافته و بقیه در سفر معاون 
محترم راهداری وزیر راه و شهرسازی به شهرکرد اختصاص پیدا کرد.

سلیمانی دشتکی راه اندازی پایگاه هوایی امداد و نجات چهارمحال و 
بختیاری و تجهیز آن به بالگرد را ضروری دانس��ت و افزود: به همین 
منظور در مرحله نخس��ت، 10 میلیارد ریال به این طرح اختصاص 
یافت. برای تجهیز و ارتقای پایگاه های امداد و نجات جاده ای و شهری 

هم شش میلیارد ریال اختصاص داده شد.

هزار نفر از اولیای دانش آموزان  
استان سواد ندارند

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری 
گفت: هم اکنون حدود 6 ه��زار و 700 نفر از والدی��ن دانش آموزان 
استان بی سواد هستند. امیر حس��ن پور اظهار کرد: در یک پاالیش 
مقدماتی مشخص شد حدود 6 هزار و 700 نفر از اولیای دانش آموزان 
استان بی سواد هستند. وی افزود: سوادآموزی به بزرگساالن بسیار 
دشوار است. زیرا بزرگساالن انگیزه الزم را برای شرکت در کالس های 
آموزشی ندارند و مدیران مدارس باید با انجام فعالیت های ابتکاری 
زمینه جذب آنها را فراهم سازند. حسن پور با بیان این که شناسایی 
 و آموزش اولی��ای بی س��واد دانش آموزان برابر ج��دول زمان بندی

 تعیین شده برای ریشه کنی معضل بیسوادی در استان کمک کننده 
است، اضافه کرد: این امر با عزم ملی، حرکت جهادی و کمک روسای 

مناطق و مربیان سوادآموزی محقق خواهد شد.

بازدید اعضای کمیسیون عمران از 
پروژه های عمرانی استان

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: تعدادی از اعضای کمیسیون 
عمران مجلس همراه با معاونین وزارت نیرو، راه و شهرسازی، آب و 
فاضالب و مسؤوالن بنیاد مس��کن، از پروژه های نیمه تمام عمرانی 
چهارمحال و بختیاری بازدی��د کردند. مجید جلی��ل اظهار کرد: با 
توجه به این که پروژه های نیمه تمام و اولویت دار بسیاری در استان 
وجود دارد، تالش ش��ده تا با ترتیب دادن این سفر بتوان مسؤوالن 
 را از نزدی��ک با مس��ایل و اوضاع پروژه های عمرانی اس��تان آش��نا 

کنیم.
وی اف��زود: یک��ی از راه های رش��د و توس��عه هرمنطق��ه توجه به 
پروژه های عمرانی و س��ازندگی اس��ت و که توجه ب��ه این بخش در 
 اس��تان های کمتر توس��عه یافته چون اس��تان ما، ضرورت بیشتری 

دارد.

اخبار کوتاه 

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: برای نخستین بار گیالنشاه وارد استان 
چهارمحال و بختیاری شد و مهاجرت این پرنده کمیاب به تاالب گندمان، کارشناسان محیط زیست 

چهارمحال و بختیاری را به تعجب واداشته است.
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نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری 
گف��ت: کس��ب عل��م و دان��ش از مهم ترین 

ضرورت های امروز جامعه روحانیت است.
حجت االسالم محمدعلی نکونام در مراسم 
تجلیل از اس��اتیدحوزه علمیه این اس��تان 
اظهار کرد: راز رستگاری و عاقبت به خیری 
در دنیا در س��ایه ارتقای دانش، فهم و ایمان 

محقق می شود.
وی خطاب به اس��اتید و طالب جوان، ایمان 
را نقطه هدف همه افراد عنوان کرد و گفت: 
در ظاهر داش��تن ایمان کار سختی نیست و 
ایمانی که توده مردم دارند، اعتقادی اس��ت 
که بر اساس آن، اعمالی را انجام می دهند، اما 
ایمانی که باید در روحانیت خود را نشان دهد، 
بسیار باالتر و مهم تر است و این کار سختی 
است. نکونام با بیان این که ایمان روحانیت 
باید آن قدر قوی باش��د که دشمن نتواند به 
هیچ وجه در آن نفوذ کند، افزود: بسیاری از 
انسان ها بودند که عمری از ایمان دم زدند، اما 
هنگام فوت، یک حس گرا و تجربه گرا از دنیا 

رفته اند و این خسران است.
امام جمعه ش��هرکرد، حس گرایی را یکی از 
مهم ترین گرفتاری های بشر در جامعه ایمانی 
دانس��ت و تصریح کرد: اگر توانستیم بدون 
حس کردن، ایمان بیاوری��م و دنبال دلیل و 
علت نباشیم، ایمانی واقعی خواهیم داشت و 

این همان ایمان غیبی است.
نکونام، تالش برای کسب علم را الزمه ارایه 
خدمت دانست و افزود: شرایط امروز و آینده 
جامعه تفاوت بسیاری با گذش��ته دارد. زیرا 
امروزه جامعه با سرعتی باور نکردنی به سمت 
کس��ب علم و دانش پیش م��ی رود و از همه 

امکانات نیز در این راستا استفاده می کند.
وی با اش��اره به این ک��ه در آین��ده، جامعه 
به هی��چ وج��ه پذی��رای روحانی ک��م علم 
نیست، خاطرنش��ان کرد: یکی از مهم ترین 
ضرورت های امروز جامعه روحانیت، کسب 
علم و دانش است و راز تحقق این مهم در گرو 
مباحثه، تحقیق، پیش مطالعه، اس��تفاده از 

انواع منابع علمی و پشتکار است.

رییس شورای فرهنگ عمومی چهارمحال و 
بختیاری با بیان این که حوزه های علمیه نباید 
خود را با دیگر مراکز آموزش مقایس��ه کنند 
و این یک آفت اس��ت، گفت: بین حوزه های 
علمیه با سایر مراکز آموزشی، خیلی فاصله 
است. زیرا در مراکز آموزش��ی غیر از حوزه، 
افراد درس را برای نمره و مدرک می خوانند، 
حال آن که حوزویان درس را برای عالم شدن 
و خدمت به اسالم فرا می گیرند و بین این دو 

از زمین تا آسمان فاصله است.
نکونام افزود: در زمینه علمی، یک سهم عمده 
را خود فرد می آفریند و س��هم عمده دیگر را 
اساتید حوزه بر عهده دارند و فضای مدرسه و 
مدیریت حوزه نیز سهم دیگر را با خود یدک 

می کشند.
وی درس و تحصیل را مهم ترین رسالت امروز 
طالب بیان کرد و اف��زود: در این میان نقش 
اساتید کلیدی اس��ت. زیرا اگر همه امکانات 
فراهم باش��د و همه چیز دست به دست هم 
دهد اما استاد نباشد، همه حرکت ها بی فایده 

و پوچ است.
نکونام با بیان اهمیت جایگاه اساتید، تصریح 
کرد: نقش استاد در پیشرفت و ارتقای جامعه 
بی بدیل است. برهمین اساس باید در محضر 
استاد، کوچکی و کرنش کرد و بدانید و آگاه 
باش��ید که این حق اس��ت بر گردن همگان 
که باید ادا ش��ود و خداوند در سایه این حق، 

نورانیت و معنویت عطا می کند.
حجت االسالم س��یدمحمد احمدی، مدیر 
استانی حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری 
نیز در این مراسم با اش��اره به این که امسال 
در قالب مراس��م های مختلف، از مقام همه 
اس��اتید حوزه های علمیه تقدیر و تشکر به 
عمل آمد، گفت: کسی که علم را برای غیر از 
خدا بیاموزد، جایگاهش آتش است و رستگار 

نمی شود.
وی با تاکید بر این که کسب علم و دانش باید 
برای خداوند و خدمت به خلق خداوند باشد، 
افزود: تجلیل از مقام استاد، سنبلیک نیست 

بلکه وظیفه شرعی است.

مدیر عامل سابق ش��رکت گاز چهار محال و بختیاری با 
بیان این که همدلی و همراهی مس��ؤولین ش��رکت گاز 
موجب ش��د تا بیش��تر اهالی چهارمحال و بختیاری از 
نعمت گاز برخوردار باش��ند، گفت: مش��ترکین شرکت 
 گاز در چهارمح��ال و بختی��اری، 102 درص��د رش��د

 داشته است.
اسماعیل هیبتیان در مراسم معارفه مدیر عامل شرکت 
گاز چه��ار محال و بختی��اری اظهار داش��ت: 90 درصد 
جمعیت چهارمحال و بختی��اری از نعمت گاز برخوردار 

هستند.
وی تصریح کرد: تمامی شهرهای این استان و 78 درصد 

جمعیت این روستا، از نعمت گاز برخوردار بوده اند.
هیبتیان با اش��اره به این که 83 درصد افزایش شبکه در 
این استان وجود داشته اس��ت، بیان داشت: شبکه های 
گاز در سال 85 در این استان، دو هزار و 500 شبکه بوده 
در حالی که در سال گذش��ته به چهارهزارو 637 شبکه 

رسیده است.
وی ادامه داد: در سال گذشته 222 هزار مشترک گاز در 
این استان وجود داشت که 102 درصد نسبت به سال 85 

رشد داشته است.

هیبتیان یادآور شد: در سال 85 تعداد 96 هزار انشعاب 
در این استان وجود داشت؛ در حالی که در سال گذشته 

به 159 هزار انشعاب رسید.

28شهرک صنعتی چهارمحال و بختیاری از 
نعمت گاز برخوردار شده اند

وی با بیان این ک��ه 476 کیلومتر انتقال گاز در اس��تان 
صورت گرفته ، تاکید کرد: س��فید دش��ت - فوالد شهر، 
س��ودجان - چلگرد، انتقال خطوط گاز به پتروش��یمی 
لردگان از جمله مواردی بوده است که خطوط گاز در آن 

صورت گرفته است.
مدیر عامل سابق شرکت گاز گفت: 28 شهرک صنعتی 
این اس��تان نیز در این اس��تان از نعم��ت گاز برخوردار 

شده اند.
هیبتیان اظهار داشت: گاز یکی از نیاز های شدید استان 
است و الزم است در این راستا همه مسؤولین با همکاری 

و همدلی، به مردم کمک کنند.
وی تصریح کرد: در سال گذشته خوشبختانه قطعی گاز 
وجود نداشت و این امر نشان دهنده این بود که افراد این 

استان در این امر تالش خود را کرده بودند.

50 درصد روستاهای چهارمحال و بختیاری از 
نعمت گاز بی بهره هستند

 معاون عمرانی اس��تاندار چهار محال و بختیاری گفت:
 50 درصد روستاهای 
چهارمحال و بختیاری 
از نعمت گاز بی بهره 

هستند.
گ��ودرز امی��ری در 
معارف��ه  مراس��م 
مدیر عامل ش��رکت 
و  چهارمح��ال  گاز 
اظه��ار  بختی��اری 
داش��ت: خدم��ت به 
خل��ق خ��دا، عبادت 
اس��ت ک��ه در روایت 
و احادیث ب��ر این امر 

تاکید کرده اند.
وی تصریح کرد: باید 
همه ما سعی کنیم در 

جهت رضای خدا کار کنیم که جمع مدیران این استان 
چنین هستند.

امیری ب��ا اش��اره ب��ه این ک��ه گاه��ی اوقات ش��رایط 
ایجاب می کن��د که بین مدی��ران جاب��ه جایی صورت 
گی��رد، اذع��ان داش��ت: قطع��ا مدیران��ی ک��ه در این 
 اس��تان ب��وده و هس��تند، شایس��تگی مدیری��ت را 
داشته اند. معاون عمرانی استاندار چهار محال و بختیاری 
ادامه داد: استان ما به دلیل موقعیت جغرافیایی و لحاظ 
جمعیتی پراکنده و کار کردن در این استان سخت است. 
شرکت گاز با وجود همه مشکالت، خود دارای نیرو های 

متخصص و کار آمد است.
امی��ری ی��ادآور ش��د: 50 درص��د روس��تاهایی ک��ه 
مش��کالت عدی��ده ای دارند و از روس��تا ه��ای محروم 
 این اس��تان به ش��مار می روند، از نعمت گاز نیز محروم 
هستند. وی تاکید کرد: شرکت گاز با وجود همه مشکالت 
خود دارای نی��رو های متخص��ص و کار آمد اس��ت که 
همکاری و همدلی بین آن ها موجب شده تا در کارهای 

خود موفق باشند.

افزایش 102 درصدی مشترکین شرکت گاز در چهارمحال و بختیاری نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:
 کسب علم از ضرورت های مهم 

امروز جامعه روحانیت است
28شهرک صنعتی چهارمحال و بختیاری از نعمت گاز برخوردار شده اند

50 درصد روستاهای استان گاز ندارند

     پرنده گیالنشاه برای نخستین بار وارد چهارمحال وبختیاری شد

گاز یکی از نیاز 
های شدید استان 
است و الزم است 

در این راستا 
همه مسؤولین با 

همکاری و همدلی، 
به مردم کمک کنند

	 		یک	شنبه	16	مرداد1390/	6	رمضان	1432/	شماره	583												 2Sanday 7 August 2011 

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مفاد آرا 
2283 شماره 103/93/144/58موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی”

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

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
آقابشماره  فرزندسید  آراني   زاده  عباس  مصطفی  سید  :آقای  هیات  شماره8165  رای  1ـ 
به مساحت286/32مترمربع پالک 1237فرعی  باب خانه  یک  دانگ  شناسنامه 9177در شش 
مجزي شده  از 235فرعي از2640   اصلی واقع در آران دشت بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل  

2ـ رای شماره8213 هیات :آقای مسیب کمال ارانی فرزندیوسف  بشماره شناسنامه11945  
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 175/5مترمربع پالک شماره 709فرعی مفروزومجزی 
شده از 4 فرعی از 2643 اصلی واقع درصالح آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری 

عادی مع الواسطه ازورثه عباسعلی صالح)مالک رسمی ( 

3- رای شماره 8243هیات:اقای احمدعلی صدفی ارانی  فرزندمحمد بشماره شناسنامه 697  

وخانم زهرا آب آوار آراني  فرزند احمد به شماره شناسنامه 534)بالمناصفه(در شش دانگ 
از  343فرعی  شده  مفروزومجزي  پالک926فرعي  300مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک 

شماره 2645 اصلی واقع دروشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

4ـ رای شماره 8174 هیات :آقای ابوالفضل چتری بیدگلی  فرزند  غالمعلی  بشماره شناسنامه 
)بالمناصفه(  271 به شماره شناسنامه  فرزند محمود  بیدگلی   قمری  خانم عظمی  و    8967
شده  مفروزومجزی  14فرعی  پالک  77مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در 
از2وقسمتی از 3فرعی ازشماره  575اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 

خریداری عادی از جوادشاطریان)مالک رسمی (
5- رای شماره   7688 هیات آقاي عباس رام فرزندمحمد حسین شماره شناسنامه 673 وخانم 

طاهره بیلدارآرانی فرزند قاسم به شناسنامه 11802)بالمناصفه( در شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت 94/50مترمربع پالک 6 فرعی مفروزومجزی شده از1فرعی1338 اصلی در اماکن  

بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

6ـ رای شماره  8149 هیات :آقای مهدی رام فرزندنجاتعلی بشماره شناسنامه27350 )نسبت 
به 4دانگ( وخانم  فاطمه سلطان دهقانی آرانی فرزند حسن  به شماره شناسنامه 212)نسبت 
به 2دانگ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 163/25مترمربع پالک 7فرعی مجزي شده  
ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی  از 1338 اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه  از1 فرعي 

ازنجاتعلی رام )مالک رسمی(

7ـ رای شماره 8232هیات :اقای مجید صباغیان بیدگلی فرزندابوالفضل  بشماره شناسنامه 

132 )نسبت به 4دانگ( وخانم نگار دهقانی  فرزند عباس به شماره شناسنامه 614 )نسبت 
به دودانگ(ومحمود صباغیان بیدگلی فرزندابوالفضل به شماره شناسنامه 92 )نسبت به یک 
دانگ(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 90/90مترمربع پالک 12فرعی مفروزومجزی 

شده از1042 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

اله بشماره شناسنامه  8ـ رای شماره 8130هیات :آقای محمدتقی نوری بیدگلی فرزندحبیب 
401 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 299 مترمربع پالک 53فرعی مفروزو مجزی شده  

از3  فرعی از 235اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

9ـ رای شماره 8231هیات :آقاي مهدی خدادادی آرانی فرزند  عباس بشماره شناسنامه 245 در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت210مترمربع پالک8 فرعی مجزی شده از1و4و5و7فرعی 

وقسمتی از مشاعات از 1330اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

10ـ رای شماره  8112هیات :آقای  محمد علی عرب زاده اراني فرزندمانده علی به شماره 
پالک  132/50مترمربع  مساحت   به  خانه  باب  یک  دانگ  در شش   6190004261 شناسنامه 
7480 فرعی   مفروزومجزی شده از1178 فرعی از2637اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 
حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی ازمانده علی عرب زاده آرانی وکبریا عربیان آرانی 

)مالکین رسمی(

11-رای شماره 8128هیات :آقای فاطمه مدبر فرزند علي بشماره شناسنامه 5000 شش دانگ 
از 41  از 93 فرعی  یک باب خانه به مساحت 274/50مترمربع پالک721 فرعی مجزی شده 

اصلی واقع حسن آبادنوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران وبیدگل

12-رای شماره8216هیات :خانم زهرا صانعی آرانی  فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه 
207 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 221/20مترمربع پالک 2018 فرعی  مجزی شده 

از 35فرعی از 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
بشماره شناسنامه  محمد حسن  فرزند  احمد عسگری   :آقای  هیات   8214 رای شماره   -13
255در شش دانگ یک باب خانه به مساحت118مترمربع پالک 2019 فرعی  مجزی شده از 62 

فرعی از 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.

14- رای شماره  8146 هیات :اقاي علی عباس زاهدی فر  فرزند محمود بشماره شناسنامه 
275 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 315مترمربع  پالک شماره2020 فرعی مجزی 
شره از 2638 اصلی واقع در احمداباد آران  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی 

مع الواسطه ازحسن اکرمیان )مالک رسمی (

اراني فرزند محمد حسین بشماره  :اقای علی حاجی محمدی   15- رای شماره 8157 هیات 
شماره  پالک  111مترمربع  مساحت   به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   1099 شناسنامه 
آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  دراحمداباد  واقع  اصلی  از2638  شده  مجزی  2021فرعی 

وبیدگل
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول93/2/6تاریخ انتشار نوبت دوم93/2/22                              
    رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل   عباس عباس زادگان

مفاد آرا 
2284 شماره 103/93/117/58موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.

1ـ رای شماره9041هیات :آقای عباس رشیدی مفرد   فرزندعلی محمد شماره شناسنامه 142  
و خانم اعظم  کویری آرانی فرزند حبیب اله شناسنامه 8921)بالمناصفه(در شش دانگ یک 
باب خانه به مساحت242مترمربع پالک 2071فرعی مجزي شده  از 2638 اصلی واقع در احمد 
آباد بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی مع الواسطه ازمحمدعرفانیان وحاج علی 

خان داداشی)مالکین رسمی( 
شناسنامه  بشماره  آقا  فرزندمحمد  بیکی  اسماعیل  سعید  :آقای  هیات  شماره9354  رای  2ـ 
شناسنامه  بشماره  ابوالقاسم  فرزند  آرانی  حکیمیان  ناهید  خانم  دانگ(و   4 به  )نسبت   519
301  )نسبت به 2دانگ(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 164/75مترمربع پالک شماره 
2070فرعی مفروزومجزی شده از 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

وبیدگل  

3- رای شماره 9034هیات:اقای عباس ترزبان  فرزندعلی بشماره شناسنامه 199 و  خانم 
زهرا حکیمیان آرانی فرزند حبیب بشماره شناسنامه 193)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب 
 2638 شماره  از  شده   مفروزومجزي  پالک2069فرعي  197/12مترمربع  مساحت  به  خانه 
الواسطه  مع  عادی  خریداری  وبیدگل  آران  ثبتی  حوزه   3 آبادبخش  دراحمد  واقع  اصلی 

ازمحمدخلعتبری)مالک رسمی(
4ـ رای شماره 8786 هیات :آقای حسین وکیلی فر  فرزند احمدبشماره شناسنامه 344 )نسبت 
به4دانگ(وخانم باهره کریمی آرانی فرزند سیف اله بشماره شناسنامه 282)نسبت به2دانگ( 
از  به مساحت 230/5مترمربع پالک 2068مفروزومجزی شده  باب خانه  دانگ یک  در شش 

2638اصلی واقع دراحمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
5- رای شماره   5867هیات حسینعلی اعتصام پور  فرزند مسلم شماره شناسنامه 12106 در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 156/97مترمربع پالک 7500 فرعی مفروزومجزی شده 

از1010فرعی از2637 اصلی درمسعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی 
ازمحمدآقامومن زاده)مالک رسمی(

6ـ رای شماره  8826هیات : آقای حسین بحرینی آرانی فرزندابوتراب بشماره شناسنامه8138 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت117مترمربع پالک 7499فرعی مجزي شده از227فرعی  

از 2637 اصلی واقع درمسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
7ـ رای شماره 9079هیات : خانم باهره قربان پور آرانی فرزند علی بشماره شناسنامه 208 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 197مترمربع پالک 7498فرعی مفروزومجزی شده 

از2637اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
8ـ رای شماره 9363هیات :آقای مصطفی ناظر حضرتی آرانی فرزندعباس  بشماره شناسنامه 
10050و خانم طیبه حاجی علیخانی آرانی فرزند رضا به شماره شناسنامه 11638)بالمناصفه(

در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 71/46مترمربع پالک 1272فرعی مفروزو مجزی شده  
از 235 فرعی از 2640 اصلی واقع درآران دشت  بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

بشماره  محمد  آقا  فرزند  آرانی  زاده  نوذر  اصغر  علی  :آقاي  8823هیات  شماره  رای  9ـ 
به شماره شناسنامه 3276  ماشاله   فرزند  آرانی  مکارپور   زینب  و خانم  شناسنامه 2617 
)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 162/80مترمربع پالک1271 فرعی مجزی 

شده از 235 فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
10ـ رای شماره  9067هیات :آقای  عبدالرضا صدفی آرانی  فرزندعباس شماره شناسنامه 
358وخانم ملیحه حاجی جمالی آرانی فرزندرضا  بشماره شناسنامه 10663)بالمناصفه(در 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت  204مترمربع پالک 1270فرعی مفروزومجزی  شده از  

235 فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
11-رای شماره 9003هیات :آقای قاسم مهدی پور فرزند مهدی بشماره شناسنامه 7817 و 
خانم زهره اسالمیان فرزندغالمرضا بشماره شناسنامه 9684 )بالمناصفه(شش دانگ یک باب 
خانه به مساحت 226/25مترمربع پالک1269فرعی مجزی شده از 235 فرعی از 2640اصلی 

واقع آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
12-رای شماره7694هیات :خانم حسین نجاتی آرانی   فرزند محمد بشماره شناسنامه 212  
وخانم مریم ابتدائی آرانی فرزند جواد بشماره شناسنامه 151)بالمناصفه( در شش دانگ یک 
از2640  فرعی   235 از  مجزی شده  فرعی    1268 پالک  166مترمربع  مساحت  به  خانه  باب 
اصلی واقع درآران دشت بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی ازسیدرضاعباس 

زاده )مالک رسمی(
13- رای شماره 9073 هیات :آقای مجید کریم کاشی آرانی فرزند محمد بشماره شناسنامه 
167 و خانم اعظم اقبالیان آرانی فرزند رضا بشماره شناسنامه 709)بالمناصفه(در شش دانگ 
از  فرعی   235 از  فرعی مجزی شده   1267 پالک  به مساحت124/85مترمربع  خانه  باب  یک 

2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی ازصفرعلی 
قدیریان )مالک رسمی(

14- رای شماره  9069 هیات :خانم پروین محمدی آرانی   فرزندرحمت اله بشماره شناسنامه  
16 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت135 مترمربع  پالک شماره1266فرعی مجزی شره 
از235 فرعی از  2640 اصلی واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری 

عادی مع الواسطه ازحسین اوقانی ) مالک رسمی(
در   9000 شناسنامه  بشماره  فرزنداسداله  مقنی   سعید  :اقای  9035هیات  شماره  رای   -15
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 200/35مترمربع پالک شماره 1265فرعی مجزی شده از 

235فرعی از 2640اصلی واقع در 

آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
16-رای شماره9050هیات :آقای حسین اکبرزاده آرانی  فرزندرضا بشماره شناسنامه 206در 
از  شده   مجزی  1264فرعی   پالک  118/35مترمربع  مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش 
235 فرعی 2640 اصلی واقع درآران دشت بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی 

ازماهرخ اکبرزاده)مالک رسمی(
17- رای شماره 9042 هیات :آقای حسن عموصادقی آرانی  فرزندمحمد بشماره شناسنامه  
359در شش دانگ یک باب خانه به مساحت260/20مترمربع پالک 1263 فرعی  مجزی شده از 

235فرعی از 2640اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
18- رای شماره  8802 هیات :اقاي محسن جوخی آرانی   فرزند حسین   بشماره شناسنامه  
124 و محبوبه رسول اف آرانی فرزنداحمد به شماره شناسنامه 544 )بالمناصفه(در شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 146/80مترمربع  پالک شماره1262فرعی مجزی شره از 402 

فرعی از2640 اصلی واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
19- رای شماره 8807هیات :اقای عباس دلیری بیدگلی فرزنداصغر بشماره شناسنامه  9833 
وخانم مریم زین العابدینی بیدگلی فرزند حسن  بشماره شناسنامه 963در شش دانگ یک باب 
خانه به مساحت  125مترمربع پالک شماره 1261فرعی مجزی شده از376 فرعی از 2640 
اصلی واقع درآران دشت بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی ازعباس رهبری 

فرد)مالک رسمی(
20ـ رای شماره  8816هیات :آقای  امیر فالحی سامله  فرزندکتابعلی شماره شناسنامه 1016 
در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  69مترمربع پالک 944فرعی مفروزومجزی  شده از  

322 فرعی از 2645اصلی واقع دروشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
21-رای شماره 9056هیات :آقای کتابعلی فالحی  سامله  فرزند امان اله بشماره شناسنامه 
338 شش دانگ یک باب خانه به مساحت 133/33مترمربع پالک943فرعی مجزی شده از 322 

فرعی از 2645اصلی واقع وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
22-رای شماره9348 هیات :خانم زهرا عزیزی   فرزند رمضان  بشماره شناسنامه 11698  

در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 86/22مترمربع پالک 942 فرعی  مجزی شده از 340 
فرعی از2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل

23- رای شماره 9077 هیات :آقای زینب مشرقیان آرانی   فرزند رضا بشماره شناسنامه 

433 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت99/45مترمربع پالک 2074فرعی مجزی شده از 

2638اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
24- رای شماره  9075 هیات :آقای حسین حاجی مومنی آرانی   فرزندحسن بشماره شناسنامه  
231 در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت275/05 مترمربع  پالک شماره710فرعی 
مجزی شره از5 فرعی از  2643 اصلی واقع در صالح آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

آرانی  فرزندرضا بشماره شناسنامه  الدینی  :اقای علی شمس  25- رای شماره 9352هیات 
442 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 266/50مترمربع پالک شماره 4625فرعی مجزی 

شده از 266فرعی از 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
26-رای شماره9367هیات :آقای مهدی عمو رسولی آرانی  فرزندعباس بشماره شناسنامه186  
وخانم مهین بانوی آرانی فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه 100)بالمناصفه(در شش دانگ 
یک باب خانه به مساحت 177/10 متر مربع پالک 4624فرعی  مجزی شده  از 219 فرعی 
2840 اصلی واقع د ریگستان دیمکار بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی ازعباس 

عمورسولی آرانی )مالک رسمی(
27- رای شماره 8803 هیات :خانم فضه قدیریان  آرانی  فرزندمانده علی بشماره شناسنامه  
79در شش دانگ یک باب خانه به مساحت122/5مترمربع پالک 4623 فرعی  مجزی شده از 

205فرعی از 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
28- رای شماره  9372 هیات :اقاي سید احمد پورهاشمی   فرزند آقا ولی   بشماره شناسنامه  
40 و خانم کبری احمدی فرزند حسین بشماره شناسنامه 8324)بالمناصفه( در شش دانگ یک 
باب خانه به مساحت 113/25مترمربع پالک شماره7503فرعی مجزی شره از 4051 فرعی 

از2637 اصلی واقع در مسعود آبادبخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
29- رای شماره 8815هیات :اقا حسن المع آرانی فرزندمحمد تقی بشماره شناسنامه  7414 
وخانم زهرا بختیاری  فرزند غالمحسین  بشماره شناسنامه12 )بالمناصفه( در شش دانگ یک 
باب خانه به مساحت  250مترمربع پالک شماره 7502فرعی مجزی شده از1178  فرعی از 

2637 اصلی واقع درمسعودآبادبخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
:اقا محسن رزمی منش فرزندحسن بشماره شناسنامه  9072  30- رای شماره 8997هیات 
وخانم زینب آرمند  فرزند احمد  بشماره شناسنامه 11289)بالمناصفه(در شش دانگ یک باب 
از  فرعی  از1189  شده  مجزی  7501فرعی  شماره  پالک  حت129/40مترمربع  مسا  به  خانه 

2637 اصلی واقع درمسعودآبادبخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول93/2/6تاریخ انتشار نوبت دوم92/2/22                              

 رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل   عباس عباس زادگان
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  اى آنکه حریم كعبه كاشانه تست                           بطحا  صدف گوهر  یکدانه  تست  
گر مولد تو به كعبه آمد چه عجب                     اى نجل خليل خانه خود خانه تست

  
بنا بوشته مورخين والدت على عليه السالم در روز جمعه 13 رجب در سال سى ام عام الفيل به 
طرز عجيب و بي سابقه اى درون كعبه به وقوع پيوست. محقق دانشمند حجت االسالم نير گويد:

 پ��در آن حضرت اب��و طال��ب، فرزند عب��د المطلب بن هاش��م بن عب��د مناف و م��ادرش هم 
 فاطمه دختر اس��د بن هاش��م بود. بنا بر اين على عليه الس��الم از هر دو طرف هاش��مى نسب 

است. 
اما والدت اين كودك مانند والدت س��اير كودكان به س��ادگى و عادى نب��ود، بلكه با تحوالت 
 عجي��ب و معن��وى توأم ب��وده اس��ت. مادر اي��ن طفل

 خ��دا پرس��ت ب��ود و ب��ا دي��ن حني��ف ابراهي��م 
خ��دا  از  پيوس��ته  و  ك��رد  م��ي   زندگ��ى 
مى خواس��ت كه وضع اين حمل را بر او آسان 
گرداند. زيرا تا اين كودك را حامل بود، خود را 
غرق در نور الهى مي ديد و گويى از ملكوت اعلى 
به وى الهام شده بود كه اين طفل با ساير مواليد 

فرق بسيار دارد.
ش��يخ صدوق و فتال نيش��ابورى از 
يزيد بن قعنب روايت كرده اند 
 كه گفت: من ب��ا عباس بن

 عبد المطلب و گروهى از 
عبد العزى در كنار خانه 
خدا نشس��ته بوديم كه 
فاطم��ه بنت اس��د 
مادر امير المومنين 
در حالي كه 9ماهه 
بود و درد مخاض 
داش��ت، آم��د و 
گف��ت خدايا من 
به ت��و و بدانچه 
از رسوالن و 
كت��اب ها 
از جان��ب 
ت��و آمده، 
ن  يم��ا ا
دارم و سخن 
م  ج��د
ابراهي��م 

خليل را تصديق مي كنم و اوست كه اين بيت عتيق را بنا نهاده است. به حق آن كه اين خانه را 
ساخته و به حق مولودى كه در شكم من اس��ت، والدت او را بر من آسان گردان. يزيد بن قعنب 
گويد: ما به چش��م خود ديديم كه خانه كعبه از پشت)مستجار( شكافت و فاطمه به درون خانه 
رفت و از چشم ما پنهان شد و ديوار به هم بر آمد. چون خواس��تيم قفل درب خانه را باز كنيم، 
گشوده نش��د. لذا دانس��تيم كه اين كار از امر خداى عز و جل اس��ت و فاطمه پس از چهار روز 
 بيرون آمد و در حالي كه امير المومنين عليه الس��الم را در روى دست داشت، گفت من بر همه 
زن هاى گذشته برترى دارم. زيرا آسيه خدا را به پنهانى پرستيد در آنجا كه پرستش خدا جز از 
روى ناچارى خوب نبود و مريم دختر عمران نخل خشك را به دست خود جنبانيد تا از خرماى 
تازه چيد و خورد)و هنگامي كه در بيت المقدس او را درد مخاض گرفت ندا رس��يد كه از اينجا 
بيرون ش��و اينجا عبادتگاه است و زايش��گاه نيست( و من داخل خانه خدا ش��دم و از ميوه هاى 
بهشتى و بار و برگ آنها خوردم و چون خواس��تم بيرون آيم، هاتفى ندا كرد اى فاطمه نام او را 
على بگذار كه او على اس��ت و خداوند على االعلى فرمايد من نام او را از نام خود گرفتم و به ادب 
خود تأديبش كردم و او را به غامض علم خود آگاه گردانيدم و اوس��ت ك��ه بت ها را از خانه من 

مي شكند و اوست كه در بام خانه ام اذان گويد و مرا تقديس و تمجيد نمايد. خوشا بر كسي 
 كه او را دوس��ت دارد و فرمانش برد و واى بر كسى كه او را دش��من دارد و نافرمانيش 

كند. 
و چنين افتخ��ار منحصر به فردى كه ب��راى على عليه الس��الم در اثر والدت در 

اندرون كعبه حاصل شده است، براى احدى از عموم افراد بشر چه در گذشته 
و چه در آينده به دس��ت نيامده است و اين س��خن حقيقتى است كه اهل 

 س��نت نيز بدان اقرار و اعت��راف دارند. چن��ان كه ابن صب��اغ مالكى در 
فصول المهمه گويد:

پيش از آن حضرت، احدى در خانه كعبه والدت نيافت واين فضيلتى 
است كه خداى تعالى به على عليه الس��الم اختصاص داده تا مردم 

مرتبه بلند او را بشناسند و از او تجليل و تكريم نمايند.
در جل��د نه��م بح��ار در م��ورد وج��ه تس��ميه آن حض��رت به 
على چني��ن نوش��ته ش��ده اس��ت ك��ه چ��ون ابوطال��ب طفل 
را از م��ادرش گرف��ت، بس��ينه خ��ود چس��باند و دس��ت 
 فاطم��ه را گرفت��ه و ب��ه پيش��گاه خداون��د تعال��ى مناج��ات 

نمود.
علماى بزرگ اهل س��نت نيز در كتب خود به همين مطلب اش��اره 

كرده اند و محمد بن يوسف گنجى شافعى با تغيير چند لفظ و كلمه در 
كفايه الطالب چنين نوشته است.

و در بعض��ى رواي��ات آم��ده اس��ت ك��ه فاطم��ه بن��ت اس��د پ��س از 
وضع حمل)پي��ش از اين كه به وس��يله ن��داى غيبى نام او على گذاش��ته ش��ود( 

نام ك��ودك را حيدر نهاد و چ��ون نام آن حضرت على گذاش��ته ش��د، نام حيدر جزو س��اير 

 القاب بر او اطالق ش��د. از القاب مش��هورش، حي��در و اس��د اهلل و مرتضى و امي��ر المومنين و
 اخو رسول اهلل و كنيه آن جناب، ابو الحسن و ابوتراب است.

  همچني��ن خدا پرس��تى و اس��الم آوردن فاطم��ه و ابوطال��ب ني��ز از روايات گذش��ته معلوم 
مي ش��ود كه آنها در جاهليت موحد بوده و براى تعيين نام فرزند خود به درگاه خدا اس��تغاثه 
كرده اند. فاطمه بنت اس��د براى رس��ول اكرم صلى اهلل عليه و آله و س��لم به منزله مادر بود و از 
اولين گروهى اس��ت كه به آن حضرت ايم��ان آورد و به مدينه مهاجرت ك��رد و هنگام وفاتش 
نبى اكرم صلى اهلل عليه و آله و س��لم پيراهن خود را براى كف��ن او اختصاص داد و به جنازه اش 
 نماز خوان��د و خود در قب��ر او قرار گرفت تا وى از فش��ار قبر آس��وده گ��ردد و او را تلقين و دعا 

فرمود. 
 ابوطالب هم موحد بوده و پس از بعثت رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله و سلم به او ايمان آورده 

است.
شيخ سليمان بلخى صاحب كتاب ينابيع الموده درباره ابوطالب گويد:

ابوطالب رييس و بزرگ قريش و حامى و كمك پيغمبر صلى اهلل عليه و آله و سلم بود و او را بسيار 
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 و آله و سلم.

مرد بی نياز
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تا در بارگاه او به كارى گمارده شود.
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مرد بازگشت و به اميد دست يافتن به مقام مورد عالقه  خود، 

به آموختن قرآن پرداخت.
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چون قرآن ياد گرفتم، چنان توانگر ش��دم و از خلق و از عمل 

بى نياز گشتم.
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كدام آيه تو را اين گونه بى نياز كرد؟
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»َمن يَتهِّق اهللهّ يَجَعل لَُه َمخَرجاً َو يَرُزقُه ِمن َحيُث اليَحَتِسب« 
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كه تصور نمى كند، به او روزى مى رساند و نيازهاى زندگى اش 

را برطرف مى سازد.   )سوره  طالق، آيات 2 و 3(

نماز قضا 
زاهدى مهمان پادشاه ش��د. چون به طعام بنشستند كمتر از 
آن خورد ك��ه ارادت او بود و چون به نماز برخاس��تند بيش از 
آن كرد كه عادت او تا ظن صالحي��ت در حق او زيادت كنند.

چون به مقام خويش آمد سفره خواست تا تناولى كند. پسرى 
صاحب فراست داشت گفت : اى پدر بارى به مجلس سلطان در 

طعام نخوردى؟ 
گف��ت : در نظ��ر 
ايش��ان چي��زى 
نخ��وردم ك��ه به 
كار آي��د . گفت : 
نماز را ه��م قضا 
كن ك��ه چيزى 
 نكردى كه به كار

 آيد.

مولود نگين كعبه
به مناسبت روز والدت امير المومنين عليه السالم
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برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی
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؟؟؟
؟؟

روزنامه فرهنگی،اجتماعی | شماره 732 | پنجشنبه4اسفند 1390 |1  ربیع الثانی 1433

؟؟؟

؟؟؟

؟؟؟ مهرزاد 
دانش

3

 اصالحيه آگهي مناقصه عمومي
 دو مرحله اي

شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان
 امور تداركات و انبارها

پیرو چاپ آگه�ي مناقصات مورخ 93/02/20 این ش�ركت ، متن 
آگهي مناقصات مورخ 93/03/03 به شرح زیر اصالح میگردد . 

شماره مناقصهموضوع مناقصهرديف
 تاريخ بازگشايي

 پاكات مناقصه

 ساعت بازگشايي

 پاكات مناقصه

مبلغ  سپرده 
شركت در مناقصه 

)ريال(

1
مناقصه خريد چراغ و المپ 150 وات بخار سديم و چراغ 

LED       وات 
9/301/702/800/000 صبح1283/9393/03/3

   شرکت توزیع  برق استان  اصفهان

آگهی برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی

هيت مديره انجمنی

انجمن صنفی كار فرمايی تخصصی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای آرايش و پيرايش شهرستان لنجان
 بدينوسيله از كليه اعضای انجمن دعوت می  شود تا در جلسات مجامع عمومی فوق العاده و عادی انجمن در تاريخ 93/03/11 راس ساعت 2/30 روز يکشنبه زرين شهر در محل آموزشگاه گيتا 

تشکيل می گردد شركت نماييد 
دستور مجمع فوق العاده :

اصالح برخی مفاد اساسنامه
دستور مجمع عادی :

1-ارائه گزارش عملکرد هيات مديره 
2- ارائه گزارش بازرس 

3- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل 

20
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فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
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میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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آگهي  دعوت  

هیات مدیره شرکت پایا دشت ) سهامی خاص ( 

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت پايا دشت ) سهامی خاص ( دعوت  ميشود كه در جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده كه 
به ترتيب در ساعات  08:00 صبح روز شنبه مورخ 1393/02/20 و 10:00 صبح روز شنبه 1393/02/20 در محل شركت برگزار ميگردد ، حضور بهم رسانند.

الف- دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده : 
1-  تصميم گيری در مورد ابقاء يا انحالل شركت 

2- طرح ساير مواردی كه در صالحيت مجمع عمومی فوق العاده باشد .

ب- دستور جلسه مجمع عادی سالیانه :
1- استماع گزارش هيات مديره و بازرس شركت 

2- طرح و بررسی كليه صورتهای مالی شركت تا پايان دوره مالی 1391 
3-  انتخاب اعضای جديد هيات مديره شركت 
4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شركت 

5- انتخاب روزنامه كثير االنتشار جهت درج آگهی های شركت 
6- هر نوع تصميمی كه در صالحيت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد. 
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آگهي   مناقصه عمومی 
)نوبت اول /1( 

چاپ  اول 

روابط عمومی سازمان همیاری شهر داریهای استان اصفهان

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

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

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

مقدارواحدشرح کاالردیف

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

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

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

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