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 مبعث حضرت رسول
 اکرم )ص( را به تمامی 
مسلمانان جهان تبریک 
می گوییم 

به  منظور تعیین قیمت اقتصادي آب
وزارت نفت اجازه تولید بنزین یورو4 

را به پاالیشگاه ها بدهد 4
ایران نیازمند موزه عکس

5 جنگ است 2
خدا مثل خرمشهر سانتریفیوژها 

را هم آزادمی کند
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 روپوش قبر مطهر
 سیدالشهدا )ع(آماده شد 

 مس��ؤول کارگاه آفرینش های هنری س��تاد بازس��ازی 
عتبات عالیات اس��تان اصفهان اعالم ک��رد: کار دوخت 
و تهی��ه روپوش قبر مطه��ر امام حس��ین )ع( پس از دو 
س��ال تالش از س��وي ۱۴ بانوي هنرمن��د اصفهاني به 
 پای��ان رس��ید و انش��ااهلل، ام��روز از اصفهان ب��ه کربال

 ارسال مي شود.

 احداث کلینیک های ویژه
 در بخش های روستایی

محققان آلمانی  به دنبال 
احیای زاینده رود هستند

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزش��کی استان اصفهان 
گفت: بیماران سرپایی به منظور کاهش هزینه های درمان 

به کلینیک های ویژه مراجعه کنند.
عباسعلی جوادی اظهار داشت: در حال حاضر تعرفه های 
 بخش خصوصی 30 درص��د و بخش دولتی ب��ه بیش از

 30 درصد افزایش یافته است.
وی بیان داش��ت: افزایش 30 درصدی تعرفه های بخش 
خصوصی با تورم در نظر گرفته شده؛ به طوری که اگر در 

سال گذشته تعرفه یک پزشک....

مهندس هاشم امینی مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب 
اس��تان اصفهان به همراه مدیرکل توس��عه پایدار، تغییر 
آب و هوا و انرژی وزارت علوم و تحقیقات آلمان در بازدید 
از تصفیه خانه فاضالب ش��مال اصفهان گف��ت: ارتباط 
تنگاتنگ مسؤوالن امر در وزارت نیرو و شرکت مهندسی 

آب و فاضالب کشور...
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آگهی  مناقصه 

آگهی  مزایده  

جواد جمالی  شهردار زرین شهر

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 

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

اقدام نمایند . 
شرایط به شرح ذیل می باشد 

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

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

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

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

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

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

مراجعه نمايند.

        Email:monaghese@iaun.ac.ir

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 

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

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

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

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

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

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

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

آگهي   مناقصه عمومی 
)نوبت دوم( 

چاپ اول    

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

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

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

روابط عمومی سازمان همیاری شهر داریهای استان اصفهان

بخشنامه وزیر رفاه برای افزایش جمعیت: 

راه اندازی اسکی روی چمن در اصفهان از نیمه دوم خرداد
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تاميناجتماعیتسهيالتازدواجبدهد

دبیر هیات اسکی استان خبر داد

پس از ابالغ سیاست های جمعیتی از سوی مقام معظم رهبری، وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه ای خطاب به معاونان و روسای 

سازمان ها و موسسات وابسته به این وزارت خانه صادر کرد.
 مق��ام معظ��م رهب��ری چن��د روز پی��ش سیاس��ت ه��ای کل��ی 
جمعیت��ی را اب��الغ کردن��د. ایش��ان در ای��ن سیاس��ت ه��ا ب��ه 
افزای��ش کیفی��ت زندگ��ی، ازدواج و اش��تغال تاکی��د داش��تند، 

ام��ا برای اج��رای ای��ن سیاس��ت ها، عل��ی ربیع��ی، وزی��ر تعاون، 
کارو رف��اه اجتماعی خطاب ب��ه معاونین و روس��ای س��ازمان ها و 
موسس��ات وابس��ته به این وزارت خانه، بخش��نامه ای صادر کرده 
 اس��ت. در این بخش��نامه به مواردی که در دو س��ه س��ال گذشته
ن��ع افزای��ش جمعی��ت و دغدغ��ه اصل��ی م��ردم ب��وده،   موا

 اشاره شده است. 

دبیر هیات اسکی استان اصفهان گفت: در فصل بهار به فکر راه اندازی 
اسکی چمن و پیست مربوط به این رش��ته در پارک کوهستانی صفه  

هستیم. 
محمود یس��لیانی ب��ا بی��ان این ک��ه اس��تان اصفهان ج��زو معدود 
ش��هرهایی اس��ت که پیس��ت چمن نی��ز دارد، تصریح ک��رد: پیگیر 

 این موضوع هس��تیم که پیس��ت را از ش��هرداری منطق��ه 5 تحویل 
بگیریم.

 به امید خ��دا تمریناتم��ان را از نیم��ه دوم خرداد آغ��از کنیم و یک 
 مرب��ی از فدراس��یون نیز ب��رای آم��وزش اس��کی بازان ب��ه اصفهان

 می آید.
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ثبت نام کالس اولی ها 
تا ۳۱ خردادماه 

 معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش اس��تان اصفهان با اش��اره به این که 
ثب��ت ن��ام پای��ه اول مقط��ع ابتدای��ی از روز اول خردادم��اه ج��اری آغ��از ش��ده و تا 
روز 3۱ خردادم��اه ادام��ه خواه��د یاف��ت، گف��ت: ثب��ت ن��ام در م��دارس دولت��ی 
 به صورت رایگان اس��ت و تنها وجه مرب��وط به کت��اب و بیمه دانش آم��وزان دریافت 

می شود.
 نجمیه باجالن ابراز داشت: در سطح استان اصفهان تعداد ۲ هزار و 500 مدرسه در مقطع 

ابتدایی فعالیت می کنند. 
وی افزود: ثبت نام پایه اول مقطع ابتدایی از روز اول خردادماه جاری آغاز شده و تا روز 3۱ 

خردادماه ادامه خواهد یافت. 



يادداشت

اخبار کوتاه

  ابزارهای نوين برای نبردتبلیغی 
آماده کنیم

رییس جمهور خبر تاثیرگذار را خبری دانست که از ظرفیت های هنری 
در آن استفاده شده باشد.

حجت االسالم والمسلمین روحانی در مراسم افتتاحیه هفتمین اجالس 
مجمع رادیو و تلویزیون های کش��ورهای اس��المی با تاکی��د بر این که 
نمی توانیم از ابزارهای نوین استفاده نکنیم، گفت: نباید در سرعت و ظرافت 
خبر رسانی از دنیاعقب بمانیم. خبری موثرتر است که از ظرافت های هنری 

برخوردار باشد.
 وی با برش��مردن ویژگی های خبر تاثیر گذار، تاکی��د کرد : تغییرضمیر 

خو د آگاه، هنر نیست؛ تغییر ضمیر ناخود آگاه، هنر است.
رییس جمهور با تاکید بر این که همیشه ایمان و اراده بر ابزار پیروز است، 
گفت: اگر محتوای ارزش��مند تولی��د کنیم، حتی با ابزارهای متوس��ط 

می توانیم پیروز شویم.
وی تاکید کرد که باید ابزارهای نوین خود را برای نبرد تبلیغی آماده کنیم.

ايدئولوژی حاکم بر غرب به دنبال 
تسلط فرهنگی بر جهان است

فرمانده قرارگاه سایبری ستادکل نیروهای مسلح گفت: ایدئولوژی حاکم 
بر غرب به طور ذاتی در یک تقابل هدفمند سیر می کند و غرب دست به 

همه کار می زند تا به نظامش خدشه وارد نشود.
 س��ردار بهروز اثباتی اظهار کرد: وقت��ی از مقاومت صحب��ت می کنیم، 
2 کلید واژه تهدید و امنیت به صورت طبیع��ی در کنارش حضور دارد؛ 
مقاومت همیش��ه در مقابل تهدید ق��رار دارد و مقاومت م��ردم ایران در 
خرمشهر زمانی معنا می گیرد که رژیم بعث به نظام ارزشی و اعتبار ملی 

ما حمله می کند.
وی افزود: وقتی بحث از مقاومت می شود، همیش��ه طرف مقابل آن نیز 
مطرح ش��ده و به تعبیر دیگر نظام ارزش��ی درون مقاومت را باید به نوع 
تهدید معنا کنیم، به طور مثال اگر تهدید از جنس اقتصاد باش��د، مقابل 
آن اقتصاد مقاومتی است؛ اگر از جنس فرهنگ باشد مقابل آن مقاومت 

فرهنگی است.

 عملیات بیت المقدس
 دشمنان بعثی را سرافکنده کرد

فرمانده لشگر ۱۴ امام حسین)ع( اصفهان گفت: عملیات بیت المقدس 
یک عملیات غافلگیرانه از سوی رزمندگان ایرانی بود که با کمترین امکانات 
نظامی و جنگی خاک خرمشهر را آزاد کردند. دشمن در این حادثه رسوا و 

با سرافکندگی از خاک کشور خارج شد.
سردار سرتیپ اصغر عرب پور، فرمانده لشگر۱۴ امام حسین)ع( سپاه در 
جمع نیروهای نظامی و انتظامی شهرستان تیران و کرون به مناسبت سوم 
خرداد اشاره و اظهار کرد: عملیات بیت المقدس و فتح خرمشهر، اقدامی 
خاص از سوی نیروهای نظامی و رزمندگان کشور برای آزادسازی بخش 
تصرف شده کشور بود که این عملیات جایگاه ویژه و نقطه قوت نیروهای 

ایران در مقابله با دشمنان بود.
وی اف��زود: عملیات بی��ت المقدس ی��ک عملیات غافلگیرانه از س��وی 
رزمندگان ایرانی ب��ود که با کمتری��ن امکانات نظام��ی و جنگی خاک 
خرمشهر را آزاد کردند و دش��من در این حادثه رسوا و با سرافکندگی از 

خاک کشور خارج شد.
فرمانده لش��گر ۱۴ امام حس��ین)ع( اصفه��ان بیان ک��رد: در عملیات 
بیت المقدس تعدادی زیادی از نیروهای دش��من اسیر رزمندگان کشور 

ما شدند و این خسارت بزرگی برای آن ها بود.

جزيیاتی از مواجهه ناوگروه ارتش 
ايران و آمريکا در اقیانوس آرام

در جریان ماموریت ناوگروه بیس��ت و چهارم نداجا در اقیانوس آرام، این 
 DDG۱06 ناوگروه ب��ا یک فروند ناوش��کن آمریکایی به ش��ماره بدنه

مواجه شد.
اسفند ماه سال 9۱ بیست و چهارمین ناوگروه اعزامی نیروی دریایی ارتش 
متشکل از ناو بالگردبر خارک )لجستیکی( و ناوشکن جمهوری اسالمی 
ایران س��بالن برای اولین بار وارد اقیانوس آرام شد و پس از طی ۱3 هزار 
کیلومتر و ۴0 روز دریانوردی در این ماموریت، در اس��کله شماره 7 بندر 

ژان ژیانگ ناوگان دریایی جنوبی چین پهلو گرفت.
در جریان این ماموریت که بازتاب های زیادی نیز در رس��انه های جهان 
پیدا کرد و درست در هنگام عبور ناوگروه ایرانی از تنگه ماالکا، این ناوگروه 

با یک فروند ناوشکن آمریکایی به شماره بدنه DDG۱06 مواجه شد.
امیر دریادار حبیب اهلل س��یاری اخیرا در گفت و گویی به برخی جزییات 
این مواجهه اشاره کرد و گفت: وقتی ناوگروه ما وارد اقیانوس آرام شد، ناو 
آمریکایی که در نزدیکی آنها قرار داشت، از ناوشکن ما پرسید شما اینجا 

چه کار می کنید؟
 فرمانده ما در جواب به آنها گفت: شما خودتان اینجا چه کار می کنید؟ این 

منطقه به کشور ما نزدیک تر است تا شما.
ناو آمریکایی که این نحوه پاس��خگویی فرمانده ما را دید، موضع خود را 
تغییر داد و با لحن آرام تری گفت: ما قصد بدی نداش��تیم و می خواهیم 

بدانیم مقصد شما کجاست؟
این بار هم فرمانده ما جواب داد: ما مشغول دریانوردی هستیم.

ناو آمریکایی مجددا اظهار داشت که ما فقط می خواستیم به شما بگوییم 
اگر قصد ورود به اقیانو س آرام را دارید، بدانید که این اقیانوس به لحاظ 
جوی خراب است و ممکن است با مشکل رو به رو شوید که فرمانده ناوگروه 

ایرانی با اقتدار به آنها گفت: ما مرد دریاهای سخت هستیم.
این مواجهه ناو آمریکایی و نحوه برخورد ناوگ��روه ایرانی با آنها در حالی 
است که در تاریخ ۱۴ اس��فند 89 نیز امیر سیاری در نشستی خبری که 
به منظور اولین حضور ناوگ��روه ارتش در دریای مدیترانه برگزار ش��د، 
با اش��اره به مواجهه ناوگروه دوازدهم نداجا )متش��کل از ناوشکن الوند 
و ناو لجس��تیکی خارک( با ناوگان دریایی رژیم صهیونیس��تی در حین 
این ماموریت گفت: نیروهای رژیم صهیونیس��تی از ناوگروه ما خواستند 
تا خودش��ان را معرفی کنند که ناوگ��روه ما به آنها اعالم کرد» به ش��ما 
ربطی ندارد و خفه ش��وید!« و پس از این، بدون اعتنا به درخواست رژیم 
صهیونیستی به مسیر خود ادامه داد. فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: 
آنها خیلی تالش کردند برای ما ایجاد مش��کل کنند اما ق��رار نبود ما از 
این مس��ایل بترس��یم و این اقدام ما موجب ناراحتی و حتی ترس رژیم 
صهیونیستی شد که وزیر جنگ آنها نیز به این امر اذعان کرد. ناوگروه های 
نداجا در طول 5 سال اخیر به منظور تامین امنیت خطوط تجاری ایران در 

آب های بین المللی به انجام ماموریت در منطقه خلیج عدن می پردازند.
برخی از آنها در آب های دریای مدیترانه و اقیانوس آرام نیز حاضر شده اند.
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احزاب  کارایی داشته باشند

حجت االسالم ناطق نوری تنها راه برون رفت از شرایط فعلی کشور را کارایی بیشتر احزاب و فراگیر شدن آنها 
دانست. جبهه اصالح طلبان و اعتدال گرایان در دیدار های نوروزی امسال خود با شخصیت هایی همچون 

آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی،محمد رضا باهنر دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری دیدار کردند.
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بسیجي بايد مطیع 
محض واليت باشد

علی الريجانی دوباره 
ريیس مجلس شد

فرماندار گلپایگان گفت: بسیجي باید مطیع محض والیت باشد و هر چه والیت 
مي گوید، بپسندد و این باید میثاق نامه بسیجیان شهرستان گلپایگان باشد.

محسن حسین میرزایي در جلسه مجمع شوراي راهبردي بسیج شهرستان 
که در تاالر اندیش��ه اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المي گلپایگان برگزار شد، با 
 گرامیداش��ت یاد و خاطره شهیدان واالمقام و ش��هیدان عملیات غرورآفرین

 بیت المقدس و آزادسازي خرمشهر، اظهار داشت: آنچه براي ما بسیجیان در 
باید مورد سنجش قرار گیرد، راه و روش مقام عظماي والیت است. وی با بیان 
این که وظیفه بسیجیان، تالش برای نهادینه کردن فرهنگ و گفتمان فاخر امام 
 راحل است، افزود: یکي از وظایف ما در سالي که به فرمان مقام معظم رهبري 
 اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مدیریت جهادي نام گذاري شده است، تالش در 

راستاي منویات مقام عظماي والیت است.

 علی الریجانی برای هفتمین س��ال پیاپی با کس��ب رای اکثریت نمایندگان 
به عنوان رییس مجلس تعیین شد.

در نشستی علنی دکتر علی الریجانی برای هفتمین سال پپاپی با کسب رای 
اکثریت نمایندگان و با۱87 رای از مجموع 26۴ نماینده حاضر، رییس مجلس 
شد. الزم به ذکر اس��ت که در رای گیری به عمل آمده از مجموع 26۴ نماینده 
حاضر با ۱9 رای سفید، 26 رای متعلق به بهرام بیرانوند و 32 رای متعلق به احمد 

بخشایش اردستانی بود.
علی الریجانی پس از قرائت آرا خطاب به نمایندگان گفت: از شما سروران گرامی 
تشکر می کنم. امید است با حمایت شما گام های بلندتری را برداریم و با توجه 
به لطف و محبتی که شما دارید، مسیر را برای حرکت بیشتر و استقالل مجلس 

فراهم خواهید کرد.

مسؤول بسیج دانش��جویی دانش��گاه اصفهان در اختتامیه 
جشنواره راه روشن مقاومت، از تش��کیل و راه اندازی گردان 
س��ایبری مقاومت خبر داد و گفت: امیدوارم که دانشجویان 

بسیجی در این گردان عضویت پیدا کرده و فعالیت کنند.
محمد رضایی اظهار کرد: 3 خرداد حماسه آفرینی شیر مردان 
و شیر زنانی است که در حمایت انقالب از جان خود گذشتند؛ 
این جش��نواره دارای بخش های متفاوتی بود که شروع آن با 
دهه فجر و پایان آن با می��الد حضرت زهرا)س(، اعالم نتایج 
جش��نواره با میالد حضرت علی)ع( و اختتامیه آن هم با روز 

مقاومت و ایثار متقارن شده است.
وی حضرت علی )ع( را نمون��ه مقاومت و حضرت زهرا )س( 
مدافع والیت نامید و بیان کرد: بسیج دانشجویی در راستای 
مطالبات حضرت امام)ره(و پاسداری از اصول نه شرقی و نه 
غربی، فعالیت می کند. مسؤول بس��یج دانشجویی دانشگاه 
اصفهان با اشاره به مفاهیم جشنواره همچون انقالب اسالمی و 
انرژی هسته ای خاطرنشان کرد: اگر بسیجیان دهه 60 جهاد 
نظامی داشتند، ما بس��یجیان دهه 90 به فرمان حضرت آقا، 

جهاد علمی و فرهنگی داریم.
وی افزود: بر مبنای این جهاد، موضوعات جشنواره طراحی 
شد و اهداف اساسی این جشنواره، لبیک به فرمان حضرت آقا 

و آرمان های انقالب اسالمی و حفظ آنها بود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: 
عده ای به دنبال ترویج اشرافی گری و مادی گرایی در جامعه 
هستند و ما نگران این موضوع هستیم و از مجموعه وزارت 

ارشاد می خواهیم این نگرانی را درک کند.
عباس مقتدایی اظهار کرد: دشمنان بدانند ما تا پایان جان 
برای حفظ ارزش های انقالب اسالمی ایستادگی می کنیم و 
شهدا امروز در کنار ما هستند. وی افزود: تیم مذاکره کننده 
بداند ما می توانستیم لغت برد برد را در جنگ تحمیلی به کار 
ببریم، اما امروز معتقدیم که باید اسالم ناب محمدی بر خاک 
اسالم آمریکایی حاکم باشد. نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اس��المی با بیان این که در جلسه کمیسیون امنیت 
ملی در مهرماه سال گذشته به ظریف مطرح شد که فرهنگ 
اسالم یک هویت است و نباید با نگاه ملی گرایانه پشت میز 
مذاکره نشست، تصریح کرد: ما پشتیبان تیم مذاکره کننده 
هستیم و مذاکرات را با دقت رصد می کنیم و بنا به فرموده امام 
راحل ما انقالبی هس��تیم نه دیپلمات. وی افزود: در مالقات 
مجمع نمایندگان استان اصفهان به رییس جمهور تذکر داده 
شد که رویکرد باید امت محور باشد. وی خاطرنشان کرد: ما از 
انقالب اسالمی دفاع کردیم و این دل نگرانی یک حرف نیست 
بلکه یک اقدام است و جوانان انقالبی اصفهان فریاد استقالل، 

آزادی و جمهوری اسالمی را سر می دهند 

 معاون سیاسی و امنیتی استاندار اصفهان گفت: فداکاری های 
رزمندگان در دوران دف��اع مقدس باید در دانش��گاه ها باید 
 برای نسل جوان تحلیل و ترسیم ش��ود و در این زمینه باید 
دانش��گاه ها وارد عمل شوند. رس��ول یاحی اظهار کرد: امام 
خمینی)ره( انقالب بزرگ اسالمی ایران را که بی نظیرترین 
حرمت در فالت ایران بود، رقم زد. وی افزود: دشمنان انقالب 
اس��المی برای نابودی این نظام مقدس، توطئه های فراوانی 
داشته اند که یکی از این توطئه ها ایجاد جنگ علیه ایران بود 
که در این جنگ کش��ور ایران با کمترین امکانات بر دشمن 
خود پیروز شد. معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان بیان 
کرد: فتح خرمشهر یک واقعه بزرگ و نقطه عطف دوران دفاع 
مقدس بود. وی با اش��اره به توطئه های امروز دشمنان برای 
از بین بردن روحیه انقالبی و ایثارگری نس��ل جوان، تصریح 
 کرد: فداکاری های رزمن��دگان در دوران دف��اع مقدس در

 دانشگاه ها باید برای نسل جوان تحلیل و ترسیم و در کتب 
مدارس فداکاری های رزمندگان کشور تالیف شود.

یاحی افزود: کسانی که ریزعلی ها و پتروس ها را در کتاب های 
مدارس ثب��ت و تالیف کردن��د، فداکاری ه��ای رزمندگان 
کش��ور را ب��رای الگودهی ب��ه نس��ل ج��وان در کتاب ها و 
 س��رفصل های آموزش��ی بگنجانند ک��ه وظیفه اساس��ی

 است.

حجت االسالم و المسلمین محمدتقی رهبر امام جمعه موقت 
اصفهان درباره جریان های تروریس��تی که توسط غرب به 
اسالم منتسب می شود، توضیح داد و هنر و ادبیات را ابزاری 

کارآمد برای دفاع از اسالم و حقوق مسلمانان دانست.
وی درهمایش جایزه بزرگ پیامبر اعظم)ص( که با حضور 
اندیشمندان مسلمان و مسیحی در هتل الله تهران برگزار 
شد، گفت: آفریدگار جهان، پیامبر اسالم را با مشعل هدایت و 
کتاب آسمانی و آیین حق فرستاد تا این آیین در پرتو توحید، 
جهان را به نور هدایت منور کند و بشریت را از گمراهی برهاند. 
رسالت آسمانی، رسالت توحید است و همه پیامبران خدا از 
آغاز تا پایان منادیان توحید و حق بودند و مدافعان محرومان 
و مظلومان. در این مراسم مسلمانان و مسیحیان در کنار هم 
حضور دارند. قرآن کریم به ما می آموزد که ما بین پیامبران 

خود تفاوتی قائل نیستیم. 
وی ادام��ه داد: این کالس و مدرس��ه روز ب��ه روز با حضور 
پیامبران مختلف کامل ش��د تا این که ای��ن روند با حضور 
حضرت محمد )ص( به تکامل رسید. آیین اسالم، آیین حق 
اس��ت که در عالم باقی می ماند. حق مانند آب است و باطل 
مانند کف های روی آب. نباید فراموش کرد که حق ستیزان 
رفتنی هستند. آنها که با دین در افتادند، از بین رفتند و آن 

چه مانده، گلبانگ رسالت محمد است 

نماینده مجلس امام جمعه معاون استاندار نیروی مقاومت

راه اندازی گردان سايبری 
مقاومت در اصفهان

اقدام ارشاد برای جلوگیری 
از ترويج اشرافی گری

ترسیم فداکاری های 
رزمندگان در دانشگاه ها

 دفاع از حقوق مسلمانان
 با هنر و ادبیات 
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نماینده مردم تهران در مجلس گفت: آنچه در مذارکات ژنو 
تعیین شد،  شکست ملت ایران و آنچه در مذاکرات وین  رقم 

خورد، موفقیت ایران تلقی می شود.
حجت االسالم حمید رسایی در همایش دالوران دلواپس که 
به همت جمعی نخبگان فرهنگی سیاسی و انقالبی اصفهان 
 در گلستان شهدا برگزار ش��د، اظهار کرد: ما باید بدانیم که 
در درگیری خ��دا و کدخدا، خدا مهم اس��ت؛ م��ا از کدخدا 
نمی ترسیم. وی افزود: ما بلند و رسا اعالم می کنیم که در دنیا 
کدخدا را قبول نداریم؛ بلکه پیرو خداوند هس��تیم. سیستم 
دفاعی ایران در برابر دشمنان، زیردریایی ها، تجهیزات نظامی، 
موش��ک های بالستیک و بمب هس��ته ای نیست. شهادت و 
شهادت طلبی سیستم دفاعی ایران در برابر تهدیدات دشمنان 

است؛ این سیستم دفاعی با کشتن تقویت می شود.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح ک��رد: یک روز نماد 
استقالل کشور، س��رنگونی رژیم شاهنش��اهی و روز دیگر 
استقالل و آزادسازی خرمشهر و تسخیر النه جاسوسی است، 

ولی امروز نماد استقالل کشور، چرخه سانتریفیوژ است.
رسایی افزود: مطمئن باشید که همانگونه که خدا خرمشهر را 

آزاد کرد، سانتریفیوژها را هم خدا آزاد می کند.
نماینده مردم تهران در مجلس اظهار کرد: معیار موفقیت و 
شکست ما خوشحالی و ناراحتی مستکبران است. برهمین 

اساس خوشحالی دشمنان، محل نگرانی و دلواپسی ما و ملت 
ایران است.

 دش�منان از امضا ش�دن توافق نامه ژنو رقصان 
شدند

 وی بیان کرد: برگزاری جلسه دالوران دلواپس در اصفهان 
و تهران دو دلیل عمده دارد؛ از یک طرف ما واقعا نگرانیم از 
روندی که تا به امروز در مذاکرات با گروه 5+۱ بوده؛ از طرفی 
هم نگران توافق نامه ژنوی هس��تیم که پر از الفاظ و واژگان 
مبهم است؛ توافق نامه ای که دشمنان ما برای امضا شدن آن، 

خوشحالی کردند.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: تواف��ق وین قرار بود 
براساس توافق ژنو صورت بگیرد و به دلیل آن که توافق نامه 
ژنو توسط تیم ایرانی ضعیف بسته شده بود، در وین ۴ به نتایج 
مطلوب مورد توافق فی مابین نرسید. توافق نامه ژنو به ضرر 

ملت ایران بود و به همین دلیل آنان رقصان بودند.
 روند دلواپسی ما از امروز گرايشی حمايتی دارد

وی تاکید کرد: ما امروز دیگر نگران توافق نامه ژنو نیس��تیم، 
ما نگران آن هس��تیم که تیم مذاکره کننده ایرانی نتواند بر 
سر خطوط قرمز و پنج شرطی که رهبری برای وین ۴ تعیین 

کرده اند، ایستادگی کند.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس یادآور شد: روند دلواپسی 

ما تا دیروز با گرایش نقد بود و االن با گرایش حمایت است، 
ولی باید این دلواپسی ادامه پیدا کند.

وی گفت: متاسفانه مطلع شدم عده ای تالش زیادی کردند 
که همایش دلواپسی در اصفهان برگزار نشود و حتی مجوز 
سالن آن را لغو کردند. به مسؤولین می گویم که چرا بعضی 
نگران برگزاری این همایش ها هستند؟ چون آنان می دانند 
که سومین و چهارمین همایش دلواپسان هم در استان های 

دیگر برگزار می شود.
رسایی با تاکید بر این که عده ای نمی خواهند »دلواپسیم «ها 
برگزار ش��ود، گفت: من به مس��ؤوالن می گویم از دلواپسان 

حمایت کنید؛ چراکه این ها نگران خطوط قرمز هستند.
وی تصریح کرد: ما همه از تیم مذاکره کننده ایرانی حمایت 
می کنیم، البته اگر خطوط قرم��ز را رعایت کنند و چنانچه 
خط��وط قرمز رعایت نش��ود، ما دلواپس��ان باز هم جلس��ه 

می گیریم و دلواپسی خود را با گرایش نقد برگزار می کنیم.
 ما از ايس�تادگی تی�م ايرانی در وين 4 تش�کر 

می کنیم
وی ابراز کرد:  در محضر شهدا می گوییم که در ژنو، توافق نامه 
سقوط کرد، ولی دل مردم سقوط نکرد. نماینده مردم تهران 
در مجلس متذکر ش��د: ما از تیم مذاکره کننده ایرانی بابت 
ایستادگی بر سر اصول در وین ۴ تشکر می کنیم. وی اذعان 
کرد: مذاکرات تا به امروز محرمانه بوده که یکی از انتقادات 
جدی ما به شمار می رود. رسایی اظهار کرد: مطالب و روند 
مذاکرات در دو صورت محرمانه است؛ نخست آن که بخواهیم 
دشمنان از آن بویی نبرند و متوجه محتوای آن نشوند که در 
این توافق نامه دشمنان کامال از محتوای آن آگاه هستند. وی 
گفت: دومین مورد مصرف محرمانه بودن یک مذاکره، این 
است که کاری کرده ایم که دوستان چنانچه از آن آگاه شوند، 
عصبانی و یا ناراحت می شوند. رسایی تاکید کرد: با توافق نامه 
ژنو تحریم ها لغو و رفع نمی شود و این یک دروغ بزرگ است. 
یکی از ش��روط اصلی رهبری در وین ۴ برداشته شدن همه 
تحریم ها بود. وی بیان کرد: علت رای آوری حجت االس��الم 
روحانی در انتخابات ریاست جمهوری این بود که در رسانه 
ملی اعالم کرد که موافق چرخیدن س��انتریفیوژها همراه با 
چرخیدن چرخ زندگی مردم و کارخانه ها است، اما حال اوضاع 
جور دیگری است. نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: 
مشکل آمریکا با ایران این اس��ت که ایران به جهانیان ثابت 
کرده که بدون حمایت آمریکا نه تنها می ش��ود ادامه حیات 

داد، بلکه می توان پیشرفت هم داشت.

رسايی در همايش »دلواپسان اصفهان« :

خدا مثل خرمشهر  سانتریفیوژها را هم آزاد می کند
تشکیل گروه های خودجوش در حوزه 
فرهنگ برای مقابله با برنامه های ماهواره

فرمانده قرارگاه سایبری ستاد کل 
نیروهای مسلح گفت: امروز کنترل 
مس��اله فرهنگ با وج��ود اینترنت 
و ماهواره بس��یار دش��وار و در این 
ش��رایط تنه��ا راه نجات، تش��کیل 
گروه ه��ای خودج��وش در ح��وزه 
فرهنگ اس��ت تا خانه ه��ای ما به 

کانون فرهنگ تبدیل شوند.
سردار بهروز اثباتی در جلسه مجمع 
راهبردی بسیج شهرستان گلپایگان 
اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی 
بس��یاری از قدرت های دنیا پش��ت 
صدام بودن��د، اما رزمن��دگان ما با 
ق��درت ایم��ان توانس��تند ای��ن 
 امتحان را نیز با س��ربلندی پش��ت

 سر بگذارند.
وی اف��زود: در فت��ح خرمش��هر ما 
توانس��تیم خ��ود را به خ��دا عرضه 
داریم و ب��ا عنایت پ��رودگار و ابزار 
الهی خرمش��هر را آزاد کنیم که در 
غیر این صورت این فتح غیرممکن 

بود. 
فرمان��ده قرارگاه س��ایبری س��تاد 
کل نیروه��ای مس��لح با اش��اره به 
فرمایش رهب��ر معظ��م انقالب در 
س��ال جدید گف��ت: مق��ام معظم 
رهب��ری در کنار 2 مقول��ه اقتصاد 
و فرهن��گ، توج��ه به ع��زم ملی و 
مدیریت جه��ادی را مطرح کردند 
ک��ه مدیری��ت جه��ادی م��د نظر 
رهبر معظ��م انق��الب را می توانیم 
 در همی��ن دف��اع مق��دس پی��دا 

کنیم.
وی بی��ان ک��رد: در اصل، فلس��فه 

انقالب ما بازگرداندن دین و فرهنگ 
بود و امام راح��ل می فرمودند رژیم 
ستمگر، شاهی دین و اقتصاد کشور 
را بر باد داده و به غربی ها وابس��ته 
کرده است. بنابراین این دو مبحث 
همواره دغدغه مملکت م��ا بوده و 
اهمیت مطرح کردن آن در س��ال 
جدید، افزایش عزم ملی و مدیریت 

جهادی است. 
اثباتی با بیان این که محیط مجازی 
حد و جغرافیا ن��دارد، تصریح کرد: 
امروز کنترل مساله فرهنگ با وجود 
اینترنت و ماهواره بس��یار دش��وار 
است و دش��منان قصد دارند از این 
طری��ق اراده ملت م��ا را بگیرند که 
اگر این اراده حفظ شود، هیچ کس 

نمی تواند بر ما غلبه کند.
فرمان��ده قرارگاه س��ایبری س��تاد 
کل نیروهای مس��لح خاطرنش��ان 
کرد: در این شرایط تنها راه نجات، 
تش��کیل گروه های خودجوش در 
حوزه فرهنگ است، به گونه ای که 
حتی خانه ه��ای ما ب��ه کانون های 
فرهنگ��ی س��الم تبدی��ل ش��ود تا 
 بتوانیم جل��وی تهاجمات فرهنگی

 را بگیریم.
و  ذکاوت  ب��ه  اش��اره  ب��ا   وی 
موقعی��ت شناس��ی رهب��ر معظم 
انقالب گفت:  رمز موفقیت ما وجود 
والیت و رهبری اس��ت، به گونه ای 
که حت��ی در جریان فتن��ه 88 که 
بزرگ ترین خیانت به والیت بود و 
تمام جهان کفر علیه حق طلبی ما 
منسجم شده بودن، با رهبری مقام 
عظمای والیت و تالش بس��یجیان 
صادق، از این جریان هم با موفقیت 

عبور کردیم. 
در ای��ن آیی��ن کت��اب »کم��ی تا 
آخ��ر دنی��ا« نوش��ته محمدرض��ا 
 آقامحمدی رزمن��ده گلپایگانی نیز 

رونمایی شد.



یادداشت

دادسللتان عمومللی و انقللاب 
اصفهان گفت: درمان و اشللتغال 
الزمه بازگشللت سللعادتمندانه 
زندانیللان مواد مخللدر به زندگی 

است.
محمدرضللا حبیبی اظهللار کرد: 
قانونگذار به فعاالن حوزه مبارزه 
با مواد مخدر تاکید کرده اسللت 
که به خرده فروشللان مواد مخدر 
به عنوان مجرم نگاه نکنند، بلکه 
باید با نگاه بیمارگونه به این افراد 

نگریسته شود.
وی بللا بیللان ایللن که فلسللفه 
سللاخت اردوگاه هللا، مجللازات 
همراه بللا درمان اسللت، توجه به 
اشتغال زایی زندانیان مواد مخدر 
در اردوگاه های کاردرمانی را نیز 
از دیگر مواردی عنللوان کرد که 
مدنظر مسؤوالن اجرای این طرح 

قرار گرفته است.
حبیبی افزود: استقرار اکیپ های 
پزشللکی و بهداشللتی نیللز برای 
تحقق اهللداف درمانللی اردوگاه 
انجام شده است.دادستان عمومی 
و انقاب اصفهان درباره اقدام های 
درمانللی کلله در ایللن اردوگاه 
انجام می شللود، خاطرنشان کرد: 
متادون درمانللی اولین مرحله ای  
اسللت که مجرم در ایللن اردوگاه 
باید طی کند و مراحل بعدی نیز 
طبق دسللتورهای پزشکی انجام 

می شود.

حبیبللی بللا تاکیللد بر ایللن که 
درمللان مجرمان مللواد مخدر به 
تنهایللی نمی تواند پاسللخگوی 
فعالیت های اردوگاه برای بازگشت 
سللعادتمندانه ایللن دسللته از 
زندانیان به زندگی باشد، تصریح 
کللرد: حرفه آمللوزی و اشللتغال 
زندانیان، هم زمللان با درمان باید 
مورد توجلله قرار بگیللرد. در این 
راستا دسللتگاه قضایی استان از 
انجمن حمایت زندانیللان، بنیاد 
تعاون، اداره کل زندان های استان 
اصفهللان و سللایر دسللتگاه های 
اجرایی خواسته اسللت تا نهایت 
همکاری را برای تحقق اهداف این 
اردوگاه در زمینلله اشللتغال زایی 
داشته باشللند. به گفته وی، این 
اردوگاه کاردرمانی ویژه کان شهر 
اصفهان نیست و تمامی زندانیان 
واجد الشرایط در شهرستان های 
استان را زیرپوشش قرار می دهد.

دادسللتان عمومللی و انقللاب 
اصفهللان دربللاره فعالیت هللای 
سال های اخیر این اردوگاه گفت: 
براساس هماهنگی صورت گرفته 
با انجمن حمایت زندانیان، بنیاد 
تعللاون و اداره کل زندان هللای 
اسللتان، در زمینه اشللتغال زایی 
اقدام هایللی انجام شللده، اگرچه 
برای عملکرد بهتر در این باره نیاز 
به برنامه ریزی و سللرمایه گذاری 

بیشتر است.
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دوره تکمیلی تربیت مربی فن خطابه در اصفهان برگزار شد
 معاون فرهنگی مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان با اشاره به این که الزمه تبلیغ صحیح 
و کارآمد، مجهز بودن مربیان و اساتید به مهارت های تبلیغ است، گفت: با حضور خواهران ُمبلغ، 

دوره تکمیلی تربیت مربی فن خطابه در اصفهان برگزار شد. 
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پس از اباغ سیاست های جمعیتی از سوی مقام معظم رهبری، 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه ای خطاب به معاونان 
و روسای سللازمان ها و موسسات وابسللته به این وزارت خانه 
صادر کرد. مقام معظم رهبری چند روز پیش سیاسللت های 
کلی جمعیتی را اباغ کردند. ایشللان در این سیاسللت ها به 
افزایش کیفیت زندگی، ازدواج و اشللتغال تاکید داشتند، اما 
برای اجرای این سیاست ها، علی ربیعی، وزیر تعاون، کارو رفاه 
اجتماعی خطاب به معاونین و روسای سازمان ها و موسسات 
وابسته به این وزارت خانه، بخشنامه ای صادر کرده است. در این 
بخشنامه به مواردی که در دو سه سال گذشته موانع افزایش 
جمعیت و دغدغه اصلی مردم بوده، اشاره شده است. متن کامل 
بخشنامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در زیر می خوانید: 
معاونین محترم وزیر، روسای محترم سازمان ها و 

موسسات وابسته
 ضمن قدردانی از دوراندیشللی و توجه مقللام معظم رهبری 
مدظله العالی به آینده ایران اسللامی در اباغ سیاست های 
سامت و نیز سیاسللت های جمعیتی و در راستای تاکیدات 
رییس جمهور محتللرم مبنی بر تللاش وزارت خانه ها برای 
تحقق منویات معظم له، موارد ذیل جهللت عملیاتی نمودن 

سیاست های جمعیتی اباغ می شود:
1- در راستای بند 1 سیاسللت های جمعیتی، سازمان تامین 

اجتماعی موظف است در ارتباط با افزایش نرخ باروری به بیش 
از سطح جانشینی، تسهیات الزم را در ارتباط با موانع بیمه ای 

فرزند سوم به بعد فراهم نماید.
2- درراستای بند 2 سیاست های جمعیتی، به سازمان تامین 
اجتماعی تکلیف می گردد در ارتباط با پرداخت هزینه ازدواج 
به بیمه شدگان تامین اجتماعی، تسهیات الزم را فراهم آورد.

3- در راستای بند 3 سیاسللت های جمعیتی، معاونت روابط 
کار موظف است در محیط های کار شرایط الزم را برای فعالیت 
مادران باردار فراهم ساخته تا مادران بتواند بدون دغدغه پس 
از طی دوران بللارداری به محیط کار بازگردنللد و هیات های 
تشللخیص و حل اختللاف در این زمینه موظف هسللتند در 
چارچوب مقررات قانون کار، اجازه اخراج پس از بازگشللت از 

زایمان را ندهند.
4- سازمان بیمه سامت و سازمان تامین اجتماعی در جهت 
بند 3 سیاست های جمعیتی موظف هسللتند عاوه بر ارایه 
پوشللش موثر بیمه ای داروهای ناباروری، ابعللاد دیگر در این 
زمینه را مورد توجه قللرار داده و امکانات خود را در جهت حل 

مشکات زوج های نابارور تمهید کنند.
 5- سللازمان آموزش فنللی و حرفه ای کشللور در راسللتای
  بنللد 4 سیاسللت هللای جمعیتللی مکلللف اسللت در کنار

 آموزش های مهارتی برای افراد شاغل و جویندگان کار نسبت 

به ارایه آموزش های منظم و مستمر در جهت ایجاد تعادل در 
رابطه بین شغل و کیفیت زندگی طراحی های الزم را از طریق 

تدوین استاندارد های آموزشی به عمل آورد.
6- در راسللتای اجرای بند 4 سیاسللت های اباغی، سازمان 
تامین اجتماعی و بیمه سللامت ایرانیان، تقویت نظام تامین 
 اجتماعی و نیز در امتداد روند بیمه از سوی سازمان ها سعی در 
 قوت بخشللی به نظام بیملله ای و اعتباربخشللی بیشللتر به 

دفترچه ها را با جدیت پیگیری و برنامه ریزی نمایند.
7- سللازمان بهزیسللتی کشللور در جهت اصول منللدرج در 
بند 4 سیاسللت هللای اباغی، مکلف بلله تقویت نظللام ارایه 
 مشاوره بر مبنای فرهنگ و ارزش های اسامی ایرانی بوده و 
برنامه ریزی های کارشناسی شده برای گسترش ابعاد مشاوره 

و فعالیتی نظیر اورژانس اجتماعی را صورت دهد.
8- معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت متبوع در راستای تحقق 
بند 5 سیاسللت های اباغی،برنامه ریزی مناسب برای ترویج 
فرهنگ کار همراه با سبک مصرف کاالهای ایرانی را با رویکرد 
توسعه اشتغال پیگیری نموده و نیز معاونت توسعه کارآفرینی 
و اشتغال در جهت تقویت نام و نشان تجاری کاالهای ایرانی، 

موانع رشد کارآفرینان در این زمینه را برطرف نماید.
9- در راسللتای بند 6 سیاسللت های جمعیتی، معاونت رفاه 
اجتماعی اجرای طرح امنیت غذایللی را با هدف گذاری برای 
خانواده های کم توان مورد اهتمام قرار داده و به ویژه با توجه 
به اهمیت هزار روز اول زندگی در جهت سللامتی جسمی و 
روحی کودکان، مراقبت ها و برنامه ریزی های الزم را در این 

خصوص تمهید نماید.
10- سللازمان تامیللن اجتماعللی و صندوق بازنشسللتگی 
کشللوری در جهت اجرای بند 7 سیاست های اباغی، ضمن 
 اهتمام به تکریم هر چه بیشللتر سللالمندان و بازنشستگان، 
برنامه ریزی های الزم را برای توسللعه امور درمانی و کاهش 
هزینه های درمان، سهولت و عدالت در دسترس و همچنین 
امور رفاهی با روش های گوناگون از جمله توسللعه خانه های 

امید در شهرها را پیگیری نمایند.
11- در راسللتای بند 6 سیاسللت های جمعیتللی، معاونت 
رفاه اجتماعی با فعال کردن شورای سللاماندهی کودکان در 
 معرض آسیب و شورای سالمندان و جهت دهی این شوراها با

 سیاسللت هللای اباغی جمعیللت و نیللز در جهللت اجرایی 
 شللدن مصوبات شللوراهای مذکللور، تللاش الزم را معمول

 دارند.
12- در راستای بند 8 سیاست های جمعیتی، معاونت توسعه 
کارآفرینی و اشللتغال و سللازمان آموزش فنی و حرفه ای بر 
اساس یک نیازسللنجی نوین و با توجه به تغییرات فن آوری 
در عرصلله نیروی کار و تغییللرات فرهنگی، اقللدام الزم برای 
آموزش های تخصصی متناسب با نیازهای جامعه و استعدادها 
 و عایق آنان در جهت ایجاد اشللتغال موثللر و مولد را فراهم

 نمایند.

بخشنامه وزیر رفاه برای افزایش جمعیت: 

مادران شاغل،  بیکار نشوند
تامین اجتماعی تسهیالت ازدواج بدهد 

درمان و اشتغال الزمه بازگشت 
زندانیان مواد مخدر به زندگی

یادداشت

باید در زمینه بهره وری منابع و 
نیروی انسانی دقت کنیم

به گزارش روابط عمومللی فرمانداری شهرسللتان فاورجان، اصغر 
هدایت فرماندار فاورجان در جلسلله شللورای اداری شهرستان که 
هم زمان با روز بهره وری و مصرف بهینه برگزار شللد، خاطرنشللان 
کرد: ما بایللد در زمینه بهره وری منابع و نیروی انسللانی دقت کنیم 
و صرفه جویی سللاده ترین راه آن اسللت. وی افزود: متاسفانه کشور 
ما در مصرف آب و انرژی به یکی از پرمصرف ترین کشللورها تبدیل 
شده است. مدیر ارشد شهرستان با اشاره به کاهش 25 درصدی آب 
 شرب، از مسؤوالن دسللتگاه های اداری شهرستان خواست موضوع

 صرفه جویللی در مصرف آب را فرهنگسللازی کنند تللا مانع از بروز 
مشکات احتمالی در فصول گرم سال شوند.

هدایت در ادامه با گرامیداشت سوم خرداد سالروز عملیات غرورآفرین 
بیت المقدس و فتح خرمشللهر تصریح نمود: این عملیات فتح خاک 
نه، بلکه فتح ارزش ها بوده است و معادالت جهان و ادبیات دشمن و 

غرب را در مقابل ایران تغییر داده است. 

 نیاز های درمانی معلوالن آسیب 
نخاعی تامین نمی شود

عضو هیات امنای انجمن حمایت از معلوالن آسللیب نخاعی استان 
اصفهان گفت: در حال حاضر دولت و مسللؤوالن دولتی به معلوالن 
بی توجه هسللتند و حداقل نیاز های درمانی معلوالن آسیب نخاعی 

تامین نمی شود.
سید محمود نقیب زاده نایینی با اشاره به این که با توجه به روی کار 
آمدن دولت جدید و با توجه تغییرات و تحللوالت صورت گرفته در 
کشور، هنوز شاهد حمایتی از سللوی دولت مردان از معلوالن آسیب 
نخاعی نیسللتیم، اظهار کرد: در حال حاضر معلوالن آسیب نخاعی 
برای تهیه وسللایل و تجهیزات مورد نیاز خود ناچار هستند به بازار 

آزاد مراجعه کنند.
وی با بیان این که بهزیستی نیز در حال حاضر تنها بخشی از وسایل 
بهداشتی و پانسللمانی مورد نیاز معلوالن آسللیب نخاعی را به آنها 
اختصاص می دهد، اضافلله کرد: البته اخیرا بهزیسللتی نسللبت به 
غربالگری معلوالن و شناسایی نیاز های اولیه این افراد اقدام کرده که 

این یک اقدام مناسب از سوی بهزیستی تلقی می شود.

اختصاص 59 میلیارد ریال اعتبار 
برای ساماندهی انهار اصفهان

رییس اداره انهار و مادی های شهرداری اصفهان گفت: 59 میلیارد 
ریال اعتبار برای سللاماندهی و احیای مادی ها و انهار در سللال 93 

پیش بینی شده است.
سللید جال عمرانی اظهار کرد: 275 کیلومتر مادی در سطح شهر 
 اصفهان وجود دارد که بر اسللاس برنامه ریزی ها سللاماندهی ساالنه

 30 کیلومتر از مادی ها در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: تاکنون 70 درصد از مادی های شللهر اصفهان ساماندهی 

شده است.
وی با اشللاره به این که امسللال حدود 59 میلیارد ریال اعتبار برای 
سللاماندهی و احیای مادی ها و انهار پیش بینی شده است، تصریح 
کرد: در سللال جللاری 45 میلیللارد و 100 میلیون ریللال اعتبار به 
 صورت نقدی، 2 میلیارد و 200 میلیون ریال به صورت غیرنقدی و

 11 میلیارد و 650 میلیون ریال اعتبارات مرکزی برای سللاماندهی 
و احیای انهار مناطق 15گانه و ناژوان اختصاص داده شده است.

 شگرد جدید سرقت از
 کارت های بانکی

بانک ملي ایران درخصوص شیوه جدید سرقت وجوه مشتریان توسط 
افراد شیاد و سودجو از طریق خودپرداز هشدار داد.

افللراد کاهبردار بللا ریختن چسللب روي صفحه کلیللد خودپرداز 
)ATM(، امکان کار با دسللتگاه را با مشللکل مواجه کرده و ضمن 
شناسایي رمز مشتري، او را براي دریافت کارت بانکي خود به داخل 
شللعبه هدایت مي کنند. همدسللتان دیگر کاهبردار در فرصت به 
دست آمده، سللوء استفاده خود را عملي و نسللبت به تخلیه حساب 
مشتري اقدام مي کنند. بانک ملي ایران ضمن اعام این شیوه جدید 
کاهبرداري از مشتریان خواسللت تا در صورت عدم دریافت کارت 
بانکي خود از دستگاه خودپرداز، به توصیه هاي دیگران درخصوص 
مراجعه به شعبه توجه نکرده و پس از اطمینان از ضبط کارت بانکي 

توسط خودپرداز، مکان خود را ترک کنند.

 55۶ کیلوگرم تریاك و حشیش
 در اصفهان کشف شد

فرمانده انتظامي استان اصفهان، از کشف مقدار 556 کیلوگرم تریاک 
و حشیش و دستگیري دو باند مواد مخدر در این استان خبر داد.

سردار عبدالرضا آقاخاني اظهار داشللت: ماموران اداره عملیات ویژه 
پلیس مبارزه بللا مواد مخدر اسللتان اصفهان در یک کار مشللترک 
اطاعاتي و عملیاتي موفق شللدند یللک دسللتگاه کامیونتي را که 
از اسللتان هاي شرقي کشللور قصد ورود به اسللتان اصفهان داشت، 
شناسایي و در عملیاتي ویژه آن را متوقف کنند. وي افزود: در بازرسي 
از بار این کامیونت، مقللدار 254 کیلوگرم حشللیش و 148 کیلو و 
400 گرم تریاک و در مجموع 402 کیلو و 400 گرم موادمخدر که 

به صورت ماهرانه اي در بدنه خودرو جاسازي شده بود، کشف شد. 

آمار افزایش طالق در گلپایگان 
نگران کننده است

رییس دادگستري شهرسللتان گلپایگان گفت: با کمال تاسف در این 
سال ها بنیان مقدس خانواده ها متزلزل شللده است و شاهد افزایش 
روزافللزون طاق و از هم پاشللیده شللدن کانون مقللدس خانواده ها 
 در گلپایگان هسللتیم. رسللول احمدي با بیان این که از جمله موارد 
بي شماری که در مظلومیت دوران دفاع مقدس پس از گذشت حدود 
24 سال از آن می بینیم این است که چرا ما نتوانسته ایم اهداف، ثمرات 
و برکات این دوران مقدس را به نسللل سوم انقاب جوانان و نوجوانان 
منتقل کنیم، افزود: دشمن قسم خورده ما به سللرکرده امپریالیسم 
جهاني و صهیونیسم خبیث در جنگ تمام عیار با گسیل امکانات بالقوه 
و بالفعل خود علیه مقدسات و اعتقادات ما در فضاي مجازي و ارتباطات 
تاخت و تاز خودش را آغاز کرده و متاسفانه پیش روي ها و توفیقاتي را 

به دست آورده است.

اخبار کوتاه
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معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان:

احداث کلینیک های ویژه در بخش های روستایی

طی بررسی طب های مکمل عنوان شد

آمریکایی ها به طب سنتی روی آورده اند

مدیرکمیته امداد تیران و کرون خبر داد

اجرای طرح »شجره طیبه«  در تیران و کرون

مدیر گروه مشاوره وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد

متاهلین خوشحال تر از مجردها هستند

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان گفت: بیماران 
سرپایی به منظور کاهش هزینه های درمان به کلینیک های ویژه 

مراجعه کنند.
عباسعلی جوادی اظهار داشللت: در حال حاضر تعرفه های بخش 
خصوصی 30 درصد و بخش دولتی به بیش از 30 درصد افزایش 

یافته است.
وی بیان داشت: افزایش 30 درصدی تعرفه های بخش خصوصی با 
تورم در نظر گرفته شده؛ به طوری که اگر در سال گذشته تعرفه یک 
پزشک متخصص در بخش خصوصی 20 هزار تومان بود، امسال به 

26 هزار تومان افزایش یافته است.
رییس سازمان نظام پزشکی اسللتان اصفهان تصریح کرد: این در 
حالی است که اگر سال های پیش دولت تنها 4 هزار تومان از ویزیت 
پزشللکان متخصص در بخش های خصوصی را پرداخت می کرد، 

امسال 7 هزار تومان پرداخت می کند.

 نماینللده ایرانی فدراسللیون جهانی طب سللوزنی از گسللترش 
درمان های طب سنتی در ایاالت متحد آمریکا خبر داد. همچنین 
کشورهای فرانسه، آلمان و انگلیس نیز 30 تا 35 درصد از داروهای 

هومیوپاتی )طب مکمل( استفاده می کنند.
امیر هومن کاظمی نماینده ایرانی فدراسیون جهانی طب سوزنی 
اظهار داشت: در ایاالت متحده آمریکا، 35 درصد درمان ها با کمک 
طب سنتی صورت می پذیرد، به طوری که وزارت بهداشت استرالیا 
نیز طی گزارشی اعام کرد که 30 درصد روند درمانی این کشور 
با کمک طب هللای مکمل از جمله طب سللوزنی صورت پذیرفته 
 اسللت که مصداق بللارز آن در روش درمانی IVF بلله کار گرفته

 شده است. 
البته ارایلله روش طبی بللا داروهللای هومیوپاتی باید براسللاس 

راهنماهای بالینی صورت پذیرد.
کاظمی با اشللاره بلله توصیه سللازمان بهداشللت جهانللی برای 
اسللتفاده از طب های مکمل و سللنتی عنوان کرد: طب  سللنتی 
ریشلله در تاریخ و سللرزمین کشللورها دارد، ولی طب مکمل به 
 قدمت تاریخی بر نمی گردد، بلکه نوعی طب جایگزین به حساب 
می آید. وی ادامه داد: سال هاست که سازمان بهداشت جهانی در 
کنار طب رایج، طب مکمل را نیز تشویق می کند. زیرا طب رایج با 

وجود همه پیشرفت هایی که کرده است در برخی مواقع جوابگوی 
نهایی درمان نیست. 

 بنابر ایللن می تللوان آن را با طب مکمل و براسللاس مسللتندات 
علمی که مجامللع بین المللی و علمللی دنیا نیز همراه سللازمان 
بهداشللت جهانی آن را پذیرفته اند، برای درمان ها به کار گرفت، 
به طوری که بللا کمک طب مکمل می توان هزینلله بیماری را نیز 
 کاهش و اثربخشللی درمان را افزایش داد و رونللد درمان را کامل

 کرد. 
در ادامه برنامه پزشللکی »نبض« با موضوع طللب مکمل، رهنما 
عضو انجمن هومیوپاتللی ایران اظهار داشللت: روش های دارویی 
هومیوپاتی، با استفاده از داروهای رقیق شللده صورت می پذیرد 
که شللامل داروهای طبیعی اسللت که قبل از فارماکوپه شللدن، 
بللرای روی افراد سللالم تسللت می شللود و در روند درمللان نیز 
 پس از گرفتن شللرح حال از بیمللار داروهای طبیعللی برای فرد

 تجویز می شود.
رهنما با تاکیللد بر شللواهد علمی از درمللان بیماران براسللاس 
روش های دارویللی هومیوپاتی عنللوان کرد: در مقللاالت علمی 
و روش هللای متعللدد، رونللد درمللان دارویللی هومیوپاتللی هم 
بللر روی انسللان و هللم بللر روی حیوانللات تایید شللده اسللت. 
مثللا اطفالللی که دچللار اسللهال حللاد بودنللد، بللا روش طبی 
 هومیوپاتی بهبود پیللدا کردند و زمللان درمان آنها نیللز کوتاه تر

 شده است.
عضو انجمن هومیوپاتی خاطرنشللان کرد: در روش طب دارویی 
هومیوپاتللی، مهللم ادغام این شللیوه طللب طبیعللی و مکمل با 
درمان های رایج است که سللازمان بهداشللت جهانی نیز به این 
گونه درمان هللای مکمل موکللدا توصیه می کند، بلله طوری که 
براسللاس آمارهای 2001 تا 2003 کشللورهای فرانسلله، آلمان 
 و انگلیللس 30 تا 35 درصللد از داروهللای هومیوپاتی اسللتفاده

 می کنند.

 

مدیرکمیته امداد شهرسللتان تیران و کرون گفللت: با توجه به 
این که مردم شهرسللتان توجه ویژه ای بلله پرداخت زکات از 

 خود نشان می دهند، طرح شجره طیبه و وادی طیب به منظور 
جمع آوری زکات در تیران و کرون اجرا می شود .

علی طالبی ، اظهار کللرد: از میان درآمد یللک میلیارد و 300 
میلیون ریالی کمیته امداد شهرسللتان تیران وکرون در سال 
گذشته، 500 میلیون تومان آن از محل دریافت زکات به دست 
آمده است. وی افزود: آموزش و انجام فعالیت های فرهنگی نقش 
موثری در افزایش درآمدهای ناشی از زکات در این شهرستان 
دارد و مصرف در هر منطقه نظرها را  نسللبت به کمیته امداد و 
ستاد زکات مثبت کرد و سبب پرداخت به موقع زکات مردم شده 
است. وی بیان کرد: در طرح شجره طیبه، کشاورزان تعدادی از 
درختان خود را در یک مقطع زمانی به شورای زکات واگذار کرده 

و درآمد آن برای مصارف زکات هزینه می شود.

مدیرگروه مشاوره وزارت ورزش و جوانان با اشاره به مهاجرت 
نخبگان، اظهارکرد: یکی از راه های افزایش جمعیت پیشگیری از 
مهاجرت بی رویه نخبگان است. در صورت استمرار روند موجود 
با کمبود جمعیت نخبه مواجه می شویم، چون بیشتر مهاجران 

دارای تحصیات عالیه هستند.
مریم نجابتیان  افزود: جمعیت،  مولفه اصلی توسعه هر کشور 
است. اگر جامعه ای متعادل باشللد، برنامه ریزی برای توسعه 
و پیشللرفت آن راحت تر می شللود. وی در ادامه گفت: نیروی 
انسانی بازوی محرک یک جامعه اسللت و فرزند آوری مناسب 
نوید آینده روشن را می دهد. در برخی از کشورها رشد جمعیت،  
منفی و زاد و ولد کمتر از مرگ و میر اسللت، این در حالی است 
که جمعیت بیشتر در صورت تندرسللتی و شایستگی ، عامل 
اقتدار هر کشور است. نجابتیان با بیان این که ازدواج به موقع 
از شللروط مهم فرزند آوری است، اظهارکرد: شللرایط ازدواج 
مانند وجود امکان شناخت جوانان از یکدیگرباید فراهم باشد. 
ازدواج گام نخست برای حل بسیاری از مشکات روانی ناشی 
از تنش های زندگی روزمره است. بر اساس نتایج پژوهش های 
انجام شده افراد متاهل به طور متوسط سالم تر و خوشحال تر 
از مجردها هستند. با توجه به تاکید مقام معظم رهبری درباره 

ضرورت افزایش جمعیت نیز باید به ازدواج به عنوان پایه و اساس 
دستیابی به این هدف، عنایت داشته باشیم.مدیر گروه مشاوره 
وزارت ورزش و جوانان با بیان این که ازدواج رکن اصلی و اساس 
زندگی اجتماعی و عامللل تکامل فرد و اجتماع اسللت، گفت: 
افزایش جمعیت باید با فراهم سازی زیر ساخت های اجتماعی، 
تفریحی و شغلی همراه باشد. در صورت برطرف شدن نیازهای 
شغلی و اقتصادی جوانان، آنان به صورت خودجوش به سمت 
ازدواج سوق پیدا می کنند. نجابتیان تاکید کرد: ازدواج، مهم و 
فرزند آوری مهم تر از آن است. ازدواج در تمام ادیان به عنوان 
عامل ایجاد نسل جدید شناخته می شود که در پیشرفت و رشد 
یک جامعه تاثیرگذار است. از سوی دیگر هر فرد نیازهایی دارد 
که فقط با زندگی مشترک می توان به آن دست یافت. وی افزود: 
ازدواج موجب احسللاس آرامش و امنیت اسللت، اما در بیشتر 
جوامع از جمله ایران به علت عوامل اقتصادی مانند بیکاری سن 

ازدواج افزایش یافته است.
مدیر گروه مشللاوره وزارت ورزش و جوانان در ادامه گفت: در 
حال حاضر افراد تا 18 سللالگی درگیر تحصیات هسللتند و 
برای تحصیات دانشگاهی دسللت کم باید 4 سال وقت صرف 
کنند. پسران پس از این مرحله باید دوران خدمت سربازی را 
طی کنند. در این شرایط به سن 30 سالگی رسیده اند و باید به 
 دنبال اشتغال و ازدواج باشللند. پس از ازدواج هم در نهایت به 
تک فرزندی گرایش پیللدا می کنند که هم بللرای فرزند و هم 

جامعه آسیب مهمی است.
نجابتیان در پایان گفت: معاف کردن متاهان از سربازی غیر 
آموزشی، قرار دادن افراد متاهل در اولویت استخدام،  واگذاری 
خانه های استیجاری ارزان قیمت به افراد در حال تحصیل مایل 
به ازدواج، اعطای وام ازدواج بی بهره و ارتقای فرهنگ ازدواج با 
تشریح نیازهای طبیعی و حقوق متقابل زن و مرد می تواند در 

افزایش جوانان موثر باشد.



اخبار کوتاهيادداشت

رکوردهای جديد تولید در فوالد 
مبارکه ثبت شد

رک��ورد جدید ب��ا تولی��د 689 ه��زار و 100 ت��ن در اردیبهش��ت 
 امس��ال در واحد گندله س��ازی ش��رکت ف��والد مبارک��ه اصفهان

 به دست آمد.
رضا اس��ماعیل پور رییس واحد گندله س��ازی این ش��رکت گفت: 
این رک��ورد به میزان ی��ک هزار و 900 تن بیش��تر از رک��ورد قبلی 
که در مرداد س��ال 92 حاصل ش��ده بود، اس��ت.ُگندله، گلوله های 
تولید شده از نرمه سنگ آهن و س��ایر مواد افزودنی است که پخته 
و سخت می ش��ود و برای احیا به روش س��نتی تولید آهن در کوره 
بلند و ی��ا روش های متعدد احیای مس��تقیم به کار م��ی رود. مدیر 
ناحیه فوالد سازی و نورد پیوسته س��بای فوالد مبارکه نیز از کسب 
 رک��ورد جدید تولی��د در ای��ن ناحیه در اردیبهش��ت س��ال جاری

 خبر داد.

 ثبت رکورد جديد ماهیانه
 در آگلومراسیون

 در آس��تانه مبع��ث حض��رت رس��ول اک��رم )ص( و در راس��تای 
دس��تیابی به تولید 3 میلیون تن، تالش��گران عرصه تولید دربخش 
 آگلومراس��یون ب��رگ زری��ن دیگری ب��ر افتخ��ارات قبل��ی خود

 افزودند.
بر اساس اظهارات مهندس تورج نوابی مدیر شرکت آگلومراسیون، 
طی اردیبهش��ت ماه س��ال جاری در این بخش 351هزار و 33 تن 
آگلومره تولید ش��د که نس��بت به آخرین رکورد قبل��ی ) فروردین 
93( 248تن افزایش نش��ان می ده��د. این رک��ورد در حالی اتفاق 
افتاد ک��ه برخالف کمبود تامین س��نگ آه��ن ریزدان��ه از معادن ، 
عمده س��نگ آهن مصرفی با تالش و همت پرس��نل انبار مواد خام 
و مدیریت راهبری و پش��تیبانی ماش��ین آالت و همچنین راه آهن 
و ترابری از دپوی واقع در انبار ش��مالی به انبار مواد خام حمل شده 
اس��ت. مهندس نوابی از کلی��ه همکارانی که در کس��ب این رکورد 
تالش نموده اند خصوصا کارکنان بخش آگلومراس��یون و همچنین 
 مدیریت هایی که در این زمینه پشتیبانی الزم را داشنه اند، قدردانی

 نمود.

اولین پیش فروش تابستانی بلیت 
قطار با قیمت های قبل

مدیرعام��ل رجاء ب��ا بیان ای��ن که پیش ف��روش بلی��ت قطارهای 
مس��افری حدفاص��ل 11 خ��رداد ت��ا 31 تیرم��اه 93، ام��روز 
از طری��ق همه مراکز مج��از فروش بلی��ت قطار و س��ایت اینترنتی 
 آغ��از می ش��ود، گف��ت: قیم��ت بلی��ت هم��ان نرخ ه��ای قبل��ی

 است.
طبق اعالم راه آهن جمهوری اس��المی ایران  دور بعدی پیش فروش 
بلیت قطار ب��رای دوره زمانی 11 خ��رداد تا 31 تی��ر ، از امروز آغاز 

می شود.
 براس��اس این گزارش، پیش فروش قطارهای مس��افری حدفاصل 
93/3/11 لغایت 93/4/31 از طریق هم��ه مراکز مجاز فروش بلیت 
 قطار و سایت اینترنتی به نشانی http://ticket.rai.ir  انجام خواهد

 شد. 

دستورالعمل قیمت گذاری خودرو تا 
پايان هفته ابالغ می شود

عضو ناظر مجلس ش��ورای اس��المی در ش��ورای رقابت با اشاره به 
 آماده بودن دس��تورالعمل قیمت گذاری خودرو، گفت: این ش��ورا 
دستور العمل قیمت گذاری خودرو را تا پایان هفته جاری ابالغ می 
کند. محمد علی مددی با اش��اره به جلسه گذش��ته شورای رقابت 
اظهار داش��ت: این ش��یوه قیمت گذاری با توجه به ش��اخصه های 
اقتصادی از جمله نرخ تورم و با توافق قطعه س��ازان و خودروسازان 
نهایی ش��ده اس��ت. وی با بیان این ک��ه در این دس��تورالعمل چند 
متغیر ش��فاف و عملیاتی لحاظ شده اس��ت، اعالم کرد: قیمت های 
 حاصله با این دس��تورالعمل، پایین تر از قیم��ت های حبابی کنونی

 خواهد بود.

زمان ورود کارشناسان چینی برای 
تست و راه اندازی مترو معلوم نیست

مدیرعامل سازمان قطارشهری اصفهان اظهار داشت: زمان مشخصی 
برای ورود کارشناسان چینی به اصفهان برای تست و راه اندازی فاز 
اول مترو نیست و بعد از تست متروی تبریز، این گروه وارد اصفهان 
می ش��وند. جواد ش��عرباف با بیان این مطلب گفت: تیم کارشناسی 
شرکت پوژن چین در تبریز مستقر است و زمانی که عملیات تست و 
راه اندازی متروی تبریز تکمیل شد، به اصفهان می آیند. وی افزود: 
 ش��رکت مادر تخصصی قطارش��هری اعالم کرده با توجه به این که

  65 درصد از ق��رارداد واگن ه��ا متعلق ب��ه تبریز اس��ت، ابتدا باید 
واگن های تبریز آزمایش ش��ود. مدیرعامل س��ازمان قطارش��هری 
اصفهان با بیان این که 315 واگن برای س��ه ش��هر تبریز، اصفهان و 
شیراز به شرکت خصوصی سفارش داده ش��ده، تصریح کرد: از این 
تعداد 1۷5 واگن به تبریز، 85 واگن به اصفهان و 55 واگن به شیراز 

تعلق دارد. 

کاهش در قیمت نهاده های دامی 
کمکی به مرغداران نکرده است

دبیر انجمن صنفی مرغداران گوشتی اصفهان گفت: تا زمانی 
که قیمت خرید م��رغ از مرغ��داران پایین ت��ر از قیمت تمام 
شده آن باش��د، کاهش قیمت در نهاده ها کمکی به مرغداران 
نمی کند. بهرام پاکزاد با بیان این ک��ه قیمت نهاده های دامی 
نسبت به ماه های گذشته کاهش داش��ته، اظهار کرد: قیمت  
نهاده های دامی مانند ذرت ماه گذش��ته دو ه��زار تومان بوده 
که در حال حاضر به یک هزار و 850 تومان رس��یده است.وی 
 افزود: قیمت سویا نیز ماه گذشته یک هزار و 100 تومان بود با 
50 توم��ان کاه��ش ب��ه یک ه��زار و 50 تومان رس��ید.دبیر 
انجم��ن صنفی مرغ��داران گوش��تی اصفهان با اش��اره ب��ه این که 
این کاهش قیمت ه��ا تاثیر چندان��ی بر وضعیت مرغ��داران ندارد، 
 تصریح ک��رد: در حال حاضر قیم��ت خرید مرغ از مرغ��داران، برابر
  4 هزار و 500 تومان است در صورتی که قیمت تمام شده برای آنها

 5 هزار و 500 تومان است.

 افزايش قیمت هندوانه
 در بازار 

 مرزنشینان از مالیات
 معاف نیستند

رییس اتحادیه عمده فروشان میادین میوه  و تره بار اصفهان گفت: 
کاهش تولید هندوانه در بازار سبب شده قیمت آن در بازار اندکی 

افزایش داشته باشد.
ناصر اطرج با اش��اره به این که قیمت هندوانه در چند روز گذشته 

بس��یار پایین بوده، اظهار کرد: قیمت پایین هندوانه و در کنار آن 
افزایش هزینه  کرایه های حمل بار، سبب شده کشاورزان متضرر 

شوند.
وی افزود: در راستای این امر بس��یاری از کشاورزان مزارع خود را 
ترک کردند و تولید هندوانه کاهش پیدا کرد و این سبب شد قیمت 
آن در بازار اندکی افزایش داشته باش��د و در حال حاضر هر کیلو 

هندوانه 600 تا 250 تومان است.
رییس اتحادیه عمده فروشان میادین میوه  و تره بار اصفهان تصریح 
کرد: همچنین قیم��ت گرمک در بازار نیز کیلوی��ی 600 تا 300 

تومان به فروش می رسد.
وی ادامه داد: خیار درختی نیز در بازار کیلویی 800 تا 400 تومان 
و خیار بوته ای کیلویی هزار و 200 تا هزار تومان به فروش می رسد.

اطرج با بیان این که قیمت زردآلو نی��ز کیلویی 6 تا 3 هزار تومان 
است، گفت: موز نیز در حال حاضر در بازار 4 هزار و 500 تا 3 هزار 

تومان به فروش می رسد.
وی با بیان این ک��ه اگر عرضه هندوان��ه در بازار کاهش داش��ته 
باش��د امکان دارد قیمت آن افزایش یابد، خاطرنش��ان کرد: سایر 
میوه های موجود در بازار در صورتی که تولید و عرضه آنها به بازار 
 کاهشی نداشته و متناسب با نیاز مردم باشد، افزایش قیمتی پیدا

 نمی کند.

نماینده مردم فالورجان در مجلس ش��ورای 
اسالمی گفت: جمهوری اس��المی ایران و از 
جمله اصفه��ان توانمن��دی و ظرفیت تولید 
بنزین یورو 4 را دارند و دول��ت و وزارت نفت 
باید اجازه تولید بنزین یورو4 را به پاالیشگاه ها 
بدهند. س��ید ناصر موس��وی الرگانی استان 
اصفه��ان را یک��ی از اس��تان های آالینده در 
سطح کشور دانس��ت و اظهار داش��ت: البته 

علت آالیندگ��ی موجود در ش��هر اصفهان و 
شهرستان های مجاور، صنایع بزرگ است. وی 
با بیان این که در ح��ال حاضر روزانه 500 تن 
گوگرد توسط پاالیشگاه و نیروگاه تولید شده و 
روی سر مردم اصفهان ریخته می شود، اضافه 
کرد: دولت باید نسبت به ارایه سوخت گاز به 
نیروگاه ها و پاالیشگاه اصفهان اقدام می کرد، اما 

این موضوع محقق نشده است.

رییس کل س��ازمان مالیاتی از قطعی ش��دن ی��ک میلیون برگه 
اظهارنامه مالیاتی مودیان خبر داد.

علی عسکری در مورد وضعیت مالیات اصناف اظهار داشت: اصناف 
باید با مراجعه به ادارات مربوطه، مالیات خود را تسویه کنند، زیرا 

برگه های تشخیص صادر شده اس��ت و برای قطعی شدن باید به 
ادارات مالیات مراجع��ه و تا پایان فرصت قانون��ی، مالیات خود را 
قطعی کنند. رییس کل سازمان امور مالیاتی افزود: در صورتی که 
اعتراضی وجود دارد نیز اصناف می توانند از طریق قانون پیگیری 
کنند. عسکری با اشاره به این که اقدام برای پرداخت مالیات باید 
از طریق اصناف صورت بگیرد، تصریح ک��رد: تاکنون بیش از یک 
میلیون برگه قطعی صادر شده اس��ت که باید نسبت به پرداخت 
مالیات اقدام کنند. به گفته رییس کل سازمان امور مالیاتی، اکنون 
باید برای نزدیک به 400 هزار اظهارنامه مالیاتی، برگه قطعی صادر 
شود که به زودی این کار صورت می گیرد. وی تاکید کرد: مودیانی 
که دنبال قطعی ش��دن مالیات درآمد خود هستند، هرچه زودتر 

نسبت به این موضوع اقدام کنند. 
عس��کری درباره مالیات مرزنش��ینان نیز گفت: مرزنشینانی که 
کارت بازرگانی دارند، باید مالیات پرداخت کنند و معاف از مالیات 
نیستند. وی افزود: صادرات کاال توسط مرزنشینان معافیت مالیاتی 
دارد و برای کاالهای وارداتی باید مالیات پرداخت کنند. عسکری 
یادآور شد: اکثر مرزنشینان واردکننده هستند و باید مالیات بدهند 
و مشکل این اس��ت که بسیاری از افراد س��ودجو به نام مرزنشین 
کارت بارزگانی می گیرند و س��وء استفاده کرده و مالیات پرداخت 

نمی کنند، اما بعدا صاحب کارت گرفتار قانون می شود.

4
برداشت 220 هزار تن جو از مزارع استان 

مسؤول محصوالت علوفه ای سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: پیش بینی می شود تا پایان دوره برداشت، بالغ 
بر 220 هزار تن جو از مزارع استان اصفهان برداشت شود. شاپور سهرابی اظهار کرد: سطح زیر کشت محصول جو 

در استان اصفهان بالغ بر 54 هزار و 500 هکتار است که تاکنون از 12 هزار و 630 هکتار آن برداشت شده است.
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وزیر نیرو با اعالم تش��کیل ب��ازار آب به منظور کش��ف قیمت 
اقتصادی ای��ن کاال، گفت: اگر مردم مص��رف آب و برق خود را 
کاهش دهند، تابستانی بدون خاموشی و قطعی و یا جیره بندی 

خواهیم داشت.
حمید چیت چی��ان با اعالم ای��ن که به  منظور کش��ف قیمت 
اقتصادي آب، بازار آب در کشور تشکیل مي شود، اظهار داشت:  
فصل تابس��تان براي وزارت نیرو به  دلیل این که مصارف آب و 
برق در همه بخش ها به حداکثر مي رسد، جزو فصول پرکار است 
که براي ایجاد هماهنگي هاي الزم و بیشتر با شرکت هاي تابعه، 

نشست های مختلفي برگزار مي شود. 
وي افزود: کارکن��ان صنعت آب و برق در 200 ش��رکت تابعه 
وزارت نیرو تمام امکانات، توانمندي ها و تجربه های فني خود را 
براي تامین آب و برق هموطنان به بهترین نحو به  کار گرفته اند. 
وزیر نیرو تامین و پایداري خدمات آب و برق به بهترین نحو را 

مشروط به همکاري مردم با صنعت آب و برق عنوان کرد و گفت: 
به هوش��یاري و عزم مردم براي مصرف بهینه و صرفه جویي در 

این بخش، یقین داریم. 
وی تاکید کرد: ایده بازار آب از مدت ها پیش مطرح اس��ت، اما 

تاکنون اقدام های الزم در این خصوص صورت نگرفته است. 
چیت چیان با اش��اره به محدودیت منابع آبي در کش��ور، بیان 
داش��ت: براي این که آب ب��ه بهترین صورت مصرف ش��ود و 
پاسخگوي تمام نیازهاي کشور باشد، باید قیمت اقتصادي براي 

آن تعیین شود. 

وی ادامه داد: به  منظور تعیین قیمت اقتصادي آب، باید بازار آب 
تشکیل شود که در واقع در هنگام تبادل آب بین عرضه و تقاضا، 

قیمت اقتصادي کشف و ارزش اقتصادي آب تعیین مي شود. 
وزیر نیرو تصریح کرد: با تش��کیل بازار آب، کشاورز، صنعتگر و 

مردم در مصرف آب بیشتر دقت مي کنند. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: مطالع��ات این ط��رح در ح��ال انجام 
است و مش��اوري براي این طرح انتخاب ش��ده که امیدواریم 
 اقدام��ات اجرای��ي ت��ا ی��ک س��ال آین��ده نتای��ج خ��ودش 

را نشان دهد.

وزير نیرو خبر داد:

بازار آب در کشور تشکیل مي شود
شرط عبور از تابستان بدون جیره بندی

 وزارت نفت اجازه تولید بنزين يورو4 را 
به پااليشگاه ها بدهد

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان با اشاره به کمبود 
15 هزار مگاوات برق در سطح شبکه سراسری گفت: با کمبود 
15 هزار مگاوات برق در سطح شبکه سراسری رو به رو هستیم، 

اما برنامه ای برای اعمال خاموشی تابستان نداریم.
 حمید عالقه من��دان در مراس��م افتتاح هفتمین نمایش��گاه 
دو ساالنه صنعت برق ایران با اش��اره به این که پس از تجهیز 
در زمینه تولیدات مختلف توزیع و انتقال صنعت برق نوبت به 
ارتقای س��طح کیفی محصوالت رسیده اس��ت، اظهار داشت: 
افتخار ما این اس��ت ک��ه در برخی تجهیزات تولی��د داخلی با 

تولیدکنندگان خارجی، رقابت سازنده داریم.
وی با بیان این که در هفتمین نمایشگاه دوساالنه صنعت برق 
نوآوری و تولیدات جدید مطرح است، افزود: مجموعه صنعت 
برق در اس��تان اصفهان، دارای کمترین تلفات برق است، چرا 
که در بیش��تر ش��رکت های توزیع و انتقال ب��رق منطقه ای، 
تجهیزات خوبی به کار رفته است. مدیرعامل شرکت توزیع برق 
استان اصفهان در پاسخ به سوالی مبنی بر امکان خاموشی در 
تابستان بیان داش��ت: هنوز با کمبود 15 هزار مگاوات برق در 
 سطح شبکه سراسری رو به رو هس��تیم و امیدواریم بتوانیم با 
بحث ه��ای مدیری��ت مص��رف و توجی��ه م��ردم و همکاری 

صنعتگران، این میزان کمبود جبران شود.
وی ادامه داد: بدین منظور طرح های تعطیالت تابس��تانی را 

مدنظر داریم. از جمله این که اگ��ر کارخانه ها زمان تعطیالت 
خود برای تعمیرات دستگاه ها را با برنامه ریزی و زمان تابستانی 
موردنظر ما منطبق کنند، تشویق های خوبی برای آنها در نظر 

گرفته ایم.
عالقه مندان با بیان این که صنایع را تش��ویق کردیم تا از 15 
خرداد تا 15 ش��هریور مص��ارف خود را به حداقل برس��انند و 
تعمیرات خطوط خود را مختص این دوره زمانی کنند، تصریح 
کرد: همچنین در بخش کشاورزی نیز اگر صنایع در پیک عصر 
به ما کمک کنند، با تمهیدات خاصی که برای اندازه گیری برق 

داریم، تخفیف های خاصی برای آنها قائل خواهیم شد.
نصب کنتور از راه دور برای کشور الگو شده است

وی با بیان این که نصب کنتور از راه دور در اصفهان برای کل 
کشور الگو شده است، تصریح کرد: هیچ برنامه اعمال خاموشی 
برای تابستان نداریم و امیدواریم با  همراهی مردم و  صنایع در 

راستای کاهش مصرف، این روند ادامه داشته باشد.
مدیرعامل ش��رکت توزیع برق اس��تان اصفهان ب��ا اعالم این 
موضوع که با مصوبه هیات دولت از تاریخ اول بهمن ماه افزایش 
24 درصدی برق  انجام شده، بیان داشت: تاکنون شکایتی از 
ارگان ها و نهاده��ای مختلف درباره قیمت ب��رق در اصفهان  

نداشته ایم.
وی با بیان این که میزان پیک بار در مردادماه 92 در اس��تان 

اصفهان و چهارمحال و بختیاری، چهار ه��زار و 263 مگاوات 
بوده، گفت: 60 درصد برق مصرفی ما در زمینه کارهای مولد 
اس��ت و با توجه به کمبود بارندگی و گرمی هوا، پیش بینی ما 

این است که این عدد در سال جاری به 4600 مگاوات برسد.
تحريم هاموجب رشد صنايع مختلف شده است

عالقه مندان با اشاره به برگزاری هفتمین نمایشگاه دوساالنه 
ب��رق ای��ران در اصفهان گفت: تش��کیل چنین نمایش��گاهی 
در راس��تای تعامل و تبادل افکار و تعامل صنعت برق کش��ور 
 موثر اس��ت. وی اضاف��ه ک��رد: نیازه��ا و تگناهای ناش��ی از

تحریم ها مش��کالتی را به همراه داش��ته، اما موجب افزایش 
پتانس��یل ه��ای داخل��ی و 
مختل��ف صنای��ع   توس��عه 

 شده است.
خودکفاي�ی ايران در 
زمین�ه تولی�د محصوالت 

مختلف صنعت برق
مدیرعام��ل ش��رکت ب��رق 
منطق��ه ای اصفهان با اش��اره 
به خودکفایی ایران در زمینه 
تولی��د محص��والت مختلف 
 صنع��ت ب��رق گف��ت: اکنون 
ملزوم��ات درص��د   90 

 پس��ت های انتقال در کشور 
خودمان س��اخته می ش��ود و 
دلیل واردات 10 درصد دیگر 
این محصوالت این اس��ت که 
از نظر اقتصادی و فنی ساخت 

تمامی ملزومات یک صنعت به صرفه نیس��ت. رس��ول موسی 
رضایی در جمع خبرنگاران حاضر در مراس��م افتتاح هفتمین 
نمایشگاه دو ساالنه صنعت برق ایران اظهار داشت: صنعت برق 
ایران به لحاظ س��اختاری، تجهیزات و تامی��ن ملزومات مورد 
نیاز در حوزه های تولید، انتقال و توزیع، در منطقه خاورمیانه 
سرآمد محسوب می ش��ود. وی با بیان این که در بخش توزیع 
شبکه های فشار متوسط خودکفا هستیم، بیان داشت: در سال 
های نه چندان دور برای تامین ترانسفورماتور، کابل و مواردی 
مشابه دچار مشکل بودیم، اما امروز کارخانجات ما با ظرفیت 

تولید 35 درصد در حال فعالیت هستند. 
وی با بیان ای��ن که صادرکننده عمده کابل فش��ار متوس��ط 
به کش��ورهای هم جوار آس��یای میانه هس��تیم، تاکید کرد: 
همچنین برای تهیه س��یم ه��ای هوایی موردنی��از در بخش 
 فوق توزیع و ش��بکه ه��ای انتقال  در کش��ور ب��ه خودکفایی 
رسیده ایم و صادرات این محصول به دیگر کشورها نیز انجام 

می شود.

مديرعامل شرکت توزيع برق استان :

 کمبود 15 هزار مگاوات برق در سطح شبکه سراسری

تابستان خاموشی نداریم 
تبادل همکاری آب و فاضالب اصفهان 

با وزارت علوم و تحقیقات آلمان

محققان آلمانی  به دنبال احیای 
زاينده رود هستند 

مهندس هاش��م امینی مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب 
اس��تان اصفهان به همراه مدیرکل توس��عه پای��دار، تغییر 
آب و ه��وا و ان��رژی وزارت عل��وم و تحقیق��ات آلمان در 
بازدی��د از تصفی��ه خانه فاضالب ش��مال اصفه��ان گفت: 
ارتب��اط تنگاتن��گ مس��ؤوالن ام��ر در وزارت نی��رو و 
 ش��رکت مهندس��ی آب و فاضالب کش��ور موجب ش��ده 
تواف��ق نام��ه ه��ای هم��کاری در بخ��ش آب و فاضالب 
میان این دو کش��ور ب��ه امضا برس��د که مطمئن��ا این امر 
 بس��تر ارتقای صنع��ت آب و فاضالب در اصفه��ان را مهیا 
می س��ازد. وی خاطرنشان س��اخت: در حال حاضر استان 
اصفهان با داش��تن 21 تصفی��ه خانه فاضالب بیش��ترین 
تصفیه خانه را در کش��ور دارد و 65 درص��د جمعیت این 
استان تحت پوش��ش خدمات ش��بکه فاضالب قرار دارند. 
مهندس امین��ی تصفیه خانه ش��مال اصفه��ان را یکی از 
بزرگ ترین تصفیه خانه های کش��ور خوان��د و اعالم کرد: 
یک میلی��ون و 200 ه��زار نفر تحت پوش��ش خدمات فاز 
یک و دو این تصفیه خانه قرار دارند. حدود 40 س��ال است 
 که فاز ی��ک تصفیه خانه فاضالب ش��مال اصفهان در مدار 
بهره برداری قرار دارد و به علت قدمت بسیار، مورد بازسازی 
و اصالح قرار گرفت. وی به قیمت تمام شده آب در اصفهان 
اشاره و عنوان کرد: هم اکنون قیمت تمام شده هرمترمکعب 
آب 54۷ تومان و قیمت تمام ش��ده تصفی��ه هرمترمکعب 
 فاضالب 42۷ تومان است؛ درحالی که بابت هرمترمکعب آب

 262 تومان و تصفیه فاضالب 9۷ تومان از مشترکان دریافت 
می ش��ود که این ما به التفاوت قیمت تمام ش��ده و قیمت 
دریافتی از مش��ترکان موجب زیان دهی ش��رکت شده که 
تبعات آن فرسودگی شبکه های آب و فاضالب را رقم زده و 

خسارات هنگفتی را دربر داشته است .
 مدیرکل توسعه پایدار، تغییر آب و هوا و انرژی وزارت علوم و 
تحقیقات جمهوری فدرال آلمان در این بازدید گفت: احیای 
رودخانه زاینده رود برای وزارت علوم و تحقیقات آلمان بسیار 

حائز اهمیت است. 
دکتر یوهانس کراوس )Dr . Kraus( افزود: وزارت علوم و 
تحقیقات آلمان پروژه های بسیاری در بخش آب و فاضالب 
در سطح بین المللی در دستور کار دارد. در ایران بسیاری از 
صنعت گران ، کشاورزان و کارشناس��ان دغدغه احیای این 
رود را دارند و همین امر موجب شد محققین آلمانی درصدد 
تدابیری جهت احیای زاینده رود برآیند و با جدیت این پروژه 

را دنبال کنند .

 در بخش کشاورزی 
نیز اگر صنايع در 

 پیک عصر به ما
 کمک کنند، تخفیف 
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یادداشت

به گفته معاون سیمای رسانه ملی، دنیای غرب به دنبال آسیب زدن به وحدت مسلمانان است. زیرا وحدت 
مسلمانان منافع آنها را در منطقه به خطر می اندازد و برای رسیدن به هدفشان ،تلویزیون های تفرقه انداز 

را مورد حمایت قرار می دهد
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هفتیادداشت

سه محوطه تاریخی در آران و بیدگل 
مستند نگاری شد

سرپرس��ت اداره می��راث فرهنگی، 
 صنای��ع دس��تی و گردش��گری

 آران و بی��دگل از شناس��ایی و 
مستند نگاری سه محوطه تاریخی 

در این شهرستان خبر داد.
عباس متول��ی اظهار داش��ت: این 
محوط��ه ه��ا ب��ا هم��کاری گروه 
باس��تان شناسی دانش��گاه کاشان 
و میراث فرهنگی، صنایع دس��تی 
و گردش��گری آران و بی��دگل، شناس��ایی و مس��تندنگاری ش��ده 
 اس��ت. وی افزود: محوطه های شناسایی شده براس��اس یافته های

 باستان شناس��ی، متعلق به دوره های س��لجوقی و ایلخانی تا عصر 
صفویه است.

 از » بازارچه صنایع دستی«
دیدن کنید

نمایشگاهی با عنوان بازارچه صنایع 
دستی در باغ بانوان پردیس، وابسته 
ب��ه س��ازمان فرهنگ��ی تفریح��ی 
برگ��زار  اصفه��ان   ش��هرداری 

می شود.
مس��ؤول ام��ور عمومی ب��اغ بانوان 
پردیس گفت: این بازارچه به مدت 
۵ س��ال اس��ت که میزبان کارهای 
هنری و دس��تی بانوانی اس��ت که 
مشکل اقتصادی داشته و یا سرپرس��ت خانوار هستند و از این طریق 
امرار معاش می کنند. گفتنی است عالقه مندان جهت بازدید از این 
بازارچه، می توانند روزهای یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت ۹ صبح تا 
۱۶ بعداز ظهر به باغ پردیس واقع در خیابان سه راه سیمین مراجعه  

و یا با شماره تلفن ۷۷۵۲۳۳۳ تماس حاصل کنند. 

 ویژه برنامه کاله قرمزی با آکتوری 
عادل فردوسی پور

ویژه برنامه کاله قرمزي با حضور عادل فردوس��ي پور سورپرایز ویژه 
ایرج طهماسب و حمید جبلي براي روزهاي جام جهاني است.

عادل فردوس��ي پور اولی��ن بار دعوت طهماس��ب و جبل��ي را براي 
حضور در ی��ك قس��مت مجموعه کاله قرم��زي در عید ن��وروز ۹۲ 
 قب��ول نک��رد، اما ح��اال فردوس��ي پور خ��ود ب��ه تهی��ه کنندگان 
کاله قرمزي پیش��نهاد داده اس��ت که ب��راي روزهاي ج��ام جهاني 
وی��ژه برنامه اي را ت��دارك ببینن��د. خبر خوب همین اس��ت که در 
روزهای جام جهان��ی ۲۰۱۴، ویژه برنامه کاله قرمزی در ش��بکه دو 
 پخش می ش��ود و حداقل تا این لحظه قرار اس��ت س��ه ویژه برنامه

پخش شود. 

برادر ش��هید محمود ش��هبازی 
گف��ت: تاکن��ون ب��رای معرفی 
ش��هید ش��هبازی کتاب های��ی 
مانن��د مهتاب خی��ن، راز نگین 
سرخ، عطر ش��ب بوها، نخستین 
فاتح، حماسه بی پایان و بی نشان 
ب��ه چ��اپ رس��یده که س��بب 
 شناخته ش��دن این شهید شده

 است.
احمد شهبازی اظهار کرد: شهید 
محم��ود ش��هبازی در مقط��ع 
 عملیات بیت المق��دس به مدت

 ۲۵ روز ش��خصا شناس��ایی 
خرمش��هر  از  نقط��ه  ی��ك 
وی  داش��تند.  برعه��ده  را 
اف��زود: ش��هید ش��هبازی در 
در بیت المق��دس   عملی��ات 

 آزاد س��ازی خرمش��هر یك روز 
قبل از آزادسازی، به درجه رفیع 

شهادت نایل شد. 
برادر ش��هید محمود شهبازی با 
بیان این که ش��هید شهبازی در 
دوران دانش��جویی فعالیت های 
خاصی انجام م��ی داد، بیان کرد: 
شهید ش��هبازی در مقطعی که 
در دانش��گاه عل��م و صنعت بود، 
 تظاهرات دانش��جویی را هدایت

 م��ی ک��رد و زمان��ی ک��ه الن��ه 
جاسوس��ی آمری��کا را تس��خیر 
کردند، از دانش��جویان خط امام 

بود.

وی ب��ه خصوصیات این ش��هید 
اشاره کرد و گفت: ازخصوصیات 
بارز اخالقی این شهید می توان به 
ایمان به خدا و پایبندی به نماز، 
ائمه و والیت فقیه اش��اره کردکه 
البت��ه وی حافظ قرآن و مفس��ر 

نهج البالغه نیز بود.
برادر ش��هید محمود ش��هبازی 
خاطرنش��ان کرد: در آن مقطعی 
ک��ه ش��هید ش��هبازی فرمانده 
ب��ود، بعضی وقت ها ک��ه حاج آقا 
ن��وری همدانی نمی توانس��تند 
ب��رای  را  او  برون��د  کالس 
تدری��س نهج البالغ��ه به کالس 

می فرستادند. 
وی به اقداماتی ک��ه بنیاد حفظ 
آثار و نشر ودفاع مقدس برای این 
شهید کرده اش��اره کرد و گفت: 
بنی��اد حفظ آث��ار و نش��ر ودفاع 
مقدس به همراه برخی دوستان، 
س��ایتی به ن��ام پای��گاه مجازی 
شهید ش��هبازی راه اندازی کرده 
 که در آن به معرفی این ش��هید 

پرداخته اند.
برادر ش��هید محمود ش��هبازی 
خاطرنش��ان ک��رد: در این بین 
تاکن��ون ب��رای معرفی ش��هید 
ش��هبازی کتاب هایی ب��ه چاپ 
رس��یده که بدون ای��ن اقدامات 
از  یک��ی  ش��هبازی  ش��هید 

گمنام ترین سربازها می شد.

محسن شاندیز از عکاس��ان انقالب و دفاع 
مقدس با تاکید بر ضرورت تاس��یس موزه 
عکس جنگ در ایران، به این موضوع اشاره 
کرد ک��ه مس��ؤوالن نتوانس��ته اند اعتماد 
عکاس��ان را جلب کنند که به درس��تی از 
عکس ها و نگاتیوهایشان مراقب و کپی رایت 

آنها را نیز رعایت کنند.
محسن شاندیز عکاس پیشکسوت، درباره 
ض��رورت حف��ظ و نگه��داری عکس های 
دوران انق��الب و دفاع مق��دس گفت: این 
موضوع��ی اس��ت ک��ه م��دت ها قب��ل از 
س��وی برخی عکاس��ان مطرح ش��ده بود 
و خوش��بختانه امروز دیگر ج��ای نگرانی 
نیس��ت، چراکه انجمن عکاس��ان انقالب 
و دف��اع مق��دس توانس��ته ان��ددر اندازه 
 بضاعت خ��ود ای��ن آث��ار را س��اماندهی 
کند.او ب��ا بیان ای��ن ک��ه عکس هایش را 
در اختی��ار انجم��ن عکاس��ان انق��الب و 
دفاع مقدس قرار داده اس��ت، بی��ان کرد: 
من همیش��ه نگران نگه��داری و حفاظت 
عک��س های��م از دوران انق��الب و جنگ 
 بودم، ول��ی خوش��بختانه امروز ب��ا وجود

 تکنولوژی های پیشرفته در اسکن و کپی 
این آثار، دیگ��ر این نگرانی برطرف ش��ده 
است و مس��ؤوالن انجمن عکاس��ان دفاع 
مقدس توانس��ته اند برخی از عکاس��ان را 
مجاب کنند تا آثارش��ان را در اختیار آنها 
قرار دهند. از س��وی دیگر ای��ن عکس ها 
آنقدر در فض��ای مج��ازی و در مطبوعات 
منتشر شده اس��ت که دیگر نباید نگران از 
بین رفتن اس��ناد این دوره تاریخی باشیم.

او با تاکی��د بر لزوم حفظ آث��ار تصویری به 
جا مانده از انق��الب و دفاع مق��دس بیان 
کرد: حدود ۳۵ س��ال از انقالب اس��المی 
گذشته اس��ت. بارها در خصوص ضرورت 
حفظ و نگهداری عکس ه��ا و نگاتیوهای 
دوران انقالب و جنگ تحمیلی هم صحبت 
 ش��ده،  اما هیچ اتفاقی نیفتاده است. در هر 
دوره ای ه��ر س��ازمانی در خص��وص آثار 

انق��الب و جنگ ب��ه گونه ای رفت��ار کرده 
اس��ت، برخی کارهای خوبی در این زمینه 
کرده اند و برخ��ی هم ضرورت��ی برای آن 
احس��اس نمی کنند، به هر ص��ورت یك 
روند منطقی برای این مسایل وجود ندارد. 
این رفتارها ممکن است س��لیقه ای باشد 
و ه��ر مدیری رفت��ار متفاوت��ی را در قبال 
آرش��یو عکس های انقالب و دفاع مقدس 
 در مطبوع��ات و خبرگ��زاری ها داش��ته

 باشد. این عکاس انقالبی با تاکید بر اهمیت 
نحوه تعامل با عکاسان و صاحبان آرشیوهای 

عکس انقالب و دفاع مق��دس توضیح داد: 
من و آقای محمد صیاد مجاب ش��دیم که 
آرشیو عکس های خود را در اختیار انجمن 
عکاس��ان انقالب و دفاع مقدس قرار دهیم 
تا نس��خه ای از آن را به صورت دیجیتالی 
داشته باشند و در شرایط مساعد نگهداری 
کنند، اما بسیاری از عکاسان دیگر هستند 
که دوست ندارند آرشیو شخصی خود را در 
اختیار کس��ی قرار دهند و این حق را باید 
برای آنها قائل بود که خودش��ان بخواهند 
از آرشیو عکس هایش��ان نگهداری کنند، 

چراکه به تجربه به آنها ثابت شده است که 
هیچ کس بیشتر از خودشان برای این آثار 

دلسوز نیست. 
محس��ن ش��اندیز که س��ال ها ب��ا آژانس 
عکس کوربیس همکاری داشته است، در 
 بخش دیگری از س��خنانش درباره اهمیت 
 عکس های انقالب و دف��اع مقدس گفت: 
همه هنرهای ایران در س��ه ده��ه اخیر، از 
انقالب و دفاع مق��دس تاثی��ر گرفته اند؛ 
نقاشی، مجسمه سازی، پوستر و ... اما ارزش 
عکس به مستند بودن آن است و با گذشت 

زمان ارزش این عکس ها بیشتر می شود.
او تصریح ک��رد: با وج��ود تکنولوژی های 
امروز برای اس��کن ک��ردن و تهی��ه فایل 
دیجیتال از نگاتیوها و عکس ها، دیگر جای 
نگرانی نیست که اسناد این مقطع تاریخی 
کشورمان از بین برود.شاندیز درباره نیاز به 
داش��تن موزه ای برای عکس های انقالب 
و دفاع مق��دس هم گفت: نیاز به داش��تن 
چنین موزه ای وج��ود دارد، اما از س��وی 
دیگر مس��ؤوالن بای��د رفتار حرف��ه ای در 
این زمینه داشته باشند و بتوانند عکاسان 
را مجاب کنن��د که از آثار آنها به درس��تی 
در این موزه نگهداری می کنند. در چنین 
شرایطی بسیاری عکاس��ان آثارشان را در 
اختیار موزه قرار خواهند داد. بارها مشاهده 
شده است که بودجه هایی برای این موارد 
هزینه می شود، اما مسؤوالن دولتی چنان 
که باید و شاید قادر نیس��تند که عکاسان 
را مجاب کنند. این در  حالی اس��ت که در 
بخش خصوصی برای جش��ن تصویر سال، 
آنقدر اثر ارسال می ش��ود که دیگر جایی 
برای پذیرش وجود ن��دارد بنابراین به نظر 
می رس��د که اگر موزه ای بر اساس شرایط 
اس��تاندارد و در ی��ك چارچ��وب اصولی و 
صحیح تاسیس شود و مدیریت درستی هم 
داشته باشد، عکاسان هم با رغبت بیشتری 
 آثارش��ان را در اختیار چنین موزه ای قرار 

خواهند داد. 

اعتماد عکاسان به نهادها،  مخدوش شده است

ایراننیازمندموزهعکسجنگاست
 زندگینامه شهید شهبازی

 در اصفهان تدوین می شود
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ابالغ 
بایگانی  شماره   9204002004000384/1  : پرونده  شماره   23280
9201032/2  شماره ابالغیه : 139305102004000228 در خصوص پرونده 
اجرایی کالسه فوق بدینوسیله به اطالع مهری عطایی ساکن اصفهان خیابان 
مشتاق دوم خیابان مهر آباد فرعی سوم شرقی انتهای فرعی پالک 20-22 
که طبق گواهی مامور ابالغ مورد شناسایی واقع نشده می رساند با توجه  به 
کارشناسی ششدانگ پالک ثبتی 15182/5749 بخش 5 ثبت اصفهان به مبلغ 
به  ثبت اصفهان  ریال و ششدانگ پالک 24/1231 بخش 14   2710000000
مبلغ 1500000000 ریال توسط کارشناس رسمی دادگستری ، چنانچه نسبت 
به مبلغ فوق اعتراضی دارید از تاریخ چاپ آگهی ظرف مدت 5 روز مراتب را 
صراحتا به این اداره بانضمام فیش سپرده اجرایی به مبلغ 2500000 ریال 
ادامه عملیات  پارسیان  بانک   با درخواست  اینصورت  نمایید. در غیر  اعالم 
اجرایی و برگزاری مزایده انجام خواهد شد . م الف 3334 اسدی رئیس اداره 

اجرای اسناد رسمی اصفهان

حصر وراثت 
شرح  به   2256 شماره  شناسنامه  دارای  بهادرانی  فرزانه  خانم   23286
دادخواست به کالسه 106/93 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان منصور بهادرانی  بشناسنامه 58 
در تاریخ 92/11/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
ش  ش  کرمعلی   فرزند  بهادرانی  فرزانه   -1 به:  است  منحصر  مرحوم  آن 
2256 )همسر (. 2- اسماعیل بهادرانی فرزند منصور  ش ش 353 )فرزند(. 
3- فیروزه بهادرانی فرزند منصور  ش ش 9 )فرزند(. 4- جالل  بهادرانی 
فرزند منصور  ش ش 732 )فرزند(. 5- کمال بهادرانی فرزند منصور  ش 
مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  الغیر.  و  )فرزند(.   1160010346 ش1-  
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف 164رئیس شعبه 1  

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ 
 : پرونده  شماره   9310100354300847  : ابالغیه  شماره   23289
فرزند  زلکی  زهره  خانم   920993  : بایگانی  شماره   9209980365600913
) از طریق ارسال  شنبه  شکایتی مبنی بر مزاحمت تلفنی و توهین و تهمت 
پیامک( علیه محمد جعفری تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده 
دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان  به شعبه 117  که جهت رسیدگی 
باغ باال خ شهید نیکبخت  ساختمان دادگستری کل استان  واقع در خ چهار 
اصفهان  طبقه 1 اتاق شماره 138 ارجاع و به کالسه 9209980365600913  
شده  تعیین   8:30 ساعت  و   1393/8/18 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت 
است . به علت مجهول المکان بودن متهم و به تجویز ماده 115 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب 
اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  م 

الف 4054 مدیر دفتر شعبه 117 دادگاه عمومی کیفری شهر استان اصفهان

فقدان سند مالكيت
استشهادمحلي  برگ  دو  باارائه  شهریارنیرومندشهرضا  آقاي  اینکه  به  نظر 
سند  شدن  مفقود  مدعي  شده  رسمًاگواهي  وامضاءشهود  هویت  که 
شماره  مهدیه  درمزرعه  واقع  چهل  شماره  زمین  قطعه  ششدانگ  مالکیت 
یکصدوهفتادویک اصلي بخش یک ثبتي شهرضاشده که سندمذکورذیل ثبت 
40 / 171 درصفحه 232 دفتر 139 بنام نامبرده وبموجب راي شماره 7051 
– 5 / 2 / 84 هیئت حل اختالف ثبت شهرضامقدار275 سهم مشاع از 1856 

سهم ششدانگ وبموجب راي شماره 7092 – 14 / 2 / 84 هیئت حل اختالف 
ثبت شهرضامقدار317 سهم مشاع ازمالکیت نامبرده کم گردیداینک نامبرده 
درخواست صدورسندمالکیت المثني نموده است که دراجراي ماده 120آئین 
نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به 
ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود 
سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار 
این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
در  نرسدویا  اعتراضي  مقرر  مهلت  ظرف  واگر  نماید  تسلیم  معامله  سند  یا 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني 
را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد کرد .در صورت ارائه سند 
مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو 
ارائه دهنده  به  المثني واصل سند  به متقاضي  آن  تنظیم ویک نسخه  نسخه 

مسترد مي گردد. میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

فقدان سند مالكيت 

جعفر  فرزند  جاللیان  خانم  کبری  خانم   103/93/653/337 شماره   23283
باستناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسما گواهی 
شده است مدعی است که سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ قطعه باغ 
 1307 پالک   بشماره  پایین  و  باال  گوری  بخش  رجلی دشت  معروف شش 
فرعی از 193- اصلی واقع درطرق جزء  بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که در 
صفحه 74 دفتر 19 امالک ذیل ثبت 2677 بنام کبری خانم جاللیان  ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری انجام نشده و در اثر اسباب کشی 
مالکیت  سند  المثنی  صدور  درخواست  چون  است  شده  رفته/مفقود  بین  از 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این 
آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی تا مدت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
مراتب  تا  نماید  تسلیم  معامله  مالکیت و سند  ارائه اصل سند  کتبًا ضمن  را 
صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد: اگر ظرف مهلت مقرر 
المثنی سند  نشود  ارائه  سند  اصل  اعتراض  در صورت  یا  نرسد  اعتراضی 
مجتبی   53 الف:  م  شد.  خواهد  تسلیم  متقاضی  به  و  صادر  مرقوم  مالکیت 

شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 

فقدان سند مالكيت 
جعفر  فرزند  جاللیان  خانم  کبری  خانم   103/93/669/337 شماره   23284
باستناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسما گواهی 
شده است مدعی است که سند مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  
در کوی جنب پا بشماره پالک  1589 فرعی از 193- اصلی واقع درطرق جزء  
بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که در صفحه 530 دفتر 18 امالک ذیل ثبت 2645 
بنام کبری خانم جاللیان  ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری انجام 
نشده و در اثر اسباب کشی از بین رفته/مفقود شده است چون درخواست 
صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 
انجام  مدعی  کس  هر  که  می شود  آگهی  مراتب  ثبت  قانون  نامه  آیین   120
معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد: 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م 
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فقدان سند مالكيت 
جعفر  فرزند  جاللیان  خانم  کبری  خانم   103/93/654/337 شماره   23282
باستناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسما گواهی 
شده است مدعی است که سند مالکیت یک سهم  مشاع از پنج سهم ششدانگ 
قطعه زمین معروف پنج رجلی در بخش ابارج بشماره 1637 فرعی از  193- 
اصلی واقع درطرق جزء  بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که در صفحه 92 دفتر 
بنام کبری خانم جاللیان  ثبت و صادر و تسلیم  19 امالک ذیل ثبت 2682 
گردیده و معامله دیگری انجام نشده و در اثر اسباب کشی از بین رفته/مفقود 
طبق  نموده  را  نامبرده  مالکیت  سند  المثنی  صدور  درخواست  چون  است  شده 
که  آگهی می شود  مراتب  ثبت  قانون  نامه  آیین  ماده 120  یک اصالحی  تبصره 
هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا 
این آگهی تا مدت ده  انتشار  از تاریخ  وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده مسترد 
گردد: اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 52 
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ابالغ 
 : پرونده  شماره   9310100354300838  : ابالغیه  شماره   23290
ایرج    فرزند  سرجوقیان   علی   921005  : بایگانی  شماره   9009980359200461
شکایتی مبنی بر استفاده از اوراق  )سند ( مجعول و سرقت مستوجب تعزیر ) 
سرقت چک ( و جعل امضاء و جعل چک (  علیه صادق زمانی فرزند اسحاق  
به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم 
شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان واقع در خ چهار باغ باال 
خ شهید نیکبخت  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان  طبقه 1 اتاق شماره 
138 ارجاع و به کالسه 9009980359400461 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1393/8/24 و ساعت 8:30 تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن 
متهم و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  م الف 4053 مدیر دفتر شعبه 117 دادگاه 

عمومی کیفری شهر استان اصفهان

احضار 
 : پرونده  شماره   9310460362600001  : درخواست  شماره   23288
زندان  گزارش  به  نظر   921636: بایگانی  شماره    9209980362601621
مرکزی اصفهان و شکایت داود آقاداودی جلفائی فرزند عباس شکایتی  علیه 
آقای ارش حیاتی زاده فرزند عیسی  مبنی بر اخالل در نظم عمومی زندان و 
ایراد ضرب و جرح  مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 921636د7  ثبت 
گریده  وقت حضور یک ماه پس از انتشار این  آگهی می باشد با توجه به 
مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع  و نشر می شود و از 
متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود 
و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد شد. م الف: 4051 دادیار شعبه 7 دادیاری اصفهان

مزایده 
 : پرونده  شماره   139303902004000054  : آگهی  شماره   23233
رهنی  سند  موجب  به   9200241  : مزایده  آگهی   1/9204002004000104
قوامین شعبه  موسسه  له  اصفهان   32 اسناد رسمی  دفتر    86/3/2-23627
زینبیه و علیه مرضیه حاتمی دارانی و فرحناز کیوانداریان ، تمامت شش دانگ 

اعیانی آپارتمان احداثی بر روی عرصه اولیه با قدر الحصه از مشاعات واقع 
در طبقه دوم پالک 55 فرعی از 11757)47( جدا شده از 11757)2( واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 214/65 متر مربع که مشاعات عبارت است 
از پارکینگ مشاعی و راه پله مشاعی و حیاط مشاعی که اختصاص دارد به 
کلیه آپارتمانهای پالک های 50و51و52 فرعی از 11757)47( که اسناد آن در 
صفحه 101 و 104 و 107 دفتر 26 محلی خوراسگان و زیر شماره 2324 
به نام فرحناز کیوانداریان ثبت و سند صادر شده است به نشانی اصفهان 
مشتاق دوم بلوار الله غربی کوچه نشاط 2 بن بست میخک پ45ط2 کد پستی 
غربی  دوم  قسمت  که  قسمت   2 در  اول  آن شمال  که حدود   8158974983
است  6/80 و 1/95 متر که پنجره و دیواری است به فضای حیاط خلوت دوم 
به طول 4/20 متر دیواری است به فضای پالک 11757/3 شرق اول به طول 
11/80 متر دیواری است به فضای پالک 11757/46 دوم که جنوبی است به 
طول 4/25 متر دیواری است مشترک با راه پله 51 فرعی سوم انکسارا به 
که  مزبور چهارم  پله  راه  با  است مشترک  دیواری  متر  و 1/50  طول 1/15 
شمالی است به طول 4/10 متر دیواری است مشترک با راه پله مزبور پنجم 
به طول 6/40 متر دیواری است به فضای پالک 11757/46 جنوب انکساری 
به طول 1/08 و 1/84 و 0/84 و 1/55 و 0/95  متر پنجره ودیواری است به 
پالک  فضای  به  است  دیواری  متر   19/45 طول  به  غرب    11757/2 فضای 
11757/2 باقیمانده  که طبق نظر کارشناس در خصوص وضعیت قرار گیری 
ملک در طرح های آتی شهرداری استعالمی ارائه نگردیدو به صورت یک واحد آپارتمان 
سه خوابه واقع در طبقه دوم )فاقد آسانسور( به مساحت 214/65 متر مربع با مشاعات 
مربوطه اسکلت بتنی سقف تیرچه بلوک نمای آجری در و پنجره های خارجی آلومینیوم 
دیوار های گچی نقاشی شده کف سرامیک و موکت کابینت ام دی اف  سیستم خنک 
کننده کولر آبی و گرمایش پکیج و شومینه و دراری کنتور مجزی برق و مشترک گاز و 
آب است از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1393/4/2 در اداره اجرای اسناد رسمی 
مزایده  به  الهور  خیابان  اول  چهارراه  شرقی  بهشت  هشت  خیابان  در  واقع  اصفهان 
گذارده می شود . مزایده از مبلغ پایه 6868800000 ریال شروع و به هر کس خریدار 
پرداخت  است  ذکر  به  الزم  مي شود.  فروخته  نقدا  پیشنهادي  قیمت  باالترین  به  باشد 
بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در 
صورتي که مورد مزایده داراي آنها باشد و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده است. ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي 
بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مي گردد. ضمنًا این آگهي در 
یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 93/3/5 درج و منتشر مي گردد و 
در صورت تعطیلي روز مزایده به روز بعد موکول مي گردد.توضیحا جهت شرکت در 
جلسه مزایده مبلغ ده درصد از پایه مزایده طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه 
تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنا برنده مزایده باید کل 
مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره 
اسناد اجرای  اداره  رییس  الف 3710اسدی  .م  نماید  امالک سپرده  و  اسناد   ثبت 

 رسمی اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی
23302 در خصوص پرونده کالسه 167/93 خواهان منصور ترکی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت محسن اسالمی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
روز شنبه مورخ 93/4/21 ساعت 11 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
تا خوانده  المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اختالف حل  شورای   2 شماره  مجتمع  نهم  4537شعبه  الف  م  شود.  می   اتخاذ 

 اصفهان 



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

حجت حق وردی به ذوب آهن 
پيوست

 با نظ��ر یحیی گل محمدی س��رمربی تیم فوتب��ال ذوب آهن اصفهان،
  حجت حق وردی مل��ی پوش تیم امید کش��ورمان با عق��د قراردادی

 سه ساله به این تیم پیوست.
حق وردی بازیکن پس��ت دفاع مرکزی که سابقه بازی در تیم ابومسلم 
خراس��ان را در کارنامه خود دارد، با حضور در باشگاه ذوب آهن، با عقد 

قراردادی سه ساله به ترکیب این تیم اضافه شد.
 گفتنی اس��ت حجت حق وردی متولد درگز اس��ت و فوتبال خود را از

 تیم های پایه ابومسلم آغاز کرد.

 قرارداد بازیکن محبوب کرانچار 
با سپاهان فسخ شد

بازیکنان خارجی س��پاهان در طول فصل گذش��ته عملک��رد خوبی از 
خودشان به نمایش نگذاشتند و به جز جواهیر سوکای که زمان بسیار 
زیادی را مش��غول مداوای مصدومیتش بود، باید اشاره ای هم به اروین 
بولکو و سرجیو فن دایک کرد که نتوانستند انتظارات را بر آورده کنند و 

همین مساله انتقادات زیادی را هم نسبت به زالتکو کرانچار وارد کرد.
 البته در این بین اروین بولکو هافبک ۳۳ ساله سپاهان به شدت محبوب 
کرانچار بود و سرمربی خارجی سپاهان نگاه ویژه ای به او داشت، اما بنا بر 
اعالم باشگاه سپاهان قرارداد بولکو با این باشگاه فسخ شده و این هافبک 

اهل کشور آلبانی، فصل آینده در تیم سپاهان نخواهد بود.

سپهرزاد: در اینچئون روی سکو 
می روم

ملی پوش دهگانه دوومیدانی ایران گفت: برنامه هایم عملی ش��ود، در 
بازی های آسیایی روی سکو خواهم رفت.

هادی س��پهرزاد در مورد وضعیت تمریناتش برای بازی های آس��یایی 
اظهار داشت: دو هفته اس��ت که تمریناتم را در ش��یراز زیر نظر مربی 
روسی ام آغاز کرده ام. فعال ش��رایط خوبی دارم و تمریناتم هم سنگین 
است. مربی روسیه ای، خودش رکورددار ش��وروی بوده و رزومه خوبی 

دارد.
وی ادامه داد: برنامه ام این است که سه چهارم اردوهای خود را در شیراز 
برگزار کنم. چون دوست ندارم درگیر گرفتن ویزا و مجوز برای اردوی 
خارجی باش��م. ملی پوش دهگانه ایران در خصوص مسابقاتی که قرار 
است شرکت کند، گفت: جام کازانف قزاقستان در پیش است، اما چون 
ماده دهگانه برگزار نمی شود، می خواهم در چند ماده دیگر شرکت کنم. 

در مورد مسابقات آینده هم هنوز تصمیمی گرفته نشده است.
س��پهرزاد در پاس��خ به این که فکر می کنی در اینچئون چه نتیجه ای 
بگیری، گفت: ش��انس مدال دارم و اگ��ر برنامه هایی ک��ه دارم، عملی 
شود، روی سکو می روم. بازی های آسیایی اینچئون کره  جنوبی، اواخر 

شهریور ماه برگزار می شود.

جدایی مهاجم  جاسوس از آبی ها
 ش��نیده ش��ده مهاجم باتجربه اس��تقالل که زمانی بازیک��ن محبوب

 قلعه نویی محس��وب می شد، در لیست مازاد س��رمربی استقالل قرار 
گرفته اس��ت. این مهاجم به جاسوسی و خبررس��انی به رسانه ها متهم 
است. او که اواخر لیگ گذشته نیز مشکالتی با قلعه نویی داشت، حاال در 

لیست مازاد او قرار گرفته و قطعا استقالل را ترک خواهد کرد.

 رونمایی از ترکيب واقعی تيم ملی 
در جام جهانی

با کامل ش��دن ترکیب تیم ملی در اردوی اتری��ش و در حالی که فقط 
س��ه هفته به اولین دیدار جام جهانی باقی مانده، باید آرام آرام ترکیب 
اصلی تیم ملی را هم در جام جهانی جست و جو کرد. کی روش نیز بدون 
شک در دیدارهای تدارکاتی تا جام جهانی، پس از کامل شدن مردانش 
در اردوی وین به دنبال ترکیب اصلی تیم ملی ب��رای حضور در برزیل 

خواهد بود.

مونته نگرو؛ بدل واقعی تر بوسنی
تی��م مل��ی مونته نگ��رو، ملق��ب ب��ه »ش��اهین های ش��جاع« پس از 
اس��تقالل از کش��ور صربس��تان، از رقابت های مقدماتی ج��ام جهانی 
2010 ب��ه ط��ور مس��تقل ب��ه حی��ات خ��ود ادام��ه داد. ش��اگردان 
 برانک��و برنووی��چ در آخری��ن دی��دار تدارکات��ی خ��ود ب��ا تقریب��ا

70 درصد ترکیب خود در رقابت های مقدماتی جام جهانی 2014 مقابل 
اسلواکی، 2 بر صفر شکس��ت خورد، هرچند که در این دیدار از حضور 
مهاجم سرشناس مونته نگرویی یوونتوس یعنی میرکو ووچینیچ خبری 
نبود. البته این مهاجم در آخرین فهرست اعالم شده مونته نگرو جایی 
نداشت. مونته  نگرو، تیم پنجاه و چهارم فیفا یکی از دیگر تیم های بلوک 
شرق اروپا محسوب می شود و برخالف بالروس می توان این تیم را بدل 
واقعی تری از بوسنی هرزگووین قلمداد کرد. سرخ پوشان مونته نگرو در 
رقابت های مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل در منطقه اروپا در گروه 

هشتم از صعود به مرحله پلی  آف محروم شدند.

داستان ادامه دار لباسهای تيم ملی

داستان ادامه دار لباس های 
تيم ملی

اخبار ج��ام جهانی ان��گار در بوق می ش��ود؛ انگار بزرگ 
می شود؛ انگار از پشت ذره بین آنها را می بینی. یک خبر 
کوچک اس��ت، اما ش��ما آن را در ابعاد چهار میلیارد نفر 
می بینی!همه اینها را نوش��تیم تا برس��یم به اخباری که 
در کشورمان مرتبط با جام جهانی نشر می یابد. نوشتیم 
تا از افتضاحاتی پرده برداری کنی��م که نمونه اش تقریبا 
هیچ جای دنیا یافت نمی شود. دوباره اخبار را رصد کنید: 
ماجرای لباس های آل اشپورت ابعاد جهانی به خود گرفته 
است. ابعادی که گاهی اوقات به تمسخر هم رسید. برخی 
نوشتند که بیچاره مسی که نمی تواند لباسش را با فالن 
بازیکن تیم ملی ایران عوض کند. برخی هم کار را باالتر 

بردند و مساله را مدیریتی کردند.
اشکال اما دقیقا کجاس��ت؟آیا واقعا لباس ها تقلبی است 
و مدیربخش خاورمیانه جنس های درجه یک را گرفته و 
بعد درجه دوم را به فدراسیون داده است؟ کمی باور این 
که لباس ها به اش��تباه داده شده باش��د سخت است، اما 
نکته اینجاست که چه کس��ی لباس ها را تحویل گرفته 
است؟ این نکته کلیدی داس��تان است.کفاشیان ظاهرا 
از هیچ چیز خبر نداش��ت. او حتی مصاحبه کرد و گفت 
که لباس ها را با آب سرد بش��ویند وبپوشند که خود این 
مصاحبه هم برای خودش داستان ساز شد و موجب خنده 
رسانه های جهان؛ اما حاال معلوم شده که اصال ماجرا این 
نبوده است. قصه این بوده که لباس ها تقلبی بوده و واقعا 

کوتاه می شده است. 
وقتی کفاش��یان از این ماجرا مطلع ش��د، سکوت کرد. 
در واق��ع او تازه متوجه ش��ده ک��ه چه اتفاق��ی رخ داده 
و هم��ه اعتراض ه��ای بازیکن��ان ب��ه هیچ وج��ه خود 
ش��یرینی کردن جلوی کی روش��ی ک��ه به ق��ول وزیر 
برای نگرفتن پول از آل اش��پورت با این برند بد ش��ده، 
 نبود. اگ��ر چنین باش��د، هم مدی��ر آل اش��پورت و هم 
تحویل گیرنده لباس ها در فدراسیون باید مواخذه شوند، 
 چرا که این خبر مثل بم��ب در دنیای فوتب��ال ترکیده

 است.
 البته باید تاکید کرد که در این ص��ورت جنگ برندها را 
ک��ی روش از آل ش��پورت ب��رده و ش��اید آنق��در که از 
 این برن��د بد گفت��ه ش��ده، هرگ��ز از برندی ب��د گفته

 نشده باشد.

زاویه

6
کیانی سرمربی تیم واترپلوی سپاهان شد

پس از اعالم تیمداری باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در لیگ برتر واترپلو، بهمن کیانی واال مسؤول کمیته 
واترپلو هیات استان و بازیکن سابق واترپلوی اصفهان، س��رمربی  این تیم شد. تمرینات تیم واترپلوی 

سپاهان از 8 روز دیگر آغاز می شود. بابک بسیطی نیز سرپرست تیم خواهد بود. 

کمانداران تیم ملی ایران در دو سال اخیر در رنکینگ جهانی 
افت فاحشی داشته اند و این موضوع به نظر کمی نگران کننده 

می رسد.
 فدراس��یون تیراندازی با کمان ایران، مدت��ی قبل از المپیک 
لندن دچار حاشیه هایی شد؛ به طوری که ورزشکاران المپیکی 
ایران با توجه به مس��ایلی که پیش آمد از جمله رفتن مربیان 
خارج��ی و تغیی��رات در راس فدراس��یون، در ای��ن رقابت ها 

نتوانستند نتیجه الزم را کسب کنند.
با آمدن محمدعلی شجاعی انتظار می رفت شرایط روبه بهبود 
باش��د، اما مصاحبه های برخی ملی پوشان علیه رییس جدید 
باعث ش��د تا تعدادی از آنها با وجود کس��ب نتای��ج خوب در 

رقابت های مختلف، جایی در تیم ملی نداشته باشند.
نتایج دو س��ال اخیر تیران��دازی ب��ا کمان طبق آم��اری که 
فدراس��یون جهانی در اختیار دارد، کمی نگران کننده اس��ت 
و مش��خص نیس��ت ما در بازی ه��ای آس��یایی اینچئون چه 
 نتایجی کسب کنیم. مقایس��ه نتایج ایران در سال 2014 در

 جام جهانی ش��انگهای در مقایس��ه با این رقابت ها در س��ال 
گذشته، نشان می دهد ورزشکاران ایرانی در تمامی مواد افت 
کرده اند و تعدادی هم بدون تغییر باقی مانده اند. البته در این 
بین نباید موفقیت های افس��انه ش��فیعی را در کامپوند زنان 
نادی��ده گرفت که به عنوان چهارمی در س��ال 2014 دس��ت 

پیدا کرد.
 افت ورزشکاران ایرانی از سال گذشته تا امسال

مینو عابدی در انفرادی کامپوند در س��ال 2014، نهم ش��د؛ 
در حالی که سال گذش��ته در این رقابت ها در همین کشور در 
جایگاه پنجم قرار گرفته بود. مجید قیدی س��ال گذش��ته در 
جایگاه ۳۳ قرار گرفت و امسال هم همین نتیجه را کسب کرد. 
امیر کاظم پور هم دیگر نماینده ایران بود که هم در سال 201۳ 
و هم 2014 به رقابت ها اعزام ش��د که سال گذشته نهم شد و 

امسال در جایگاه سی و سوم قرار گرفت.
نتایج کسب شده به اندازه ای ضعیف بود که ورزشکاران ایرانی 
در گفت وگوهایی که داش��تند، اعالم کردند این موضوع برای 

خارجی ها سوال برانگیز بود. 
 افزایش قدرت رقبای آسيایی و نگرانی برای کسب 

نتيجه در کره
نتایج کسب شده در مسابقات جهانی شانگهای نشان می دهد 
که رقبای آسیایی ایران مانند کره جنوبی، چین تایپه، هند و 
اندونزی در رشته کامپوند، با فاصله زیادی باالتر از کشورمان 

قرار گرفته اند. 
در رشته ریکرو هم که دیگر با رکوردهای ثبت شده توسط تیم 
ملی جدید نمی توان امیدی به کس��ب مدال داشت. نتایج تیم 
ملی ایران در بازی های آس��یایی گوانگجو و آم��ار و ارقام ذکر 

شده بیانگر این است که بهترین رکورد ایران در ریکرو مردان 
در این مسابقه ثبت ش��ده اس��ت و با توجه به این که در تیر و 
کمان اختالف یک امتیاز باعث تغییر چند پله ای در رنکینگ 
مقدماتی می ش��ود، کامال واضح است که بین تیم ملی سابق و 
تیم کنونی، فاصله ای بیش از 50 امتیاز در میانگین امتیازات 

وجود دارد.
از س��ال 2012 تاکنون س��یر نزول��ی ش��دیدی در رنکینگ 
جهان��ی، تع��داد مدال ه��ا و رکورد اعض��ای تیم مل��ی وجود 
داش��ته اس��ت. با توجه به رنکین��گ جهانی از س��ال 2012 
 ت��ا کن��ون ای��ران در بخ��ش تیم��ی ریک��رو، 6 پله س��قوط 

کرده است.
در بخ��ش انفرادی ه��م مجید قی��دی در کامپون��د آقایان از 
رنکینگ 21 به 87 جهان، امیر کاظم پ��ور در کامپوند آقایان 
از رنکینگ 8 ب��ه 20 جهان، میالد وزی��ری در ریکرو آقایان از 
رنکینگ 16 به 171 جهان نزول پیدا کرده اند. پارس��امهر در 
بهترین رنکینگ فدراسیون جهانی، در جایگاه سوم قرار داشت 

که در رده بندی جدید در جایگاه 56 قرار دارد.
 مدال های ایران از سال 2009 تا 2014 در مسابقات آسیایی، 
جهانی و بین المللی که دارای رنکینگ است، به طور متوسط 
تا سال 2012 تعداد 11 مدال طال و 12 مدال نقره و 11 مدال 
برنز و همچنین کس��ب چهار س��همیه المپیک، یک سهمیه 
المپیک نوجوانان و حضور دو کماندار زن در رش��ته کامپوند 
در مسابقات قهرمان قهرمانان است؛ در حالی که ورزشکاران 
ایرانی از اواخر س��ال 2012 تاکنون در 12 مس��ابقه جهانی و 
آسیایی شرکت کرده اند. در دو سال تنها 4 مدال طال، 4 مدال 
نقره و یک مدال برنز در مسابقات قهرمانی آسیا و جایزه بزرگ 

آسیا توسط کمانداران کامپوند کسب کرده اند.
ورزشکاران زیادی در این مدت به دلیل مشکالتی که با رییس 
جدید داشتند، از تیم ملی کنار گذاشته شدند و به نظر می رسد 
فدراسیون در زمینه استعدادیابی هم نتوانسته به خوبی عمل 
کند؛ چرا که ورزش��کاران اعزامی در ای��ن دوره عملکرد قابل 
قبولی نداش��تند. ملیکا عبدالکریمی امس��ال به این رقابت ها 
اعزام شد که در ریکرو، پنجاه و هفتم شد. اسماعیل عبادی در 
کامپوند در این دوره هفدهم شد و امید طاهری هم در همین 

ماده، در جایگاه 57 قرار گرفت.
تنها 4 ماه به بازی های آس��یایی اینچئون فرصت باقی است و 
باید دید در این مدت رییس فدراس��یون چه تفکراتی دارد تا 
رنکینگ ورزشکاران را نسبت به سال های گذشته افزایش دهد 

و این افت فاحش را جبران کند.

گزارش از افت رنکينگ تيراندازی با کمان

افزایش نگرانی ها از سیر نزولی کمانداران ایران
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تيم نيکو کرانچار 
صعود کرد

مسابقات بولينگ آزاد 
رنکينگ استان

تیم فوتبال کوئینز پارک رنجرز که پسر سرمربی سپاهان در آن بازی می کند به 
لیگ برتر انگلیس صعود کرد.

در فینال لیگ دسته اول انگلیس تیم های کوئینز پارک رنجرز و داربی کانتی در 
ورزشگاه ومبلی لندن به مصاف هم رفتند. 

در این دیدار نیکو کرانچار، پس��ر زالتکو کرانچار، سرمربی س��پاهان از ابتدا 
در ترکیب تیم کوئینز پارک رنجرز به میدان رفت ام��ا در دقیقه ۳۳ به دلیل 
مصدومیت تعویض شد. اوضاع در ادامه با اخراج بازیکن کوئینز پارک رنجرز و 
10 نفره شدن آنها برای این تیم بدتر هم شد اما بابی زامورا با گلی که در دقیقه 

90 به ثمر رساند باعث پیروزی دراماتیک کوئینز پارک رنجرز شد.
یاران نیکو کرانچار با این پیروزی به عنوان س��ومین سهمیه لیگ دسته اول 

انگلیس به لیگ برتر صعود کردند.
گفتنی است زالتکو کرانچار سرمربی تیم فوتبال سپاهان و پدر نیکو کرانچار, 

تماشاگراین بازی بود.

دومین دوره مسابقات بولینگ آزاد رنکینگ استان اصفهان در سال 9۳ با حضور 
آرش ظفریان دبیر، پانته آ صادقی نایب ریی��س و مهندس زرمهر عضو هیات 

رییسه در باشگاه بولینگ پردیس برگزار شد. 
نفرات برتر این دوره پس از چهار گیم رقابت، به شرح زیر است: 

مقام اول: محسن میرکاظمی با کسب 781 امتیاز 
مقام دوم: مصطفی قاسمی فر با کسب 746 امتیاز 

مقام سوم: داوود شبکه ساز با کسب 74۳ امتیاز 
مقام چهارم: کرامت طیبی با کسب 725 امتیاز 

مقام پنجم: سارا عطایی با کسب 710 امتیاز 
شایان ذکر است به نفرات اول تا سوم جوایز نقدی و حکم قهرمانی و به نفرات 

رده چهارم و پنجم، جوایز نقدی اهدا شد. 
در پایان این مراسم از رامتین فوالدی به عنوان خردسال ترین بولینگ باز استان 

اصفهان تقدیر به عمل آمد. 

ثبت دهمين قهرمانی اروپا برای رئال
رئ��ال مادرید با درخش��ش س��رخیو راموس به ب��ازی باخته 
 مقاب��ل اتلتیکومادری��د بازگش��ت و در وق��ت اضاف��ه با زدن 
۳ گل به مقام قهرمانی خود در اروپا رس��ید و آرزوی کس��ب 

دهمین مقام نخست آنها تحقق یافت.

باز هم یک سوتی از کاسياس
اریک کاس��یاس ک��ه دیگ��ر حت��ی متعصب تری��ن ه��وادران تی��م ملی 
 اس��پانیا و باش��گاه رئ��ال مادری��د روی ش��ان نم��ی ش��ود او را بهتری��ن

 دروازه بان جهان بنامند، در فینال لیگ قهرمانان اروپا یک گل بد خورد و باید 
بپذیرد به پایان دوران اوج خود رسیده است.

سرمربی پرسپوليس به فرانسه رفت
علی دایی هر ساله در تعطیالت بین فصل عازم اروپا و آمریکا می شود و در همین 
راستا عازم فرانسه شد. وی که در این مدت نقش پررنگی در جذب نفرات موردنظر 
خود برای پرسپولیس داش��ت، امور نقل و انتقاالت را به مدیر باشگاه سپرد و به 

سفر رفت.

مسابقات تکواندو قهرمانی آسيا- تاشکند

پومسه روهای اصفهانی روی شياب چانگ آسيایی
با برگزاری مراسم قرعه کشی مسابقات قهرمانی آسیا، تکواندوکاران 
پومسه از دیروز و ملی پوش��ان کیوروگی )مبارزه( ایران از امروز به 

مصاف رقبای خود  رفتند.
این دوره از مس��ابقات  که از دیروز )یکش��نبه( به م��دت 4 روز در 
س��الن»کاخ ورزش« تاش��کند برگ��زار خواهد ش��د،  نمایندگان 
کشورمان در 2 بخش مبارزه و پومسه، به دیدار رقبای خود می روند.

در بخش انفرادی و در رده س��نی 18 تا ۳0 س��ال، عل��ی نادعلی 
تکواندوکار اصفهانی باید به دیدار حریفانی از کشورهای چین تایپه، 
تایلند، مالزی، ازبکستان، فیلیپین، کویت، هند، قزاقستان، ماکائو، 

کره جنوبی، قطر، سنگاپور، ویتنام و عربستان رفتند.
علی س��لمانی ورزش��کار اصفهانی در رده س��نی ۳1 تا 40 سال با 
تکواندوکارانی از ویتنام، چین تایپ��ه، فیلیپین، قطر، کره جنوبی، 

هند، قزاقستان، ازبکستان و عربستان رو در رو شد.
محمدتق��ی حاتمی از اصفهان نیز در رده س��نی 41 تا 50 س��ال، 
 حریفانی از کش��ورهای قزاقستان، هند، ازبکس��تان، کره جنوبی، 

چین تایپه و فیلیپین را  دارد.
هادی ترکاشوند در رده سنی 51 تا 65 سال به مصاف تکواندوکارانی 
از ازبکستان، قزاقستان و چین تایپه خواهد رفت و هدایت آریانفر، 
قزاقستان، ازبکستان و چین تایپه را در جدول رده سنی 61 تا 65 

سال دارد.
در بخش تیمی مردان و در رده س��نی بیش��تر از ۳0 سال، رقبای 
محمدتق��ی حاتمی، عل��ی س��لمانی و مه��دی صمدی��ان تبار، 
تکواندوکارانی از فیلیپین، تاجیکس��تان، چین تایپه، عربس��تان، 

ازبکستان، هند و قزاقستان خواهد بود.
اما از ام��روز دوش��نبه و در دومین روز، رقابت ه��ای »کیورگی« با 
برگزاری مبارزات اوزان سبک آغاز می شود که از تیم ملی ایران فرزان 
عاشورزاده در وزن سوم که یکی از شلوغ ترین اوزان این رقابت هاست، 
ابتدا با تکواندوکار قزاقستان رو به رو خواهد شد و در صورت پیروزی 
به مصاف حریف تاجیکستانی می رود. در این وزن 24 تکواندوکار 
مبارزه خواهند کرد.همچنین فریده رشیدی تکواندوکار اصفهانی 
در وزن دوم در صورت برد مقابل نماینده قزاقستان، باید با یکی از 

تکواندوکاران تاجیکستان یا مالزی مبارزه کند.
در سومین روز این مسابقات، سه ش��نبه 6 خردادماه از تیم مردان 
بهنام اسبقی و علیرضا نصرآزادانی از اصفهان در اوزان چهارم و پنجم 
مبارزه خواهند کرد. اسبقی در یکی دیگر از پرترافیک ترین اوزان 
حاضر در این رقابت ها، در دیدار نخست با قرعه استراحت رو به رو 
است و در مرحله بعد باید به مصاف یکی از تکواندوکاران قزاقستان و 
قرقیزستان برود. نصرآزادانی دیگر نماینده ایران در گام اول با اردن 
مبارزه خواهد کرد و در صورت پیروزی، با برنده بازی لبنان و ماکائو 

دیدار می کند.
در تیم بانوان نیز پریسا قربانی، سوسن حاجی پور و پریسا فرشیدی 
به ترتیب در اوزان س��وم، چهارم و پنجم مب��ارزه می کنند. قربانی 
قرار است در مبارزه اول با تکواندوکار تایلند دیدار کند و در صورت 
پیروزی در این مبارزه، رو در روی یکی از تکواندوکاران قزاقس��تان 
و ماکائو قرار بگیرد. حاجی پور، کاپیتان تیم مل��ی بانوان نیز ابتدا 
به مصاف قزاقس��تان می رود و س��پس فیلیپین را پی��ش رو دارد. 

س��وم فرش��یدی دیگر نماینده ایران در  روز 
روی تایلند مس��ابقات در اولین مبارزه، رو در 
یک��ی از قرار خواه��د گرفت و س��پس با 
ن تکواندوکاران چی��ن، هند و یا  د ر ا

مبارزه می کند.

ر  د
آخرین روز 
این دوره از رقابت ها نیز که چهارش��نبه 7 
خردادماه برگزار می شود، شکرانه ایزدی و 
اکرم خدابنده در اوزان ششم و هشتم بانوان، 
مهدی خدابخش��ی، یوسف کرمی و مرتضی 
شیری در اوزان ششم، هفتم و هشتم مردان، 

به دیدار رقبای خود می روند.
در بخش م��ردان مهدی خدابخش��ی به 
مص��اف ماکائو خواه��د رف��ت و در گام 
 بعدی بای��د منتظر برنده دی��دار یمن و 

هنگ کنگ باش��د. کاپیتان تیم ملی نیز دور اول اس��تراحت دارد. 
یوس��ف کرمی در مرحله بعد باید با یکی از تکوان��دوکاران چین یا 

قزاقستان مبارزه کند.

مهاجمان آرژانتين را به خوبي 
مي شناسم

رحمان احمدي/دروازه بان تيم ملي فوتبال 

ايران
 بازی های آرژانتین را دیده ام و تمامی مهاجمان این تیم را می شناس��م. 
اما هنوز فیلمی از تیم بوس��نی ندی��ده ام. بازی های س��ختی را پیش رو 
داریم، اما هر چقدر سخت باش��د باز هم فوتبال خوب ایرانی را به نمایش 
می گذاریم. اولین دیدار برابر نیجریه 
اس��ت و این تیم، تیم بدی نیس��ت. 
بستگی دارد که بازی های جام جهانی 
را سخت بگیریم یا آسان. اگر سخت 
بگیریم، بی شک به ما سخت خواهد 
 گذش��ت. در پایان از مردم و رسانه ها 
می خواهم تا همچون گذشته از تیم 
ملی حمایت کنند و حمایت هایشان 

ادامه دار باشد. 
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مفاد آراء
2392 " موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی"
براب��ر آراء صادره هی��ات موضوع تعیی��ن تکلیف وضعیی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات 
مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان 
وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باش��ند 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.
1� رای ش��ماره9973هیات :آقای حس��ین امجدیان   فرزندعزیزاله ش��ماره 
شناس��نامه 39 و خانم محبوب��ه حس��ین زاده فرزند غالمعلی شناس��نامه 
116)بالمناصفه(در ش��ش دانگ یک باب خانه به مساحت249مترمربع پالک 
1148فرعی مجزي ش��ده  از 152 فرعی از 2809 اصل��ی واقع در محمد آباد 
ابوزید آباد بخش3 ح��وزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی مع الواس��طه 

ازحسین سلطانی ابوزیدآبادی )مالک رسمی( 
2� رای شماره9991 هیات :آقای علی دس��تمردی فرزندمحمد رضا بشماره 
شناسنامه 522 در ش��ش دانگ یک باب خانه به مساحت 211مترمربع پالک 
شماره 1147فرعی مفروزومجزی ش��ده از 152 فرعی از 2809 اصلی واقع 
در محمد آباد ابوزید آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی مع 

الواسطه ازعلی اکبردستمردی )مالک رسمی( 
3- رای ش��ماره 9989هیات:اقای عزیز ناصحی پور  فرزندرضا بش��ماره 
شناس��نامه 2699 در ش��ش دانگ یک باب خانه به مس��احت 150مترمربع 
پالک1146فرعي مفروزومجزي شده  از ش��ماره 152 فرعی از 2809 اصلی 
واقع درمحمد آباد ابوزید آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی 

مع الواسطه ازسیف اهلل سرافراز )مالک رسمی( 
4� رای ش��ماره 10001 هیات :آقای مهدی جاللی  فرزند مرتضی بش��ماره 
شناسنامه 58 در ش��ش دانگ یک خانه به مس��احت 164/33مترمربع پالک 
1145مفروزومجزی ش��ده از 152 فرعی از 2809اصلی واقع درمحمد آباد 

ابوزید آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
5- رای شماره   9990هیات محمد علی حس��ین زاده  فرزند مرتضی شماره 
شناسنامه 93 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 201/80مترمربع پالک 
1144 فرعی مفروزومجزی ش��ده از152فرعی از2809 اصلی درمحمد آباد 

ابوزید آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
6� رای شماره  10568هیات : آقای محسن ستاری آرانی فرزندنعمت بشماره 

شناسنامه261 وخانم زینب دربانی آرانی فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه 
211 )بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت120/05مترمربع پالک 
7570فرعی مجزي شده  از 1230 فرعی از 2637 اصلی واقع درمسعود آباد 

بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
7� رای ش��ماره 10625هیات : رس��ول خالقی  آرانی فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 249  وخانم محبوبه بصره آرانی فرزند محمد شماره شناسنامه 
163 )بالمناصفه( در ش��ش دانگ یک باب خانه به مساحت 174/80مترمربع 
پالک 7569فرعی مفروزومجزی ش��ده از 1189 فرعی از 2637اصلی واقع 
در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی مع الواسطه 

ازوراث سیف اهلل فرقانی )مالک رسمی( 
8� رای ش��ماره 10571هیات :آقای س��عید پورزند فرزندمحمد تقی بشماره 
شناسنامه 768در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 116/65مترمربع پالک 
7568 فرعی مفروزو مجزی شده  از 1066و2876 فرعی از 2637 اصلی واقع 

درمسعود آباد بخش3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
9� رای ش��ماره 9949هیات :خانم مطه��ره نوروزپور مق��دم بیدگلی فرزند 
غالمرضابشماره شناس��نامه 612 در ش��ش دانگ یک باب خانه به مساحت 
115/15مترمربع پالک2067 فرعی مجزی شده از  98 فرعی از 3اصلی واقع 
در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی مع الواس��طه  

ازعلی مینایی )مالک رسمی( 
10� رای شماره  9996هیات :خانم زهرا مجیدی بیدگلی  فرزندعباس شماره 
شناسنامه 23  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  159/24مترمربع پالک 
2066فرعی مفروزومجزی  شده از  436 فرعی از3اصلی واقع در معین آباد 

بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل.
11-رای شماره 358هیات :آقای حسین ش��وریان بیدگلی فرزند علی محمد 
بشماره شناس��نامه 7593و خانم زهرا رحیمی محمد آبادی  فرزند ماشااله 
شناسنامه 510 )بالمناصفه(ش��ش دانگ یک باب مغازه نیمه ساز به مساحت 
20/40مترمربع پالک2065فرعی مجزی شده از 3اصلی واقع معین آباد بیدگل 

بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
12-رای ش��ماره10615هیات :آقای مهدی انتظاریان   فرزند احمد  بشماره 
شناسنامه 187 و خانم فاطمه غفاری بیدگلی  فرزند مرتضی شماره شناسنامه 
239)بالمناصفه( در ش��ش دانگ یک باب خانه به مساحت 231/33مترمربع 
پالک 2064 فرعی  مجزی ش��ده از 3 اصلی واقع درمعی��ن آباد بیدگل بخش 

3حوزه ثبتی آران وبیدگل
13- رای شماره 9960 هیات :آقای حس��ین علی حاجی آرانی    فرزند قدرت 
اله بشماره شناس��نامه 240  وخانم فاطمه پور غالمی آرانی فرزند مرتضی 
ش��ماره شناس��نامه 45938  )بالمناصفه(در ش��ش دانگ یک ب��اب خانه به 
مس��احت219/97مترمربع پ��الک949 فرعی مجزی ش��ده از 323 فرعی از 

2645اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل خریداری عادی 
مع الواسطه ازعباسعلی صالح )مالک رسمی( 

14- رای شماره  10617 هیات :آقای جواد کمال آرانی   فرزندیوسف بشماره 
شناسنامه  40794 وخانم فاطمه کمال آرانی فرزند محمد شماره شناسنامه 
837 )بالمناصفه (  در ش��ش دانگ یک باب خانه به مساحت331/39 مترمربع  
پالک ش��ماره948فرعی مجزی ش��ره از322 فرعی از  2645 اصلی واقع در 
وشاد  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل عادی مع الواسطه ازعباسعلی صالح 

)مالک رسمی( 
15- رای شماره 9978هیات :خانم فرهنگ خدیش زاده  فرزندجواد  بشماره 
شناسنامه 7757 در ش��ش دانگ یک باب خانه به مساحت 373/30مترمربع 
پالک شماره 947فرعی مجزی شده از323 فرعی از 2645اصلی واقع در وشاد 

بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
16-رای شماره9993هیات :آقای حجت اله چراغ بیکی آرانی   فرزندحسینعلی  
بش��ماره شناس��نامه 244در ش��ش دان��گ ی��ک ب��اب خانه به مس��احت 
113/05مترمربع پالک 946فرعی  مجزی شده  از 340فرعی از 2645  اصلی 
واقع دروشاد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل عادی ازحسینعلی چراغ بیکی 

آرانی  )مالک رسمی( 
17- رای شماره 9953 هیات :آقای سجاد فائض آرانی   فرزندحسن آقا بشماره 
شناسنامه  1977 وخانم مریم انارکی آرانی فرزند حسین شماره شناسنامه 
2302 )بالمناصفه(در شش دانگ یک باب خانه به مساحت166مترمربع پالک  
 945 فرعی  مجزی ش��ده از343  فرعی از 2645اصلی واقع در وشادبخش 3 

حوزه ثبتی آران وبیدگل.
18- رای ش��ماره  8808 هی��ات :اقاي علی اکبر ش��بانی س��الم نوش آبادی   
فرزندعباس   بشماره شناسنامه  146 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
200مترمربع  پالک شماره743فرعی مجزی شره از 74 فرعی از 41اصلی واقع 

در حسن آباد نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی آران وبیدگل
19- رای ش��ماره 8732هیات :اقای محمد تقی نقوی پ��ور آرانی فرزنداحمد 
بشماره شناسنامه  178 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  145مترمربع 
پالک ش��ماره 4632فرعی مجزی ش��ده از 205 فرع��ی از 2840 اصلی واقع 

درریگستان دیمکار بخش 3ثبتی آران وبیدگل
20� رای شماره  9976هیات :آقای  محس��ن روشن   فرزندعباسعلی  شماره 
شناس��نامه 15 وخانم انسیه صفری فرزند دخیل ش��ماره شناسنامه 2800  
)بالمناصفه( در ش��ش دانگ یک باب خان��ه به مس��احت  204/65مترمربع 
پالک 1156فرعی مفروزومجزی  ش��ده از  152 فرع��ی از 2809اصلی واقع 
درمحمدآباد ابوزید آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل عادی مع الواسطه  

ازرضارضوانی )مالک رسمی( 
21-رای ش��ماره 10007هیات :آقای حس��ین طالبی نژاد  فرزند س��بز علی 

بشماره شناسنامه 1526  )نسبت به 4 دانگ(  خانم جمیله رشیدی  فرزند اکبر 
شماره شناسنامه2760)نسبت به 2دانگ(شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
298/45مترمربع پالک1155فرعی مجزی شده از  152 فرعی از2809اصلی 
واقع در محمد آباد ابوزی��د آباد بخش 3 حوزه ثبت��ی آران وبیدگل عادی مع 

الواسطه  ازرضاسرافرازی )مالک رسمی( 
22-رای ش��ماره10004 هیات :آقای محمد رضا بژه فرزند حس��ن  بشماره 
شناسنامه 2353 )نس��بت به 4دانگ(و خانم زهرا میرزا علی زاده فرزند رضا 
شماره شناسنامه2942)نس��بت به 2دانگ( در ش��ش دانگ یک باب خانه به 
مس��احت 234/83مترمربع پ��الک 1154فرعی  مجزی ش��ده از 152 فرعی 

از2809اصلی واقع درمحمد آباد بخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
23- رای شماره 10575 هیات :آقای مصطفی صبوحی   فرزند امراله بشماره 
شناسنامه 2904 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت247/50مترمربع پالک 
1153فرعی مجزی شده از152 فرعی از  2809اصلی واقع در محمدآبادابوزید 
آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل عادی مع الواس��طه  ازجانعلی سلطانی 

)مالک رسمی( 
24- رای شماره  10008 هیات :آقای مجید ساربانی  فرزندعلی محمدبشماره 
شناسنامه  245  در ش��ش دانگ یک باب خانه به مساحت302مترمربع  پالک 
شماره1152فرعی مجزی ش��ره از 152 فرعی از 2809 اصلی واقع در محمد 

آباد ابوزید آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل
25- رای ش��ماره 9988هی��ات :اقای علی درخش��نده  فرزنداکبر بش��ماره 
شناسنامه 2504 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 175مترمربع پالک 
شماره 1151فرعی مجزی ش��ده از 152 فرعی از 2809اصلی واقع درمحمد 
آباد ابوزیدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل عادی مع الواس��طه ازعلی 

اکبردستمردی )مالک رسمی( 
 26-رای ش��ماره 10002هیات :عباس قنبرزاده  فرزند غالمرضابه شماره 
شناسنامه 2541)نس��بت به 4 دانگ( ورضوان پاکاری فرزندرحمت شماره 
شناسنامه 3126 )نسبت به 2دانگ( در ش��ش دانگ یک باب خانه به مساحت 
194مترمربع پالک 1150فرعی  مجزی شده  از 152 فرعی از2809 اصلی واقع 

د ر محمد آباد  ابوزید آبادبخش 3حوزه ثبتی آران وبیدگل
27- رای شماره 9987 هیات :آقای غالمرضا ربیعی  فرزندمرتضی بشماره 
شناسنامه  688 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت205/29مترمربع پالک 
1149 فرعی  مجزی شده از 152فرعی از 2809اصلی واقع درمحمد آباد ابوزید 

آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل..
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وع��دم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول93/2/20تاریخ انتشار نوبت دوم93/3/5                              

 عباس عباس زادگان  رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

آگهی مزایده 
و   9200062 بایگانی  شماره  به  اجرائی   های  پرونده   اساس  بر   753
گستر  جویا  صنعتی  و  تولیدی  شرکت  طرح  اجرای  محل   9200063
سپاهان واگذاری از طرف شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان واقع 
در شهرک صنعتی رنگسازان دو قطعه پالک هر یک به مساحت  2520 
متر مربع جمعًا به مساحت 5040 متر مربع که به موجب قرارداد های 
5309-9-و-ج  و   1386/10/16 مورخ  5331-9و-ج  شماره  واگذاری 
مورخ 1386/10/6 بانضمام ساختمانها ،ماشین آالت ،تجهیزات جانبی و 
رهنی  اسناد  به موجب  که  ارتباطات  و  تاسیسات  و  تولید  پشتیبان خط 
  1391/02/02 مورخ   143363 و   1390/11/01 مورخ   142160 شماره 
دفتر خانه شماره 12- اصفهان اصل و مازاد از طرف  شرکت مذکور در 
بدهی  پرداخت  عدم  علت  وبه  گرفته  قرار  اصفهان   تجارت  بانک  رهن  
که پس  رانموده  مدیون  علیه شرکت  اجرائیه  تقاضای صدور  بستانکار 
قانون  باستناد  مذکور  بانک  به درخواست  بنا  ابالغ  و  اجرائیه  ازصدور 
اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت وحذف ماده34مکرر آن و آئین نامه 
اصالحی مربوطه  مواردرهن ارزیابی سپس به موجب پرونده اجرائی به 
شماره بایگانی 9200110 له بانک مذکور و علیه شرکت فوق مازاد دوم 
شرکت  طرف  از  صادره  المثنی  وبرابردفترچه  گردیده  بازداشت  آن 
شهرکهای صنعتی اصفهان قطعه زمین واگذاری موضوع قرار داد شماره 
محل  از  مربع  متر   2520 بمساحت   1386/10/6 مورخ  ج  5309-9-و- 
اجرای طرح در تاریخ 1392/9/22 به بانک تجارت واگذار گردیده است و 
برابر صورتجلسه ماموراجراو برگ ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری 
اول-  بخش  گردید  وارزیابی  توصیف  شرح  بدین  آن   اصالحی  و 
ساختمانی: ملک مورد نظر به مالکیت شرکت جویا گستر سپاهان واقع در 
کیلومتر 55جاده اصفهان –شهرضا  شهرک صنعتی رازی  فاز 3 بلوار 
ابتکار فرعی اول  به مساحت عرصه تمامت2520 متر مربع از  5040 متر 
مربع و مستحدثات ساختمانی ذیل میباشد 1- سالن تولید ورق گالوانیزه 
به  اظهار  به  بنا  که  مربع  متر   1350 مساحت  و  متر   18*75 ابعاد  به 
ضخامت 40 سانتی متر کف سازی با بتن مسلح انجام و در امتداد خط 

تولید در طول حدوداً 68 متر  و به عرض 4 متر عمق این کف سازی به 
حدود 1 متر بالغ میگردد دیوارهای پیرامونی با ورق  رنگی گالوانیزه آهن 
کشی به ارتفاع حدود 9 متر میباشد که این ارتفاع در محل تاج سوله به 
حدود 11 متر می رسد . سقف از ورق گالوانیزه ، پشم شیشه و توری 
مرغی دارای درب های فلزی به عرض 5 متر دو عدد و یک عدد سه متری 
آدم رو و جرثقیل سقفی 30 تن با پلی و براکت میباشد . ضمنًا حوضچه 
اسید شویی ورق و کوره مرکزی با آجر نسوز در این سالن قرار دارند 
2- کارگاه تولید پروفیل باز که سوله ایست صنعتی به ابعاد 48*21 و به 
مساحت 1008 متر مربع محصور شده با دیوارهای آجری دو طرف نما 

به ارتفاع 6 متر و مابقی تا سقف پنجره فلزی به ارتفاع حدود 1/5 متر می 
باشد . ارتفاع سوله در وسط دهانه تا سقف حدود 10 متر است این سالن 
به صورت 2 دهانه اجرا شده است . الف- سازه اصلی به عرض 12 متر 
و قابلیت تحمل جرثقیل سقفی 30 تن با پلی و براکت ب- سازه الحاقی به 
ورق  از  سقف  پوشش  با  تن،   5 جرثقیل  تحمل  قابلیت  با  متر   9 عرض 
به  دارای دو درب آهن  بوده و  ، پشم شیشه و توری مرغی  گالوانیزه 
عرض 5 متر در ضلع شرقی  و یک درب آدم رو در ضلع غربی میباشد 
3- کارگاه تولید لوله پرو فیل بسته که سوله ایست به ابعاد 48*9 متر و 

–ردیف  گالوانیزه  سالن  جنوبی  در ضلع  واقع  مربع  متر   432 مساحت 
اول- دارای دیوارهای جداکننده به ارتفاع حدود 2/5 متر از آن و پلی و 
براکت جرثقیل 5 تن 4- سالن بارانداز به صورت یک سوله به مساحت 

حدود 330 متر مربع دارای پوشش سقف ورق گالوانیزه ، پشم شیشه و 
توری مرغی با شیب یک طرفه و ارتفاع طرفین 6 و 8 متر فاقد دیوار کش 
پیرامونی است.5- ساختمان اداری به زیر بنای حدود 117 متر مربع با 

اسکلت بتن آرمه و سقف تیرچه و بلوک که بنا به اظهار نماینده محترم 
مالک برای دو طبقه طراحی شده و میلگرد انتظار ستونها در بام مشهود 
های  سرویس   ، دار  روکش  چوبی  دربهای   ، سرامیک  کف  با  میباشند 
پنجره های  اف،   – دی  ام-  خانه  آشپز  کابینت  و  کاشی شده  بهداشتی 
است  تعبیه شده  اسپلیت  گرمایشی و سرمایشی  الومینیومی و سیستم 
6- ساختمان کارگری و نگهبانی و اتاقک تابلوهای برق به زیر بنای جمعًا 
حدود 133 متر مربع با دیوارهای آجری ، سقف تیرچه و بلوک ،دیوارهای 
داخل گچ و رنگ ، کف سرامیک و بعضًا بتنی ، پنجره های آهنی و دارای  
زیر زمین می باشد 7- دیوار کشی اطراف کارخانه به طول 288 متر  و 
ارتفاع حدود 2/5 متر دارای زیر سازی و سنگ ازاره ، ضمنًا در ضلع 
شرقی دسترسی به گذر 20 متری توسط درب های آهنی امکان پذیر 

است 8- محوطه سازی شامل خاکریز ی و کوبیدن و اجرای اسفالت با 
کانال کشی تاسیساتی از اتاق برق تا داخل سالن های تولید و فونداسیون 
مخزن هوایی آب و سایر. بنا براین با توجه به شکل ، ابعاد و ، مساحت ، 
کاربری ، موقعیت، گذر بندی و راه های دسترسی ، وضعیت عرضه و 
تقاضا ، قیمت های واگذاری و معامالتی فعلی محل و ... و جمیع جهات 
موثر در ارزیابی  عرصه و نیز با عنایت به همه عوامل موثر در قیمت 
ساخت از جمله ابعاد و اندازه ها ، کیفیت و قدمت ، نوع مصالح مصرفی ، 
بعد مسافت و ...و لحاظ کردن کل زیر بنای سوله های صنعتی به مساحت 
حدود 3120 متر مربع و نیز کل اعیانی ساختمان های اداری و کارگری 
و سایر به مساحت حدود 250 متر مربع و منظور نمودن فونداسیون 
کشی  دیوار  و  کننده  خنک  های  چاله  مسلح  بتن  کف  و  تجهیزات  های 
اطراف و آسفالت و درب های فلزی و .. که کال اعیانی ها و مستحدثات 
شرکت بر روی 5040 متر مربع احداث گردیده است و ارزش روز ملک 
بمبلغ  جمعا  ها  اعیانی  کل  و  مربع  متر   2520 بمساحت  عرصه 
و  میلیون  پانزده  و  پانصد  و  میلیارد  هفده   ( ریال   17/515/600/000
دوم-  بخش  گردد  می  اعالم  و  تعیین   ، برآورد   ) ریال  هزار  ششصد 
گزارش ماشین آالت و تجهیزات جانبی:الف : ماشین آالت اصلی خطوط 
تولید: 1-خط تبدیل ورق سیاه به گالوانیزه به صورت رول به رول به 
ظرفیت 50000 تن در سال ساخت ایران توسط ماشین سازی هاشمی و 
فوالد و نورد امین در سال 1384 و 1390 شمسی ، متشکل از قسمت های 
واگن بارگیری 1 و  2- نقطه جوش ریلی – والس کشنده 1- هدایت کننده 
ورق- والس کشنده 2- واحد چربی گیری 1- واحد چربی گیری)دارای 
جهت  مربوطه  متعلقات  لیتربا   6000 ظرفیت  به  گیری  چربی  مکمل  یک 
واحد شستشو – تصفیه مایعات چربی زدایی( 2- واحد اسید شویی – 

کشنده سرد – هدایت پیش گرم)کوره پیش گرم تا 250 درجه حرارت و 
نسوز  فوالد  از  تن   80 پاتیل  و  حرارت  درجه   1300 تا  اصلی  کوره 
مخصوص  ودستگاه ایرجت و دستگاه گرمکن هوا و حوضچه های سرب 
و روی و فلکس ساخت ماشین سازی منصوری سال ساخت 1391( – 
کوره گالوانیزه –  واحد خنک کننده 1- واحد کرومات)شامل ماشین آالت 
کننده  خنک  واحد   –  ). است  شده  نصب  خازن  داخل  در  که  غلطکی 
شامل)12 فن خنک کن معمولی میباشد بعد از واحد خنک کن واحد زیک 
زاک که تنظیم ورق را انجام می دهد قرار دارد(2- برش – پرس ترمز- 
جمع کننده رول به ارزش 251,000,000,000 ریال)دویست و پنجاه و یک 
اینچ به همراه 8  تا قطر 3  لوله  میلیارد ریال (2( خط تولید پرو فیل و 

دست قالب ،ساخت کارگاه صنعتی امین سال ساخت 1390 شامل توپگیر 
– جوش- غلطک کشنده –مخزن ذخیره ورق – 8 دروازه فرمینگ – درز 
سال  شهاب  کوره  شرکت  ساخت  وات  جوش250کیلو  جوش)دستگاه 
ساخت 1391 که تمام قطعات داخلی آن اروپایی میباشد.(  – دروازه های 
سایزینگ – ترک هد – اره برش – بسته بندی به ارزش 11,000,000,000 
ریال )یازده میلیارد ریال(3( خط تولید پروفیل زد ، خم ورق تا ضخامت 
هیدرو  با  کتابی   بکس  گیر  عقبی طلب شامل  میلیمتر ساخت شرکت   3
بدون  پانچ  صورت  گیوتین)به   – سایزینگ   – فورمینگ  توپگیر-  پمپ- 

پلیسه ساخت شرکت سهند اصفهان سال ساخت 1390-1389( – شتاب 
و  میلیارد  ریال)دو   2,800,000,000 ارزش  به  بندی   بسته   – دهنده 
هشتصد میلیون ریال(4( خط نوار بر ورق  ساخت ماشین سازی عقبی 
طلب شامل هیدرو پمپ – توپگیر – غلطک های صاف کن و کشنده – تیغه 
های برش- گیوتین با قدرت برش ورق به ضخامت 6 میلیمتر و به عرض 
تنظیم  و شانه  لیک  هیدرو  کن  متربا  جمع   1/5 متر-اسلیتربه عرض   2
کننده هیدرولیکی به ارزش 3,200,000,000 ریال) سه میلیاردو دویست 
این خط ساخت ماشین  بندی ورق  (5( خط برش و بسته  میلیون ریال 
 20 ضخامت  تا  ورق  برش  توان  که   1390 سال  در  برش  پایا  سازی 
میلیمتر را دارد و به همرا میز بسته بندی کاماًل ساخت پایا برش شامل 
توپگیر – صاف کن –گیوتین به ارزش 2,340,000,000 ریال) دو میلیارد 
تا  از ورق   5 الی   3 نبشی  تولید  (6( خط  ریال  میلیون  و سیصدو چهل 
ضخامت 4 میلیمتر ساخت شرکت ماشین سازی عقبی طلب شامل توپگیر 
ریال)یک   1,000,000,000 ارزش  به  بندی  بسته  برش-   – فورمینگ   –
میلیارد ریال (7( خط تولید تسمه صاف شده ساخت ماشین سازی عقبی 
ارزش  به  بندی  بسته   – قیچی   – کشنده  غلطک   – توپگیر  شامل  طلب 
550,000,000 ریال )پانصد و پنجاه میلیون ریال (8( خط پانچ پروفیل زد 
ساخت شرکت اتوماسیون مدار تکنیک به ارزش 1,100,000,000 ریال 
)یک میلیارد و یکصد میلیون ریال( جمعًا  ارزش  ماشین آالت خط اصلی 
میلیارد  ودو  هفتاد  و  ریال)دویست   272,990,000,000 مبلغ  به  تولید 
و  جانبی  تجهیزات  ب(  میگردد  آورد  (بر  ریال  میلیون  نود  و  ونهصد 
ساخت  گالوانیزه  رول  بندی  بسته  دستگاه  تولید:1-  خطوط  پشتیبان 
کشور کره جنوبی شامل)گرد بر ،سروته زن،کنگره زن،میزهای رول کش 
)سه  ریال   3,810,000,000 ارزش  به  کش(  تسمه  اتوماتیک  دستگاه  و 
میلیارد و هشتصد و ده میلیون ریال( 2- دو دستگاه جرثقیل 30 تن با 
جرثقیل  دو  هاشمی)این  سازی  ماشین  ساخت  متر   18 و   12 دهنه 
ارزش  به  جمعا  میباشند.(  جداگانه  درایو  دارای  و  بوده  اتوماتیک 
1,208,000,000 ریال ) یک میلیاردو دویست و هشت میلیون ریال (3- 
ارزش  به  جمعًا  کره  و  بلغار  وینچ  با  تن   5 جرثقیل  دستگاه  سه 
ابزار   -4) میلیون ریال  ) دویست و هفتاد و هشت  278,000,000 ریال 
آالت کارگاهی و موتور جوش جمعًا به ارزش 138,000,000 ریال)یکصدو 
سی و هشت میلیون ریال ( 5- رول گیر یو دو دستگاه ساخت قدیریان 
جمعًا به ارزش 48,000,000 ریال)چهل و هشت میلیون ریال( 6- رول 
گیر تنوری دو دستگاه ساخت قدیریان جمعا به ارزش 98,000,000 ریال 
)نود و هشت میلیون ریال (7- کالسکه حمل ورق و ریل ساخت ایران به 
کل  ارزش  ریال(  میلیون  هشت  سیصدو   ( ریال   308,000,000 ارزش 
تجهیزات جانبی و ابزارآالت خطوط اصلی تولید به مبلغ 5,888,000,000 
آورد  بر  ریال(  میلیون  هشت  و  هشتاد  هشتصدو  میلیاردو  ریال)پنج 
میگردد بخش سوم- تاسیسات مکانیکی )شامل تاسیسات آبرسانی ، هوا 
، گرمایشی و سرمایشی (1-  یک دستگاه دیگ بخار ساخت شرکت بخار 
نیرو سال ساخت 1380 با ظرفیت 2000 کیلو گرم در ساعت بخار شامل 
مشعل گازوییل سوز به ظرفیت1300000 کیلو کالری در ساعت ومنبع 
کنداس جهت جمع آوری برگشت بخار و قطعات لوو کنترل و والوها به 
انضمام لوله کشی های مربوط به خط بخار به ماشین آالت مورد نیاز و 
یک دستگاه سختی گیر نوع رزینی به ظرفیت یکصدو بیست هزار گرین 
جهت تصفیه آب تزریقی به دیگ بخار و تامین آب نرم  برای کنداس جمعًا  
میلیون   دو  و  شصت  و  دویست  و  میلیارد  ریال)یک   1,262,500,000
وپانصد هزار ریال( 2- یک دستگاه برج خنک کننده آبی به ابعاد 2*1/5 
*1/5 متر به ظرفیت 3000 لیتر مجهز به ونتیالتور و صافی با انضمام 
لوله کشی ها و قطعات واسطه ای جهت خنک کردن خط گالوانیزه کردن 
ریال(  میلیون  وپنج  )بیست  ریال   25,000,000 جمعًا  سیاه  های  ورق 
سال  به  کدخدایی  کارخانه  ساخت  پرتابل  فشرده  هوای  3-کمپرسور 
متعلقات  کلیه  با  لیتری   1500 ظرفیت  به  سیلندر  چهار   ،  1388 ساخت 
ریال(4-کمپرسور  میلیون   وسه  23,000,000ریال)بیست  جمعًا  جانبی 

هوای فشرده ثابت به ظرفیت مخزن 2500 لیتری ساخت کارخانه تبریز 
با  )اچ اس تی 0601( همراه  کیلو وات مدل  الکتروموتور 160  به قدرت 
جمعًا  ها  دستگاه  به  نیاز  مورد  کشی  لوله  و  گیر  رطوبت  سیستم 
520,000,000 ریال)پانصد وبیست میلیون ریال( 5- دستگاه تصفیه آب 
به  سیاه  ورق  تبدیل  خط  ثانویه  و  اولیه  های  کننده  خنک  از  برگشتی 
گالوانیزه شامل مخازن اولیه و ثانویه جهت خنک نمودن آب برگشتی از 
خط به انضمام لوله کشی ها و متعلقات مربوط به پمپاژ یک دستگاه جمعًا 
آب  ذخیره  6-مخازن  ریال(  میلیون  وسی  ریال)سیصد   330,000,000
مخازن سوخت  لیتر  و 10000  لیتر  ظرفیت 30000  به  هوایی  و  زمینی 
پمپاژ جهت  و  ها  لوله کشی  انضمام  به  لیتر  به ظرفیت20000  گازوییل 
مصرف ماشین آالت جمعًا 400,000,000 ریال)چهار صد میلیون ریال( 
7- دستگاه مکنده هوای آلوده  سرباره مخازن سرب و روی با ونتیالتور 
به ظرفیت 80 کیلو وات  به صورت یوتیلیتی به انضمام کانال کشی و 
ارتفاع 6 متر جمعًا 180,000,000  به  آزاد  به هوای  آلوده  خروج هوای 
ای  پنجره  هواکش  عدد  چهارده   -8 ریال(  میلیون  ریال)یکصدوهشتاد 
اکسیال به قطر پروانه پنجاه سانتیمتری ، ده عدد کپسول پودر و گاز سی 
او دو جهت اطفاء حریق سالن های تولید ، چهار دستگاه اسپلیت دیواری 
ساختمان  گرمایش  و  سرمایش  تامین  برای  بیرونی  یونیت  انضمام  به 
اداری، دو دستگاه کولر آبی جهت اتاق کارگری و نگهبانی جمعًا به مبلغ 
تاسیسات  کل  ریال(ارزش  میلیون  هیجده  )یکصدو  ریال   118,000,000
مکانیکی 2,858,500,000 ریال ) دو میلیارد و هشتصدو پنجاه و هشت 
میلیون و پانصد هزار ریال(برآورد میگردد . بخش چهارم – تاسیسات 
برق و ارتباطات: شامل قسمتهای زیر : 1- اشتراک برق 1 مگاواتی)1000 
کیلو وات(و نیرو رسانی به همراه پست زمینی موجود با احتساب هزینه 
با  همراه  برق  افزایش  قرارداد  و  قبلی  وات  کیلو   150 اشتراک  های 
ترانسفور ماتور 2- تابلوهای توزیع برق اصلی شامل تابلوهای خازنی و 
فرمان  تابلوهای  )شامل  برق  توزیع  فرعی  تابلوهای   -3 خازنی  بانک 
با سطح  های  کشی  کابل   -4   )... و  جرثقیل  کنترل،تابلوهای  ،تابلوهای 
مقطع های متفاوت 5- روشنایی ها)اجرای سیستم روشنایی به همراه 
تهیه و نصب چراغ های مربوطه و تابلوها( 6-) موتور ژنراتور250 کیلو 
ولت آمپر( 7-چهار خط تلفن همراه و کلیه متعلقات مربوطه ارزش کل 
ریال( میلیارد  )ده  ریال   10,000,000,000 ارتباطات  و  برق  تاسیسات 
تاریخ  تا  بستانکار  بانک  اعالم  طبق  مزایده  .مورد  میگردد  برآورد 
1393/07/07 به مبلغ 246,821,858 ریال تحت پوشش بیمه البرز میباشد  
مورخ  شنبه  روز  ظهر   12 الی  صبح   9 ساعت  از  که  مزایده  جلسه  در 
93/3/24 شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکیل میگردد.از طریق مزایده 
به فروش میرسد .چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینی نشده ای مواجه 
مبلغ  از  میگردد.مزایده  تشکیل  مزایده  جلسه  آن  از  بعد  روز  گردد 
کارشناسی بانضمام هزینه بیمه از مبلغ سیصد و نه میلیاردو چهار صد 
و نود و هشت  میلیون و نهصد و بیست ویک هزاروهشتصدو پنجاه و 
قیمت  باالترین  وبه  شروع  ریال(   309,498,921,858 ریال)  هشت 
پیشنهادی و هر کس که خریدار باشد فروخته میشود طالبین میتوانند قبل 
به آدرس: شهرضا کیلومتر 25 جاده  از مورد مزایده  از تشکیل جلسه 
شهرضا- اصفهان شهرک صنعتی رازی فاز سوم بلوار ابتکار فرعی یکم 
شرکت جویا گستر سپاهان بازدید به عمل آورند الزم به ذکر است که 
و ضوابط شرکت  شرایط  طبق  مزایده  مورد  طرح  اجرای  محل  عرصه 
مزایده  برنده  به  شهرکها  شرکت  طرف  از  اصفهان  صنعتی  شهرکهای 
واگذار و کلیه هزینه های قانونی اعم  ازمالیات دارائی ،عوارض شهرداری 
و بیمه تامین اجتماعی وبدهی  های مربوطه به حق انشعاب وآبونمان ،آب 
و برق وگازوسایر هزینه های متعلقه تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
نقل  به  کلیه هزینه های مربوط  و  باشد  نشده  یا  معلوم شده  آن  قطعی 
انتقال بر عهده برنده مزایده میباشد این آگهی یکنوبت در روزنامه زاینده 

رود در تاریخ 1393/3/5 چاپ ومنتشر میشود.
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همسر سقراط 
س��قراط از حکمای یون��ان زنی 
بداخالق داش��ت. روزی آن زن 
نشسته با نهایت بدخویی مشغول 
لباس شستن بود و در حین کار به 
سقراط دشنام می داد. حکیم از 
طریق حکمت، مروت و بردباری 
دم برنمی آورد و س��کوت اختیار 
کرده بود.آرامش س��قراط خشم 
همسرش را بیش��تر می کرد. به 
حدی که تشت را که پر از کف صابون بود، بر سر و روی سقراط ریخت. 
ولی سقراط همچنان خونسرد بود. حاضران به حکیم اعتراض کردند 
که این مقدار تحمل بی موقع از ش��ما پسندیده نیس��ت. سقراط با 
لبخند گفت: حق با شماست. اما اثر غرش رعد و جهیدن برق، آمدن 

برف و باران است.

امتحان وزرا 
یکی از روزها، پادشاهی س��ه وزیرش را فراخواند و از آنها درخواست 
کرد کار عجیبی انجام دهند. او از هر وزیر خواست تا کیسه ای بردارند 
و به باغ قصر بروند و کیس��ه ها را برای پادشاه با میوه ها و محصوالت 
تازه پرکنند. همچنین از آنها خواس��ت که در ای��ن کار از هیچ کس 
کمکی نگیرند و آن را به شخص دیگری واگذار نکنند. وزرا از دستور 
شاه تعجب کرده و هر کدام کیسه ای برداش��ته و به سوی باغ به راه 
افتادند. وزیر اول که به دنبال راضی کردن ش��اه بود بهترین میوه ها 
و با کیفیت ترین محصوالت را جمع آوری کرد تا این که کیس��ه اش 
پر ش��د. وزیر دوم با خود فکر می کرد که ش��اه این می��وه ها را برای 
 خود نمی خواهد و احتیاجی به آنها ندارد و درون کیس��ه را نیز نگاه 
نمی کند. پس ب��ا تنبلی و اهمال ش��روع ب��ه جمع ک��ردن نمود و 
خوب و ب��د را از هم جدا نم��ی کرد تا این که کیس��ه پر ش��د. وزیر 
 س��وم که اعتقاد داشت ش��اه به محتویات این کیس��ه اصال اهمیتی

 نمی دهد، کیس��ه را با علف و برگ درخت و خاش��اک پ��ر کرد. روز 
 بعد پادش��اه دس��تور داد که وزیران را ب��ه همراه کیس��ه هایی که

 پر کرده اند، بیاورند.
 وقتی وزیران نزد ش��اه آمدند، پادشاه به س��ربازانش دستور داد، تا 
 س��ه وزیر را گرفته و هر کدام را جداگانه با کیس��ه هایشان به مدت 

سه ماه زندانی کنند!

گياه رازیانه 
یک کارشناس گیاهان دارویی با اشاره به این که رازیانه 
گیاه الغری است که در بخش هایی از خاک کشورمان 
می روید، گفت: گیاه رازیانه در مناطق شمالی ایران و 

در دامنه های کوه های البرز به طور خودرو می روید.
 ایش��ان با بی��ان این ک��ه رازیانه ی��ک گی��اه دارویی

 گل دار از رس��ته آپیال��س)Apiales(، تیره چتریان 
 )Foeniculum( و از رده رازیانه ها )Apiaceae(
اس��ت که بومی مناطق مدیترانه اس��ت، تصریح کرد: 
کشورهای س��وریه، هند، مکزیک، ایران، مصر، ترکیه 
و چین، عمده ترین تولیدکننده های رازیانه در جهان 
هس��تند. وی اضافه کرد: گیاه رازیانه مورد اس��تفاده 
یونانیان و روم باس��تان بوده و از آن برای الغر ش��دن 
اس��تفاده می کردند. این کارشناس گیاهان دارویی، با 
اشاره به این که رازیانه طبع گرم و خشکی دارد، افزود: 
در طب سنتی ایران، از رازیانه به گیاه ضدبلغم و صفرا 
یاد می ش��ود. همچنین از آنجا که رازیانه گیاه بس��یار 
گرمی است، اگر بخواهید از خاصیت مسهل بودن آن 
بهره مند ش��وید، باید آن را با ماده ای مصرف کنید که 
حرارت گیاه را کم کند و بهترین گزینه ما برای همراهی 

با آن، سکنجبین و عسل است.
خواص درمانی رازیانه

این کارش��ناس گیاهان دارویی منابع طبیعی استان 
سمنان، با اشاره به خواص درمانی رازیانه، خاطرنشان 
 کرد: ب��رای رفع بوی بد ده��ان و درمان گل��و درد نیز 
می توان رازیانه را قِرقِره کرد و یا بذر آن را داخل دهان 
گذاشت و چند دقیقه جوید. همچنین کمک به دستگاه 
گوارش در هضم غذا و به عنوان بادشکن، از دیگر فواید 
آن است. برای سوء هاضمه، سردی معده و یا دردهای 
فشردگی معده، بس��یار موثر اس��ت. عبدوس افزایش 
شیردهی مادران را یکی از مهم ترین خواص این گیاه 
درمانی دانست و اضافه کرد:مادران شیرده از دم کرده 
رازیانه گاهی اوقات استفاده می کنند، چرا که هم باعث 
ازدیاد شیر آ ن ها می شود و هم ضد نفخ است و از دل 
درد ک��ودک جلوگیری می کن��د. مخصوصا وقتی که 
غذای سنگین می خورند، حتما باید بعد غذا چند دانه 
رازیانه را در دهان خود نگه دارند و آهسته آهسته آب 

آن  را که در دهان جمع می شود، فرو ببرند.

شهر حکایت 

»اکنون کجای کره زمین هستید؟« این پرسشی است که ناسا 
از همه انسان های روی کره زمین در روز جهانی زمین پرسیده 
است؛ اما از شما خواسته که پاسخ این پرس��ش را نه با کلمات 
که با یک تصویر Selfie از خود مشخص کنید. در حال حاضر 
بیش از ۳۲ هزار سلفی برای ناسا فرستاده شده که در یک تصویر 
۳/۲ گیگاپیکسلی از کره زمین به ش��کل موزاییک در کنار هم 

چیده شده اند.

بيش از صد کشور، ده ها هزار عکس سلفی
 این چیزی است که روز جهانی سلفی های روی زمین را تشکیل 
داده است. هدف ناس��ا از این امر این اس��ت که از هر تصویر به 
عنوان یک پیکسل در ساخت Global Selfie استفاده کند؛ 
تصویری که در روز جهانی زمین ش��بیه به تصویر کره زمین از 
نمای فضایی اس��ت. این تصویر با اس��تفاده از ۳۲ هزار و ۴۲۲ 
تصویر که روی شبکه های اجتماعی گذارده و ساخته شده است.

 افرادی که از ۱۱۳ کش��ور در کل قاره های ک��ره زمین تصاویر 
س��لفی خود را ب��ا این هش��تگ ب��رای ناس��ا فرس��تاده اند، از 
 آنتراکتیکا تا یم��ن، گرینلند تا گواتماال، پاکس��تان تا هلند و...  

هستند. 
 globalselfie# تصویر نهایی با پاالی��ش ۵۰ هزار هش��تگ
از ش��بکه های اجتماع��ی اینس��تاگرام، فیس��بوک، توییت��ر، 

گوگل پ��الس و فلیک��ر پ��ردازش و نتیج��ه نهای��ی در قالب 
 تصوی��ری ۳/۲ گیگاپیکس��لی و تعامل��ی نمایش داده ش��ده 

است.
 در واقع روش کار به این ش��کل بوده که ناس��ا هشتگ فوق را 
 روي این شبکه هاي اجتماعي رصد کرده و سرانجام با پاالیش 
سلفي هاي ارس��الي، در نهایت بیش از ۳۲ هزار تصویر در قالب 
یک عکس از کره زمین به نمایش درآمده است. ) همه آنها قابل 

استفاده نبوده است (
تصاویر ارس��الی از ماهواره های ناس��ا منجر به آن می شود که 
دانشمندان دیدی علمی و دقیق نسبت به سیاره ما داشته باشند، 
اما در روز زمین، ناسا در صدد بوده که یک تصویر متفاوت از کره 
زمین ارایه کند؛ تصویری که بیش از همه به جنبه های بش��ری 
و انسانی این سیاره آبی نظر داشته باشد و بتواند به خوبی حس 
 مادرانه کره زمین را نسبت به ساکنانی که در خود جا داده، نشان 
 دهد؛ ساکنانی که بیشتر و متاسفانه چندان توجهی به وضعیت 

زمین ندارند.

تصویر شما بر روی کره زمين 
خالقيت ناسا در روز جهاني زمين؛

طراحان، نخستین حلقه 
نش��ان دهنده وقت در 
جهان را س��اخته اند که 
قابلیت های زیادی دارد 
و قابل ش��ارژ، س��بک و 

قابل حمل است.
با ای��ن س��اعت نیازی 
نیست برای دیدن زمان 
به مچ دس��ت یا تلفن همراه نگاه کنید. چ��ون این حلقه که 
ساعت را نشان می دهد، طرح جدید طراحان ساعت است که 
کاربر می تواند به عنوان یک وسیله تزیینی هم از آن استفاده 
کند. ارقام این انگشتر  با چراغ های LED در سه ردیف ساعت، 
دقیقه و ثانیه با یک نقطه نور که دور تا دور انگشتر را گرفته، 

نشان داده می شوند.

پلیس چین خبر داد که 
آث��ار باس��تانی در موزه 
لوچن در ش��مال شرقی 

چین، اصل نیست.
پلی��س اعالم ک��رد که 
یک س��وم از 8 هزار آثار 
باس��تانی در ای��ن موزه 
تقلب��ی بوده ک��ه باعث 
ش��ده م��وزه را تعطیل 
کنند. یکی از اشیاء موجود، شمش��یر خاندان سین بوده که 

۱9 میلیون دالر قیمت گذاری شده بود.
پلیس در همین رابطه برای ۲ صاحب این موزه، پرونده قضایی 

گشوده است.
سال گذش��ته یک موزه دیگر با همین عنوان در مرکز چین 

بسته شد.

ای��ن اولین بار اس��ت 
واش��نگتن  در  ک��ه 
پ��روازی  چنی��ن 
جش��نواره  ی��ک  در 
تج��ارت مرک��ز   در 

بی��ن الملل��ی رونال��د  
ریگان توسط شخصی 
در مقاب��ل ع��ده ای از 
ش��رکت کنندگان که 
شاهد این پرواز بودند، صورت گرفت. این شخص جت پک 
را به پشت خود بسته بود و حدود ۲۰ ثانیه پرواز کرد و بعد 
از پرواز، با تسلط کامل فرود آمد. این وسیله توسط شرکت 
»جت پی آی« ساخته شده است. راننده ۲دسته را که برای 
کنترل قدرت جت و کنترل مس��یر پرواز است و توسط آن 
می تواند مسیر را تغییر دهد یا بچرخاند، در دست داشت. 

 نخستين حلقه نشان
 دهنده وقت در جهان

آثار باستانی تقلبی در موزه 
چين باعث تعطيلی آن شد

 اولين پرواز با جت پک
 در آمریکا صورت گرفت
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 

نوبت اول شرکت تعاونی مصرف مخابرات 
تاریخ انتشار آگهی : 93/3/4

جلسه مجمع عمومی عادی ساليانه نوبت اول شركت تعاونی مصرف كاركنان شركت مخابرات اصفهان 
راس ساعت 13/30 روز سه ش�نبه مورخ 93/3/27 در محل نماز خانه ساختمان شماره دو مخابرات 

واقع در چهار باغ باال تشكيل ميگردد.
لذا از كليه اعضاء دعوت می شود با در دست داشتن كارت شناسايی راس ساعت مقرر در محل مذكور 

حضور بهم  رسانند و يا وكيل / نماينده  خود را كتبا معرفی نمائيد.
* ضمنا به  اطالع ميرس�اند كه به موجب ماده 19 آئين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومی ، تعداد آراء 
وكالتی هر عضو حداكثر 3 رای و هر ش�خص غير عضو تنها يک رای خواهد ب�ود و به موجب تبصره 
 )1( ماده مذكور افرادی كه خواهان اعطاء وكالت به س�ايرين می باشند بايس�تی مبادرت به اعطای
 وكالت نامه محضری و يا با حضور در محل شركت تعاونی تا تاريخ 93/3/26 نسبت به دريافت برگه 

ورود به مجمع اقدام نمايند. 
دستور جلسه :

- گزارش هيات مديره و بازرسان 
- طرح و تصويب صورتهای مالی منتهی به تاريخ 1392/12/29 و نحوه تقس�يم  سود ويژه و بودجه 

سال جاری 
- ارائه گزارش تغييرات اعضا و سرمايه شركت تعاونی 

- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل بازرسان 
- تعيين خط مشی آينده شركت تعاونی 

داوطلبان تصدی س�مت بازرس�ی به موجب ماده )2( دس�تور العمل موظفند ظرف مدت يک هفته 
از انتش�ار آگهی دعوت ) حداكثر تا تاريخ 93/3/13 ( ، ف�رم داوطلبی را از دفت�ر تعاونی دريافت و 
 ضمن تكميل نمودن آن به همراه مدارک مورد نياز جهت طرح در كميس�يون ماده )5( اداره تعاون،

 عودت نمايند.

هیات مدیره شرکت تعاونی مصرف

شرکت تعاونی مصرف کارکنان مخابرات اصفهان 
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آگهی  مناقصه 

آگهی  مزایده  

جواد جمالی  شهردار زرین شهر

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 

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

اقدام نمایند . 
شرایط به شرح ذیل می باشد 

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

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

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

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

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

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

مراجعه نمايند.

        Email:monaghese@iaun.ac.ir

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 

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

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

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

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

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

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

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

آگهي   مناقصه عمومی 
)نوبت دوم( 

چاپ اول    

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

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

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

روابط عمومی سازمان همیاری شهر داریهای استان اصفهان
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