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برای  ایران  نفت  پیشین  اشتیاق خریداران  از  اقتصاد  وزیر 
خرید نفت خام با شرایط قبل از تحریم خبر داد و گفت: 

با نفت ۴۰ دالری به رشد اقتصادی ۵ درصد می رسیم. 
بانک  اجالس  یکمین  و  چهل  حاشیه  در  نیا  طیب  علی 
توسعه اسالمی در گفتگو با شبکه تلویزیونی مترو تی وی 
اقتصاد  وضعیت  از  خود  ارزیابی  خصوص  در  اندونزی، 

ایران گفت: ما از مدتها قبل مسایل اقتصاد ایران...

مهدی جمالی نژاد در نشست هم اندیشی روسای شوراهای 
اسالمی و شهرداران کالنشهرهای کشور که در تاالر شهر 
مشهد برگزار شد اظهار داشت: با توجه به وضعیت رکود 
اقتصاد در کشور تنها شهرداری ها هستند که قدرت فعالیت 
نظیر  فشار  اهرم های  با  ولی  دارند  را  مردم  به  خدمت  و 
توسط  شهرداری ها  افزوده  ارزش  بر  مالیات  اخذ  مصوبه 

رزمایش بیت المقدس 28 با غرش موشک های نازعات و 
فجر روز یکشنبه با حضور امیر پوردستان فرمانده نیروی 
زمینی ارتش جمهوری اسالمی با رمز صاحب الزمان )عج( 

در منطقه عمومی مرنجاب آران و بیدگل آغاز شد.
در آستانه فرا رسیدن سوم خرداد سالروز غرورآفرین آزاد 
نیروی  های  یگان  توانمندی  و  اقتدار  خرمشهر،  سازی 

زمینی ارتش در رزمایش بیت المقدس 28 از...

مدیرعامل آب منطقه ای اصفهان:

 8 خرداد زمان بسته شدن 
دریچه های سد زاینده رود

 دو نرخی شدن
  بنزین از
 مهرماه

 قرعه کشي جوایز خوش 
حسابي پرداخت عوارض 

شهرداری مبارکه

ایران برای پنجمین بار 
 قهرمان جام جهانی
8 کشتی فرنگی شد 7 5

زمان دقیق آغاز به کار مجلس دهم

با چاپ اولین شماره ، هفته نامه طلوع امروز 
وارد عرصه مطبوعات ملی شد
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روابط عمومی
 شهرداری اصفهان 

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی  شهر مبارکه
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نمایندگان ایثارگر مجلس اگرچه بر این باروند 
که قوانین موثری در حمایت از جامعه ایثارگری 
در دور نهم به تصویب رساندند اما بسیاری از 
این قوانین هنوز شکل اجرایی به خود نگرفته 
و ایثارگران را چشم انتظار حل مشکالت شان 

گذاشته است.
ایثارگران همچنان در گیرودار حل 

مشکالت درمانی ومعیشتی
قرار گرفتن در آستانه سوم خرداد روز مقاومت، 
به  نگاهی  تا  شد  فرصتی  پیروزی  و  ایثار 
بیندازیم  ایثارگرانی  به  وضعیت خدمات رسانی 
آفریدند،  را  مقدس  دفاع  سال   8 حماسه  که 
که  مقدمی  خط  در  حاضر  همیشه  ایثارگران 
جنگ  و  انقالب  پیروزی  های  سال  طول  در 
تحمیلی جانانه از کشور و میهن اسالمی دفاع 
کردند؛ این مظلومان همیشه در صحنه تاریخ، به 
نهم  ایثارگر مجلس  نمایندگان جانباز و  اعتقاد 
دغدغه هایی دارند که نسبت به آنها غفلت شده 

است.
نمایندگانی که خود جامه ایثارگری بر تن دارند 
نمایندگی خود  دوره  در طول  اگرچه  معتقدند 
قوانینی به نفع جامعه ایثارگری تصویب کردند 
اما مسئوالن از اجرای آن سر باز زده و از این 
قشر آنگونه که شایسته و بایسته بوده حمایت 

نشده است.
دغدغه جانبازان به روایت تعدادی از نمایندگان 
جانباز تنها عدم اجرای مصوبات قانونی نیست 
عدم  و  درمانی  وضعیت  به  نسبت  آنها  بلکه 

تکریم نیز گالیه هایی را مطرح می کنند.

از  حمایتی  قوانین  ماندن  زمین  بر  جعفرزاده:   
جانبازان توجیه پذیر نیست

نماینده  آبادی  ایمن  جعفرزاده  غالمعلی 

ایثارگر مردم رشت در مجلس شورای اسالمی 
بزرگترین دغدغه جانبازان و ایثارگران را عدم 
اجرای قوانین وضع شده در مجلس در راستای 
متاسفانه  این قشر دانست و گفت:  از  حمایت 
بلکه  اجرایی نمی شود  قوانین مصوب  تنها  نه 
جانبازان  تکریم  برای  که  جلساتی  در  حتی 
ارائه  اجازه  نیز  شود  می  برگزار  ایثارگران  و 
گزارش از وضعیت آنها و طرح مشکالت شان 

داده نمی شود.
و  برخوردها  با  مسئوالن  از  برخی  افزود:  وی 
حمایت های مقطعی در اجرای قوانین تعارض 
و مشکل ایجاد کرده اند، به گونه ای که فضای 

فراهم کردند،  نیز  را  بهانه گیری سایر مسئوالن 
واقعیت آن است که برای خدمت به ایثارگران 
خالءهای  کردن  پر  و  نیست  قانون  به  نیاز 

وظایف  انجام  و  ها  میلی  بی  رفع  با  موجود 
مسئوالن از صمیم قلب امکان پذیر است.

یادآوری گذشت سال  با  ایمن آبادی  جعفرزاده 
های متمادی از جنگ، ادامه داد: بر زمین ماندن 
ایثارگران توجیه  قوانین حمایتی از جانبازان و 
مجلس  که  است  حالی  در  این  نیست،  پذیر 
جامعه  برای  را  موثری  و  مثبت  گام های  نهم 
باید  اجرا  بنابراین دولت در  برداشته  ایثارگری 

به آنها جامه عمل بپوشاند.
خجسته: بنیاد شهید روزمرگی را کنار گذاشته و 

از سرمایه خود برای جانبازان هزینه کند
امور  و  شوراها  کمیسیون  رئیس  خجسته  امیر 

از  یکی  عنوان  به  مجلس  در  کشور  داخلی 
نخستین  را  تکریم  نیز  نهم  مجلس  ایثارگران 
ایثار جانبازان  اقدام برای پاسداشت گذشت و 
برشمرد و تاکید کرد: مسئوالن اجرایی در کشور 
آنگونه که شایسته است توجه ای به ایثارگران 

ندارند.
نماینده مردم همدان درمجلس شورای اسالمی، 
امروز مرهون خون دیروز  امنیت  اینکه  بیان  با 
کرد:  تاکید  است،  ایثارگران  و  جانبازان  شهدا، 
جانبازان و ایثارگران با شرایط جسمی سخت، 
روزی صد بار زنده و شهید می شوند در چنین 
افراد از  این  شرایطی اصالح وضعیت معیشتی 

ضرورت های کشور است.
وی با بیان اینکه ایثارگران وجانبازان در جامعه 
مظلوم واقع شدند، افزود: سکوت قشر ایثارگر 
زندگی  و  بسیار  های  سختی  تحمل  از  نشان 
رنجور آنها دارد اما متاسفانه مسئولی در کشور 

پاسخگوی نیازهای آنها نیست .
وامور  شهید  بنیاد  شدن  روزمرگی  از  خجسته 
ایثارگران کشور کرد وگفت: بنیاد شهید و امور 
و  گذاشته  کنار  را  روزمرگی  باید  ایثارگران 
مشکالت پیش روی ایثارگران را رفع کند، بنیاد 
شهید 12 هزار ملک و سرمایه دارد اما جانبازان 

و ایثارگران در شرایط سخت به سر می برند.
داخلی کشور  امور  و  کمیسیون شوراها  رئیس 
در مجلس نهم یادآور شد: جانبازان و ایثارگران 
شرایط  در  نیز  درمان  و  بهداشت  حوزه  در 
سخت و طاقت فرسایی به سر می برند که این 

مشکالت نیز باید مورد توجه واقع شود.

 سال اول  شماره اول2
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بعیدی نژاد: 
 محدودیت های انتقال بانکی به یورو

 برداشته شده است

مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت خارجه گفت که 
انتقال مبلغ ۷۵۰ میلیون دالر به یورو توسط هند به حساب 
داد که محدودیت های  نشان  ترکیه،  در  ایران  بانک مرکزی 

انتقال بانکی مبالغ باال از میان برداشته شده است.

معاون رئیس جمهور خبر داد:
آغاز سونامی ورود گردشگر به ایران

فرهنگی،  میراث  سازمان  رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون 
صدور  برای  ریزی  برنامه  از  گردشگری  و  دستی  صنایع 
سال  پایان  تا  خارجی  گردشگران  برای  الکترونیک  ویزای 
2۰1۶ خبر داد و گفت: ۵۰1 هتل و هتل آپارتمان در دست 

ساخت است.

پوردستان:
 انگشت های آماده شلیک اجازه هرگونه تعرض را 

از دشمن گرفته اند

محل  در  یکشنبه  روز  پوردستان  احمدرضا  سرتیپ  امیر 
آران  مرنجاب  کویر  منطقه  در   28 المقدس  بیت  رزمایش 
رزمایش  این  در  کننده  شرکت  نیروهای  جمع  در  وبیدگل 
نظام جزم  به  برای ضربه زدن  را  افزود: دشمنان عزم خود 
این  هرگز  دفاعی  و  نظامی  کامل  آمادگی  با  ما  و  اند  کرده 

اجازه را به آنان نمی دهیم.

نامه توکلی به معاون اول رئیس جمهور؛
 قراردادهای جدید نفتی نقض حاکمیت ملی 

و خالف مصالح کشور است

اول  معاون  به  خطاب  نامه ای  در  تهران  مردم  نماینده 
را  نفتی  قراردادهای  جدید  مدل  از  استفاده  رئیس جمهور 
برخالف مصالح ملی و منافع استراتژیک نظام عنوان کرد و 
خواستار تغییر استراتژیک راهبرد دولت در جذب سرمایه و 

فناوری خارجی در صنعت نفت و گاز شد.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور خبر داد؛
سفر نخست وزیر ژاپن به تهران

حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور در صفحه 
توئیتر خود با انتشار مطلبی ضمن اشاره به تحول راهبردی 
و  چین  رئیس جمهور  سفر  از  پس  آسیا  و  ایران  روابط  در 
کره جنوبی و سفر امروز نخست وزیر هند به ایران، از سفر 

نخست وزیر ژاپن به تهران خبر داد.

-  نوبخت : امسال نرخ تورم تک رقمی می شود
- میزان تولید و صادرات نفت بعد از برجام دو برابر 

شد.
- معاون رییس جمهور:

ایران به دنبال صادرات کاالهای دانش بنیان
- آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان دربارۀ ایران بیانیه 

صادر کردند| معامله با ایران آزاد شد

- رئیس انجمن علمي جنین شناسي:
20 درصد زوج هاي کشورنابارورند

- آژانس انرژي هسته اي روسیه:
تحویل واحد اول نیروگاه هسته اي بوشهر به ایران

- وزیر راه و شهرسازي :
سفره 350 هزار مسکن مهر را هم جمع مي کنیم

- معاون وزیر صنعت :
600 شهرک صنعتي در کشور  زیان ده هستند

- در سفر دکتر روحانی به قم مطرح شد :
 حمایت ها وتوصیه های مراجع عظام تقلید

 در دیدار رئیس جمهور 
- الشه هواپیمای مسافربری مصری در عمق مدیترانه 

پیدا شد 
- در بیانیه وزرای خارجه 5+1 تاکید شد : 

همه کشورها می توانند با ایران داد و ستد کنند 

- مدیرعامل ایران ایر خبر داد :
 استفاده از حقوقدانان برای قرارداد خرید 

ATR ایرباس  و
 13 با  اتریش  در  کنسرت  مراسم  در  تیراندازی   -

کشته و زخمی

کوتاه از مسئولین 
هفته ای بهاری تر از 

اول فروردین . . . 

سالم ...
شماره  با  که  اکنون 
همکالمتان   نخست 
می شویم ، خوشحالیم که در هفته ای با طراوت تر از 

فروردین میهمان شما هستیم. چه زیبا فرمودند ؛
سایر  بر خالف  شعبانیه  عید  که  انقالب  فرزانه  رهبر 
اعیاد، عید نگاه به آینده است. نگاهی که امید و تالش 
و  زندگی  نور  دل،  در  که  امیدی  دارد.  همراه  به  را 

تالشی که سازندگی را در بر خواهد داشت.
باید امروز را دریابیم و بر آن متمرکز  و ما منتظران  
که  بیندازیم  کار  به  را  خود  تالش  ی  همه  و  شویم 
امروز را به بهترین وجه و با اطمینان خاطر در جهت 
رسیدن به ارزشهای معنوی و اخالقی سپری کنیم و در 
میدان عمل راه را بر آینده ای مبهم و اضطراب آفرین 
را  موانع  توانیم مشکالت و  این نگرش می  ببندیم.با 
ارزشها  برای عملی ساختن  را  راه  برداشته و  میان  از 
چرب  خطر،  مقابل  در  که  کسانی  سازیم.اما  هموار 
زانوانشان سست  و  بازند  می  را  خود  دنیا  شیرین   و 
می شود؛ کسانی که حاضر به چشم پوشی از زرق و 
برق دنیا نیستند، اینان چطور می توانند ادعا کنند که 

منتظر امام زمان هستند...؟!!
،سوم  فروردین  اول  از  تر  بهاری  خرداد  سوم 

خردادی که حماسه مقاومت است.....
ایستادند و به آفتاب سالمی دوباره دادند و خرداد را 

غرق هیاهو کردند
)عج(  عصر  ولی  حضرت  حقیقی  منتظران  اینان 
بودند،کسانی که در زمانش به دفاع از ارزشها و میهن 
اسالمی و پرچم برافراشته ی اسالم  شتافتند، میتوانند 
ادعا کنند که پشت سر آن حضرت در میدان های خطر 

قدم خواهند گذاشت.
ایستادند و به ما آموختند که به پنجره های شکسته نیز 
آفتاب طلوع می کند، نامشان، تا همیشه آذین عزتمان 

باد!

آمده ایم تا ...
سپاس خداوندي را که اول همه آثارهستی اوست و 

قبل از او اولی نبوده و آخر است. 
ن َوالَْقَلِم َوَما یَْسُطُروَن 

ن، سوگند به قلم و آنچه )با آن( مي نگارند! 
بــه نــام خـداونــد لــوح و قــلم
حقـیـقـت نگــار وجـــود و عــدم
خــدایـی که داننــده ی رازهـاست

نخستـیـن ســرآغــاز آغــازهـاست
بار دیگر افتخار یافتیم تا در عرصه خدمت به میهن 
و  نشریات  جایگاه  شک  شویم.بی  حاضر  اسالمی 
رسالت فرهنگی آن در جامعه بر هیچکس پوشیده 
امروز  طلوع  سراسری  نامه  هفته  که  اکنون  نیست. 
پا به عرصه ی مطبوعات در سطح ملی نهاده است، 
برآن شدیم با حداکثر توان سهم کوچکی در پیشبرد 
اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران ، مطابق 
و  باشیم  داشته  رهبری  معظم  مقام  رهنمودهای  با 
مطابق با فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند : 

و  الزم  و  ضروري  پدیده ي  یک  را  مطبوعات  من 
اجتناب ناپذیر براي جامعه ي خودمان و هر جامعه اي 
قائلم: 1-  براي مطبوعات سه وظیفه  بنده  مي دانم. 
 نقد و نظارت. 2- اطالع رساني صادقانه و شفاف. 

3- طرح و تبادل آراء و افکار در جامعه. 
تمام  مهم  وظیفه  سه  این  شدن  محقق  راستای  در 

تالش خود را بکار گیریم .
کامل  آشنایی  با  امروز  طلوع  سراسری  نامه  هفته 
نسبت به اصول خبر و خبر رسانی و با کوله باری 
از تجربه خبری و مطبوعاتی و با اعتقاد راسخ به این 
نکته که مطبوعات نقش مهمی در ارتقا سطح دانش، 
فرهنگ و ...  جامعه داشته و دارند . در عرصه مهم 
مطبوعات با گستره ملی حاضر شده است تا در کنار 
 رسالت خود در انتقال خبر به جامعه مخاطب ، با 
و  کارشناسانه  و  منطقی   ، درست  های  تحلیل 
انتقادها و توصیه های منصفانه از دریچه ای کامال 
جامعه  موضوعات  و  مسائل  بررسی  به  ای  رسانه 
تحصیل  جوانان  از  کادری  با  امروز  .طلوع  بپردازد 
بتواند  که  دارد  سعی  انرژی  پر  و  خالق   ، کرده 
اطالعرسانی  خطیر  رسالت  به  عمل  راستای  در 
قواعد  و  اصول  همه  رعایت  با  و  صادق  صحیح، 
سهمی  مطبوعات،  قانون  چوب  چهار  در  خبری 
کشور  این  فرهنگ  عرصه  در  کوچک  چند  هر 
شنیدن  آماده  مشتاقانه  راه  این  در  و   بردارد  
شما  سازنده  پیشنهادات  و  انتقادات  ها،  توصیه 
مخاطبان عزیز بوده و از همه شما عزیزا ن و بویژه 
فرهیختگان جامعه جهت همکاری با این هفته نامه 

دعوت می نماید.
عزیز  مردم  پیشنهادهای  و  نظرات  که  است  بدیهی 
 ، پرتالش  و  زحمتکش  مسئولین  و  اسالمی  میهن 

ما را در رسیدن به اهدافمان کمک خواهند رساند.

یادداشت هفته

کوتاه از مطبوعات 

غرش  با   28 المقدس  بیت   رزمایش 
با  یکشنبه  روز  فجر  و  نازعات  های  موشک 
زمینی  نیروی  فرمانده  پوردستان  امیر  حضور 
ارتش جمهوری اسالمی با رمز صاحب الزمان 
)عج( در منطقه عمومی مرنجاب آران و بیدگل 

آغاز شد.
به مناسبت سوم خرداد سالروز غرورآفرین آزاد 
سازی خرمشهر، اقتدار و توانمندی یگان های 
نیروی زمینی ارتش در رزمایش بیت المقدس 
آران  مرنجاب  کویر  در  روز  دو  مدت  به   28
به  منطقه عمومی نصرآباد اصفهان  بیدگل و  و 

نمایش گذاشته شد.
ارتش  المقدس 28  بیت  برگزاری رزمایش  در 
جمهوری اسالمی، آخرین تاکتیک های دفاعی 
و موشکی با جدیدترین سالح ها و به صورت 
کامال واقعی در این رزمایش تمرین خواهد شد.

مرحله اول این رزمایش با پرتاب موشک های 
پرتوان  دستان  با  که   ۵ فجر  راکت  و  نازعات 
مهندسان توانمند صنعت دفاعی و نیروی زمینی 

ارتش ارتقا یافته است، آغاز شد.
ارتقای آمادگی رزمی یگان های نیروی زمینی 
که  هایی  و سالح  تجهیزات  آزمایش  و  ارتش 
از  است،  شده  رونمایی  نیرو  این  در  تاکنون 

اهداف برگزاری این رزمایش است.
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی 

پیام صلح و  المقدس 28  گفت: رزمایش بیت 
دوستی برای کشورهای منطقه به همراه دارد. 

منطقه  در  پوردستان  احمدرضا  امیرسرتیپ 
با  گو  و  گفت  در   28 المقدس  بیت  رزمایش 
افزود: استکبار و دشمنان که خیال  خبرنگاران 
در  ارتش  زمینی  نیروی  که  بدانند  دارند،  خام 

آمادگی کامل قرار دارد و قدرت خود را در این 
رزمایش به استکبار نشان داد. 

وی گفت: پیام برگزاری رزمایش ارتش به ملت 
های  قابلیت  از  نزاجا  که  است  این  نیز  ایران 

زیادی برای دفاع از کشور برخوردار است. 
برگزاری  اهداف  کرد:  تصریح  پوردستان 
تمرین  و  دفاعی  قابیلت  ارتقای  رزمایش، 
تکنیک ها در جنگ ناهمگون است که بازیگران 

اصلی آن نیروهای تکفیری و تروریستی هستند.
سالح های بهینه شده ارتش در رزمایش بیت 

المقدس 28 آزمایش شد. 
شامل  بهینه شده  های  ایرنا، سالح  گزارش  به 
و   22 انداز  راکت  والفجر،  و  نازعات  راکت 
توپخانه دور زن ۴۵ با افزایش دقت و سرعت، 
آزمایش   28 المقدس  بیت  رزمایش  در  امروز 

شد. 
زمینی  نیروی  های  آموزش  تکمیل  و  ارتقا 
طول  در  که  )نزاجا(  اسالمی  جمهوری  ارتش 
سال سپری شده است، مرحله تکمیلی و میدانی 

آن در این رزمایش انجام شد. 
رزمایش نیروی زمینی ارتش در منطقه مرنجاب 
شامل رزمایش موشکی و راکت از جمله راکت 
توپخانه  و   22 انداز  راکت  والفجر،  و  نازعات 
و  دقت  افزایش  با  شده،  بهینه   ۴۵ زن  دور 
سرعت، هدف ها را مورد اصابت قرار می دهد. 
توسط  ویژه  عملیات  شامل  نیز  دوم  مرحله 
حرکت  انجام  با  سبزها(  )کاله  نوهد   ۶۵ تیپ 
شامل  فرضی،  دشمن  مقابل  در  سرعتی  های 
و  گریز  و  تععقیب  و  دستگیری  های  حرکت 
انجام نوهد  دالورمردان  توسط  ویژه   عملیات 

شد.

غرش موشک ها در رزمایش بیت المقدس 28 در منطقه عمومی مرنجاب

حسینی مکارم معاون سازمان میراث کشور
معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع  دستی و گردشگری گفت: 1۰ اثر معنوی 
تاریخی  اثر  ثبت جهانی رسیده و ۶۰  به  ایران 
منتظر  یونسکو  سازمان  موقت  فهرست  در  نیز 

ثبت جهانی است.
 سمیع اهلل حسینی مکارم شامگاه شنبه در آئین 
جان بخشی به قهوه انوشه نوش آباد با اشاره به 
تاریخی  اثر  هزار   8۰۰ از  بیش  ایران  در  اینکه 
وجود دارد، اظهار داشت: از این تعداد حدود 
اثر در  اثر شناسایی شده و 32 هزار  1۰۰ هزار 
ثبت  به  اثر   29 همچنین  ملی،  ثبت  فهرست 

جهانی یونسکو رسیده اند.
یک  ساالنه  کشور  هر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
در  خود  آثار  رساند ن  ثبت  به  برای  سهمیه 
سابقه  ایران  ازآنجایی که  افزود:  دارد،  یونسکو 
و  فرهنگی  آثار  از  نیز  و  دارد  باالیی  تاریخی 
ثبت  به  است،  برخوردار  بی شماری  تاریخی 
اما  نیست،  امکان پذیر  آثارش  تمامی  رساندن 

اکنون 1۰ اثر معنوی ایران به ثبت جهانی رسیده 
و ۶۰ اثر تاریخی نیز در فهرست موقت سازمان 

یونسکو منتظر ثبت جهانی است.
معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی، 
با بیان اینکه میراث  صنایع دستی و گردشگری 
گوناگون  شاخه های  به  می توان  را  ناملموس 

میراث  شاخه های  از  گفت:  کرد،  تقسیم 
ناملموس می توان به نمایش های سنتی، تعزیه، 
آداب  و رسوم، آئین ها، سوگواری ها اشاره کرد.
میراث  زیادی  تعداد  ایران  در  داد:  ادامه  وی 
ناملموس وجود دارد، به ویژه منطقه کاشان در 
ایران رتبه نخست را در برخورداری از میراث 

ناملموس در اختیار دارد.
ثبت  به  با  ایرانیان  کرد:  بیان  مکارم  حسینی 
به  برای  را  زمینه هایی  نوروز  عید  رساندن 
وجود آوردن چندین اثر فرهنگی ایجاد کردند 
و ازاین رو با این کار به همگان نشان دادند که 
نوروز می تواند همچون دیپلماسی فرهنگی میان 

ملت ها عمل کند و سبب پیوند کشورها باشد.
وی با بیان اینکه به ثبت رساندن نوشیدنی ها و 
غذاها در فهرست میراث ناملموس را می توان 
ابتکارها  این  از  با اهمیت دانست، گفت: یکی 
و  درآمد  اجرا  به  نوش آباد  شهر  در  امروز 
حال  در  ناملموس  اثر  به عنوان  قهوه  نوشیدنی 
جان بخشی است که این کار قابل  ستایش است.
معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی، 
ابتکار  امروز  افزود:  گردشگری  و  صنایع دستی 
مردم  سرشار  ذوق  نشان دهنده  نوش آباد  مردم 
این دیار در قدیم بوده است که در مراسم های 
کار  به  سرور  و  جشن  راستای  در  گوناگون 

می رفته است.

دبیر ستاد انتخابات کشور آغاز بکار منتخبان دهمین 
دوره مجلس شورای اسالمی را از هشتم خردادماه 
پنجمین دوره مجلس خبرگان  اعالم کرد و درباره 
دوره  پنجمین  منتخبان  بکار  آغاز  زمان  گفت:  نیز 
مجلس خبرگان رهبری در اختیار هیات رییسه این 

مجلس است.
علی پورعلی مطلق افزود: تاریخ آغاز بکار مجلس 
پنجم خبرگان رهبری اسفندماه بود که مجلس فعلی 
آن را تمدید کرد و زمان آغاز  اجالس جدید در 

تاریخ چهارم خرداد ماه است.
خبرگان  مجلس  اینکه  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
قانون  خصوص  در  و  است  گذار  قانون  رهبری 

زمان  تعیین  کند؛  می  گیری  تصمیم  خود،  انتخابات 
بر  رهبری  خبرگان  مجلس  دوره  پنجمین  بکار  آغاز 

عهده این مجلس است.
رهبری  خبرگان  مجلس  دوره  پنجمین  انتخابات 
همزمان با دهمین دوره مجلس شورای اسالمی هفتم 
اسفندماه در سراسر کشور برگزار شد که مردم ایران 

اسالمی مشارکت ۶2 درصدی را به ثبت رساندند.
تمامی اعضای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری 
برای  و  انتخابات شدند  اسفندماه  هفتم  انتخابات  در 
مجلس دهم شورای اسالمی نیز 221 نماینده انتخاب 
و ۶9 نماینده دیگر در مرحله دوم از بین 138 نامزد 

انتخاب شدند.

طلوع امروز ، اندیشه ای نو...

نمایندگان ایثارگر مجلس تاکیدکردند؛

ایثارگران همچنان در گیرودار حل مشکالت درمانی ومعیشتی

معاون میراث فرهنگی در کاشان:

60 اثر تاریخی ایران در انتظار ثبت جهانی قرار دارد

زمان دقیق آغاز به کار مجلس دهم

  به قلم : 
مهندس ایمان آقابابایی  
جانشین مدیر مسئول
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راز مخالفت دولت با ریاست عارف بر مجلس چیست؟
رئیس فراکسیون امید گفته که دولت نباید در انتخابات ریاست 

مجلس دهم شورای اسالمی دخالت کند، این سخن نشان می دهد که 
عارف خود را عماًل از همین حاال رقیبی جدی برای دولت می داند.

 2 تروریست  که قصد حضور در تهران داشتند
 در همدان شناسایی و دستگیر شدند

مدیرکل اطالعات استان همدان با بیان اینکه تغییر در باورهای دینی 
و  تهدیدات  مهمترین  از  نوظهور  فرق  و  گروه ها  فعالیت  و  مردم 
و  شناسایی  همدان  در  تروریست    2 است،گفت:  جامعه  چالش های 

دستگیر شدند.

 هند خواستار افزایش 2 برابری 
 واردات نفت از ایران شد

نخست وزیر هند در سفر به تهران عالوه بر نهایی کردن موافقتنامه 
توسعه بندر چابهار، به دنبال دو برابر کردن واردات نفت خود از ایران 
این کشور  در  گازی عظیم  میدان  توسعه یک  از حق  برخورداری  و 

است.

 هشدار اعضای کنگره آمریکا به بوئینگ 
در مورد معامله با ایران

بر اساس گزارش سایت اینترنتی واشنگتن فری بیکن، 3 عضو مجلس 
نمایندگان آمریکا از ایالت واشنگتن، که یکی از مراکز اصلی فعالیت 
ای  نامه  ارسال  با  جمعه  روز  شود  می  محسوب  بوئینگ  شرکت 

درخواست کردند که با روسای شرکت بوئینگ نشستی داشته باشند.

دولت افغانستان کشته شدن اختر منصور را تائید کرد
ریاست جمهوری و اداره امنیت ملی افغانستان، کشته شدن مال »اختر 
محمد منصور« رهبر طالبان را تائید کرد. رئیس جمهوری افغانستان در 
صفحه توئیتر خود مرگ منصور را تائید و امنیت ملی نیز با یک بیانیه 

رسمی آن را اعالم کرد.

تسویه حساب سیاسی عربستان در مراسم حج
آنچه ار رفتار سعودی ها در زمینه جلوگیری از حضور زایران ایرانی 
به واقعیت تسویه حساب  آید جز  برمی  امسال  تمتع  در مراسم حج 
سیاسی سران عربستان با ایران ختم نمی شود. این در حالی است که 
سعودی ها هرگونه نگاه سیاسی به برگزاری این فریضه را رد می کنند.

رشوه100هزاردالری
 افشای رشوه۱۰۰هزاردالری كاخ سفیدبه رسانه هابرای حمایت ازتوافق 
بین  در  اي  هسته  توافق  از  حمایت  براي  را  مبلغ  این  اي،أمریكا  هسته  

تعدادي از رسانه های غربي توزیع كرده است.

تجهیز انصاراهلل یمن به موشک لیزری
 انصاراهلل یمن به موشک لیزری مجهز شد خبرگزاری اسپوتنیک روسیه 
های  موشک  به  یمن  انصاراهلل  جنبش  كرد  اعالم  آگاه  منابع  از  نقل  به 
لیزری ساخت كره شمالی با قابلیت هدف قرار دادن اهدافی در فواصل 

دور، دست یافته است.

قطع رابطه کشور مالدیو با ایران
 كشور34۱هزارنفری مالدیو  كه اصال برروي نقشه دنیا پیدا نیست بدیل 
فشارها و رشوه هاي عربستان سعودي،روابط دیپلماتیكش باایران را قطع 

كرد

رزمایش مشترک چین و روسیه
با  مشترک  رزمایش  برگزاری  برای  روسیه  دریایی  نیروی  های  كشتی 

چین وارد بندری در شرق این كشور شدند.

زلزله در اندونزی
 زمین لرزه 6.9 ریشتری شرق اندونزی را لرزاند.

سقوط هواپیمای مسافربری پاکستان

 وزارت دفاع پاكستان كشته شدن ۱27 سرنشین هواپیمای مسافربری این 
كشور را تایید كرد.

هشدار صندوق بین المللی پول

 صندوق بین المللی پول درباره تداوم سیاست های ریاضت اقتصادی در 
برخی از كشورها هشدار داد.

مخالفات مسلمانان فرانسه با انتخاب مجدد سارکوزی

نیكال  پیروزی  از  جلوگیری  برای  خود  تالش  از  فرانسه  مسلمانان 
ساركوزی در انتخابات خبر دادند.

درخواست اوالند از بانک مرکزی اروپا

 فرانسوا اوالند نامزد حزب سوسیالیست انتخابات فرانسه از بانک مركزی 
اروپا خواست تا از رشد اقتصادی در منطقه یورو حمایت كند.

شنیده شده است !!!

اخبار کوتاه جهان

هم اندیشی  نشست  در  جمالی نژاد  مهدی 
شهرداران  و  اسالمی  شوراهای  روسای 
مشهد  شهر  تاالر  در  که  کشور  کالنشهرهای 
برگزار شد اظهار داشت: با توجه به وضعیت 
رکود اقتصاد در کشور تنها شهرداری ها هستند 
که قدرت فعالیت و خدمت به مردم را دارند 
ولی با اهرم های فشار نظیر مصوبه اخذ مالیات 
دولت،  توسط  شهرداری ها  افزوده  ارزش  بر 
شاهد این هستیم که به طرق مختلف درآمدها 
شوراها  اختیارات  و  واریز  دولت  خزانه  به 

سلب می شود.
وی گفت: یکی از مسئوالن بلند پایه دولتی به 
خاطر موضوعی کوچک به یکی از کوچکترین 
نقاط کشور سفر می کند تا مشکل را حل کند، 
از  اعظمی  بخش  که  کالنشهرهایی  در  ولی 
جمعیت کشور را تشکیل می دهد بنا به دالیل 
ولی  می شوند  مواجه  مشکالت  با  مختلف 
درآمدهای  طریق  از  می تواند  که  امکاناتی 

پایدار تامین شود در حساب خزانه دولت قرار 
خواهد گرفت.

 شهردار اصفهان تصریح کرد: متاسفانه هنوز 
استان ها  عالی  شورای  جایگاه  کشور  در 

نشده است  پیدا  نیست و جایگاهی  مشخص 
شوراهای  و  شهرداری ها  حقوق  بتوانیم  که 
اسالمی شهر را حفظ کنیم.  شهردار اصفهان 
خودکفایی  قانون  همچنین  کرد:  خاطرنشان 

شهرداری ها در سال ۶2 و تصویب متمم قانون 
اساسی در سال ۶8 را می توان بزرگترین ضربه  

تاریخ به شهرداری ها قلمداد کرد.

شورای عالی استان های 
کشور حرکتی منفعل دارد

پویایی  لزوم  بر  تاکید  با  اصفهان  شهردار 
در  استان ها  عالی  شورای  بیشتر  هرچه 
حال  این  با  گفت:  کشور  تصمیم سازی های 
هم اکنون در این زمینه شورای عالی استان ها 

حرکتی منفعل دارد.
هم اندیشی  نشست  در  جمالی نژاد  مهدی 
شهرداران  و  اسالمی  شوراهای  روسای 
کالن شهرهای کشور  با بیان این مطلب افزود: 
امورات شهری،  در گذشته وزارت کشور در 
این  حاضر  حال  در  و  داشت  کلیدی  نقشی 
جای  به  بخشی  وزارتخانه  یک  به  تنها  نقش 

میان بخشی تبدیل شده است.

شوراهای  که  صورتی  در  کرد:  تصریح  وی 
و  وار  نظام  ارتباط  ذیل  تا  صدر  از  اسالمی 
ارگانیکی را با هم داشته باشند، همانند یکی از 
اندام های بدن عمل کرده و تاثیرات شگرفی 

را از خود برجای خواهند گذاشت.
از  که  ای  الیحه  به  اشاره  با  اصفهان  شهردار 
تضعیف  باعث  و  شده  مطرح  دولت  سوی 
شهرداری ها می شود، عنوان کرد: این الیحه 
زمینه  در  ای  عدیده  مشکالت  بروز  باعث 
مدیریت شهرها می شود و شورای عالی استان 
ها باید در این زمینه واکنش مناسبی را از خود 
از  گزارش  کرد:  خاطرنشان  دهد.  وی  نشان 
نحوه توزیع مالکیت بر ارزش افزوده به خزانه 
مداخالت  شیوه  ها،  شهرداری  تخصیص  و 
قابل  اعتبار  تخصیص  و  محاسبات  دیوان 
کتابخانه  اعتبار  نظیر  ها  شهرداری  تخصیص 
ها از مهم ترین موضوعات دستورجلسه این 

جلسه بود.

نخستین جشنواره نوجوانان 
موفق با عنوان "فرزندان آب" 
ویژه دانش آموزان دوره اول 
متوسطه در شهر اصفهان برگزار 

می شود.
این  برگزاری  از  نوجوانان  جشنواره  دبیر   
دینی،  فرهنگی،  های  زمینه  در  جشنواره 
مجازی  و  علمی  مهارتی،  ورزشی،  هنری، 
خبر داد و گفت: داوری در بخش دختران و 
پسران به صورت مجزا و در سه سطح دانش 
آموزی، کارشناسی و عمومی انجام می شود.

نفرات  معرفی  بیان  با  دامادی  میر  میالد 
میالد  با  همزمان  جشنواره  این  برتر 
فرهنگی-  بخش  افزود:  امام  هشتمین 
رشته  شامل  نوجوانان  جشنواره  دینی 

سجادیه،  صحیفه  قرآن،  حفظ   های 
نهج البالغه و مداحی و بخش مجازی شامل 

طراحی سایت و وبالگ است.
در  جشنواره  هنری  قسمت  داد:  ادامه  وی 
ادبی،  نمایشی،  دستی،  هنرهای  های  زمینه 
تجسمی و داستان نویسی و بخش ورزشی 
و  فردی  گروهی،  ورزش  های  رشته  در 

مهارتی برنامه ریزی شده است.
دبیر این جشنواره با اشاره به اینکه تنها رتبه 
می  علمی  مسابقات  و  المپیادها  برتر  های 
شرکت  تحصیلی  علمی-  بخش  در  توانند 
کنند گفت: عالقه مندان برای شرکت در این 
دوره از مسابقات می توانند تا 2۰ خرداد به 
 سایت مجموعه فرهنگی عاشورائیان به نشانی
www.ashouraiyan.com

مراجعه کنند.

رسول زرگرپور در هفتمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت 
بیمه  مالیاتی،  محدودیت  تمام  افزود:  مقاومتی  اقتصاد 
اعطای  شد  می  باعث  که  بانکی  تسهیالت  و  اجتماعی 

تسهیالت به این واحدها ممک نباشد، برداشته شد.
شمول  از  را  تسهیالت  نوع  این  دولت  داد:  ادامه  وی 
قوانین و مقررات بانک مرکزی استثناء کرده و زمان ارائه 
تسهیالت از ثبت درخواست تا ارائه تسهیالت یک ماه در 

نظر گرفته شده است. 
از  خروج  برای  دولت  کرد:  خاطرنشان  اصفهان  استاندار 
شعار  تحقق  جهت  در  اقتصادی  رونق  به  ورود  و  رکود 
سال، اقدامات بسیار گسترده ای از جمله اعطای تسهیالت 
و  کشاورزی  تولیدی،  صنعتی،  دار  مشکل  واحدهای  به 

خدماتی را در دستور کار قرار داده است.
میلیارد  هزار  مبلغ 1۰  قالب  این  در  کرد:  اظهار  زرگرپور 
ریال تسهیالت ارزان قیمت به ۶۰۰ واحد تولیدی استان 

اصفهان پرداخت می شود.
استاندار اصفهان با بیان اینکه این تسهیالت به واحدهایی 
ثابت  که مشکالت تامین سرمایه در گردش و یا سرمایه 

دارند پرداخت می شود، افزود: برای واحدهای کوچک با 
کمتر از ۵۰ کارگر حداکثر 1۰ میلیارد ریال و به واحدهای 
متوسط تا یکصد کارگر حداکثر 3۰ میلیارد ریال تسهیالت 

پرداخت می شود.

زرگرپور گفت: به 122 طرح صنعتی، تولیدی و کشاورزی 
و  دارند  فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۶۰ از  بیش  که  استان 
بدلیل نبود سرمایه ثابت معطل مانده اند نیز تا سقف 2۰ 

میلیارد ریال تسهیالت پرداخت خواهد شد.

کارگر  یکصد  از  بیش  که  بزرگی  واحدهای  باره  در  وی 
دارند، گفت:  برای ارائه تسهیالت به این واحدها از طریق 
ستاد مرکزی تسهیل و رفع موانع ملی تصمیم گیری می 

شود.
افزود:  و  کرد  اشاره  یاب"  "بهین  سامانه  به  زرگرپور 
دانند  می  تسهیالت  اخذ  مستحق  را  خود  که  واحدهایی 

باید در این سامانه ثبت نام کنند.
مشکالت  رفع  برای  باید  مدیران  براینکه  تاکید  با  وی 
مردم جسارت به خرج دهند و در راه رفع مشکالت قدم 
بردارند، افزود: قوانین و مقرارت برای حل مشکالت مردم 

تدوین شده است نه برای دو چندان شدن مشکالت.
اصفهان بعنوان صنعتی ترین استان کشور دارای حدود 9 
هزار و 1۶۰ واحد صنعتی و تولیدی کوچک، متوسط و 
بزرگ ثبت شده است که حدود 2۵۰ هزار کارگر در آنها 

مشغول کارند.
بر اساس آمار اعالم شده، 3۰ درصد از واحدهای صنعتی 
این استان در تعطیلی بسر می برند و ۴۰ درصد نیز با کمتر 

از ۵۰ درصد ظرفیت خود کار می کنند.

فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
استان  گردشگری  و  صنایع دستی 
از  پس  اینکه  بیان  با  اصفهان 
بی وقفه،  کار  یک  و  سال   12
آینده  در  عالی قاپو  داربست های 
برداشته  کامل  صورت  به  نزدیک 
دور  از  عالی قاپو  گفت:  می شود، 

مرمت های بنیادین خارج می شود.
فریدون اللهیاری با بیان اینکه بیش 
از 22 هزار اثر در استان ثبت میراث 
داشت:  اظهار  شده اند،  فرهنگی 
وقتی اداره کل میراث فرهنگی یک 
اثر تاریخی فرهنگی را واجد ارزش 
اعالم می کند به این معنی نیست که 
این  تمام  بازسازی  و  مرمت  برای 
آثار بودجه اختصاص دهد و عماًل 

این اتفاق ممکن نیست.
ثبت  با  وجود  این  با  افزود:  وی 
آن ها سعی بر حفظ این آثار داریم 
و  مالی  کمک های  توان  حد  تا  و 

معنوی نیز انجام می دهیم.
فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
استان  گردشگری  و  صنایع دستی 
ما  اول  اولویت  داد:  ادامه  اصفهان 
میراث  بر  تمرکز  اصفهان  شهر  در 
تاریخی اصلی بوده که در وضعیت 
را  آن ها  تا  می برند  سر  به  بحرانی 
از این وضعیت خارج کنیم؛ آثاری 

همچون مسجد امام، عالی قاپو، کاخ 
لطف اهلل  شیخ  مسجد  و  چهلستون 
آن ها  به  نسبت  مردم  همه  که 

حساس اند.
از 12 سال  پس  اینکه  بیان  با  وی 
داربست های  بی وقفه،  کار  یک  و 
به  نزدیک  آینده  در  عالی قاپو 
می شود  برداشته  کامل  صورت 
گفت: عالی قاپو از دور مرمت های 

بنیادین خارج می شود.
حجم  که  اینکه  بیان  با  اللهیاری 
انجام  اخیر  سال   2 در  که  کاری 
شده برابر با ۵ سال قبل از آن است 
عنوان کرد: تا سال 92 سه تَرک از 
مسجد امام مرمت شده بود اما در 
حال حاضر ترک 8 در حال نصب 

شده  آماده   12 تَرک  تا  کاشی ها  و 
است

به گفته وی، توجه به زیرساخت ها، 
و  تحقیقی  پروژه های  انجام 
ظرفیت  از  استفاده  با  پژوهشی 
ارتقای  و  استان  دانشگاه های 
از  اصفهان  معرفی  نرم افزارهای 
جمله اولویت های اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان برای سال 9۵ است.

وی با اشاره به وضعیت ناگوار کاخ 
استحکام  داشت:  اظهار  چهلستون 
چهلستون  پیشانی  قسمت  بخشی 
انجام  مهم  پروژه های  دیگر  از 
مطالبات  از  یکی  که  است  شده 
بنا  این  از  که  بود  گردشگرانی 

بازدید کردند.
اللهیاری در ادامه با اشاره به آخرین 
وضعیت هتلداری در شهر اصفهان 
حاضر  حال  در  داشت:  ابراز 
مرز  از  موجود  هتل ها  تخت های 

2۰ هزار نفر می گذرد.
هتل  چندین  اینکه  بیان  با  وی 
حال  در  یا  و  شروع  آستانه  در 
کرد:  نشان  خاطر  داریم  ساخت 
برای  شده  انجام  پیش بینی  طبق 
اصفهان  توسعه  ششم  برنامه  پایان 
صاحب ۷ هتل پنج ستاره می شود.

فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
استان  گردشگری  و  صنایع دستی 
را  گردشگر  میزان  برآورد  اصفهان 
نفر  هزار   3۵۰ جاری  سال  برای 

اعالم کرد.
همه  توجه  لزوم  بر  ادامه  در  وی 
حوزه  اخبار  به  رسانه ها  جانبه 
میراث فرهنگی تأکید کرد و گفت: 
وضعیت  از  که  خبرهایی  نباید 
می شود  منعکس  فرهنگی  میراث 
صرفًا با انتشار اخبار نابودی میراث 
به  ناامیدی  جامعه  در  فرهنگی، 

وجود بیاور د.
داشت:  بیان  پایان  در  اللهیاری 
خرابی  به  اندازه  از  بیش  پرداختن 
نظام  ناکارآمدی  فرهنگی،  میراث 
عمومی  افکار  دید  از  را  دولت  و 
نشان می دهد و هم اینکه حساسیت 
نسبت به این موضوع در جامعه را 

از بین می برد.

محمدحسن قائدی ها، در بازدید از غرفه شبکه اطالع رسانی شهر 
اصفهان در هشتمین نمایشگاه گردشگری اصفهان  با بیان اینکه نگاه 
آموزش وپروش از راه اندازی ستادهای اسکان درآمد زایی نیست 
گفت: علیرغم محدودیت های مالی تالش کردیم تا مدارس را مجهز 

به وسایل رفاهی میهمانان کنیم.
برای  تنها  مسافرین  سوی  از  وجه  پرداخت  کرد:  اضافه  قائدی ها 
جبران بخشی ازهزینه نگهداری مدارس خواهد بود و جبران هزینه 

های نهفته مانند اصطحالک را نمی کند.
پرورش  و  آموزش   نوروزی  اسکان  ستاد  و  پایگاه   ۴1 افزود:  وی 
در استان فعال بوده که از این تعداد هفت پایگاه در شهر اصفهان 

استقرار یافته است.
مدیرکل آموزش  و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه از یک هزار 
و 3۵۰ مدرسه ای که میزبانی مسافران نوروزی را بر عهده داشته، 
۶۵۰ مدرسه در شهر اصفهان مستقر بوده است؛ خاطرنشان کرد: در 
مجموع 13 هزار و ۷۰۰ کالس درس برای اسکان مسافران نوروزی 
مورد استفاده قرار گرفته  که ۶ هزار و ۷۰۰ کالس در شهر اصفهان 

قرار داشته است.
قائدی ها تصریح کرد: مدارس مورد استفاده در طرح ستاد نوروزی 
که  است  شده   تقسیم بندی  ج«  و  »الف، ب  ویژه،  گروه  چهار  در 
با وجود تخت  تجهیزات هر گروه متفاوت بوده و در گروه ویژه 
تفاوت هایی در  بعدی  اما گروه های  امکانات کامل است،  و فرش 

بخش امکانات و تسهیالت دارد.
در  نوروزی  مسافران  پذیرش  زمینه  در  اصفهان  استان  افزود:  وی 
مدارس از طریق سایت اینترنتی رتبه اول در کشور را بدست آورد 
از طریق رزرو  استان اصفهان  و 38  درصد کل پذیرش مسافران 

اینترنتی انجام شده است

شهردار اصفهان در نشست هم اندیشی روسای شوراهای اسالمی و شهرداران کالنشهرهای کشور:

هنوز در کشور جایگاه شورای عالی استان ها مشخص نیست

 نخستین جشنواره
 نوجوانان موفق در اصفهان

استاندار اصفهان:

موانع اعطای تسهیالت بانکی به واحدهای تولیدی برداشته شد

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان عنوان کرد:

عالی قاپو از دور مرمت های بنیادین خارج می شود
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان:

هدف آموزش و پرورش از ایجاد ستادهای 
اسکان مسافران درآمدزایی نیست



کاشان

 برگزاری آیین اختتامیه نخستین کنگره 
ملی امامزاده محمد هالل  بن  علی)ع(

بن   هالل   محمد  حضرت  ملی  کنگره  نخستین  افتتاحیه 
تا   9 ساعت  از  خردادماه  ششم  پنج شنبه  روز  علی)ع( 
فرهنگی  مجتمع  اجتماعات  سالن  قم  مقدس  در شهر   13
اختتامیه  آیین  و  علی)ع(  سید  شاه  امامزاده  مقدس  آستان 
 همان روز از ساعت 21 تا 23 در آستان مقدس حضرت
بیدگل و  آران  شهرستان  علی)ع(  بن  هالل  محمد    

 برگزار می شود.

سمیرم

قاچاق میلیاردی در شهرستان سمیرم

فرمانده انتظامي سمیرم از کشف محموله قاچاق به ارزش 
یک میلیارد و 2۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.
 غالمرضا براتي گفت: ماموران ایستگاه ایست و بازرسي 
کنترل  هنگام  در  سمیرم  شهرستان  "رئیسیان"  شهید 
خودروهاي عبوري به دستگاه تریلر کشنده ولوو مشکوک 

شدندو آن را متوقف کردند.

شاهین شهر

رئیس شورای شهر شاهین شهر: 
حقانیت دریافت عوارض پاالیشگاه نفت 

برای شاهین شهر به اثبات رسید
که  جلسه ای  :در  گفت  شاهین شهر  شهر  شورای  رئیس 
در  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  مسؤوالن  با  گذشته  هفته 
تهران برگزار کردیم حقانیت اینکه عوارض پاالیشگاه نفت 
میمه  و  شاهین شهر  شهرستان  خود  به  متعلق  شاهین شهر 
این عوارض هیچ  است و شهرستان اصفهان در دریافت 

سهمی ندارد به خوبی اثبات شد

نجف آباد

دستگاه آزمایش خستگی فلزات در دانشگاه 
 آزاد اسالمی واحد نجف آباد طراحی و

 ساخته شد
معاون پژوهش و فناوری این واحد دانشگاهی گفت : این 
پیش  را  فلزی  قطعات  خستگی  عمر  است  قادر  دستگاه 
و  ترک خوردگی  بروز  از  تا  دهد  تشخیص  از شکستگی 

شکستی قطعه جلوگیری شود.
رضا ابراهیمی افزود : برای طراحی و ساخت این دستگاه 
فنی  دانشکده  مبتکر  دانشجویان  از  جمعی  مشارکت  با 

ومهندسی در یک سال 1۵۰ میلیون ریال هزینه شد.

بهارستان

پنجمین نشست مشورتی شهرداران و اعضای 
شورای اسالمی شهرهای جدید کشور به 

میزبانی شهرداری شهر جدید  بهارستان 
شورای  اعضای  و  شهرداران  مشورتی  نشست  پنجمین 
هم  اندیشی،  هم  عنوان  با  اسالمی شهرهای جدید کشور 
حضور  با  کشور  جدید  شهرهای  های  چالش  و  افزایی 
شهرهای  تخصصی  مادر  شرکت  مدیره  هیأت  اعضای 
مدیر   ، اصفهان  فرماندار  و شهرسازی،  راه  وزارت  جدید 
عامل محترم شرکت عمران شهر جدید بهارستان و اعضای 
گلبهار،  سهند،  شهرهای  شهرداران  و  اسالمی  شوراهای 
هشتگرد، صدرا، عالی شهر ، پردیس،فوالد شهر ،مجلسی، 

بهارستان، در شهر دانایی محور بهارستان برگزار گردید.

امام جمعه اصفهان:
واردات کاالهایی که مشابه آن در داخل کشور 

تولید می شود، خیانت است
گفت:  اصفهان  جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
زیرا  است  خیانت  داخل  تولید  مشابه  کاالهای  واردات 
ملی  تولید  به  زدن  موجب ضربه  کاالها  نوع  این  واردات 

می شود.

امام جمعه مبارکه:
 منتخبان مردم نباید وابسته به خط، جناح و 

گروه خاصی باشند
محمد جواد محمدی گفت: منتخبان مردم در دهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی نباید وابسته به خط، جناح و گروه 

خاصی باشند.

امام جمعه کاشان:
  صهیونیست ها کاهش جمعیت مسلمانان

را می خواهند
نماینده ولی فقیه و امام  جمعه کاشان گفت: توطئه دشمنان 
به ویژه صهیونیست ها کاهش آمار جمعیت مسلمانان در 
جهان با اشاعه فحشا، اعتیاد، بیماری های ناشناخته،تجویز 

داروهای ناباروری و اشغال و  جنگ است.

امام جمعه نطنز:
 منتظران ظهور دل به جریان ها نمی بند

را  انسان  مهدوی  محبت  که  این  بیان  با  نطنز  جمعه  امام 
از فسق و فجور محفوظ می دارد، گفت: کسی که محبت 

مهدوی در دل دارد، هرگز به جریان ها دل نمی بندند.

امام جمعه خمینی شهر: 
 وزارت اطالعات نقش مهمی در حفظ

 امنیت کشور دارد
امام  امروز سربازان گمنان  امام جمعه خمینی شهر گفت: 
زمان )عج( نقش بسیار مهمی در برقراری امنیت کشور و 

مبارزه با مفاسد اقتصادی دارند.

کوتاه از استان اصفهان

 سال اول  شماره اول4
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صرفه جویی 10 میلیاردی در آزمایشگاه کنترل 
کیفیت منطقه اصفهان

شرکت  کیفیت  کنترل  آزمایشگاه  بخش  در   9۴ سال  در 
خطوط لوله و مخابرات منطقه اصفهان حدود 1۰ میلیارد 

ریال صرفه جویی شده است.
 – ایران  نفت  لوله و مخابرات  از شرکت خطوط  نقل  به 
منطقه اصفهان، مجتبی بشارتیان مدیر منطقه ضمن بیان این 
خبر افزود: آزمایشگاه کنترل کیفیت منطقه به عنوان یکی 
از  نفتی  از مجهزترین آزمایشگاه های کنترل کیفیت مواد 
ابتدای سال 9۴ روزانه بطور متوسط 2۷ آزمایش مختلف 
انجام داده که طی آن حدود 1۰میلیارد ریال صرفه جویی 

شده است.
انتقال نفت  این آزمایشگاه که در مرکز  ادامه داد: در  وی 
شهید بهشتی واقع شده، توسط همکاران پرتالش منطقه به 
صورت شبانه روزی کیفیت مواد نفتی دریافتی و ارسالی 
از خطوط 1۶، 18، 2۰، 2۴ و 32 اینچ شامل؛ انواع بنزیِن 
گاز،  نفت  سفید،  نفت   ،۴ یورو  و  سوپر  بنزین  موتور، 
 – F.P اشتعال نقطه  نظر  از  را  نفت خام  نفتا و   ،ATK
تقطیر F.B.P – اکتان RON و وزن مخصوص کنترل و 
در بخش دیگری از کار بر روی روغن های مورد استفاده 
کلیه تجهیزات  الکتروموتورها و  توربین ها، پمپ ها،  در 
دوار مناطق خطوط لوله و مخابرات کشور آزمایش های 
دو  در  ویسکوزیته  اکسیداسیون،  پایداری  شامل  مختلفی 
دمای مختلف، مقدار آب، اسیدیته، خاکستر، نقطه اشتعال، 
کف، نقطه ی ریزش، خوردگی مس، زنگ زدگی روغن، 

شاخص گرانروی و ...  انجام می شود.
بر روی مواد  منطقه اصفهان گفت: در سال گذشته  مدیر 
نفتی دریافتی و ارسالی بیش از 9811 مورد آزمایش انجام 
شد که از این تعداد بیشترین آزمایش مربوط به آزمایش 
نفت خام از لحاظ وزن مخصوص با 32۴1 مورد و کمترین 
آزمایش مربوط به نقطه اشتعال با 11۶1 مورد و از نظر آمار 
ماهیانه دی ماه 9۴ با 1۴12 مورد بیشترین و خرداد ماه با 

۶۴۶ مورد کمترین آزمایش انجام شد.
نخستین  فوق  آزمایشگاه  اینکه  به  اشاره  با  در  بشارتیان 
آزمایشگاه مجهز در سطح شرکت است، بیان کرد: با راه 
اندازی این آزمایشگاه از سال 89 تاکنون کیفیت مواد نفتی 
دریافتی و ارسالی، بخصوص در خطوطی که تالقی مواد 
زمان  و  هزینه  کمترین  با صرف  و  دقیق  بصورت  داریم، 

درحال انجام است.   

تصفیه خانه اصفهان در انتظار تجهیزات
تصفیه خانه آب اصفهان نیازمند نوسازی تجهیزاتی است.

خواهان  اصفهان  شیخعلی  بابا  آب  خانه  تصفیه  مدیر   
روز  فناوری  از  گیری  بهره  با  خانه  تصفیه  این  نوسازی 

دنیا شد.
آب  خانه  تصفیه  اکنون  هم  گفت:  زاده  گرجی  اسماعیل 
بابا شیخعلی برای اینکه فرآیند تصفیه آب را با سرعت و 
 دقت بیشتری انجام دهد نیاز به تجهیزات دارد وهم چنین 
آشغالگیرباید  شبکه  و  شیرآالت  کنترلی  سامانه  ها،  پمپ 

تعویض و از فناوری به روز استفاده شود.
شهر   ۵۵ آشامیدنی  آب  خانه  تصفیه  این  افزود:  وی 
 و3۰۰ روستا با جمعیتی بالغ بر چهار میلیون نفر را تامین 
 1۷ هیئت  با  ژاپنی  شرکت  چند  نمایندگان  که  کند  می 
نفره در بازدید از تاسیسات شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان برای ارائه فناوری در زمینه فیلتر، کنتورآب، سامانه 
اعالم  آب  مخزن  احداث  و  زلزله  برابر  در  سازی  مقاوم 

آمادگی کردند.

 برگزاری سمینار توسعه پایدار شهری اصفهان
  با مشارکت آلمانی ها

گفت:  اصفهان  شهرداری  معماری  و  شهرسازی  اون  مع
پایدار  توسعه  زمینه  در  آلمان  و  ایران  مشترک  ینار  سم
برگزار  اصفهان  دانشگاه  در  خردادماه   ۴ اصفهان  ری  شه
اظهارکرد:  شریعت   صمصام  الدین  جمال  می شود.،سید 
سمینار مشترک ایران و آلمان در زمینه توسعه پایدار شهری 
زیست  محیط  و  مسکن  وزیر  معاون  حضور  با  فهان  اص
فدرال آلمان، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس مرکز 
تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی ۴ خردادماه برگزار می 
شود. وی با اشاره به اهداف برگزاری این سمینار افزود: 
فرابخشی  و  بخشی  مسائل  مشکالت  بیان  و  زخوانی  با
شهر اصفهان در زمینه تامین اهداف توسعه پایدار، تعامل 
در آلمان  کشور  تجربیات  از  استفاده  و  نظرات  تبادل   و 
و  برنامه ریزی  راهبردهای  ارائه  مشابه،  های  مینه  ز   
توانمندی های شهر از جمله اهداف برگزاری این سمینار 

است.
تصریح  اصفهان  شهرداری  معماری  و  شهرسازی  اون  مع
توسعه  تهدیدهای  و  فرصت ها  و  تجارب  مرور  د:  کر
پایدار، فرایندهای تصمیم سازی بر اساس توسعه پایدار و 
اولویت های آمایش سرزمین نیز از محورهای این همایش 

محسوب می شود.  

 آغاز برداشت کلزا از 470 هکتار 
مزارع استان اصفهان

برداشت کلزااز مزارع استان اصفهان آغاز شد.
دانه های روغنی سازمان جهاد  پنبه و  کارشناس مسوول 
کشاورزی استان اصفهان عملکرد این دانه روغنی را در هر 
هکتار 2 و نیم تن  اعالم کرد و گفت : پیش بینی می شود 
تا مرداد بیش از هزار و 2۰۰ تن دانه روغنی کلزا از ۴۷۰ 

هکتار مزارع استان برداشت شود.
کیوان بنی اسدی شهرستان های نطنز ، فریدن ، سمیرم و 
بویین میاندشت را عمده تولید کننده این دانه روغنی در 
استان برشمردو افزود: در سال زراعی جاری هر کیلوگرم 
دانه کلزا 2۵ هزار و 3۰۰ ریال از بهره برداران خریداری و 

به کارخانه های روغن کشی ارسال می شود.
دانه کلزا دارای بیش از ۴۰ درصد روغن است.

اخبار استان اصفهان

مردم  سازمان   ۴1 در حال حاضر  اینکه  بیان  با  فرماندار شهرضا 
با حمایت های  می کنند، گفت:  فعالیت  در شهرضا  نهاد و خیریه 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به زودی مرکز MRI در شهرضا 

ایجاد می شود.
مراسم  در  امروز  عصر  شهرضا  درمان  و  بهداشت  شبکه  یس  رئ
افتتاح درمانگاه قائمیه شهرستان شهرضا اظهار داشت: انجام امور 
خیریه از جمله مواردی است که به عنوان وظیفه شرعی و انسانی 
قلمداد می شود و هرکس برای جلب مشارکت خیران تالش کند 

هم ثوابی برابر با آن خیرات کسب می کند.
در  خیران  کمک های  هدایت  اینکه  به  اشاره  با  تنهایی  حجت اهلل 
و  بحران ها  از  بسیاری  افزود:  است،  مهم  بسیار  صحیح  یر  مس
مدیریت  می تواند  خیران  کمک  با  درمانی  و  بهداشتی  کالت  مش

شود.
یک  مساحت  به  زیربنایی  در  قائمیه  درمانگاه  اینکه  بیان  با  وی 
هزار ۴۵۰ متر و در 3 طبقه ساخته شده، بیان کرد: درمانگاه قائمیه 
اتمام  به  ریال  میلیارد   2۰ از  بیش  اعتباری  اختصاص  با  شهرضا 
رسیده که بخش زیادی از آن را یکی از خیران شهرستان به نام 

حاج حسینعلی اباذری تأمین شده است.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرضا با بیان اینکه این درمانگاه 
از نظر عمرانی، مصالح به کار رفته و امکانات موجود بر اساس 
آخرین معیارهای فنی مهندسی و بهداشتی ایجاد شده، افزود: این 

درمانگاه در محدوده ای واقع شده که از نظر نیازهای بهداشتی و 
درمانی، احداث آن الزم بود، در این مرکز تمامی خدمات بهداشتی 

در حوزه پیشگیری از بیماری ها ارائه می شود.
حضور  با  دیابت  مرکز  درمانگاه،  این  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
این  در  افزود:  شده،  ایجاد  درمانی  کادر  و  درمانگر  شک  پز
مرکز  مانند  درمانی  و  بهداشتی  خدمات  سایر  مانگاه  در
 بیماری های رفتاری و مرکز غربالگری تیروئید نیز ایجاد می شود.

 به زودی مرکز MRI در شهرضا
 ایجاد می شود

فرماندار شهرستان شهرضا در ادامه مراسم با بیان اینکه امروز برگ 
شد،  افزوده  شهرضا  شهرستان  مردم  افتخارات  بر  دیگری  زرین 
اظهار داشت: شهرضا به لحاظ برخورداری از وجود خیران، شهدا، 
ثروتمندترین شهرهای کشور  از  بسیار، یکی  فرهیختگان  علما و 

محسوب می شود.
و  بهداشت  مسئله  اساسی  قانون  براساس  افزود:  گالبی  محسن 
سالمت وظیفه اصلی دولت است و خیران کار بزرگی را در تحقق 

شعار امسال انجام داده اند.
بیان کرد: تأمین سالمتی یک نوع مسئولیت است و وزارت  وی 
بهداشت هم به تنهایی نمی تواند برنامه های سالمت را اجرا کند، 

بنابراین در این زمینه همدلی و همیاری خیران نیاز است.

پوشیده  هیچکس  بر  خیران  نقش  اینکه  بیان  با  شهرضا  فرماندار 
نیست، گفت: این سبب افتخار خیران سالمت است که به لطف 
نعمت سالمت  یعنی  الهی  نعمات  ارزشمندترین  از  یکی  با  الهی 

سر و کار دارند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴1 مرکز NGO و خیریه در 
شهرضا وجود دارد که حاکی از روح ایمان و تعهد مردم شهرستان 
علوم  دانشگاه  حمایت های  با  داشت:  اظهار  دارد،  خیر  امور  به 

پزشکی اصفهان به زودی مرکز MRI در شهرضا ایجاد می شود.

سپاه  کل  فرمانده  جعفری  محمدعلی  پاسدار  سرلشکر 
پاسداران انقالب اسالمی ایران در آستانه سی وچهارمین 
سالگرد فتح خرمشهر طی پیامی از مادر شهیدان حسن و 

حسین قجه ای تقدیر کرد.
سپاه  کل  فرمانده  جعفری  محمدعلی  پاسدار  سرلشکر 
پاسداران انقالب اسالمی ایران در آستانه سی وچهارمین 
سالگرد فتح خرمشهر طی پیامی از مادر شهیدان حسن و 

حسین قجه ای تقدیر کرد.
در این پیام آمده است: بدین وسیله خالصانه ترین مراتب 
سی وچهارمین  آستانه  در  را  خود  قدردانی  و  سپاس 
شما  نستوه  شکیبایی  پیشگاه  به  خرمشهر  فتح  سالگرد 
پیشکش می کنم و از درگاه خداوند متعال آرزوی سالمتی 
و  فاطمی  شکوه  اجر  دارم؛  مسألت  را  شادکامی تان  و 

شکیبایی زینبی تان با پروردگار شهیدان.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان گفت: با توجه به مشکالت پیش  آمده 
راستای  در  و  و صنعتی  تولیدی  واحدهای  در 
عملیاتی شدن "اقتصاد مقاومتی" بسته ای تحت 
مشکالت  رفع  برای  را  "بهین یاب"  عنوان 
نظر  در  تولیدی  و  واحدهای صنعتی  اقتصادی 

گرفته شده است.
کارخانه های  نامناسب  وضعیت  به  اشاره  با 
با توجه  تولیدی صنعت نساجی اظهار داشت: 
تولیدی  واحدهای  در  آمده  پیش   مشکالت  به 
و صنعتی و در راستای عملیاتی شدن "اقتصاد 
را  "بهین یاب"  عنوان  تحت  بسته ای  مقاومتی" 
برای رفع مشکالت اقتصادی واحدهای صنعتی 

و تولیدی در نظر گرفته شده است.
مرتبط  خدمات  سامانه  این  در  افزود:  وی 
معدن  صنعت،  در  سرمایه گذاری  حوزه  با 
وضعیت  مجوزها،  صدور  از  اعم  تجارت  و 
در  گمرکی  معافیت های  و  طرح ها  و  پروژه ها 

این بخش ارائه می شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
بنگاه های  مالی  تأمین  کرد:  تصریح  اصفهان 

نیمه  طرح های  و  متوسط  کوچک،  تولیدی 
راستای  ر  درصد   ۶۰ باالی  باپیشرفت  تمام 

انجام می شود و  اقتصادمقاومتی در این سامانه 
تومان،  میلیارد  یک  سقف   تا  کوچک  صنایع 
تا  نفر   ۵۰ پرسنل  حداقل  با  متوسط  صنایع 

تمام  نیمه  طرح های  و  تومان  میلیارد   3 سقف 
با پیشرفت باالی ۶۰ درصد تا 2 میلیارد تومان 

تسهیالت دریافت می کنند.
تولیدات  اولیه  مواد  واردات  به  اشاره  با  وی 
از موارد  پنبه  به اصفهان گفت:  صنایع نساجی 
به  توجه  با  که  است  نساجی  تولیدات  اولیه 
واردات  به  مجبور  محصول،  این  کم  تولیدات 
افزایش قیمت  آن هستیم و این واردات سبب 

محصوالت نهایی می شود.
دیگر  استان های  از  نخ  تأمین  درباره  احمدیه 
وارد  دیگر  استان های  از  هم  نخ  کرد:  بیان  نیز 
بازار را  با  می شود زیرا اگر ما نخ قابل رقابت 
داشته باشیم، تعرفه آن باال می رود و در نتیجه 

قیمت تمام شده آن باال می شود.
تمام  محصوالت  باالی  قیمت  به  اشاره  با  وی 
اولیه گفت: در  به واردات مواد  با توجه  شده، 
حال حاضر در بازار فروش محصوالت نساجی 
مشکلی نداریم اما مهم ارتقای کیفیت محصول 
است البته در کنار آن نیز باید مبارزه با کاالی 

قاچاق جدی تر پیگیری شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: 
شده  مقرر  کشاورزی  آب  مطمئن  تأمین  برای 
است که دریچه های سد زاینده رود هشتم خرداد 
بسته شود و طبق این برنامه تا دهم خرداد آب 

در شبکه ها وجود دارد.
منطقه ای  روابط عمومی شرکت آب  از  نقل  به 
کرد:  اظهار  میرمحمدصادقی  مسعود  اصفهان، 
تاکنون میزان بارش ها در کوهرنگ هزار و 2۴۴ 
میلی متر ثبت شده است که نسبت به زمان مشابه 
در سال قبل 21 درصد و نسبت به میانگین دراز 

مدت 11 درصد کاهش داشته است.
بارش ها در  نامطلوب  بر وضعیت  تأکید  با  وی 
حوضه زاینده رود تصریح کرد: بارش های اخیر 
بهبود  را  زاینده رود  حوضه  وضعیت  اندکی 
بحرانی هستیم  در شرایط  اما همچنان  بخشیده 
به طوری که در منطقه شرق حوضه 8۰ درصد 

کاهش بارندگی داشته ایم.
اصفهان خاطر  منطقه ای  مدیرعامل شرکت آب 
نشان کرد: ظرفیت کل مخزن سد زاینده رود یک 
در  اما  است  مترمکعب  میلیون   ۴۰۰ و  میلیارد 
آن  در  شده  ذخیره  آب  موجودی  حاضر  حال 
حدود 32۵ میلیون مترمکعب است، به عبارت 
دیگر حجم آب ذخیره شده در مخزن سد حدود 

21درصد ظرفیت آن است.
 3۰ و  میلیارد  یک  حجم  به  میرمحمدصادقی 
میانگین  در  زاینده رود  سد  مترمکعبی  میلیون 

گذشته  سال  گفت:  و  کرد  اشاره  مدت  دراز 
در بازه زمانی مشابه حجم سد زاینده رود ۵۷1 

میلیون مترمکعب بود.
وی با اشاره به عدم تحقق بارش های پیش بینی 

شده در حوضه زاینده رود ادامه داد : طبق برنامه 
در سه قسمت  پاییزه  برای کشت  نیرو  وزارت 
پاییز و زمستان  باز می شود که در قسمت  آب 
قسمت  در  و  شد  کشاورزان  تحویل  آب  این 
سوم که مربوط بهار است علی رغم کمبود آب، 

نیاز این قسمت نیز تأمین شد.
تأکید  اصفهان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
کشاورزی،  بخش  از  اعم  مشترکین  همه  کرد: 

آب  مصرف  در  تدبیر  با  باید  شرب  و  صنعت 
مدیریت کرده و صرفه جویی داشته باشند.

میرمحمدصادقی با تأکید بر برنامه صرفه جویی 
همه  در  گفت:  تابستان،  در  آب  درصدی   1۰

داشته  دقت  و  شود  صرفه جویی  باید  مصارف 
باشیم که کم شدن حجم سد زاینده رود می تواند 

بر کیفیت آب تأثیر داشته باشد.
اصفهان  استان  متأسفانه  کرد:  نشان  خاطر  وی 
لحاظ خشک سالی در کشور  از  را  رتبه چهارم 
و استان چهارمحال و بختیاری هم که به عنوان 
نظر خشک سالی  از  است  زاینده رود  سرچشمه 

رتبه هفتم را دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان به طرح 
این  افزود:  و  کرد  اشاره  بخشی  تعادل  و  احیا 
طرح، پروژه اصلی وزارت نیرو در سال گذشته 
و جاری است و برای نمونه در اثر اجرای طرح 
افت  میزان  بوده ایم  تعادل بخشی شاهد  احیا و 
در  واقع  آب  خالد  ـ  باد  دشت  در  آب  سطح 
اردستان اصفهان به طور چشمگیری بهبود یافته 
است به طوری که افت ساالنه ۴۰ سانتیمتری این 

دشت متوقف شده است.
 9 مصوبه  طبق  کرد:  تصریح  میرمحمدصادقی 
منطقه ای  آب  شرکت  گذشته  سال  در  ماده ای 
تعادل  طرح  راستای  در  است  توانسته  اصفهان 
بخشی بیش از ۷۵۰ حلقه چاه غیرمجاز را پر و 
مسدود و هزار و 2۰۰ کنتور هوشمند که عمده 

آن ها در دشت های پایلوت است، نصب کند.
وی به تونل کوهرنگ سوم اشاره کرد و گفت: 
که  است  سال  یک  از  بیش  تونل  این  حفاری 
تمام شده است و تنها ۵ کیلومتر از پوشش بتنی 
آن باقی مانده است و سد آن با توجه به کمبود 
تنها 2۰  که  است  از چهار سال  بیش  اعتبارات 

درصد پیشرفت داشته است.
در  اصفهان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
پایان خاطرنشان کرد: در سال جاری تمهیداتی 
در  کوهرنگ  که سد  است  گرفته شده  نظر  در 
قابل  پیشرفت  اعتبارات  مناسب  تزریق  صورت 

مالحظه ای داشته باشد.

کوتاه از نماز جمعه استان

مدیرعامل آب منطقه ای اصفهان:

8 خرداد زمان بسته شدن دریچه های سد زاینده رود

 پیام تقدیر فرمانده کل سپاه پاسداران به 
مادر شهید حسین قجه ای

رئیس سازمان صنعت و معدن اصفهان:

اعطای تسهیالت میلیاردی برای کمک به بنگاه های کوچک و متوسط تولیدی اصفهان

فرماندار شهرضا:

41 خیریه و سازمان مردم نهاد در شهرضا فعالیت می کنند
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نگاهی به قیمت خودرو 
 دستیابی به اقتصاد پویا از

 جاده اقتصاد مقاومتی
یک کارشناس اقتصادی گفت: در جهت رسیدن به اهداف 
اقتصاد مقاومتی باید ابتدا کیفیت تولید داخلی را افزایش داده 
تا بتوانیم در کنار افزایش سودآوری با کشورهای دیگر وارد 

عرصه رقابت شویم.
خبرنگار  با  گفتگو  در  اقتصادی  کارشناس  بیات  غالمرضا 
اصلی  مشکل  گفت:  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  اقتصادی 
بلکه  نیست   های خارجی  مخالفت  تنها  ما،  کشور  اقتصاد 
و  بومی  امکانات  و  انسانی  نیروی  بر  تکیه  با  می توانیم  ما 
تصمیم گیری های درست مدیریتی منافع اقتصادی کشور را 

تامین کنیم.
تجربه  فاقد  ما  دولتی  مدیران  متاسفانه  گفت:  ادامه  در  وی 
الزم هستند و از تولید داخلی به درستی حمایت نمی کنند و 
حمایت از تولیدات داخلی باید در عمل اتفاق بیفتد نه اینکه 

در حد دستورالعمل
و قانون بماند.

بیات تاکید کرد: در جهت رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی 
باید ابتدا کیفیت تولید داخلی را افزایش داده تا دراثر افزایش 
با کشورهای  بتوانیم  تولیدی  ارتقای محصول  و  سود دهی 

دیگر وارد عرصه رقابت شویم.
وی اذعان داشت: از سه آیتم مهم قیمت،کیفیت و زمان در 
است.  مسئولین  توجه  مورد  قیمت  فقط  محصوالت  تولید 
متاسفانه در مناقصه ها با توجه به کمترین قیمت ارائه شده 
و بدون توجه به کیفیت محصوالت و زمان تحویل تصمیم 

گیری می شود.
وی با اشاره به مشکالت سیاست های کالن جامعه،بیان کرد: 
تولید را در داخل کشور داریم به شرطی  ما توان و دانش 
که دولت دروازه ها را به روی تولیدکنندگان داخلی باز کند، 
بازارهای جهانی  در  آینده  تواند ظرف چند سال  ایران می 

رقابت داشته باشد.
اشاره کرد: مهمترین اصل در  پایان  در  اقتصادی  کارشناس 
دولتمردان  و  است  جهانی  تعامل  اقتصادی،ایجاد  پیشرفت 
و  دانشگاه  صنعتگران،اساتید  از  راستا  دراین  بکوشند  باید 
پتانسیل های  دیدن  برای  جهان  کشورهای  اقتصادی  فعاالن 
بالقوه تولیدات داخلی،دعوت به عمل بیاورند تا آنها با دیدن 
دنیا  با  روابط   بیشتر  به گسترش هرچه  هراسی  امکانات،  

نداشته باشند.

تالطم اجاره بها در آستانه تعطیلی مدارس

امتحانات  اتمام  به  توجه  با  گفت:  مسکن  کارشناس  یک 
اجاره  هزینه  تغییرات  کارمندان  حقوق  افزایش  و  مدارس 

خانه های مسکونی در این فصل قابل پیش بینی است.
کارشناس  و  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  بهرویان،  منوچهر 
اینکه قیمت های مسکن کماکان  به  با توجه  مسکن  گفت: 
باالست و تقاضای مسکن هم زیاد است و همچنین با وجود 
شاهد  اجاره  نرخ های  در  که  است  طبیعی  سالیانه،  تورم 

تغییراتی باشیم.
این  امتحانات مدارس در  پایان  از  بعد  ادامه گفت:  وی در 
فصل هر ساله شاهد افزایش قیمت اجاره ها به دلیل باال رفتن 

تقاضا برای مسکن بوده ایم.
سوی  از  مشخصی  نرخ  نمی توان  داشت:  اذعان  بهرویان 
در  زیرا  کرد،  تعیین  بها  اجاره  برای  اجرایی  دستگاه های 
صورت اجبار یا معامالت صوری زیاد می شود یا از طرفی 
کمتر  ملک هایشان  دادن  اجاره  به  امالک  صاحبان  تمایل 

خواهد شد و در نتیجه عرضه مسکن افت می کند.
وی تاکید کرد: با توجه به رکود بازار خرید و فروش مسکن 
اجاره  بهای  افزایش  خرید،  قدرت  بودن  پایین  همچنین  و 

مسکن در سال های گذشته تشدید شده است.
بهرویان با اشاره به افزایش مالیات بر اجاره بها و خانه های 
خالی توسط نهادهای مربوط، افزود: دولت می تواند با کنترل 
و نظارت بر خانه های خالی و افزایش مالیات بر اجاره بها 
و همچنین با تحویل مسکن مهر به مردم، گام های مهمی در 

جهت کنترل قیمت اجاره در جامعه بپردازد.
ازدواج  آمار، 8۰۰ هزار  بر طبق  وی تصریح کرد: هر ساله 
پیش بینی  در صورت عدم  قطعا  که  می دهد،  در کشور رخ 
امکانات الزم جهت ساماندهی این زوج ها، تقاضای مسکن 
در سطح جامعه باال رفته و همچنان شاهد افزایش روز افزون 

قیمت  اجاره ها خواهیم بود.

نرخ دو برابری بیکاری زنان اصفهانی

التحصیل اصفهان جویای  ۶۰ درصد جمعیت زنان فارغ 
کار هستند.

 معاون امور بانوان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: ۶۰ درصد از 
جمعیت زنان فارغ التحصیل استان،جویای کار هستند که با 
وجود افزایش میزان سواد در این قشر، شاخص های حوزه 

زنان مغفول مانده است.
زهرا اخوان نسب نرخ بیکاری زنان را دوبرابر مردان برشمرد 
و افزود: مشکالت اقتصادی از جمله مواردی است که باعث 
حضور زنان در فضای کسب و کار شده و آموزش بانوان و 
حمایت از آنها در استفاده برابر از فرصت ها تأثیر بسیاری 

در توانمندسازی آنها خواهد داشت.
وی ادامه داد: از سال 8۷ بخش بانوان به صورت کمیسیون 
در اتاق بازرگانی اصفهان آغاز به کار نمود که در حال حاضر 
به عنوان یک معاونت به بانوان فعال اقتصادی خدمات ارایه 
عنوان  اصفهان  بازرگانی  اتاق  بانوان  امور  معاون  کند.  می 
کرد: توانمندسازی بانوان، آسیب شناسی چالش های پیش 
روی فعالیت اقتصادی بانوان، تقویت حوزه مشاغل خانگی، 
آموزش های مهارتی به دختران و تشکیل تیم های مشورتی 
و  اهداف  جمله  از  بانوان  پذیری  آسیب  کاهش  جهت 

رویکردهای اصلی این معاونت در سال جاری است.
زهرا اخوان نسب افزود: برگزاری نشست ها و همایش های 
آموزشی- پژوهشی، انعقاد تفاهم نامه، بازدید های گوناگون 
و  اسالمی  کشورهای  بازرگانی  اتاق  با  ارتباط  برقراری  و 
همچنین کارگاههای توانمندسازی از مهمترین فعالیت های 

معاونت در حوزه بانوان طی سالهای اخیر بوده است.

نفت نگاه... پیشین  خریداران  اشتیاق  از  اقتصاد  وزیر 
از  قبل  شرایط  با  خام  نفت  خرید  برای  ایران 
به  نفت ۴۰ دالری  با  داد و گفت:  تحریم خبر 

رشد اقتصادی ۵ درصد می رسیم. 
علی طیب نیا در حاشیه چهل و یکمین اجالس 
شبکه  با  گفتگو  در  اسالمی  توسعه  بانک 
تلویزیونی مترو تی وی اندونزی، در خصوص 
گفت:  ایران  اقتصاد  وضعیت  از  خود  ارزیابی 
آسیب  را  ایران  اقتصاد  مسایل  قبل  مدتها  از  ما 
شناسی کرده بودیم و به این نتیجه رسیدیم که 
یکی از مشکالت اساسی ما وابستگی اقتصادمان 

به درآمدهای نفتی است.
وی افزود: سهم باالی درآمدهای نفتی و سهم 
باالی درآمدهای ارزی دولت حاصل از فروش 
نفت دو مشکل عمده ای بود که ایران را نسبت 
بود.  کرده  پذیر  آسیب  نفتی  درآمدهای  به 
اقتصاد  وابستگی  ما تصمیم گرفتیم که  بنابراین 

را به نفت کاهش دهیم. 
طیب نیا گفت: تحریم ها با وجود تمام هزینه ها 
و آسیب های تحمیلی به مردم ما واقعیت هایی 
این  برایمان آشکار کرد و  از پیش  را هم بیش 
واقعیت، ضرورت کاهش وابستگی اقتصاد ایران 

به درآمدهای نفتی بود.
ها  اینکه در دوران تحریم  بیان  با  اقتصاد  وزیر 
توانستیم میزان وابستگی اقتصاد ایران به نفت را 
کاهش دهیم، تصریح کرد: در این دوران سهم 
نفت از بودجه و درآمد دولت کاهش پیدا کرد 
و تراز تجاری غیرنفتی ایران با مازاد روبرو شد؛ 
بنابراین تصمیم گرفتیم که در دوران پساتحریم 
و  دهیم  ادامه  را  اصولی  سیاست های  این  نیز 
نفت  به  ما  اقتصاد  وابستگی  میزان  که  شاهدیم 
کم شده و به تبع آن آسیب پذیری مان نیز نسبت 

به کاهش قیمت نفت تقلیل پیدا کرده است.
طیب نیا افزود: به همین سبب بود که در میان 
کشورهای نفتی، ما کمترین اثر منفی راازکاهش 
قیمت نفت متحمل شدیم و دیدیم که در شرایط 
تورم  نزولی  روند  کماکان  نفت،  قیمت  کاهش 
در ایران ادامه پیدا کرد و رشد اقتصادی که در 
دوران تحریم به منهای ۶.8 درصد رسیده بود به 

نرخ مثبت سوق پیدا کرد.
های  ریزی  برنامه  اساس  بر  کرد:  تاکید  وی 
صورت گرفته تالش می کنیم با نفت ۴۰دالری 
یابیم  ۵ درصد دست  اقتصادی  به رشد  بتوانیم 
که این پیش بینی کامال عملی است و حتی می 

توانیم از آن فراتر رویم.
جمهوری  سیاست  از  دفاع  با  اقتصاد  وزیر 
در  نفت  صادرات  افزایش  برای  ایران  اسالمی 
شرایط کاهش تولید نفت دیگر کشورها اظهار 
داشت: به دلیل شرایط تحمیلی ناشی از تحریمها 
میزان صادرات نفت ما طی چندسال گذشته به 
در  بود  یافته  کاهش  بشکه  میلیون  یک  حدود 
ایران  بلند مدت نفت  حالیکه متوسط صادرات 
حدود 2.۵ میلیون بشکه در روز بوده است و ما 
باید مجددا پس از رفع تحریم ها سهمیه پیشین 

خود را احیا و صادرات خود را تثبیت کنیم.
با  ما  تحریم  دوران  در  شد:  یادآور  نیا  طیب 
کشورهایی مواجه بودیم که صادرات نفت شان 
1۰ میلیون بشکه بود. وی در پاسخ به این سوال 
افزایش  برای  خاصی  استراتژی  ایران  آیا  که 
چین  مثل  آسیایی  کشورهای  به  صادرات خود 
و اندونزی دارد، گفت: اکثر مشتریان نفت ایران 

تمایل  برجام  از  بعد  تحریم،  از  قبل  دوران  در 
دوباره خود را برای معامله با ایران اعالم کرده و 
بسیاری از آنها قراردادهایی مطابق شرایط پیشین 

با ما امضاء کرده اند.
مشتری  عنوان  به  اندونزی  افزود:  نیا  طیب 
را  خود  نیاز  از  بخشی  است  مایل  ما  پیشین 
برای  فرصتی  را  این  ما  که  کند  تامین  ایران  از 
دانیم  می  کشور  دو  بین  تجاری  مبادالت  آغاز 
در  مبادله  دالر  میلیارد   2 حدود  گذشته  در  که 

سال داشته اند.
وی تاکید کرد: دوکشور تصمیم جدی دارند که 
دهند  افزایش  را  خود  تجاری  مبادالت  مجددا 
افزایش  موثر  موتور  تواند  می  نفت  تجارت  و 

فعالیت سایر حوزه های تجاری شود.
خوشبختانه  داد:  ادامه  کشورمان  اقتصاد  وزیر 
کشور  دو  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی،  روابط 
بوده  سازنده  و  مثبت  همواره  ایران  و  اندونزی 
است؛ اندونزی بزرگترین کشور اسالمی جهان 
دینی  و  تاریخی  فرهنگی  مشترکات  و  است 
جمهوری  مسئولین  و  دارد  ایران  با  فراوانی 
روابط  هستند  عالقمند  همواره  ایران  اسالمی 
اندونزی را  به ویژه  با کشورهای اسالمی  خود 

توسعه دهد.
طیب نیا تصریح کرد: من مطمئن هستم که با این 
عالقمندی که در مسئولین دو کشور وجود دارد 
در آینده نزدیک شاهد توسعه روابط و افزایش 

سطح همکاری های دو کشور خواهیم بود.
بین  و  سیاسی  مسایل  همه  در  ما  افزود:  وی 
المللی نوعی همگرایی و توافق نظر کم نظیری 
حجم  متاسفانه  اما  ایم  داشته  اندونزی  با  را 
روابط اقتصادی به هیچ وجه متناسب با روابط 
حجم  عالقمندیم  و  نیست  کشور  دو  سیاسی 
 مبادالت تجاری دو کشور به میزان قبل از دوره 

تحریم ها برگردد.
طیب نیا تصریح کرد: سفر رئیس جمهور، وزیر 
امور خارجه و رئیس سازمان مدیریت کشورمان 
از  حاکی  همگی  اندونزی،  به  بنده  همینطور  و 
عالقه ایران برای توسعه روابط ایران و اندونزی 

است.
دارایی  وزیر  با  خود  دیدار  در  گفت:  وی 
اندونزی، در خصوص ضرورت توسعه روابط 
اقتصادی و تجاری دو کشور و همچنین توسعه 
بین  کارگزاری  روابط  برقراری  و  نفت  تجارت 
بانکهای دو کشور توافق کردیم، هر چه سریعتر 

اقدامات اجرایی صورت پذیرد.
فکر  من  شد:  یادآور  کشورمان  اقتصاد  وزیر 
برای توسعه روابط  می کنم حوزه های زیادی 
تجارت،  بر  عالوه  که  دارد  وجود  اقتصادی 
نفت  دستی  پایین  صنایع  در  گذاری  سرمایه 
ما  که  باشد  مواردی  جزء  پتروشیمی  صنایع  و 

نسبت به آن اقدام کنیم.
وی در ادامه یادآور شد: صادرات خدمات فنی 
و مهندسی در بخش هایی مانند احداث نیروگاه 
می تواند از حوزه های مورد همکاری دو کشور 

باشد. 
گذاری  سرمایه  میزان  خصوص  در  نیا  طیب 
ایران در اندونزی خاطرنشان کرد: دولت برنامه 
گذاری  سرمایه  و  مشارکت  برای  هایی  ریزی 
بخش خصوصی ایرانی در اندونزی انجام داده و 
سرمایه گذاری مشترک با کشور دوست و برادر 

اندونزی مایه خوشحالی ما می باشد.

 تعیین تکلیف کارت های سوخت 
پس از ابالغ قانون بودجه سال 9۵ به رییس 
تمامی  تجهیز  به  مکلف  دولت  جمهور، 
شده  آینده  ماه   ۴ تا  حداکثر  نقلیه  وسایل 

است.
پیرامون  فراوان  های  حدیث  و  حرف    
دو  عرضه  همچنین  سوخت  های  کارت 
الیحه  تایید  از  پس  بنزین،  نرخی  چند  یا 
بودجه توسط شورای نگهبان به پایان رسید؛ 
طرف  از  اردیبهشت   29 که  بودجه  قانون 
رییس  به  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
جمهور ابالغ شد حاکی از آن است که نه 
تنها کارت سوخت حذف نخواهد شد بلکه 
مجددا رویه سالهای گذشته مبنی بر عرضه 

دو نرخی سوخت طی می شود.
امسال  تبصره 1۴ قانون بودجه که مربوط 
اهمیت  است   ها  یارانه  هدفمندی   به 
چراکه  است.   کرده  پیدا  ای   ویژه 
را  کاملی  توضیحات  تبصره   این  )ح(  بند 

طی  سوخت  قیمت  و  نحوه  خصوص  در 
بند  این  است؛طبق  داده  ارائه  را    9۵ سال 
دولت تنها تا ابتدای ماه مهر فرصت تجهیز 
و  دارد  را  سوخت  کارت  به  نقلیه  وسایل 
نیز  ها  کارت  واگذاری  های  هزینه  تمامی 
مالکان  بر عهده  همانند سال های گذشته  

خودرو است.
همچین در ادامه  ذکر شده است که قیمت 
سال  پایان  در  آن  قیمت  برابر  سوخت 
مالکان خودرو  بود و چنانچه  9۴  خواهد 
مازاد  یا  و  جایگاه  سوخت  های  کارت  از 
دولت)سهمیه  توسط  تعیین شده  برسهمیه 
سوخت  بهای  کند،  سوخت گیری  پایه( 
خواهد  تمام شده  قیمت  براساس  تحویلی 
که  آمد  خواهد  پیش  سوال  این  حال  بود. 
بهای سوخت تحویلی بر اساس قیمت تمام 
تمام شده  قیمت  بود؛  خواهد  چقدر  شده 
از قیمت  این تبصره عبارت است  موضوع 
به  فارس  خلیج  )فوب(  بندر  در  تحویل 

ریزش،  شامل  جانبی  هزینه های  اضافه 
تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض 
ماده)1۶(  تبصره  جزء)2(  موضوع  قانونی 
برارزش  مالیات  قانون  ماده)38(  بند)ج(  و 
پرداختی  مناسب  کارمزد  نرخ  و  افزوده 
تعیین  دولت  توسط  که  جایگاهداران  به 

مسئولین  بارها  است  ذکر  شایان  می شود. 
عرضه  بودن  آور  فساد  به  نفت   وزارت 
امر  این  و  داشته  اذعان  بنزین  نرخی  دو 
حال   ، اند  دانسته  کشور  را خالف صالح 
پیش چه  قانون  این  اجرای  با  دید    باید 

 خواهد آمد.

و  سریع  اشتغال  کارآفرینی،  گردشگری  ویژگی   
درآمد زیاد است صنعتی که ظرفیت و پتانسیل آن به 
وفور در ایران یافت می شود اما هنوز از این فرصتها 

برای رشد اقتصادی کشور استفاده نشده است.
 این پتانسیل ها شامل آثار باستانی، تاریخی وطبیعی 
حاال  و  دارد  وجود  ایران  جای  جای  در  که  است 
و  مدیریت  ها  سرمایه  این  از  درآمد  کسب  برای 

برنامه ریزی می ماند. 
آن  و  دارد  هم  دیگر  ویژگی  یک  صنعت  این  اما 
گذاری  سرمایه  به  گردشگری  در  که  است  این 
زیادی نیاز نیست و با سرمایه اندک نیز می توان به 

درآمدها و سودهای زیادی رسید. 
سرمایه  کمترین  با  که  است  صنعتی  گردشگری 
می  کشور  نصیب  را  اشتغال  و  آمد  در  بیشترین 
باستانی  اماکن  و  آثار  از جمله  چیز  همه  زیرا  کند 
نقاط  اغلب  در  کار  این  برای  طبیعی  و  تاریخی  و 

کشور وجود دارد. 
ازای ورود هر گردشگر  به  در صنعت گردشگری 
میزان  و  شود  می  ایجاد  شغل   ۵ دستکم  کشور  به 
اشتغال بخش گردشگری نیز 2/11 برابر سریع تر از 

سایر بخش ها است. 
بشر  اساسی  نیازهای  از  تفریح  و  درآمد  اشتغال، 
است و همه اینها در گردشگری وجود دارد و این 
صنعت ظرفیت پاسخگویی به همه اینها را در اختیار 

دارد. 
** زمینه رشد گردشگری در ایران 

از  تر  الوصول  سهل  ایران  در  گردشگری  رشد 
بسیاری از کشورها است زیرا همه نوع آثار باستانی، 
به دلیل  تاریخی و طبیعی در کشور وجود دارد و 
چهار فصل بودن کشور استفاده از آنان در طول سال 

امکان پذیر است. 
به عبارتی گردشگری در ایران را می توان صنعتی 
برای تمام فصول دانست و در این شرایط اگر زیر 

ساخت های گردشگری شامل راه، اقامتگاه ها، هتل 
همه  آنگاه  استاندارد سازی شود  پذیرایی  مراکز  و 

چیز برای رشد درآمد و اشتغال فراهم می شود. 
** صنایع دستی ظرفیت نامحدود برای اشتغال 

دو  سنتی  هنرهای  و  دستی  صنایع  و  گردشگری 
صنعت مکمل هم هستند و در رشد یکدیگر تاثیر 
گذار هستند از این رو باید این دو صنعت را با هم 

مورد توجه قرار داد. 
و  است  زیاد  بسیار  ایران  در  دستی  صنایع  تنوع 
های  فرصت  میزان  باشد  بیشتر  تنوع  این  هرچه 

شغلی نیز زیاد خواهد بود. 
این  ایران وجود دارد؛  3۵۶ صنایع دستی فعال در 
و  است  پراکنده  کشور  مختلف  نقاط  در  صنایع 
فعالیت  مشغول  ها  رشته  این  در  زیادی  هنرمندان 
در  ایران  در  نفر  میلیون  دو  از  بیش  زمانی  هستند. 
رشته های مختلف صنایع دستی فعال بودند و حاال 
مدت،  کوتاه  ها  ریزی  های  برنامه  با  توان  می  نیز 
هم  رقم  این  از  بیش  به  مدت  بلند  و  مدت  میان 

دست یافت. 
خارجی  گردشگران  از  بسیاری  سفر  انگیزه  حاال 
به ایران تهیه این صنایع شده صنعتی که اگر مورد 
حمایت قرار گیرد به رشد صنعت گردشگری هم 

منجر خواهد شد. 
ورود گردشگران به این مناطق سبب افزایش اشتغال 
و در آمد ساکنان منطقه می شود و برای رشد این 
صنعت باید در کنار تبلیغات به ایجاد امکانات و زیر 

ساخت ها هم پرداخت. 
** آموزش صنایع دستی در مناطق گردشگری 

و  دستی  صنایع  از  مملو  ایران  مختلف  مناطق 
هنرمندان و خالقان آن است. بسیاری از گردشگران 
و مسافران وقتی به این مناطق سفر می کنند از این 

همه نبوغ هنرمندان ابراز شگفتی می کنند. 
و  یادگیری  برای  را  آنان  دیدارها  و  بازدیدها  این 

اما  کند  می  مند  عالقه  صنایع  این  تولید  فراگیری 
اکنون زمینه و امکان این کار وجود ندارد. 

ایجاد دوره های آموزشی می تواند هم به رشد این 
هنرمندان  برای  و هم فرصت شغلی جدید  صنایع 

آن پدید آورد. 
گردشگر  برای  شغلی  فرصت  به  ها  آموزش  این 
و  تفریح  کنار  در  فرد  و  شود  می  تبدیل  مسافر  و 
گردشگری قادر خواهد بود در محل سکونت خود 

صنایع دستی تولید کند. 
با  اشتغال  معضل  درصد   ۵۰ از  بیش  رفع   **

گردشگری 
براساس پیش بینی سازمان تجارت جهانی تا سال 
بر  بالغ  رقمی  به  جهانگردان  تعداد  میالدی   2۰2۰
درصد   ۵۰ از  بیش  و  رسید  خواهد  میلیارد   ۶/1
معضل اشتغال در کشورهای در حال توسعه از این 

طریق قابل رفع خواهد بود. 
می  صنعت  این  کارآفرینان  مشاوره  و  آموزش  با 
توان با توجه به قابلیت های موجود به سوی توسعه 

پایدار اقتصادی گام برداشت. 
کارشناسان می گویند صنایع دستی از منابعی است 
آن سرمایه  اشتغال روی  ایجاد  توان جهت  که می 
با  زیرا  آورد  بدست  مطلوب  نتایج  و  کرد  گذاری 
احیای هر یک از رشته های صنایع دستی و آموزش 
آن و ایجاد کارگاه های تولیدی در این رشته ها می 

توان صنعتگران زیادی را مشغول به کار کرد. 
هر چند آموزش به تنهایی پاسخگو نیست اما باید 
در کنار آموزش رشته های مختلف صنایع دستی، 
کالسهای  در  شرکت  سوی  به  هنرجویان  همزمان 
بتوانند  تا  شوند  هدایت  بازاریابی  و  کارآفرینی 
و  اقتصادی  کوچک  کارهای  و  کسب  ایجاد  در 

کارگاههای تولیدی حرکت کنند. 
در  گردشگری  مستقیم  غیر  و  مستقیم  نقش   **

کارآفرینی 

فرهنگی،  میراث  سازمان  گردشگری  کارشناس 
به  چهارشنبه  روز  گردشگری  و  دستی  صنایع 
ایرنا گفت: گردشگری یک پدیده فراگیر  خبرنگار 
است که بطور مستقیم و غیر مستقیم در کارآفرینی 
و اشتغال نقش دارد درحالی که در سایر حوزه ها 

این خصوصیت کمتر دیده می شود. 
در  کسب  نظر  از  گردشگری  افزود:  رضایی  ناصر 
دارد  قرار  نفت  و  بعداز صنعت خودروسازی  آمد 
اما این دو صنعت مثل صنعت گردشگری در ایجاد 

اشتغال غیر مستقیم نقش ندارد. 
ایجاد  اشتغال و  از نظر  اظهار کرد گردشگری  وی 
بسترهای اشتغال در جایگاه باالیی قرار دارد و شمار 
افرادی که در گردشگری می توانند فعال شوند زیاد 

است. 
شغل  ایجاد  زمینه  گردشگری  گفت:  رضایی 
نقش  نباید  هر چند  کند  می  فراهم  را  های جدید 
نادیده  فصلی  های  شغل  ایجاد  در  را  گردشگری 

گرفت. 
و  نوروز  ایام  در  گردشگری  صنعت  افزود:  وی 
اشتغال  زمینه  سفر  پیک  زمان  عنوان  به  تابستان 
فصلی را فراهم می کند که اشتغال پایدار و دائمی 

محسوب نمی شود. 
رضایی به توسعه زیر ساخت های گردشگری اشاره 
کرد و گفت: ماهیت صنعت گردشگری این است 
که بطور مستقیم در ایجاد اشتغال دخالت دارد. هر 
نقل  و  حمل  با  مستقیمی  ارتباط  صنعت  این  چند 
ساخت  زیر  باید  گردشگری  رشد  برای  اما  ندارد 

های این صنعت ازجمله حمل و نقل آماده شود. 
وی افزود: صنعت گردشگری عالوه بر حمل ونقل 
و  دریایی  مسافرت  وسایل  توسعه  و  ریل  راه،  به 

انسانی  نیروی  به  اینها  نیازمند است و همه  هوایی 
نیاز دارند. 

این کارشناس تصریح کرد صنعت گردشگری بطور 
درآمد  و  اشتعال  کارآفرینی،  توسعه  در  غیرمستقیم 
اقتصادی  رشد  به  صنعت  این  و  کند  می  کمک 

جوامع منجر می شود. 
** راههایی برای گسترش کارآفرینی 

توسعه کسب و کارهای کوچک خانگی و جمعی، 
تربیت  خارجی،  و  داخلی  گذار  سرمایه  جذب 
راهنمایان تور و حمایت از ابداعات، اختراعات و 
کننده در صنعت گردشگری  نوآوری های متحول 
صنعت  در  کارآفرینی  گسترش  راههای  جمله  از 

گردشگری است. 
در این زمینه تاکید بر آموزش و پژوهش در توسعه 
جهت  کارآفرینی  کالسهای  تشکیل  و  کارآفرینی 
مدیران صنعت گردشگری یک ضرورت محسوب 

می شود. 
همچنین حمایت مالی از کارآفرینان در این صنعت 
حداقل  بازپرداخت  با  مدت  بلند  وامهای  بصورت 
2۰ ساله و بهره پایین و ایجاد مراکز فروش جهت 
تولیدات صنایع دستی از لوازم رشد کارآفرینی در 

صنعت گردشگری است. 
و  دستی  صنایع  در  همواره  آموزش  حال  این  با 
آموزش  کند؛  می  ایفا  کلیدی  نقش  گردشگری 
و  گردشگری  صنعت  شناساندن  جهت  خردساالن 
آشنایی بیشتر آنها با جاذبه های گردشگری بوسیله 
این  در  تواند  می  استانی  داخل  تورهای  برگزاری 

راستا موثر واقع شود. 
که  زمانی  شود  می  اشتغال  موجب  کارآفرینی 
کنند  می  شروع  را  جدید  شغل  یک  کارآفرینان 
حداقل به یک یا دو کارمند نیاز دارند و در بعضی 

از مشاغل به صدها نفر نیاز است. 
کارآفرینی،  آموزشهای  اصولی  اهداف  از  یکی 
آموزش مهارتهای مختلف برای ایجاد شغل است. 
تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که آموزش 
کارهای  و  ایجاد کسب  در  مهمی  نقش  کارآفرینی 

کوچک و تولید ثروت دارد. 

طیب نیا: 
مشتریان نفت ایران بازگشتند

دو نرخی شدن بنزین از مهرماه

جادوی گردشگری در ایجاد اشتغال و کارآفرینی

قیمت کارخانه

 تومان
  قیمت بازار

تومان
نام خودرو

2۵,3۰۰,۰۰۰ 2۴,۶۰۰,۰۰۰
 وانت آریسان 
 دوگانه  سوز . 

کد 1۶۴۰1

2۷,۵88,۰۰۰ 2۷,۵۰۰,۰۰۰ . SE سمند  
 کد ۵۷31۰

29,8۴۴,۰۰۰ 3۰,1۰۰,۰۰۰  سمند LX . کد 
29339

3۰,283,۰۰۰ 3۰,2۰۰,۰۰۰  . LX سمند  
کد 293۴۰

3۰,123,۰۰۰ 3۰,1۰۰,۰۰۰  . EF۷ سمند  
کد 29212

32,3۴۰,۰۰۰ 32,3۰۰,۰۰۰
 . EF۷ سمند 
 دوگانه سوز - 

کد 2911۰

32,۰8۰,۰۰۰ 32,۵۰۰,۰۰۰
 . EF۷ سمند 
 دوگانه سوز -
 کد 29111

3۶,2۷3,۰۰۰ 3۵,8۰۰,۰۰۰  سمند سورن 
ELX . کد ۵۷۵۰۷

3۶,89۴,۰۰۰ 3۶,۷۰۰,۰۰۰
 سمند سورن 
 ELX سال .
 کد ۵۷۵11

3۷,9۴8,۰۰۰ 38,۶۰۰,۰۰۰
 سمند سورن 
 ELX توربو . 

کد ۵82۰1

۴2,۵۴2,۰۰۰ ۴3,۶۰۰,۰۰۰ EF۷ دنا با موتور 

29,۰31,۰۰۰ 28,8۰۰,۰۰۰  . GLX ۴۰۵ پژو 
کد 2۵۶3۴

3۰,۵۶9,۰۰۰ 3۰,۴۰۰,۰۰۰
 GLX ۴۰۵ پژو 

 دوگانه سوز .
 کد 2۷222

3۰,8۶۶,۰۰۰ 3۰,8۰۰,۰۰۰  . SLX ۴۰۵ پژو 
کد 22۰۰9

3۵,۴۷۷,۰۰۰ 3۵,3۰۰,۰۰۰  پژو پارس سال . 
کد 28228

3۵,۶۴۵,۰۰۰ 3۵,۵۰۰,۰۰۰  پژو پارس سال . 
کد 28229

3۵,۷۵۷,۰۰۰ 3۵,۷۰۰,۰۰۰  پژو پارس سال . 
کد 2823۰

3۵,۴۷۷,۰۰۰ 3۵,3۰۰,۰۰۰  پژو پارس سال . 
کد 28232

3۶,۷۷۰,۰۰۰ 38,۵۰۰,۰۰۰
 پژو پارس سال . 

 دوگانه سوز .
 کد 2831۴

3۶,918,۰۰۰ 38,۵۰۰,۰۰۰
 پژو پارس سال . 

 . دوگانه سوز
کد 2831۶ 
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 واژگونی خودروی َون 
در اتوبان تهران-قم

اثر  در  گفت:  تهران  شهر  آتش نشانی  سازمان  سخنگوی 
واژگونی خودروی مسافربری ون با 11 سرنشین در بزرگراه 

تهران-قم ۴ نفر جان خود را از دست دادند.
سید جالل ملکی درباره جزییات این تصادف مرگبار گفت: 
شمال  به  جنوب  در  تصادفی  امروز  دقیقه   11:۰۴ ساعت 
و  اعالم  تهران  آتش نشانی شهر  سامانه  به  تهران-قم  اتوبان 

مأموران ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: یک دستگاه خودروی مسافربر ون که متعلق 
به شهرک واوان بود با 11 سرنشین به دلیل نامشخصی که در 
حال بررسی است از مسیر اصلی منحرف و پس از برخورد 

با گاردریل ها در کنار اتوبان واژگون شد.
سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران گفت: شهروندان 
افراد  از  تعدادی  کردند  تالش  آتش نشانان  رسیدن  از  قبل 
آتش نشانی  مأموران  با رسیدن  و  دهند  نجات  را  داخل ون 
11 نفر از سرنشینان این خودرو خارج شدند که متأسفانه ۴ 
نفر جان خود را از دست دادند، ۵ نفر به شدت مصدوم و با 
هلی کوپتر امداد به مراکز درمانی منتقل شدند و 2 نفر دیگر 

نیز سرپایی مداوا شدند.
 3 دادند  دست  از  را  خود  جان  که  نفری   ۴ از  افزود:  وی 
نفر زن و یک نفر مرد بوده است، به گفته ملکی در ساعت 

12:۰3 دقیقه عملیات این حادثه به اتمام رسید.

 21روز شکنجه دردآور
 برای زن و دختران خردسالش

اعظم پس از 21 روز شکنجه توسط شوهرش، هنوز زنده 
است؛ او و دخترانش 21 روز غذا نخوردند اما هنوز زنده اند

زنده اند.  هنوز  اما  نخوردند  غذا  روز   21 دخترانش  و  او 
هدیه و هانیه دختران ۵ و ۷ ساله او هنوز زنده اند اما دیگر 
هیچوقت از صدای زنگ خانه خوشحال نمی شوند. اعظم هر 
شب همه ی 21 روز شکنجه را در خاطراتش مرور می کند، 
مرور می کند که چگونه شوهر معتادش توانست او را با چاقو 
آزار دهد، مرور می کند آن زمان که آب را به زور در دهانش 
او هر شب که  بکشد.  نفس  نمی توانسته  می ریخته و دیگر 
صندوق  یک  درون  که  می افتد  شب هایی  یاد  به  می خوابد 
می سوخته چون  پاهایش  و  اکسیژن  بدون  و  دربسته  فلزی 
اعظم  است.  می کرده  روشن  آتش  صندوق  زیر  شوهرش 

می خواهد بخوابد اما خیال دخترانش نمی گذارد.
او هنگام نفس کشیدن به یاد لحظه می افتد که شوهرش در 
حال خفه کردن دخترش بود. به یاد شکسته شدن فک هانیه 

با ضربات وحشیانه شوهرش.

حوادث

را  کشور  به  وارادتی  داروهای  از  درصد   15  
داروهای قاچاق تشکیل می دهند 

 نخستین لباس کامل غواصی توسط یک صنعتگر 
و دانشمند فرانسوی بنام )ژاک کوستو( اختراع شده 

است ؟
 »c« بیماری اسکوربوت ناشی از کمبود ویتامین 

در بدن است .
 شخصی به وزن ۶5 کیلو گرم در حالت اسراحت 

به 1۶8۰ کالری نیاز دارد 
بروی  تکمه ی چشایی   هزار  فرد حدود 3   هر 

زبان خود دارد 
تعداد 2۰ عدد و در هرفک  به   دندانهای شیری 

1۰ عدد است .
متر   3 تا   2/5 بین  بالغ  نر  ببر  یک  بدن  طول   

می باشد 
 کانگورو و کواال دو جانور کیسه داری هستند که 
بچه های خود را در کیسه به دنیا آورده و تا زمان 

قوی شدن در همان محل نگهداری می کنند.
 سکسکه بر اثر انقباض ناگهانی عضله های داخل 

گلو و سینه ای انسان ایجاد می شود 
شده  آغاز  مصر  از  بار  نخستین  کشتی  ورزش   

است 
مننژیت  بیماری  به  مبتالیان  درصد   9۰ از  بیش   

توسط پزشکان درمان می شود 
 طول روده کوچک 7 متر است 

 بدن یک انسان بالغ در حدود 5 لیتر خون دارد که 
3 لیتر از آن آب است .

بدن   ، انسان شود  معده  وارد  اشتباه هوا  به  اگر   
با آروغ زدن هوای اضافی معده را خارج می کند

 برآورد هزینه مصرف سیگار در ایران ساالنه 1۰ 
هزار میلیارد تومان می باشد .

بنا به اعالم اتحادیه پژوهش های مغزی ایاالت آیا می دانید 
متحده، برای حفظ سالمت مغز و جلوگیری از 
زیادی  اقدامات  از سن،  ناشی  شناختی  نقصان 

می توان انجام داد.
 شرکت در فعالیت های گروهی:

برای حفظ سالمت مغز حتما در فعالیت های 
گروهی شرکت کنید. گذراندن وقت با دوستان، 
می  تواند  مسافرت  و  داوطلبانه  کارهای  انجام 

شما را فعال و سالم نگهدارد.
 فعال نگه داشتن ذهن:

برای حفظ سالمت مغز باید ذهن را فعال نگه 
داشت. آموختن یک زبان یا مهارت جدید، حل 
کالس   به  رفتن  متقاطع،  کلمات  جدول  کردن 
یادگیری رشته  های هنری  یا  و  آموزشی  های 

می  تواند ذهن شما را فعال نگه  دارد.
 رژیم غذایی سالم برای مغز:

رژیم غنی از اسید های چرب امگا 3، پروتئین، 
آنتی اکسیدان ها، میوه  ها و سبزی  ها و ویتامین 
یا  نشاسته  ای  مواد  از  متعادلی  میزان  و  ب 
کربوهیدرات های پیچیده، سالمت مغز را حفظ 

می  کند.
 خواب کافی:

بر  اثراتی منفی  نداشتن خواب کافی می  تواند 
سالمت مغز داشته باشد.

 ورزش و فعالیت بدنی منظم:
برای حفظ سالمت مغز ورزش و فعالیت بدنی 
فراموش نشود. در واقع ورزش  می تواند گردش 
را  بدن  هماهنگی  و  توازن  کند،  فعال  را  خون 
بهبود بخشد و به جلوگیری از بیماری   هایی که 
خطر زوال عقل یا دمانس را می  افزایند، مانند 
بیماری قلبی، سکته مغزی و دیابت کمک کند.

برای حفظ سالمت مغز حتما ورزش و فعالیت 
بدنی را در برنامه خود قرار دهید

 کاهش استرس:
استرس  شرایط  باید  سالم  مغزی  داشتن  برای 
تمرین  های  در  شرکت  دهید.  کاهش  را  زا  
انجام سایر  یا  با دوستان  یوگا، گذراندن وقت 
توانایی  حفظ  به  استرس  کاهنده  فعالیتهای 

یادگیری و قدرت حافظه کمک می  کند.
 محافظت در برابر آسیب های مغزی:

کمربند  بستن  و  ایمنی  کاله  گذاشتن  سر  به 
به  ماشین  و  موتور  با  رانندگی  در حین  ایمنی 
با  می  تواند  که  مغز  صدمه خوردن  از  اجتناب 
افزایش خطر زوال عقل یا دمانس همراه باشد 

کمک کند.
 دوری از عادت های ناسالم:

و  بد  عادات  از  باید  مغز  سالمت  حفظ  برای 
داروهای  و  کشیدن  سیگار  کنید.  پرهیز  ناسالم 
روانگردان می  توانند باعث افزایش خطر ابتال به 

دمانس و زوال قدرت شناختی شوند.
 کنترل عوارض بهداشتی:

خوردن  ورزش کردن،  متناسب،  وزن  حفظ 
غذای متعادل و مغذی و کنترل  کردن استرس 
می  تواند به کاهش خطر ابتال به بیماری  هایی 
که بر مغز تاثیر می گذارند مانند دیابت، بیماری 

قلبی، فشار خون باال کمک کند.
 توجه به سابقه بیماری ها در خانواده:

معرض  در  خانوادگیتان  سابقه  به  توجه  با  اگر 
ابتال به زوال عقل یا دمانس در دوران سالمندی 
هستید، با پزشک تان در مورد شیوه   های حفظ 
سالمت مغز و جلوگیری یا کند کردن پیشرفت 

زوال قوه شناختی مشورت کنید.

توصیه هایی برای حفظ سالمت مغز: 
10قدم را برای بهبود سالمت مغز

 روابط عمومی شهرداری و
 شورای اسالمی  شهر دیزیچه

 روابط عمومی شهرداری و
 شورای اسالمی  شهر طالخونچه

  آگهی مناقصه عمومی   )  نوبت دوم  (

دستگاه مناقصه گزار  :  شهرداری مبارکه

 شرایط متقاضیان :

خالی  ظرفیت  رعایت  با  معتبر  بندی  رتبه  و  تائید صالحیت  دارای  یا حقوقی  حقیقی  اشخاص  کلیه   )  الف 

 ) مجاز ( ارجاع کار

ب(  داشتن تجهیزات ، امکانات ، تخصص الزم و سابقه کار مرتبط با پروژه های مذکور

ج(  توانایی ارائه تضمین شرکت در مناقصه و همچنین تهیه ضمانتنامه انجام تعهدات جهت عقد قرارداد 

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه : 5% مبلغ کل برآورد اعتبار ؛  بصورت ضمانتنامه بانکی یا سپرده نقدی 

در وجه شهرداری مبارکه 

محل دریافت اسناد مناقصه : مبارکه - میدان انقالب ، ساختمان شهرداری ، امور قرادادها )031-52402021(

مبلغ خرید اسناد مناقصه : 500/000 ریال بابت هر پروژه 

تاریخ فروش اسناد مناقصه : در ساعات اداری تا روزشنبه مورخ 1395/03/08

تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری : تا  روز دوشنبه  مورخ 1395/03/10 تا پایان 

وقت اداری 

زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشایی پیشنهادات : راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1395/03/11

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارک مناقصه درج گردیده است .

شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد .

محمد شرفا – شهردار مبارکه

مدت انجام کاربرآورد اعتبار )ریال(عنوان پروژهردیف

1
عملیات مرمت و لکه گیری و ترمیم ترانشه و آسفالت ریزی 

 در محالت سطح شهر 
)نصیر آباد، مبارکه ، قهنویه ، صادقیه ، نهچیر ، محمدیه (

4 ماه6/000/000/000

2
عملیات مرمت و لکه گیری و ترمیم ترانشه و آسفالت ریزی 

 در محالت سطح شهر ) صفائیه، دهنو ، درچه ، شیخ آباد ،
 سرارود ، اسماعیل ترخان ، تقی آباد(

4 ماه 6/000/000/000



منچستریونایتد 10 نفره قهرمان شد

تیم منچستریونایتد با برتری 2 بریک در وقت های اضافه فینال جام حذفی انگلیس 
مقابل کریستال پاالس برای دوازدهمین بار فاتح قدیمی ترین جام باشگاهی دنیا شد.

پرتغال در ضربات پنالتی قهرمان شد

تیم زیر 1۷ سال پرتغال قهرمان اروپا شد. 
پنالتی بازی نهایی رقابت های زیر 1۷ سال اروپا،  با برتری در ضربات   تیم پرتغال 

قهرمان این رده سنی شد.
 در بازی نهایی پانزدهمین دوره رقابت ها که با شرکت 1۶ تیم در کشور جمهوری 
آذربایجان انجام شد، پرتغال با گل دقیقه 2۷ » دالوت « پیش افتاد اما اسپانیا توسط 
دیاس در دقیقه 32 بازی را به تساوی یک بریک، وقت اضافه و ضربات پنالتی کشاند 
که در نهایت پرتغال با برتری ۵ بر۴ در ضربات پنالتی، فراتر از اسپانیا برای اولین بار 

قهرمان رقابت های زیر 1۷ سال اروپا شد.

برزیلی ها و آرژانتینی ها فاتحان قاره اروپا

بعد  اروپا را چشیدند.  این فصل طعم قهرماني در  از دو کشور التین در  ۴8 ستاره 
از اتمام لیگ هاي داخلي کشورهاي اروپایي، حاال آمار و ارقام جالب توجهي منتشر 
مي شود. یکي از آمارهاي منتشره حکایت از آن دارد که در مجموع ۴8 بازیکن از قاره 
آمریکا توانستند از رقابت هاي این فصل لیگ هاي داخلي 1۵ کشور مختلف اروپایي 
طعم قهرماني را بچشند که تیم هاي قهرمان عبارتند از: بارسلونا )قهرمان اللیگا(، بایرن 
)پرتغال(،  بنفیکا  )انگلیس(،  لسترسیتي   ،)A )سري  یوونتوس  بوندس لیگا(،  )قهرمان 
پي اس جي )فرانسه(، آیندهوون )هلند(، المپیاکوس )یونان(، سالزبورگ )اتریش(، بروژ 
اف سي  )ترکیه(،  بشیکتاش  )اسکاتلند(،  سلتیک  )کرواسي(،  دیناموزاگرب  )بلژیک(، 

کپنهاگن )دانمارک( و بازل )سوئیس(.

پاری سن ژرمن قهرمان جام حذفی فرانسه شد

دیدار فینال جام حذفی فرانسه بین تیمهای پاری سن ژرمن و مارسی در ورزشگاه 
استد دو فرانس برگزار شد و پاری سن ژرمن با پیروزی چهار بر دو برابر مارسی 

قهرمان شد.
متویدی ، کاوانی و ابراهیموویچ )2 گل( برای پاری سن ژرمن و تائووین و بتشوایی 

برای مارسی گل زدند.

بانوی پیر با پیروزی برابر میالن قهرمان جام حذفی ایتالیا شد

به  رم  المپیک  ورزشگاه  در  ایتالیا  جام حذفی  فینال  در  میالن  و  یوونتوس  های  یم 
مصاف هم رفتند که یووه موفق شد با یک گل میالن را شکست دهد و جام حذفی 

را هم تصاحب کند.
مسابقه این دو تیم در طول 9۰ دقیقه بدون گل مساوی شد و کار به وقتهای اضافه 

کشیده شد.
در دقیقه 11۰ وقتهای اضافه آلوارو موراتا که گفته می شود این آخرین مسابقه اش با 
پیراهن یووه بود ، برای این تیم گلزنی کرد آلگری موفق شود تیم سابقش را شکست 

دهد و یووه را برای یازدهمین بار قهرمان جام حذفی ایتالیا کرد.

پیام تبریک رئیس جمهور به بنا و شاگردانش

قهرمانان  مقتدرانه  پیروزی  پیامی  در  جمعه  شامگاه   ، جمهور  رییس  روحانی  دکتر 
کشورمان در رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی 2۰1۶ راتبریک گفت.

وقتی خونه به خونه مشتری دایی و نفت می شود 

تیم خونه به خونه بابل امروز علیرضا مرزبان را به عنوان سرمربی فصل آینده این تیم در 
لیگ یک برگزید اما هنوز شایعات زیادی در اطراف این تیم وجود دارد. شنیده شده 
خونه به خونه قصد دارد امتیاز نفت تهران را خریدای کرده و علی دایی را به عنوان 

سرمربی این تیم انتخاب کند.
غیر از خونه به خونه، پیکان و سایپا هم جزو مشتریان دایی هستند.

والیبالیست های جوان ایران از سد اسلوونی گذشتند

تیم والیبال جوانان ایران در نخستین مسابقه تدارکاتی و دوستانه خود موفق به شکست 
تیم جوانان اسلوونی شد. 

 به نقل از سایت فدراسیون والیبال، ملی پوشان جوان کشورمان که تمرینات آماده سازی 
خود را از صبح روز شنبه اول خردادماه در شهر ماریبور اسلوونی آغاز کردند، عصر 
روز شنبه در نخستین مسابقه تدارکاتی خود به مصاف تیم ملی جوانان اسلوونی رفتند.
شاگردان بهروز عطایی سرمربی تیم جوانان در این دیدار 3 بر یک به پیروزی رسیدند.

دردسر تازه برای گزینه جدی نیمکت استقالل

باشگاه نفت با ارسال نامه ای به کمیته انضباطی به فسخ یک طرفه قرارداد منصوریان 
معترض شد. در حالیکه علیرضا منصوریان سرمربی تیم فوتبال نفت تهران دو هفته 
قبل با حضور در این باشگاه رسما قراردادش را فسخ و خود را مربی آزاداعالم کرد، 
این باشگاه در نامه ای به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به این اتفاق واکنش نشان 

داد. 
خواهان  است  کرده  ارسال  فوتبال  فدرسیون  به  اخیرا  که  ای  نامه  در  نفت  باشگاه 
را خالف  کار  این  و  شده   منصوریان  سوی  از  قرارداد  یکطرفه  فسخ  به  رسیدگی 

مقررات دانسته است.
از سوی دیگر منصوریان که این روزها از وی بعنوان جدی ترین گزینه سرمربیگری 
استقالل تهران نام برده می شود، مدعی است که براساس بندی در قرارداداش، اگر 
تواند یکطرفه فسخ  باشد می  را نگرفته  قرارداد خود  مبلغ پیش  از ۵۰ درصد  کمتر 

قرارداد کند.

فرکی: شاید با پیکان قرارداد ببندم

حسین فرکی  درباره شایعه قطعی شدن عقد قراردادش با باشگاه پیکان تهران گفت:  
مذاکره با باشگاه پیکان را تائید می کنم اما در مورد قطعی شدن انتقالم به پیکان باید 
بگویم هرگز چنین موضوعی صحت ندارد. به طور کلی روند تمام مذاکرات به گونه 

ای نیست که الزاما به عقد قرارداد منجر شود.

نخستین تمرین تیم ملی برگزار شد

در نخستین جلسه تمرین تیم ملی که در یکی از سالنهای هتل محل اقامت ملی پوشان 
برگزار شد، 19 بازیکن حضور داشتند.

بازیکنان پس از انجام تمرین زیرنظر کارلوس کي روش و دستیارانش به استخر هتل 
رفتند تا تمرینات خود را به پایان ببرند.

تنها لژیونرهایی که به تازگی وظایف باشگاهیشان به پایان رسیده و بازیکنان تیمهای 
ذوب آهن، تراکتورسازی و استقالل در این تمرین حضور نداشتند.

کوتاه از دنیای ورزش 

7  سال اول  شماره اول
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بار قهرمان جام جهانی کشتی فرنگی  ایران برای پنجمین 
شد

تیم ملی کشتی فرنگی ایران با شکست 8 بر صفر روسیه به 
پنجمین قهرمانی خود در جام جهانی کشتی فرنگی رسید.

فینال جام جهانی کشتی فرنگی بین ایران و روسیه در سالن 
مملو از جمعیت شهید دستغیب شیراز برگزار شد که تیم 
ملی ایران موفق شد مقابل روسیه به برتری برسد و قهرمان 

شود. ترکیه نیز با غلبه بر قزاقستان سوم شد.
رقابت های  در  مرتبه   ۴ این  از  پیش  ایران  فرنگی  کشتی 
جام جهانی عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داده بود. 
ایران برای نخستین بار در سال 2۰1۰ و در رقابت های جام 
جهانی ارمنستان قهرمان شد و در سال های 2۰11، 2۰12 و 

2۰1۴ نیز جام قهرمانی را باالی سر برد.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران همچنین سابقه نایب قهرمانی 
در رقابت های جام جهانی 2۰13، سومی در 2۰۰۵، 2۰۰8 

و 2۰1۵، چهارمی در 199۷ و پنجمی در سال 2۰۰۷ را در 
کارنامه خود دارد.

نتایج انفرادی دیدار فینال: ایران 8 - روسیه ۰
۵9 کیلوگرم: سامان عبدولی 2 - سرگئی امیلین یک

از  خشمگینش  فریادهای  با  بنا  محمد  کشتی  این  در 
به  صدایش  تا  نکنند  تشویق  خواست  می  تماشاگران 
عبدولی برسد. وقتی طبل زنها پس در لحظاتی دوباره به 
آنها  به سوی  بیشتری  با شدت  بنا  تشویق مشغول شدند، 

فریاد کشید. این مبارزه حساس را عبدولی 1-2 برد.
۶۶ کیلوگرم: امید نوروزی ۷ – زائور کابولویف 2

وقت  بارنداز  یک  با  همشهریانش  چشم  جلوی  نوروزی 
بارانداز  او وقتی درتایم دوم یک سالتو  برد.  را 2-۰  اول 
زیبا را به نمایش گذاشت، سالن را به حالت انفجار درآورد.

۷1 کیلوگرم: افشین بیابانگرد 3– ابوزید مانتسیگوف 2
بیابانگرد در حالی که ۰-2 عقب بود، حریفش را از نفس 
انداخت و 3 امتیاز گرفت تا سومین برد نصیب ایران شود.
کاالندیا  ایراکلی   – برنده  عبدولی  سعید  کیلوگرم:   ۷۵

)کشتی گیر روسیه حاضر نشد.(
8۰ کیلوگرم: رامین طاهری ۶ – رمضان آباچاریف ۴

سوسروکو   –  3 اخالقی  اهلل  حبیب  کیلوگرم:   8۵
کودزوکوف۰ 

98 کیلوگرم: قاسم رضایی 2– کانتمیر ماگومدوف 1
13۰ کیلوگرم: بشیر باباجانزاده ۷ – سرگئی سمینوف 2

قهرمانان  بین  بی توجهی  و  تبعیض  کرد!زخم  قهر  قهرمان 
سر باز کرد. 

مسئوالن،  بي توجهي  دلیل  به  کشورمان  المپیکي  بوکسور 
ملي  کمیته  پاي  حتي  که  قهري  کرد.  رها  را  تمریناتش 
المپیک را براي رسیدگي به مشکل احسان روزبهاني وسط 
کشید و قرار شد در اولین فرصت جلسه اي با حضور تنها 
بوکسور المپیکي و مسئوالن فدراسیون بوکس برگزار شود. 
البته روز بهاني براي اینکه حاشیه سازي نکند، خودش را 
بوکسورهاي  مربي  احدي  اکبر  اما  کرده  ممنوع المصاحبه 
روزبهاني،  بدنساز  مربي  چراغي  مهدي  و  نیمه حرفه اي 
تمرین،  شرایط  از  احسان  هستند  مدعي  او  قهر  درباره 
است.  دلخور  حقوق  نگرفتن  و  تدارکاتي  اردوي  نداشتن 
مي گوید :  نیمه حرفه اي  بوکسورهاي  مربي  احدي  اکبر 
شرایطش  خاطر  به  روزبهاني  است.  نبوده  کار  در  »قهري 
دلخور است و تا جایي که من اطالع دارم او قهر نکرده 
بلکه با هماهنگي به مرخصي رفته و از شنبه در تمرینات 

حاضر مي شود.«
مي کند :  اشاره  برون مرزي  تدارکاتي  اردوي  به  احدي 

صحبت  فدراسیون  مسئوالن  با  روزبهاني  آمادگي  »براي 
به  احسان  است  قرار  آذربایجاني ها،  به دعوت  و  کرده ایم 
این  البته  آنجا برود و در اردوي 1۵ روزه اي تمرین کند. 
زیاد  احتمال  به  اما  هست  هم  ملي  تیم  براي  دعوت نامه 
ما  دارد.  حضور  تنها  مشترک  اردوي  این  در  روزبهاني 

آنها هم  و  داده ایم  فدراسیون  به مسئوالن  را  برنامه هایمان 
موافقت کرده اند، خوشبختانه کم  و کاستي وجود ندارد و 
کرده اند.  مهیا  اردوها  براي  را  شرایط  فدراسیون  مسئوالن 
مي رود.«مهدي  ایتالیا  اردوي  به  روزبهاني  تیرماه  احتماالً 
چراغي مربي بدنساز روزبهاني در واکنش به قهر بوکسور 

مي گوید : »اردوي آمادگي روزبهاني براي المپیک از اسفند 
همه  با  و  شد  شروع  المپیک  ملي  آکادمي  در  قبل  سال 
کاستي ها روند امیدوارکننده اي داشت اما به خاطر تبعیض 
از بوکسوري  البته  و بي توجهي احسان واکنش نشان داد، 
از  المپیک شبانه روز تمرین مي کند و همه  براي مدال  که 
چراغي  است.«  طبیعي  واکنش  این  دارند  مدال  انتظار  او 
به مشکالت اردویي روزبهاني هم اشاره مي کند : »با زمان 
تدارکاتي  اردوهاي  در  مانده، حضور  المپیک  تا  که  کمي 
نیازهاي  ضروري ترین  از  یکي  خارجي  تورنمنت هاي  و 
از  درستي  ارزیابي  و  محک  بتواند  تا  است  روزبهاني 
فني  تغییرات الزم  آن،  بررسي  با  باشد و  داشته  شرایطش 

و بدنسازي را به موقع اعمال کند.«
چراغي ادامه مي دهد : »تمرینات روزبهاني براي المپیک از 
دلیل  همین  به  کرده،  تغییر  آماتور  به  نیمه حرفه اي  بوکس 
نیاز به برنامه تدارکاتي سه راندي مشابه با مسابقات المپیک 
دارد چون شرایط مسابقات متفاوت است و نیاز به تمرین 
اما نبود  با بوکسورهاي طراز اول براي این تغییرات دارد 
حریف تمریني متناسب با تمرینات او، استرس مورد نیاز 
متأسفانه  آنکه  ضمن  مي کند،  وارد  او  به  را  بدني  و  فني 
غذاهاي ارائه شده در محل اردوي روزبهاني از نظر کیفي 
است  مجبور  ورزشکار  این  و  است  نامناسب  ورزشي  و 

شخصًا براي تغذیه خود اقدام کند.«

فصل  می شودکه  محسوب  ایران  فوتبال  پدیده های  از  یکی  ترابی  مهدی   
گذشته عملکرد درخشانی در ترکیب سایپا  داشت،

 این درخشش به حدی بود که کارلوس  کی روش این بازیکن جوان را  به 
تیم ملی دعوت کرد و او را در ترکیب  اصلی قرار داد.

با پایان لیگ پانزدهم بسیاری از تیم ها تالش شان را برای جذب این بازیکن 
آغاز کردند.

 یکی از این تیم ها پرسپولیس  است که تاکنون موفق به جذب پدیده لیگ 
پانزدهم  نشده است اما برانکو همچنان نسبت به خرید ترابی اصرار دارد.

وی معتقد است هر چه بازیکنان ملی پوش بیشتری در پرسپولیس حضور 

داشته باشند کیفیت فنی این تیم باالتر خواهد رفت.
پایین این  دومین دلیلی که برانکو نسبت به جذب ترابی اصرار دارد سن 
سال   23 زیر  و جزو سهمیه  دارد  سال سن   22 تنها  ترابی  است.  بازیکن 
بازیکن  جذب  سهمیه  تعداد  بازیکن  این  جذب  و  شود  می  محسوب 

بزرگسال پرسپولیس را کاهش نمی دهد.
ضمن اینکه با توجه به جدایی احتمالی امید عالیشاه از پرسپولیس، برانکو به 
فکر پر کردن جای خالی این بازیکن است و ترابی می تواند جانشین خوبی 
ابراز عالقه ترابی به حضور در  با وجود  باشد. گفتنی است  برای عالیشاه 

پرسپولیس، مسئوالن باشگاه سایپا با این انتقال مخالفت کرده اند

با پیروزی یک طرفه مقابل روسیه؛
ایران برای پنجمین بار قهرمان جام جهانی کشتی فرنگی شد

زخم تبعیض و بي توجهي، بدتر از مشت خوردن در گوشه رینگ

3 دلیل برانکو برای خرید پدیده فوتبال ایران ؛
 تأکید سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس نسبت به جذب پدیده

 این روزهای فوتبال ایران

کوتاه از ورزش ایران 

افقی:
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سال هاي پیشین تیم ملي آرژانتین با نام کوچک )خوان سباستیان( -مادام العمر- 
چنبر ۵- ماه زمستاني- باکس- ازدست رفته- پخش۶- برنج شوشتري- امتحان 
به شیوه  نام پسرانه آذري- حرکت  چهارگزینه اي -)گروه ورزشي(+)قلیل( ۷- 
ها- سودوبهره 9- خاک-  پرتابه  علم  جالیزنشین!-  تنبل-   -8 کرم- خوشبخت 
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یانکی ها - اشاره به دور 13 - خوابیده- مرحله- جیحون 1۴ - پیشرفته- بخش 
متحرک میز- رئیس جمهوراسبق کنگوکه ترورشد 1۵ - حشره خونخوار- واجب 

شمرده شده- صورت فرنگي یعقوب

عمودی:
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ا ست! 12 - مثنوی حکیمانه و پرنکتها یا ز عالم ربّانی و خوش ذوق مرحوم حاج 

مالا حمدن راقی- گره- حرف همراهي! 13 - راهب یرون شهري- میدان
جنگ- نام پسرانه فرنگي 1۴ - سلطان جنگل- صابر-ا زقبایل بزرگ ترک تبار 1۵ 
- کییا زدوجنس!- خبرنگارایراني که درجنگ بالکان به طرزفجیعي به شهادت رسید
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